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Press Note
1.

The Election Commission has observed that after declaration of result of

the recently held General Elections to the State Legislative Assemblies of Goa,
Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand, some political parties have
raised voice against the credibility of the ECI-EVMs, alleging tampering of
EVMs during the said elections. One representation was received from National
General Secretary, BSP without any specific allegation on 11.03.2017. ECI on
11.03.2017 itself has given detailed response to BSP rejecting the
representation. ECI’s reply is available at www.eci.nic.in.
2.

Such concerns, about alleged tamperability of ECI-EVM have been raised

earlier also since their introduction including before HC/SC. These allegations
have been dismissed. ECI unequivocally reiterate that given effective technical
and administrative safeguards, EVMs are not temperable and integrity of
electoral process is preserved.
3.

It will be useful to once again recapture some facts on the subject for

information of citizens and all concerned.
4.

Background of EVM
With a view to overcome certain problems associated with use of ballot

papers and taking advantage of development of technology so that voters cast
their votes correctly without any resultant ambiguity and removing the
possibilities of invalid votes totally, the Commission in December, 1977 mooted
the idea of EVM. The law was amended by the Parliament in December, 1988
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and a new section 61A was inserted in the Representation of the People Act,
1951 empowering the Commission to use voting machines. The amended
provision came into force w.e.f. 15th March, 1989.
Central Government appointed the Electoral Reforms Committee in
January, 1990 consisting of representative of several recognized National and
State Parties. The Electoral Reforms Committee further constituted a technical
Expert Committee for the evaluation of the electronic voting machines. The
Committee came to conclusion that the electronic voting machine is a secure
system. The expert committee, therefore, unanimously recommended in April,
1990 the use of the electronic voting machines without further loss of time.
5.

Since 2000, EVMs have been used in 107 General Elections to State

Legislative Assemblies and 3 General Elections to Lok Sabha held in 2004,
2009 & 2014.
6.

Judicial Pronouncements on use of EVMsThe issue of possible tampering of EVM has been raised before various

High Courts since 2001 as mentioned below:(a) Madras High Court-2001
(b) Delhi High Court-2004
(c) Karnataka High Court- 2004
(d) Kerala High Court-2002
(e) Bombay High Court (Nagpur Bench)-2004
All the above High Courts after going into all aspects of the technological
soundness and the administrative measures involved in the use of EVMs at
elections in India, have held that the EVMs in India are credible, reliable and
totally tamperproof. In some of these cases, even Supreme Court has dismissed
appeals filed by some petitioners against High Court orders.
The Hon’ble Karnataka High Court held that “This invention is
undoubtedly a great achievement in the electronic and computer technology and
a national pride”. Both the Karnataka High Court and the Madras High Court
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observed that use of EVMs in election has several advantages over the system
of ballot paper/ballot box election. The Hon’ble Madras High Court also
categorically ruled out any question of tampering of the EVMs. The following
observations made by the Madras High Court may be taken note of.
“There is also no question of introducing any virus or bugs for the reason
that the EVMs cannot be compared to personal computers. The programming
in computers, as suggested, has no bearing with the EVMs. The computer
would have inherent limitations having connections through Internet and by
their very design, they may allow the alteration of the programme but the EVMs
are independent units and the programme in EVM is entirely a different
system.”
In one of the cases, the Hon’ble High Court of Kerala in its order dated
6.2.2002 had recorded its appreciation on the efficiency of the mechanism. The
judgment of the Kerala High Court in the said Election Petition was upheld by
the Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal (AIR 2003 SC 2271).
It is admitted before various courts that the data or technique brought in
use in EVM in India were not subject to piracy as nobody knows anything about
the contents of any type or has any unauthorized or free access to EVM.
Thereafter, the controversy was raised by political parties again after
2009 General Elections to House of People stating that EVMs were not fool
proof and provide scope for manipulation. However, no specific allegation was
raised nor could they prove before any court of law.
Some activists approached Supreme Court in 2009 which advised
them to go to ECI. It was then these activists opened dialogue and ECI threw
open challenge to anyone to demonstrate how machine owned by ECI can be
tempered. However, in spite of opportunities given by ECI, machines opened
and internal components shown, no one could demonstrate any tempering with
the machine in ECI HQ. There proceedings were videographed.
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In an extraordinary measure, the Commission invited those who had
expressed reservations about the Electronic Voting Machine (EVM) to come
and demonstrate the points made in their allegations from 3rd to 8th August
2009. Those invited included political parties, petitioners before various courts
and some individuals who had been writing to the Commission on this issue.
One hundred EVMs brought from ten states namely, Andhra Pradesh, Delhi,
Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil
Nadu and Uttar Pradesh, were kept at the Commission’s office in readiness for
scrutiny and for any application to establish its alleged fallibility. The EVMs
were offered for such demonstration in the presence of a technical experts group
as well as engineers representing the EVM manufacturers, BEL and ECIL. The
outcome of this exercise is that none of the persons, who were given the
opportunity, could actually demonstrate any tamper ability of the ECI-EVMs.
They either failed or chose not to demonstrate.
Some activists then showed on TV channel a ‘machine’ which they
claimed can be manipulated. ECI countered allegation that the ‘machine’ was
stolen from EVM warehouse in Mumbai, subjected to changes by activists and
thus it was no longer the ‘machine’ used by ECI.
In 2010, all political parties except a few from Assam and Tamil Nadu in
a meeting convened by ECI expressed satisfaction about the functioning of
EVMs. At this stage, idea of VVPAT was moved for further exploration.
In 2009, in a case before Delhi High Court, all earlier allegations
about EVM temperabilities were raised. However, Delhi High Court satisfied
with detailed reply of ECI why EVM cannot be rigged and about ECI efforts on
developing VVPAT decided and disposed of the case in 2012 that VVPAT may
be developed early in consultation with political parties.
7.

Technical Security of EVMs used by ECI

(a)

The

machine

is

electronically

protected

to

prevent

any

tampering/manipulation. The programme (software) used in these machines is
4

burnt into a One Time Programmable (OTP)/Masked chip so that it cannot be
altered or tampered with. Further these machines are not networked either by
wire or by wireless to any other machine or system. Therefore, there is no
possibility of its data corruption.
(b)

The software of EVMs is developed in-house by a selected group of

Engineers in BEL (Defense Ministry PSU) and ECIL (Atomic Energy
Ministry’s PSU) independently from each other. A select software development
group of 2-3 engineers designs the source code and this work is not subcontracted.
(c)

After completion of software design, testing and evaluation of the

software is carried out by an independent testing group as per the software
requirements specifications (SRS). This ensures that the software has really
been written as per the requirements laid down for its intended use only.
(d)

After successful completion of such evaluation, machine code of the

source programme code is given to the micro controller manufacturer for
writing in the micro controllers. From this machine code, the source code
cannot be read. Source code is never handed over to anyone outside the
software group of PSUs.
(e)

Micro controller manufacturer initially provides engineering samples to

PSUs for evaluation. These samples are assembled into the EVM, evaluated and
verified for functionality at great length. Bulk production clearance by PSU is
given to micro controller manufacturer only after successful completion of this
verification.
(f)

The source code for the EVM is stored under controlled conditions at all

times. Checks and balances are in place to ensure that it is accessible to
authorized personnel only.
(g)

During production in the factory, functional testing is done by production

group as per the laid down Quality plan and performance test procedures.

5

(h)

The software is so designed that it allows a voter to cast the vote only

once. The vote can be recorded by an elector from the ballot unit only after the
Presiding Officer enables the ballot on the Control Unit. The machine does not
receive any signal from outside at any time. The next vote can be recorded only
after the Presiding Officer enables the ballot on the Control Unit. In between,
the machine becomes dead to any signal from outside (except from the Control
Unit).
(i)

Samples of EVMs from production batches are regularly checked for

functionality by Quality Assurance Group, which is an independent unit within
the PSUs.
(j)

Certain additional features were introduced in 2006 in ECI-EVMs such as

dynamic coding between Ballot Unit (BU) and Control Unit (CU), installation
of real time clock, installation of full display system and date and time stamping
of every key-pressing in EVM.
(k)

Technical Evaluation Committee in 2006 has concluded that any

tempering of CU by coded signals by wireless or outside or Bluetooth or WiFi
is ruled out as CU does not have high frequency receiver and data decoder. CU
accepts only specially encrypted and dynamically coded data from BU. Data
from any outside source cannot be accepted by CU.
8.

Uniqueness of ECI-EVMs
Some political parties have stated that some foreign countries have stopped

using EVMs. The Commission has come across comparisons between
ECI-EVM and EVMs used by foreign countries. Such comparisons are both
misplaced and misguided. ECI EVMs are Stand alone Machine. Therefore ECIEVMs cannot be compared with machines of other countries.
(a) Most of the systems used in other countries are Computer based with
internet connectivity. Hence, these could be vulnerable to hacking.
(b) As stated above, the software in the ECI-EVM chip is one time
programmable (OTP) and burnt into the chip at the time of manufacture.
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Nothing can be written on the chip after manufacture. Thus the ECIEVMs are fundamentally different from the voting machines and
processes adopted in various foreign countries.
(c) Any surmise based on foreign studies or operating system based EVMs
used elsewhere would be completely erroneous. The ECI-EVMs cannot
be compared with those EVMs.
9.

Procedural and Administrative Securities
The Commission has put in place an elaborate administrative system of

security measures and procedural checks-and-balances aimed at prevention of
any possible misuse or procedural lapses. These safeguards are implemented by
ECI transparently with the active and documented involvement of political
parties, candidates and their representatives at every stage to build their
confidence on efficacy and reliability of EVMs. These safeguards are:
(a)

Before every election, a first level checking (FLC) is done for every

EVM to be used in the election by the engineers of the manufacturers in the
presence of political parties’ representatives. Any malfunctioning EVM is
kept separately and is not used in the election.
(b)

Manufacturers certify at the time of FLC that all components in the EVM

are original. After this, the plastic cabinet of Control Unit of the EVM is sealed
using a “Pink Paper Seal”, which is signed by representatives of political
parties and stored in strong rooms. After this stage, the plastic cabinet of
control unit of the EVMs cannot be opened. There is no access to any
component of inside of EVMs.
(c)

Additionally, at the time of FLC, at least 1000 votes are cast by the

representatives of political parties on 5%of EVMs randomly selected by
them. A printout of the results of this mock poll as well as a sequential print out
of every vote polled during the mock poll at the time of First Level Checking of
EVMs are taken out for at least 5% of EVMs and shown to the representatives
of political parties. Representatives of political parties are allowed to pick
7

machines randomly for this purpose. In rest of the machines, numbers of votes
polled during the mock poll are to the satisfaction of the representatives of
political parties. Representatives of political parties are allowed to do mock
poll themselves. It is all documented by DEOs/ROs.
(d)

Subsequently, stored EVMs are randomized by computer software

twice once for allocation of machines to assembly constituencies and second
to polling stations in the presence of candidates or their representatives
before they are distributed for use in individual polling stations. Such lists
of EVM containing serial number of EVM allocated to particular polling station
are provided to the political parties/candidates.
(e)

Candidates and their representatives are allowed to conduct mock polls

on EVMs at the time of candidate setting and also before the actual poll on the
poll day to satisfy themselves about the satisfactory functioning of EVMs being
used.
(f)

Once the candidate setting is done, the Ballot Unit of the EVM is also

sealed with thread/Pink Paper seals so that nobody has access to the inside of
the Ballot Unit too. These Pink seals also bear signatures of representatives of
political parties/candidate.
(g)

A printout of the results of mock poll as well as a sequential print out of

every vote polled during the mock poll at the time of Preparation of EVMs and
candidate setting are also taken out for at least 5% of EVMs and shown to the
representatives of political parties. Representatives of political parties are
allowed to pick machines randomly for this purpose.
(h)

On the poll day, a mock poll by casting at least 50 votes is conducted at

every polling station in the presence of the representatives of the
candidates/polling agents with their signature and a mock-poll certificate to
that effect is obtained from every Presiding Officer.
(i)

After the mock poll is over, another thread seal and green paper seals are

put on the EVM to block access to all buttons on the EVM, except those, which
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are used for the conduct of poll. These paper seals and thread seals are
allowed to be signed by the polling agents. After the poll is over, the Presiding
officer presses the “Close” button on the EVM in the presence of polling agents.
Thereafter, no votes can be polled in the EVM.
(j)

After this, the entire EVM is sealed. Candidates and their agents are

allowed to put their signatures on the seals, which they can check for the
intactness of the seal before counting. Candidates/representatives travel behind
vehicles carrying EVMs from polling stations to counting storage rooms.
(k)

In addition to this, the strong rooms where EVMs are stored, for counting

are also sealed and watched round the clock. The candidates and their
representatives are allowed to put their own seals on the strong rooms.
They are also allowed to keep a watch round the clock on the strong room.
Security forces are deployed in multiple layers around storage rooms.
(l)

The representatives of candidates of all political parties are given

opportunity to participate in FLC, Preparation of EVMs before poll, mock poll,
etc.
10.

VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL (VVPAT)
ECI based on consultation with political parties in 2010 considered to

explore use of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) with a view to
enhance transparency. Introduction of VVPAT implied that a paper slip is
generated bearing name and symbol of the candidate along with recording of
vote in Control Unit, so that in case of any dispute, paper slip could be counted
to verify the result being shown on the EVM. Under VVPAT, a printer is
attached to the balloting Unit and kept in the voting compartment. The paper
slip remains visible on VVPAT for 07 seconds through a transparent window.
Design of VVPAT made by BEL/ECIL was approved by ECI in 2013 and
shown to persons who were pursuing matters in the Supreme Court. Rules were
amended. ECI used VVPAT in Nagaland bye election in 2013 which proved
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great success. SC ordered introduction of

VVPAT in phases and asked

Government to sanction funds for procurement.
In this regard in June 2014, the Commission proposed to implement
VVPAT at every polling station in the next General Election to Lok Sabha due
in 2019 and asked for fund of Rs. 3174 cr from the Government. Hon’ble
Supreme Court also permitted the ECI to implement VVPATs in phase manner.
In an ongoing case in the Supreme Court, Commission in the month of
March 2017, has intimated the apex court that ECI will get requisite number of
VVPATs manufactured in 30 months time from the time of release of fund by
the Government.
ECI procured 20,000 VVPATs in 2013 and has since used VVPATs in
143 Assembly Constituencies. Further, 33500 VVPATs were manufactured by
BEL in 2016 for further use of VVPATs. So far, VVPATs have been used in
255 Assembly Constituencies and 09 Parliamentary Constituencies. In Goa
elections in 2017, VVPAT was employed in all 40 LACs. ECI employed about
52,000 VVPATs in five States where elections were held recently. Since 2014,
ECI has been relentlessly pursuing with the Govt. for sanction and release of
funds of Rs. 3174 cr requisite number of VVPATs so that they could be used in
all PCs in GE to Lok Sabha in 2019.
As explained above, the Commission has put in place an elaborate
technical and administrative system of safeguards to ensure error-free
functioning of EVMs in elections. The Commission is thus fully satisfied with
the tamper proof functioning of the ECI-EVMs. It may be stated that such
allegations and suspicions have not been raised for the first time. Even on
earlier occasions, the Commission has offered opportunities more than once to
those alleging the tamperability of EVM, no one has been able to demonstrate to
the Commission that the EVM with ECI and used in the country’s election
process, can be manipulated or tampered with. The Commission does not find
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any merit in such allegations and reject all such allegations and suspicions
raised by some political parties.
ECI assures all citizens that EVM of ECI are temper proof and fully
satisfied with the integrity of electoral process using EVM. ECI will further
enhance confidence of citizens in ECI’s electoral process by deploying VVPAT
in phase manner.
Further, ECI did not receive specific complaints or concrete material
from political parties/candidates about alleged tempering of EVMs during
recently held election process. At this stage, baseless, speculative and wild
allegations are being made which deserves to be rejected.
However, if any specific allegation with material facts is presented to
ECI, the same will be looked into with all seriousness on administrative sides.
The Election Commission would like to underline that it always had a
firm conviction and complete satisfaction that EVMs could not be tampered
with. Its faith on the machine has never wavered through the conduct of
elections in the last many years including the nationwide general elections in
2004, 2009 and 2014. To date, no one has been able to actually demonstrate that
EVMs used by the Election Commission can be tampered with or manipulated.
What has been demonstrated or claimed to have been demonstrated is on a
privately assembled “look-alike of ECI-EVMs” and not the actual ECI-EVM.
However, the extraordinary measure of requiring demonstration in ECI HQ in
2009 was undertaken by the Election Commission in fulfilment of its
responsibility not to allow even a small shade of doubt about any aspect of its
operation and in order to set at rest any misgiving anywhere.
Today, the Commission once again completely reaffirms its faith in the
infallibility of the EVMs. These are fully tamper-proof, as ever.
****
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பத்திரிகை தைவல் அலுவலைம்
இந் திய அரசு
சென்கன
செய் திை் குறிப் பு

செம் மமயான ச ாழில் நுட்ப மற் றும் நிர்வாகப் பாதுகாப் பு
அம் ெங் களுடன் கூடிய மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் களில் மமாெடி செய் ய முடியாது
***
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களின் நம் பக ் ன்மம குறி ்
புகார்களுக்கு ம ர் ல் ஆமையம் விளக்கம்
புது தில் லி மார்ெ் 16, 2017

1.

மகாவா, மைிப்பூர், பஞ் ொப் , உ ் ரப்பிரம ெம் மற் றும் உ ் ராகை்ட்

மாநிலங் களுக்கான ெட்டப் மபரமவப் சபாது ் ம ர் ல் முடிவுகள் அை்மமயில்
அறிவிக்கப் பட்டம

் ச ாடர்ந்து, ம ர் லின்மபாது மின்னணு வாக்குப் பதிவு

இயந்திரங் களில் (EVM) மமாெடி நடந்திருக்கிறது எனக் கூறி, ம ர் ல் ஆமைய மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் களின்

நம் பக ் ன்மம குறி ்து சில அரசியல்

(ECI

கட்சிகள்

-

EVM-கள் )

மீ ான

எழுப்பியுள் ள ெந்ம கம்

ம ர் ல் ஆமைய தி
் ன் கவன ்துக்கு வந்துள் ளது. பகுஜன் ெமாஜ் கட்சியின்
(BSP) ம சிய சபாதுெ் செயலாளரிடம் இருந்து எந் சவாரு குறிப் பிட்ட புகாரும்
இல் லாமல் 11.03.2017 அன்று ஒரு முமறயீடு வந்துள் ளது. அந்
நிராகரி ்து

ம ர் ல்

அளி து
் ள் ளது.

ஆமையம்

ம ர் ல்

11.03.2017

ஆமைய ்தின்

அன்மற
பதில்

முமறயீட்மட

விரிவான

பதில்

www.eci.nic.in

-

இமைய ள ்தில் உள் ளது.

2.

இந்திய ்

ம ர் ல்

ஆமைய ்தின்

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் களில் மமாெடி செய் ய முடியும் என்பது குறி து
் , இமவ அறிமுகம்
செய் யப் பட்ட கால ்தில் இருந்ம
உள் ளிட்டமவ

முன் பும்

உயர் நீ திமன்றம் மற் றும் உெ்ெ நீ திமன்றம்
ெந்ம கங் கள்

எழுப் பப்பட்டன.

இப் புகார்கள் நிராகரிக்கப் பட்டுள் ளன. உரிய செம் மமயான ச ாழில் நுட்ப
மற் றும் நிர்வாகப் பாதுகாப் பு அம் ெங் களுடன் கூடிய மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் களில் மமாெடி செய் ய முடியாது என்றும் , ம ர் ல் நமடமுமறயின்
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மநர்மம ் ன்மம பாதுகாப் படுகிறது என்றும் இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம்
ெந்ம க து
் க்கு இடமின்றி உறுதியாகக் கூறி வந்திருக்கிறது.

3.

குடிமக்கள்

இதுகுறி ்

மற் றும்

ச ாடர்புமடய

அமனவரின்

கவலுக்காக,

சில உை்மமகமள மீை்டும் ஒருமுமற அளிப் பது பயனுள் ள ாக

இருக்கும் .

4.

மின்னணு வாை்குப் பதிவு இயந் திரத்தின் (EVM) பின்னணி
வாக்குெ்சீட்டு பயன்படு து
் வது ச ாடர்பாக இருந்

தீர்க்கவும் ,

வாக்காளர்கள்

வாக்களிக்கும்

எந் வி

வமகயிலும்

ெந்ம கமும்

செல் லா

சில ஐயங் கமள ்

இல் லாமல்

வாக்குகளுக்கான

ெரியாக

வாய் ப் புகமள

நீ க்குவ ற் கும் , ச ாழில் நுட்ப வளர்ெ்சிமய ொ கமாக்கிக் சகாை்டு, மின்னணு
வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் (EVM) என்ற சிந் மனமய ம ர் ல் ஆமையம்
டிெம் பர் 1977-ல் முன்மவ ் து. டிெம் பர் 1988-ல் நாடாளுமன்ற ்தில்
திரு ் ம்

நிமறமவற் றப் பட்டு,

இயந்திரங் கமள பயன்படு ்

ம ர் ல்

ஆமையம்

வாக்குப்

ெட்ட ்
பதிவு

அதிகாரம் அளி து
் , மக்கள் பிரதிநி ்துவ ெட்டம்

1951-ல் பிரிவு 61 A புதி ாக மெர்க்கப் பட்டது. திரு ் ப் பட்ட விதி, 15 மார்ெ் 1989-ல்
இருந்து அமலுக்கு வந் து.
அங் கீகரிக்கப் பட்ட

பல

ம சிய

மற் றும்

மாநில

கட்சிகளின்

பிரதிநிதிகமளக் சகாை்ட ம ர் ல் சீர்திரு ் க் கமிட்டிமய ஜனவரி 1990-ல்
ம ்திய அரசு அமம ் து. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கமள மதிப் பீடு
செய் வ ற் கு ச ாழில் நுட்ப நிபுைர் குழு ஒன்மற ம ர் ல் சீர்திரு ் க் கமிட்டி
உருவாக்கியது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் பாதுகாப் பான நமடமுமற
என்று

அந் க்

கமிட்டி

முடிவுக்கு

வந் து.

எனமவ,

மமலும்

கால ்ம

வீைாக்காமல் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கமளப் பயன்படு ் லாம்
என்று ஏப் ரல் 1990-ல் நிபுைர் குழு ஒருமன ாகப் பரிந்துமர செய் து.

5.

2000வது

ஆை்டில்

இருந்து

மாநில

ெட்டப் மபரமவகளுக்கான

107 சபாது ் ம ர் ல் களிலும் , 2004, 2009 & 2014-ல் மக்களமவக்கு நமடசபற் ற 3
சபாது ்

ம ர் ல் களிலும்

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கள்

பயன்படு ் ப் பட்டு வருகின்றன.

6.

மின்னணு வாை்குப் பதிவு இயந் திரங் ைகைப் பயன்படுத்துவது

சதாடர்பாை நீ திமன்ற உத்தரவுைை் -
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மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் மமாெடி செய் ய வாய் ப்பு
உள் ளது என்ற பிரெ்சிமன கீமே குறிப்பிட்டுள் ளவாறு 2001-ம் ஆை்டில் இருந்து
பல் மவறு உயர் நீ திமன்றங் களில் எழுப் பப் பட்டுள் ளது :-

(a) சென்மன உயர் நீ திமன்றம் - 2001
(b) தில் லி உயர் நீ திமன்றம் - 2004
(c) கர்நாடகா உயர் நீ திமன்றம் - 2004
(d) மகரள உயர் நீ திமன்றம் - 2002
(e) மும் மப உயர் நீ திமன்றம் (நாக்பூர் அமர்வு) - 2004
இந்திய

ம ர் ல் களில்

பயன்படு ்துவதில்

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

உள் ள ச ாழில் நுட்பப் பாதுகாப் புகள்

அம் ெங் கள் என அமன து
்
அம் ெங் கமளயும் பரிசீலி ்

இயந்திரங் கள்

மற் றும்

நிர்வாக

பிறகு, இந்தியாவில்

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கள் மதிப் புமிக்கமவ, நம் ப ் குந் மவ,
முழுமமயாக

மமாெடி

நீ திமன்றங் கள்

செய் ய

முடியா மவ

என,

உயர்

கூறியுள் ளன. இவற் றில் சில வேக்குகளில் உயர் நீ திமன்ற

உ ் ரவுகளுக்கு எதிராக சில மனு ாரர்கள் செய்
நீ திமன்றமும்

மமற் குறிப் பிட்ட

அப் பீல் மனுக்கமள உெ்ெ

ள் ளுபடி செய் துள் ளது.

கர்நாடக
இடமில் லாமல்

உயர்

நீ திமன்றம்

மின்னணு

ொ மன மற் றும்

மற் றும்

``இந் க்
கைினி

கை்டுபிடிப் பு

ெந்ம க ்துக்கு

ச ாழில் நுட்ப ்தில்

ம ெ ்தின் சபருமமக்கு உரியது'' என்றும்

மக ் ான

கூறியுள் ளது.

ம ர் லில் வாக்குெ் சீட்டு / வாக்குப் சபட்டி பயன்படு ்துவம க் காட்டிலும் ,
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கமளப் பயன்படு து
் வதில் பல ொ கமான
அம் ெங் கள் உள் ளன என்று கர்நாடக உயர் நீ திமன்றமும் , சென்மன உயர்
நீ திமன்றமும் கூறியுள் ளன. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் மமாெடி
செய் வது
நீ திமன்றம்
ச ரிவி ்

என

எந் க்

மகள் விக்கும்

திட்டவட்டமாகக்

இடமில் மல

கூறிவிட்டது.

என்று

சென்மன

சென்மன
உயர்

உயர்

நீ திமன்றம்

கீே் க்காணும் கரு து
் கமள கரு ்தில் சகாள் ளலாம் :-

``மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கமள ்

னிநபர் பயன்படு து
் ம்

கைிைியுடன் ஒப்பிட முடியாது என்ப ால் , இதில் ஏ ாவது மவரஸ் அல் லது
சிறு சமன்சபாருமள நுமேக்க முடியும் என்ற மகள் விமய கிமடயாது. இங் மக
கூறப் பட்டவாறு, கைினி சமன்சபாருள் மெர்ப்பது என்ற அம் ெம் , மின்னணு
வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களுக்குப் சபாருந் ாது. கைினிகளில் இன்டர்சநட்
இமைப் பு மூலமாக உள் ளார்ந்
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வரம் புகள் இருக்கும் . அ ன் வடிவமமப் மபப்

சபாரு ்து சமன்சபாருமள மாற் றி அமமக்க முடியும் . ஆனால்
வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கள்

னிப் பட்ட

கருவிகள் .

மின்னணு

அதில்

உள் ள

சமன்சபாருள் முழுமமயாக மவறுபட்ட முமறமமயிலானது.''
ஒரு

வேக்கில்

இந்

செயல் பாட்டின்

செயல் திறமன

நீ திமன்றம் 6.2.2002 ம தியிட்ட உ ் ரவில் பாராட்டியுள் ளது. அந்
மீது மகரள உயர் நீ திமன்றம் அளி ்

மகரள

உயர்

் ம ர் ல் மனு

தீர்ப்மப சிவில் அப் பீல் (AIR 2003 SC 2271)-

ல் உெ்ெ நீ திமன்றம் உறுதிப் படு ்தியுள் ளது.
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் உள் ள விஷயங் கள் குறி து
்
யாருக்கும்

ச ரியாது

என்ப ாலும் ,

அதிகாரம்

இல் லாமமலா

ாராளமாகமவா மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்ம

அல் லது

அணுக முடியாது

என்ப ாலும் , இந்தியாவில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தில் சபறப் படும்
கவல் அல் லது அ ச
்
ாழில் நுட்ப ்தில் மமாெடி எதுவும் செய் ய முடியாது என்று
பல் மவறு நீ திமன்றங் களில் ஒப் புக் சகாள் ளப் பட்டுள் ளது.
அ ன்பிறகு,

2009ல்

நாடாளுமன்ற ்

கட்சிகளால் மீை்டும் இந்

ம ர் லுக்குப்

பிறகு

அரசியல்

ெர்ெ்மெ எழுப் பப் பட்டது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு

இயந்திரங் கள் மமாெடி செய் ய முடியா மவ அல் ல என்றும் , அதில் மமாெடி
செய் வ ற் கு
குறிப் பிட்ட

வாய் ப் புகள்
எந் ப்

உள் ள ாகவும்
புகாரும்

நீ திமன்ற ்திலும் அவர்களால் அம
2009ல்
ஆமைய ்ம

சில

அமமப் பினர்

நாடுமாறு

கூறியது. அப் மபாது இந்
ம ர் ல்

கூறப் பட்டது.

மபாதிலும்

ச ரிவிக்கப் படவில் மல.

எந் சவாரு

நிரூபிக்கவும் முடியவில் மல.
உெ்ெ

நீ திமன்ற ்ம

அவர்களுக்கு

உெ்ெ

அமமப் பினர் விவா

ஆமைய ்தின்

இருந்

பாதுகாப் பில்

்ம

உள் ள

நாடினர்.

நீ திமன்றம்

ம ர் ல்

ஆமலாெமன

் ச ாடங் கினர். இந்திய ்
மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திர ்தில் எப் படி மமாெடி செய் ய முடியும் என நிரூபிக்குமாறு ஒரு ெவாமல
ம ர் ல்

ஆமையம்

மலமமயக ்தில்

அப் மபாது

மவ ்து,

விடு ் து.

வாக்குப்

பதிவு

ம ர் ல்

இயந்திரங் கமள ்

உள் மள உள் ள பாகங் கமளக் காட்டியும் கூட, அதில் எந்
முடியும்

என

யாராலும்

ஆமைய ்தின்
திறந்தும் ,

மமாெடியும் செய் ய

நிரூபிக்க முடியவில் மல. அந்

செயல் முமறகள்

வீடிமயா பதிவு செய் யப் பட்டன.
அொ ாரை நடவடிக்மகயாக, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் (EVM)
குறி ்து புகார் எழுப் பியவர்கள் 2009 ஆகஸ்ட் 3 மு ல் 8 ஆம் ம தி வமரயில்
ம ர் ல்
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ஆமைய ்துக்கு

வந்து

அம

நிரூபிக்கலாம்

என்று

ம ர் ல்

ஆமையம்

அமேப் பு

விடு ் து.

அரசியல்

கட்சிகள் ,

பல் மவறு

உயர்

நீ திமன்றங் களில் வேக்கு ச ாடர்ந் வர்கள் மற் றும் இதுச ாடர்பாக ம ர் ல்
ஆமைய ்துக்கு புகார்கள் எழுதிய சில

னிப் பட்ட நபர்கள் உள் ளிட்மடாருக்கு

அமேப் பு விடுக்கப்பட்டது. ஆந்திரப் பிரம ெம் , தில் லி, குஜரா ், கர்நாடகா,
ம ்தியப் பிரம ெம் , மகாராஷ்டிரா, பஞ் ொப் , ராஜஸ் ான்,

மிே் நாடு மற் றும்

உ ் ரப்பிரம ெம் என ப ்து மாநிலங் களில் இருந்து நூறு மின்னணு வாக்குப்
பதிவு இயந்திரங் கள் சகாை்டு வரப் பட்டு, புகாமர நிரூபிப்ப ற் கான வாய் ப் பு
அளிப் ப ற் கு,

ஆய் வுக்கு

யார்

நிமலயில்

ம ர் ல்

ஆமைய ்தின்

அலுவலக ்தில் மவக்கப் பட்டிருந் ன. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்ம
யாரி ் வர்கள் ,

BEL

மற் றும்

ECIL

ொர்பிலான

சபாறியாளர்கள்

ச ாழில் நுட்ப நிபுைர் குழுவின் முன்னிமலயில் , இம
வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கள்

அளிக்கப் பட்டன.

மற் றும்

நிரூபிக்க மின்னணு

வாய் ப்பு

சபற் றவர்களில்

ஒருவராலும் ECI-EVM-களில் மமாெடி செய் ய முடியும் என உை்மமயில் நிரூபிக்க
முடியாமல் மபானது என்பது ான் அதில் கிமட ்

முடிவு. அவர்களால் நிரூபிக்க

முடியாமல் மபானது அல் லது நிரூபிக்க முன்வராமமல இருந்துவிட்டார்கள் .
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் மமாெடி செய் ய முடியும் என
சில

அமமப்பினர்

ச ாமலக்காட்சி

அமலவரிமெகளில்

ஒளிபரப்பினர்.

அம் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் , மும் மபயிலுள் ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரக் கிடங் கில் இருந்து திருடப் பட்டு, அந்
செய் யப் பட்டது என்றும் , அந்

அமமப் பினரால் சில மாறு ல்

இயந்திரம் இந்திய ் ம ர் ல் ஆமைய ்தின்

பயன்பாட்டில் இல் மல என்றும் , ம ர் ல் ஆமையம் பதில் அளி ் து.
2010-ல் இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம் கூட்டிய கூட்ட ்தில் அொம் மற் றும்
மிேக ்தில்

சிலமர ்

விர அமன து
்
அரசியல்

கட்சிகளும் , மின்னணு

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களின் செயல் பாடு குறி ்து திருப் தி ச ரிவி ் னர்.
அப் மபாது, எந்

சின்ன ்துக்கு வாக்களி ்ம ாம் என்பம

உறுதி செய் யும்

வமகயில் அ ் ாட்சி சீட்டு வேங் கக் கூடிய வாக்காளர் ெரிபார்க்கக் கூடிய
காகி

ொன்றளிக்கும் மொ மன (VVPAT) குறி ்

கரு ்து, பரிசீலமனக்காக

முன்மவக்கப் பட்டது.
தில் லி உயர் நீ திமன்ற ்தில் 2009-ல் ஒரு வேக்கில் , மின்னணு வாக்குப்
பதிவு

இயந்திரங் களில்

மமாெடி

செய் யலாம்

என்ற

முந்ம ய

அமன து
்

புகார்களும் கூறப் பட்டன. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் ஏன்
மமாெடி செய் ய முடியாது என்பது பற் றியும் , வாக்காளர் ெரிபார்க்கக் கூடிய
காகி

ொன்றளிக்கும்
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மொ மனக்

கருவி(VVPAT)

அமல்

செய் வ ற் கு

மமற் சகாை்டுள் ள முயற் சிகள் பற் றியும் இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம் அளி ்
விரிவான பதிலில் தில் லி உயர் நீ திமன்றம்
வேக்மக ்

திருப் தி அமடந்து, 2012ல் அந்

ள் ளுபடி செய் து. அரசியல் கட்சிகளுடன் கலந்து ஆமலாசி ்து

விமரவில் VVPAT முமறமய உருவாக்குமாறும் நீ திமன்றம் கூறியது.

7. இந் தியத் ததர்தல் ஆகணயம் பயன்படுத்தும் மின்னணு வாை்குப்
பதிவு இயந் திரங் ைைின் சதாழில் நுட்ப பாதுைாப் புத் தன்கம
(a)

எந் வமகயிலும் குறுக்கிடுவ ற் மகா / மமாெடி செய் வ ற் மகா வாய் ப் பு

இல் லாமல்

டுப் ப ற் கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தின் பாதுகாப் பு

அம் ெம் உள் ளது.
ஒருமுமற

இந்

பதிவு

இயந்திரங் களில் பயன்படு ் ப் படும் சமன்சபாருள் ,

செய் யும்

கடவுெ்

சொற் கள்

(OTP)

/

சில் லில் (chip) - பதிவு செய் யப் படுகிறது. எனமவ அம
அதில் குறுக்கீடு செய் யமவா முடியாது. மமலும் இந்

மு ்திமர

செய்

மாற் றமவா அல் லது

இயந்திரங் கள் மவறு எந்

இயந்திரம் அல் லது சிஸ்ட து
் டன் வயர் மூலமாகமவா அல் லது வயர்சலஸ்
முமறயிமலா

சநட்சவார்க்

மாற் றுவ ற் கு எந்
(b)

மின்னணு

செய் யப் படவில் மல.

எனமவ

கவமல

வாய் ப் பும் இல் மல.
வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் களுக்கான

சமன்சபாருள்

BEL

(பாதுகாப் பு அமமெ்ெக ்தின் சபாது ் துமற நிறுவனம் ) மற் றும் ECIL (அணுெக்தி
அமமெ்ெக ்தின்

சபாது ்

துமற

நிறுவனம் )

ஆகியவற் றின்

ச டுக்கப் பட்ட சபாறியாளர் குழுவால் , ஒன்றுக்சகான்று
உள் ளார்ந்

ம ர்ந்

னிப் பட்டமவயாக

வமகயில் உருவாக்கப் படுகின்றன. 2 - 3 சபாறியாளர்கள் சகாை்ட

ம ர்ந்ச டுக்கப் பட்ட சமன்சபாருள் உருவாக்கக் குழு இ ற் கான அடிப் பமட
சமன்சபாருமள

வடிவமமக்கின்றன.

இந் ப்

பைி

மவறு

யாரிடமும்

அளிக்கப் படுவதில் மல.
(c)

சமன்சபாருள் வடிவமமப் பு முடிந்

விதிகளின்படி (SRS) இந்
பரிமொ மனக்கு
உை்மமயிமலமய,
வமரயமறகளுக்கு
என்பம
(d)

பிறகு, சமன்சபாருள் வமரமுமற

சமன்சபாருள் சு ந்திரமான பரிமொ மனக் குழுவால்

உட்பட்டு ் ப் பட்டு
உ ்ம சிக்கப் பட்ட
உட்பட்டு ான்

மதிப் பீடு

செய் யப் படுகிறது.

பயன்பாட்டுக்கு

சமன்சபாருள்

மட்டுமம

என்னும்

உருவாக்கப் பட்டுள் ளது

இது உறுதி செய் கிறது.

அவ் வாறான

மதிப்பீடு

சவற் றிகரமாக

முடிந்

கை்ட்மராலர்களில் எழுதுவ ற் காக மமக்மரா கை்ட்மராலர்

பிறகு,

மமக்மரா

யாரிப் பாளரிடம்

அடிப் பமட சமன்சபாருள் குறியீட்டின் இயந்திரக் குறியீடு அளிக்கப் படும் . இந்
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இயந்திரக் குறியீட்டில் இருந்து, அடிப்பமட குறியீட்மட அறிந்திட முடியாது.
சபாது ் துமற நிறுவனங் களின் சமன்சபாருள் குழுவிற் கு சவளிமய உள் ள
யாருக்கும் அடிப் பமடக் குறியீடு ஒருமபாதும் அளிக்கப் படுவது இல் மல.
(e)

மமக்மரா கை்ட்மராலர்

மாதிரிகள்

(Samples)

அளிக்கும் .

இந்

யாரிப் பு நிறுவனம்

மதிப் பீட்டுக்காக

மாதிரிகள் ,

சபாரு ் ப் பட்டு,

மதிப் பீடு

சபாது ்

மின்னணு
செய் து,

துமற

வாக்குப்

நீ ை்ட

மு லில்

சபாறியியல்

நிறுவனங் களுக்கு

பதிவு

இயந்திர ்தில்

மநர து
் க்கான

பயன்பாடு

பரிமொ மன செய் யப் படும் . இந் ப் பரிமொ மன சவற் றிகரமாக முடிந்
பிறகு ான்,

மமக்மரா

கை்ட்மராலர்

யாரிப் பு

நிறுவனம்

சமா ் மாக

உற் ப ்தி செய் ய, சபாது ் துமற நிறுவனம் ஒப் பு ல் அளிக்கும் .
(f)

மின்னணு வாக்குப்

பதிவு

இயந்திர து
் க்கான

அடிப் பமடக்

குறியீடு

எல் லா மநரங் களிலும் , கட்டுப் பாடுள் ள சூே் நிமலகளில் பாதுகாக்கப் படுகிறது.
அரசின் அனுமதி அதிகாரம் சபற் றவர்கள் மட்டுமம அணுக முடியும் என்பம
உறுதி செய் வ ற் குரிய மொ மன நமடமுமறகள் பின்பற் றப் படுகின்றன.
ச ாழிற் ொமலயில்

(g)

பட்டுள் ள

ர து
் க்கான

நமடமுமறகளின்படி
(h)

உற் ப ்தி
திட்டம்

நமடசபறும் மபாது,

மற் றும்

செயல் பாட்டு

வமரயறுக்கப்
பரிமொ மன

யாரிப் புக் குழு செயல் பாடு பரிமொ மன செய் யும் .

வாக்காளர் ஒரு முமற மட்டுமம வாக்களிக்க அனுமதிக்கும் வமகயில்

சமன்சபாருள்

வடிவமமக்கப் பட்டுள் ளது.

வாக்களிக்கும்

கருவி

இயங் க

கட்டுப் பாட்டு இயந்திர ்தில் இருந்து ம ர் ல் அதிகாரி அனுமதி அளி ்
வாக்களிக்கும்

கருவியில்

வாக்காளர்

மநர ்திலும் சவளியில் இருந்து இந்

வாக்மக

பதிவு

செய் யலாம் .

பிறகு,
எந்

இயந்திரம் ெமிக்மஞமயப் (Signal) சபறாது.

வாக்கு அளிக்க, கட்டுப் பாட்டுக் கருவியில் ம ர் ல் அதிகாரி அனுமதி ் ால்
மட்டுமம அடு ்

வாக்மக பதிவு செய் ய முடியும் . இமடப் பட்ட மநர ்தில்

சவளியிலிருந்து

வரும்

எந் சவாரு

(கட்டுப் பாட்டுக் கருவிமய ்

ெமிக்மஞமயயும்

சபறமுடியாமல்

விர), வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

செயலற் ற

நிமலயிலிருக்கும் .
யாரிக்கப் படும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களின் ொம் பிள் கள்

(i)

அவ் வப் மபாது

ரம் உறுதிப் படு ்தும் குழுவால் , அ ன் செயல் பாடு குறி ்து

பரிமொ மன செய் யப் படும் . இந் க் குழு சபாது ்துமற நிறுவனங் களுக்குள்
உள் ள ஒரு சு ந்திரமான பிரிவாகும் .
(j)

ECI-EVM-களில் 2006-ல் சில கூடு ல் அம் ெங் கள் மெர்க்கப் பட்டன. வாை்குப்

பதிவு ைருவி (Ballot Unit) (BU) மற் றும் ைட்டுப் பாட்டுை் ைருவிை்கு (Control Unit) (CU)
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இமடயில் மடனமிக் குறியீடு, மநர ்ம ப் பதிவு செய் ய கடிகாரம் , மின்னணு
வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தில் ஒவ் சவாரு சபா ் ான் அழு ்தும் மபாதும் ம தி
மநரம் மற் றும் முழு காட்சிப் படு ் ல் முமற மபான்றமவ இதில் அடங் கும் .
(k)

கட்டுப் பாட்டுக் கருவியில் (CU) அதிக அமலவரிமெ திறன் சகாை்ட

ரிசீவர் அல் லது
அல் லது

கவல் டிமகாடர் எதுவும் இல் மல என்ப ால் , வயர்சலஸ்

சவளியில்

இருந்து

அல் லது

புளூடூ ்

அல் லது

மவ-மப

மூலம்

கட்டுப் பாட்டுக் கருவியில் குறியீட்டு சிக்னல் களால் குறுக்கீடு செய் ய முடியாது
என 2006ல் ச ாழில் நுட்ப மதிப் பீட்டுக் குழு முடிவுக்கு வந் து.

8. ECI-EVM-ைைின் தனித்துவம்
சில

சவளிநாடுகளில்

பயன்படு ்துவம

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கள்

நிறு ்திவிட்ட ாக சில அரசியல் கட்சிகள் கூறியுள் ளன. ECI-

EVM மற் றும் சவளிநாடுகளில் பயன்படு ் ப் பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் கமள ம ர் ல் ஆமையம் ஒப் பீடு செய் து பார் ் து. அதுமபான்ற
ஒப் பீடுகள்

வறானமவயும்

வறாக வழிகாட்டப் படுபமவயாகும் . ECI-EVM-கள்

னி து
்

செயல் படக்கூடிய

இயந்திரம் .

எனமவ,

மற் ற

நாடுகளின்

இயந்திரங் களுடன் ECI-EVM-கமள ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியாது.
(a) மற் ற நாடுகளில் பயன்படு ் ப் படும் சபரும் பாலான நமடமுமறகள்
இன் டர்சநட் இமைப் புகள் சகாை்ட கைினிொர்ந் மவயாக உள் ளன.
எனமவ, அவற் றில் குறுக்கீடு செய் ய வாய் ப் பு உள் ளது.
(b) மமமல ச ரிவிக்கப்பட்டவாறு, ECI-EVM சிப் பில்
ஒருமுமற

மட்டுமம

யாரிக்கப் படும்

பதிவு

மநர ்தில்

செய் யக்

உள் ள சமன்சபாருள் ,

கூடியது

சில் லில் (Chip)

(OTP)

மற் றும்

பதிவு செய் யப் படுகிறது.

யாரிக்கப் பட்ட பிறகு சில் லில் (Chip) எம யும் எழுதிட முடியாது. எனமவ,
பல் மவறு சவளிநாடுகளில் உள் ள வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கள் மற் றும்
கமடபிடிக்கப் படும்

நமடமுமறகளில்

இருந்து

ECI-EVM-கள்

அடிப் பமடயில் மாறுபட்டமவ.
(c) சவளிநாட்டு ஆய் வுகளின் அடிப் பமடயிலான
பயன்படு ்தும்
மின்னணு

செயல் பாட்டு

வாக்குப்

பதிவு

முமற

அல் லது மவறு எங் கும்

அடிப் பமடயில்

இயந்திரங் கமளப்

செயல் படும்

மபாலமவ

இங் குள் ள

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களும் செயல் படுகின்றன என்னும்
எந்
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அனுமானமும் முழுக்க

வறானமவ. இங் குள் ள மின்னணு வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கமள

அந்

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் களுடன் ஒப் பிட முடியாது.

9. நகடமுகற மற் றும் நிர்வாை பாதுைாப் புைை்
எந்

வமகயிலும்

குளறுபடிகளும் ஏற் படாமல்

வறான

பயன்பாடு

அல் லது

நமடமுமற

டுப் பம

மநாக்கமாகக் சகாை்டு, பாதுகாப் பு

நடவடிக்மககள் மற் றும் நமடமுமற பரிமொ மனகள் சகாை்ட விரிவான
நிர்வாக

நமடமுமறமய

பாதுகாப் பு

ம ர் ல்

நடவடிக்மககள்

அவர்களின்

ஆமையம்

அரசியல்

பிரதிநிதிகளின்

செயல் படு து
் கிறது.

கட்சிகள் ,

மவட்பாளர்கள்

ஆவைப் படு ் ப் பட்ட

இந்

மற் றும்

பங் மகற் புடன்

சவளிப் பமடயாக இந்திய ் ம ர் ல் ஆமைய ் ால் நமடமுமறப் படு ் ப்
படுகின்றன. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களின் செயல் பாடு மற் றும்
நம் பக ் ன்மம

குறி ்து

நம் பிக்மகமய

ஏற் படு ்துவ ற் காக,

ஒவ் சவாரு

நிமலயிலும் இது செய் யப் படுகிறது. அந் ப் பாதுகாப் பு அம் ெங் களாவன :
(a)

ஒவ் சவாரு ம ர் லுக்கு முன்பும் , ம ர் லில்

பயன்படு ் ப் பட உள் ள

ஒவ் சவாரு மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரமும் , அரசியல் ைட்சிைைின்
பிரதிநிதிைைின்

முன்னிகலயில் ,

சபாறியாளர்களால்

மு ல்

நிமல

யாரிப்பு

ெரிபார் ் ல்

செய் யப் படுகிறது. ெரியாக செயல் படா

(First

நிறுவன ்தின்
Level

Checking)

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

னியாக மவக்கப் படும் . அது ம ர் லில் பயன்படு ் ப் படாது.
(b)

மு ல் நிமல ெரிபார் ் ல் (FLC) நிமலயின் மபாது, மின்னணு வாக்குப்

பதிவு இயந்திர ்தில் உள் ள அமன ்து பாகங் களும் ஒரிஜினல் என்று

யாரிப்பு

நிறுவன ் ார் ொன்றளிக்கின்றனர். அ ன் பிறகு, மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திர ்தின் கை்ட்மரால் கருவியின் பிளாஸ்டிக் சபட்டி ``இளஞ் சிவப் பு காகி
சீல் '' (Pink Seal) மூலம் சீல் மவக்கப் படுகிறது. அதில் அரசியல் ைட்சிைைின்
பிரதிநிதிைை்

கைசயழுத்திட்டு, பிறகு பாதுகாப் பு அமறகளில்

படுகின்றன.

அந்

நிமலக்குப்

பிறகு,

மின்னணு

மவக்கப்

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் களின் கட்டுப் பாட்டுக் கருவியின் பிளாஸ்டிக் சபட்டிமய ் திறக்க
முடியாது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தின் எந் சவாரு பாக ்ம யும்
அணுக முடியாது.
(c)

கூடு லாக, FLC ெமய ்தில் , அரசியல் ைட்சிைைின் பிரதிநிதிைைால்

அங் சைான்றும்
வாை்குப்
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இங் சைான்றுமாை

பதிவு

ததர்வு

இயந் திரங் ைைில் ,

செய் யப் பட்ட
அவர்ைைால்

5%

மின்னணு

குகறந் தபட்ெம்

1000 வாை்குைை் தபாடப் படும் . மாதிரி வாக்குப் பதிவின் முடிவுகளின் அெ்சிட்ட
ாளும் , மு ல் நிமல பரிமொ மனயின்மபாது மாதிரி வாக்குப் பதிவில்
செய்

ஒவ் சவாரு வாக்கின் வரிமெப்படியான அெ்சிட்ட

கட்சிகளின்

பிரதிநிதிகளிடம்

இயந்திரங் கமள ்

ம ர்வு

காை்பிக்கப் படும் .

செய் ய

அரசியல்

பதிவு

ாளும் அரசியல்

இ ற் காக

கட்சிகளின்

ஏ ாவது

பிரதிநிதிகள்

அனுமதிக்கப் படுவார்கள் . மற் ற இயந்திரங் களில் , மாதிரி வாக்குப் பதிவின்
மபாது

பதிவு

செய்

வாக்குகளின்

எை்ைிக்மக,

அரசியல்

கட்சிகளின்

பிரதிநிதிகளுக்கு திருப் தி அளிப் ப ாக இருக்க மவை்டும் . மாதிரி வாக்குப்
பதிமவ

ாங் கமள

செய் வ ற் கு

அரசியல்

கட்சிகளின்

பிரதிநிதிகளுக்கு

அனுமதி அளிக்கப் படும் . இமவ அமன து
் ம் மாவட்ட ம ர் ல் அலுவலர்கள் DEOக்கள் / ம ர் ல் அலுவலர்களால் RO-க்களால் ஆவைப் படு ் ப் படும் .
(d)

அ ன் ச ாடர்ெ்சியாக, பாதுகாப் பாக மவக்கப் பட்ட மின்னணு வாை்குப்

பதிவு

இயந் திரங் ைை்

ைணினிசமன்சபாருை்

மூலம்

இரண்டு

முகற

சதாடர்பின்றி ததர்வு செய் யப் படும் . ெட்டப் தபரகவத் சதாகுதிைளுை்ைான
இயந் திரங் ைகை

ததர்வு

செய் வதற் கு

ஒரு

முகறயும் ,

வாை்குெ்

ொவடிைளுை்ைான இயந் திரங் ைகைத் ததர்வு செய் ய இரண்டாவது முகறயும்
தவட்பாைர்ைை்

அல் லது

அவர்ைைின்

செய் யப் படும் .

தனிப் பட்ட

வாை்குெ்

பிரதிநிதிைை்
ொவடிைைில்

முன்னிகலயில்
பயன்பாட்டுை்ைாை

அனுப் புவதற் கு முன்பு இகவ செய் யப் படும் . குறிப்பிட்ட வாக்குெ் ொவடிக்கு
ஒதுக்கப் பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தின் வரிமெ எை்மைக்
சகாை்ட

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

பட்டியல் கள்

அரசியல்

கட்சிகள்

/

மவட்பாளர்களுக்கு அளிக்கப் படும் .
(e)

மவட்பாளர் சபயர் மெர்க்கப் படும்

பதிவுக்கு முன் ன ாகவும்
மாதிரி

வாக்குப்

மபாதும் ,

மவட்பாளர்களும்

பதிவு

செய் வ ற் கு

உை்மமயான

வாக்குப்

அவர்களுமடய பிரதிநிதிகளும்
அனுமதி

அளிக்கப் படுவர்.

பயன்படு ் ப் படும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கள் திருப் திகரமாக
செயல் படுகின்றன என்று திருப் தி சகாள் வ ற் காக இந்

வாய் ப் பு அளிக்கப்

படுகிறது.
(f)

மவட்பாளரின் சபயர் மெர்க்கப் பட்ட பிறகு, மின்னணு வாக்குப் பதிவு

இயந்திர ்தில் , வாக்குப் பதிவுக் கருவியும் நூல் / இளஞ் சிவப்பு காகி
சீலிடப் படும் . வாக்குப்
முடியா
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வமகயில்

பதிவு

கருவியின் உள் புற ்ம யும்

இவ் வாறு சீல்

மவக்கப் படுகிறது. இந்

சீல் களால்

யாரும்

அணுக

இளஞ் சிவப் பு

சீல் களிலும்

அரசியல்

கட்சிகளின்

பிரதிநிதிகள்

/

மவட்பாளரின்

மகசயழு ்துகள் இருக்கும் .
(g)

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கமள ்

யார்

செய் மபாதும்

மவட்பாளர் சபயர் மெர் ் மபாதும் குமறந் பட்ெம் 5% மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் களில் நட ்திய மாதிரி வாக்குப் பதிவு முடிவுகளின் அெ்சிட்ட
மற் றும் ஒவ் சவாரு வாக்கின் வரிமெப் படியான அெ்சிட்ட
அரசியல்

ைட்சிைைின்

பிரதிநிதிைளுை்கு

இதற் ைாை சதாடர்பில் லாத வகையில்

ாள்

ாள் கள் எடுக்கப் பட்டு

ைாண்பிை்ைப் படுகின்றன.

இயந் திரங் ைகைத் ததர்வு செய் ய

அரசியல் ைட்சிைைின் பிரதிநிதிைளுை்கு அனுமதி அைிை்ைப் படுகிறது.
(h)

வாக்குப்

பதிவு

நாளில்

ஒவ் சவாரு

வாக்குெ்

ொவடியிலும் ,

தவட்பாைர்ைைின் பிரதிநிதிைை் / ததர்தல் ஏசென்ட்ைை் முன்னிகலயில்
அவர்ைைின் கைசயழுத்துடன் குகறந் தபட்ெம் 50 வாை்குைை் பதிவு செய் து
மாதிரி வாை்குப் பதிவு நடத்தப் பட்டு, ஒவ் சவாரு ததர்தல் அதிைாரியிடம்
இருந் தும் , மாதிரி வாை்குப் பதிவுை்ைான ொன்றிதழ் சபறப் படுகிறது.
(i)

மாதிரி வாக்குப் பதிவு முடிந்

பெ்மெக் காகி

பிறகு, இன் சனாரு நூல் சீல் மற் றும்

சீல் கள் (Green Paper Seal) மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தின்

மீது மவக்கப் படும் . வாக்குப் பதிவு நட து
் வ ற் கான சபா ் ான்கமள ்
இயந்திர ்தில் மற் ற அமன து
்
சபா ் ான்கமளயும் அணுகுவம
வமகயில் இந்
நூல்

்

விர,

டுக்கும்

சீல் கள் மவக்கப் படுகின்றன. இந் த ைாகித சீல் ைை் மற் றும்

சீல் ைைின்

மீது

ததர்தல்

ஏசென்ட்ைை்

அனுமதிை்ைப் படுகிறது. வாக்குப் பதிவு முடிந்

கைசயழுத்திட

பிறகு, ம ர் ல்

அதிகாரி,

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தில் உள் ள ``Close'' சபா ் ாமன, ம ர் ல்
ஏசஜன்ட்கள் முன்னிமலயில் அழு து
் வார். அ ன்பிறகு மின்னணு வாக்குப்
பதிவு இயந்திர ்தில் ஒரு வாக்கும் பதிவு செய் ய முடியாது..
(j)

இ ற் குப் பிறகு, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

சீலிடப் படும் . அந் த சீல் ைை்
அவர்ைைின்

மீது கைசயழுத்திட தவட்பாைர்ைை்

ஏசென்ட்ைளுை்கு

எை்ைிக்மகக்கு

முன் பாக

முழுவதுமாக

இந்

அனுமதி
சீல்

அைிை்ைப் படும் .

அப் படிமய

இருக்கிற ா

மற் றும்
வாக்கு
என்பம

அப் மபாது அவர்கள் பரிமொதி ்துக் சகாள் ளலாம் . மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் கமள வாக்கு எை்ைிக்மக மமய ்தில் பாதுகாப் பு அமறகளுக்கு
சகாை்டு செல் லும் வாகனங் களின் பின்னால் மவட்பாளர்கள் / பிர நிதிகள்
செல் லலாம் .
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(k)

இ து
் டன் மெர் ்து, வாக்கு எை்ைிக்மகக்காக மின்னணு வாக்குப் பதிவு

இயந்திரங் கள் பாதுகாப் பாக மவக்கப் படும் பாதுகாப் பு அமறகளும் சீலிட்டு
24

மைி

மநரமும்

கை்காைிக்கப் படும் .

பிரதிநிதிகளும் பாதுகாப் பு அமறயில்
அனுமதி

அளிக்கப் படுகிறது.

கை்காைிக்க

அவர்களுக்கும்

அமறகமளெ்

சுற் றிலும்

பல

மவட்பாளர்களும்

ங் களுமடய

பாதுகாப் பு

னிப் பட்ட சீல் மவக்க

அமறமய

அனுமதி

அவர்களின்

24

மைி

அளிக்கப் படுகிறது.

அடுக்குகளாக

மநரமும்

பாதுகாப் பு

பாதுகாப் புப்

பமடயினர்

நிறு ் ப் பட்டிருப் பார்கள் .
(l)

FLC, ம ர் லுக்கு முன்பு மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் கமள ்

யார்

செய் ல் , மாதிரி வாக்குப் பதிவு ஆகியவற் றில் பங் மகற் க அமன து
்
அரசியல்
கட்சிகளின் மவட்பாளர்களின் பிரதிநிதிகளுக்கும் வாய் ப் பு அளிக்கப் படுகிறது.

10.

வாை்ைாைர்

ெரிபார்ை்ைை்

கூடிய

ைாகித

ொன்றைிை்கும்

தொதகன (VVPAT)
2010

ஆம்

நட ்திய ன்

ஆை்டில்

அரசியல்

அடிப் பமடயில் ,

கட்சிகளுடன்

சவளிப் பமட ்

வமகயில் , வாக்காளர் ெரிபார்க்கக் கூடிய காகி
(VVPAT)

முமறமய

பயன்படு து
் வ ற் கான

கலந்து

ன்மமமய

ஆமலாெமன
அதிகரிக்கும்

ொன்றளிக்கும் மொ மன

வாய் ப் மப

இந்திய ்

ம ர் ல்

ஆமையம் பரிசீலமன செய் து. VVPAT அறிமுகம் செய் வ ால் , வாக்காளர்
வாக்களி ்

மவட்பாளரின் சபயர் மற் றும் சின்னம் அெ்சிட்ட ஒரு துை்டுக்

காகி ம் அளிக்கப் படும் . கட்டுப் பாட்டு கருவியில் பதிவானவாறு இது இருக்கும் .
ஏ ாவது ெர்ெ்மெ ஏற் படும் ெமய ்தில் , மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர ்தில்
காட்டப் படும்

முடிமவ

எை்ைப் படும் .

VVPAT

ெரிபார்ப்ப ற் கு,
நமடமுமறயில் ,

துை்டுக்

காகி

வாக்களிக்கும்

அ ் ாட்சியும்
கருவியுடன்

ஒரு

பிரிை்டர் இமைக்கப் பட்டு, வாக்களிக்கும் பகுதியில் மவக்கப் படும் . துை்டுக்
காகி ம் VVPAT-ல் சவளியில் ச ரியும்
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விநாடிகளுக்கு ் ச ரியும் . BEL / ECIL உருவாக்கிய VVPAT-ன் வடிவமமப் மப 2013ல் இந்திய ம ர் ல் ஆமையம் அங் கீகரி ் து. உெ்ெ நீ திமன்ற ்தில் இந்
விஷய ்ம

கவனி ்து

திரு ் ப் பட்டன.

2013-ல்

வந் வர்களிடமும்

காட்டப் பட்டது.

நாகாலாந்து

இமட ்ம ர் லில்

விதிகள்
VVPAT

பயன்படு ் ப் பட்டது. அது நல் ல சவற் றிகரமான ாக அமமந் து. படிப் படியாக
VVPAT-ஐ அமல் செய் யுமாறு உெ்ெ நீ திமன்றம் உ ் ரவிட்டு, அ ற் கான கருவிகள்
வாங் குவ ற் கு நிதி ஒதுக்குமாறு அரமெ மகட்டுக் சகாை்டது.
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2019-ல் மக்களமவக்கு அடு ்
அமல் செய் வது என்று,

சபாது ் ம ர் ல் நமடசபறும் மபாது VVPAT

2014-ல் ம ர் ல் ஆமையம் முன்சமாழிவு செய் து,

அ ற் கு ரூ.3174 மகாடி அளிக்குமாறு அரசிடம் மகட்டது. படிப் படியாக VVPAT
அமல் செய் வ ற் கு இந்திய ் ம ர் ல் ஆமைய ்துக்கு உெ்ெ நீ திமன்றமும்
அனுமதி அளி து
் ள் ளது.
உெ்ெ நீ திமன்ற ்தில்

ற் மபாது விொரமையில் உள் ள ஒரு வேக்கில் ,

அரசு நிதி ஒதுக்கியதில் இருந்து 30 மா

கால ்திற் குள் ளாக, ம மவயான

எை்ைிக்மகயில் VVPAT கருவிகமள சபற முடியும் என்று மார்ெ் 2017-ல் ம ர் ல்
ஆமையம் ச ரிவி ்துள் ளது.
இந்திய ்
சகாள் மு ல்
அம ப்

ம ர் ல்

செய் து,

ஆமையம்

2013-ல்

அப் மபாதிருந்து

பயன்படு தி
் யுள் ளது.

143

மமலும்

20,000

ெட்டப் மபரமவ ்

VVPAT-களில்

2016-ல் BEL நிறுவனம் 33,500 VVPAT-கமள ்

VVPAT

கருவிகமளக்
ச ாகுதிகளில்

பயன்படு து
் வ ற் காக

யாரி ்துள் ளது. இதுவமரயில் VVPAT-

கள் 255 ெட்டப் மபரமவ ் ச ாகுதிகளிலும் , 9 மக்களமவ ் ச ாகுதிகளிலும்
பயன்படு ் ப் பட்டுள் ளன.

மகாவாவில்

2017

ம ர் ல் களில்

அமன து
்

40

ெட்டப் மபரமவ ் ச ாகுதிகளிலும் VVPAT பயன்படு ் ப் பட்டுள் ளது. ெமீப ்தில்
ம ர் ல் கள்

நமடசபற் ற

இந்திய ் ம ர் ல்
சபாது ் ம ர் ல்

ஐந்து

ஆமையம்
நமடசபறும்

மாநிலங் களில்

சுமார் 52,000

பயன்படு ்தியுள் ளது. 2019ல்

VVPAT-கமள

மக்களமவக்கு

மபாது அமன ்து ் ச ாகுதிகளிலும்

VVPAT

பயன்படு ்துவ ற் கு ் ம மவயான கருவிகமள வாங் குவ ற் கு ரூ.3174 மகாடி
விடுவிக்குமாறு ம தி
் ய அரமெ இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம் 2014ல் இருந்து
ச ாடர்ந்து வலியுறு ்தி வருகிறது.
மமமல விவரிக்கப் பட்டவாறு ம ர் ல் களில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் கள்

வறு ஏதும் மநராமல் செயல் படுவம

உறுதி செய் வ ற் கு

விரிவான ச ாழில் நுட்ப மற் றும் நிர்வாக நமடமுமறகமள ம ர் ல் ஆமையம்
செயல் படு ்தி வருகிறது. ECI-EVM-கள் மமாெடி செய் ய முடியா
செயல் படக்

கூடியமவ

சகாை்டுள் ளது.

என்பதில்

ம ர் ல்

ஆமையம்

முழு

வமகயில்
திருப் தி

இதுமபான்ற புகார்களும் ெந்ம கங் களும் மு ல் முமறயாக

எழுப் பப்படவில் மல. முந்ம ய ெமயங் களில் கூட, மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திர ்தில்

மமாெடி

செய் யலாம்

என்ற

புகாமர

நிரூபிக்க

ம ர் ல்

ஆமையம் ஒன்றுக்கு மமற் பட்ட முமறகள் வாய் ப் பு சகாடு து
் ம் , நாட்டில்
ம ர் ல் நமடமுமறயில் பயன்படு ் ப்படும் ம ர் ல் ஆமைய ்திடம் உள் ள
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர தி
் ல்
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அம

ம ர் ல்

ஆமைய ்திடம்

யாராலும்

நிரூபிக்க

முடியாமல்

மபானது.

இதுமபான்ற

புகார்களில்

எந்

நியாய ்ம யும் ஆமைய ் ால் காை முடியவில் மல. சில அரசியல் கட்சிகள்
எழுப் பும்

இதுமபான்ற

புகார்கள்

மற் றும்

ெந்ம கங் கமள

ஆமையம்

நிராகரிக்கிறது.
இந்திய ்

ம ர் ல்

ஆமைய ்தின்

மின்னணு

வாக்குப்

பதிவு

இயந்திரங் கள் மமாெடி செய் ய முடியா மவ என்று அமன து
் குடிமக்களுக்கும்
இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம் உறுதி அளிக்கிறது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங் கமளப்
என்பதில்

பயன்படு ்தும்

முழுமமயான

ம ர் ல்

திருப் தி

உள் ளது

நமடமுமற
என்றும்

மநர்மமயானது

உறுதி

அளிக்கிறது.

படிப் படியாக VVPAT முமறமய அமல் செய் வ ன் மூலம் , இந்திய ் ம ர் ல்
ஆமைய ்தின்

ம ர் ல்

நமடமுமறகளில்

குடிமக்களின்

நம் பிக்மகமய

இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம் மமலும் அதிகரிக்கெ் செய் யும் .
மமலும்

ெமீப ்தில்

மின்னணு வாக்குப்
கட்சிகள்

நட ் ப் பட்ட

பதிவு இயந்திரங் களில்

/

மவட்பாளர்களிடம்

உறுதியான

ஆ ாரங் கமளா

சபறப் படவில் மல.
அடிப் பமடயிலான,

ம ர் ல்

இருந்து,

மமாெடி நடந்

குறிப் பிட்ட

இந்திய ்

இந்நிமலயில் ,
மமமலாட்டமான

நமடமுமறகளின்மபாது
ாக அரசியல்

புகார்கமளா

ம ர் ல்

ஆமைய ் ால்

அடிப் பமடயற் ற,
புகார்கள்

அல் லது

ஊக ்தின்

கூறப் படுகின்றன.

அமவ

நிராகரிக்கப் பட மவை்டியமவ.
இருந் மபாதிலும் , உறுதியான ஆ ாரங் களுடன் ஏ ாவது குறிப்பிட்டு
இந்திய ்

ம ர் ல்

ஆமைய ்திடம்

புகார்கள்

அளிக்கப் பட்டால் ,

நிர்வாக

ரீதியாக அமன து
் முக்கிய து
் வ ்துடன் அமவ பரிசீலமன செய் யப் படும் .
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் மமாெடி செய் ய முடியாது
என்பதில் இந்திய ் ம ர் ல் ஆமையம் உறுதியாக இருக்கிறது, முழுமமயான
மனநிமறவு சகாை்டிருக்கிறது என்பம

அடிக்மகாடிட்டுக் காட்ட ம ர் ல்

ஆமையம் விரும் புகிறது. ம சிய அளவில் 2004, 2009 மற் றும் 2014 சபாது ்
ம ர் ல்

உள் பட

இயந்திரங் களின்
ஊெலாட்டம்
ஆமையம்

கடந்

பல

ஆை்டுகளில்

செயல் பாடுகள்

இருந் து

கிமடயாது.

பயன்படு து
் ம்

குறுக்கீடு செய் வம மயா,

மீ ான

மின்னணு

ம தி

வாக்குப்

கவமல மாற் றலாம்

கமளப் மபான்ற'' இயந்திரங் களில்

நட ்தியதில்

நம் பிக்மகயில்

இன்மறய

உை்மமயில் நிரூபிக்க முடியவில் மல.
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ம ர் ல்

ஒருமபாதும்

வமரயில் ,

பதிவு

இந்

ம ர் ல்

இயந்திரங் களில்

என்பம மயா யாராலும்

னியாக உருவாக்கப் பட்ட ``ECI-EVM-

ான் செய் து காட்டியுள் ளனர் அல் லது

நிரூபி ்

ாகக்

ஆமைய ்தின்

கூறி

சகாை்டிருக்கிறார்கமள

விர,

இந்திய ்

ம ர் ல்

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங் களில் செய் யவில் மல.

இருந் மபாதிலும் , இயந்திர ்தின் செயல் பாடு குறி து
்
சிறி ளவு ெந்ம க ்தின்
நிேலும் விழுந்துவிடக் கூடாது என்ப ற் காகவும் , எங் கும்
பரவாமல்
வமகயில் ,

முற் றுப்புள் ளி
அொ ாரை

மவக்கவும் ,

னது

நடவடிக்மகயாக

வறான

சபாறுப் மப
2009-ல்

கவல்

நிமறமவற் றும்

இந்திய ்

ம ர் ல்

ஆமைய ்தில் , புகார்கமள நிரூபிக்க வாய் ப் பு அளிக்கப் பட்டது.
இப் மபாது ம ர் ல் ஆமையம் மீை்டும் ஒரு முமற, மின்னணு வாக்குப்
பதிவு இயந்திர ்தின்
உறுதி

வறுமநரா

செய் கிறது.

ன்மம மீது முழுமமயான நம் பிக்மகமய

எப் மபாதும்

அளவில் மமாெடி செய் ய முடியா மவ.

****
ைமு/ சரசின்/
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மபால

அமவ

முழு

