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इलेक्ट्रॉनिक मतदाि यं त्ांमध्ये
कोणताही फेरफार शक्ट्य िाही
-राज्य निवडणूक आयुक्ट्त

मुुंबई, सद. 8: इले क्ट्रोसनक मदान युंत्रे तयार करतानाच सुरसिततेबाबत ताुंसत्रकदष्ट्ृ या पुरेशी काळजी
घे तलेली असल्यामुळे या युंत्राुंत कुठल्याही प्रकारे फेरफार करणे शक्ट्य नाही, असे स्पष्ट्टीकरण राज्य
सनवडणूक आयुक्ट्त ज. स. सहासरया याुंनी काल येथे झालेल्या राजकीय पि प्रसतसनधींच्या बैठकीत केले .
राज्य सनवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पिाुंच्या प्रसतसनधींची
आयोगाच्या कायालयात बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. सभवुंडी- सनजामपूर, मालेगाव, लातूर,
परभणी, चुं द्रपूर व पनवेल महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंच्या पार्शवगभम
ू ीवर ही बैठक घे ण्यात
आली. आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने याुंच्यासह सवसवध राजकीय पिाुंचे प्रसतसनधी बैठकीस उपस्स्थत होते .
महानगरपासलका, सजल्हा पसरषदा व पुंचायत ससमत्याुंच्या सनवडणुकाुंमध्ये सहकायग केल्याबद्दल
सवग राजकीय पिाुंचे आभार व्यक्ट्त करून श्री. सहासरया म्हणाले की, सावगजसनक िेत्रातील इलेक्ट्रॉसनक
कॉपोरे शन ऑफ इुंसडया सलसमटे ड या कुंपनीने तयार केले ली इलेक्ट्रॉसनक मतदान युंत्रे स्थासनक स्वराज्य
सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंसाठी वापरली जातात. मतदान युंत्राुंसदभात आलेल्या तक्रारींबाबत कुंपनीचे मुख्य
व्यवस्थापकीय सुंचालकाुं सह सवसवध तज््ाुंबरोबरदे खील तपशीलवार चचा करण्यात आली आहे . मतदान
युंत्राुंच्या सुरसिततेबाबत सुंपण
ू ग दिता घे ण्यात आली असल्यामुळे त्यात फेरफार करणे शक्ट्य नसल्याचे
त्याुंनी स्पष्ट्टीकरण केले आहे .
नुकत्याच झालेल्या महानगरपासलका, सजल्हा पसरषदा व पुंचायत ससमत्याुंच्या सनवडणुकाुंसाठी
भारत सनवडणूक आयोगाने 5 जानेवारी 2017 रोजी प्रससि केले ली सवधानसभेची मतदार यादी वापरण्यात
आली होती. त्यात कुठलीही नावे राज्य सनवडणूक आयोगाने वगळलेली नसल्याचे स्पष्ट्ट करून श्री.
सहासरया म्हणाले की, सभवुंडी- सनजामपूर, माले गाव, लातूर, परभणी, चुं द्रपूर व पनवेल
महानगरपासलकाुंच्या सनवडणुकाुंसाठीदे खील 5 जानेवारी 2017 रोजी प्रससि झालेली मतदार यादी
वापरण्यात येणार आहे . राजकीय पि, उमेदवार व मतदाराुंच्या सोयीसाठी मतदानाच्या सुमारे तीन ते चार
आठवडे आधी मतदान केंद्रसनहाय मतदार यादी प्रससि केली जाणार आहे ; तसेच या
सनवडणुकाुंसाठीदे खील इच्छू क उमेदवाराुंसाठी नामसनदे नपत्रे व शपथपत्रे भरण्यासाठी सुंगणकीय प्रणाली
उपलब्ध करून सदली जाणार आहे .
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