राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 21 सप्टें बर 2017.

िाांदेड- वाघाळा महािगरपानिका निवडणुकीत
एका प्रभागात प्रायोनगक तत्वावर व्हीव्हीपॅटचा वापर
मुंबई, दि. 21: न ुंिेड- व घ ळ मह नगरप दिकेच्य स ववदिक दनवडणकीस ठी 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी
होण ऱ्य मति न स ठी एक प्रभ ग त प्र योदगक तत्व वर व्हीव्हीप ॅटच (व्होटर व्हे दरफ यबि पेपर ऑदडट ट्रेि) व पर
करण्य त येण र आहे , अशी म दहती र ज्य दनवडणूक आयक्त ज. स. सह दरय य ुंनी आज येथे दििी.
श्री. सह दरय य ुंनी स ुंदगतिे की, भारत सनवडणूक आयोगाने लोकसभा व सवधानसभा सनवडणुकाुंसाठी
टप्पप्पयाटप्पप्पयाने व्हीव्हीप ॅटचा वापर करण्यास सुरूवात करावी, असे आदे श सवोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2013
मध्ये सदले. त्यानुसार भारत सनवडणूक आयोगाने दे शात काही सठकाणी प्रायोसगक तत्वावर या युंत्राचा वापर सुरू
केला आहे . त्याच धतीवर नाुंदेड- वाघाळा महानगरपासलकेच्या सनवडणुकीत या युंत्राचा वापर करण्यासाठी राज्य
सनवडणूक आयोगाने 400 व्हीव्हीपटॅ खरे दी तत्वावर उपलब्ध करून दे ण्याबाबत इले क्रॉसनक्स कॉपोरे शन ऑफ
इुंसडया या कुंपनीला कळसवले होते; त्य नस र कुंपनीने 400 व्हीव्हीपटॅ उपिब्ध करून िे ण्य चे म न्य केिे होते;
परुं त त ुंदिक अडचणीमळे खरे िी तत्व वर व्हीव्हीपटॅ परदवण्य स कुंपनीने नुंतर असमथवत िशवदविी. म ि य
दनवडणकीत प्र योदगक तत्व ुंवर क ही व्हीव्हीपटॅ च्य व पर स र ज्य दनवडणूक आयोग ने परव नगी द्य वी, अशी
दवनुंती कुंपनीने केिी होती.
कुंपनीच्य दवनुंतीच सखोि दवच र करुन न ुंिेड- व घ ळ मह नगरप दिकेच्य एक प्रभ ग त हे व्हीव्हीप ॅट
प्र योदगक तत्व वर व परण्य स कुंपनीि परव नगी िे ण्य च दनणवय आयोग ने घे ति . त्य नस र कुंपनीने 70
व्हीव्हीप ॅट 20 सप्टें बर 2017 रोजी न ुंिेड मह नगरप दिकेकडे प ठदविे. या महानगरपासलकेच्या एकूण 20
प्रभागाुंतील 81 जागाुंसाठी 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी मतदान होत आहे . त्यासाठी य व्हीव्हीप ॅटच्य व पर सुंिभात
मह नगरप दिक आयक्त ुंनी आज म न्यत प्र प्त र जकीय पक् ुंच्य प्रदतदनधींची व इतर म न्यवर ुंची बैठक
आयोदजत केिी होती. या बैठकीतच सवांच्या उपस्थितीत चार सदथय सुंख्या असलेल्या 19 प्रभागाुंतन
ू सोडतीद्वारे
प्रभाग क्रमाुंक 2 ची सनवड करण्यात आली. या प्रभाग क्र. 2 मधील सवग मतदान केंद्ाुंवर आता व्हीव्हीपटॅ चा
प्रायोसगक तत्वावर वापर केला जाणार आहे . य व्हीव्हीप ॅटच्य व पर ब बतचे सवव त ुंदिक प्रदशक्ण व त्य ुंची िे खरे ख
कुंपनीचे अदधक री मह नगरप दिक आयक्त ुंशी सल्ि मसित करुन करण र आहे त. मतदानाची प्रसक्रया
सुंपल्यानुंतर हे सवव व्हीव्हीपटॅ इलेक्रॉसनक्स कॉपोरे शन ऑफ इुंसडया परत घे ऊन ज ण र आहे , असेही श्री. सह दरय
य ुंनी स ुंदगतिे .
0-0-0
(Jagdish More, PRO, SEC)
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