ৈব য্িতন েভাটযে েকানও কারচু িপ করা সম্ভব নয়
ভারেতর িনব চন কিমশন এতদব্ারা জনসাধারেণর
যে

াতােথর্ েঘাষণা করেছ েয ৈব য্িতন েভাটযে

েভাটদান সম্পূণর্

র
ু িক্ষত। এই

েকানও কারচু িপ করা সম্ভব নয়। এই যে র মাধয্েম েভাট িদেল েভাটদােনর েগাপনীয়তা বজায় থােক। েকউ এই য েক

িরে া াম করেত পাের না। এই যে

িতিট েভাটই

র
ু িক্ষত থােক। আপিন েয

াথর্ীেক েভাট েদেবন েভাটিট তাঁর

াপয্ েভােটর

সেঙ্গই যুক্ত হেব। ২০০৪ সাল েথেক সারা ভারেতর িতিট রােজয্ ৈব য্িতন েভাটয বয্ব ত হেচ্ছ । ৈব য্িতন েভাটযে
েভাটদােনর চ্ছতা সেঙ্গ সম জনসাধারণেক অবিহত করার জনয্ িনম্নিলিখত তথয্াবলী েপশ করা হল:
ৈব য্িতন েভাটযে র

ু তকারক ইেলক িনক্স কেপ েবশন অব ইিন্ডয়া িলিমেটড। এিট ভারত সরকােরর একিট সং া।

যখন ৈব য্িতন েভাটয

ু ত করা হয় তখন কারও পেক্ষ জানা সম্ভব নয় বয্লট ইউিনেট েকান াথর্ীর

তািলকা চু ড়ান্ত হওয়ার পরই বয্লট ইউিনেট াথর্ীর

ম িনধ িরত হয়। এরপর ৈব য্িতন েভাটয

িমক সংখয্া কী হেব।

াথর্ী

ং েম ুরিক্ষত থােক।

ই.িস.আই.এল এর যুিক্তিবদগণ থম দফায় ৈব য্িতন েভাটয িনরীক্ষা কেরন। অনয্ েকউ এ কােজ যুক্ত থােক না।
েকানও িন দ

মানুসাের েকানও িবধানসভা েক্ষে র জনয্ বা েকানও েভাট হণ েকে র জনয্ ৈব য্িতন েভাটয িচি ত করা হয় না।

েভাট হেণর জনয্ ৈব য্িতন েভাটয
েভাট হেণর জনয্ য গুিল
সীল েদওয়া হয়।

ু ত করা হয় াথর্ী বা তাঁর িতিনিধর উপি িতেত।

ু ত করার পর েসগুিলেক

ং েম রাখা হয় এবং

ং েম তালা িদেয় তালার গােয় িরটা নং অিফসােরর

াথর্ী বা তাঁর িতিনিধ ইেচ্ছ করেল এই সীেলর উপর াক্ষর করেত পােরন ও তােদর সীল িদেত পােরন।

িতিট বয্ালট ইউিনট ও কনে াল ইউিনেটর একিট িন দ সংখয্া থােক। েকান েভাট হণ েকে
নমব্রিট েভাট হেণর জনয্ য
েভাট হণ

েয য িট পাঠােনা হেব, তার িন দ

ু িতর সময় াথর্ী বা তাঁর িতিনিধেক জািনেয় েদওয়া হয়।

র পূেবর্ ৈব য্িতন েভাটযে কী ভােব েভাট হণ করা হয় তা েপািলং এেজ টেদর হােত কলেম েদিখেয় েদওয়া হয়।

য িট েয সিঠক ভােব কাজ করেছ েস িবষেয় েপািলং এেজ টেদর িনি ত করার পরই মূল েভাট হণ

হয়।

েভাটদান পবর্ েশষ হেল িবিভন্ন েপািলং এেজ টেদর সামেনই েভাটয িট সীল করা হয়। েপািলং এেজ টরা এই সীেলর উপর তােদর
সীল িদেত পােরন ও সই করেত পােরন।
েভাট হণ পবর্ েশষ হেল েভাটকমর্ীরা েভাটয িটেক েভােটর সাম ী জমা েনওয়ার েকে

িনেয় যান। এই যা া পেথ রাজৈনিতক

দেলর িতিনিধরা েভাটকমর্ীেদর অনুসরণ করেত পােরন।
াথর্ী বা তাঁর

িতিনিধেদর উপি িতেত িরটা নং অিফসার

ং ম সীল কেরন। িরটা নং অিফসােরর সীেলর উপর

াথর্ী বা তাঁর

িতিনিধ তােদর সীল িদেত পােরন।
েভাট গণনা পযর্ন্ত াথর্ী বা তার িতিনিধরা সারাক্ষণ

ং েমর উপর নজর রাখেত পােরন।

েভাটগণনার িদন াথর্ী তাঁর িতিনিধ এবং িনব চন পযর্েবক্ষেকর উপি িতেত
েভাটগণনার েটিবেল

াথর্ী বা তাঁর

ং েমর সীল েখালা হয়।

িতিনিধরা েদেখ িনেত পােরন েমিশেনর সীল িঠক আেছ িক না এবং বুেথ

দত্ত েমাট েভাট

েমিশেনর েভােটর সেঙ্গ িমেল যােচ্ছ িক না।
েভাট হেণর জনয্ েভাটযে র

ু িত,

ং ম েখালা ও বন্ধ করার সব ি য়াগুিলই িভিডও কয্ােমরার সাহােযয্ ছিব তু েল রাখা হয়।

ভারেতর িনব চন কিমশন কতৃর্ ক চািরত
পি মবেঙ্গর মুখয্ িনব চন আিধকািরক কতৃর্ ক কািশত

