
முகவுரை 

நவ இந்தியாவின் பெருரை என்ெது அது உலகின் பொிய ஜனநாயக நாடு 

என்ெதில்  ைட்டுைல்ல, ெஞ்சாயத்து ைாஜ் அரைப்ெின் மூலம் நாம் நிர்வாக ெங்களிப்ெில் 

அரனத்து ைட்டங்களிலும் கட்டரைத்துள்ள வழிமுரைகள் நைது ஜனநாயகத்ரத 

எவ்வளவு துடிப்புடன் உயிர்ப்ொக ரவத்துள்ளது என்ெதில்தான் அடங்கியுள்ளது. இந்த 

வழிமுரையானது  உள்ளூர் ைற்றும் தலைட்டத்திலும் , ைாநில ைற்றும் ததசிய 

அளவிலும்  ைாஜிய ொிொலனத்தில் உலகிதலதய அதிக அளவில் ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட 

ைக்கள் ெிைதிநிதிகள் ெங்தகற்ெரத உறுதி பசய்கிைது.  ததசிய அளவில் இந்திய ததர்தல் 

ஆரையம் பவறும் ெிைதிநித்துவம் என்ை அளவில் ைட்டுைல்லாது உலகின் ைிக 

சுதந்திைைான ெங்களிப்ொகவும் அது  இருப்ெரத உறுதி பசய்கிைது.இப்ெடிப்ெட்ட ஒரு 

ஜனநாயக அரைப்ெில் பவளிப்ெரடத் தன்ரையும் , பொறுப்தெற்ைலும் ஒரு நல்ல 

ஆதைாக்கியைான சூழல் அரைவரத  உறுதி பசய்கிைது.  இந்திய அைசியல் அரைப்பு 

சட்ட விதி எண் 324 ன் கீழ் அரையப்பெற்ை இந்திய ததர்தல் ஆரையம் 2005ம் ஆண்டில் 

அமுல் பசய்யப்ெட்ட தகவல் உாிரைச் சட்டம் வகுத்துள்ள கட்டரைப்புக்குள் சிவில் 

சமூகத்துடன் தசர்ந்து ெைியாற்றுவரத  உறுதி பசய்ய தவண்டும் என 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. ஒரு பவளிப்ெரடயான  அைசாங்கம் இருப்ெரத உறுதி பசய்யும் 

ஒரு ததசிய கடப்ொடாக பவளிப்ெடும் தகவல் உாிரைச் சட்டம் நிர்வாகத்தில் 

பவளிப்ெரடத் தன்ரை இருப்ெரத அரனவரையும் பொறுப்தெற்க ரவப்ெதன் மூலம் 

நிறுவ முயல்கிைது. ஆளும் கட்சி உட்ெட அரனத்து அைசியல் கட்சிகளும் இதரன 

தங்கள் ததர்தல் அைிக்ரகயின் ஒரு ெகுதியாகக் பகாண்டிருப்ெது வியப்ெளிக்கும் 

விடயைில்ரல. கவரலப்ெடக்கூடிய ெிைச்சிரனகள் குைித்து அைசுக்கும் 

பொதுைக்களுக்கும் பதாியப்ெடுத்துவதில் நைது குடிைக்கள் பதாடர்ந்து ததர்தல் 

ஆரையத்துடன் இரைந்து ெைியாற்ைி வருகிைார்கள். இந்த சூழலில்தான் ைின்னணு 

வாக்கு சாதனம் ைற்றும் வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டு இயந்திைம் இயங்கும் முரை ெற்ைிய 

ஒரு ஆைாய்ச்சியிரன நாம் இந்த ெிைசுைம் மூலம் முன்ரவக்க முயல்கிதைாம். இந்த 

புத்தகத்தின் முன்னுரையில் பதளிவுெடுத்தியுள்ளது தொல்,  இன்ரைய ொைதம் இப்ெடி 

அரைவதற்கு காைைகர்த்தர்களாக நைது ெிைரஜகள் தங்கள் அைசுப் ெைிகளில் பொிய 

உயைங்களிலும் சிைிய வழிகளிலும் ஏதாவது ஒரு வரகயில் 

ெங்தகற்றுள்ளார்கள். இந்திய அைசியலரைப்பு சட்டத்ரத தவதைாகக் கருதும் 

அவர்களுக்கு , ொைெட்சைற்ை தன்ரைதய தனது பெரும் ெலம் என்று எப்தொதும் இருந்து 

வரும் இந்திய ததர்தல் ஆரையம்  2019 ொைாளுைன்ை ததர்தலிரன நடத்திய விதம் 

மூலம்  அதன் ொைெட்சைற்ை தன்ரையும் தநர்ரையுதை சந்ததகத்திற்கு உாியதாக ஆகி 

விட்டது கவரலயளிப்ெதாக இருக்கிைது. எதிர்ொர்க்கப்ெடும் நடுநிரலத் தன்ரையில் 

இருந்து இந்திய ததர்தல் ஆரையம் விலகி இருப்ெது தொல் ததான்றுவரத பவகு 

ஜனங்கள் கவனத்திற்கு வருத்தத்துடன் முன்ரவக்கும் ெைியிரன தைற்பகாண்டுள்ள 

சிவில் பசாரசட்டி அரைப்புகளில் ஜனநாயக சீர்திருத்தக் கூட்டரைப்பு,    முன்னாள் 

சிவில் அலுவலர்கள் நிைம்ெிய அைசியலரைப்புப்ெடியான  நடத்ரதக் குழு, ைற்றும் 

வாக்காளர்  ஒருரைொட்டு அரைப்பு ஆகிய அரைப்புகள்  தைற்பகாண்டுள்ளன.  ைாதிாி 

நடத்ரத விதிகரள தீய தநாக்கத்துடன் ைீைப்ெட்டு வரும் இந்த அவல நிரலரயக் 

கண்டித்து ஏைாளைான அைசியல் கட்சிகளும், முன்னைி ஊடகங்களும் இரைந்து குைல் 

எழுப்ெி வருகின்ைன. இதற்கு முன்தெ ெல ததர்தல்கரள நடத்தியுள்ள அனுெவம் 

ைிக்க  பொறுப்புள்ள ெல  சிவில் அதிகாாிகள் எழுப்பும் குற்ைச்சாட்டுக்கள் ைற்றும் 



விைாிசனங்கள் குைித்து  இந்திய ததர்தல் ஆரையம் எந்தவிதைான ெதிலும் 

பகாடுக்காைல் ஒரு  எதிர்விரனயும் ஆற்ைாைல் உள்ளது. 

ததர்தலுக்கான ெிைரஜகள் ஆரையம் (The Citizens’ Commission on Elections’ 

(CCE) ததர்தல் நடத்தும் விதம் குைித்து விவாதிக்கவும் ததரவப்ெடும் சையத்தில் 

பொருத்தைான வரகயில் நிபுைர்கள் ஆதலாசரன பெைவும் உருவாக்கப்ெட்டது. 

இந்திய குடிைகன்களின் ொர்ரவக்கு இரவ பொது பவளியில் ெகிைப்ெடதவண்டும். 

அவர்கதள பெருரை ைிக்க இந்தியக் குடியைசிரன  நிர்வகிக்க நடத்தப்ெடும் ததர்தல் 

எப்ெடி தைம் ைிக்கதாக இருக்க தவண்டும் என்ெது ெற்ைி இறுதி பைாழி பசால்ெவர்களாக 

இருக்க தவண்டும்.   

ைின்னணு வாக்கு சாதனம் ைற்றும் வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டு இயந்திைம் இயங்கும் 

முரை ெற்ைிய பவளிப்ெரடத்தன்ரை ததரவ குைித்து பவளியாகி உள்ள முதல் 

அைிக்ரக பொது பவளியில் விவாதத்திற்கு ரவக்கப்ெட தயாைாக உள்ளது. ைின்னணு 

வாக்கு இயந்திைங்களின் ெயன்ொடு ைற்றும் , குைிப்ொக ஜனநாயகக் தகாட்ொடுகள் 

சார்ந்து அரவ எப்ெடி ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைது என்ெது ெற்ைி ததர்தலுக்கான 

ெிைரஜகள் ஆரைய நிபுைர்கள் ஆய்வு பசய்துள்ளார்கள்.. ஒரு வாக்காளர் தனது 

பதாிவு எந்த வித ைாற்ைமும் இன்ைி  சாியான விதத்தில் ெதிவாகிஉள்ளது , அவ்வாதை 

எண்ைப்ெடுகிைது என்ெதரன சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்ெ அைிந்து பகாள்ளும் விதத்தில் 

பவளிப்ெரடத்தன்ரை இருக்க தவண்டும் என்ெது 

வலியுறுத்தப்ெடுகிைது. வாக்களிக்கும் முரையானது எளிதில் இருக்க தவண்டும் 

என்ெதும் தகவல் பதாழில் நுட்ெ அைிரவப் ெயன்ெடுத்தி எந்த வித உள்ளடி தவரலயும் 

நடக்காைல் வாக்காளர் தனது வாக்கிரன எளிதில் சாிொர்க்க வழிமுரைகள் இருக்க 

தவண்டும் என்ெதும் கட்டாயைாக்கெடுகிைது.   

  

வாக்காளர் ததர்வு பசய்வதில் எந்த வித தவதைா, குளறுெடிதயா அனுைதிக்கப்ெட்டால் 

அது இந்திய ஜனநாயகத்தின் சாைத்ரததய சைைசம் பசய்து பகாண்டு நம் அைசியல் 

அரைப்பு சட்டத்ரத ரகக்கூலிகள் வசம் ஒப்ெரடத்து விடுவதற்கு சைம் என்று நாங்கள் 

கருதுகிதைாம். இறுதியாக வாக்காளாின் பதாிவு நம்ெிக்ரகயான முரையில் 

ெிைதிெலிக்கப்ெட்டு உள்ளது என்ெரத உறுதி பசய்ய ததசிய ைற்றும் சர்வ ததச 

நிபுைர்களின் கருத்துகரள இந்த அரைப்பு கைக்கில் எடுத்து உள்ளது. ஆைம்ெ 

கட்டத்தில்  உற்சாகைாக வைதவற்கப்ெட்டாலும், ெின்னர் ஏன் தகவல் பதாழில் 

நுட்ெத்தில் பவகுவாக முன்தனைிய நாடுகள் கூட  ததர்தல் சையத்தில் ைின்னணு வாக்கு 

இயந்திைத்ரத ெயன்ெடுத்துவதில்ரல என்ெரத இது பதளிவாக்குகிைது. 

இந்தியா ைட்டுைன்ைி,  உலக அளவில் உள்ள அரனத்து ஜனநாயக சக்திகள் 

முன்ொகவும் ,  பதாழில் நுட்ெப் புைட்சியின் பவளிச்சத்தில் ஜனநாயக பசயல்ொடுகள் 

எவ்வாறு ொதுகாக்கப்ெடதவண்டும் என்ெரத அளந்து பகாள்ளும் விதைாக, இததா 

இந்த சிொாிசுகள் உங்கள் முன் சைர்ப்ெிக்கெடுகிைது. 

.... ைதன் தலாகுர்...... 

--- வஜாகத் ஹெிபுல்லா.. 

 



ெத்திாிக்ரக குைிப்பு 

PRESS RELEASE 

வைவிருக்கும் ததர்தரல ஒட்டி நரடபெை உள்ள ததர்தல் நரடமுரைகளின் ைீது வாக்காளர்கள் 

ரவத்துள்ள நம்ெிக்ரககள் காப்ொற்ைப்ெட தவண்டும்.. 

ஜனநாயகக் தகாட்ொடுகளுக்தகற்ெ ைின்னணு வாக்கு இயந்திை பசயல்ொடுகள் இருக்க தவண்டும்.. 

ததர்தலுக்கான ெிைரஜகள் ஆரையம்( Citizens’ Commission on Elections (CCE) தவண்டுதகாள். 

ஒரு ஆதைாக்கியைான ஜனநாயகத்தில் , ததர்தல் நரடமுரைகளில் அந்த ததசத்தின் குடிைக்கள் துடிப்ொன 

ெங்காற்ை தவண்டியுள்ளது. இந்திய அைசியல் அரைப்பு சட்டத்தின் ெிாிவு 324 ன் கீழ் உருவாக்கப்ெட்ட 

இந்திய ததர்தல் ஆரையம் ெல தடரவ ஜனநாயகத்ரத வலுெடுத்தும் உறுதி பூண்ட சுதந்திைைான 

அரைப்புகளுடன் இரைந்து ெைியாற்ைி உள்ளது. இது ைாதிாியான குடிைக்கள் அரைப்புகள் 

ஆரையத்திற்கு ைதிப்புறு ஆதலாசரனகள் வழங்கி வந்தது ைட்டுைன்ைி கவரல தைத் தக்க நிகழ்வுகளின் 

தொது உாிய அொய எச்சாிக்ரககரளயும் வழங்கி வந்துள்ளார்கள். 

 2019 நாடாளுைன்ைத் ததர்தலிரன ததர்தல் ஆரையம் நடத்திய விதம் பொிய அளவில் சச்சைவிரன 

உருவாக்கி அதன் நடு நிரலத் தன்ரைதய ெல அரைப்புகளால் ஆதாைங்களுடன் 

தகள்விக்குள்ளாக்கப்ெட்டது வருத்தைளிப்ெதாக இருக்கிைது. ஜனநாயக சீர்திருத்த அரைப்பு, முன்னாள் 

சிவில் அதிகாாிகளின் அைசியல் நிர்ைய நடத்ரத அரைப்பு,  தநர்ரையான வாக்களிப்ொளர் இயக்கம், 

டில்லி அைிவியல்  கழகம், அைன் ெிைடாி டிைஸ்ட்,  ைக்கதள முதன்ரை அரைப்பு, பொருளாதாை 

பொறுப்தெற்ெிற்கான ரையம், ஆகிய அரைப்புகரள உள்ளடக்கிய ெல பொது நல அரைப்புகள் ததர்தல் 

ஆரையத்தின் நடு நிரல ெிைழ்வு குைித்தும் ைின்னணு வாக்கு இயந்திைத்தின் நம்ெகத்தன்ரைஇன்ரை 

குைித்தும் பொது ைக்கள் கவனத்திற்கு பகாண்டு வரும் நிரலக்கு தள்ளப்ெட்டனர். ததர்தல் நடத்ரத விதி 

முரைகரள எப்ெடி எல்லாம் ஆளும் கட்சியனர் ைீறுகின்ைனர் என்ெரதயும், இதரன எப்ெடி  தொதுைான 

அளவில்   ததர்தல் ஆரையம் கண்டிக்காைல் இருக்கிைது என்ெரதயும் குைித்து ெல அைசியல் கட்சிகளும், 

ஊடகங்களும், டிஜிட்டல் ைீடியாக்களும் கவரல பதாிவித்து உள்ளார்கள். 

ைாைாக, ஏற்கனதவ ெல ததர்தல் நடத்தி அனுெவுமுள்ள முன்னாள் சிவில் அதிகாாிகள் இது குைித்து 

பதாிவித்த கவரல களுக்கு எல்லாம் எந்த ெதிலும் தைாைல் ததர்தல் ஆரையம் ஒன்று நீண்ட 

ைவுனத்திரனதய ெதிலாகத் தந்துள்ளது. அல்லது தனது நிரலயிரன மூர்க்கத்தனைாக நியாயப்ெடுத்த 

முயன்றுள்ளது. தனது ததால்விகரள சுய தாிசனம் பசய்து பகாள்ள ததர்தல் ஆரையம் தயாைாக இல்ரல 

என்ெதரன அைிந்து பகாண்டு அைசியல் சார்ெற்ை ெல சிவில் பசாரசட்டி அரைப்புகளில் ஆர்வத்துடன் 

ெைியாற்ைி வந்த முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாாியான திரு எம்.ஜி. ததவசஹாயம் இது குைித்து ெல 

அரைப்புகளுடன் கலந்துரையாடும் முன் முரனவு ஒன்ரை எடுத்தார். 2019 ைற்றும்  2020 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் இது சம்ெந்தைாக ெல கருத்தைங்குகளும் பொது பவளி விவாதங்களும் நடத்தப்ெட்டது. 

அதன் முடிவில் ததர்தல் நரடமுரைகளில் அனுெவம் பகாண்ட முன்னாள் சிவில் அதிகாாிகள் பகாண்ட 

ஒரு நிபுைர் குழு ஒன்று உடனடியாக பதாடங்கப்ெடதவண்டும் என்று ஒரு தசை 

முடிபவடுக்கப்ெட்டது;  நாட்டில் ததர்தல்கள் நம்ெகத்தன்ரையுடனும் தநர்ரையாகவும் 

நடத்தப்ெடதவண்டும் என்ை குைிக்தகாளுடன் முன்னாள் ததர்தல் நிபுைர்கள் ஆதலாசரன ைற்றும் 

பொருத்தைான வழிகாட்டுதல்களுடன் ததர்தலுக்கான  ெிைரஜகள் ஆரையம் The Citizens’ Commission on 

Elections (CCE)  இப்ெடித்தான் ஆைம்ெிக்கப்ெட்டது. 

கடந்த 2020 ம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் 5 ம் திகதி கீழ்க்கண்ட உறுப்ெினர்களுடன் ததர்தலுக்கான  ெிைரஜகள் 

ஆரையம் The Citizens’ Commission on Elections (CCE)  உருவாக்கப்ெட்டது. 

1.  Mr. Justice Madan Lokur, former Supreme Court Judge, Chair 

2.  Mr.  Wajahat Habibullah IAS (Retd), Former CIC, Vice-Chair,[CCG] 

3.  Mr. Justice Hari Paranthaman, former Madras High Court Judge 

4.  Prof.  Arun Kumar, Eminent Economist 

5.  Dr.  John Dayal, Civil Society Activist 



6.  Ms. Pamela Philipose, Senior Journalist 

7.  Dr.Subhashis Banerjee, Professor, Computer Science, IIT, Delhi 

8.  Member-Convener, Mr. Sundar Burra IAS (Retd), [CCG] 

M.G. Devasahayam[People-First and CCG]functioned as the Coordinator of the Commission.. 

ெிைரஜகள் ஆரையம்,  ததர்தல் சம்ெந்தப்ெட்ட குைிப்ெிட்ட ெகுதிகரள ஆய்ந்து,  அதன் அடிப்ெரடயில் 

இன்று பொது ைக்களுடன் ெகிர்ந்து பகாள்ளும் அதன்  முதல் ெகுதி அைிக்ரக,  ைின்னணு வாக்கு 

இயந்திைம் ைற்றும் வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டு இயந்திைத்தின் ொதிப்பு ைற்றும் தவறு குைித்து தெசுகிைது. 

டில்லி ஐ.ஐ.டி. கைினி அைிவியல் ைற்றும் பொைியியல் தெைாசிாியர் ஆன டாக்டர் சஞ்சீவ ெிைசாத் 

அவர்கள் தரலரையில் இந்த ஆய்வு தைற்பகாள்ளெட்டது. அதன் சுருக்கம் இங்தக 

இரைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இரைக்கப்ெட்டுள்ள அைிக்ரகயில் குைிப்ெிட்டுள்ள ஜனநாயக பகாள்ரககளின் அடிப்ெரடயில் எந்த 

அளவு ,  ைின்னணு வாக்கு இயந்திைம் ைற்றும் வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டுஇயந்திைம் சாியாக இருக்கிைது 

என்ெரத நிபுைர் குழு ஆய்வுக்கான உரைகல் ஆக எடுத்து பகாண்டது. சுருக்கைாக, தனக்குப் ெிடித்த 

ஒருவரை ததர்ந்பதடுக்க  ஒரு வாக்காளர் அளிக்கும் வாக்கு எந்த வித ைாறுொடும் இல்லாைல் எப்ெடி 

ெதியப்ெடுகிைது ைற்றும் வாக்குகள் எண்ைப்ெடும் வரை எப்ெடி ைாறுொடு 

இல்லாைல் ொதுகாக்கப்ெடுகிைது என்ெது குைித்த முழுரையான பவளிப்ொட்டுத் தன்ரை 

வலியுறுத்தப்ெட்டுள்ளது. வாக்களிக்கும் முரை புாியும்ெடியும், சாிொர்க்கும் விதத்திலும், எந்த வித 

சிக்கலும் இன்ைி ஆய்வு பசய்யக் கூடிய விதத்திலும் இருக்க தவண்டும் என்ெரத ஜனநாயக 

தகாட்ொடுகள் கண்டிப்ொக்குகிைது. வாக்காளாின் பதாிவு தவைாகப் ெதிவுை எந்த வாய்ப்பும் இருக்கக் 

கூடாது.  இது குைித்து ததசிய ைற்றும் சர்வ ததச நிபுைர்களின் கருத்துகரள இந்த அரைப்பு கைக்கில் 

எடுத்து உள்ளது. ஆைம்ெ கட்டத்தில்  உற்சாகைாக வைதவற்கப்ெட்டாலும், ெின்னர் ஏன் தகவல் பதாழில் 

நுட்ெத்தில் பவகுவாக முன்தனைிய நாடுகள் கூட  ததர்தல் சையத்தில் ைின்னணு வாக்கு இயந்திைத்ரத 

ெயன்ெடுத்துவதில்ரல என்ெதற்கான காைைங்கரள இது தெசுகிைது. இந்த குழுவில் தங்கள் 

ஆய்விரனப் ெகிர்ந்து பகாண்டவர்களில் இவர்கள் எல்லாம் இருக்கிைார்கள். .                   
. Poorvi L. Vora and Bhagirath Narahari of George Washington University, USA; 

Alok Choudhary of Northwestern University, USA; 

  Bappa Sinha of Free Software Movement of India (FSMI); 

Subodh Sharma of Computer Science and Engineering and of the School of Public Policy, IIT, Delhi; 

 S Prasanna, Advocate, Delhi; 

Venkatesh Nayak, RTI activist; 

KV Subrahmanyam, Professor, Computer Science, Chennai Mathematical Institute, Chenna; 

 Poonam Agarwal, media-person; 

Anupam Saraf, Professor and Future Designer; 

MG Devasahayam, activist and retired civil servant. 

இவர்கள் தவிை சர்வ ததச அளவில் இந்தத் துரையில் நிபுைர்களாக உள்ள  ெின்வரும் சான்தைார் கூற்றும் 

இந்த அரைப்பு பெறும், பெரும் ொக்கியம் கிரடத்தது. 

Ronald L. Rivest of the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA; 

Alex Halderman of the University of Michigan, USA; 

Douglas W. Jones of the University of Iowa, USA,; 

 Nasir Memon of New York University, USA; 



Philip B. Stark of the University of California, Berkeley; 

 Vanessa Teague, Associate Professor, School of Computing and Information Systems, University of 
Melbourne, Cybersecurity, Australia. 

அைிக்ரகயின் ெகுதி 1.1:  ைின்னணு இயந்திைத்தின் டிரசன் ைற்றும் பதாழில் நுட்ெ விவைங்கள் ைற்றும் 

ததர்தல் சையத்தில் இந்த இயந்திைத்தின் ெடிப்ெடியான ெயன்ொடு ஆகியரவ விளக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 அைிக்ரகயின் ெகுதி  1.2:  அைசியல் ஆதாயம் பெறும் பொருட்டு சர்வததச அளவில் ைின்னணு 

இயந்திைத்தில் நடத்தப்ெடும் தவறுகள் ைற்றும் குளறுெடிகள் குைித்து ொதிக்கப்ெட்டவர்கள் 

பதாிவித்துள்ள கவரல இங்தக இடம் பெறுகிைது. 

அைிக்ரகயின் ெகுதி  2:  ொதுகாப்பு வரளயத்தின் ைீதான நம்ெகத்தன்ரை, ததர்தலுக்குப் ெின் 

இயந்திைங்கள் ொதுகாக்கப்ெடும் விதம் ெற்ைி இந்தப் ெகுதி அலசுகிைது. ைின்னணு வாக்கு இயந்திைம் 

ைற்றும் வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டுஇயந்திைம் குைித்த பதாழில் நுட்ெ கட்டரைப்ரெ ஆய்வதில் பெரும் 

ெகுதி  இந்த அைிக்ரகயின் இந்தப் ெகுதியில் இருக்கிைது. எபலக்ட்தைா தைக்னட் ைற்றும் ெிை 

ைின்னணு  சாதனங்கள் மூலம் ஊடுருவல் நடக்கும் வாய்ப்புகரளத்  தடுக்க ததர்தல் ஆரையம் எந்த 

ொதுகாப்பும் பசய்யவில்ரல என்ெது சுட்டிக் காட்டப்ெடுகிைது. பைன்பொருள் ொதுகாப்பு சாதனம் 

ைற்றும் நவீனைான இன்டல் ெிைாசசர்கள் கூட இது தொன்ை ைின்னணு சாதன ஊடுருவல் அொயத்திற்கு 

ஆளாகி உள்ளது சுட்டிக் காட்டப்ெட்டுள்ளது. ஒரு பதாகுதியின் பவற்ைியிரன ஒரு சில இயந்திைங்கள் 

தரல கீழாக்கி விடும் வாய்ப்பு உள்ளது என்ெதால் இந்தக் கவரல முக்கியைான ஒன்ைாக உள்ளது. ஒதை 

தடரவதான் EVM புதைாகிைாம் பசயப்ெடும் என்ெதும் சந்ததகத்திற்கு உாியதாக உள்ளது. பசால்லப் 

தொனால் நவீன EVM அபைாிக்க சர்வததச நிறுவனம் தயாாித்த     MK61FX512VMD12 ரைக்தைா 

கண்ட்தைாலர்தான் ெயன்ெடுத்துகிைது. இதனது நிரனவகம் ைறுெடி ப்தைாக்ைாம் பசயப்ெடும் விதம் 

உள்ளது. ததர்தல் ஆரையம் நைது ஈ.வி.எம். ெற்ைிய பதாழில் நுட்ெ விவைைங்கரள பொதுவான 

பதாழில் நுட்ெ ஆய்வுக்கு பொது ைக்கள் முன் சைர்ெித்தால் ைட்டுதை தைலதிக ஆய்வு 

சாத்தியைாகும்..  ததர்தல் ஆரையத்தின் எந்த ஒரு அதிகாாிக்கும் கைினி ொதுகாப்பு ெற்ைிய பவளிச்சம் 

இன்ரையால் பவளி ஏபஜன்சிகரள நம்ெி தவறுதலாக ொதுகாப்பு குரைவான அரைப்ெிடம் 

ஒப்ெரடத்திருக்கலாம்.   

ததர்தல் சையத்தில் ைற்றும்  ததர்தலுக்கு முன்பும், ெின்பும்  பவவ்தவறு ெடிநிரலகளில் ஈ.வி.எம் 

பசல்லுைிடம் ெற்ைிய ஆய்வு ைற்றும் வாக்கு இயந்திைம் ொதுகாக்கப்ெடுதல் ைற்றும் வாக்கு எண்ைிக்ரக, 

முடிவு அைிவித்தல் ஆகிய விடயங்கள் புலப்ெடுத்துவது என்னபவன்ைால் குைிப்ெிட்ட ஒரு இரட 

பவளியில் எவரும் அனுைதியின்ைி வாக்கு இயந்திைத்தில் குளறுெடி பசய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என்ெதாகும். 

வாக்காளர் ததர்ந்பதடுக்கும் நெதை சாிவை இயந்திைத்தில் ெதியப்ெடுவர் என்ெதற்கு எந்த உத்தைவாதமும் 

கிரடயாது என்ெரததய இந்த கண்டுெிடிப்புகள் பதளிவாக்குகிைது. 

. 

எனதவ கள நிபுைர்கள், இந்திய ததர்தல் ஆரையம் உடனடியாக அதன் தற்தொரதய நரடமுரைகரள 

ஆய்வு பசய்து சாிபசய்ய தவண்டும் என தகாருகிைார்கள். தைலும் ஆரையத்தின் தற்தொரதய 

தசாதரன உத்திகள் ைற்றும் தைக்கட்டுப்ொடு உத்தைவாதம் எந்த விதத்திலும் முடிவு அைிவிப்ெில் 

தந்திைங்கள் ைற்றும் குளறுெடிகள் ஏற்ெடாைல் தடுத்து விடும் என்ெதற்கான வாய்ப்பு இல்ரல என்ெரதத் 

பதளிவாகதவ கள நிபுைர்கள் பதாிவித்துள்ளார்கள்.   . 

The VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) எனப்ெடும் வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டு இயந்திைம் 

அதனுடன் இரைக்கப்ெட்ட ெிாிண்டர் மூலம் வாக்காளர் அளித்த வாக்கு விவைத்ரத அச்சடித்து காைத் 

தரும் என்ெதற்காக அைிமுகம் பசய்யப்ெட்டது. தாங்கள் பசலுத்திய வாக்கு சாிவை ெதியப்ெடுவரத 

தநாிரடயாக வாக்காளர் காை உதவுவதால், உச்ச நீதி ைன்ைமும் இதரன கூடுதல் வசதியாக 

ெயன்ெடுத்த உத்தைவிட்டது. ஆனால் தற்தொரதய நரடமுரையானது ,  இரடபவளிகள் விடுவதன் 

மூலம் அதரன ெிைர் தந்திைைாக ெயன்ெடுத்தும் சாத்தியம் உருவாக்கி எந்த தநாக்கத்தில் இது அைிமுகம் 

பசய்யப்ெட்டததா அதரனதய குரலத்து விடுகிைது.  அச்சடிக்கப்ெட்டு பவளிப்ெடும் ஸ்லிெ வாக்காளர் 

சாிொர்க்கும் முன்தெ சீல்  ரவக்கப்ெட்ட பெட்டியில் விழுந்து விடுைாறு குரைந்த கால அளவிலிதய பசட் 

பசய்யப்ெட்டுள்ளது. ைின்னணு முடிவுகரளயும் அச்சடிக்கப்ெட்ட முடிவுகரளயும் ஒப்பு தநாக்கி சாி 

ொர்க்க ததர்தல் ஆரையம் தயங்குகிைது. கால விரையம் என்று காைைம் பசால்லப்ெட்டாலும் இந்த 



நரடமுரையில் முன்பு வாக்குசீட்டுகள் எண்ை எடுத்து பகாண்ட காலத்ரத விடவும் தநைம் குரைவாகதவ 

ெிடிக்கும். வாக்காளர் ஒப்புரக சீட்டு இயந்திைத்தில் இருக்கும் சீட்டுகள் ததர்தல் முடிந்து ஒரு வருடம் வரை 

ொதுகாக்கப்ெட தவண்டும் என்று இருக்க,  2019  நிகழ்வில் ஆரையம் குைித்த காலம் முன்ொகதவ 

அவற்ரை அழித்து விட்டு ததர்தல் நரடமுரை குைித்த பெரும் ஐயப்ொடுகளுக்கு இலக்கானது.. ைின்னணு 

வாக்குகரள ைறுெடி எண்ணுதல் ைற்றும் ஒப்புரக சீட்டுகரள கட்டாயைாக எண்ணுதல் ஆகியரவ சாிவை 

ெின்ெற்ைப்ெட தவண்டும். இதற்காக ஆகும் காலம் ததர்தல் நரடமுரைகளுக்கு ஒரு தடங்கல் என்று 

கருதப்ெடக்கூடாது.   

  

ததர்தலுக்கான ெிைரஜகள் ஆரையத்தின் கள நிபுைர்கள்  முன்ரவக்கும் ஆதலாசரனகளும் 

கவரலகளும்: 

1)      முழுரையான சாிொர்ப்பு: ஏற்கனதவ தீர்ைானிக்கப்ெட்டு தயாாிக்கப்ெட்டு ெயன்ொட்டில் 

இருக்கும்  தசாதரன வடிவங்கள் @மூலம்  ைின்னணு வாக்கு இயந்திைத்தின் 

நம்ெகத்தன்ரைரய சாிொர்த்தல் தொதுைானதாக இல்ரல. தற்தொரதய ைின்னணு இயந்திைம் 

சாிொர்க்க முடியாைல் வடிவரைக்கப்ெட்டுள்ளது. எனதவ ஒரு ஜனநாயக ததர்தல் நடத்த இது 

தகுதி அற்ைது. பைன்பொருள் ைற்றும் வன்பொருள் இரடயில் சுதந்திைைாக இருக்கும் விதத்தில் 

, அரனத்து வரகயிலும் சாிொர்க்க கூடிய வரகயில், உத்தைவாதத்துடன் கூடிய 

இயந்திைங்கரள ஆரையம் அைிமுகப்ெடுத்த தவண்டும். கள்ள தவாட்டுகள் இதில் தொட 

முடியாது என்ை உத்தைவாதம் பெற்று அதரன பொது பவளியில் ஊர்ஜிதம் பசய்யத் தக்க 

வரகயில் அைிவிக்க தவண்டும். 

2)      ைின்னணு இயந்திைம் சாியாகத்தான் உள்ளது என்ெரத நிருெிக்கா விட்டால் அதரன 

ஊடுருவ முடியுைா முடியாதா என்று கைிப்ெது இயலாத காாியம். இதுவரை எந்த எந்திைமும் 

ஊடுருவப்ெட்டது கண்டுெிடிக்கப்ெடவில்ரல என்ெது இனிதைல் எப்தொதும் அப்ெடி 

ஊடுருவப்ெட வாய்ப்ெில்ரல என்று உத்தைவாதம் பகாடுத்ததாக ஆகி விடாது. ைின்னணு 

இயந்திைம் ஊடுருவப்ெட வாய்ப்பு உள்ளது என்று எடுத்துக் பகாண்தட ததர்தல்கள் நடத்தப்ெட 

தவண்டும். 

3)      ததர்தல் முடிந்த ெின் ைின்னணு வாக்குகளின் எண்ைிக்ரக ஒப்புரக சீட்டுகளின் 

எண்ைிக்ரகயுடன் ஒத்துப் தொகிைதா என்று சாிொர்க்கப்ெட தவண்டும். தொட்டி குரைந்த 

ஒட்டு வித்தியாசத்தில் ஓடிக் பகாண்டிருக்கும் தொது ஒரு சில ைின்னணு இயந்திைங்களில் 

ஊடுருவினதல பவற்ைியின் தொக்ரக ைாற்ைி விட முடியும். எனதவ 30 சத ைின்னணு 

இயந்திைங்கள் தசாதிக்கப்ெட தவண்டும் எனும் சிவில் பசாரசட்டியின் தகாாிக்ரக 

ைற்றும் 50 சத ைின்னணு இயந்திைங்கள் தசாதிக்கப்ெட தவண்டும் எனும் அைசியல் கட்சிகளின் 

தகாாிக்ரக ஆகியரவ தாண்டியும் அதிக அளவில் தசாதித்து நம்ெகத்தன்ரை பகாண்ட 

முடிவுகள் பவளியிட அவசியம் உள்ளது. 

4)      முடிவுகள் அைிவிக்கப்ெடும் முன்பு ைின்னணு வாக்குகளின் எண்ைிக்ரக கவனைாக ஆய்வு 

பசய்யப்ெட தவண்டும். இது தற்காலிக முரைகளின்ெடி அல்லாது புள்ளி விவை பதாழில் நுட்ெ 

அடிப்ெரடயில் கடுரையாக தசாதரனக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டு ஆய்வு நடத்தப்ெட தவண்டும். 

சையங்களில் பவற்ைியின் ைார்ஜிரனப் பொறுத்து ஒப்புரக சீட்டுகள் முழுவதும் ரகப்ெட 

எண்ைப்ெடதவண்டிய ததரவ ஏற்ெடலாம். 

ததர்தலுக்கான ெிைரஜகள் ஆரையம் இந்த ததசத்தின் ஜனநாயக ைாண்ெிரன 

உயர்த்திப்ெிடிக்க ஒவ்பவாரு குடி ைகனும் தனது வாக்கிரன ைிகுந்த பொறுப்புைர்வுடன் 

பசலுத்த தவண்டும் என்று தகட்டு பகாள்கிைது. இந்த தநாக்கத்துடன்தான் ஐந்து 

ைாநிலங்களுக்கு ததர்தல் நரடபெை உள்ள முக்கியைான இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அைிக்ரக 

பொது ைக்கள் முன் சைர்ப்ெிக்கப்ெடுகிைது.      


