¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
1)
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜU¼
À À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉAiÀÄ°è dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ: ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÃÑ zÀ 243PÉ ªÀÄvÀÄÛ 243 eÉqïJ C£ÀéAiÀÄ gÁdå
ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÅÀ gÀZÀ£ÉUÉÆArzÀÄÝ, UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ
¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ÄÀ ªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÁdå
ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛz.É
2)

gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÀÆÌ PÉÃAzÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÀÆÌ EgÀÄªÀ
ªÀåvÁå¸ÀªÃÉ £ÀÄ?
GvÀÛgÀ: ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÃÑ zÀ 324 (1) C£ÀéAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ
gÀZÀ£ÉUÉÆArzÀÄÝ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ, ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨És ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ÄÀ ªÀ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. : ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÃÑ zÀ 243PÉ ªÀÄvÀÄÛ 243
eÉqïJ C£ÀéAiÀÄ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ
¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £Àq¸
É ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)
gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £ÉÃ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: WÀ£Àvª
É v
É ÀÛ gÁdå¥Á®gÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À§zÀÞªÁV gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀ£ÀÄß
£ÉÃ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ.
4)
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨Ás ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ £Àq¸
É ÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ: ¨sÁgÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀvÛÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ,
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
324£ÉÃ
«¢üAiÀÄ£ÀéAiÀÄ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ
ªÀÄvÀÄÛ
«zsÁ£À¸À¨sÁ
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ÄÀ ªÀ C¢üPÁgÀª£
À ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
5)

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉAiÀÄ°è
dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ: ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsåÀ PÁAiÉÄÝ 1950gÀ ¥ÀæPÀgÀt 13J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝ 1951gÀ
¥ÀæPÀgÀt 20 gÀ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ
DAiÀÄÄPÀÛgÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß
£ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄvÀÛzÉ.

6)
f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £Àq¸
É ÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ªÀÄlÖz°
À è
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÄÀ vÁÛgÉ.
7)
f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ
ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É

£ÉÃªÀÄPÀ

8)

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸®
À Ä AiÀiÁgÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: UÁæ«ÄÃt ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw/vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw/UÁæªÄÀ
¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ §ÈºÀvï
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉ/ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ/£ÀUÀgÀ¸À¨sÉ/¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ/¥ÀlÖt
¥ÀAZÁAiÀÄw UÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ,
¤AiÀÄAvÀætzÀ CrAiÀÄ°è £ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄvÀÛzÉ.
9)
jl¤ðAUï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è
jl¤ðAUï
C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß
f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ©.©.JA.¦.
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ jl¤ðAUï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ©.©.JA.¦. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÉÃªÀÄPÀ
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
10)

ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «zsÁ£À¸À¨Ás PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
GvÀÛgÀ: ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ
vÀªÄÀ ä
«zsÁ£À¸À¨sÁ
PÉëÃvÀæzÀ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÄRå
ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è vÀªÄÀ ä ªÀÄÆ® «¼Á¸Àª£
À ÀÄß
£ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
PÀbÉÃj,
E.Dgï.M.,
J.E.Dgï.M.
PÀbÉÃj¬ÄAzÀ
¥ÀqA
É iÀÄ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ©.©.JA.¦. ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ£ÀÄß
©.©.JA.¦. PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11)

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ
ªÀÄvÀzÁgÀgÀ
¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
AiÀiÁgÀÄ
¹zÀÞ¥r
À ¸ÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±À£ÀUÀ¼ÀAvÉÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ
¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ
PÉëÃvÀæªÁgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ /G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
¹zÀÞ¥r
À ¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ
¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥r
À ¸ÀÄvÁÛgÉ.

12)

ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ PÀ¤µÀÖ ªÀAiÉÆÃ«Äw
JµÀÄÖ?
GvÀÛgÀ: «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ PÀ¤µÀÖ
ªÀAiÉÆÃ«Äw 18 ªÀµÀð.
13)
¨sÁgÀvz
À À ¥ËgÀvéÀ ºÉÆA¢®èzÉ EgÀÄªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÁUÀ§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: E®è. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ DnðPÀ¯ï 326 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsåÀ PÁAiÉÄÝ 1950gÀ
¥ÀæPÀgÀt 16 gÀ£ÀéAiÀÄ ¨sÁgÀvz
À À ¥ËgÀvéÀª£
À ÀÄß ¥Àq¢
É gÀÄªÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀzÁgÀgÁV
vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
14)
ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÄÀ ªÀªg
À ÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
GvÀÛgÀ: ¦æ¸ÉÊrAUï C¢üPÁj. ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæz°
À è ¸ÀÄªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÅÀ zÀÄ ¦æ¸ÉÊrAUï
C¢üPÁjAiÀÄ PÀvð
À ªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
15)

ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ¯ÉèÃ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉÃ CxÀªÁ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåzÀ
¸ÀÜ¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÉÃ?

GvÀÛgÀ: ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä PÉÆnÖgÀÄªÀ «¼Á¸ÀzÀ C£ÀÄ¸ÁgÀ
ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¤zsÀðgÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É
vÁªÀÅ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃQzÀÝ°è, «¼Á¸À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÁV ¨sÁgÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß

¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹, §zÀ¯Á¬ÄvÀ «¼Á¸ÀzÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ D
eÁUÀzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
16)
MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæzÃÉ ±ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀ¥ÀnÖUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: E®è. ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝ 1950gÀ ¥ÀæPÀgÀt 17 ªÀÄvÀÄÛ 18 gÀ£ÀéAiÀÄ MAzÀQÌAvÀ
ºÉZÀÄÑ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀ¥n
À ÖUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è.
17)

ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¦æ¸ÉÊrAUï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃ°AUï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ
£ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsåÀ
PÁAiÉÄÝ
1950gÀ
¥ÀæPÀgÀt
26
gÀ£ÀéAiÀÄ
f¯Áè
ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁj/f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¦æ¸ÉÊrAUï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃ°AUï
C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
18)
ZÀÄ£ÁªÀuÁ «ÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ: ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ «ÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É
19)

ªÀÄvÀUÀ¼À JtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥s°
À vÁA±À WÉÆÃµÀuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj
AiÀiÁgÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ: ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝ 1951gÀ ¥ÀæPÀgÀt 26 gÀ£ÀéAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ
¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝj/ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ jl¤ðAUï C¢üPÁjAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀz
Û .É
20)

ZÀÄ£ÁªÀuÁ
¥s°
À vÁA±À
WÉÆÃµÀuÉAiÀÄ
£ÀAvÀgÀ
AiÀiÁªÀ
¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ
CzsåÀ PÀë/G¥ÁzsåÀ PÀëgÀ£ÀÄß £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛz?É
GvÀÛgÀ: UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è CzsåÀ PÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ºÀÄzÉÝU À½UÉ
¸ÀPÁðgÀªÉÃ «ÄÃ¸À¯Áw ¤UÀ¢ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
21)

¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn E®è¢zÀÝ ¥ÀPÀëz°
À è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ EvÀgÉ
zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
GvÀÛgÀ: ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ C¨sÀåyðAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn
CªÀ±åÀ «gÀÄvÀÛzÉ.
DzÁUÀÆå F PÉ¼ÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ
À
ªÀÄÆ® zÁR¯É
ºÉÆA¢zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

1) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð,

12)¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢üPÁgÀ
¤ÃrgÀÄªÀ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå AiÉÆÃzsÀgÀ
UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼ÀÄ

2) qÉæöÊ«AUï ¯ÉÊ¸É£ïì,

13)

3) ¥Áå£ïPÁqïð,

14) ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ
¹.J¸ï.r. PÁåAnÃ£ï PÁqïð

CAUÀ«PÀ®jUÉ ¸ÀPÀëªÄÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ
¤ÃrgÀÄªÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ±À¸ÀÛç
¥Àgª
À Á£ÀV

4) gÁdå/PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀ
ºÁUÀÆ 15)¸ÀAzsÁå
¸ÀÄgÀPÁë
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn
EvÀgÉ SÁ¸ÀV OzÀå«ÄPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
CªÀgÀ
PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ
¤ÃrgÀÄªÀ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¸ÉÃªÁ UÀÄgÀÄw£À
aÃnUÀ¼ÀÄ,
5) ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀ®AiÀÄzÀ 16)J£ï.Dgï.E.f.
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
¨ÁåAPï/Q¸Á£ï ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ PÀbÉÃj
CrAiÀÄ°è ¤ÃrgÀÄªÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ
¤ÃrgÀÄªÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¥Á¸ï
GzÉÆåÃUÀ PÁqïð
¥ÀÄ¸ÀÛPÀ,
6) ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ «zÁå 17) ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ AiÀÄ±À¹é¤ PÁqïð
¸ÀA¸ÉÜU¼
À ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ PÉÆnÖgÀÄªÀ
UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼ÀÄ,
7) ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ
£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ 18)ªÀÄºÁ£ÀUg
À ¥
À Á°PÉ,
£ÀUÀg¸
À À¨sÉ,
rÃqïUÀ¼ÀÄ/¥ÀmÁÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ D¹Û
¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼ÀÄ
zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ,
EvÁå¢ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¸ÉÃªÁ UÀÄgÀÄw£À
aÃnUÀ¼ÀÄ.
8) ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃn,

19)

¸ÀPÁðj
E¯ÁSÉ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ »jAiÀÄ
UÀÄgÀÄw£À aÃn.

¤ÃrgÀÄªÀ
£ÁUÀjPÀgÀ

9) ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢üPÁgÀ
¤ÃrgÀÄªÀ 20) PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ
¥À.eÁ/¥À.¥ÀA/EvÀgÉ »AzÀÄ½zÀ eÁw
£ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ,
¤ÃrgÀÄªÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì ºÁUÀÆ PÀÄlA§zÀ

AiÀÄdªÀiÁ£À£ÉÆA¢UÉ
ºÉÆA¢gÀÄªÀ
¸ÀzÀ¸ÀågÀ
¸ÀA§AzsÀ
M¼ÀUÆ
É AqÀ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ
vÁvÁÌ°PÀ/ªÀÄÆ®
¥ÀrvÀgÀ aÃn.
10) ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢üPÁgÀ
¤ÃrgÀÄªÀ 21)¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ DgÉÆÃUÀå «ªÀiÁ
¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¦AZÀtÂ ¥ÁªÀw
AiÉÆÃd£É
¸Áämïð
PÁqïðUÀ¼ÀÄ
DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀgÀ
(PÁ«ÄðPÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É)
¦AZÀtÂ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ/¦AZÀtÂ ¸ÀAzÁAiÀÄ
DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀAvÀºÀ
¦AZÀuÉ
zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ,
ªÀÈzÁÞ¥Àå
ªÉÃvÀ£À
DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ,
«zsÀªÁ
ªÉÃvÀ£À
DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ,
11) ¨sÁªÀavÀæ«gÀÄªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå AiÉÆÃzsÀgÀ 22) DzsÁgï PÁqïð.
UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼ÀÄ,

22) ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è E.«.JA. §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄÃ?
GvÀÛgÀ: ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è E.«.JA. («zÀÄå£Áä£À ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæ) UÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è
ªÀÄ°ÖZÁAiÀiïì «zÀÄå£Áä£À ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ©ÃzÀgï f¯ÉèAiÀÄ°è
ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄwÛz.É G½zÉqÉ ªÀÄvÀ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ
£ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄvÀÛzÉ.
23)

AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢ð
ü ¸À®Ä «zÁåºÀðvÉ PÀqÁØAiÀÄªÉÃ?

GvÀÛgÀ: UÁæ«ÄÃt

ºÁUÀÆ

£ÀUÀgÀ

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À

ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ

¸Àà¢üð¸À®Ä

«zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀÅ¢®è.
24)

ªÀÄÆgÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀÌ¼£
À ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀªÀgÀÄ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ
¸Àà¢üð¸À®Ä C£Àºð
À vÉUÉ M¼À¥q
À ÄÀ vÁÛgÉAiÉÄÃ?

GvÀÛgÀ: UÁæªÄÀ /vÁ®ÆèPÀÄ/f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ
¸Àà¢üð¸À®Ä

EAwµÉÖÃ

¤AiÀÄªÀÄ«gÀÄªÀÅ¢®è.

ªÀÄPÀÌ¼£
À ÀÄß

ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÉA§

§UÉÎ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

25)

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ ªÀAiÀÄ¹ì£À «Äw
JµÀÄÖ?

GvÀÛgÀ: ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¸À®Ä PÀ¤µÀÖ 21 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀÄ¹ì£À
«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
-0-0-0-

PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw
¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÁßªÀ½UÀ¼ÀÄ
¥Àæ±Éß 1) PÉÆÃ«qï ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.

DzÀgÉ ¸ÉÆÃAQvÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀÆZÀPÀgÀ

ªÀÄÆ®PÀªÉÃ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
¥Àæ±ßÉ 2) £ÁªÀÄ¥ÀvæÀ ¸À°è¸À®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ C¨sÀåyðAiÉÆA¢UÉ JµÀÄÖ
ªÀÄA¢ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ?
GvÀÛgÀ: £ÁªÀÄ¥ÀvæÀ ¸À°è¸ÀÄªÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è C¨sÀåyð CxÀªÁ CªÀgÀ M§â ¸ÀÆZÀPÀ ªÀiÁvÀæ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À
¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ

PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß

PÉÆÃ«qï-19

¥ÀæªÃÉ ²¸À®Ä

¤AiÀÄAvÀæt

CªÀPÁ±À«zÀÄÝ,

ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß

DAiÉÆÃUÀªÀÅ
PÀqÁØAiÀÄªÁV

C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ±Éß

3)

£ÁªÀÄ¥ÀvÀæ

¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ

ªÉÃ¼É

C¨sÀåyðAiÉÆA¢UÉ

JµÀÄÖ

ªÀÄA¢

ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÉÆoÀrUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ?
GvÀÛgÀ:

£ÁªÀÄ¥ÀvæÀ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è C¨sÀåyð CxÀªÁ CªÀgÀ M§â ¸ÀÆZÀPÀ¤UÉ
ªÀiÁvÀæ

ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À

PÉÆoÀr

¥ÀæªÉÃ²¸À®Ä

CªÀPÁ±À

¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ PÉÆÃ«qï-19 ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß
PÀqÁØAiÀÄªÁV C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ±Éß 4) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÉÆÃ«qï ¸ÉÆÃAQvÀgÁVzÀÝ°è £ÁªÀÄ¥Àvæª
À £
À ÀÄß AiÀiÁgÀÄ »AzÀPÉÌ
¥ÀqA
É iÀÄ§ºÀÄzÀÄ?
GvÀÛgÀ: £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÆÃAQvÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÁdgÁUÀÄªÀAw®è.
PÉÃªÀ®

CªÀgÀ

¸ÀÆZÀPÀ¤UÉ

ªÀiÁvÀæ

CªÀPÁ±À«zÀÄÝ,

DgÉÆÃUÀå

E¯ÁSÉAiÀÄÄ

¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ PÉÆÃ«qï-19 ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV
C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±Éß 5) ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀj
Ñ PÁ
PÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÀÄ?
GvÀÛgÀ:
➢ PÉÆÃ«qï

¸ÁAPÁæ«ÄPÀ

¸À¨sÉ/¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß

SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ

¤µÉÃ¢¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

»£Éß¯ÉAiÀÄ°è
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀðd¤PÀ
UÀjµÀÖ

5

d£À

¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥ÀæZÁgÀ £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ
J¯ÉPÁÖç¤Pï «ÄÃrAiÀiÁzÀ°è ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæZÁgÀzÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è
DAiÉÆÃUÀzÀ

J¸ï.M.¦.AiÀÄ°è

¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ

PÉÆÃ«qï-19

¤AiÀÄAvÀæt

ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
➢ PÉÆÃ«qï-19 ¥Á¹nªï EgÀÄªÀ C¨sÀåyð RÄzÀÄÝ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÁgÀzÀÄ,
J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
➢ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀÄÄ¢æ¹zÀ PÀgÀ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß
ºÀAZÀ§ºÀÄzÀÄ.
¥Àæ±Éß 6) PÉÆÃ«qï ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÀPÀÄÌ¼Àîªg
À ÁVzÀÄÝ, ¸ÉÆÃAQvÀ CxÀªÁ
±ÀAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÅÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ PÉÆÃ«qï-19
¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV C£ÀÄ¸Àj¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¢£À PÀqA
É iÀÄ
MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀUÀmÉÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ±Éß 7) ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¢£À ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ ªÀiÁ¸ïÌ
zsj
À ¸À¨ÉÃPÉÃ?
GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ. ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀPÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄªÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄRPÉÌ ªÀiÁ¸ïÌ zsj
À ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
ªÀiÁrgÀÄªÀ

¸Áå¤mÉÊdgï

¤AzÀ

PÉÊUÀ¼À£ÀÄß

±ÀÄaUÉÆ½¹PÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÀÄ

¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÅÀ zÀÄ CªÀ±ÀåPÀ«gÀÄvÀÛzÉ.

ºÁUÀÆ

¥Àæ±Éß 8) PÉÆÃ«qï ¸ÉÆÃAQvÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªg
À ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ:

ºËzÀÄ.

PÉÆÃ«qï ¸ÉÆÃAQvÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªg
À ÀÄ

ªÀÄvÀzÁ£À

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀPÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄRPÉÌ ªÀiÁ¸ïÌ
zsj
À ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀÄªÀ ¸Áå¤mÉÊdgï ¤AzÀ
PÉÊUÀ¼À£ÀÄß

±ÀÄaUÉÆ½¹PÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÀÄ

ºÁUÀÆ

¸ÁªÀiÁfPÀ

CAvÀgÀªÀ£ÀÄß

PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÅÀ zÀÄ CªÀ±ÀåPÀ«gÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ±Éß 9) ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ºÉÆgÀUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn ºÀAaPÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
vÉUÉzÄÀ PÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀj
Ñ PÉAiÀÄ PÀæªÄÀ UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
GvÀÛgÀ: C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀzÁ£À
PÉÃAzÀæ¢AzÀ 200 «ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ ¸Àzj
À ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÃÉ ²¸ÀÄªÁUÀ PÀqÁØAiÀÄªÁV ªÀiÁ¸ïÌ
zsj
À ¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý,

PÉÊUÀ¼À£ÀÄß

DUÁUÀ

¸Áå¤mÉÊdgï¤AzÀ

±ÀÄaUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîªÅÀ zÀÆ

¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À
aÃnAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃQgÀÄvÀÛz.É
¥Àæ±Éß 10) «eÉÃvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÁ PÉÃAzÀæzÀ ºÉÆgÀUÉ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉ
£ÀqÉ¸§
À ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥sÀ°vÁA±À WÉÆÃµÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «eÉÃvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥Àqz
É ÄÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀA¨sÀæªiÀ ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄA¦£À°è ªÀiÁqÀvÀPÀÌz®
À è
ºÁUÀÆ

vÀªÀÄä

£ÀqÉ¸ÄÀ ªÀÅzÀ£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ

¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ
¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁVzÉ.
¥ÁæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ

UÀÄA¥ÀÄ
PÉÆÃ«qï-19

UÀÄA¥ÁV

ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß

»£Éß¯ÉAiÀÄ°è

PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ

DAiÉÆÃUÀªÀÅ
¥ÀzÞÀ wAiÀÄ°è

¤¢ðµÀÖ¥r
À ¹gÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±Éß 12) ªÀÄvÀzÁ£À ¹§âA¢UÀ½UÉ MAzÉÃ ¸ÀÜ¼Àz°
À è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¹§âA¢UÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß «±Á®ªÁzÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ ®¨såÀ vÉ EzÀÝ°è,
vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß

gÀa¹,

¸ÁªÀiÁfPÀ

CAvÀgÀ

PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ

vÀgÀ¨ÉÃw

¤ÃqÀ¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ±Éß 13) ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÉÃ?
GvÀÛgÀ: ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄ¸ÁgÀ KSWAN, GOOGLE
MEET, ZOOM, WEBINAR

EvÁå¢ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ

ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, EzÀPÁÌV DAiÉÆÃUÀªÀÅ MAzÀÄ
¥Àªg
À ï ¥Á¬ÄAmï ¥Éæ¸ÉAmÉÃµÀ£ï C£ÀÄß ¹zÀÞ¥r
À ¹ MzÀV¹zÉ.
¥Àæ±Éß 14) ªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß J°è £Àq¸
É À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
PÉÆÃ«qï-19 »£Éß¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀgÀtUÉÆ½¸À¯ÁVzÀÄÝ,
2 CxÀªÁ ºÉaÑ£À PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸¯
À ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
¥Àæ±Éß 15) ªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðzÀ ªÉÃ¼É vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀj
Ñ PÁ PÀæªÄÀ UÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
GvÀÛgÀ:

ªÀÄ¸ÀÖjAUï

PÁAiÀÄðPÉÌ

C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼ÀÄ

UÉÆvÀÄÛ¥r
À ¸À¯ÁzÀ

PÀqÁØAiÀÄªÁV

ªÀiÁ¸ïÌ

¸ÀÜ¼ÀPÉÌ

¥ÀæªÃÉ ²¸ÀÄªÀ

zsj
À ¹gÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý

ºÁUÀÆ

J¯Áè
J¯Áè

C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß zsª
À ÀÄð¯ï ¸ÁÌöå£Àgï¤AzÀ dégÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqÉ¹ M¼ÀUÉ
©qÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ ¸Áå¤mÉÊdgï ¤AzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄaUÉÆ½¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý
ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀª£
À ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÅÀ zÀÄ CªÀ±ÀåPÀ«zÉ.

¥Àæ±Éß 16) rªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðzÀ ªÉÃ¼É vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀj
Ñ PÁ PÀæªÄÀ UÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
GvÀÛgÀ: rªÀÄ¸ÀÖjAUï ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ¨sÀzæv
À Á PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV DAiÉÆÃUÀzÀ
¥ÁæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ

PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ

¥ÀzÞÀ wAiÀÄ°è

w½¹gÀÄªÀAvÉ

¸Áå¤mÉÊeï

ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

ºÁUÀÆ ªÀÄ¸ÀÖjAUï PÁAiÀÄðPÉÌ UÉÆvÀÄÛ¥r
À ¸À¯ÁzÀ C¢üPÁj/

¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄªÁV PÉÆÃ«qï-19 ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄÄ
¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.
-0-0-0-

V. ಪದನೇ ಪದನೇ ಕನೇಳಲಾಗುವ ಪರಶ್ನೆಗಳು (FAQ ಗಳು) - ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ವಿದ್ುುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತರಗಳು
ಪ್ರ 1. ಎಲನಕಾಾನಿಕ್ ಮತದಾನ ಯಂತರ ಎಂದರನೇನು? ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಮತದಾನ ವಯವಸನೆಯಿಂದ ಅದರ
ಕಾಯಯವನೈಖರಿ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನೆವಾಗಿದನ?
ಉತ್ತರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ದರನ ಯಂತ್ರವು ಎರಡು ಘಟಕಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ - ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಮತ್ುತ
ಮತ್ದರನ ಘಟಕ – ಎರಡನ್ನು ಐದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಟ್ೆೀಬಲನಿಂದ ಸಂರ್ಪಕಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವು
ಪ್ರರಸೆೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ ಅಥವರ ಮತ್ದರನ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ ಬಳಿ ಇರನತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಮತ್ದರನ ವಿಭರಗವನುು ಮತ್ದರನ
ವಿಭರಗದೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ಪತ್ರವನುು ನಿೀಡುವ ಬದಲು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಉಸುತವರರಿ ಮತ್ಗಟ್ೆೆ
ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ ಮತ್ಪತ್ರ ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತತ್ರತರೆ. ಇದು ಮತ್ದರರನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದಧ ಮತ್ಪತ್ರ ಘಟಕದ ನಿೀಲಿ
ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತವ ಮ ಲಕ ಮತ್ ಚಲರಯಿಸಲು ಅನುವು ಮರಡಿಕ್ಟ್ೆ ಡುತ್ತದೆ.

ಪರ 2. ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ುುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತರಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ ಮತುು ಯಮವಮಗ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಮಗಿತುು?
ಉತ್ತರ: ಈಗಾಗಲೆೇ ಏಕ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ನುನ್ಾಾನ್ ಮತ್ಯಂತ್ರ single choice EVM ಗಳನ್ನು ನ್ಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಥ
ಹಾಗೂ ಜಿ.ರ್ಂ/ತಾ.ರ್ಂ ಚನನ್ಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತತದೆ. ಬಹನ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ನುನ್ಾಾನ್ ಮತ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು
(multichoice EVM) ಗಳನ್ನು ಗಾರಮ ರ್ಂಚಾಯತ್ತ ಸ್ಾವಪತ್ತರಕ ಚನನ್ಾವಣೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಬೇದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರ 3. ವಿದುಯತ್ ಇಲ್ಿದ ಪರದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳನುೆ ಹನೇಗನ ಬಳಸಬಹುದು?
ಉತ್ತರ. ಇವಿಎಂಗಳು ಭರರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್್ ಲಿಮಟ್ೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ುತ ಹೆೈದರರಬರದಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್
ಕ್ಟ್ರರ್ಪಿರೆೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಲಿಮಟ್ೆಡ್ ತ್ಯರರಿಸಿದ ಸರಮರನಯ 6 ವೀಲೆ ಕ್ಷರರಿೀಯ (alkaline)
ಬರಯಟರಿಯಲಿಿ ಕ್ಟ್ರಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದದರಿಂದ, ವಿದುಯತ್ ಸಂಪಕಿವಿಲಿದ ಪರದೆೀಶಗಳಲಿಿ ಸಹ, ಇವಿಎಂಗಳನುು
ಬಳಸಬಹುದು.
ಪರ 4. ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ನಯಯ ಮತಗಳು ಎಷ್ುು?
ಉತ್ತರ. ಇವಿಎಂಗಳು ಗರಿಷಠ 3840 ಮತ್ಗಳನುು ದರಖಲಿಸಬಹುದು. ಸರಮರನಯವರಗಿ ಮತ್ದರನ ಕ್ಟ್ೆೀಂದರದಲಿಿನ
ಒಟುೆ ಮತ್ದರರರ ಸಂಖ್ೆಯ 1500 ಮೇರನವುದಿಲ್ಿ.

ಪರ 5. ಇವಿಎಂಗಳು ಪೂರನೈಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ನಯಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳು ಎಷ್ುು?
Ans. EVM ಗಳು ಗರಿಷಠ 64 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಬಲಿವು. ಮತ್ದರನ ಘಟಕದಲಿಿ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಅವಕ್ಟ್ರಶವಿದೆ. ಒಟುೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 16 ಮೀರಿದರೆ, ಎರಡನೆೀ ಮತ್ದರನ ಘಟಕವನುು ಮೊದಲ ಮತ್ದರನ
ಘಟಕಕ್ಟ್ೆೆ ಸಮರನರಂತ್ರವರಗಿ ಜೆ ೀಡಿಸಬಹುದು. ಅಂತ್ೆಯೀ, ಒಟುೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 32 ಮೀರಿದರೆ,
ಮ ರನೆೀ ಮತ್ದರನ ಘಟಕವನುು ಲಗತ್ತತಸಬಹುದು ಮತ್ುತ ಒಟುೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 48 ಮೀರಿದರೆ, ಗರಿಷಠ 64
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲು ನರಲೆನೆೀ ಮತ್ದರನ ಘಟಕವನುು ಲಗತ್ತತಸಬಹುದು.

ಪರ 6. ಒಂದು ಕ್ನೇತರದಲ್ಲಿ ಸಪರ್ಧಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳ ಸಂಖ್ನಯ 64 ಮೇರಿದರನ ಏನಾಗುತತದನ?
ಉತ್ತರ. ಯರವುದೆೀ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲಿಿ ಸಪಧಿಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 64 ಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿದದರೆ, ಅಂತ್ಹ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲಿಿ
ಇವಿಎಂಗಳನುು ಬಳಸಲರಗುವುದಿಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲಿಿ ಮತ್ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ುತ ಮತ್ಪತ್ರಗಳ ಮ ಲಕ ಮತ್ದರನದ
ಸರಂಪರದರಯಿಕ ವಿಧರನವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಟ್ೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಟ್ರಗುತ್ತದೆ.

ಪರ 7. ನಿರ್ದಯಷ್ು ಮತದಾನ ಕನೇಂದರದಲ್ಲಿನ ಇವಿಎಂ ಕಮಯಯ ನಿರ್ಯಹಿಸದ ೇ ಹನ ೇದರನ ಏನಾಗುತತದನ?
ಉತ್ತರ. ಮತ್ದರನದ ದಿನದಂದು ಸುಮರರು 10 ಮತ್ಗಟ್ೆೆಗಳ ವರಯಪ್ರತಗೆ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿಯನುು ಕತ್ಿವಯಕ್ಟ್ೆೆ
ನ್ೆೇಮಸಲಾಗನತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಿಡಿ ಇವಿಎಂಗಳನುು ಹೆ ತ್ೆ ತಯಯಲಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ಕೆಟ್ನು ಹೊೇದ್ ಇವಿಎಂ ಅನುು
ಹೆ ಸದರೆ ಂದಿಗೆ ಬದಲರಯಿಸಬಹುದು. ಇವಿಎಂನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದಾನ್ ನಂತ್ನ ಹೊೇದ್ ಹಂತ್ದವರೆಗೆ ದರಖಲರದ
ಮತ್ಗಳು

ನಿಯಂತ್ರಣ

ಘಟಕದ

ಸಮರಣೆಯಲಿಿ

ಸುರಕ್ಷಿತ್ವರಗಿರುತ್ತವೆ

ಮತ್ುತ

ಮತ್ದರನದೆ ಂದಿಗೆ

ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇದು ಸರಕ್ಟ್ರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ದರನವನುು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೆೀ ಪರರರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.

ಪರ 8. ಇವಿಎಂಗಳನುೆ ಯಾರು ರ ಪಿಸಿದಾಾರನ?
ಉತ್ತರ. ಎರಡು ಸರವಿಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದಯಮಗಳರದ ಭರರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್್ ಲಿಮಟ್ೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ುತ
ಹೆೈದರರಬರದಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಟ್ರರ್ಪಿರೆೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಲಿಮಟ್ೆಡ್ ಸಹಯೀಗದೆ ಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳ
ನಂತ್ರ, ಮ ಲಮರದರಿಗಳ ಪರಿೀಕ್ಷರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ುತ ವರಯಪಕ ಕ್ಷೆೀತ್ರ ಪರಯೀಗಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ

ಚುನರವಣರ ಆಯೀಗವು ಇವಿಎಂಗಳನುು ರ ಪ್ರಸಿದೆ ಮತ್ುತ ವಿನರಯಸಗೆ ಳಿಸಿದೆ.. ಮೀಲಿನ ಎರಡು ಸಂಸೆೆಗಳಿಂದ
ಈಗ ಇವಿಎಂಗಳನುು ತ್ಯರರಿಸಲರಗುತ್ತದೆ.

ಪರ 9. ನಮಮ ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ನಯಯ ಗಣನಿೇಯ ಭಾಗವು ಅನಕ್ಷರಸೆರಾಗಿರುವುದು ಅನಕ್ಷರಸೆ ಮತದಾರರಿಗನ
ಸಮಸನಯಗಳನುೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುರ್ದಲ್ಿವನೇ?
ಉತ್ತರ . ಮತ್ಪ್ೆಟ್ಟುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದಾನ್ ವಯವಸೆೆಗೆ ಹೆ ೀಲಿಸಿದರೆ ಇವಿಎಂಗಳ ಮತ್ದರನ ಸರಳವರಗಿದೆ, ಅಲಿಿ
ಒಬಬರು ತ್ಮಮ ಆಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚ್ಚಹೆುಯ ಮೀಲೆ ಅಥವರ ಹತ್ತತರ ಮತ್ದರನದ ಗುರುತ್ು ಹರಕಬೆೀಕು, ಅದನುು
ಮೊದಲು ಲಂಬವರಗಿ ಮತ್ುತ ನಂತ್ರ ಅಡಡಲರಗಿ ಮಡಚ್ಚ ನಂತ್ರ ಅದನುು ಮತ್ಪತ್ರದಲಿಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ಪ್ೆಟ್ಟುಗೆಯಲ್ಲಿ
ಚಲಾಯಿಸಿದ್ ಮತ್ವನ್ನು ಹಾಕಬೆೇಕನ. ಇವಿಎಂಗಳಲಿಿ, ಮತ್ದರರನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ
ಆಯೆಯ ಚ್ಚಹೆುಯ ಎದ್ನರನ ನೇಲ್ಲ ಗನಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತತ ಮತ್ವನುು ದರಖಲಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಗರರಮೀಣ ಮತ್ುತ
ಅನಕ್ಷರಸೆರಿಗೆ ತ್ಮಮ ಮತ್ಗಳನುು ದರಖಲಿಸುವಲಿಿ ಯರವುದೆೀ ತ್ೆ ಂದರೆ ಇಲಿ ಮತ್ುತ ವರಸತವವರಗಿ ಅವರು
ಇವಿಎಂಗಳ ಬಳಕ್ಟ್ೆಯನುು ಸರಾಗತ್ತಸಿದರದರೆ.

ಪರ 10. ತಮಲ್ಲಿಕು ಪ್ಂಚಮಯತಿ ಮತುು ಜಿಲಮಿ ಪ್ಂಚಮಯತಿ ಚುನ್ಮರ್ಣ ಯನುು ಏಕ ಕಮಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇ.ವಿ.ಎಂ. ಮಲಲ್ಕ
ಮತದಮನ ಮಮಡಲ್ು ಸಮಧ್ುವ ೇ?
ಉತ್ತರ. ಹೌದು
ಏಕಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ೂಿಕನ ಮತ್ನತ ಜಿಲಾಿ ರ್ಂಚಾಯತ್ತ ಚುನರವಣೆಗೆ ಇವಿಎಂಗಳನುು ಬಳಸಲು ಸರಧ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ
ಗಾರಮ ರ್ಂಚಾಯತ್ತ ಚನನ್ಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲು ಚಾಯ್ಸ್ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದೆ.

ಪರ 11. ಇವಿಎಂಗಳನುೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕ ಲ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಉತ್ತರ. ಬಹುಮುಖಯ ಪರಯೀಜನವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷರಂತ್ರ ಮತ್ಪತ್ರಗಳ ಉರ್ಯೇಗಿಸಿರನವುದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ರ್ರತ್ತ
ಮತ್ಗಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ನ ಮತ್ದಾನ್ ಘಟ್ಕಕೆೆ ಕೆೇವಲ್ ಒಂದ್ನ ಮತ್ರ್ತ್ರ ಬೆೇಕಾಗನತ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ್ ರ್ರತ್ತ
ಮತ್ದಾರರಿಗೆ ಒಂದ್ನ ಮತ್ರ್ತ್ರ ಮನದಿರಸನವ ಅಗತ್ುವಿರನವುದಿಲ್ಿ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಕಾಗದ್ ಮನದ್ರಣ, ಸ್ಾರಿಗೆ, ಸಂಗರಹಣೆ
ಮತ್ನತ ವಿತ್ರಣೆ ವೆಚಚದ್ಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗನತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳಿಂದ್

ಎಣಿಕ್ಟ್ೆ ಬಹಳ

ತ್ಾರಿತ್ವರಗಿದೆ ಮತ್ುತ ಫಲಿತ್ರಂಶವನುು ಮತ್ಪ್ೆಟ್ಟುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನಮಾರನ 30 ರಿಂದ 40 ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಾಲ್
ನ್ಡೆಯನವುದ್ಕೆೆ ಹೆ ೀಲಿಸಿದರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟ್ೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಸರರಸರಿ, ವಿದ್ನುನ್ಾಾನ್ ಮತ್ಯಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ
ಘ ೀಷಿಸಬಹುದು. ಮ ರನೆಯದರಗಿ, ಇವಿಎಂಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮತ್ದರನದ ವಯವಸೆೆಯಲಿಿ ಯರವುದೆೀ ಅಸಿಂಧನ
ಮತ್ಗಳಿಲಿ. ಪರತ್ತ ಸರವಿತ್ತರಕ ಚುನರವಣೆಯಲ ಿ, ಅಸಿಂಧನ ಮತ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯು ಹಲವರರು ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲಿಿ, ವಿಜೆೀತ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ುತ ಎರಡನೆೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡುವಿನ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತ್ರಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚ್ರಿಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪ್ರಸಿಕ್ಟ್ೆ ಂಡರೆ
ಇದರ ಮಹತ್ಾವನುು ಪರಶಂಸಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟೆಗೆ, ಇವಿಎಂಗಳನುು ಬಳಸಿದರಗ ಮತ್ದರರರ ಆಯೆಯು
ಹೆಚುಿ ಸರಿಯರಗಿ ಪರತ್ತಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ 12. ಇವಿಎಂಗಳ ಬಳಕನಯು ಮತದಾನದ ವನೇಗವನುೆ ನಿಧಾನಗನ ಳಿಸುತತದನಯೇ?
ಉತ್ತರ. ಇಲಿ
ವರಸತವವರಗಿ ಮತ್ದರನದ ವೆೀಗವನುು ಇವಿಎಂಗಳ ಬಳಕ್ಟ್ೆಯಿಂದ ಚುರುಕುಗೆ ಳಿಸಲರಗುತ್ತದೆ ಏಕ್ಟ್ೆಂದರೆ
ಮತ್ದರರನು ಮೊದಲು ಮತ್ಪತ್ರವನುು ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದು, ಅವನ ಆದಯತ್ೆಯನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು, ಅದನುು ಮತ್ೆತ
ಮಡಿಸುವುದು, ಮತ್ಪೆಟ್ಟೆಗೆಯನುು ಇರಿಸಿದ ಸೆಳಕ್ಟ್ೆೆ ಹೆ ೀಗಿ ಅದನುು ಮತ್ಪೆಟ್ಟೆಗೆಗೆ ಹಾಕಬೆೇಕಾಗನತ್ತದೆ. ಇವಿಎಂಗಳ
ವಯವಸೆೆಯಲಿಿ ಅವನು ಮರಡಬೆೀಕ್ಟ್ರಗಿರುವುದು ಕೆೇವಲ್ ಅವನ ಆಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ ಹಾಗೂ ಚಿಹೆು ಹತ್ತತರ
ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತವುದು.

ಪರ 13. ನಿಯಂತರಣ ಘಟಕವು ಅದರ ಸಮರಣನಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತಾಂಶವನುೆ ಎಷ್ುು ಸಮಯದವರನಗನ ಸಂಗರಹಿಸುತತದನ?
ಉತ್ತರ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವು ಅದರ ಸಮರಣೆಯಲಿಿ 10 ವಷಿಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ುತ ಇನ ು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅವಧಿಗೆ
ಸಂಗರಹಿಸಬಹುದು.

ಪರ 14. ನ್ಮುಯಮಲ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಚುನ್ಮರ್ಣ ಯನುು ಪ್ರಶ್ನುಸಿ ಚುನ್ಮರ್ಣ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸುರ್ ಸಂದ್ರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ
ಅರ್ಜಯಯನುೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ , ಚುನಾವಣನಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶವು ನ್ಮುಯಮಲ್ಯದ್ ಅಂತಿಮ ತಿೇರ್ಪಯಗ ಫಲ್ಲತಮಂಶರ್ು
ಒಳಪಟ್ಟುರುತತದನ. ನಾಯಯಾಲ್ಯಗಳು, ಸ ಕತ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತಗಳನುೆ ಮರುಕಳಿಸಲ್ು ಆದನೇಶಿಸಬಹುದು.
ಇವಿಎಂಗಳನುೆ ಇಷ್ುು ರ್ದೇಘಯಕಾಲ್ ಸಂಗರಹಿಸಬಹುದನೇ ಮತುತ ನಾಯಯಾಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕಾರ ಪಡನದ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ

ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತಾಂಶವನುೆ ತನಗನದುಕನ ಳಳಬಹುದನೇ? ಬ್ಾಯಟರಿ ಸನ ೇರಿಕನಯಾಗುವುರ್ದಲ್ಿ ಅಥವಾ ಇವಿಎಂಗಳನುೆ
ಹಾನಿಗನ ಳಿಸುವುರ್ದಲ್ಿವನೇ?
ಉತ್ತರ. ಮತ್ದರನ ಮತ್ುತ ಎಣಿಕ್ಟ್ೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಇವಿಎಂಗಳನುು ಸಕ್ರಯಗೆ ಳಿಸಲು ಮರತ್ರ ಬರಯಟರಿ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ದರನ ಮುಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಬರಯಟರಿಯನುು ಸಿಾಚ್ ಆಫ್ ಮರಡಬಹುದು ಮತ್ುತ ಇದು ಎಣಿಕ್ಟ್ೆಯ
ಸಮಯದಲಿಿ ಮರತ್ರ ಸಿಾಚ್ ಆನ್ ಮರಡಬೆೀಕ್ಟ್ರಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತ್ರಂಶವನುು ತ್ೆಗೆದುಕ್ಟ್ೆ ಂಡ ತ್ಕ್ಷಣ ಬರಯಟರಿಯನುು
ತ್ೆಗೆದುಹರಕಬಹುದು ಮತ್ುತ ಪರತ್ೆಯೀಕವರಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ, ಬರಯಟರಿ ಸೆ ೀರಿಕ್ಟ್ೆಯರಗುವ ಅಥವರ
ಇವಿಎಂಗಳನುು ಹರನಿಗೆ ಳಿಸುವ ಪರಶ್ೆುಯೀ ಇಲಿ. ಬರಯಟರಿಯನುು ತ್ೆಗೆದುಹರಕ್ದರಗಲ

ಮಮೊರಿ ಹರಗೆೀ

ಇರುತ್ತದೆ. ನರಯಯರಲಯವು ಮರು ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಆದೆೀಶಸಿದರೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವನುು ಬರಯಟರಿಯನುು
ಅಳವಡಿಸನವ ಮ ಲಕ ಪುನಃ ಸಕ್ರಯಗೆ ಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ುತ ಅದು ಮಮೊರಿಯಲಿಿ ಸಂಗರಹವರಗಿರುವ
ಫಲಿತ್ರಂಶವನುು ಪರದಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ 15. ಗುಂಡಿಯನುೆ ಮತನತ ಮತನತ ಒತುತವ ಮ ಲ್ಕ ಒಂದಕ್ಕಂತ ಹನಚುು ಬ್ಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲ್ು ಸಾಧ್ಯವನೇ?
ಉತ್ತರ. ಇಲಿ
ಮತ್ದರನ ಘಟಕದ ನಿದಿಿಷೆ ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ತತದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಆ ನಿದಿಿಷೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ್ವನುು ದರಖಲಿಸಲರಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ುತ ಯಂತ್ರವು ಲರಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಬಬರು ಆ ಗುಂಡಿಯನುು ಮತ್ತಷುೆ ಅಥವರ ಯರವುದೆೀ ಗುಂಡಿಯನುು
ಒತ್ತತದರ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ಗಳನುು ದರಖಲಿಸಲರಗುವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೀತ್ತಯರಗಿ ಇವಿಎಂಗಳು "ಒಬಬ ಮನುಷಯ, ಒಂದು
ಮತ್" ಎಂಬ ತ್ತ್ಾವನುು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಲ್ಲು ಚಾಯ್ಸ ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸುರ್ ಮಾಡನವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಟ್ನ್ ಒತ್ತಬೆೇಕನ. ಉದಾ: 3
ಅಭ್ುರ್ಥಪಗಳನ್ನು ಚನನ್ಾಯಿಸನವ ಸಂದ್ಭ್ಪದ್ಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ ನ್ಂತ್ರ ರಿಜಿಸುರ್ಬಟ್ನ್ಒತ್ತಬೆೇಕನ.
ಒಂದ್ನ ವೆೇಳೆ ಇಬಬರನ ಅಭ್ುರ್ಥಪಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ನ ಬಯಸಿದ್ಲ್ಲಿ 2 ಅಭ್ುರ್ಥಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸಲಾದ್
ನ್ಂತ್ರ ರಿಜಿಸುರ್ಬಟ್ನ್ನ್ನು ಒತ್ತಬೆೇಕಾಗಿರನತ್ತದೆ. ಇಲ್ಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ದಾನ್ ರ್ರಕಿರಯ್ಕಯನ ರ್ೂಣಪಗೊಳಳುವುದಿಲ್ಿ.
ಕನ್ಾಪಟ್ಕದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಗಾರಮ ರ್ಂಚಾಯತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ಚಾಯ್ಸ ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳನ್ನು ಉರ್ಯೇಗಿಸನತ್ತತಲ್,ಿ ಕೆೇವಲ್
ಬೇದ್ರ್ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲು ಚಾಯ್ಸ ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳನ್ನು ಉರ್ಯೇಗಿಸಲಾಗನತ್ತತದೆ.

ಪರ 16. ಇವಿಎಂ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತಿತದನ ಮತುತ ಅವರ ಮತವನುೆ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದನ ಎಂದು ಮತದಾರನು ಹನೇಗನ
ಖಚಿತವಾಗಿ ಹನೇಳಬಹುದು?
ಉತ್ತರ. ಮತ್ದರರನು ತ್ನು ಆಯೆಯ ಚ್ಚಹೆು ಮತ್ುತ ಚ್ಚಹೆುಯ ವಿರುದಧ `ನಿೀಲಿ ಗುಂಡಿಯನುು 'ಒತ್ತತದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಚ್ಚಹೆುಯ
ಎಡಭರಗದಲಿಿರುವ ಒಂದು ಸಣಣ ದಿೀಪವು ಕ್ಟ್ೆಂಪು ಬಣಣದಲಿಿ ಹೆ ಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಏಕಕ್ಟ್ರಲದಲಿಿ ಉದದವರದ ಬಿೀಪ್
ಶಬದ ಕ್ಟ್ೆೀಳುತ್ತದೆ. ಹಿೀಗರಗಿ, ಮತ್ದರರನು ತ್ನು ಮತ್ವನುು ದರಖಲಿಸಲರಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಟ್ೆ ಳಳಲು
ಆಡಿಯೀ ಮತ್ುತ ದೃಶಯ ಸ ಚನೆಗಳು ಇವೆ.

ಪರ 17. ಕನಲ್ವೊಮ್ಮಮ ಶ್ಾರ್ಟಯ-ಸಕ ಯಯಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮತದಾರನು `ನಿೇಲ್ಲ ಗುಂಡಿಯನುೆ
ಒತುತವ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಆಘಾತವನುೆ ಪಡನಯುವ ಸಾಧ್ಯತನಯಿದನ ಎಂಬುದು ನಿಜವನೇ?
ಉತ್ತರ. ಇಲಿ
ಇವಿಎಂಗಳು 6-ವೀಲೆ ಬರಯಟರಿಯಲಿಿ ಕ್ಟ್ರಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಯರವುದೆೀ ಮತ್ದರರರು `ನಿೀಲಿ
ಗುಂಡಿಯನುು 'ಒತ್ುತವ ಸಮಯದಲಿಿ ಅಥವರ ಮತ್ದರನ ಘಟಕವನುು ನಿವಿಹಿಸುವ ಯರವುದೆೀ ಸಮಯದಲಿಿ
ವಿದುಯತ್ ಆಘಾತ್ವಾಗನವ ಸರಧ್ಯತ್ೆಯಿಲಿ.

ಪರ 18. ಒಂದ್ು ವ ೇಳ ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೇರ್ಲ್ ನಲರು ಮತಗಳರ್ರ ಗ ಮತಗಳನುು ದಮಖಲ್ಲಸಿ, ನಂತರ ಒಬಬ
ನಿರ್ದಯಷ್ಟ ಅರ್ುರ್ಥಯಯ ಪ್ರ ನಿೇಲ್ಲಗುಂಡಿ ಬಳಸಿ ಬ ೇರ ಲಬಬರಿಗ ಮತದಮನ ಮಮಡಿದ್ರಲ ಸಹ ಅದ ೇ ಅರ್ುರ್ಥಯಗ ಮತ
ದಮಖಲ್ಲಸಲ್ು ಸಮಧ್ುವಮಗುರ್ಂತ Program ( ಇ.ವಿ.ಎಂ. ಕಮಯಮಯಸಲಚಿಯನುು ತಯಮರಿಸಲ್ು) ಮಮಡಲ್ು
ಸಮಧ್ುವ ೇ?
ಉತ್ತರ. ಇವಿಎಂಗಳಲಿಿ ಬಳಸುವ ಮೈಕ್ಟ್ೆ ರೀಚ್ಚಪ್ ಅನುು ದ್ತಾತಂಶ ರವಾನ್ೆ ಸಮಯದಲಿಿ ಮುಚಿಲರಗುತ್ತದೆ. ಇದನುು
ತ್ೆರೆಯಲರಗುವುದಿಲಿ ಮತ್ುತ ಚ್ಚಪ್ಗೆ ಹರನಿಯರಗದಂತ್ೆ ಕ್ಟ್ರಯಿಕರಮದ ಯರವುದೆೀ ಪುನಃ ಬರೆಯುವಿಕ್ಟ್ೆಯನುು
ಯರರಿಂದಲ

ಮರಡಲರಗುವುದಿಲಿ. ಆದದರಿಂದ, ಯರವುದೆೀ ನಿದಿಿಷೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಥವರ ರರಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷವನುು

ಆಯೆ ಮರಡಲು ಇವಿಎಂಗಳನುು ನಿದಿಿಷೆ ರಿೀತ್ತಯಲಿಿ ರ್ಪರೀಗರರಮಂಗ್ ಮರಡಲು ಯರವುದೆೀ ಅವಕ್ಟ್ರಶವಿಲಿ.
ಪರ 19. ಇವಿಎಂಗಳನುೆ ಮತದಾನ ಕನೇಂದರಗಳಿಗನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ುವಾಗುವುರ್ದಲ್ಿವನೇ?
ಉತ್ತರ. ಇಲಿ

ಇವಿಎಂಗಳು ಹಗುರವರಗಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಯೇಗುವಾದ್ವು ಮತ್ುತ ಪರಲಿರ್ಪರಪ್ರಲಿೀನ್ ಹೆ ತ್ೆ ತಯುಯವ
ಪ್ೆಟ್ಟುಗೆಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಬರಯಲೆಟ್ ಪೆಟ್ಟೆಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ೀಲಿಸಿದರೆ ಇವಿಎಂಗಳನುು ಸರಗಿಸುವುದು
ಸುಲಭ್ವರಗಿದೆ.

ಪರ 20. ದನೇಶದ ಅನನೇಕ ಪರದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಸಂಪಕಯವಿಲ್ಿ ಮತುತ ವಿದುಯತ್ ಸಂಪಕಯ ಇರುವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಹ
ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಅಸಿೆರವಾಗಿದನ. ಈ ಸನಿೆವನೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತರಣವಿಲ್ಿದನ ಯಂತರಗಳನುೆ ಸಂಗರಹಿಸುವಲ್ಲಿ
ಇದು ಸಮಸನಯಯನುೆ ಸೃಷ್ಟುಸುವುರ್ದಲ್ಿವನೇ?
ಉತ್ತರ. ಇವಿಎಂಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸಿರುವ ಕ್ಟ್ೆ ಠಡಿ / ಸಭರಂಗಣವನುು ಹವರನಿಯಂತ್ರಣ ಮರಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.
ಕ್ಟ್ೆ ಠಡಿ / ಸಭರಂಗಣವನುು ಧ್ ಳು ತ್ೆೀವ ಮತ್ುತ ಹೆಗಗಣಗಳಿಂದ್ ಮುಕತವರಗಿರಿಸುವುದು.

ಪರ 21. ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ವಯವಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದನೇ ನಿರ್ದಯಷ್ು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಒಟುು ಮತಗಳ
ಸಂಖ್ನಯಯನುೆ ತಿಳಿಯಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತದನ. ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ‘ಫಲ್ಲತಾಂಶ’ ಭಾಗವನುೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾಗಿದನ ಮತುತ
ಎಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ತನರನಯಲಾಗುತತದನ. ಮತದಾನದ ರ್ದನಾಂಕದಂದು ಒಟುು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ನಯಯನುೆ
ಹನೇಗನ ತಿಳಿಯಬಹುದು?
ಉತ್ತರ. ‘ಫಲಿತ್ರಂಶ’ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೆಚುಿವರಿಯರಗಿ, ಇವಿಎಂಗಳಲಿಿ ‘ಒಟುೆ’ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಈ ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತವ
ಮ ಲಕ, ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮತ್ ಚಲರಯಿಸಿದ ಒಟುೆ ಮತ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯನುು ಅಭ್ಯರ್ಥಿವಾರನ ಸಂಖ್ೆಯಯನುು
ಸ ಚ್ಚಸದೆ ಪರದಶಿಸಲರಗುತ್ತದೆ.

ಪರ 22. ಮತದಾನ ಘಟಕವು 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳಿಗನ ಅವಕಾಶ ಹನ ಂರ್ದದನ. ಒಂದು ಕ್ನೇತರದಲ್ಲಿ ಕನೇವಲ್ 10
ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳಿದಾಾರನ. ಮತದಾರನು 11 ರಿಂದ 16 ರವರನಗಿನ ಯಾವುದನೇ ಗುಂಡಿಗಳನುೆ ಒತತಬಹುದು. ಈ ಮತಗಳು
ವಯಥಯವಾಗುವುರ್ದಲ್ಿವನೇ?
ಉತ್ತರ. ಇಲಿ
11 ರಿಂದ 16 ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಕಗಳನುು ಬಳಕ್ಟ್ೆಗೆ ಮೊದಲು ಮರೆಮರಡಲರಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ
ಸಿಾಚ್ 10 ಕ್ಟ್ೆೆ ಹೆ ಂದಿಸಲರಗಿರುವುದರಿಂದ 11 ರಿಂದ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ಗಳ ದರಖಲೆಯನುು ಸಹ

ವಿದುಯನರಮನವರಗಿ ಖ್ರಲಿ ಮರಡಲರಗುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಯರವುದೆೀ ಮತ್ದರರರು 11 ರಿಂದ 16 ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಯರವುದೆೀ ಗುಂಡಿಗಳನುು ಒತ್ುತವ ಪರಶ್ೆುಯೀ ಇಲಿ ಗಾರಮ ರ್ಂಚಾಯತ್ತ ಚನನ್ಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಾಥನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, 4 ಬಾರಿ
ನೇಲ್ಲ ಗನಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತತ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸಬಹನದಾಗಿರನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ರಿಜಿಸುರ್ಬಟ್ನ್ಒತ್ತತ ಮತ್ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು
ರ್ೂಣಪಗೊಳಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ.

Q23. ಇ.ವಿ.ಎಂ. ಬದ್ಲಮಯಿಸುರ್ ಸಂದ್ರ್ಯರ್ನುು ತರ್ಪಿಸುರ್ ಸಲ್ುವಮಗಿ ಇ.ವಿ.ಎಂ.ಗಳ ಮೇಲ ಗುರುತಿನ
ಸಂಖ್ ುಯನುು ನಿೇಡಲಮಗುತಿುದ . ಇದ್ಕ ೆ ಪ್ರತ ುೇಕ ಸಂಖ್ ು ನಿೇಡಲಮಗುರ್ುದ ೇ?
ಉತ್ತರ.
ಪರತ್ತಯಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವು ವಿಶಷೆವರದ ID ಸಂಖ್ೆಯಯನುು ಹೆ ಂದಿದೆ, ಇದನುು ಪರತ್ತ ಘಟಕದಲಿಿ ಶ್ರಶಾತ್
ಮರಕಿರ್ನೆ ಂದಿಗೆ ಚ್ಚತ್ತರಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುತ್ತನ ಸಂಖ್ೆಯಯನುು ಮತ್ದರನ ಏಜೆಂಟರು ಗಮನಿಸಲು
ಅನುಮತ್ತಸಲರಗುವುದು ಮತ್ುತ ರಿಟನಿಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಉದೆದೀಶಕ್ಟ್ರೆಗಿ ನಿವಿಹಿಸಿದ ರಿಜಿಸೆರ್ನಲಿಿ ಸಹ
ದರಖಲಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಕ್ಟ್ೆೆ ಲಗತ್ತತಸಲರದ ವಿಳರಸ ಟ್ರಯಗ್ ಸಹ ಈ ID ಸಂಖ್ೆಯಯನುು
ಸ ಚ್ಚಸುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಯರವುದೆೀ ಇವಿಎಂ ಅನುು ಬದಲಿಸುವ ಪರಶ್ೆುಯೀ ಇಲಿ.

ಪರ 24. ಇವಿಎಂಗಳನುೆ ಬಳಸುವಾಗ ಟನಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮತಪತರಗಳನುೆ ವಿತರಿಸಲ್ು ಏನಾದರ
ಅವಕಾಶವಿದನಯೇ?
ಉತ್ತರ.
ಇವಿಎಂಗಳ ವಯವಸೆೆಯಡಿ ಟ್ೆಂಡರ್ ಮರಡಿದ ಮತ್ಪತ್ರಗಳನುು ವಿತ್ರಿಸಲು ಅವಕ್ಟ್ರಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತ್ಹ
ಪರಿಸಿೆತ್ತ ಬಂದರಗ, ಸಂಬಂಧ್ಪಟೆ ಮತ್ದರರರಿಗೆ ಸರಮರನಯ ಮತ್ಪತ್ರವನುು ನಿೀಡಲರಗುತ್ತದೆ. ಬರಯಲೆಟ್ ಕ್ಟ್ರರಸ್
ಮರಕ್ಿ ರಬಬರ್ ಸರೆಂಪಿನ್ೊಂದಿಗೆ ಬರಯಲೆಟ್ ಪೆೀಪರ್ ಅನುು ಗುರುತ್ತಸಿದ ನಂತ್ರ, ಟ್ೆಂಡರ್ ಮರಡಿದ ಬರಯಲೆಟ್
ಪೆೀಪರ್ ಅನುು ಈ ಉದೆದೀಶಕ್ಟ್ರೆಗಿ ವಿಶ್ೆೀಷವರಗಿ ಒದಗಿಸಲರದ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಲರಗುತ್ತದೆ, ಇದನುು ಸಿೀಲ ಮರಡಿ
ಪ್ರರಸೆೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಡುತ್ರತರೆ.

ಪರ 25. ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ವಯವಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತದಾನ ಪ್ಾರರಂಭ್ವಾಗುವ ಮೊದಲ್ು, ಮತದಾನ ಕನೇಂದರದಲ್ಲಿ
ಬಳಸಬ್ನೇಕಾದ ಮತಪ್ನಟ್ಟುಗನ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಗಿದನ ಎಂದು ಪಿರಸನೈಡಿಂಗ್ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಮತದಾನ ಏಜನಂಟರಿಗನ ತನ ೇರಿಸುತಾತರನ.
ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲನೇ ಯಾವುದನೇ ಗುಪತ ಮತಗಳಿಲ್ಿ ಎಂದು ಮತದಾನ ಏಜನಂಟರನುೆ ತೃಪಿತಪಡಿಸಲ್ು ಅಂತಹ
ಯಾವುದನೇ ಅವಕಾಶವಿದನಯೇ?
ಉತ್ತರ.
ಮತ್ದರನ ಪರರರಂಭ್ವರಗುವ ಮೊದಲು, ಫಲಿತ್ರಂಶದ ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತವ ಮ ಲಕ ಯಂತ್ರದಲಿಿ ಈಗರಗಲೆೀ
ಯರವುದೆೀ ಗುಪತ ಮತ್ಗಳಿಲಿ ಎಂದು ಪ್ರರಸೆೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ ಮತ್ದರನ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತ್ೆ ೀರಿಸುತ್ರತರೆ. ಅದರ
ನಂತ್ರ, ಮತ್ದರನದ ಏಜೆಂಟರು ತ್ಮಮ ಮತ್ಗಳನುು ದರಖಲಿಸುವಂತ್ೆ ಕ್ಟ್ೆೀಳುವ ಮ ಲಕ ಅವರು ಅಣಕು
ಮತ್ದಾನ್ ನಡೆಸುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ತ್ೆ ೀರಿಸಿದ ಫಲಿತ್ರಂಶವು ಅವರು ದರಖಲಿಸಿದ ಆಯೆಯ ಪರಕ್ಟ್ರರ
ದಾಖಲಾಗನತ್ತದೆ

ಎಂದು

ಹಾಜರಿರನವ

ಏಜೆಂಟ್/

ಅಭ್ುರ್ಥಪಗಳಿಗೆ

ತ್ೃಪ್ರತಪಡಿಸಲು

ಫಲಿತ್ರಂಶವನುು

ತ್ೆಗೆದುಕ್ಟ್ೆ ಳುಳತ್ರತರೆ. ಅದರ ನಂತ್ರ, ನಿಜವರದ ಮತ್ದರನವನುು ಪರರರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಣಕು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ಫಲಿತ್ರಂಶವನುು ತ್ೆರವುಗೆ ಳಿಸಲು ಪ್ರರಸೆೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ ಅಳಿಸನ (clear) ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತತ್ರತರೆ.

ಪರ 26. ಮತದಾನ ಮುಕಾತಯವಾದ ನಂತರ ಮತುತ ಆಸಕತ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಣಿಕನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಯಾವುದನೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನಚಿುನ ಮತಗಳನುೆ ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಸಾಧ್ಯತನಯನುೆ ಒಬಬರು ಹನೇಗನ ತಳಿಳಹಾಕಬಹುದು?
ಉತ್ತರ. ಕ್ಟ್ೆ ನೆಯ ಮತ್ದರರನು ಮತ್ ಚಲರಯಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಉಸುತವರರಿ ಮತ್ಗಟ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ
‘ಮುಚುಿ’ (close) ಗುಂಡಿಯನುು ಒತ್ುತತ್ರತರೆ. ಅದರ ನಂತ್ರ, ಇವಿಎಂ ಯರವುದೆೀ ಮತ್ವನುು ಸಿಾೀಕರಿಸುವುದಿಲಿ.
ಇದಲಿದೆ, ಮತ್ದರನದ ಮುಕ್ಟ್ರತಯದ ನಂತ್ರ, ಮತ್ದರನ ಘಟಕವನುು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಸಂಪಕಿದಿಂದ
ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಪರತ್ೆಯೀಕವರಗಿ ಇಡಲರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ದರನ ಘಟಕದ ಮ ಲಕ ಮರತ್ರ ಮತ್ಗಳನುು
ದರಖಲಿಸಬಹುದು. ಮತ್ೆ ತಮಮ ಪ್ರರಸೆೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಿ, ಮತ್ದರನದ ಕ್ಟ್ೆ ನೆಯಲಿಿ, ಪರತ್ತ ಮತ್ದರನ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ
ಒಟ್ನು ಮತ್ದಾನ್ದ್ ಲೆಕೆವನ್ನು ಹಸರತಂತ್ರಿಸುವುದು. ಮತ್ಗಳನುು ಎಣಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ಈ ಖ್ರತ್ೆಯಂದಿಗೆ
ಒಟುೆ ಮೊತ್ತವನುು ತಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಯರವುದೆೀ ವಯತ್ರಯಸಗಳಿದದಲಿಿ, ಇದನುು ಎಣಿಕ್ಟ್ೆಯ ಏಜೆಂಟರು
ರ್ರಶ್ನುಸಬಹನದ್ನ.

