পি�ম ি�পর
ু া েলাকসভা আসেন �দত্ত েভাট ৮১% ছাড়ােত পােরঃ
কংে�স ও িস িপ এম-এর ৬১১ িট বুেথ পন
ু রায় েভাট দাবী
আগরতলা, এি�ল ১১:

পি�ম ি�পর
ু া েলাকসভা
আউট েশষ পযর্� ৮১ শতাংশ ছাড়ােত পাের।

পি�ম ি�পর
ু া েলাকসভা
অনয
ু ায়ী, রাত ৯ টায়

আসেনর

েভাটার

আসেনর িরটািনর্ং অিফসােরর অিফস েথেক
বহ জায়গায় েথেক চূ ড়া� িরেপাটর্ আেসিন।

টাণর্

�া� খবর

রাত নয়টায় এই খবর েলখা পযর্� �া� খবর অনয
ু ায়ী, পি�ম ি�পর
ু া েলাকসভা
আসেনর েভাটেক েক� কের �ায় শতািধক অিভেযাগ জমা পােড়েছ িরটািনর্ং িফসােরর
কােছ। এর মেধয্ অিধকাংশ অিভেযাগই জমা পেড়েছ িসিপএম-এর প� থােক।
িসিপএম িলিখত ও েমািখক ভােব কম কেরও ৫০ িট-র অিধক অিভেযাগ জমা
কেরেছ।
ি�তীয় সবেচেয় েবিশ অিভেযাগ জমা কেরেছ কংে�স দল। কংে�স দল ৩০ িট-র
মেতা অিভেযাগ জমা কেরেছ। তেব তােদর অিধকাংশ অিভেযাগই েগেছ েমৗিখক
ভােব। আই িপ এফিট ও শাসক দল িব েজ িপ-র তরেফও েবশ িকছু অিভেযাগ
জমা পেড়েছ। িবেজিপ ১৫-িটর মেতা অিভেযাগ জািনেয়েছ।
জানােগেছ, িবেরাধীেদর অিধকাংশ অিভেযাগই হে�, েভাটারেদর েভাট �হণ েকে�
েযেত না েদওয়ার বয্াপাের। তাছাড়া েবশ িকছু জায়গায় েজার কের িবেরাধী দেলর
েভাটারেদর েভােটর লাইন েথেক েবর কের েদওয়ারও অিভেযাগও েগেছ।
েসানামড়
ু া , ব�-নগর, কমলাসাগর, িবশালগড়, ধনপর
ু
, কা�ান-মালা মা�াই,
টাকারজলা , েগালাঘািট েথেক অিভেযাগ এেসেছ েয, এই সব এলাকার সংখয্ালঘু
েভাটারেদর েভাট �হণ েকে� েযেত বাধা েদওয়া হেয়েছ।

তাছাড়া,
েভাট েক েক� কের েগালমােলর খবর এেসেছ টাকারজলা, মা�াই ,
চিড়লাম, িজরািনয়া, িবশালগড়, শহেরর রামনগর, ছয় আগরতলা িবধানসভা েক�,
ধনপর
ু , েমাহনপর
ু ও বামিট
ু য়া এলাকা েথেক। এর মেধয্ উদয়পেুরর ��ছড়ায় আইিপ
এফিট-র দ�
ু ৃ তীেদর হামলায় ছয় জন িব েজ িপ কম� ও চিড়লােমর ১৮ নং বুেথ
কংে�স ও িব েজ িপ কম�েদর মেধয্ সংঘেষর্ আট জন িব েজ িপ কম� আহত
হেয়েছ।
পি�ম
আসেনর
িরটািনর্ং অিফস েথেক বলা হেয়েছ , কংে�স দল ১৫১ িট ও
িসিপএম ৪৬০ িট বেুথ পন
ু ঃ েভাট
েচেয়েছ।
িনবর্াচন দ�র আগামীকাল এসব
অিভেযােগর ে�ািটনী কের উপয�
ু
িস�া� �হণ করেব বেল কিমশন সেূ� বলা
হেয়েছ।

