
�ற்ேசரக்்ைக C - த�ப்� நடவ�க்ைககள் 

 
வாக்காளர ் ப�வாளரிடம் (ROV) ேதரத்ல் ெசயல்�ைறக்� இைட�� 
ஏற்படாமல் இ�க்க �ன்வ�ம் த�ப்� நடவ�க்ைககள் உள்ளன: 
  
நிைலயான பா�காப்� நடவ�க்ைககள் 
ேதரத்ல் ெதாடரப்ான ெபா�ட்கள் மற்�ம் உபகரணங்க�க்கான 
அ�கைல மட்�ப்ப�த்�வதன் �லம் எந்த�தமான இைட�� 
சாத்�யங்கைள�ம் இ��யாக த�ப்ப�: 

• ஊ�யரக்ள் க�ண்ட்� அல்ல� �ைற வழங்�ய ஐ� ேபட்ஜ்கைள 
அணிய ேவண்�ம். 

• �ன் ேமைசைய தாண்� �ைற�ன் அ�வலகங்க�க்�ள் �ைழ�ம் 
பாரை்வயாளரக்ள் அல்ல� ஊ�யரக்ளாக இல்லாதவரக்�டன் ேசரந்்� 
அவரக்ள் சந்�க்க வந்த ஊ�ய�ம் வரேவண்�ம். 

• �ைற�ன் கணினி ேசைவயக அைற மற்�ம் வாக்�ச�்ட�் அைறகள் 
எப்ேபா�ம் வரம்�ற்�ட்பட்ட ேபட்ஜ் அ�கல் மற்�ம் ��ேயா 
கண்காணிப்� �லம் பா�காக்கப்ப��ன்றன. 

 
ேசைவயக மற்�ம் �ைணய காப்� 
�ரதான ேசைவயகம் அல்ல� �ைணயம் ெசயல்படாத நிைல 
ஏற்பட்டால், தகவல் ஓட்டத்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• �ைற�ன் வாக்களிப்� �ைற, வாக்�ச�்ட�் அைமப்� மற்�ம் 
வ�வைமப்�, மற்�ம் ேதரத்ல் ேமலாண்ைம அைமப்�ன் (EMS) 
ெசயல்பா�கள் ஆ�யைவ க�ண்ட்��ன் பா�காக்கப்பட்ட தர� 
ைமயத்�ல் அைமந்��க்�ம். 

• இந்தத் தர�ற்கான காப்� தானியங்� �ைற�ல் ெசய்யப்ப�ம், 
மற்�ம் �ரதான ேசைவயகம் ெசயல்படாமல் ேபானால், 
பயன்ப�த்��ற மா�ரி தயாராக ைவத்��க்கப்ப�ம்.  

• வாக்காளர ்தர�, வாக்களிப்� �ைற மற்�ம் EMS ஆ�யவற்�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கள், வழக்கமான அட்டவைணப்ப� காப்� 
ெசய்யப்ப��ன்றன. 

 
வாக்� ைமய உபகரணங்க�க்கான காப்� அைம� 
ஏதாவ� உபகரணத்ைத பயன்ப�த்த ��யாத நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் 
ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• ஒ� வாக்� ைமயத்�ல் ஏற்ப�ம் நிகழ்� காரணமாக அவரக்ளின் 
தற்ேபாைதய உபகரணங்கைள பயன்ப�தத் ��யாத நிைல 
ஏற்பட்டால், வாக்களிப்� இடத்�ல் வாக்காளரக்ைள 
ெசயல்ப�த்�வைத ெதாடர�்ற வைக�ல், �ைற�ல் ��தல் 
உபகரணங்கள் உள்ளன.  



• ��தல் உபகரணம் இல்லாத நிைல�ல், வாக்� ைமயமான� 
ைகயால் ேநர�யாக இயக்�ம் �றைனக் ெகாண்�ள்ள�. 

 
உபகரணம் காணாமல் ேபானால் 
ஏதாவ� உபகரணம் காணாமல் ேபான நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் 
ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• ஒ� வாக்� ைமயத்�ல் உபகரணங்கைள காண�ல்ைல என்றால், 
வாக்� ைமய தைலவர ்அைத �ரதான ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.்  

• மாற்றாக பயன்படக்��ய ேதரத்ல் உபகரணங்கைள ேச�க்�ம் ஒ� 
ெமாைபல் சப்ைள �ரக்ைக �டங்� ஊ�யரக்ள் நிரவ்�ப்பாரக்ள். 

• �ைறந்த� இரண்� �டங்� ஊ�யர ்உ�ப்�னரக்ள் வாக்� 
ைமயத்�ல் ெபா�டக்ள் மற்�ம் உபகரணங்களின் பா�காப்ைப 
உ�� ெசய்வதற்காக சப்ைள �ரக்���ந்� வாக்� ைமயத்�ற்� 
ேதைவயான ெபா�டக்ள் மற்�ம் உபகரணங்கைள வழங்�வாரக்ள்.  

 
மாற்றாக வழங்க வாக்களிப்� சப்ைளகள் 
ஏதாவ� உபகரணம் பயன்ப�தத் ��யாத அல்ல� காணாமல் ேபான 
நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் 
த�க்க: 

• வாக்� ைமய ஊ�யரக்�க்காக தயாரிக்கப்பட்ட கன்ெடய்னரக்ளின் 
நகல் பராமரிக்கப்ப�ம். 

• மாற்றாக வழங்�ம் வாக்களிப்� சப்ைளகைள பராமரிப்பதற்� வாக்� 
ைமய ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்ெபா�ப்பாவார.் 

• ஒ� தளம் இடமாற்றப்பட ேவண்�யேபா�, பண�ெசய்பவர்களால் 
தங்கள� தற்ேபாைதய சப்ைள ெபா�டக்ைள ேசகரிக்க 
��யா�ட்டால், மாற்றாக அளிப்பதற்காக உள்ள சப்ைளகள், 
��ந்தால், ��ய தளத�்ேலேய வழங்கப்ப�ம். 



வராத வாக்� ைமய ஊ�யரக்ள் 
வாக்களிப்� ைமய ஊ�யரக்ள் அவரக்�க்காக ஒ�க்கப்பட்ட �ப்�ல் 
வராத ேபா�, வாக்களிக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் 
த�க்க: 

• வாக்� ைமயத்�ற்காக மாற்� ஊ�யரக்ைளப் ெப�வதற்� வாக்� 
ைமய தைலவர ்ROV அ�வலகத்ைதத் ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

• ப�ற்� ெபற்ற மாற்� ஊ�யரக்ளின் பட்�யல் �ரதான ROV 
அ�வலகம் �லம் பராமரிக்கப்ப�ம். 

 
சந்ேதகத்�ற்�ரிய நபர் அல்ல� ெபா�ள் 
சந்ேதகத�்ற்�ரிய நபர ்அல்ல� ெபா�ள் �லம் வாக்களிக்�ம் 
ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• நிைலைமையப் ெபா�த்� வாக்� ைமய தைலவர ்பா�காப்� 
அ�காரிகைளத் ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

 
ைக�ைற அைமப்�கைள சரியாக ைவத்��ப்ப� 
ஏதாவ� �ன்ன� வாக்�ப்ப�� உபகரணங்கைள பயன்ப�த்த 
��யாத நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இைட�� 
ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• அைனத்� ெசயல்பா�கைள�ம் ைக�ைற ெசயல்�ைற �லம் 
ெசய்ய ��யேவண்�ம். 

  


