
�ற்ேசரக்்ைக D - தற்ெசயல் �ட்டங்கள் 

ெபா�மக்க�க்� ேசைவ ெசய்வைத மற்�ம்/ அல்ல� ேதரத்ைல 
�ைற நடத்�வைதத் த�க்கக்��ய அவசரநிைல அல்ல� �ற 
நிகழ்�கள் நடந்தால், ேதரத்ல்களின் ேபா� �ன்ென�ப்பதற்கான 
ெசயல்�ைறகைள அைமப்பேத தற்ெசயல் �ட்டத்�ன் ேநாக்கம் 
ஆ�ம். அவசரநிைல உள்ள ேபா�, இந்தத் �ைற�ன் ேதரத்ல்கைள 
நடத்�வதற்கான கடைமைய ஆ�நர ்மட்�ேம நி�த்� ைவக்கலாம்.P0F
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இந்த �ட்டங்கள் மாநிலச ்ெசயலாளரின் (SOS) அவசரநிைல �ட்டத்�டன் 
இைணத்� ெசயல்ப�த்தப்படலாம். 
 
ஒ� அவசரநிைல�ல் உ�வாக்கப்பட்ட எசச்ரிக்ைக அளைவ ெபா�த்�, 
அவசரநிைலகைள எ�ரெ்காள்�ம் �தத்ைத �ைற �ரம்ானிக்�ற�. 
எப்ேபா�ம்ேபால, சட்ட அமலாக்கம் அல்ல� ம�த்�வ உத� 
ேதைவப்ப�ம் அவசரநிைல �ழ்நிைலைய ஒ� ஊ�யர ்அ�ந்தால், 
அவரக்ள் எண் 911 ஐ அைழத்� தள ேமற்பாரை்வயாள�க்�த் 
ெதரி�ப்பாரக்ள். 
 
நிைன��க்கட்�ம், தனிப்பட்ட பா�காப்� என்ப� அ�வலகத்�ல் 

உள்ள எந்த ஆவணங்கைள �ட�ம் அ�க �க்�யமான�. 
 
�த�ல் எ�க்கேவண்�யைவ என்ன (ெவளிேயற்�தல் வழக்�ல்) 

• அவ்வா� ெசய்ய ேநரம் இ�ந்�, அ� தனிப்பட்ட பா�காப்ைப�ம் 
பா�க்கா� என்றால், �க்�யத்�வத்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
பட்�ய�டப்பட்�ள்ள �ன்வ�ம் ெபா�ட்கைள ஊ�யரக்ள் 
ேசகரிக்கலாம் அல்ல� பா�காக்கலாம்: 

1. வாக்�ச�்ட�்கள் (�த�ல் வாக்களிக்கப்பட்டைவ, மற்றைவ 
இரண்டாவதாக) 

2. பணம் மற்�ம் காேசாைலகள் மற்�ம் �ல்லைற 
பணப்ெபட்� 

 
இன்�யைமயாத மற்�ம் �ற ப��களின் பா�காப்� மற்�ம் �ட�் 
(அவசரநிைல காலங்களில்) 

• �ேழ உள்ள உ�ப்ப�கள் இன்�யைமயாததாக மற்�ம் 
அத்�யாவ�ய ப��களாகக் க�தப்ப��ன்றன, ேம�ம் 
அவசரநிைல�ன் தன்ைம மற்�ம் �ஸ்�ரணத்ைத ெபா�த்� 
��ந்தால் கட்�டத்���ந்� எ�க்கப்பட ேவண்�ம். 

1. எண்ணப்பட்ட மற்�ம் எண்ணப்படாத வாக்�ச�்ட�்கள் 
2. ேசைவயகங்கள் 
3. �ற �ன்ன� தர� ேச�ப்� 
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4. வாக்காளரக்ளின் பட்�யல் 
5. �ல்லைற பணப்ெபட்��ல் உள்ள பணம் மற்�ம் 

காேசாைலகள் 
 
கணினி பா�காப்� 

• ெடஸ்க்டாப் கம்ப்�ட்டரக்ைள பா�காப்பாக �ட ேநர�ல்ைல 
என்றால், ஊ�யரக்ள் Ctrl+Alt+Delete ஐப் பயன்ப�த்� தங்கள் 
கணினிைய �ட்��ட ேவண்�ம். 

• இதற்� காரணம், பவர ்ெபாத்தாைன ஒ� �ைற அ�த்�வ� 
மட்�ம் இைணப்ைப �ண்�த்� ��ைமயாக �ட ேபா�மானதாக 
இ�க்கா�. 

• �ன்சாரம் இல்ைலெயன்றால், கணினிகைளக் ைகயா�ம் �றந்த 
வ� ெதரிவதற்காக, ெதா�ல்�ட்ப ேசைவகள் மற்�ம் �ர�்கள் (TSS) 
�ைற�ன் வ�காட்�த�க்காக ஊ�யரக்ள் காத்��க்க ேவண்�ம். 

 
எண்ணப்பட்ட மற்�ம் எண்ணப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் 

• ெபா�வாக, எண்ணப்பட்டா�ம் படா�ட்டா�ம், வாக்�ச ்�ட்�கள் 
அந்தந்த ெதா���ல் வரிைசப்ப�த்தப்பட்� இ�� ேச�ப்�ற்�த் 
தயாரா�ம் வைர பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� அைற�ல் 
ேச�க்கப்ப��ன்றன. வாக்�ச�்ட்�கள் எண்ணப்பட்ட �ற�, 
அைவ தனி பா�காப்பான இடத�்ல் ேச�க்கப்ப�ம். 
எண்ணப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் அவற்�ன் நிைலக்� ஏற்ப 
வைகப்ப�த்தப்பட்� ேச�க்கப்ப��ன்றன: 

1. வாக்�ச�்ட்�கள் இன்�ம் உைறக்�ள் உள்ளன, 
வரிைசப்ப�த்தப்பட�ல்ைல, மற்�ம் ைகெய�த்� 
சரிபாரக்்கப்பட�ல்ைல 

2. வாக்�ச�்ட்�கள் இன்�ம் உைறக்�ள் உள்ளன, 
ெதா��வாரியாக வரிைசப்ப�த்தப்பட்�, மற்�ம் 
ைகெய�த்� சரிபாரக்்கப்பட்டைவ 

3. வாக்�ச�்ட்�கள் உைறக்� ெவளிேய எ�க்கப்பட்� மற்�ம் 
ெதா�� எண்�டன் உள்ள ெபட்�களில் உள்ளன 

• ��ப்�: வாக்�ச�்ட்�கள் ைகெய�த்� சரிபாரப்்�க்காக ஒ� 
பணிநிைலயத்�ல் அல்ல� வாக்�ச�்ட்� ேதர�் அைற�ல் 
தற்கா�கமாக ைவக்கப்படலாம். 

• ஊ�யரக்ள் கட்�டத்���ந்� வாக்�ச�்ட்ைட அகற்ற 
ேதைவப்ப�ம் அவசரநிைல ஏற்பட்டால், ஊ�யரக்ள் ெபட்�கைள 
அல்ல� ெதாட்�கைள ேடப் �லம் கட்� ��ய இடத�்ற்� 
இடமாற்� �ட ேவண்�ம். 

• அவற்ைற கட்�டத்���ந்� இடமாற்ற ��யா�ட்டால், 
பா�காப்பான அைறகளில் ஒன்�ல் வாக்�ச�்ட்�கள் ைவக்கப்ப�ம். 



• அகற்�வதற்� ேநர�ல்ைல என்றால், ெவற்றாக உள்ள, 
வழங்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கைள �ட்��ட ேவண்�ம். ேநரம் 
இ�ந்தால், ெவற்றாக உள்ள, வழங்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கைள 
என்ன ெசய்யேவண்�ம் என்� வாக்காளரக்ளின் ப�வாளர ்(ROV) 
அல்ல� நிய�க்கப்பட்டவர ்ஊ�யரக்�க்� அ���த்�வார.் 

 
வாக்காளரக்ளின் தகவல் வரலா� ��ப்�த்த�ல் இைட�� அல்ல� 
இைணப்� இழப்� 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�ரதான ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.் 

• இைட�� ஒ� ��ப்�ட்ட வாக்� ைமயத்�ல் மட்�ேம இ�ந்�, அ� 
30 நி�டங்க�க்�ம் ேமலாக நீ�தத்ால், அல்ல� வாக்காளரக்ளின் 
அளைவப் ெபா�த்� ஏேத�ம் ��ப்�டத்தக்க ேநரம் வைர 
நீ�த்தால், வாக்காளரக்ள் மற்ெறா� வாக்� ைமயத�்ற்� 
அ�ப்பப்ப�வாரக்ள் அல்ல� தற்கா�கமாக வாக்களிக்�ம் 
வாய்ப்ைப ெப�வாரக்ள். 

• இைட�� க�ண்ட்� ��வ�ம் ஏற்பட்��ந்தால், மற்�ம் 
ஊ�யரக்ளால் வாக்காளரின் சரியான வாக்�ச�்ட்� வைக அல்ல� 
ெதா��ைய �ரம்ானிக்க ��ந்தால். வாக்களிப்� ைமய 
ஊ�யரக்ள் �ன்ன� வாக்�ப்ப�� உபகரணங்கள் �லம், 
��ந்தால், தற்கா�க உைறகளில் தற்கா�க வாக்�ச�்ட்�கைள 
வழங்கலாம். 

• கணினி �ண்�ம் இயங்க ெதாடங்�ய�ம் EIMS இல் 
உள்ளி�வதற்காக, அைனத்� வாக்காளரக்ளின் கா�த 
ப��கைள�ம் மற்�ம் தகவல்கைள�ம் ைவத்��க்க�ம். 

• வாக்களிப்� �ஸ்டம்ஸ் �ரி� �ற்பைனயாளர ்(கைள) உடேன 
ெதாடர�்ெகாண்� �க்கைல ��ந்தவைர �ைர�ல் �ரப்்பார.் 

 
�ன் தைட 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�க்�ய ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.்  

• �ன் தைட 15 நி�டங்க�க்�ம் ேமலாக நீ�தத்ால், வாக்காளரக்ள் 
மற்ெறா� வாக்� ைமயத�்ற்� அ�ப்பப்ப�வாரக்ள். 

• வைலத்தளம், ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க 
ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் ெபா�மக்க�க்� 
அ��க்கப்ப�ம். 

 
ெகாந்தளிப்பான வானிைல 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�க்�ய ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.் 



• வானிைல காரணமாக ஒ� வாக்� ைமயத்ைத அ�க ��யாத 
நிைல அல்ல� அ� பா�காப்பற்றதாக இ�ந்தால், காப்பாக உள்ள 
வாக்� ைமயத்�டன் ெதாடர�் ெகாள்ளப்பட்�, உடன�யாக 
பயன்ப�த்��ற மா�ரி அ� தயாரிக்கப்ப�ம். 

• வைலத்தளம், ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க 
ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் ெபா�மக்க�க்� 
அ��க்கப்ப�ம். 

 
� அல்ல� �ற ேபர�� 

• அைனத்� ஊ�யரக்�ம் வாக்காளரக்�ம் �த�ல் பா�காப்பாக 
ெவளிேயற்றப்பட ேவண்�ம். 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�க்�ய ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.் 

• ேநரம் அ�ம�த்தால், வாக்� ைமய ஊ�யரக்ள் 
�ன்வ�வனவற்ைற வரிைசப்ப� ெசய்வாரக்ள்: 

1. ைவக்கப்பட்��க்�ம் இடத�்��ந்� வாக்களிக்கப்பட்ட 
அைனத்� வாக்�ச�்ட்�கைள�ம் பா�காப்பாக 
அகற்�வாரக்ள் (அஞ்சல் �லம் வாக்களிப்� 
வாக்�ச�்ட்�கள், உபகரணங்களி��ந்� ெமமரி கார�்கள், 
க�ப்� வாக்�ச�்ட்� ெபட்����ந்� கா�த 
வாக்�ச�்ட்�கள் மற்�ம் நிபந்தைன வாக்காளர ்ப�� 
வாக்�ச�்ட்�கள்)  

2. ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம அைமப்ைப (EIMS) அ��ம் 
அைனத்� கணினிகைள�ம் பா�காப்பாக 
ைவப்பாரக்ள்/அைணத்� ��வாரக்ள் 

3. அைனத்� வாக்களிக்�ம் உபகரணங்கைள�ம் பா�காப்பாக 
ைவப்பாரக்ள்/��வாரக்ள் 

4. ��ந்தால், ஏதாவ� கணினிகள்/உபகரணங்கைள 
அகற்�வாரக்ள். 

• �ரதான ROV அ�வலகம் வைலத்தளம், ெதாைலேப� ப��, 
ெசய்�, வாெனா�, ச�க ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் 
ெபா�மக்க�க்� அ��ப்பாரக்ள், ேம�ம் மாற்� வாக்� 
ைமயங்கைளப் பற்� மக்க�க்� ெதரி�ப்பாரக்ள். 

• மாற்� வாக்களிப்� ைமயம் ��ந்தவைர �ைர�ல் 
அைமக்கப்ப�ம். 

 
வாக்களிப்� க���ன் ெசய�ழப்� 

• வாக்� ைமய தைலவர ்�ரச�்ைனைய �ரக்்�ம் சமயத்�ேலேய, 
வாக்காளரக்�க்� கா�த வாக்�ச�்ட்�கைள வழங்க ���ம். 



• வாக்களிப்� ைமய ைகேயட்�ல் வழங்கப்பட்ட சரிெசய்தல் 
வ��ைறகைள வாக்� ைமய தைலவர ்�ன்பற்�வார.் 

• �ரச�்ைனைய �ரக்்க ��யா�ட்டால், வாக்� ைமய தைலவர ்
�ரதான ROV அ�வலகத்ைத ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

• ெதா�ல்�ட்ப ஆதரைவ அ�ப்�வ� அல்ல� மாற்� 
உபகரணங்கைள அ�ப்�வ� ேபான்ற ெபா�த்தமான 
நடவ�க்ைககைள ROV எ�ப்பார.் 

 
ேபலட ்ஆன் �மாண்� உபகரணம் ேவைல ெசய்ய�ல்ைல என்றால் 

• ஊ�யரக்�க்கான வாக்களிப்� ைமய ைகேயட்�ல் வழங்கப்பட்ட 
சரிெசய்தல் வ��ைறகைள வாக்� ைமய தைலவர ்
�ன்பற்�வார.் 

• �ரச�்ைனைய �ரக்்க ��யா�ட்டால், வாக்� ைமய தைலவர,் 
ROV அ�வலகத்ைதத் ெதாடர�்ெகாண்�, வாக்�ச ்சாவ��ன் 
காப்� ெதா�ப்���ந்� ேபலட் ஆன் �மாண்� இயந்�ரம் 
அ�ப்பப்ப�வைத கவனிப்பார.் 

• ேபலட் ஆன் �மாண்� இயந்�ரங்கள் இன்�ம் இயங்க�ல்ைல 
என்றால், வாக்களிப்� ைமயங்களில் வாக்�சச்�்ட்ைட ��க்�ம் 
சாதனங்கள் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• வாக்களிப்� ைமயத்�ல் �ன் தைட ஏற்பட்டால், வாக்களிக்�ம் 
பணி�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத ்த�க்க ஒ� ெஜனேரட்டர ்
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• ெஜனேரட்டரக்ைளப் பயன்ப�த்�ய �ன்ன�ம் �ன் தைட 
ெதாடரந்்தால், �ன் அச�்டப்பட்ட தற்ெசயல் வாக்�ச�்ட்� 
வைககள் வாக்காளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம். 

• �ன்-அச�்டப்பட்ட தற்ெசயல் வாக்�ச�்ட்�கள் �ரந்்��ட்டால், 
கைட� தற்ெசயல் வாக்�ச�்ட்�ன் அ�ப்பைட�ல் ைகயால் 
எ�தப்பட்ட வாக்�ச�்ட்�கைள ROV ஏற்�க் ெகாள்�ம். 
 

இைணய இைணப்�ல் ேதால்� 
• ஊ�யரக்�க்கான வாக்களிப்� ைமய ைகேயட்�ல் வழங்கப்பட்ட 

சரிெசய்தல் வ��ைறகைள வாக்� ைமய தைலவர ்
�ன்பற்�வார.்  

o �ரச�்ைனைய �ரக்்க ��யா�ட்டால், வாக்� ைமய 
தைலவர ்�ரதான ROV அ�வலகத்ைத ெதாடர�் ெகாள்வார.்  

o வா�க்ைகயாளர ்ஆதர�க்காக க�ண்ட்� தகவல் 
ேசைவகைள அல்ல� இைணய வழங்�நைரத் 
ெதாடர�்ெகாள்வ� ேபான்ற ெபா�த்தமான 
நடவ�க்ைககைள ROV எ�ப்பார.் 



• இைணய நி�த்தம் 15 நி�டத்�ற்� ேமலாக நீ�த்தால், வாக்களிப்� 
ைமய ஊ�யரக்ள், ��ந்தால், �ன்ன� வாக்�ப்ப�� 
உபகரணங்கள் �லம், தற்கா�க உைறகளில் தற்கா�க 
வாக்�ச�்ட்�கைள வழங்கலாம்.  

• ேதரத்ல் ஊ�யரக்ள் �க்�ய ROV அ�வலகத்�ல் உள்ள EIMS இல் 
உள்ளி�வதற்காக, வாக்களிப்� ைமய ஊ�யரக்ள் அைனத்� 
வாக்காளரக்ளின் கா�த ப��கைள�ம் தகவல்கைள�ம் 
ைவத்��ப்பாரக்ள். 

• இைணய நி�த்தம் ஒ� மணி ேநரத்�ற்�ம் ேமலாக நீ�த்தால், 
அல்ல� வாக்காளரக்ளின் அளைவப் ெபா�த்� ஏேத�ம் 
��ப்�டத்தக்க ேநரம் வைர நீ�தத்ால், வாக்காளரக்ள் மற்ெறா� 
வாக்� ைமயத்�ற்� அ�ப்பப்ப�வாரக்ள். ROV வைலத்தளம், 
ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க ஊடகங்கள் 
ஆ�யவற்�ன் �லம் ெபா�மக்க�க்� அ��க்கப்ப�ம். 

 
பயன்ப�த்த ��யாத வாக்� ைமயம் 

• ஒ� வாக்� ைமயத்ைத ஏேதா காரணத்தால் பயன்ப�த்த ��யா� 
என்றால், வாக்� ைமய தைலவர ்அைத �ரதான ROV 
அ�வலகத்�ற்� அ��ப்பார.் 

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

• ��ய வாக்களிப்� ைமயத்ைத இடம் மாற்�வதற்�ம் 
அைமப்பதற்�ம் வாக்களிப்� ைமய ஊ�யரக்�க்� ேதரத்ல் 
லா�ஸ்�க்ஸ் அதாவ� ஏற்பாட்�யல் ஊ�யரக்ள் உத�வாரக்ள். 

• ROV வைலத்தளம், ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க 
ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் இட மாற்றம் ��த்� 
ெபா�மக்க�க்� அ��க்கப்ப�ம். 

 
காப்பாக உள்ள வாக்� ைமயங்கள் 

• ேதரத்ல் ேத�வைர தாம�த்� ROV மாற்� வாக்களிப்� ைமயத்ைத 
ஒ�க்கலாம். 

• ��ய வாக்� ைமயம் அசல் வாக்� ைமயத�்ற்� ��ந்தவைர 
அ��ல் இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் ��ய தளத்�ற்� 
வாக்காளரக்ைள வ�நடத்�ம் ஒ� அ��ப்� அசல் தளத்�ல் 
ஒட்டப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 
அ�கரிக்கப்பட்ட பா�காப்� (எசச்ரிக்ைக ��ரம் #1) 
ROV அல்ல� சட்ட அமலாக்கம் �லம் பா�காப்� நடவ�க்ைககள் 
அ�கரிக்கப்பட்டால், ROV, ெபா�ந்�ம்ேபா�, அவசரநிைல ேசைவகள் 
இயக்�நரின் அ�வலகத்�ல் �ன்வ�ம் அ�ம�கைள ேகாரலாம்: 

• வாக்காளரக்ள் வாக்களிக்க கட்�டத்�ற்�ள் �ைழந்� 
ெவளிேய�வதற்�; 



• ஊ�யரக்ள் வாக்�ச ்�ட்�கைள எண்�வைத ெதாடர; அல்ல� 
• வழக்கமான வணிகத்ைத நடத்த ெபா�மக்கள் �ைழய. 

 
ெபா�மக்கள் மற்�ம் பணியாளரக்ைள ெவளிேயற்�தல் 
(எசச்ரிக்ைக ��ரம் #2) 
ேமேல �வா�க்கப்பட்ட நிைலயான மற்�ம் அ�கரிக்கப்பட்ட 
பா�காப்� நடவ�க்ைகக�டன் ��தலாக ெவளிேயற்�த�க்காக 
நிய�க்கப்பட்ட ஊ�யரக்ள் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள 
அமல்ப�த்தலாம்: 

• அலாரம் ஒ�த்தால் �க அ���ள்ள ெவளிேய�ம் வ�யாக 
அைம�யான �ைற�ல் உடன�யாக ெவளிேய�மா� 
ெபா�மக்களிடம் ெதரி�க்க ேவண்�ம். 

• ஊன�ற்ேறார ்அல்ல� ெவளிேய�தல் உத� ேதைவப்ப�பவரக்ள் 
உட்பட அைனத்� ெபா�மக்க�க்�ம் உதவ ேவண்�ம். 

• கத�கைள �ட்� இன்�யைமயாத ப��கள் மற்�ம் 
வாக்�ச�்ட்�கைள பா�காக்க ேவண்�ம். 

• ஒ�க்கப்பட்ட சந்�ப்� இடத்�ற்�ச ்ெசன்� ஒன்றாக இ�க்க 
ேவண்�ம். 

• ROV ஒ� மாற்� தளத்ைத அங்�கரிப்பார.் 
• அவசரநிைல ெசய்�கைள �ரல்-அஞ்ச�ல் அ�ப்ப�ம் மற்�ம் 

கட்�டத்�ல் ஒட்ட�ம். 
• ��ந்தால், மாற்� தளத்�ற்� �ைற ெதாைலேப� இைணப்�கைள 

�ைச ��ப்ப�ம். 
• கட்�டத்�ன் நிைலைய, கட்�டத்�ல் இல்லாத ஊ�யரக்�க்� 

ெசல்ஃேபான் வ�யாக ெதரி�க்க�ம். 
• �ன்-நிய�க்கப்பட்ட ஊ�யரக்ள் ஒவ்ெவா� மா�ைய�ம் 

சரிபாரத்்��ட்�, ெவளிேய�ய �ன் கத�கைள ��வாரக்ள். 
 
ேதரத்ல் நாளில் ெவளிேயற்�தல்கள் 
ேதரத்ல் ேத�யன்� �ைற�ன் ெவளிேயற்�தல் நடந்தால், ேமேல 
��ப்�ட்ட�டன் ��தலாக �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்ப�ம்: 

• வாக்�ச ்�ட்ைட ெசயல்ப�த்�வைத உடன�யாக 
நி�த்�வேதா�, வாக்�ச ்�ட்� அைற மற்�ம் எண்�ம் 
அைறக்கான கத�கைளப் �ட்�வதன் �லம் வாக்�ச ்
�ட்�கைள�ம் அட்டவைணப்ப�த்தல் உபகரணங்கைள�ம் 
பா�காக்க�ம். வரிைசப்ப�த்தப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் 
ஏற்கனேவ பா�காக்கப்பட்ட அைற�ல் ேச�க்கப்பட்�ள்ளன. 

• ைகெய�த்� சரிபாரப்்�க்கான பணிநிைலயங்களில் உள்ள 
வாக்�ச�்ட்�கள் பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� அைற�ல் 
ைவக்கப்ப�ம். 



• அப்ேபா� தான் ெபற்ற, ஆனால் இன்�ம் வரிைசப்ப�த்தப்பட்� 
�நிேயா�க்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள், ஏற்கனேவ பா�காக்கப்பட்ட 
வாக்�ச�்ட்� அைற�ல் ேச�க்கப்பட்�ள்ளன. 

• ஏதாவ� வாக்காளர ்இ�ந்தால், அவசரநிைலக்� �க�ம் 
ெபா�ந்�ம் வைக�ல், வாக்களிக்�ம் இடத்�ன் மாற்� இடத்ைதப் 
பற்� வாக்காளரக்�க்� ெதரி�க்க�ம். 

• க�ண்ட்� ��வ�ம் மாற்� �ராப்-பாக்ஸ் �ைடக்�ம் இடங்கைள 
பற்� கட்�டத்�ல் ஒட்ட�ம். 

 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வாக்� ைமயங்கைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைலகள் 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வாக்� ைமயங்கைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், இடமாற்றம் மற்�ம்/அல்ல� வாக்� 
ைமயங்கைள ஒ�ங்�ைணத்த�ம் ேதைவப்படலாம். இத்தைகய 
�ழ்நிைலகளில், �ன்வ�ம் நைட�ைறகைள ேதரத்ல் அ�காரிகள் 
�ன்பற்ற ேவண்�ம். 

• வாக்காளரக்ைள ��ய தளங்கள் மற்�ம் வாக்�ச�்ட்� �ராப்-
பாக்ஸ் உள்ள இடங்க�க்� அ�ப்ப, இடமாற்றத்ைத பற்� 
அ���த்�ம் அைடயாளக் ��கைள ஒட்ட�ம். 

• வாக்களிக்கப்பட்ட அைனத்� வாக்�ச�்ட்�கைள�ம் ேசகரித்�, 
��ந்தால், �யமாக- �ல் ஆ�ம் ைபகளில் பா�காக்க�ம். 

• வாக்�ச�்ட்� ெபட்�, வாக்களிக்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் மற்�ம் 
வாக்காளரக்ளின் பட்�யைல ேசகரித்� ��ய இடத்�ற்� 
அ�ப்ப�ம். 

• �ைறந்த� இரண்� ேதரத்ல் அ�காரிகள், அல்ல� ஆய்வாளரக்ள், 
ஒவ்ெவா� வாக்� ைமயத்���ந்�ம் எல்லா ேநரங்களி�ம் 
வாக்�ச�்ட்�க�டன் இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் வாக்�ச�்ட்�கள் 
��ய வாக்� ைமய இடங்க�க்� பா�காப்பாக மாற்றப்ப�வைத 
கண்காணிக்க ேவண்�ம். 

• ��ந்தால், ேதைவயான ��ய �ல்கைள �ைற வழங்�ம். 
 
களத்�ல் ேசகரிப்� வ�கள் அல்ல� பணியாளரக்ைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைலகள் 
களத்�ல் ேசகரிப்� வ�கைள அல்ல� ஊ�யரக்ைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், �ைற ஊ�யரக்ள் தளத்�ன் நிைலைம ��த்� 
களத்�ல் உள்ள ேதரத்ல் அ�காரிக�க்� ெதரி�க்க ேவண்�ம். 
 
அ�கார ஒப்பைடப்� 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், ROV �ைற சாரந்்த நடவ�க்ைககள் 
ெதாடரப்ான அைனத்� ���கைள�ம் எ�ப்பார.் ���கைள எ�க்க 
ROV இல்ைல என்றால், �� அ�கார�ம் உத� ROV (க�க்�) க்� 



மாற்றப்ப��ற�. ���கைள எ�க்க இ�வ�ேம இல்ைல என்றால், 
இ�ப்ப�ேலேய �க �த்த ஊ�ய�க்� அ�காரம் மாற்றப்பட 
ேவண்�ம். 

ஒ� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசன்ற�ம், ROV மற்�ம் அவர ்நிய�தத் 
ஊ�யரக்ள் சந்�த்� ேசத ம�ப்�ட்ைடச ்ெசய்ய ேவண்�ம், ��ந்தால், 
கணினி �ட்ைபத் ெதாடங்க ேவண்�ம், ேம�ம் அவசரநிைல�ன் 
தன்ைம�ன் அ�ப்பைட�ல் எந்த நடவ�க்ைககைள ெதாடரந்்தாக 
ேவண்�ம் அல்ல� எவற்ைற ெதாடரலாம் என்பைத �ரம்ானிக்க 
ேவண்�ம். இந்த சந்�ப்�ன் ��� ைகப்ேப� மற்�ம் �ட்� எண்கள் 
�லம் ஊ�யரக்�க்� ெதரி�க்கப்ப�ம். 
 
அவசரநிைல காலத்��ம் அதற்�ப் �ன்ன�ம் நடக்�ம் ெசய்�த் 
ெதாடர�் 
ெபா�வாக, �ைறத் தைலவர ்ஒ� ெவளிேயற்�தைல ெதாடங்�வ� 
��த்� ஒ� அ��ப்ைப ெவளி��வார.் அைம�யாக, வரிைசயாக 
எங்��ந்� ெவளிேயற ேவண்�ம் என்ப�ம், ஒவ்ெவா� ெவளிேயற்�தல் 
ெந��ைறக்�ம் எங்� சந்�க்க ேவண்�ம் என்ப�ம் அைனத்� 
அ�வலக ஊ�யரக்�க்�ம் ெபா� மக்க�க்�ம் அ���த்தப்ப�ம். 

அவசரநிைல காலத்�ேலா அல்ல� அதற்� �ன்னேரா ஊ�யரக்�டன் 
ெதாடர�்ெகாள்ள �ைற�ல் �ன்வ�ம் �ைறகள் பயன்ப�த்தப்ப�ம்: 

• ைகப் ேப�கள் 
• �ைற�ன் �ரல் அஞ்சல் 
• உைரச ்ெசய்� 
• �ட்� ெதாைலேப�கள் 

பா�காப்� அ�காரிகள் கட்�டம் ��வ��ம் பாரத்த் �ன்னர ்
ெவளிேயற்�தல் இடத்�ல் வ�ைகப் ப�ைவ சரிபாரப்்பாரக்ள். 
அைனத்� ஊ�யரக்�ம் கணக்�ல் வந்த�ேம, தளத�்ல் உள்ள எந்த 
அ�காரிக�க்�ம் அ��க்கப்ப�ம். இ�ப்��ம், வ�ைகப்ப�� 
அைழப்�ன் ேபா� ஒ� �� உ�ப்�னர ்கணக்�ல் வரா�ட்டால், 
அ�காரிக�க்� உடன�யாக அ��க்கப்ப�ம். பா�காப்� 
ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்அல்ல� நிரவ்ாகம் �ண்�ம் �ைழவதற்கான 
நிைல மற்�ம் சாத்�யம் ��த்� ஊ�யரக்ளிடம் ெதரி�ப்பார.் 
 
�ன்-ப��ெசய்யப்பட்ட ெசய்� 
அவசரநிைல ெசய்��ன் உள்ளடக்கங்கள் அவசரநிைல�ன் 
தன்ைமைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. ேதரத்ல் ேத�யன்� 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், ெசய்�கள் ��ப்�தத் நிைல�ல் 
இ�ப்பைத�ம், ��ய வாக்களிப்� தளங்கைள பற்�ய ெவளிசெ்சல்�ம் 
ெசய்�கள் �லம் ெபா�மக்க�க்� அ��க்கப்ப�வைத�ம் உ�� 
ெசய்வ� நிரவ்ாக ேசைவ ேமலாளரின் ெபா�ப்பா�ம். 



��ய பணியாள�க்கான அ��கப்ப�ற்� 
��ய பணியாளரக்�க்� இந்தக் ெகாள்ைக�ன் உள்ளடக்கங்கள் 
��த்� அவரக்ளின் ேமற்பாரை்வயாளர ்�லம் ெதரி�க்கப்ப�ம். 
அைனத்� ஊ�யரக்�ம் ெவளிேயற்�தல் வ�கள் மற்�ம் சந்�ப்� 
தளங்கைள நன்� அ�ந்��க்க ேவண்�ம்.  
 
�ைற ஊ�யரக்�க்கான ப�ற்� உத்� 
அ�ப்பைட பா�காப்� மற்�ம் அவசரநிைல தகவல்கள் மற்�ம் இந்த 
�ட்டத்�ன் நகைல உள்ளடக்�ய ஒ� வ�காட்� �த்தகத்ைத �ைற 
பராமரிக்�ற�. 

இந்த வ�காட்� ஒவ்ெவா� ேதரத்�க்�ம் �ன்னர ் ம�ப்பாய்� 
ெசய்யப்பட்� ��ப்�க்கப்ப�ம். இ�� வ�காட்� ேதரத்ல் ேத�க்� 
120 நாட்க�க்� �ன்னர ்��க்கப்பட ேவண்�ம். 
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