
பின்னிணைப்பு C – தடுப்பு நடவடிக்கககள் 

வாக்காளர் பதிவாளரிடம் (ROV) ததர்தல் செயல்முறைக்கு இறடயூறு 
ஏற்படாமல் இருக்க பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் உள்ளன: 

நிலையான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 
ததர்தல் சதாடர்பான சபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான 
அணுகறை மட்டுப்படுத்தி, இறுதியில் எந்த விதமான இறடயூறு 
ொத்தியங்கறளயும் தடுப்பது: 

• ஊழியர்கள் கவுண்ட்டி அல்ைது துறை வழங்கிய ஐடி தபட்ஜ்கறள 
அணிய தவண்டும். 

• முன் தமறெறயத் தாண்டி துறையின் அலுவைகங்களுக்குள் 
நுறழயும் பார்றவயாளர்கள் அல்ைது ஊழியர்கள்-அல்லாதவர்கள் 
அவர்கள் ெந்திக்க வந்த ஊழியருடன் சேர்ந்து வர தவண்டும். 

• துறையின் கணினி தெறவயக அறை மற்றும் வாக்குச்ெீட்டு 
அறைகள் எப்தபாதும் வரம்பிற்குட்பட்ட தபட்ஜ் அணுகல் மற்றும் 
வடீிதயா கண்காணிப்பு மூைம் பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. 

சேலவயக மற்றும் பிலைய காப்பு 
பிரதான தெறவயகம் அல்ைது பிறணயம் செயல்படாத நிறை 
ஏற்பட்டால், தகவல் ஓட்டத்தில் இறடயூறு ஏற்படுவறதத் தடுக்க: 

• துறையின் வாக்களிப்பு முறை, வாக்குச்ெீட்டு அறமப்பு மற்றும் 
வடிவறமப்பு, மற்றும் ததர்தல் தமைாண்றம அறமப்பின் (EMS) 
செயல்பாடுகள் ஆகியறவ கவுண்ட்டியின் பாதுகாக்கப்பட்ட தரவு 
றமயத்தில் அறமந்திருக்கும். 

• இந்தத் தரவிற்கான காப்புத் தானியங்கி முறையில் செய்யப்படும், 
மற்றும் பிரதான தெறவயகம் செயல்படாமல் தபானால், 
பயன்படுத்துகிை மாதிரி தயாராக றவத்திருக்கப்படும். 

• வாக்காளர் தரவு, வாக்களிப்பு முறை மற்றும் EMS ஆகியவற்ைில் 
செய்யப்படும் மாற்ைங்கள், வழக்கமான அட்டவறணப்படி 
காப்புப்பிரதி எடுக்கப்படுகின்ைன. 

வாக்கு லமய உபகரைங்களுக்கான காப்புப்பிரதி அமைப்பு 
ஏதாவது உபகரணத்றத பயன்படுத்த முடியாத நிறையில் வாக்களிக்கும் 
செயல்பாட்டில் இறடயூறு ஏற்படுவறதத் தடுக்க: 

• ஒரு வாக்கு றமயத்தில் ஏற்படும் நிகழ்வு காரணமாக அவர்களின் 
தற்தபாறதய உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்த முடியாத நிறை 
ஏற்பட்டால், வாக்களிப்பு இடத்தில் வாக்காளர்கறளச் 
செயல்படுத்துவறத சதாடர்கிை வறகயில், துறையில் கூடுதல் 



உபகரணங்கள் உள்ளன. 
• கூடுதல் உபகரணம் இல்ைாத நிறையில், வாக்குறமயமானது 

றகயால் தநரடியாக இயக்கும் திைறனக் சகாண்டுள்ளது. 

உபகரைம் காைாமல் சபானால் 
ஏதாவது உபகரணம் காணாமல் தபான நிறையில் வாக்களிக்கும் 
செயல்பாட்டில் இறடயூறு ஏற்படுவறதத் தடுக்க: 

• ஒரு வாக்குறமயத்தில் உபகரணங்கறளக் காணவில்றை என்ைால், 
வாக்குறமய தறைவர் அறத பிரதான ROV அலுவைகத்திற்கு 
சதரிவிப்பார். 

• காப்புத் ததர்தல் உபகரணங்கறளச் தெமிக்கும் ஒரு சமாறபல் 
ெப்றள டிரக்றகக் கிடங்கு ஊழியர்கள் நிர்வகிப்பார்கள். 

• குறைந்தது இரண்டு கிடங்கு ஊழியர் உறுப்பினர்கள் 
வாக்குறமயத்தில் சபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் பாதுகாப்றப 
உறுதிசெய்வதற்காக ெப்றள டிரக்கிைிருந்து வாக்குறமயத்திற்கு 
ததறவயான சபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கறள வழங்குவார்கள். 

காப்பு வாக்களிப்பு ேப்லளகள் 
ஏதாவது உபகரணம் பயன்படுத்த முடியாத அல்ைது காணாமல் தபான 
நிறையில் வாக்களிக்கும் செயல்பாட்டில் இறடயூறு ஏற்படுவறதத் 
தடுக்க: 

• வாக்குறமய ஊழியர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ககாள்கலங்களின் 
நகல் பராமரிக்கப்படும். 

• காப்பு வாக்களிப்பு ெப்றளகறள பராமரிப்பதற்கு வாக்குறமய 
ஒருங்கிறணப்பாளர் சபாறுப்பாவார். 

• ஒரு தளம் இடமாற்ைப்பட தவண்டியதபாது, பணிசெய்பவர்களால் 
தங்களது தற்தபாறதய ெப்றள சபாருட்கறளச் தெகரிக்க 
முடியாவிட்டால், முடிந்தால், புதிய தளத்தில் காப்புப் கபாருட்கள் 
வழங்கப்படும். 

 
வராத வாக்கு லமய ஊழியர்கள் 
வாக்கு றமய ஊழியர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணி சேரத்தில் 
வராததபாது, வாக்களிக்கும் செயல்பாட்டில் இறடயூறு ஏற்படுவறதத் 
தடுக்க: 

• வாக்குறமயத்திற்காக மாற்று ஊழியர்கறளப் சபறுவதற்கு 
வாக்குறமய தறைவர் ROV அலுவைகத்றதத் சதாடர்பு சகாள்வார். 

• பயிற்ெிசபற்ை மாற்று ஊழியர்களின் பட்டியல் பிரதான ROV 
அலுவைகம் மூைம் பராமரிக்கப்படும். 



ேந்சதகத்திற்குரிய நபர் அல்ைது பபாருள் 
ெந்ததகத்திற்குரிய நபர் அல்ைது சபாருள் மூைம் வாக்களிக்கும் 
செயல்பாட்டில் இறடயூறு ஏற்படுவறதத் தடுக்க: 

• நிறைறமறயப் சபாறுத்து வாக்குறமயதறைவர் பாதுகாப்பு 
அதிகாரிகறளத் சதாடர்புசகாள்வார். 

லகமுலை அலமப்புகலள ேரியாக லவத்திருப்பது 
ஏதாவது மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்த 
முடியாத நிறையில் வாக்களிக்கும் செயல்பாட்டில் இறடயூறு 
ஏற்படுவறதத் தடுக்க: 

• அறனத்து செயல்பாடுகறளயும் றகமுறை செயல்முறை மூைம் 
செய்ய முடிய தவண்டும். 


