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அகைச்சுக்களின் கசயலாளர்கள் 

ைாகாண பிரதை கசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

ஒத்திவைக்கப்பட்ட தேர்ேலில்/ைாக்ககடுப்பில் தபாட்டியிடும் அரசியல் உரிவைகவைக் ககாண்ட 

அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு நிைாரணம் ைழங்குேல் 

 
 

ததர்தகலான்றில்/வாக்ககடுப்கபான்றில் தபாட்டியிடுவதற்காக சம்பளைற்ற விடுமுகற கபற்றிருக்கும் 

அரசியல் உரிகைககளக் ககாண்ட அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு அந்த ததர்தல்/ வாக்ககடுப்பு பிற்தபாடப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில் பின்வரும் அனுசரகணககள வழங்க 2019.07.19 ஆந் திகதி நகடகபற்ற அகைச்சரகவக் 

கூட்டத்தில் தீர்ைானிக்கப்பட்டது.  

 

02. அதனடிப்பகடயில் தாபனவிதிக் தகாகவயின் XXXII  ஆம் அத்தியாயத்தின் 2:3:2 ஆம் உப பிரிவில் 

2:3:2:1 என்ற பிரிவிற்குப் பின்னர் பின்வரும் உப பிரிவு தசர்க்கப்பட்டு திருத்தப்படுகின்றது. 

 

2:3:2:2 ததர்கதாலன்று/வாக்ககடுப்கபான்று நடாத்தப்படுவதற்கான திகதி தீர்ைானிக்கப்பட்டு 

தவட்புைனு ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டதன் பின்னர் நீதிைன்ற ஆகணகயான்றின் பிரகாரம் அல்லது அவசர 

நிகலகயான்றின் காரணைாக ததர்தல்/வாக்ககடுப்பு பிற்தபாடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்  

 

(I) தவட்புைனு ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுடம் இறுதித் திகதியிலிருந்து 03 ைாத கால வகரயகறக்கு 

உட்பட்டவககயில் புதிய ததர்தல்/வாக்ககடுப்புத் திகதி பிரகடனப்படுத்தப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில், ததர்தல்/வாக்ககடுப்பு நடாத்தப்பட்டு முடிவுகள் கவளியிடப்படும் திகதி 

வகரயான காலப் பகுதி சம்பளைற்ற விடுமுகறயாகக் கருதப்பட தவண்டும். 

 

(II) தவட்புைனு கபாறுப்தபற்கப்படும் இறுதித் திகதியிலிருந்து 03 ைாத காலம் முடிவகடயும் 

திகதியாகும் தபாது ததர்தல்/வாக்ககடுப்பு நடாத்தப்படும் புதிய திகதிகயான்று 

பிரகடனப்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பத்தில், அதற்கு அடுத்த நாளிலிருந்து கதரிவத்தாட்சி 

அலுவலரினால் ததர்தலுக்கான/ வாக்ககடுப்புக்கான புதிய திகதி வர்த்தைானி 

அறிவித்தகலான்றின் மூலம் கவளியிடப்படுப்படும் வகரயில், தவட்பாளர்கள் என்ற 

வககயில் சம்பளைற்ற விடுமுகற    கபற்றிருக்கும்    அரசாங்க   உத்திதயாகத்தர்களுக்கு    

தசகவக்குச்சமுகைளிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்க்பபட தவண்டும். தைலும், இந்தக் காலப் 

பகுதியில் அலுவலக தநரத்தில் தங்களது ஊழியத்கதப் பயன்படுத்தி அரசியல் கட்சிகளின் 

அலுவலகங்களில் அல்லது அரசியல் பிரசாரச் கசயற்பாடுகளில் ஈடைாட்டார் அந்த 

உத்திதயாகத்தரிடமிருந்து சத்தியக் கடதாசிகயான்கறப் கபற்றுக் ககாள்ள தவண்டும்.  

 

(III) நீதிைன்றத்தினால் தீர்ப்கபான்று வழங்கப்பட்டு/ அவசர நிகல சுமுக நிகலக்குத் 

திரும்பியவுடன் கதரிவத்தாட்சி அலுவலரினால் ததர்துலுக்கான/ வாக்கடுப்புக்கான திகதி 

குறிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அந்த ததர்தல்/ வாக்ககடுப்பு நடாத்தப்பட்டு முடிவுகள் 

கவளியிடப்படும் திகதி வகரயான காலப் பகுதி மீண்டும் சம்பளைற்ற விடுமுகறக் 

காலப்பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. 



2:3:2:3 ததர்கதாலன்று/ வாக்ககடுப்கபான்று நடாத்தப்படுவதற்கான திகதி தீர்ைானிக்கப்பட்டு 

தவட்புைனு ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுவதற்கு முன்னர் நீதிைன்ற ஆகணகயான்றின் பிரகாரம் அல்லது அவசர 

நிகலகயான்றின் காரணைாக ததர்தல்/வாக்ககடுப்பு பிற்தபாடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில். 

 

(I) ததர்தல்/வாக்ககடுப்பு பிற்தபாடப்படும் அறிவித்தல் கவளியிடப்படும் திகதியில் சம்பளைற்ற 

விடுமுகற அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள உத்திதயாகத்தர்கள், அத்தினத்திற்கு அடுத்த நாள் முதல் 

தாங்கள் இறுதியாகப் பணிபுரிந்த தசகவ நிகலயத்திற்குச் சமுகைளித்தல் தவண்டும். 

 

(II) மீண்டும் ததர்தல்/வாக்ககடுப்பு நகடகபறும் திகதி அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தாபனவிதிக் 

தகாகவயின் முதலாம் கதாகுதியின் XXXII  ஆம் அத்தியாயத்தின் 2:3:2 ஆம் உப பிரிவின் 

ஏற்பாடுகளின் படி கசயற்படுதல் தவண்டும். 

 

   2:3:2:4 ததர்தகலான்றுக்காக/ வாக்ககடுப்கபான்றுக்காக தவட்புைனு நிராகரிக்கப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில், அவ்வாறு நிராகரிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படும் திகதியில் சம்பளைற்ற விடுமுகற 

அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள உத்திதயாகத்தர்கள், அத்தினத்திற்கு அடுத்த நாள் முதல் தாங்கள் இறுதியாகப் 

பணிபுரிந்த தசகவ நிகலயத்திற்குச் சமுகைளித்தல் தவண்டும்.  

 

   2:3:2:5 ததர்கதாகலான்று/வாக்ககடுப்கபான்று நடாத்தப்பட்டு விதசட காரணங்களின் 

அடிப்பகடயில், அந்த ததர்தல்/ வாக்ககடுப்பு இரத்துச் கசய்யப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அவ்வாறு இரத்துச் 

கசய்வதற்கான அறிவித்தல் கவளியிடப்பட்ட திகதியிலிருந்து மீண்டும் ததர்தல்/ வாக்ககடுப்பு 

நடாத்தப்படும் திகதி அறிவிக்கப்படும் திகதி வகரயான  காலம் 3 ைாதங்களுக்கு தைற்பட்டதாக இருப்பின், 

ததர்தலுக்காக/ வாக்ககடுப்புக்காக சம்பளைற்ற விடுமுகற கபற்றிருக்கும் அரசாங்க 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கு, அந்த 03 ைாதங்ககள விஞ்சும் திகதியிலிருந்து ததர்தல்/ வாக்ககடுப்பு மீண்டும் 

நகடகபறும் திகதி அறிவிக்கப்படும் திகதி வகரயான காலத்தினுள் தசகவக்குச் சமுகைளிப்பதற்து 

இடைளிக்கப்பட தவண்டும். 

 

2:3:2:6 தைதல 2:3:2:2 முதல் 2:3:2:5 வகரயான உப பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சம்பளைற்ற 

விடுமுகறக் காலப் பகுதிகளுக்காக அலுவலர்களுக்கு உரித்தான சாதாரண விடுமுகற நாட்கள் 

இருக்குைாயின், அவற்கறப் கபறுவதற்கு இடைளிக்க முடியும். 

 

03.     இந்த ஏற்பாடுகள் 2019.07.19 ஆந் திகதி முதல் நகடமுகறக்கு வரும்.  

 

 

      

            ஒப் ம்./ ஜே.ஜே. ரத்னசிறி 

                      கசயலாளர் 

   ப ொது  நிருவொக, அனர்த்த முகொமைத்துவ ைற்றும்  
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