தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம்
செய் தி சவளியீடு
எண்: 15/2021
நாள் : 19.04.2021
தேர்வாணையம் ேனது தேர்வு முணைகளில் முை் த ாக்கான
ல மாை் ைங் கணள அறிவிே்து செயல் டுே்தி வருகிைது. கடந்ே
07.02.2020 மை் றும் 15.02.2020 நாளிட்ட செய் தி சவளியீட்டு
எை்களான 08/2020 மை் றும் 13/2020 இல் தேர்வாணையே்தின்
செயல் ாடுகளில் சவளி ் ணடே் ேன் ணமணய அதிகரிக்கும்
வணகயில் பின் வரும் மாை் ைங் கள் அறிவிக்க ் ட்டிருந்ேன:
1. ஆோர் எை் குறிே்ே விவரங் கணள OTR கைக்குடன்
இணைே்ேல் .
2. தேர்வர்களின் சமய் ே்ேன் ணம உறுதி செய் ய தேர்வு
தநரங் களில் மாை் ைம் செய் ேல் .
3. தேர்வர்களுக்கு வழங் க ் டும் OMR சகாள் குறிவணக
விணடே்ோளில் ச ருவிரல் தரணக திே்ேல் .
4. அணனே்து
தகள் விகளுக்கும்
தேர்வர்
கட்டாயம்
விணடயளிக்க தவை்டும் என் று அறிவுறுே்ேல் .
5. தேர்வர்கள் தேர்வு எழுதுவேை் காக சேரிவு செய் யும்
இரை்டு மாவட்டங் களில் ஏதேனும் ஒன் றிணன தேர்வு
ணமயமாக ஒதுக்குேல் .
6. தேர்வு
ணமயங் களிலிருந்து
விணடே்ோட்கணள
ாதுகா ் ான
முணையில்
தேர்வாணைய
அலுவலகே்திை் கு
எடுே்து
வருவேை் கு
அதிநவீன
சோழில் நுட்
வெதியுடன்
கூடிய
ாதுகா ் பிணன
செயல் டுே்துேல் .
7. தேர்வு நடவடிக்ணககள் முழுவதும் நிணைவணடந்ே பின்
தேர்வர்களின் விணடே்ோள் நகல் கணள இணையேளம்
மூலமாக உரிய கட்டைே்ணே செலுே்தி உடனடியாக
ச ை் றுக் சகாள் ளுேல் .
ேமிழ் நாடு
அரசு ்
ைியாளர்
தேர்வாணையே்தின்
தமை் கூறிய மாை் ைங் களில் வரிணெ எை் 1 முேல் 6 வணர
கூை ் ட்டணவ செயல் டுே்ே ் ட்டு நணடமுணையில் உள் ளன.
தமலும் , வரிணெ எை் 7 இல் கூை ் ட்டுள் ள மாை் ைம் ேை் த ாது
நணடமுணை ் டுே்ே ் டவுள் ளது.

அேணன
செயல் டுே்தும்
வணகயில்
முேை் கட்டமாக,
03.03.2019 அன் று நணடச ை் ை ஒருங் கிணைந்ே குடிணம ் ைிகள்
தேர்வு – 1 அோவது சோகுதி 1 ல் அடங் கிய
ேவிகளுக்கான
முேனிணலே் தேர்வு மை் றும் அதே
ேவிகளுக்கான 12.07.2019,
13.07.2019 மை் றும் 14.07.2019 ஆகிய தினங் களில் நணடச ை் ை
முேன் ணமே் தேர்வுக்கான விணடே்ோட்கள் 21.04.2021 அன் று
தேர்வாையே்தின்
இணையேளே்தில்
திதவை் ைம்
செய் ய ் டவுள் ளது.
இணையேளே்தில்
தேர்வர்களின்
விணடே்ோட்கணள
திதவை் ைம் செய் வது தேர்வாணைய வரலாை் றில் இதுதவ முேல்
முணையாகும் .
எனதவ
இவ் வாய் ்பிணன
தேர்வர்கள்
யன் டுே்திக்சகாள் ளும் வணகயில் இே்தேர்விணன எழுதிய
விை்ை ் ோரர்கள் அவரவர் OTR கைக்கு மூலமாக உரிய
கட்டைே்ணே
செலுே்தி
அவரவர்
விணடே்ோட்கணள
உடனுக்குடன் திவிைக்கம் செய் து சகாள் ளலாம் .
தமை் டி ஒருங் கிணைந்ே குடிணம ்
ைிகள் தேர்வு – 1
அோவது சோகுதி 1 ல் அடங் கிய
ேவிகளுக்காக சேரிவு
செய் ய ் ட்ட விை்ை ் ோரர்களின் அணனே்து விவரங் கள்
அடங் கிய சேரிவு ் ட்டியல் அவர்களுணடய புணக ் டங் களுடன்
தேர்வாணைய
இணையேளே்தில்
சவளியிட ் ட்டது.
இது
விை்ை ் ோரர்களிணடதய
ச ரும்
வரதவை் பிணன
ச ை் றுள் ளது.
தமலும் , 01.01.2020 க்கு பிைகு சேரிவு நடவடிக்ணககள்
முை் றிலும் நிணைவணடந்துள் ள தேர்வுகளின் விணடே்ோட்கள்
இணையேளே்தில்
டி ் டியாக
விணரவில்
திதவை் ைம்
செய் ய ் டும் எனவும் அறிவிக்க ் டுகிைது.

இரா. சுதன், இ.ஆ.ப.,
ததர்வுகட்டுப் பாட்டுஅலுவலர்.

