ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ��ெவ�த்தல் (RAD)
தற்காலிக தி�த்தப்பட்ட ெகாள்ைக
ப�ந்�ைர
ஆேராவ�ல்லின் அ�ப்பைடக் ெகாள்ைககள் மற்�ம் அப�லாைஷகைள மிக ெந�க்கமாகப் ப�ரதிபலிக்�ம் ஒ� �திய
ெசயல்�ைறயான�, வ��வான மற்�ம் �ட்டாக அங்கீ க�க்கப்ப�ம் வைர மட்�ேம கீ ேழ உள்ள ��ெவ�க்�ம் �ைற
நைட�ைறய�ல் இ�க்�ம்.
அறி�கம்
ஆேராவ�ல்லில்

உள்ள

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

அைவ

(RA)

��ெவ�ப்ப�,

��ெவ�ப்பதில்

பங்ேகற்க

த�தி�ைடய

ஒவ்ெவா� நப�க்�ம் உ�ைம�ம் தன�ச்�தந்திர�ம் உள்ள� என்ற ��தலின் அ�ப்பைடய�ல் அைமந்�ள்ள�. ஆனால்
இந்த உ�ைமையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ய கட்டாயம் ஏ�ம் இல்ைல.
ஒ� நபர் ��ெவ�ப்பதில் பங்ேகற்கிறாரா இல்ைலயா என்ப� தன�ப்பட்ட வ�ஷயம். பங்ேகற்பதற்காக மக்கள் மதிக்கப்பட
ேவண்�ம், அேதேபால் பங்ேகற்பதில்ைல என்ற அவர்கள�ன் ���ம் மதிக்கப்படேவண்�ம்.
ஒ� நபர் பங்ேகற்க வ��ம்பாததற்� பல காரணங்கள் இ�க்கலாம்: உதாரணமாக, தைலப்� அவ�க்� ஆர்வமாக இல்ைல;
ஒ�வ�க்� ேவ� இடத்தில் அ�த்தமான ேவைல உள்ள�; அல்ல� ��ைவ மற்றவர்கள�டம் வ�ட்�வ��வதில் ஒ�வர்
தி�ப்தி அைடகிறார்.

��ெவ�ப்பதில் யார் பங்ேகற்கலாம்?
உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள் மட்�ேம ��ெவ�ப்பதில் பங்ேகற்க ���ம்.
�ைழ� வா�யத்தால் உ�திெசய்யப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள் என அறிவ�க்கப்பட்டவர்கள், ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன்
ெசயல�ன்

அ�வலகத்தால்

பராம�க்கப்ப�ம்

��ய��ப்பாளர்கள�ன்

பதிேவட்�ல்

(Register of Residents)

பதி�

ெசய்யப்பட்டவர்கள் அைனத்� ச�க ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறகள��ம் பங்ேகற்க த�தி�ைடயவர்கள். இதில் 18
வய�க்�ட்பட்டவர்கள், �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள் (நி�கம்மர்), ப�ற ஆேராவ�ல் அந்தஸ்� ெபற்�ள்ளவர்கள் ஆகிய எவ�ம்
பங்ேகற்க ��யா�.
ப�ற ஆேராவ�ல் அந்தஸ்� ெபற்றவர்கள் (ஆேராவ�ல் இைளஞர்கள், �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள் (நி�கம்மர்), தன்னார்வலர்கள்)
�ட்ட அைறய�ல் அைமதியான பார்ைவயாளர்களாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்படலாம். ஆனால் உண்ைமயான ��ெவ�க்�ம்
ெசயல்�ைறய�ல் பங்ேகற்க ��யா�.

ஒ�மித்த க�த்�டன் ��ெவ�த்தல் எதிர்
ஆேராவ�ல்லில்

வாக்கள�ப்பதன்

�லம்

(versus) வாக்கள�ப்பதன்

��ெவ�ப்பதற்�ப்

�லம் ��ெவ�த்தல்

பதிலாக

ஒ�மித்த

க�த்�

�லம்

��ெவ�ப்ப�

வ��ம்பப்ப�கிற�. இ� நம� ஆன்ம� க ஆர்வ�ைடைமய�ன் அ�ப்பைடய��ம், அைனவைர�ம் தி�ப்திப்ப�த்தக்��ய
ஒ� த�ர்ைவக் கண்டறி�ம் �யற்சிய�ன் அ�ப்பைடய��ம் அைமந்�ள்ள�. இந்த �யற்சி சில சமயங்கள�ல் த�ர்�கா�ம்
வழிையத் த�த்�ள்ள ேபாதி�ம், ஒ�மித்த க�த்ைத உ�வாக்�வதன் �லம் எவ்வா� ���கைள எ�ப்ப� என்பைதத்
ெதாடர்ந்� ஆராய்வேத எங்கள் ேநாக்கமா�ம்.
ஒ�மித்த க�த்ைதக் கண்டறிய ��யாவ�ட்டால், வாக்கள�ப்பைத உள்ளடக்கிய ப�ற த�ர்�கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.

ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைற
1. ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைற (RAD) ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவச் ேசைவயால் (RAS) ஏற்பா�
ெசய்யப்ப�கிற�.
அ) ெசயற்��, ஆேராவ�ல் அைவ, ஆேராவ�ல் நகர வளர்ச்சி அைவ, �ைழ� வா�யம், நிதி மற்�ம் ெசாத்�க்கள்
ேமலாண்ைமக் �� ஆகியவற்றின் ேவண்�ேகாள�ன்ப�; அல்ல�
ஆ) �ைறந்த� 60 ��ய��ப்பாளர்கள�ன் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல்.

1

ஆர்ஏஎஸ்-ஆல்

ஒேர

தைலப்�/ப�ந்�ைர

�றித்�

ஒேர

ேநரத்தில்

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

அைவ

��ெவ�க்�ம்

ெசயல்�ைற (RAD) ெசய்யப்படா�. ேவ� வார்த்ைதகள�ல் ��வதானால், ஒேர தைலப்ப�ல் ேமேல உள்ள எந்தெவா�
அைமப்�ம் ஒன்�டன் ஒன்� ��ய ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறக்� (RAD) ேகாரக்�டா�.
ஒ� தைலப்�/ப�ரச்சிைனக்கான மாற்� ப�ந்�ைரகள் இ�ந்தால், ஆர்ஏஎஸ்-க்� �தலாவ� ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ
�ட்டத்திற்� (RAM)* �ன்ேபா அல்ல� அக்�ட்டத்தின் ேபாேதா ெத�வ�க்கப்பட ேவண்�ம், ேம�ம் அந்த �ட்டத்திேலா
அல்ல�

அதற்�ப்

ப�ன்

நைடெப�ம்

�ட்டங்கள�ேலா

ெவவ்ேவ�

வ��ப்பங்கள்/சாத்தியங்க�க்�

சமமான

இடம்

ெகா�க்கப்ப�ம்; ��ெவ�ப்பதற்கான இ�தி அைழப்ப�ல் வ��ப்பத்ேதர்�கள் ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�ம்.
2. ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவச் ேசைவ (ஆர்ஏஎஸ்) (RAS) தைலப்ைப அறி�கப்ப�த்த �தல் �ட்டத்ைத ஏற்பா�
ெசய்கிற�, அைதத் ெதாடர்ந்� ஒ� ��ைவ �ன்ைவக்க மற்�ம் வ�வாதிக்க �ைறந்தபட்சம் ஒன்�, மற்�ம் அதற்�
ேமற்பட்ட

��தல்

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

அைவக்

�ட்டங்கைள

(RAM) அ�

ஏற்பா�

ெசய்�ம்.

இதில்

ெவவ்ேவ�

கண்ேணாட்டங்கள் மற்�ம் வ��ப்பங்கள்/வ��ப்பத்ேதர்�கள் இ�க்�ம்.
அ) தங்கள் ப�ந்�ைரய�ல் ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறையத் ெதாடங்கக் ேகா��ள்ள, ேமற்�றிய அைமப்�கள்
ஒன்�டன் (அல்ல� அவர்கள�ன் ப�ரதிநிதிக�டன்) ஆர்ஏஎஸ் ெந�க்கமாகப் பண����ம், வழிநடத்�பவர்கள் மற்�ம்
ெதாடர்�ைடய நி�ணர்கள், அறிவ�ப்�கள், அதற்கான உைர உட்பட ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் கட்டைமப்ைப
வ�வைமக்கப்ப�ம்;
ஆ) ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவக் �ட்டங்கள் (RAM) ��ந்தவைர, ேநர�யாகப் பங்ேகற்றல் மற்�ம் ெமய்நிகர் பங்ேகற்�
ஆகிய இரண்� �ைறகைள�ம் பயன்ப�த்தி நடத்தப்ப�ம்;
இ) �ட்டத்தின் ேததிக்� �ைறந்த� 1 வாரத்திற்� �ன்னதாக ஆர்ஏஎஸ் அஞ்சல் அைமப்� (ெமய�லிங் சிஸ்டம்)
�லம் வரவ��க்�ம் ஆர்ஏஎம்-இல் பங்ேகற்க ச�கத்திற்� ஒ� அைழப்ைப (ப�ந்�ைர, சாத்தியமான ���கைள
எதிர்பார்க்கக் ��ய நிகழ்ச்சி நிரல் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய அைனத்� ஆவணங்க�டன்) ஆர்ஏஎஸ் அ�ப்�ம். அேத
அறிவ�ப்� நி�ஸ் அண்ட் ேநாட்ஸ் மற்�ம் ஆேராெநட் ஆகியவற்றில் ெவள�ய�டப்ப�ம்;
ஈ) ஒவ்ெவா� �தல் ஆர்ஏஎம் (RAM) ��வ��ம் (ெதாடர் �ட்டங்கள்) ஆர்ஏஎம் (RAM) பங்ேகற்பாளர்கள் ப�ந்�ைரகள்
பற்றி�ம்

அ�த்த

ஆர்ஏஎம்க்�

�ன்னதாக

எ�க்கேவண்�ய

நடவ�க்ைக

�றித்�ம்

என்ன

நிைனக்கிறார்கள்/

க��கிறார்கள் என்பைதப் பற்றி ஆர்ஏஎஸ் ஆன� ஆர்ஏஎம் பங்ேகற்பாளர்கள�டமி�ந்� க�த்ைத அறி�ம். இ�
வழிநடத்�நர்கள் மற்�ம்/அல்ல� வள நபர்கள�ன் உதவ��டன் ெசய்யப்படலாம்;
உ) ஆர்ஏஎஸ் ப�ன்னர் ஆர்ஏஎம்-இன் அறிக்ைகைய ப�ந்�ைரக�டன் ெவள�ய��ம். அவற்ைறக் �றித்� ஆேராவ�ல்
ச�கத்தவ�ன்
ஆரம்ப�த்�

க�த்�கள்

ப�ந்�ைரகைள

ேகட்கப்ப�ம்.

ெபறப்பட்ட

ெசய்தவர்கள�டம்

க�த்�க்கைள

ஒப்பைடக்�ம்.

ஆர்ஏஎஸ்

ேசக�த்�

ப�ன்�ட்டங்கைள

ெதா�த்�,

ஒ�ங்கிைணத்�,

ஆர்ஏ�-ஐ

தி�த்தப்பட்ட

ப�ந்�ைரைய அ�த்�வ�ம் ஆர்ஏஎம்-இல் �ன்ைவப்ப� ஆர்ஏ�-ஐத் ெதாடங்கியவர்கள�ன் ெபா�ப்பா�ம், இதில்
என்ன ப�ன்�ட்டம் ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட�, எ� இல்ைல, ஏன் என்பதற்கான வ�ளக்க�ம் அடங்�ம்;
ஊ) அ�த்� வ�ம் ஒவ்ெவா� ஆர்ஏஎம் ��வ��ம், ஆர்ஏஎஸ்/வழிநடத்�நர், �ட்டத்தின் பங்ேகற்பாளர்க�டன்,
ெமய்நிகர் பங்ேகற்பாளர்கள் உட்பட, வாக்கள�க்�ம் வ��ப்பங்கள் மற்�ம் இ�தி ���க்காக ச�கத்திற்� ஒ�
ெசம்ைமப்ப�த்தப்பட்ட ப�ந்�ைரையக் ெகாண்� வ�தல் �றித்� ைககைள உயர்த்திக் காட்�வதன் �லமாகேவா
அல்ல� ப�ற வழி�ைறகள் �லமாகேவா, ப�ந்�ைரகைள ஏற்�க்ெகாள்வதற்� ெபா�வான உடன்பா� உள்ளதா
என்� ச�பார்க்கப்ப�ம்;
எ) ஆர்ஏ�க்கான ப�ந்�ைர ெசம்ைமப்ப�த்தப்ப�ம் வைர மற்�ம் ஆர்ஏ�-இல் ��ெவ�க்கப்ப�ம் வைர ஆர்ஏஎஸ்
ேதைவயான

பல

ஆர்ஏ�-கைள

ஏற்பா�

ெசய்�ம்.

ஆர்ஏ�

ெசயல்�ைறயான�

ஒ�

நியாயமான

காலக்ெக�

வரம்ப�ற்�ள் உள்ள� என்பைத உ�திப்ப�த்த அைனத்� �யற்சிக�ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். ஆேராவ�ல்வாசிகள்

அைவக் �ட்டங்கைள அைழக்க�ம் ஏற்பா� ெசய்ய�ம் ஆர்ஏஎஸ்-இன் ஒட்�ெமாத்த உதவ� ேதைவ என்பைத
நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம்.
(ஆர்ஏஎம்கள்), எந்த ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் ஒ�ங்கிைணந்த ப�தியா�ம். அேத ேநரத்தில், எந்தெவா�
பண�க்�� அல்ல� ��ய��ப்பாளர்கள�ன் ���ம் வழக்கமான ெபா�க்�ட்டங்கைள (GMs) அைழக்கலாம் மற்�ம்
ஏற்பா� ெசய்யலாம், ஆேராவ�ல்வாசிகள் தகவல்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்ள�ம், தங்கள் க�த்�க்கைள ெவள�ப்ப�த்த�ம்,
இந்தக்

க�த்�க்கைள

��ைமயாக�ம்,

ம�யாைதயாக�ம்,

நியாயமாக�ம்

ேகட்கலாம்.

ஆர்ஏஎஸ்

இ�க்�ம்

தன்ைமையப் ெபா�த்�, ெபா�க்�ட்டங்க�க்கான (GM) நி�ணத்�வம், ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் தளவாட ஆதரைவ
வழங்க இக்��வ�டம் ேகட்கலாம், இ�ப்ப��ம் இந்த ெபா�க்�ட்டங்கள் ஆர்ஏ� (RAD) ெசயல்�ைறய�ன் ப�தியாக
இ�க்கா�.
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3) ஆர்ஏஎஸ் ஆன� வாக்கள�க்�ம் காலக்ெக�வ�ற்� 2 வாரங்க�க்� �ன்னதாக ஆர்ஏஎஸ் அஞ்சல் அைமப்� (ெமய�ல்
சிஸ்டம்) �லம் தன�ப்பயனாக்கப்பட்ட வாக்கள�க்�ம் இைணப்ைபக் ெகாண்ட ஆர்எ� அறிவ�ப்ைப (ப�ந்�ைர, வாக்கள�ப்�
வ��ப்பங்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய அைனத்� ஆவணங்க�டன்) அ�ப்�ம். அேத அறிவ�ப்� நி�ஸ் அண்ட் ேநாட்ஸ்
மற்�ம் ஆேராெநட் ஆகியவற்றில் ெவள�ய�டப்ப�ம்.
ெசயற்��வ�ன்

மதிப்ப�ட்�ன்ப�,

அவசரநிைலகள�ல்

மட்�ேம,

ஒன்�

அல்ல�

அதற்�

ேமற்பட்ட

�ந்ைதய

�ட்டங்கள�ல் வ�வாதிக்கப்படாமல், ��கிய காலத்திற்�ள் அவசரகால ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ��ெவ�க்க
ஆர்ஏஎஸ் அைழப்� வ��க்�ம்.
4) 2 வார ஆர்ஏ� ெசயல்பாட்�ன்ேபா� ��ய��ப்பாளர்கள் இதில் ஏேத�ம் ஒன்ைற ேதர்� ெசய்யலாம்:
- ஆர்ஏஎஸ் அ�ப்ப�ய தன�ப்பயனாக்கப்பட்ட வாக்கள�க்�ம் இைணப்ைபப் பயன்ப�த்தி ஆன்ைலன் வாக்கள�த்தல்;
அல்ல�
- ேந�ல் ெசன்� வாக்கள�த்தல்: காகித வாக்�ச்சீட்�கள் ட�ன் ஹாலில் கிைடக்�ம் (ஆர்ஏஎஸ் உ�ப்ப�னர்கள�டம்
ஒப்பைடக்க ேவண்�ம்). ஆர்ஏஎஸ்-ஆல் அறிவ�க்கப்பட்ட ஏேத�ம் ஒ� ெபா� இடத்திற்� ெசன்� ஆர்ஏ�-இன் கைடசி
நாள�ல் ��ய��ப்பாளர்கள் தங்கள் ���கைள காகிதத்தில் பதி� ெசய்யலாம்.

அநாமேதய வாக்�கள் ெசல்லாதைவ என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம்.
5) வாக்�ப்பதி� ��ந்த�ம், ஆர்ஏஎஸ் ஆன� ெபறப்பட்ட எல்லா தரைவ�ம் (ஆன்ைலன் மற்�ம் ேந�ல்) ேசக�த்�,
ப�சீலித்�, ெதா�க்�ம், வாக்�கைள ச�பார்க்�ம் (ஆர்ஏ� நிகழ்வ�ல் பங்ேகற்ற அைனவ�ன் த�திைய�ம் ச�பார்த்தல்
ேபான்றைவ).
6) ஆர்ஏ� வாக்கள�ப்� ��ந்த 48 மண�ேநரத்திற்�ள் ஒ� ப�ந்�ைர ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டதா இல்ைலயா என்ற ஆர்ஏ�இன் ��ைவ ஆர்ஏ-க்� (ஆர்ஏஎஸ் மாஸ்�ல்லட்�ன், நி�ஸ் அண்ட் ேநாட்ஸ் மற்�ம் ஆேராெநட் �லம்) அறிவ�க்�ம்.
ஒ� ப�ந்�ைர ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவயால் (ஆர்ஏ) ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட� என்ப� இவ்வா� த�ர்மான�க்கப்ப�ம்:
- ஆன்ைலன��ம் ேந��ம் ெச�த்தப்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் வாக்�கள�ன் ெமாத்த எண்ண�க்ைக, ஆர்ஏ�-இன் ேபா�
ெரசிெடன்ஸ்

சர்வஸ்
�

தர�த்தளத்தில்

(மாஸ்டர்

லிஸ்ட்)

பதி�ெசய்யப்பட்ட

உ�திப்ப�த்தப்பட்ட

ஆேராவ�ல்வாசிகள�ன் எண்ண�க்ைகய�ல் �ைறந்த� 10% ஆ�ம்; மற்�ம்
- �ைறந்தபட்சம் 50% ெசல்�ப�யா�ம் வாக்�கள் ப�ந்�ைரக்� ஆதரவாக உள்ளன; அல்ல�
- இரண்�க்�ம் ேமற்பட்ட வாக்கள�ப்� வ��ப்பங்கள் உள்ள சந்தர்ப்பங்கள�ல் வாக்கள�க்�ம் வ��ப்பங்கள�ல் ஒன்றிற்�
ஆதரவாக அள�க்கப்பட்ட அதிக வாக்�கள்.

�றிப்�:

ெதள�வான

ெப�ம்பான்ைமையப்

ெப�வதற்�,

வாக்கள�க்�ம்

வ��ப்பங்கள்

இரண்டாக

மட்�ேம

இ�க்க

ேவண்�ம்.
7)

ஆர்ஏ�-இன்

��ைவ

ஒட்�ெமாத்த

ஆர்ஏ-வ�ற்�

அறிவ�த்த

ப�ற�,

ஆர்ஏ�ய�ன்

��ைவ

ெசயற்��

பதி�

ெசய்வதற்காக அதன�டம் ெத�வ�க்�ம் ெபா�ப்� ஆர்ஏஎஸ் உைடயதா�ம்.
8) இந்த ஆர்ஏ� ெசயல்�ைறய�ன் �லம் எ�க்கப்பட்ட ���கைள ெசயல்ப�த்�வதற்கான ெபா�ப்� சம்பந்தப்பட்ட
பண�க்��/கள் அல்ல� ��ய��ப்பாளர்கள�டம் உள்ள�.
* - ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவக் �ட்டங்கள் (RAM) என்ப� ஆர்ஏ� ெசயல்�ைறய�ன் ஒ� ப�தியாக இ�க்�ம்
�ட்டங்கள் ஆ�ம்.
- ெபா�க்�ட்டங்கள் (GM) என்ப� ஆர்ஏ� (RAD) ெசயல்�ைறக்� வழிவ�க்காமல், எந்தெவா� தைலப்ப��ம் தகவல்
மற்�ம் க�த்�க்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்வதற்காக எந்த ��மக�ம் எந்த ேநரத்தி�ம் அைழக்கக்��ய �ட்டங்கள்
ஆ�ம்.

இ� 2021 அக்ேடாப�ல் ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவயால் (ஆர்ஏ) அங்கீ க�க்கப்பட்ட�.
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ஆர்ஏ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் ��� (Outcome of the RA Decision-Making Process)
அன்பார்ந்த ��ய��ப்பாளர்கேள,
ப�ன்வ�ம் ப�ந்�ைரய�ல் ஆர்ஏ� (வாக்கள�ப்�) ���கள் வ�மா�:

“பண�ஆைணய�ல் �றப்பட்�ள்ளப� அவர்கள்

'ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவக்�

'ஆதர� அள�த்தல்' மற்�ம்

‘ப�ரதிநிதித்�வம்' ெசய்யத் தவறியதால், "தற்ேபாைதய ஆர்ஏ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் �லம் ெசயற்��வ�ன் தன�ப்பட்ட

உ�ப்ப�னர்கைள பதவ�ய�ல் இ�ந்� ந�க்க நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். 50% க்�ம் அதிகமான வாக்காளர்கள் ஒ�
ேவண்�ம் என ஒப்�தல் அள�த்தால், அந்த உ�ப்ப�ன�ன் பதவ�க்காலம் உடன�யாக ���க்� வ�ம்.

உ�ப்ப�னர் ந�க்கப்பட

ெசயற்��வ�ல் எஞ்சிய��க்�ம் உ�ப்ப�னர்கள் அப்பதவ�ய�ல் ெதாடர்வார்கள் மற்�ம் இைடக்கால உ�ப்ப�னர்கைள நியமிக்கலாம்
என்பைத நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். அவர்கள் ஆேராவ�ல் அைவ�டன் கலந்தாேலாசித்� மட்�ேம இைத ெசய்ய ���ம்.

இந்த இைடக்கால உ�ப்ப�னர்கைள �ந்ைதய ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள�லி�ந்� மட்�ேம ேதர்ந்ெத�க்க ���ம். இைடக்கால

ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள�ன் பதவ�க்காலம் அ�த்த அங்கீ க�க்கப்பட்ட ஆர்ஏ ேதர்� ெசயல்�ைற நைடெபற்�, �திய ெசயற்��
உ�ப்ப�னர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் வைர இ�க்�ம்.

அைனத்� ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்க�ம் பதவ� ந�க்கம் ெசய்யப்பட்டால், அதிக வாக்�கைளப் ெபற்�ள்ள �ன்� ெசயற்��
உ�ப்ப�னர்கள், அ�த்த
இ�ப்பார்கள்".
ெமாத்தம்

864

அங்கீ க�க்கப்பட்ட

ெசல்�ப�யா�ம்

ஆர்ஏ

வாக்�கள்

ேதர்� ெசயல்�ைற நைடெப�ம்

ஆன்ைலன��ம்

ேந��ம்

வைர இைடக்கால உ�ப்ப�னர்களாக

சமர்ப்ப�க்கப்பட்டன.

பங்ேகற்பாளர்கள�ன்

எண்ண�க்ைக ��ைவச் ச�பார்க்கத் ேதைவயான �ைறந்தப்பட்ச எண்ண�க்ைகயான (ேகாரத்திற்�) 10 சதவத
�
ேமல்
வாக்�கள் பதிவான� (239 வாக்�கள்)*.

* - ெரசிெடன்ஸ் சர்வஸில்
�
இ�ந்� ெபறப்பட்ட தர�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல், ஆர்ஏ�-வ�ல் பங்ேகற்கத் த�தி�ள்ள நம� ச�கத்தின்

ெமாத்த வய� வந்ேதார் எண்ண�க்ைக (வய� - 18 வய�க்� ேமல், உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள்) 2389 (2022 ேம மாத
நிலவரப்ப�).

ேம�ம் வ�வரங்கள் /More details >>>
ஆர்எ� ெகாள்ைகய�ன்ப� (the RAD policy) "உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள் மட்�ேம ��ெவ�ப்பதில் பங்ேகற்க

���ம் என்பைதத் தய�ெசய்� கவன�க்க�ம்.

�ைழ� வா�யத்தால் உ�திெசய்யப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள் என அறிவ�க்கப்பட்டவர்கள், ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசயலர்

அ�வலகத்தால் பராம�க்கப்ப�ம் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் பதிேவட்�ல் பதி�ெசய்யப்பட்டவர்கள் அைனத்� ச�க ��ெவ�க்�ம்

ெசயல்�ைறகள��ம் பங்ேகற்க த�தி�ைடயவர்கள் ஆவர். இதில் 18 வய�க்�ட்பட்டவர்கள், �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள், ப�ற
ஆேராவ�ல் அந்தஸ்� ெபற்றவர்கள் இதில் ேசர்க்கப்படவ�ல்ைல".

ெசயற்��

ஏகமனதாக

ைகெயாப்பமிட்ட

அறிவ�ப்ப�ன்

அ�ப்பைடய�ல்

இந்த

உைரயான�

"'ஆேராவ�ல்வாசி'

என்�

ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�பவர்கள�ன் இ�தி ��� ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவய�டம் (ெரசிெடன்ஸ் அெசம்ப�ள�) இ�க்கேவண்�ம்,

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசயல�டம் அல்ல. எனேவ, நாங்கள் ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவச் ேசைவக்� (ஆர்ஏஎஸ்) இவ்வா�
எ�தி�ள்ேளாம்:

�ைழ�

வா�யத்தால்

உ�திப்ப�த்தப்பட்ட

ஆேராவ�ல்வாசி

என

அறிவ�க்கப்பட்டவர்கள்,

ஆேராவ�ல்

ப�ண்ேடஷன் அ�வலகத்தால் பராம�க்கப்ப�ம் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் பதிேவட்�ல் பதி� ெசய்யப்பட்ட�டன், அைனத்� ச�க
��ெவ�க்�ம்

ெசயல்�ைறகள��ம்

பங்ேகற்க

த�தி�ைடயவர்கள்

ஆவர்..."

(https://auroville.org.in/article/84308 /

உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசி நிைலையப் பற்றி. ேததி. 05.04.2021).
ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவய�ன் (ெரசிெடன்ஸ் அெசம்ப�ள�) ���

92%

(798)

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

ேமற்கண்ட

ப�ந்�ைரக்�

ஆதரவாக

வாக்கள�த்தனர்.
8% (66) ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைத நிராக�த்தனர், ேம�ம் அவர்கள�ன்
வாக்�கள் "எந்த உ�ப்ப�னைர�ம் ந�க்கக்�டா�" எனக் கணக்கிடப்பட்ட�.

"...50%க்�ம்

அதிகமான

ஒப்�க்ெகாண்டால்,
��வைடகிற�"

வாக்காளர்கள்

அந்த

என்�

ஒ�

உ�ப்ப�ன�ன்

ப�ந்�ைர

உ�ப்ப�னர்

பதவ�க்காலம்

��கிற�,

ந�க்கப்ப�வைத

உடன�யாக

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

அைவயால் அங்கீ க�க்கப்பட்ட ெசயற்�� அைமப்� பற்றிய வ�வரங்கைள
கீ ேழ பார்க்க�ம். :
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அ�: 782 வாக்�கள் - அ� ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 82 வாக்�கள் - அ� ெதாடரேவண்�ம்.
அ�ண்: 762 வாக்�கள் - அ�ண் ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 102 வாக்�கள் - அ�ண் ெதாடரேவண்�ம்.
சாலி: 52 வாக்�கள் - சாலி ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 812 வாக்�கள் – சாலி ெதாடரேவண்�ம்.
ேஹமந்த்: 55 வாக்�கள் - ேஹமந்த் ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 809 வாக்�கள் – ேஹமந்த் ெதாடரேவண்�ம்.
பார்த்தசாரதி: 710 வாக்�கள் - பார்த்தசாரதி ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 154 வாக்�கள் - பார்த்தசாரதி ெதாடரேவண்�ம்.
சவ்ேரா: 37 வாக்�கள் - சவ்ேரா ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 827 வாக்�கள் - சவ்ேரா ெதாடரேவண்�ம்.
�மாய�: 779 வாக்�கள் – �மாய� ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 85 வாக்�கள் – �மாய� ெதாடரேவண்�ம்.
இப்ப�ந்�ைரய�ல் �றப்பட்�ள்ளப�: "ெசயற்��வ�ல் ம� த�ள்ள உ�ப்ப�னர்கள் பதவ�ய�ல் ெதாடர்வார்கள் மற்�ம் இைடக்கால
உ�ப்ப�னர்கைள நியமிக்க ேதர்� ெசய்யலாம். அவர்கள் ஆேராவ�ல் அைவ�டன் கலந்தாேலாசித்� மட்�ேம ேதர்� ெசய்ய
���ம்.
இந்த

இைடக்கால

உ�ப்ப�னர்கைள

�ந்ைதய

ெசயற்��

உ�ப்ப�னர்கள�டம்

இ�ந்�

மட்�ேம

ேதர்ந்ெத�க்க

���ம்.

இைடக்கால ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள�ன் பதவ�க்காலம் அ�த்த ஆர்ஏ-அங்கீ க�க்கப்பட்ட ேதர்� ெசயல்�ைற நைடெபற்�, �திய
ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் வைர இ�க்�ம்".
ஆர்ஏ� ெகாள்ைகய�ன்ப�, "8. இந்த ஆர்ஏ� ெசயல்�ைறய�ன் �லம் எ�க்கப்பட்ட ���கைள ெசயல்ப�த்�வதற்கான ெபா�ப்�
சம்பந்தப்பட்ட பண�க்��/கள் அல்ல� ��ய��ப்பாளர்கள�டம் உள்ள�".
இந்த ��ெவ�க்�ம் நிகழ்வ�ல் பங்ேகற்ற அைனத்� ��ய��ப்பாளர்க�க்�ம் மிக்க நன்றி!
~ நன்றி�டன், ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ேசைவக்காக (ஆர்ஏஎஸ்) - டான், ஜிேயாவான� P., சத�ஷ் A., டாட்�யானா S.

� அன்ைனய�ன் அ�ள்ெமாழிகள்
மனச்சாட்சி�ட�ம்,

நல்ெலண்ணத்�ட�ம்,

ஒ�ங்காக�ம்,

கைலநய

உணர்�ட�ம்

ேவைல

ெசய்�ம்

எல்ேலா�க்�ம், கற்�க்ெகாள்ள�ம் �ன்ேனற�ம் வ��ம்�ம் எல்ேலா�க்�ம் ஆசீர்வாதம்.
ேவைலைய �� உள்ளத்�ட�ம் உன்னால் ��ந்த அள� நன்றாக�ம் ெசய், என்�ைடய உதவ��ம் ஆசீர்வாத�ம்
உனக்� எப்ேபா�ம் இ�க்�ம்.
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