BANGALORE TAMIL SANGAM ( R )
No.59, Annaswamy Mudaliar Road, Bangalore – 560042

CALENDER OF EVENTS FOR THE PERIOD OF – 2021- 22 TO 2022 - 23
The election is been held pursuant to the direction given to Administrator in order dated
20/06/2019 period in W.P.NO. 13937/2019 (GM-ICSR) by the Honorable High Court of
Karnataka.
As per the society by the Government order Ref. No.¸ÀE: 136: ¸À¸ÀA£ÉÆÃ: 2018 ¢: 8-2-2021
by this order I am appointed as a Election Officer to conduct the election for the post of 8 office
bearers and 9 executive members for the Bangalore Tamil Sangam bye-law no. 7.1.
THE LIST OF CANDIDATES TO BE SELECTED
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Asst. Secretary
Executive Committee Members

– 1 Post
– 1 Post
- 1 Post
- 1 Post
- 4 Posts
- 9 Posts

The election will be held at R.B.A.N.M’S P U COLLEGE, Annaswamy Mudaliar Road,
Bangalore – 560042, on Sunday, 28-03-2021, to select the members of the Bangalore Tamil
Sangam (2021-2023) working committee.
Election should be conducted as per the calendar of events given below:S.NO.

1

ELECTION EVENTS

DATE & TIME

PLACE

15.03.2021, Monday

Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.

Distribution of Nomination Forms
10.30 A.M to 4.00 P.M

2

3

4

Begins of receiving Nomination Forms
from the Candidates

17.03.2021, Wednesday

Last Date of Submission Nomination
Forms by the Candidates

19.03.2021, Friday

Scrutiny of Nomination Papers by
Election Officer

20.03.2021, Saturday

11.00 A.M to 3.00 P.M

11.00 A.M to 3.00 P.M

12.00 Noon

Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.
Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.
Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.

5

Publishing list of Eligible Candidates

6

Last Date of Candidates to withdraw the
Nominations

7

If necessary allotment of Symbols to
contested Candidates and Publishing of
Final List of Candidates along with the
Symbol.

20.03.2021, Saturday
After Scrutiny the
Nomination form

Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.

21.03.2021, Sunday

Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.

Before to 3.00 P.M

21.03.2021, Sunday
After 3.00 P.M

28.03.2021, Sunday
8

Election Day / Polling Day
9.00 A.M. to 4.00P.M

28.03.2021, Sunday
9

Bangalore Tamil
Sangam Registered
Office.

Counting and result Declaration
After Polling

R.B.A.N.M’S P U
COLLEGE,
Annaswamy Mudaliar
Road, Bangalore –
560042
R.B.A.N.M’S P U
COLLEGE,
Annaswamy Mudaliar
Road, Bangalore –
560042

INSTRUCTIONS :
According to Bye-law of Bangalore Tamil Sangam colum.no.6.1.
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Asst. Secretary
Executive Committee Members
Post should be selected.

–1
–1
- 1
- 1
- 4
- 9

Post
Post
Post
Post
Posts
Posts

1.

Candidates should submit their applications to Returning Officer or any person authorized
by Returning Officer.

2.

Candidate should be contest only one post from above referred posts.

3.

Nomination Papers should be accepted as prescribed format given by Election Officer.

4.

Candidates should submit their application along with two passport size photos with
Receipt of Deposit amount Rs.2000/- by Cash / DD in the name of Bangalore Tamil
Sangam.

5.

Candidates are may be to present at the time of scrutiny of Nomination paper.

6.

Any Candidate withdraw from Election, they should come personally and hand it over to
Election Officer or any person authorized by Election Officer in prescribed format only
otherwise, withdrawal form is not accepted.

7.

In case of allotment of symbol should be selected in symbol list published by the Election
Officer only. This excludes symbols of registered political party as per in the Election
Commission Act, 1968 and allotment of symbols to candidates. Election Officer Decision
is final.

8.

During polling date Members should personally cost their Votes and not entertained any
of proxy votes or postal ballet votes.

9.

For Voting the members should have present the photo ID cards issued by the Bangalore
Tamil Sangam. If members failed to produce Bangalore Tamil Sangam issued ID card
will not entertained to cost their Votes.

10. In case of any dispute regarding the Election, decision of the Returning Officer should be
final.

Place –Bangalore
Date :-10.03.2021
H.P. SADASHIVA
Returning Officer
Bangalore Tamil Sangam
and
Asst. Registrar of C.S. 3rd Zone,
Bangalore City District

பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்®
அண்ணாசாமி முதலியார் சாலல. பெங்கலளூர் - 560042

2021-2023ஆம் ெருவத்திற்குரிய ததர்தல் அறிவிப்பு
W.P.NO 13937/2019 (GM-ICSR) இல் 20/06/2019 தேேி கர்நாடக மாண்புமிகு உயர் நீேிமன்றத்ோல்
வழங்கப்பட்ட ேீர்பின் வழிகாட்டுேலின் படி தேர்ேல் நடத்ேப்படுகிறது.
பபங்களுர்த் ேமிழ்ச் சங்கத்ேின் 2021-2023 ஆம் பருவத்ேிற்குரிய பசயற்குழு உறுப்பினர்களைத்
தேர்ந்பேடுக்க 28-03-2023 ஞாயிற்றுக்கிழளம தேர்ேல் நளடபபறும். தேர்ேலுக்கு முன் மூன்று
ேிங்களுக்குள்

உறுப்பினர்

ேகுேி

பபற்றுள்ை

புரவலர்,

வாழ்நாள்

உறுப்பினர்கள்

மட்டும்

வாக்குரிளம பபறுவர். தேர்ேலில் தபாட்டிய விரும்பும் உறுப்பினர்கள் சங்க நளடமுளற விேி
7.1இன் ேகுேிகளைப் பபற்றிருக்க தவண்டும்.
ததர்ந்பதடுக்கப்ெட தவண்டயவர்கள்

வ.

எண்

ேளலவர்

-

ஒருவர்

துளைத்ேளலவர்

-

ஒருவர்

பசயலாைர்

-

ஒருவர்

பபாருைாைர்

-

ஒருவர்

துளைச் பசயலாைர்கள்

-

நால்வர்

பசயற்குழு உறுப்பினர்கள்

-

ஒன்பேின்மார்கள்

நிகழ்ச்சி நிரல்

தேேி

தநரம்

இடம்

.
1.

1

தவட்புமனு வழங்கும் நாள்

15-03-2021
ேிங்கள்

காளல10.30 முேல்

பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

காளல11.00 முேல்

பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

காளல11.00 முேல்

பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

காளல12.00 மேியம்

பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

மாளல 04.00 வளர

கிழளம
2

தவட்புமனு ஏற்கும் நாள்

17-03-2021

3

தவட்புமனு ஏற்க இறுேி நாள்

19-03-2021

புேன்

மாளல 03.00 வளர

கிழளம
பவள்ைிக்

மாளல 03.00 வளர

கிழளம
4

தவட்பாைர் பட்டியல் சரி
பார்க்கும் நாள்

20-03-2021
சனிக்

கிழளம

மைி

5

6

7

தவட்பாைர் பட்டியல் பவைியிடும்

தவட்பாைர்

நாள்

20-03-2021

பட்டியல் சரி

கிழளம

மாளல 03.00 மைி

தவட்பாைர் மனுக்களைத்

21-03-2021

மாளல 03.00 மைி

ேிரும்பப்பபற இறுேி நாள்

ஞாயிற்றக்

சனிக்

கிழளம

தவட்பாைர்கைின் தேர்ேல்

21-03-2021

சின்னம் வழங்கப்படும் நாள்
8

தேர்ேல் நாள்

9

ஓட்டு எண்ைிக்ளக மற்றும்

ஞாயிற்றக்
கிழளம

28-03-2021

ஞாயிற்றக்

பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

பார்த்ே பிறகு
பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

வளர
மாளல 03.00 மைி

பபங்களூர்த் ேமிழ்ச் சங்கம்

முேல்
காளல 09.00 முேல்

ஆர்.பி.எ.எம்.எஸ் இைம்களல

ஓட்டு பேிவு

ஆர்.பி.எ.எம்.எஸ் இைம்களல

முடிந்ே பிறகு

கல்லுரி வைாகம் (PU Junior College)

மாளல 05.00 வளர

கல்லுரி வைாகம் (PU Junior College)

கிழளம
முடிவுகள்

28-03-2021
ஞாயிற்றக்
கிழளம

ததர்தல் தேரம் காலல 9.00 மணி முதல் மாலல 5.00 வலர
இடம் – ஆர்.ெி.எ.என்.எம்.எஸ் இளம் ேிலல கல்லூரி
குறிப்பு –
தவட்பாைர்கள்

தவட்பு

மனுக்களை,

தேர்ேல்

பபாறுப்பாைர்

அல்லது

அவரது

அங்கீ காரம்

பபற்றவரிடம் மட்டுதம சமர்பிக்க தவண்டும்.
தவட்பாைர்கள் தவட்பு மனுக்களை சங்க அலுவலக தநரத்ேில் தேர்ேல் பபாறுப்பாைர், அல்லது
அவரால் பரித்துளரக்கப் பபற்றவரிடதமா ேங்களுளடய இரு நிழற்படத்துடன் (பாஸ்தபார்ட்)
ரூபாய் 2000/- டி.டி. அல்லது பைம் கட்டிய இரசிது இளைத்து தநரில் பேிவு பசய்து பகாள்ை
தவண்டும்.
தவட்பாைர்கைின் தவட்பு மனுக்கள் சரிபார்க்கும் பபாழுது, தநரில் வரதவண்டும்.
ஒருவர்

ஒரு

பேவிக்கு

மட்டுதம

தபாட்டியிட

இயலும்.

தபாட்டியில்

இருந்து

விலக

விரும்புதவார் தநரில் வந்து விண்ைப்பத்ளே தேர்ேல் பபாறுப்பாைரிடம் அல்லது அவரது
அங்கீ காரம் பபற்றவரிடம் மட்டுதம சமர்பிக்க தவண்டும்.
தவட்பாைர்களுக்கு தேர்ேல் சின்னம் வழங்கப்படும், தேர்ேல் ஆளையம் சட்டம் 1968 படி
அவ்வாறு வழங்கப்படும் சின்னங்கள் பேிவு பசய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சியின் சின்னகைில்
இருந்து தேர்ந்பேடுக்கப்படாது. இேில் தநரத்ேில் தேர்ேல் பபாறுப்பாைர் முடிதவ இறுேியானது.

சங்க உறுப்பினர்கள் ேங்கள் நிழற்படம் ோங்கிய சங்க வாழ்நாள் உறுப்பினர் அளடயாை
அட்ளட பகாண்டு வரதவண்டும். அப்படி பகாண்டு வந்ோல் மட்டுதம வாக்கைிக்க உரிளம
பபற்றவர் ஆவர்.
ததர்தல் பதாடர்ொன ஐயங்களுக்கு ததர்தல் பொறுப்ொளரின் முடிதவ இறுதியானது.

எச். ெி. சதாசிவா
பபங்களூர் – 560042
நாள் – 10-03-2021

தேர்ேல் பபாறுப்பாைர்
சங்கத் தேர்ேல் 2021-2023

