
પિરિશ� C– િનવારક પગલાં 

 
ચંૂટણી પ્રિક્રયાના સંભિવત િવ�ેપોને ટાળવા માટે મતદારોના રિજસ્ટ� ાર (ROV) પાસે લેવા માટે નીચેના 
િનવારક પગલાં છે: 
 
માનક સુર�ા પગલાં 
ચંૂટણી સંબંિધત સામગ્રી અને સાધનોની એક્સેસને મયા�િદત કરવી અને અંતે કોઈપણ સંભિવત 
િવ�ેપોને રોકવા: 

• સ્ટાફ �ારા કાઉન્ટી અથવા િવભાગે �રી કરલેા ID બેજ પહેરવા જ�રી છે. 
• મુલાકાતીઓ અથવા િબન-કમ�ચારીઓ જઓે આગળના ડેસ્ક િસવાય િવભાગની ઓિફસોમાં 

પ્રવેશ કર ેછે મુલાકાતી જનેે મળવા આવ્યા હોય તે કમ�ચારી સાથે હોવા આવશ્યક છે. 
• િવભાગના કમ્પ્યુટર સવ�ર �મ અને મતપત્ર �મ હંમશેા મયા�િદત બૅજ એક્સેસ સાથે અને 

િવિડઓ સવ�લન્સ �ારા સુરિ�ત હોય. 
 
સવ�ર અને નટેવક�  બૅકઅપ 
મુખ્ય સવ�ર અથવા નેટવક�  બંધ પડવાની ઘટનામાં માિહતી પ્રવાહનો િવ�ેપ રોકવા: 

• િવભાગની મતદાન પ્રણાલી, મતપત્ર લેઆઉટ અને િડઝાઇન, ચંૂટણી મેનેજમેન્ટ િસસ્ટમ (EMS) 
પ્રવૃિ� કાઉન્ટીના સુરિ�ત ડેટા કેન્દ્ર પર િસ્થત રહેશે. 

• આ ડેટાના બૅકઅપ્સ આપમેળે થાય છે અને મુખ્ય સવ�ર ડાઉન �ય તો કાય�રત થવા માટે તૈયાર 
રાખવામા આવે છે.  

• મતદારોના ડેટા, મતદાન પ્રણાલી અને EMS માં થયલેા ફેરફારોનો િનયિમત અનુસૂિચત 
બૅકઅપ લેવામાં આવે છે. 

 
મત કેન્દ્ર ઉપકરણોનો બૅકઅપ સેટ 
કોઈપણ ઉપકરણો િબનઉપયોગી થઈ �ય તો મતદાન પ્રિક્રયામાં િવ�ેપને રોકવા માટે: 

• જો કોઈ મત કેન્દ્ર ખાતે કોઈ એવી ઘટના બને છે જમેાં તેના વત�માન ઉપકરણો િબનઉપયોગી 
થાય છે, તો િવભાગ પાસે વધારાના ઉપકરણો ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ જથેી મતદાન સ્થાન પર 
મતદારોની કાય�વાહી ચાલુ રહી શકે.  

• જો ત્યાં કોઈ વધારાના ઉપકરણો ઉપલબ્ધ ન હોય, તો મત કેન્દ્ર પર મને્યુઅલ પ્રિક્રયા હેઠળ 
સંચાલન કરવાની �મતા હોવી જોઈએ. 

 
ગુમ થયેલ ઉપકરણો 
જો કોઈપણ ઉપકરણો ગમુ થઈ �ય તો મતદાન પ્રિક્રયામાં િવ�ેપને રોકવા માટે: 

• જો કોઈ મત કેન્દ્રમાં સાધનો ગુમ થાય છે, તો મત કેન્દ્રની લીડ મુખ્ય ROV ઓિફસને �ણ કરશે.  
• બૅકઅપ ચંૂટણી ઉપકરણો સંગ્રહ કરતો મોબાઇલ સપ્લાય ટ�કનંુ વ્યવસ્થાપન વેરહાઉસ સ્ટાફ 

�ારા કરવામાં આવશે. 
• મત કેન્દ્ર પર પુરવઠા અને ઉપકરણોની સુર�ા સુિનિ�ત કરવા માટે ઓછામાં ઓછા બે 

વેરહાઉસ સ્ટાફ સભ્યો સપ્લાય ટ�કમાંથી મત કેન્દ્ર સુધી કોઈપણ પુરવઠા અને ઉપકરણો તૈનાત 
કરશે.  

 



બૅકઅપ મતદાન પુરવઠો 
કોઈપણ મતદાન પુરવઠો િબનઉપયોગી થઈ �ય અથવા ગુમ થઈ �ય તો મતદાન પ્રિક્રયામાં િવ�ેપ 
અટકાવવા માટે: 

• મત કેન્દ્રના કમ�ચારીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ કન્ટેનરની ડુિપ્લકેટ �ળવવામાં આવશે. 
• મત કેન્દ્રના સંયોજક બૅકઅપ વોિટંગ પુરવઠાને �ળવવા માટે જવાબદાર છે. 
• એવી ઘટનામાં કે જો કોઈ સ્થાન ખસેડવંુ પડે, અને કમ�ચારીઓ તેમનો વત�માન પુરવઠો એકિત્રત 

કરવામાં સમથ� ન હોય તો, �ાર ેશ� હોય ત્યાર ે બૅકઅપ પરુવઠો નવા સ્થાન પર 
પહોચંાડવામાં આવશે. 

 
મત કેન્દ્રના ગેરહાજર કમ�ચારી 
મત કેન્દ્રના કમ�ચારીઓ તેમની િનયુ� પાળીમાં િરપોટ�  ન કર ેતો મતદાન પ્રિક્રયામાં િવ�ેપ અટકાવવા 
માટે: 

• મત કેન્દ્રના લીડ મત કેન્દ્ર પર બદલીના કમ�ચારીઓ પ્રા� કરવા માટે ROV ઓિફસનો સંપક�  
કરશે. 

• પ્રિશિ�ત બૅકઅપ કમ�ચારીઓની સૂિચ મુખ્ય ROV ઓિફસ �ારા �ળવવામાં આવશે. 
 
શંકાસ્પદ વ્યિ� અથવા વસ્ત ુ
કોઈ શંકાસ્પદ વ્યિ� અથવા વસ્તુ દેખાય તો મતદાન પ્રિક્રયામાં િવ�ેપ અટકાવવા માટે: 

• મત કેન્દ્રના લીડ પિરિસ્થિતના આધાર ેસુર�ા અિધકારીઓનો સંપક�  કરશે. 
 
મેન્યુઅલ િસસ્ટમો તૈનાત 
ઇલેક્ટ� ોિનક મતદાન ઉપકરણો િબનઉપયોગી થઈ �ય મતદાન પ્રિક્રયામાં િવ�ેપ અટકાવવા માટે: 

• બધા કાય� મેન્યુયલ પ્રિક્રયા �ારા કરી શકાય છે. 
 


