
ਅੰਤਕਾ C - ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ 

 

ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨ�  ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ 

ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ: 

 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਉਪਾਅ 

ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਘਨ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕਾ�ਟੀ ਜ� ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਬੈਜ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 

• ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜ� ਗੈਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ ੋਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਿਵੱਚ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤ� ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ/ਆਈ ਹੈ। 

• ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਰੂਮ ਹਮਸ਼ੇ� ਬੈਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਿਮਤ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਤੇ 

ਵੀਡੀਓ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਬਕੈਅੱਪ 

ਜੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰਵਰ ਜ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਬੈਲਟ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ (EMS) ਦੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡੇਟਾ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ। 

• ਇਸ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰਵਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� 

ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ  

• ਵੋਟਰ� ਦੇ ਡਾਟਾ, ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ EMS ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬੈਕਅੱਪ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਉਪਕਰਣ� ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮੂਹ 

ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਵੋਟ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਮੌਜਦੂਾ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ� 

ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ, ਤ� ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਵਾਧ ੂਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਵੋਟਰ� 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।  

• ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਸ ੇਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕੋਲ ਹੱਥ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 



 

ਗਾਇਬ ਉਪਕਰਣ 

ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਗਾਇਬ ਹ ੋਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱ ਖ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।  

• ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਅੱਪ ਚੋਣ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪਲਾਈ ਟਰੱਕ ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ 

ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਸਪਲਾਈ ਟਰੱਕ ਤ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਵਟੋ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਬੈਕਅੱਪ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮਾਨ 

ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮਾਨ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਜ� ਗੁਆਚ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਿਬਆਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕਆੋਰਡੀਨ� ਟਰ ਬੈਕਅੱਪ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਸਾਈਟ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਬਦਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨਹ� 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤ� ਜਦ� ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਵ� ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਜੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਨਯਤ ਿਸ਼ਫਟ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 

ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਲਈ ਬਦਲਵ� ਸਟਾਫ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੇਗਾ। 

• ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਬੈਕਅੱਪ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮੁੱ ਖ ROV ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਸਤੂ 

ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਸਤੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

 



 

ਹੱਥ� ਪ�ਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ�ਿੋਨਕ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੱਥ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


