
అ�బంధం C- ��రణ చర� � 

 
ఎ�� కల �ప��య �క�  అంత��ల� ���ంచ��� ఓటర � ����� ర్ (ROV) ��ం� 
��రణ చర� ల� క�� ఉం�: 
 
్ర���క భ్రద� చర� � 
ఎ�� కల� సంబం�ం�న వ���� & ప�క�ల అం���� ప��తం �యడం; 
మ�� �వర� సంభ�ం� అంత��ల� ���ంచడం: 

• �ం� �� �����ంట్ �� ��న ఐ� �� ��ల� �బ� ం� ధ�ంచవ��. 
• �ఫంట్ �స్�  �����  �� ��� ల��� � �ప��ం� సందర� �� �� ఉ�� �� 

���� సందర� న సమయం� ఉ�� �� �� ఉం��. 
• ��గం �క�  కం�� టర్ సర� ర్ గ� మ�� �� �ట్ గ�� ఎల��� � 

ప��త �� డ్� ��� స్ మ�� ��� �� �� � �ర�తం� ఉం��. 
 
సర� ర్ మ�� �ట్ వర్�  �� కప్ 
స��ర �ప���� అంత�యం క��ంచ�ం� ఉండ��� �ప�న సర� ర్ �� �ట్ 
వర్�  �గం త���. 

• �����ంట్ �క�  ఓ�ంగ్ ��నం, �� �ట్ �అ�ట్ మ�� �పకల� న, 
మ��య� ఎ�� కల �ర� హణ వ� వస� (EMS) ��� చరణ �ం� �క�  �ర�త �� 

�ం�దం� ఉం�ం�. 
• ఈ �� �సం �� కప్ � ఆ���క్ � జ���� మ�� �ప�న సర� ర్ 

�గం త� �న�� � �స�రణ� �ద�ం� ఉం��. 
• ఓట� ��, ఓ�ంగ్ ��నం మ�� EMS ల� ��న ��� � ��రణ 

��� �� �� కప్ �యబడ��. 
 
ఓ� �ం్రదం ప�క�ల �� కప్ �ట్ 
ఓ�ంగ్ �ప��య� అంత����  ���ంచ��� ఏ�� ప�కరం ��ప�గం� 
���: 

• ఒక ఓ� �ం�దం� �ప��త�న�  ప�క�� �డ��  సంఘటన ఏర� ��, 
ఓ�ంగ్ �ం�దం� ఓటర �� ���స్ �యడం �న��ంచ��� ��� ఆ 
��గం� అదన� ప�క�� అం���� ఉ�� �. 

• అదన� ప�క�� అం���� �క��, ఒక �ట్ �ంటర్ � ��� వల్ 
�ప��య ��ంద ప��� �మ ర �� ం ఉం�ం�. 

 
క��ంచ�ం� ��న ప�కరం 
ఓ�ంగ్ �ప��య� అంత����  ���ంచ��� ఏ�� ప�కరం క��ంచ�ం� 
���: 

• ఒక�ళ ఓ� �ం�దం� ప�క�� �క��, ఓ� �ం�దం �ప�న ROV 
��� ల��� ��య���ం�. 

• �� కప్ ఎ�� కల ప�క�ల� �ల� �� ��ల్ సరఫ� �టక్ �డ�ం� �బ� ం�� 



�ర� �ంచబ��ం�. 
• ఓ� �ం�దం� సరఫ� మ�� ప�క�ల భ�దత� ��� �ంచ��� క�సం 

ఇద�� �డ�ం� �బ� ం�, సరఫ� �ట��  �ం� ఓ� �ం���� ఏ�� ప�కరం 
మ�� �మ��� �హ��� �. 

 
�� కప్ ఓ�ంగ్ సరఫ� 
ఓ�ంగ్ �ప��య� అంత����  ���ంచ��� ఏ�� ప�కరం ��ప�గం� 
��� �� క��ంచ�ం� ���: 

• ఓ� �ం�దం �క�  �బ� ం� �సం త�� �యబ�న న�� కం�నర్ 
��ం��న్ �యబ��ం�. 

• �� కప్ ఓ�ంగ్ ����� �ర� �ంచ��� ఓట్ �ంటర్ �ఆ� ��టర్ �ధ� త 
వ��� �. 

• ఒక �ట్ తప� �స�� తర�ంచబ� సందర� ం�, మ�� ��� �� �� 
�ప��త ����, �� కప్ �మ��� �క�ంచ�� సందర� ం�  ��న�� � ��త� 
�ట్ � బ�� � �యబ��ం�. 

 
��� జర్ అ�న ఓ� �ం్రదం ఉ�� �� 
ఓ� �ం�దం ఉ�� �� తమ� �య�ంచబ�న �ఫ్� � ���� ర్్ట �ేయనప�ప్డ� ఓ�ంగ్ 

�ప��య� అంత�యం జరగ�ం� ఉండ���: 
• ఓ� �ం�దం �సం భ� � �యబ�న �బ� ం�� �ందడం �సం ఓ� �ం�దం 

�క�  �య��,ROV ��� ల���  సం�ప���ం�. 
• ��ణ �ం�న �� కప్ �బ� ం� ���� �ప�న ROV ��� లయం 

�ర� ���ం�. 
 
అ���స� ద వ� � � �� వ��� 
అ���స� ద వ� � � �� వ��� క��ిం�నప�ప్డ� ఓ�ంగ్ �ప��య� అంత����  

���ంచ���   
• ప����� బ�� ఓట్ �ంటర్ �య��, భ�ద� అ���ల� సం�ప�ం��. 

 
స�న �� నం� ఉన�  ��� వల్ �స�మ్�  
ఓ�ంగ్ �ప��య� అంత�యం జరగ�ం� ఉండ��� ఎల����క్ ఓ�ంగ్ ప�క�� 
��ప�గం�  మ���నప�ప్డ�: 

• అ��  ��� ��� వల్ ���స్ �� � �ర� �ంచబ��. 
 


