
પરિરિષ્ટ ડી - આકરમિક યોજનાઓ 

આકસ્મિક યોજનાનો હેતુ કટોકટી અથવા અન્ય એવા બનાવની પસ્િસ્મથસ્તિાાં ચ ાંટણી દિસ્િયાન હાથ 

ધિવાની પ્રસ્િયાઓ આગળ ધપાવવાનો છે જ ેસ્વભાગને લોકોની સેવા કિવા અને/અથવા ચ ાંટણી 

યોજવાિાાં અવિોધે છે. કટોકટીની સ્મથસ્ત દિસ્િયાન, િાત્ર િાજ્યપાલ ચ ાંટણી યોજવાની આ સ્વભાગની 

ફિજને સ્નલાંસ્બત કિી શકે છે.1 

 

આ યોજનાઓનો ઉપયોગ િાજ્યના સસ્ચવ (એસઓએસ)ની આકસ્મિક યોજના સાથે જોડાણિાાં 

કિવાિાાં આવશે. 

 

કટોકટી દ્વાિા ઉત્પન્ન થયેલ ચેતવણીની િાત્રા દ્વાિા સ્વભાગ કટોકટી પ્રત્યેના તેના પ્રસ્તભાવોની કાયયવાહી 

કિ ેછે. હાંિેશની જિે, જો કોઈ કિયચાિીને એવી કટોકટીની પસ્િસ્મથસ્ત અાંગે જાણ થાય છે જિેાાં કાયદાના 

અિલ અથવા તબીબી િદદની જરૂિ હોય, તો તેઓ 911 પિ કોલ કિશે અને ફ્લોિ સુપિવાઇઝિને જાણ 

કિશે. 

 

યાદ િાખો, ઓરિસિાાં િહેલા કોઈપણ દમતાવજેો કિતાાં વ્યરિગત સલાિતી વધ ુિહત્વપૂણણ છે. 

 

પ્રથિ િુાં સાંભાળવુાં જોઈએ (સ્થળ ખાલી કરવાના સંજોગોમાં) 

• જો આવુાં કિવાનો સિય હોય અન ેઆવુાં કિવાથી વ્યસ્િગત સલાિતી પિ જોખિ આવ ેતેમ ન 

હોય તો, તો મટાફ મહત્વના ક્રમની યાદીમાાં શામેલ: નીચેની વમતુઓ એકસ્ત્રત કિી શકે છે અથવા 

સુિસ્િત કિી શકે છે: 

1. િતપત્ર (પ્રથિ આપેલા િત, બાકી બીજુાં  પછી) 

2. િોકડ અને ચેકો અને પિચુિણ િોકડ બોક્સ 

 

િહત્વપૂણણ અને અન્ય િકેોર્ડસણનુાં સાંિક્ષણ અને પનુ:પ્રારિ (કટોકટી દિરિયાન) 

• નીચે આપેલી ચીજોને િહત્વપ ણય અને આવશ્યક િકેોડય  ગણવાિાાં આવે છે અને કટોકટીના સ્વરૂપ 

અન ેઅવકાશના આધાિ ેસ્બલડીાંગિાાંથી જો શક્ય હોય તો તે લેવી જોઈએ. 

1. ગણતિી કિલે અને સ્બન ગણતિી કિલે િતપત્ર 

2. સવયસય 

3. અન્ય ઇલેક્ટર ોસ્નક ડેટા મટોિજે 

4. િતદાિોની યાદી 

5. પિચુિણ િોકડ બોક્સની િોકડ અને ચેકો 

 

કમ્પ્યુટિ સિુક્ષા 

• જો ડેમકટોપ કમ્પ્યુટસયન ેસુિસ્િત િીત ેબાંધ કિવાનો સિય ન હોય, તો કિયચાિીઓએ 

Ctrl+Alt+Delete નો ઉપયોગ કિીન ેતેિના કમ્પ્યુટિને લોક કિવુાં જોઈએ. 

• આન ેિાટેનુાં કાિણ એ છે કે પાવિ બટનન ેબસ એક વાિ દબાવવુાં જોડાણન ેછ ટુાં  પાડવા અન ે

તેન ેપ િી િીત ેશટ ડાઉન કિવા િાટે પ િતુાં ન હોય. 

• જો પાવર ન હોય તો, તો કિયચાિીઓએ કમ્પ્યુટસયને હેન્ડલ કિવાની શે્રષ્ઠ િીત સ્વશે ટેકનોલોજી 

સસ્વયસ અને સોલયુશન્સ (TSS) સ્વભાગના િાગયદશયનની િાહ જોવી જોઈએ. 
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ગણતિી કિલે અને રિન ગણતિી કિલે િતપત્ર 

• સાિાન્ય િીત,ે ગણવાિાાં આવેલ હોય કે નહીાં, િતપત્રને તેિના સાંબાંસ્ધત ભાગિાાં વગીકૃત 

કિવાિાાં આવ ેછે અને અાંસ્તિ સાંગ્રહ િાટે તૈયાિ ન હોય ત્યાાં સુધી સલાિત બૅલટ રૂિિાાં 

સાંગ્રસ્હત કિવાિાાં આવ ેછે. િતપત્રોની ગણતિી કયાય પછી, તેન ેએક અલગ સુિસ્િત મથળે 

સાંગ્રસ્હત કિવાિાાં આવ ેછે. ગણવાિાાં ન આવેલ હોય તેવા િતપત્રો તેિની સ્મથસ્ત અનુસાિ 

વગીકૃત કિવાિાાં આવ ેછે અને સાંગ્રસ્હત કિવાિાાં આવ ેછે: 

1. િતપત્રો જ ેહજી પણ પિસ્બડીયાિાાં છે, વગીકૃત કિલેા નથી, અન ેસહીની ચકાસણી 

કિલેા નથી 

2. િતપત્રો જ ેહજી પિસ્બડીયાિાાં છે, સ્વભાગિાાં વગીકૃત કિલેા છે અને સહીની ચકાસણી 

કિલેા છે 

3. પિસ્બડીયા બહાિ કાઢેલા અને મયાાદા સાંખ્યા ધરાવતા બોક્સિાાં િતપત્રો 

• નોાંધ: િતપત્રો સહીની ચકાસણી િાટે અથવા િતપત્ર તપાસ રૂમ કાિચલાઉ ધોિણ ેવકયમટેશન 

પિ હોઈ શકે છે. 

• જો કોઈ કટોકટી ઊભી થાય છે તો તે િાટે મટાફને સ્બસ્લડાંગિાાંથી િતપત્રો કાઢવાની જરૂિ ઊભી 

થાય છે, તો કિયચાિીઓ બોક્સીસ, અથવા ડબાઓ ટેપ કરશ ેઅન ેતેમન ેનવા મથળે ખસેડશ.ે 

• જો તેને સ્બસ્લડાંગિાાંથી ખસેડી શકાય તેમ ન હોય, તો િતપત્રોને એક સુિસ્િત રૂિિાાં િ કવાિાાં 

આવશે. 

• ખાલી, જાિી કિલે ન હોય તેવા િતપત્રોને દ િ કિવાનો સિય ન હોય તો તેિને છોડી દેવા જોઈએ. 

જો સિય હોય તો, ખાલી, અનઈશ્ય ડ િતપત્રોનુાં શુાં કિવુાં જોઈએ તે અાંગે િસ્જમટર ાિ ઓફ વોટસય 

(ROV) અથવા ડેસ્ઝગ્ની કિયચાિીને સલાહ આપે છે.  

 

િતદાિોની િારહતીનો ઇરતહાસ અપડેટિાાં રવક્ષેપ અથવા કનેક્શન ગુમાવવું 

• િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસન ેજાણ કિશ.ે 

• જો આ સ્વિેપ ફિ કોઈ સ્વસ્શષ્ટ િત કેન્રિાાં હોય અને તે 30 સ્િસ્નટથી વધુ સિય સુધી ચાલ ે

અથવા િતદાિોની હાજિીની સાંખ્યા આધાિ ેકોઈ નોાંધપાત્ર સિય સુધી િહે, તો િતદાિોને બીજા 

િત કેન્રિાાં મોકલવામાાં આવશે અથવા કાિચલાઉ િતદાન કિવાનો સ્વકલપ આપવાિાાં આવશે. 

• જો સ્વિેપ સિગ્ર કાઉસ્ન્ટ-વ્યાપી હોય, તો િત કેન્રના કિયચાિી, જો શક્ય હોય તો, ઇલેક્ટર ોસ્નક 

િતદાન ઉપકિણો દ્વાિા કાિચલાઉ િતપત્ર જાિી કિી શકે છે, અને જો મટાફ િતદાિ િાટે યોગ્ય 

મતપત્રનો પ્રકાર અથવા પૂવાનનધાારણ કરવામાાં સક્ષમ હોય તો કાિચલાઉ પિસ્બડીયાઓિાાં 

આપશે. 

• એકવાિ સ્સમટિ બૅકઅપ થઈ જાય અન ેચાલ ુથઈ જાય ત્યાિ ેબધા િતદાિોના પેપર િકેોર્ડસય 

અને િાસ્હતીન ેEIMS િાાં દાખલ કિવા િાટે િાખવી જોઈએ. 

• િતદાન સ્સમટમ્પસ સ્વભાગ સ્વિેતા(ઓ) ને તિત જ સાંપકય  કિશ ેઅન ેશક્ય તેટલી વહેલી તકે આ 

સિમયાનુાં સ્નિાકિણ કિશ.ે 

 

વીજ પ્રવાહ િાંધ થવો 

• િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસન ેજાણ કિશ.ે  

• જો વીજ પ્રવાહ 15 સ્િસ્નટથી વધુ બાંધ િહે છે, તો િતદાિોન ેબીજા િત કેન્રિાાં મોકલવામાાં 

આવશે. 



• લોકોન ેવેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાચાિ, િસે્ડયો, સોસ્શયલ િીસ્ડયા વગેિ ેદ્વાિા જાણ કિવાિાાં 

આવશે. 

 

ખિાિ હવાિાન 

• િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસન ેજાણ કિશ.ે 

• જો હવાિાનને કાિણે જો કોઈ િત કેન્ર પહોાંચી શકાય તેવુાં ન હોય અથવા અસુિસ્િત હોય, તો 

બૅકઅપ િત કેન્રનો સાંપકય  કિવાિાાં આવશે અને ઉપયોગ િાટે તિત જ મથાસ્પત કિવાિાાં આવશે. 

• લોકોન ેવેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાચાિ, િસે્ડયો, સોસ્શયલ િીસ્ડયા વગેિ ેદ્વાિા જાણ કિવાિાાં 

આવશે. 
 

આગ અથવા અન્ય હોનાિત 

• બધા મટાફ અને િતદાિોન ેપહેલા સુિસ્િત િીત ેબહાિ કાઢવાના રહેશ.ે 

• િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસન ેજાણ કિશ.ે 

• જો સિય હોય તો, તો િત કેન્રના કિયચાિીઓ નીચેના િિ િુજબ કાિગીિી કિશ:ે 

1. સુસ્વધાિાાંથી (વોટ-બાય-િેઇલ બેલેટ, સાધનોિાાંથી િેિિી કાર્ડસય, બ્લેક બેલેટ 

બોક્સિાાંથી પેપિ બેલટ્સ, અને શિતી િતદાિ નોાંધણીના િતપત્રો) બધા િત આપેલા 

િતપત્રોન ેસુિસ્િત રૂપ ેદ િ કિો  

2. ચ ાંટણી િાસ્હતી િેનેજિેન્ટ સ્સમટિ (EIMS) ની એક્સેસના બધા કમ્પ્યુટસયન ેસુિસ્િત 

કિશ/ેબાંધ કિશ ે

3. તિાિ િતદાન ઉપકિણોને સુિસ્િત કિશ/ેબાંધ કિશ ે

4. જો શક્ય હોય તો દિકે કમ્પ્યુટસય/ઉપકિણોને દ િ કિશ.ે 

• િુખ્ય ROV ઑસ્ફસ લોકોન ેવેબસાઇટ, ફોન િકેોસ્ડિંગ, સિાચાિ, િસે્ડયો, સોસ્શયલ િીસ્ડયા, 

વગેિ ેદ્વાિા સ સ્ચત કિશ ેઅને લોકોન ેવૈકસ્લપક િત કેન્રોની જાણ કિશ.ે 

• તાત્કાસ્લક પ િક િતકેન્ર મથાપવાિાાં આવશે. 
 

િતદાન ઉપકિણિાાં ખિાિી 

• જ્યાિ ેિત કેન્રની લીડ આ સમસ્યાન ાં સ્નિાકિણ લાવ,ે ત્યાાં સુધીિાાં િતદાિોન ેકાગળના િતપત્ર 

આપી શકાય છે. 

• િત કેન્રની લીડ િત કેન્ર િેન્યુઅલિાાં પ્રદાન થયેલ િુશ્કેલીસ્નવાિણ સ ચનાઓનુાં પાલન કિશ.ે 

• જો સ્નિાકિણ લાવવાિાાં અસિથય હોય, તો િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસનો સાંપકય  કિશ.ે 

• ROV તકનીકી સિથયન પ રાં  પાડવા અથવા પ િક ઉપકિણો િોકલવા જવેા યોગ્ય પગલાાં લશે.ે 

 

જો િૅલટ ઓન-રડિાન્ડ ઉપકિણો કાિ કિવાનુાં િાંધ કિ ેછે 

• િત કેન્રની લીડ િત કેન્ર મટાફ િાટે િને્યુઅલિાાં પ્રદાન થયેલ િુશ્કેલીસ્નવાિણ સ ચનાઓનુાં 

પાલન કિશ.ે 

• જો સ્નિાકિણ લાવવાિાાં અસિથય હોય, તો િત કેન્રના લીડ િતદાન સાધનોના બૅકઅપ 

સેટિાાંથી બૅલટ ઓન સ્ડિાન્ડ િશીનન ેિવાના કિવા િાટે સાંકલન કિવા િાટે િુખ્ય ROV 

ઓસ્ફસનો સાંપકય  કિશ.ે 

• જો બૅલટ ઓન સ્ડિાન્ડ િશીનો હજી પણ અયોગ્ય લાગ ેછે, તો િત કેન્રો પિ બૅલટ િાસ્કિંગ 

ઉપકિણોનો ઉપયોગ કિવાિાાં આવશે. 

• જો િત કેન્રિાાં વીજ પ્રવાહ બાંધ થાય છે, તો િતદાન પ્રસ્િયાિાાં સ્વિેપ અટકાવવા િાટે 

જનિટેિનો ઉપયોગ કિવાિાાં આવશે. 



• જો જનિટેિનો ઉપયોગ કયાય પછી પણ વીજ પ્રવાહ બાંધ િહેશ,ે તો િતદાિોન ેપ વય-િુસ્રત 

આકસ્મિક પ્રકાિના િતપત્ર જાિી કિવાિાાં આવશે. 

• જો પ વય-િુસ્રત આકસ્મિક પ્રકાિના િતપત્ર સિાપ્ત થઇ જાય છે, તો ROV છેલલા આકસ્મિક 

િતપત્રના આધાિ ેહાથથી લખાયેલા િતપત્ર મવીકાિશે. 

ઇન્ટિનેટ કનેક્શન બંધ થઈ જવું  
• િત કેન્રની લીડ િત કેન્ર મટાફ િાટે િને્યુઅલિાાં પ્રદાન થયેલ િુશ્કેલીસ્નવાિણ સ ચનાઓનુાં 

પાલન કિશ.ે  

o જો સ્નિાકિણ લાવવાિાાં અસિથય હોય, તો િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસનો 

સાંપકય  કિશ.ે  

o ROV ગ્રાહક સિથયન િાટેની કાઉન્ટી િાસ્હતી સેવાઓ અથવા ઇન્ટિનેટ પ્રદાતાનો 

સાંપકય  કિવા જવેા યોગ્ય પગલાાં લેશે. 

• જો 15 સ્િસ્નટથી વધુ ઇન્ટિનેટ કનેક્શન બાંધ િહે છે, તો િત કેન્રના કિયચાિી, જો શક્ય હોય તો, 

કાિચલાઉ પિસ્બડીયાઓિાાં, ઇલેક્ટર ોસ્નક િતદાન ઉપકિણો દ્વાિા કાિચલાઉ િતદાન કિી 

શકે છે.  

• િત કેન્રના કિયચાિીઓ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસિાાં EIMS િાાં દાખલ કિવા િાટે તિાિ િતદાિોના 

પેપર િકેોર્ડસય અને ચ ાંટણીના કિયચાિીઓની િાસ્હતી િાખશે. 

• જો ઇન્ટિનેટ કનેક્શન એક કલાક, અથવા હાજર મતદારોની સાંખ્યાના આધાર ેનોાંધપાત્ર સમય 

કરતા વધ  સમય બાંધ રહે છે, તો િતદાિોને બીજા િત કેન્રિાાં કનેક્શન આવશે. લોકોન ેROV 

વેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાચાિ, િસે્ડયો, સોસ્શયલ િીસ્ડયા વગેિ ેદ્વાિા જાણ કિવાિાાં આવશે. 
 

ઉપયોગ ન કિી િકાય તેવુાં િત કેન્ર 

• જો કોઈપણ કાિણોસિ િત કેન્ર સ્બનઉપયોગી િહે છે, તો િત કેન્રની લીડ િુખ્ય ROV 

ઓસ્ફસન ેજાણ કિશ.ે 

• બૅકઅપ વોટ કેન્રોની સ સ્ચ િુખ્ય ROV ઓસ્ફસ દ્વાિા જાળવવાિાાં આવશે. 

• ચ ાંટણી લોસ્જસ્મટક્સ મટાફ િત કેન્રના મટાફન ેનવા િત કેન્ર પિ ખસેડવા અને મથાપવાિાાં 

સહાય કિશ.ે 

• લોકોન ેમથાન ફેિફાિ અાંગે ROV વેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાચાિ, િસે્ડયો, સોસ્શયલ િીસ્ડયા 

વગેિ ેદ્વાિા જાણ કિવાિાાં આવશે. 
 

િૅકઅપ િત કેન્રો 

• ROV િોડાિાાં િોડુાં  ચ ાંટણીના સ્દવસ સુધીિાાં પણ બદલીના િત કેન્રની સ્નયુસ્િ કિી શકે છે. 

• નવુાં િત કેન્ર શક્ય તેટલ ુિ ળ િત કેન્રની નજીક હોવુાં આવશ્યક છે અને િતદાિોન ેનવા મથાન ે

મોકલવા િાટે િ ળ મથળ પિ એક સ ચના પોમટ કિવી આવશ્યક છે. 
 

ઉચ્ચતમ સિુક્ષા (ચતેવણીની િાત્રા #1) 

ROV અથવા કાયદાના અિલીકિણ દ્વાિા સ્નયુિ કિલેા સુિિા પગલાઓની ઉચ્ચ સ્મથસ્તિાાં, યોગ્ય 

હોય ત્યાિ,ે ROV કટોકટી સેવાઓની કચેિીિાાં સ્નયાિકની સ્વનાંતી િાટે આ કિી શકે છે: 

• િત આપવા િાટે િતદાિોન ેિકાનિાાં પ્રવેશવા અને બહાિ નીકળવા િાટે; 

• મટાફને િતપત્રની ગણતિી ચાલુ િાખવા; અથવા 

• લોકોન ેસ્નયસ્િત વ્યવસાય કિવા િાટે પ્રવેશ કિવા િાટે. 
 



લોકો અને મટાિ ખાલી કિાવવા (ચેતવણીની િાત્રા #2) 

ખાલી કિાવવા િાટે ઉપર ચચાા કરલે ધોરણ અને ઉચ્ચતમ સ રક્ષાના પગલા ઉપરાાંત સ્નયુિ કિયચાિીઓ 

દ્વાિા નીચેના પગલાાં અિલિાાં િ કી શકાય છે: 

• જો એલાિય સાંભળાય તો નજીકના સ્નકાસ િાગયિાાંથી લોકોન ેતાત્કાસ્લક શાાંત િીત ેબહાિ 

નીકળવા િાટે લોકોન ેજાણ કિવી. 

• અપાંગ હોય અથવા જિેને સલામત સ્થળે જવામાાં મદદની જરૂિ હોય તે સસ્હતના તિાિ જાહેિ 

સભ્યોની સહાય કિવી. 

• દિવાજા લોક કિવા અને િહત્વપ ણય િકેોર્ડસય અને િતપત્રો સુિસ્િત કિવા. 

• સ્નયુિ િીસ્ટાંગ મથળ તિફ આગળ વધવુાં અને સાથે િહેવુાં. 

• ROV વૈકસ્લપક મથળને િાંજ િી આપશે. 

• વોઇસિેલ અને સ્બસ્લડાંગ પિ કટોકટી સાંદેશાઓ પોમટ કિવા. 

• શક્ય હોય તો સ્વભાગની ફોન લાઇનો વૈકસ્લપક મથાન પિ ફોિવડય  કિવી. 

• સ્બસ્લડાંગિાાં નહીાં હોય એવા મટાફને, સેલ ફોન દ્વાિા, સ્બસ્લડાંગની સ્મથસ્ત સ્વશે જાણ કિવી. 

• પ વય-સ્નયુિ કિયચાિીઓ દિકે િાળની તપાસ કિશે અને બહાિ નીકળ્યા પછી દિવાજા બાંધ કિશે. 

 

ચૂાંટણીના રદવસે િહાિ કાઢવાની પ્રરિયા 

ચ ાંટણીના સ્દવસ ેસ્વભાગ ખાલી કિાવવાની ઘટનાિાાં, ઉપિ જણાવેલ પગલાાં ઉપિાાંત, નીચેના પગલાાં 

લેવાિાાં આવશે: 

• િતદાન પ્રસ્િયાન ેતુિાંત િોકો અને િતપત્ર રૂિ અને ગણતિી કિવાના રૂમના દિવાજા લોક 

કિીન ેિતપત્ર અને ટેબ્યુલશેન ઉપકિણોને સુિસ્િત કિવા. વગીકૃત થયેલ િતપત્રો ગણાય નહીાં 

તે પહેલા જ સુિસ્િત રૂિિાાં સાંગ્રસ્હત હોય છે. 

• સહી ચકાસણી િાટેના વકયમટેશન પિના િતપત્રો સુિસ્િત િતપત્ર રૂિિાાં િ કવા જોઈએ. 

• િતપત્રો જ ેહિણાાં જ પ્રાપ્ત થયા હોય, પિાંતુ હજુાં  સુધી વગીકૃત અને સ્વતસ્િત થયા ન હોય, તે 

સુિસ્િત િતપત્ર રૂિિાાં પહેલેથી જ સાંગ્રસ્હત હોય છે. 

• િતદાતાઓને, કટોકટીિાાં સૌથી યોગ્ય િીતે, વૈકસ્લપક સાઇટના મથાનની, જ્યાાં િતદાન થશે, 

તેની જાણ કિવી. 

• આખી કાઉન્ટીિાાં વૈકસ્લપક ડર ોપ-ઓફ મથાનો જ્યાાં ઉપલબ્ધ હોય તેની િાસ્હતી સ્બસ્લડાંગ પિ 

પોમટ કિવી. 

 

એક અથવા વધુ િત કેન્રોને અસિ કિતી કટોકટીઓ 

એક અથવા વધુ િત કેન્રોને અસિ કિતી કટોકટીની સ્મથસ્તિાાં, પુન:મથાપન અને/અથવા િત કેન્રોના 

એકત્રીકિણની જરૂિ પડી શકે છે. આવા સાંજોગોિાાં, ચ ાંટણી અસ્ધકાિીઓ દ્વાિા નીચેની પ્રસ્િયાઓનુાં 

અવલોકન કિવુાં આવશ્યક છે. 

• સ્થાન પનરવતાન નવશ ેમતદારોને નવા સ્થળ અને બલેેટ ડર ોપ-ઑફ બોક્સ પર મોકલવા અાંગે 

માનહતગાર કરતાાં સાંકેતો લગાવવા. 

• બધા િત આપેલા િતપત્રો એકસ્ત્રત કિવા અને શક્ય હોય તો તેઓને મવ-સીસ્લાંગ બેગિાાં સુિસ્િત 

કિવા. 

• બૅલટ બોક્સ, િત ન આપલે હોય તેવા િતપત્રો અન ેિતદાિોના િોમટિ એકસ્ત્રત કિવા અન ે

તેિન ેનવા મથાન ેપસ્િવહન કિવા. 



• દિકે િત કેન્ર પિથી ઓછાિાાં ઓછા બે ચ ાંટણી અસ્ધકાિીઓ અથવા સ્નિીિકોએ, દિકે સિયે 

િતપત્રો સાથે િહેવુાં જોઈએ અને અવલોકન કિવુાં જોઇએ કે િતપત્રો સુિસ્િત િીતે નવા િત 

કેન્રના મથળો પિ મથાનાાંતસ્િત થયેલ છે. 

• જો શક્ય હોય તો, સ્વભાગ જરૂિી કોઈપણ નવા સીલ પહોાંચાડશે. 

 

રિલ્ડિાાં ક્લેકશન રૂટ્સ અથવા કિણચાિીઓને અસિ કિતી કટોકટીઓ 

કટોકટીની એવી સ્મથસ્તિાાં જ ેક્લેકશન રૂટ્સ અથવા િેત્રના કિયચાિીઓને અસિ કિ ેછે, તો સ્વભાગના 

કિયચાિી જ ેમથળની સ્મથસ્તની જાણકાિી સ્ફલડિાાં હોય એવા ચ ાંટણી અસ્ધકાિીને આપશે. 

 

સત્તાની સોાંપણી 

કટોકટીની પસ્િસ્મથસ્તિાાં, ROV સ્વભાગીય કાિગીિી અાંગેના તિાિ સ્નણયયો લેશે. જો સ્નણયય લેવા 

િાટે ROV ઉપલબ્ધ ન હોય તો, આ સાંપ ણય અસ્ધકાિ સહાયક ROV(s) ને મથાનાાંતસ્િત કિવાિાાં આવ ે

છે. જો સ્નણયય લેવા િાટે આ બાંન ેઉપલબ્ધ ન હોય તો, સત્તા ઉપલબ્ધ હોય એવા સૌથી વસ્િષ્ઠ મટાફન ે

તબદીલ થવી જોઈએ. 

જ્યાિ ેસલાિત મથળે હોય, ત્યાિ ેROV અને તેના/તેણીના સ્નયુિ કિલે મટાફ નુકસાનનુાં િ લયાાંકન 

કિવા િાટે િળશ,ે જો શક્ય હોય તો સ્સમટિનુાં પુન:મથાપન શરૂ કિવા અને કટોકટીની પ્રકૃસ્તના 

આધાિ ેકઈ કાિગીિી ચાલ ુિાખવી જોઈએ અથવા ચાલ ુિાખી શકાય છે તે નક્કી કિશ.ે આ િીટી ાંગના 

પસ્િણાિ અાંગે મટાફને સેલ ફોન અને ઘિના નાંબિો િાિફત જણાવવાિાાં આવશે. 

 

કટોકટી દિમ્પયાન અન ેપછીનો સાંચાિ 

સાિાન્ય િીત,ે સ્વભાગીય વડા ખાલી કિાવવાનુાં શરૂ કિવા અાંગેની જાહેિાત કિશ.ે બધા ઓસ્ફસ 

કિયચાિીઓ અને કોઈપણ સાવયજસ્નક સભ્યોન ેસ ચના આપવાિાાં આવશે કે શાાંત, વ્યવસ્મથત િીત ેઅન ે

બહાિ નીકળવાના પ્રોટોકોલ િુજબ કયા બહાિ નીકળવાના િાગયનો ઉપયોગ કિવો. 

કટોકટી દિસ્િયાન અથવા તે પછી કિયચાિીઓ સાથ ેસાંચાિ કિવા િાટે સ્વભાગ નીચેની પદ્ધસ્તઓનો 

ઉપયોગ કિશ:ે 

• સેલ ફોન 

• સ્વભાગીય વોઇસિેલ 

• ટેક્મટ િેસેસ્જાંગ 

• ઘિના ફોન 

સુિિા અસ્ધકાિીઓ સ્બસ્લડાંગ સાફ કયાય પછી સ્નકાસ સાઇટ પિ િોલ કોલ કિશ.ે એકવાિ બધા 

કિયચાિીઓની જવાબદાિી નક્કી થઈ જાય, પછી સાઇટ પિ હોય તેવા કોઇ અસ્ધકાિીઓન ેસ સ્ચત 

કિવાિાાં આવશે. જો કે, જો કોઈ િોલ કોલ દિસ્િયાન ટીિના સભ્યની હાજિી ધ્યાન પિ ન આવ,ે તો 

અસ્ધકાિીઓને તાત્કાસ્લક જાણ કિવાિાાં આવશે. સુિિા સાંકલનકતાય અથવા િેનેજિેન્ટ મટાફન ેસ્મથસ્ત 

અને ફિીથી પ્રવેશ િાટેની સાંભાવના સ્વશ ેજાણ કિશ.ે 
 

અગાઉથી-િકેોડણ કિલે સાંદેિ 

કટોકટીના સાંદેશની સાિગ્રી કટોકટીની પ્રકૃસ્ત પિ આધાસ્િત છે. આ સાંદેશાઓ અદ્યતન છે તેની 

ખાતિી કિવા િાટે વહીવટી સેવાઓના િેનેજિ જવાબદાિ છે જથેી જો ચ ાંટણીના સ્દવસ ેકટોકટી ઊભી 

થાય તો નવા િતદાન મથળના આઉટગોઇાં ગ સાંદેશાઓ દ્વાિા જાહેિ જનતાન ેજાણ કિી શકાય. 
 



નવા કિણચાિીનુાં ઓરરએન્ટેશન 

નવા કિયચાિીઓને આ નીસ્તની સાિગ્રીની િાસ્હતી તેિના સ્નિીિક દ્વાિા આપવાિાાં આવ ેછે. બધા 

મટાફને મથળાાંતિ િાગો અન ેિીસ્ટાંગ સાઇટ્સથી પસ્િસ્ચત િાખવાિા આવશે.  

 

રવભાગ મટાિ િાટે તાલીિ વ્યૂહિચના 

સ્વભાગ એક બાઈન્ડિ જાળવ ેછે જિેાાં િ ળભ ત સલાિતી અને કટોકટીની િાસ્હતી અને આ યોજનાની 

નકલ સાિેલ હોય છે. 

પ્રત્યેક ચુાંટણી પ વે આ િાગયદસ્શયકાની સિીિા થશે અન ેતેન ેઅપડેટ કિવાિાાં આવશે. અાંસ્તિ િાગયદસ્શયકા 

ચ ાંટણીના દીવસથી 120 સ્દવસ પહેલાાં પ ણય થવી જોઈએ. 
 

 


