
అనుబంధం D - ఆకస్మి క ప్రణాళికలు 

ఆకసి్మ క ప్రణాళిక యొకక  ఉదే్దశ్య ం ఏమిటంటే, ప్రజలకు సేవ చేయకుండా మరియు / లేదా 

ఎని్న కలు న్నర్వ హంచకుండా ఆ శాఖను న్నరోధంచే అత్య వసర్ లేదా ఇత్ర్ సంఘటనలు 

జరిగినప్పు డు ఎని్న కల సమయంలో చేరటే ేప్రప్ియలను ఏర్పు టు చేయడం. అత్య వసర్ 

రరిస్మతిులోో, గవర్ి ర్ మాప్త్మే ఎని్న కలు న్నర్వ హంచడాన్ని ఈ విభాగం యొకక  విధన్న 

న్నలిపివేయవచ్చు .1 

 

ఈ ప్రణాళికలు సెప్కటరీ ఆఫ్ స్టసేస్ే  (SOS) అత్య వసర్ ప్రణాళికతో కలిపి 

ఉరయోగించబడతాయి. 

 

అత్య వసర్ రరిస్మతిులలో దాన్న ప్రతిసు ందనలను అత్య వసర్ రరిస్మతిి దావ ర్ప సృష్ంేచబడిన 

హెచు రిక స్ట ి యిన్న అనుసరించి సదరు డిపారేుమంస లెకక కడుతుంది. ఎరు టిలాగే, చట ే

అమలు లేదా వైదయ  సహాయం అవసర్మైన ఒక అత్య వర్ రరిస్మతిిన్న గురించి ఒక ఉద్యయ గిి 

తెలిసే,ే వారు 911 ి కాల్ చేయాలి మరియు స్ట ో ర్ రర్య వేక్షకున్ని తెలియజేయాలి. 

 

గుర్తంచుకండి, కార్యా లయంలోని రప్ాలనిి టికన్ని  వ్ా క్త తగత భప్రత చాలా 

ముఖా్ మైనది. 

 

మొరట ఏమి తీసుకవాలి (తరలింపు విషయంలో). 

• ఒకవేళ అలా చేయడాన్ని సమయం ఉండీ, అలా చేయడం వలన వయ ిగేత్ భప్దత్కు 

హాన్న కలగనటయోితే, స్మబబ ంది ప్ింది వసే్తవులను ప్పాముఖయ త్ ప్రకార్ం లిసే్త 

చేయబడినటోు సేకరించవచ్చు  లేదా భప్దరర్చవచ్చు : 

1. బ్యయ లెటోు (ఓటు వేస్మనవి మొదట, మిగిలినవి త్రువాత్) 

2. నగదు మరియు చెకుక లు మరియు చిలరో్ నగదు పెట్ట ే

 

ముఖా్ మైన మరియు ఇతర రికార్ుల రక్షణ మరియు పునర్రధరణ (అతా వ్సర 

సమయంలో) 

• దిగువ అంశాలు ముఖయ మైన మరియు అవసర్మైన రికారుులుగా రరిగణంచబడతాయి 

మరియు వీలైతే, అత్య వసర్ రరిస్మతిి మరియు రరిధన్న బటి ేభవనం నుండి 

తీస్తకోబడతాయి. 

1. లెిక ంచబడిన మరియు లెిక ంచబడన్న బ్యయ లెటోు 
2. సర్వ రోు 
3. ఇత్ర్ ఎలక్ట్కేాన్నక్ డేటా స్ట ే జ్ 
4. ఓటర్ ోజాబితా 

5. చిలరో్ నగదు పెట్టలేో ఉని  నగదు మరియు చెకుక లు 

 

కంప్యా టర్ భప్రత 

• డెస్కక  టాప్ కంప్యయ టర్నోు స్తర్క్షిత్ంగా మూస్మవేయడాన్ని సమయం లేకపోతే, 

స్మబబ ంది Ctrl + Alt + Delete ఉరయోగించి త్మ కంప్యయ టర్ ను లాక్ చేయాలి. 
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• దీన్ని కార్ణం ఏమిటంటే, ఒకోక ారి కనెక్షనస్టను ప్ేక్ చేయడాన్ని మరియు దాన్ని  

ప్యరిగేా మూస్మవేయడాన్ని స్మంప్పల్స్టగా రవర్ బటనస్టను నొకక డం సరిపోకపోవచ్చు . 

• విదుయ చఛ ి ేలేనప్పు డు, కంప్యయ టర్నోు సరిగా న్నర్వ హంచడాన్ని, ట్టకిా లజీ సరీవ సెస్క 

& సొల్యయ షన్  (TSS) విభాగం యొకక  స్మబబ ంది ఇచేు  సూచనల కోసం వేచి ఉండాలి. 

 

లెక్తక ంచబడిన మరియు లెక్తక ంచబడని బా్య లెట్లు 

• ాధార్ణంగా, లె కి ంచినా లెిక ంచకపోయినా, బ్యయ లెటోు ఆయా ప్పాంతాలలో ప్కమ 

రదధతిలో ఉంచబడతాయి; మరియు చివరి లెకక ల వర్కు స్తర్క్షిత్మైన బ్యయ లెస 

గదిలో న్నలవ  చేయబడతాయి. బ్యయ లెటనోు లెిక ంచిన త్రువాత్, అవి ప్రతేయ క 

స్తర్క్షిత్ ప్రద్దశ్ంలో న్నలవ  చేయబడతాయి. లెిక ంచన్న బ్యయ లెటోు వాటి స్టస్మతిి ప్రకార్ం 

వరీకీరించబడతాయి మరియు న్నలవ  చేయబడతాయి: 

1. ఇరు టికీ కవరులో ఉని , వరీకీరించబడన్న మరియు సంత్కం త్న్నఖీ 

చేయబడన్న బ్యయ లెటోు 

2. ఇరు టికీ కవరులో ఉని , రరిధలుగా వరీకీరించబడిన మరియు సంత్కం 

త్న్నఖీ చేయబడిన బ్యయ లెటోు 

3. కవరు నుండి తీయబడిన బ్యయ లెటోు ఖచిు త్మైన వరుస సంఖయ  ఉని  

పెట్టలోేో ఉంచబడాుయి 

• గమనిక: బ్యయ లెటోు తాతాక లికంగా సంత్కం త్న్నఖీ కోసం వర్క  స్టసేషేన లేదా బ్యయ లెస 

రరీక్ష గదిలో ఉంచబడతాయి. 

• భవనం నుండి బ్యయ లెటనోు తొలగించవలస్మన అత్య వసర్ రరిస్మతిిలో స్మబబ ంది, ఆ 

బ్యకు్ లను లేదా డబ్యబ లను టేప్ చేస్మ, వాటిన్న ప్ొత్ ేప్రద్దశాన్ని త్ర్లించాలి. 

• బ్యయ లెటనోు భవనం నుండి త్ర్లించడాన్ని వీలు లేనటయోితే, వాటిన్న స్తర్క్షిత్మైన 

ఒక గదిలో ఉంచాలి. 

• ఖాళీ మరియు జారీ చేయబడన్నన్న బ్యయ లెటనోు తొలగించడాన్ని సమయం లేకపోతే 

వాటిన్న వదిలివేయాలి. సమయం లేకపోతే, రిజిక్ట్ాేర్ ఆఫ్ ఓటర్్  (ROV)లేదా వారు 

న్నయమించిన వయ ి ేఖాళీ, జారీచేయబడన్న బ్యయ లెటనోు ఏమి చేయాలో స్మబబ ందిి 

సలహా ఇాేరు.  

 

ఓటరు సమాచార చరిప్త నవీకరణ అంతర్యయం లేదా కనెక్షన్ కలోో వ్డం 

• ఓస సెంటర్ నాయకుడు, ప్రధాన ROV కార్పయ లయాన్ని తెలియజేాేరు. 

• ఒక న్నరిషే ేఓటు కంప్దంలో 30 న్నమిషాల కనాి  ఎకుక వ సమయం అంత్ర్పయం 

కలిగినటయోితే, ఆ ఓటర్కోు ఉని  సమయాన్ని  బటి,ే వారు మరొక ఓటు కంప్దాన్ని 

రంరబడతారు లేదా వారిి తాతాక లికంగా ఓటు వేసే అవకాశ్ం ఇవవ బడుతుంది. 

• కంటీ వాయ రంేగా అంత్ర్పయం ఏర్ు డినప్పడు, ఓటు కంప్దం స్మబబ ంది సరైన బ్యయ లెస 

ర్కాని్న  లేదా ఓటరు యొకక  ప్పాంతాని్న  న్నర్ ణయించగలిగితే, ఎలక్ట్కేాన్నక్ ఓటింగ్ 

రరికర్పల దావ ర్ప తాతాక లిక బ్యయ లెటనోు తాతాక లిక కవర్లోో జారీ చేయవచ్చు . 

• స్మసమే్ బ్యయ కప్ మరియు ర్న అయిన త్ర్పవ త్ EIMS లో ఎంటర్ చెయయ డాన్ని, ఓటర్ ో

యొకక  ముప్దిత్ సమాచార్పన్ని  జాప్గత్గేా ఉంచండి. 



• ఓటింగ్ స్మసమే్్  విభాగం వంటనే విప్కత్(ల)ను సంప్రదించి వీలైనంత్ త్వ ర్గా 

సమసయ ను రరిషక రిసే్తంది. 

 

విదా్య త్తత అంతర్యయం 

• ఓస సెంటర్ నాయకుడు, ప్రధాన ROV కార్పయ లయాన్ని తెలియజేాేరు.  

• ఒకవేళ విదుయ తేు అంత్ర్పయం 15 న్నమిషాల కనాి  ఎకుక వ ఉని టయోితే, ఓటరోు 

మరొక ఓటు కంప్దాన్ని రంరబడతారు. 

• వబస్టసైస, ోన సంద్దశ్ం, వార్లేు, జడియో, ోషల్ మీడియా మొదలైన వాటి దావ ర్ప 

ప్రజలకు తెలియజేయబడుతుంది. 

 

ప్రతికూల వాావ్రణం 

• ఓస సెంటర్ నాయకుడు, ప్రధాన ROV కార్పయ లయాన్ని తెలియజేాేరు. 

• వాతావర్ణం కార్ణంగా ఓటు కంప్దం చేరుకోలేకపోయినా లేదా స్తర్క్షిత్ం 

కాకపోయినా, బ్యయ కప్ ఓటు కంప్దాన్ని  సంప్రదించాలి మరియు ఓటు ఉరయోగం 

కోసం వంటనే ఏర్పు టు చేయాలి. 

• వబస్టసైస, ోన సంద్దశ్ం, వార్లేు, జడియో, ోషల్ మీడియా మొదలైన వాటి దావ ర్ప 

ప్రజలకు తెలియజేయబడుతుంది. 

 

అగ్ని ప్రమారం లేదా ఇతర విరత్తత 

• స్మబబ ందిన్న మరియు ఓటర్ంోదరినీ మొదట స్తర్క్షిత్ంగా త్ర్లించాలి. 

• ఓస సెంటర్ నాయకుడు, ప్రధాన ROV కార్పయ లయాన్ని తెలియజేాేరు. 

• సమయం అనుమతిసే,ే ఓస సెంటర్ స్మబబ ంది ఈ ప్ింది వాటిన్న వరుస ప్కమంలో 

చేాేరు: 

1. ఓటు చేస్మన అన్ని  బ్యయ లెటనోు ఫెస్మలిటీ నుండి తొలగించడం (మయిల్-

బ్యయ లెట-ోదావ ర్ప-ఓటు, రరికర్ం నుండి మమరీ కారుు, స్టబో్యక్ బ్యయ లెస బ్యక్్  

నుండి పేరర్ బ్యయ లటోు మరియు షర్తులతో కూడిన ఓటరు రిజిక్ట్సేషేన 

స్టబో్యలెటోు)  

2. ఎన్ని కల సమాచార్ న్నర్వ హణ వయ వస ి(EIMS) ను యాక్్స స్క చేసే అన్ని  

కంప్యయ టర్నోు స్తర్క్షిత్ంగా మూస్మవేయడం 

3. అన్ని  ఓటింగ్ రరికర్పలను స్తర్క్షిత్ంగా మూస్మవేయడం 

4. వీలైతే ఏవైనా కంప్యయ టరోు / రరికర్పలను తొలగించడం. 

• ప్రధాన ROV కార్పయ లయం వబ సైస, ోన రికారి ుంగ్, వార్లేు, జడియో, ోషల్ 

మీడియా మొదలైన వాటి దావ ర్ప ప్రజలకు ప్రకటిసే్తంది మరియు ప్రతాయ మాి య 

ఓటు కంప్దాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేసే్తంది. 

• భరీ ేఓటు కంప్దం వీలైనంత్ త్వ ర్గా ఏర్పు టు చేయబడుతుంది. 

 

ఓటింగ్ సామప్గ్న రనిచేయకపోవ్డం 

• ఓస సెంటర్ నాయకుడు సమసయ ను రరిషక రించే సమయంలో, ఓటర్కోు పేరర్ 

బ్యయ లెటోు జారీ చేయబడును. 



• ఓస సెంటర్ మానుయ వల్ లో ఇవవ బడిన సమసయ  రరిషాక ర్ సూచనలను ఓస 

సెంటర్ నాయకుడు అనుసరించ్చను. 

• ఒకవేళ సమసయ ను రరిషక రించలేకపోతే, ఓస సెంటర్ నాయకుడు ROV 

కార్పయ లయాన్ని  సంప్రదించ్చను. 

• ాంకతిక మదతేును అందించడం లేదా రకర్పలను భరీ ేచేయడం వంటి త్గిన 

చర్య లు ROV తీస్తకుంటుంది. 

 

బ్యా లెట్ ఆన్ డిమాండ్ రరికరం రనిచేయడం ఆగ్నపోత్తంది 

• ఓస సెంటర్ మానుయ వల్ లో ఇవవ బడిన సమసయ  రరిషాక ర్ సూచనలను ఓస 

సెంటర్ నాయకుడు అనుసరించ్చను. 

• ఒకవేళ సమసయ ను రరిషక రించలేకపోతే, ఓటింగ్ రరికర్పల బ్యయ కప్ సెస నుండి 

బ్యయ లెస ఆన డిమాండ్ మషీన రంరడంలో సమనవ యము చేయుటకు ఓటు 

కంప్దం నాయకుడు, ROV కార్పయ లయాన్ని  సంప్రదించ్చను. 

• బ్యయ లెస ఆన డిమాండ్ యంప్తాలు అరు టికీ రన్నచేయకపోతే, ఓటింగ్ కంప్దాలలో 

బ్యయ లెస మారిక ంగ్ రరికర్పలు ఉరయోగించబడతాయి. 

• ఓటింగ్ కంప్దంలో విదుయ తేు అంత్ర్పయం ఉంటే, ఓటింగ్ ప్రప్ియలో అంత్ర్పయం 

ఏర్ు డకుండా ఉండటాన్ని జెనజటర్ ఉరయోగించబడుతుంది. 

• జనజటర్నోు ఉరయోగించిన త్ర్పవ త్ కూడా విదుయ తేు అంత్ర్పయం ొనాగితే, 

ఓటర్కోు ముంద్ద ముప్దించిన ఆకస్మి క బ్యయ లెటోు ఇవవ బడతాయి. 

• ముంద్ద ముప్దించిన ఆకస్మి క బ్యయ లెటోు అయిపోతే, చివర్గా ఆకస్మి క బ్యయ లెస 

ఆధార్ంగా చేతితో ప్వాస్మన బ్యయ లెటనోు ROV అంగీకరిసే్తంది. 

 

ఇంటర్ని ట్ కనెక్షన్ వైఫలా ం 

• ఓస సెంటర్ మానుయ వల్ లో ఇవవ బడిన సమసయ  రరిషాక ర్ సూచనలను ఓస 

సెంటర్ నాయకుడు అనుసరించ్చను.  

o ఒకవేళ సమసయ ను రరిషక రించలేకపోతే, ఓస సెంటర్ నాయకుడు ROV 

కార్పయ లయాన్ని  సంప్రదించ్చను.  

o కసమేర్ మదేతు కోసం కంటీ సమాచార్ సేవలను లేదా ఇంటరి్న స ప్ొవైడర్ 

ను సంప్రదించడం వంటి త్గిన చర్య లు ROV తీస్తకుంటుంది. 

• ఇంటర్ని స అంత్ర్పయం 15 న్నమిషాల కనాి  ఎకుక వ ఉంటే, ఓటు కంప్దం 

స్మబబ ంది తాతాక లిక కవర్లోో, వీలైతే ఎలక్ట్కేాన్నక్ ఓటింగ్ రరికర్పల దావ ర్ప తాతాక లిక 

బ్యయ లెటనోు జారీ చేయవచ్చు .  

• ఓటు కంప్దం స్మబబ ంది ఓటర్ ోపేరర్ రికారుులు మరియు సమాచార్పన్ని , ఎన్ని కల 

స్మబబ ంది EIMS లో ఎంటర్ చేయుటకు వీలుగా ప్రధాన ROV కార్పయ లయంలో 

ఉంచ్చతారు. 

• ఇంటర్ని స అంత్ర్పయం ఒక గంట కంటే ఎకుక వ కాలం ఉంటే, లేదా ఉని  

ఓటర్కోు ఉని  సమయాన్ని  బటి ేవారు మరొక ఓటు కంప్దాన్ని రంరబడతారు. 

ROV వబ సైస, ోన సంద్దశ్ం, వార్లేు, జడియో, ోషల్ మీడియా మొదలైన 

వాటి దావ ర్ప ప్రజలకు తెలియజేయబడుతుంది. 
 



ఉరయోగంలో లేని ఓట్ల కంప్రం 

• ఏ కార్ణం చేత్నైనా ఓటు కంప్దం ఉరయోగంలో లేకపోతే, ఓటు కంప్దం నాయకుడు, 

ప్రధాన ROV కార్పయ లయాన్ని తెలియజేయును. 

• బ్యయ కప్ ఓటు కంప్దాల జాబితాను ప్రధాన ROV కార్పయ లయం మయింటైన చేసే్తంది. 

• ొత్ ేఓటు కంప్దాన్ని  త్ర్లించడాన్ని మరియు ఏర్పు టు చేయడాన్ని ఓటు లాజిస్మకే్్  

స్మబబ ంది ఓటు కంప్దం స్మబబ ందిి సహాయం చేాేరు. 

• ROV వబ సైస, ోన సంద్దశ్ం, వార్లేు, జడియో, ోషల్ మీడియా మొదలైన వాటి 

దావ ర్ప ప్రజలకు తెలియజేయబడుతుంది. 
 

బ్యా కప్ ఓట్ల కంప్దాలు 

• భరీ ేఓటు కంప్దాన్ని  ఎని్న కల రోజు కూడా ROV ఆలసయ ంగా న్నయమించవచ్చు . 

• ొత్ ేఓటు కంప్దం అసలు ఓటు కంప్దాన్ని వీలైనంత్ దగరీ్గా ఉండాలి మరియు 

ఓటర్నోు ొత్ ేప్రద్దశాన్ని న్నజశేంచే అసలు సైస వద ేనోటీస్తను పోస్క ేచేయాలి. 

 

హెచ్చ ించ్న భప్రత (హెచచ రిక స్థసాయ ి#1) 

ROV లేదా చట ేఅమలుచే న్నయమించబడిన భప్దతా చర్య ల సందర్భ ంలో, ROV, 

త్గినప్పు డు, అత్య వసర్ సేవల డైర్నకరే్ యొకక  అనుమతి కోసం అభయ రింిచవచ్చు : 

• ఓటరోు ఓటు వేయడాన్ని భవనంలోి ప్రవేశంచవచ్చు  మరియు న్నప్షక మించవచ్చు ; 
• స్మబబ ంది బ్యయ లెట ోలె కి ంప్ప ొనాగించవచ్చు ; లేదా 

• ాధార్ణ రనులు న్నర్వ హంచేందుకు ప్రజలు ప్రవేశంచవచ్చు . 
 

రబ్లుక్ మరియు స్మబబ ంది తరలింపు (హెచచ రిక స్థసాయ ి#2) 

పైన చరిు ంచిన ప్పామాణక మరియు పెరిగిన భప్దతా చర్య లకు అదనంగా త్ర్లింప్ప కోసం 

న్నయమించబడిన స్మబబ ంది ఈ ప్ింది చర్య లను అమలు చేయవచ్చు : 

• అలార్ం ధ్వ న్నసే ేసమీర న్నప్షక మణ దావ ర్ప ప్రశాంత్ంగా వంటనే ఖాళీ చేయమన్న 
ప్రజలకు తెలియజేయండి. 

• వికలాంగులు లేదా ఖాళీ చేయడంలో సహాయం అవసర్మైన వారితో సహా 
ప్రజలందరికీ సహాయం చేయండి. 

• త్లుప్పలు లాక్ చేయండి మరియు ముఖయ మైన రికారుులు మరియు బ్యయ లెటనోు 
భప్దరర్చండి. 

• న్నయమించబడిన సమావేశ్ స్టసలిాన్ని వళి ోసమావేశ్మై ఉండండి. 
• ROV ప్రతాయ మిా య స్టసలిాని్న  ఆమోదిసే్తంది. 
• వాయిస్క మయిల్ లో మరియు భవనంపై అత్య వసర్ సంద్దశాలను పోస్క ేచేయండి. 
• వీలైతే, డిపారేుమంస ోన లైననోు ప్రతాయ మిా య స్టసలిాన్ని రంపించండి. 

• భవనం యొకక  స్టస్మతిి గురించి, భవనంలో కాకుండా సెల్ ోన దావ ర్ప, స్మబబ ందిి 

తెలియజేయండి. 

• ముందుగా న్నయమించబడిన ఉద్యయ గులు ప్రతి అంత్సే్తను త్న్నఖీ చేస్మ, 

న్నప్షక మించిన త్ర్పవ త్ త్లుప్పలు మూస్మవేయాలి. 
 

ఎనిి కల రోజున తరలింపు 

ఎన్ని కల రోజున శాఖను త్ర్లించిన సందర్భ ంలో, పైన పేరొక ని  వాటిి అదనంగా, ఈ 

ప్ింది చర్య లు తీస్తకోవాలి: 



• బ్యయ లెస ప్రప్ియను వంటనే న్నలిపివేస్మ, బ్యయ లెటోు మరియు రటికే రరికర్పలను 

భప్దరర్చి, బ్యయ లెస గది మరియు కంటింగ్ గది త్లుప్పలను లాక్ చేయడం. 

ప్కమబదీధకరించబడి, లెిక ంరబడన్న బ్యయ లెటోు అరు టిక స్తర్క్షిత్ గదిలో భప్దం 

చేయడం. 

• సంత్కం త్న్నఖీ చేయు న్నమిత్ంే, బ్యయ లెటోు స్తర్క్షిత్ బ్యయ లెస గదిలోన్న వర్క  స్టసేషేన ో
వద ేఉంచడం. 

• అప్పు డే స్వవ కరించబడి, ఇంకా ప్కమబదీధకరించబడన్న మరియు రంపిణీ చేయబడన్న 

బ్యయ లెటనోు, స్తర్క్షిత్మైన బ్యయ లెస గదిలో న్నలవ  చేయడం. 

• ఓటింగ్ జరిగే ప్రతాయ మిా య స్టసలిం యొకక  సమాచార్పని్న , అత్య వసర్ రరిస్మతిులకు 

త్గిన విధ్ంగా ఎవరైనా ఓటరోు ఉంటే వారిి తెలియజేయడం. 

• కంటీ అంత్టా ప్రతాయ మాి య ప్డాప్-ఆఫ్ స్ట ి నాలు అందుబ్యటులో ఉని  భవనంపై 
పోస్క ేచేయడం. 

 

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కక వ్ ఓట్ల కంప్దాలను ప్రభావితం చేసే అతా వ్సర 

రరిస్మయత్తలు 

ఒకటి లేదా అంత్కంటే ఎకుక వ ఓటు కంప్దాలను ప్రభావిత్ం చేసే అత్య వసర్ రరిస్మతిులోో, 

ఓటు కంప్దాల ప్పన:స్ట ి రన మరియు / లేదా ఏకీకర్ణ అవసర్ం కావచ్చు . అటువంటి 

రరిస్మతిులలో, ప్ింది విధానాలను ఎని్న కల అధకారులు గమన్నంచాలి. 

• ప్పనర్పవాస ఓటర్కోు వారి ప్ొత్ ేస్టసలిాలు మరియు బ్యయ లెస ప్డాప్-ఆఫ్ బ్యకు్ లకు 
మార్ంీ న్నజశేంచే విధ్ంగా సలహాలన్నచేు  సంకతాలను పోస్క ేచేయడం. 

• ఓటు వేస్మన అని్న  బ్యయ లెటనోు సేకరించి, వీలైతే వాటిన్న సెల్్  -స్వలింగ్ కవర్లోో 
భప్దరర్చడం. 

• బ్యయ లెస బ్యక్్ , ఓటు వేయన్న బ్యయ లెటోు మరియు ఓటర్ ోజాబితాను సేకరించి వాటిన్న 
ొత్ ేప్రద్దశాన్ని ర్వాణా చేయండి. 

• కనీసం ఇదరేు ఎని్న కల అధకారులు, లేదా ఇన్ె ు కరోేు ప్రతి ఓటు కంప్దం నుండి 

అని్న  సమయాలోో బ్యయ లెటతోోనే ఉండాలి మరియు బ్యయ లెటోు స్తర్క్షిత్ంగా ొత్ ే

ఓటు కంప్ద స్ట ి నాలకు బదిలీ చేయబడే వర్కు వాటిన్న రర్య వేక్షిసేూ ఉండాలి. 

• వీలైతే, అవసర్మైన ఏదైనా ొత్ ేముప్దలను విభాగం రంపిణీ చేసేలా చూడాలి. 
 

ఫీల్డు లోని సేకరణ మారా్యలు లేదా స్మబబ ందిని ప్రభావితం చేసే అతా వ్సర 

రరిస్మయత్తలు 

ఫీల్ు లోన్న సేకర్ణ మారీ్పలు లేదా స్మబబ ందిన్న ప్రభావిత్ం చేసే అత్య వసర్ రరిస్మతిులోో, 

ప్పాంతీయ స్టస్మతిి కలిగిన ర్ంగంలో ఉని  డిపారేుమంస స్మబబ ంది, ఎని్న కల అధకారులకు 

తెలియజేయాలి. 

 

డెలిగేషన్ అఫ్ అథారిటీ 

అత్య వసర్ రరిస్మతిి సందర్భ ంలో, డిపార్సే్టమంటల్ ఆరజషనకోు సంబంధంచి ROV అన్ని  

న్నర్ ణయాలు తీస్తకుంటుంది. న్నర్ ణయాలు తీస్తకోవడాన్ని ROV అందుబ్యటులో లేనప్పు డు, 

ప్యరి ేఅధకార్ం అస్మసెంేస ROV(ల)కు బదిలీ అవుతుంది. న్నర్ ణయాలు తీస్తకోవడాన్ని 

ర్నండూ అందుబ్యటులో లేనప్పు డు, అధకార్ం అందుబ్యటులో ఉని  స్వన్నయర్ స్మబబ ందిి 

బదిలీ చేయబడుతుంది. 



స్తర్క్షిత్మైన స్టసలింలో ఉని ప్పు డు, నషంే అంచనా వేయడాన్ని ROV మరియు 

అత్న్న/ఆమ త్రుప్ప స్మబబ ంది, వీలైతే స్మసమే్ ప్పనరుదధర్ణను ప్పార్ంభంచడాన్ని మరియు 

అత్య వసర్ సవ భావం ఆధార్ంగా కార్య కలాపాలు ఎలా ొనాగించాలో న్నర్ ణయించడాన్ని 

సమావేశ్మవుతారు. ఈ సమావేశ్ం యొకక  ఫలిత్ం సెల్ ోన మరియు ఇంటి నంబర్ ో

దావ ర్ప స్మబబ ందిి తెలియజేయబడుతుంది. 
 

అతా వ్సర సమయంలో మరియు తర్వాత జరిగే కమా్య నికషన్ 

ాధార్ణంగా, డిపారేుమంస నాయకుడు, త్ర్లింప్ప ప్పార్ంభాన్ని సంబంధంచి ఒక 

ప్రకటన చేాేరు. ప్రశాంత్మైన, ప్కమమైన రదధతిలో ఉరయోగించాలి్ న న్నప్షక మణను 

మరియు పాటించాల్ి న త్ర్లింప్ప విధానాలను గురించిన విషయాలనీి  కార్పయ లయ 

స్మబబ ందిి మరియు ప్రజలందరికీ సూచించబడును. 

అత్య వసర్ సమయంలో లేదా త్రువాత్ ఉద్యయ గులతో కమూయ న్నకస చేయడాన్ని విభాగం 

ఈ ప్ింది రదధతులను ఉరయోగిసే్తంది: 

• సెల్ ోన్  

• డిపారేుమంటు వాయిస్క మయిల్ 

• ట్టక్్ ్ మస్ే జింగ్ 

• ఇంటి ోనోు 

భప్దతా అధకారులు భవనాన్ని  శుప్భరర్చి త్రువాత్ త్ర్లింప్ప స్టసలింలో హాజరు 

తీస్తకుంటారు. ఉద్యయ గులందరికీ ఖాతా ఇవవ బడిన త్ర్పవ త్, సైస లోన్న ఏదైనా 

అధకారులకు తెలియజేయబడుతుంది. ఏద్దమైనా, హాజరు తీస్తొనే సమయంలో 

జటేు సభ్యయ డు లేన్న రక్షంలో అధకారులకు వంటనే తెలియజేయబడుతుంది. భప్దతా 

సమనవ యకర్ ేలేదా యాజమానయ ం, తిరిగి ప్రవేశంచే స్టస్మతిి మరియు అవకాశ్ం గురించి 

స్మబబ ందిి తెలియజేాేరు. 
 

ముంద్యగా రికార్ు చేస్మన సందేశం 

అత్య వసర్ సంద్దశ్ విషయాలు అత్య వసర్ సవ భావంపై ఆధార్రడి ఉంటాయి. 

ఎన్ని కల రోజున అత్య వసర్ రరిస్మతిి జరిగితే ొత్ ేఓటింగ్ సైసస్టల గురించి ప్రజలకు 

తెలియజేయడాన్ని వీలుగా సంద్దశాలు తాజాగా ఉండేలా చూడటాన్ని అడిి న్నక్ట్సేటేివ్ 

సరీవ సెస్క మేనేజర్ బ్యధ్యయ లు. 
 

కొతత ఉదా్య గ్న ఓరియంటేషన్ 

ొత్ ేఉద్యయ గులకు ఈ పాలస్వలోన్న విషయాలు వారి రర్య వేక్షకున్న దావ ర్ప 

తెలియజేయబడతాయి. స్మబబ ంది అంతా, త్ర్లింప్ప మారీ్పలు మరియు సమావేశ్ 

స్టసలిాల అవగాహనను కలిగి ఉండాలి.  

 

డిపార్ుమంట్ స్మబబ ందిక్త శిక్షణా వా్య హం 

ప్పాథమిక భప్దత్ మరియు అత్య వసర్ సమాచార్ంతో కూడిన ఈ ప్రణాళిక యొకక  కాపీన్న 

కలిగి ఉని  ఒక బండర్ ను ఈ విభాగం న్నర్వ హసే్తంది. 

ప్రతి ఎన్ని కకు ముందు ఈ గైడ్ సమీక్షించబడుతుంది మరియు నవీకరించబడుతుంది. 

చివరి గైడ్ ఎన్ని కల రోజుకు 120 రోజుల ముందుగా ప్యరి ేచేయాలి. 


