
પરિરિષ્ટ C– રિવાિક પગલાાં 

 

ચ ૂંટણી પ્રક્રિયાના સૂંભક્રિત ક્રિકે્ષપોને ટાળિા માટે મતદારોના રક્રિસ્ટટર ાર (ROV) પાસ ેલેિા માટે નીચેના 

ક્રનિારક પગલાૂં છે: 

માિક સુિક્ષા પગલાાં 

ચ ૂંટણી સૂંબૂંક્રિત સામગ્રી અને સાિનોની એક્સેસને મયાાક્રદત કરિી અને અૂંતે કોઈપણ સૂંભક્રિત 

ક્રિકે્ષપોન ેરોકિા: 

• સ્ટટાફ દ્વારા કાઉન્ટી અથિા ક્રિભાગે જારી કરલેા ID બેિ પહેરિા િરૂરી છે. 

• મુલાકાતીઓ અથિા ક્રબન-કમાચારીઓ િઓે આગળના ડેસ્ટક ક્રસિાય ક્રિભાગની ઓક્રફસોમાૂં 

પ્રિેશ કર ેછે મુલાકાતી િનેે મળિા આવ્યા હોય ત ેકમાચારી સાથે હોિા આિશ્યક છે. 

• ક્રિભાગના કમ્પ્યુટર સિાર રૂમ અન ેમતપત્ર રૂમ હૂંમેશા મયાાક્રદત બૅિ એક્સેસ સાથે અને 

ક્રિક્રડઓ સિેલન્સ દ્વારા સુરક્રક્ષત હોય. 

 

સવવિ અિે િેટવકવ  બૅકઅપ 

મુખ્ય સિાર અથિા નેટિકા  બૂંિ પડિાની ઘટનામાૂં માક્રહતી પ્રિાહનો ક્રિકે્ષપ રોકિા: 

• ક્રિભાગની મતદાન પ્રણાલી, મતપત્ર લેઆઉટ અને ક્રડઝાઇન, અન ેચ ૂંટણી મેનેિમેન્ટ ક્રસસ્ટટમ 

(EMS) પ્રિૃક્રિ કાઉન્ટીના સુરક્રક્ષત ડેટા કેન્ર પર ક્રસ્ટથત રહેશ.ે 

• આ ડેટાના બૅકઅ્સ આપમેળે થાય છે અને મુખ્ય સિાર ડાઉન જાય તો કાયારત થિા માટે તૈયાર 

રાખિામા આિ ેછે. 

• મતદારોના ડેટા, મતદાન પ્રણાલી અન ેEMS માૂં થયેલા ફેરફારોનો ક્રનયક્રમત અનુસ ક્રચત 

બૅકઅપ લેિામાૂં આિે છે. 

 

મત કેન્દ્ર ઉપકિણોિો બકૅઅપ સેટ 

કોઈપણ ઉપકરણો ક્રબનઉપયોગી થઈ જાય તો મતદાન પ્રક્રિયામાૂં ક્રિકે્ષપને રોકિા માટે: 

• િો કોઈ મત કેન્ર ખાતે કોઈ એિી ઘટના બન ેછે િમેાૂં તેના િતામાન ઉપકરણો ક્રબનઉપયોગી 

થાય છે, તો ક્રિભાગ પાસ ેિિારાના ઉપકરણો ઉપલબ્િ હોિા િોઈએ િથેી મતદાન સ્ટથાન પર 

મતદારોની કાયાિાહી ચાલુ રહી શકે. 

• િો તયાૂં કોઈ િિારાના ઉપકરણો ઉપલબ્િ ન હોય, તો મત કેન્ર પર મેન્યુઅલ પ્રક્રિયા હેઠળ 

સૂંચાલન કરિાની ક્ષમતા હોિી િોઈએ. 

 

ગુમ થયલે ઉપકિણો 

િો કોઈપણ ઉપકરણો ગુમ થઈ જાય તો મતદાન પ્રક્રિયામાૂં ક્રિકે્ષપને રોકિા માટે: 

• િો કોઈ મત કેન્રમાૂં સાિનો ગુમ થાય છે, તો મત કેન્રની લીડ મુખ્ય ROV ઓક્રફસને જાણ કરશ.ે 

• બૅકઅપ ચ ૂંટણી ઉપકરણો સૂંગ્રહ કરતો મોબાઇલ સ્લાય ટરકનુૂં વ્યિસ્ટથાપન િેરહાઉસ સ્ટટાફ દ્વારા 

કરિામાૂં આિશે. 



• મત કેન્ર પર પુરિઠા અન ે ઉપકરણોની સુરક્ષા સુક્રનક્રિત કરિા માટે ઓછામાૂં ઓછા બે 

િેરહાઉસ સ્ટટાફ સભ્યો સ્લાય ટરકમાૂંથી મત કેન્ર સુિી કોઈપણ પુરિઠા અને ઉપકરણો તૈનાત 

કરશ.ે 

 

 

બૅકઅપ મતદાિ પુિવઠો 

કોઈપણ મતદાન પુરિઠો ક્રબનઉપયોગી થઈ જાય અથિા ગુમ થઈ જાય તો મતદાન પ્રક્રિયામાૂં ક્રિકે્ષપ 

અટકાિિા માટે: 

• મત કેન્રના કમાચારીઓ માટે તૈયાર કરિામાૂં આિેલ કન્ટેનરની ડુક્ર્લકેટ જાળિિામાૂં આિશે. 

• મત કેન્રના સૂંયોિક બૅકઅપ િોક્રટૂંગ પુરિઠાને જાળિિા માટે િિાબદાર છે. 

• એિી ઘટનામાૂં કે િો કોઈ સ્ટથાન ખસેડિુૂં પડે, અને કમાચારીઓ તેમનો િતામાન પુરિઠો એકક્રત્રત 

કરિામાૂં સમથા ન હોય તો, જ્યાર ેશક્ય હોય તયાર ેબૅકઅપ પુરિઠો નિા સ્ટથાન પર 

પહોૂંચાડિામાૂં આિશે. 

 

મત કેન્દ્રિા ગેિહાજિ કમવચાિી 

મત કેન્રના કમાચારીઓ તેમની ક્રનયુક્ત પાળીમાૂં ક્રરપોટા  ન કર ેતો મતદાન પ્રક્રિયામાૂં ક્રિકે્ષપ અટકાિિા 

માટે: 

• મત કેન્રના લીડ મત કેન્ર પર બદલીના કમાચારીઓ પ્રાપ્ત કરિા માટે ROV ઓક્રફસનો સૂંપકા  

કરશ.ે 

• પ્રક્રશક્રક્ષત બૅકઅપ કમાચારીઓની સ ક્રચ મુખ્ય ROV ઓક્રફસ દ્વારા જાળિિામાૂં આિશે. 

 

િાંકાસ્પદ વ્યરિ અથવા વસ્તુ 

કોઈ શૂંકાસ્ટપદ વ્યક્રક્ત અથિા િસ્ટતુ દેખાય તો મતદાન પ્રક્રિયામાૂં ક્રિકે્ષપ અટકાિિા માટે: 

• મત કેન્રના લીડ પક્રરક્રસ્ટથક્રતના આિાર ેસુરક્ષા અક્રિકારીઓનો સૂંપકા  કરશ.ે 

 

મેન્દ્યુઅલ રસસ્ટમો તૈિાત 

ઇલેક્ટર ોક્રનક મતદાન ઉપકરણો ક્રબનઉપયોગી થઈ જાય મતદાન પ્રક્રિયામાૂં ક્રિકે્ષપ અટકાિિા માટે: 

• બિા કાયો મેન્યુયલ પ્રક્રિયા દ્વારા કરી શકાય છે. 

 


