
ਅੰਤਕਾ C - ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਦੇ 
ਉਪ੍ਾਅ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਹਨ: 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਮਆਰੀ ਉਪਾਅ 
ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਿਰਨਾਂ ਤਿੱਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਸੀਜਮਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਘਨ 
ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਿਾਉਂਟੀ ਿਾਂ ਜਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਬੈਿ ਪ੍ਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
• ਮੁਲਾਿਾਤੀ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਿਰਮਚਾਰੀ, ਿ ੋਜਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਡੈਸਿ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨ ੰ  ਮਲੁਾਿਾਤੀ ਜਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ/ਆਈ ਹੈ। 
• ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਿੰਜਪ੍ਊਟਰ ਸਰਵਰ ਰ ਮ ਅਤੇ ਬਲੈਟ ਰ ਮ ਹਮਸੇਾਂ ਬੈਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜਮਤ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਤੇ 

ਵੀਡੀਓ ਜਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੁਿੱ ਜਖਅਤ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਬਕੈਅੱਪ 
ਿੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰਵਰ ਿਾਂ ਨ ੈੱਟਵਰਿ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ, ਬੈਲਟ ਦਾ ਖਾਿਾ ਅਤੇ ਜਡਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (EMS) ਦੀ 
ਗਤੀਜਵਿੀ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸਜਥਤ ਹੋਣਗੇ। 

• ਇਸ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬੈਿਅਿੱਪ੍ ਆਪ੍ਣ-ੇਆਪ੍ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰਵਰ ਜਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਜਤਆਰ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ, ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ EMS ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਜਨਯਜਮਤ ਿਾਰਿਿਰਮ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਬੈਿਅਿੱਪ੍ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮੂਹ 
ਿੇ ਿੋਈ ਉਪ੍ਿਰਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਿੇ ਜਿਸੇ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ 'ਤੇ ਿੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਉਪ੍ਿਰਨ ਵਰਤੋਂ 
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦ,ੇ ਤਾਂ ਜਵਭਾਗ ਿੋਲ ਵਾਿ  ਉਪ੍ਿਰਨ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿ ੋਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਿੇ। 

• ਿੇ ਿੋਈ ਵਾਿ  ਉਪ੍ਿਰਨ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ੇਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਿੋਲ ਹਿੱਥੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਜਹਤ ਿੰਮ 
ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 



ਗਾਇਬ ਉਪਕਰਨ 
ਿੇ ਿੋਈ ਉਪ੍ਿਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਿੇ ਜਿਸੇ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਦਾ ਉਪ੍ਿਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁਿੱ ਖ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  
ਸ ਜਚਤ ਿਰੇਗਾ। 

• ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਿੈਅਿੱਪ੍ ਚੋਣ ਉਪ੍ਿਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਟਰਿੱਿ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

• ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਉਪ੍ਿਰਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨ ੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ 
ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਟਰਿੱਿ ਤੋਂ ਜਿਸ ੇਵੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਿਰਨ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਤੈਨਾਤ ਿਰਨਗੇ। 

ਬੈਕਅੱਪ ਵੋਖਟੰਗ ਸਮਾਨ 
ਿੇ ਿੋਈ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਗਆੁਚ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  
ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਜਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਡਿੱ ਜਬਆਂ ਦੇ ਡੁਪ੍ਲੀਿੇਟ ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱ ਖ ੇਿਾਣਗੇ। 
• ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੈਿਅਿੱਪ੍ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
• ਿੇ ਜਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਗਹਾ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਇਿਿੱਠਾ ਨਹੀਂ 

ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਿਅਿੱਪ੍ ਸਮਾਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਿੇ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਯਤ ਜਸਫਟ ਲਈ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ 
ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਿ 
ਿਰੇਗਾ। 

• ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਬੈਿਅਿੱਪ੍ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸ ਚੀ ਮੁਿੱ ਖ ROV ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾਏਗੀ। 

ਸੱਕੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ 
ਿੇ ਿੋਈ ਸਿੱਿੀ ਜਵਅਿਤੀ ਿਾਂ ਵਸਤ  ਜਦਖਾਈ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਜਥਤੀ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਜਿਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿਰੇਗਾ। 

ਹੱਥੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਿੇ ਿੋਈ ਇਲੈਿਟਰਾਜਨਿ ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਿਰਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਿਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  
ਰੋਿਣ ਲਈ: 

• ਸਾਰੇ ਿਾਰਿ ਹਿੱਥੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 


