
પરિશિષ્ટ ડી - આકસ્મિક યોજનાઓ 

 

આકસ્મિક યોજનાનો હતે ુકટોકટી અથવા અન્ય એવા બનાવની પરિસ્મથતિિાાં ચ  ાંટણી દિતિયાન હાથ 

ધિવાની પ્રરિયાઓ આગળ ધપાવવાનો છે જે તવભાગને લોકોની સેવા કિવા અને/અથવા ચ  ાંટણી 
યોજવાિાાં અવિોધ ેછે. કટોકટીની સ્મથતિ દિતિયાન, િાત્ર િાજ્યપાલ ચ  ાંટણી યોજવાની આ તવભાગની 
ફિજન ેતનલાંબબિ કિી શકે છે.1 

આ યોજનાઓનો ઉપયોગ િાજ્યના સબિવ (એસઓએસ)ની આકસ્મિક યોજના સાથે જોડાણિાાં કિવાિાાં 
આવશે. 

કટોકટી દ્વાિા ઉત્પન્ન થયેલ િેિવણીની િાત્રા દ્વાિા તવભાગ કટોકટી પ્રત્યેના િેના પ્રતિભાવોની કાયયવાહી 
કિે છે. હાંિેશની જેિ, જો કોઈ કિયિાિીને એવી કટોકટીની પરિસ્મથતિ અંગ ેજાણ થાય છે જેિાાં કાયદાના 
અિલ અથવા િબીબી િદદની જરૂિ હોય, િો િેઓ 911 પિ કોલ કિશે અને ફ્લોિ સપુિવાઇઝિને 

જાણ કિશ.ે 

યાદ િાખો, ઓરિસિાાં િહલેા કોઈપણ દમતાવેજો કિતાાં વ્યસ્તતગત સલાિતી વધ ુિહત્વપણૂણ છે. 

પ્રથિ શુાં સાંભાળવુાં જોઈએ (મથળ ખાલી કિવાના સાંજોગોિાાં) 
• જો આવુાં કિવાનો સિય હોય અને આવુાં કિવાથી વ્યસ્તિગિ સલાિિી પિ જોખિ આવે િેિ ન 

હોય િો, િો મટાફ િહત્વના િિની યાદીિાાં શાિેલ: નીિેની વમતઓુ એકતત્રિ કિી શકે છે અથવા 
સિુબિિ કિી શકે છે: 

1. િિપત્ર (પ્રથિ આપેલા િિ, બાકી બીજુ ાં પછી)  
2. િોકડ અને િેકો અને પિચિુણ િોકડ બોતસ 

િહત્વપણૂણ અને અન્ય િેકોડ્ સણનુાં સાંિક્ષણ અને પનુ:પ્રાશસ (કટોકટી દિશિયાન) 

• નીિ ેઆપેલી િીજોને િહત્વપ  ણય અને આવશ્યક િેકોડય ગણવાિાાં આવે છે અને કટોકટીના મવરૂપ 

અને અવકાશના આધાિે બબલ્ડીંગિાાંથી જો  શક્ય હોય િો િે લેવી જોઈએ. 

1. ગણિિી કિેલ અને બબન ગણિિી કિેલ િિપત્ર 

2. સવયસય 
3. અન્ય ઇલેતરોતનક ડેટા મટોિેજ 

4. િિદાિોની યાદી 
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5. પિચિુણ િોકડ બોતસની િોકડ અને િેકો 

કમ્પ્યટુિ સિુક્ષા 
• જો ડેમકટોપ કમ્પ્યટુસયને સિુબિિ િીિે બાંધ કિવાનો સિય ન હોય, િો કિયયાિીઓએ 

Ctrl+Alt+Delete નો ઉપયોગ કિીન ેિેિના કમ્પ્યટુિને લોક કિવુાં જોઈએ. 

• આને િાટેનુાં કાિણ એ છે કે પાવિ બટનને બસ એક વાિ દબાવવુાં જોડાણને છૂટુાં પાડવા અને 
િેન ેપ  િી િીિે શટ ડાઉન કિવા િાટે પ  િત ુાં ન હોય. 

• જો પાવિ ન હોય િો, િો કિયિાિીઓએ કમ્પ્યટુસયને હને્ડલ કિવાની શ્રેષ્ઠ િીિ તવશે ટેકનોલોજી 

સતવિસ અને સોલ્ય ુશન્સ (TSS) તવભાગના િાગયદશયનની િાહ જોવી જોઈએ. 

 

ગણતિી કિેલ અને બિન ગણતિી કિેલ િતપત્ર 

• સાિાન્ય િીિે, ગણવાિાાં આવેલ હોય કે નહીં, િિપત્રને િેિના સાંબાંતધિ ભાગિાાં વગીકૃિ 

કિવાિાાં આવે છે અને અંતિિ સાંગ્રહ િાટે િૈયાિ ન હોય ત્યાાં સધુી સલાિિ બૅલટ રૂિિાાં 
સાંગ્રરહિ કિવાિાાં આવે છે. િિપત્રોની ગણિિી કયાય પછી, િેન ેએક અલગ સિુબિિ મથળે 

સાંગ્રરહિ કિવાિાાં આવે છે. ગણવાિાાં ન આવેલ હોય િેવા િિપત્રો િેિની સ્મથતિ અનસુાિ 

વગીકૃિ કિવાિાાં આવે છે અને સાંગ્રરહિ કિવાિાાં આવે છે: 

1. િિપત્રો જે હજી પણ પિબબડીયાિાાં છે, વગીકૃિ કિેલા નથી, અને સહીની િકાસણી 
કિેલા નથી 

2. િિપત્રો જે હજી પિબબડીયાિાાં છે, તવભાગિાાં વગીકૃિ કિેલા છે અને સહીની િકાસણી 
કિેલા છે 

3. પિબબડીયા બહાિ કાઢેલા અને િયાયદા સાંખ્યા ધિાવિા બોતસિાાં િિપત્રો 
• નોંધ: િિપત્રો સહીંની િકાસણી િાટે અથવા િિપત્ર િપાસ રૂિ કાિિલાઉ ધોિણે વકયમટેશન 

પિ હોઈ શકે છે. 

• જો કોઈ કટોકટી ઊભી થાય છે િો િે િાટે મટાફને બબલલ્ડિંગિાાંથી િિપત્રો કાઢવાની જરૂિ ઊભી 
થાય છે, િો કિયિાિીઓ બોતસીસ, અથવા ડબાઓ ટેપ કિશ ેઅને િેિન ેનવા મથળે ખસેડશ.ે 

• જો િેન ેબબલલ્ડિંગિાાંથી ખસેડી શકાય િેિ ન હોય, િો િિપત્રોન ેએક સિુબિિ રૂિિાાં મ  કવાિાાં 
આવશે. 

• ખાલી, જાિી કિેલ ન હોય િેવા િિપત્રોન ેદ િ કિવાનો સિય ન હોય િો િેિને છોડી દેવા 
જોઈએ. જો સિય હોય િો, ખાલી, અનઈશ્ય  ડ િિપત્રોનુાં શુાં કિવુાં જોઈએ િે અંગે િજજમરાિ ઓફ 

વોટસય (ROV) અથવા ડેબઝગ્ની કિયિાિીને સલાહ આપે છે. 



 

િતદાિોની િારહતીનો ઇશતહાસ અપડેટિાાં શવકે્ષપ અથવા કનેતિન ગિુાવવુાં 
• િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસન ેજાણ કિશે. 
• જો આ તવિેપ ફતિ કોઈ તવતશષ્ઠ િિ કેન્રિાાં હોય અને િે 30 તિતનટથી વધ ુસિય સધુી િાલે 

અથવા િિદાિોની હાજિીની સાંખ્યા આધાિે કોઈ નોંધપાત્ર સિય સધુી િહ,ે િો િિદાિોને બીજા 

િિ કેન્રિાાં િોકલવાિાાં આવશે અથવા કાિિલાઉ િિદાન કિવાનો તવકલ્પ આપવાિાાં 
આવશે. 

• જો તવિેપ સિગ્ર કાઉલન્ટ-વ્યાપી હોય, િો િિ કેન્રના કિયિાિી, જો શક્ય હોય િો, ઇલેતરોતનક 

િિદાન ઉપકિણો દ્વાિા કાિિલાઉ િિપત્ર જાિી કિી શકે છે, અને જો મટાફ િિદાિ િાટે 

યોગ્ય િિપત્રનો પ્રકાિ અથવા પ  વયતનધાયિણ કિવાિાાં સિિ હોય િો કાિિલાઉ 

પિબબડીયાઓિાાં આપશે. 

• એકવાિ તસમટિ બૅકઅપ થઈ જાય અને િાલ ુથઈ જાય ત્યાિે બધા િિદાિોના પેપિ િેકોડ્ સય 
અને િારહિીને EIMS િાાં દાખલ કિવા િાટે િાખવી જોઈએ. 

• િિદાન તસમટમ્પસ તવભાગ તવિેિા(ઓ) ને િિિ જ સાંપકય કિશ ેઅને શક્ય િેટલી વહલેી િકે આ 

સિમયાનુાં તનિાકિણ કિશ.ે 

 

વીજ પ્રવાહ િાંધ થવો 
• િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસન ેજાણ કિશે. 
• જો વીજ પ્રવાહ 15 તિતનટથી વધ ુબાંધ િહ ેછે, િો િિદાિોને બીજા િિ કેન્રિાાં િોકલવાિાાં 

આવશે. 

• લોકોન ેવેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાિાિ, િેરડયો, સોતશયલ િીરડયા વગેિે દ્વાિા જાણ કિવાિાાં 
આવશે. 

 

ખિાિ હવાિાન 

• િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસને જાણ કિશે. 
• જો હવાિાનને કાિણે જો કોઈ િિ કેન્ર પહોંિી શકાય િેવુાં ન હોય અથવા અસિુબિિ હોય, િો 

બૅકઅપ િિ કેન્રનો સાંપકય  કિવાિાાં આવશે અને ઉપયોગ િાટે િિિ જ મથાતપિ કિવાિાાં આવશે. 

• લોકોન ેવેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાિાિ, િેરડયો, સોતશયલ િીરડયા વગેિે દ્વાિા જાણ કિવાિાાં 
આવશે. 

 

આગ અથવા અન્ય હોનાિત 

• બધા મટાફ અને િિદાિોને પહલેા સિુબિિ િીિે બહાિ કાઢવાના િહશેે. 



• િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસને જાણ કિશે. 
• જો સિય હોય િો, િો િિ કેન્રના કિયિાિીઓ નીિેના િિ મજુબ કાિગીિી કિશ:ે 

1. સતુવધાિાાંથી (વોટ-બાય-િેઇલ બેલેટ, સાધનોિાાંથી િેિિી કાડસય, બ્લેક બેલેટ 

બોતસિાાંથી પેપિ બેલટ્સ, અને શિિી િિદાિ નોંધણીના િિપત્રો) બધા િિ આપેલા 
િિપત્રોન ેસિુબિિ રૂપે દ િ કિશે. 

2. ચ  ાંટણી િારહિી િેનેજિેન્ટ તસમટિ (EIMS) ની એતસેસના બધા કમ્પ્યટુસયને સિુબિિ 

કિશ/ેબાંધ કિશે 
3. િિાિ િિદાન ઉપકિણોને સિુબિિ કિશે/બાંધ કિશે 
4. જો શક્ય હોય િો દિેક કમ્પ્યટુસય/ઉપકિણોને દ િ કિશે. 

• મખુ્ય ROV ઑરફસ લોકોને વેબસાઇટ, ફોન િેકોરડિંગ, સિાિાિ, િેરડયો, સોતશયલ િીરડયા, 
વગેિે દ્વાિા સ  બિિ કિશે અને લોકોન ેવૈકલ્લ્પક િિ કેન્રોની જાણ કિશ.ે 

• િાત્કાબલક પ  િક િિકેન્ર મથાપવાિાાં આવશે. 

 

િતદાન ઉપકિણિાાં ખિાિી 
• જ્યાિે િિ કેન્રની લીડ આ સિમયાનુાં તનિાકિણ લાવે, ત્યાાં સધુીિાાં િિદાિોને કાગળના 

િિપત્ર આપી શકાય છે. 

• િિ કેન્રની લીડ િિ કેન્ર િેન્યઅુલિાાં પ્રદાન થયેલ મશુ્કેલીતનવાિણ સ  િનાઓનુાં પાલન 

કિશ.ે 

• જો તનિાકિણ લાવવાિાાં અસિથય હોય, િો િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસનો સાંપકય 
કિશ.ે 

• ROV િકનીકી સિથયન પ  રુાં પાડવા અથવા પ  િક ઉપકિણો િોકલવા જેવા યોગ્ય પગલાાં લેશે. 

 

જો િૅલટ ઓન-રડિાન્ડ ઉપકિણો કાિ કિવાનુાં િાંધ કિે છે 

• િિ કેન્રની લીડ િિ કેન્ર મટાફ િાટે િેન્યઅુલિાાં પ્રદાન થયેલ મશુ્કેલીતનવાિણ સ  િનાઓનુાં 
પાલન કિશ.ે 

• જો તનિાકિણ લાવવાિાાં અસિથય હોય, િો િિ કેન્રના લીડ િિદાન સાધનોના બૅકઅપ 

સેટિાાંથી બલટ ઓન રડિાન્ડ િશીનન ેિવાના કિવા િાટે સાંકલન કિવા િાટે મખુ્ય ROV 

ઓરફસનો સાંપકય  કિશે. 
• જો બૅલટ ઓન રડિાન્ડ િશીનો હજી પણ અયોગ્ય લાગ ેછે, િો િિ કેન્રો પિ બૅલટ િારકિંગ 

ઉપકિણોનો ઉપયોગ કિવાિાાં આવશે. 



• જો િિ કેન્રિાાં વીજ પ્રવાહ બાંધ થાય છે, િો િિદાન પ્રરિયાિાાં તવિેપ અટકાવવા િાટે 

જનિેટિનો ઉપયોગ કિવાિાાં આવશે. 

• જો જનિેટિનો ઉપયોગ કયાય પછી પણ વીજ પ્રવાહ બાંધ િહશેે, િો િિદાિોને પ  વય-મરુરિ 

આકસ્મિક પ્રકાિના િિપત્ર જાિી કિવાિાાં આવશે. 

• જો પ  વય-મરુરિ આકસ્મિક પ્રકાિના િિપત્ર સિા્િ થઇ જાય છે, િો ROV છેલ્લા આકસ્મિક 

િિપત્રના આધાિે હાથથી લખાયેલા િિપત્ર મવીકાિશે. 
 

ઇન્ટિનેટ તનેતિન િાંધ થઈ જવુાં 
• િિ કેન્રની લીડ િિ કેન્ર મટાફ િાટે િેન્યઅુલિાાં પ્રદાન થયેલ મશુ્કેલીતનવાિણ સ  િનાઓનુાં 

પાલન કિશ.ે 

o જો તનિાકિણ લાવવાિાાં અસિથય હોય, િો િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસનો 
સાંપકય કિશે. 

o ROV ગ્રાહક સિથયન િાટેની કાઉન્ટી િારહિી સેવાઓ અથવા ઇન્ટિનેટ પ્રદાિાનો 
સાંપકય કિવા જેવા યોગ્ય પગલાાં લેશે. 

• જો 15 તિતનટથી વધ ુઇન્ટિનેટ કનેતશન બાંધ િહ ેછે, િો િિ કેન્રના કિયિાિી, જો શક્ય હોય 

િો, કાિિલાઉ પિબબડીયાઓિાાં, ઇલેતરોતનક િિદાન ઉપકિણો દ્વાિા કાિિલાઉ િિદાન 

કિી શકે છે. 

• િિ કેન્રના કિયિાિીઓ મખુ્ય ROV ઓરફસિાાં EIMS િાાં દાખલ કિવા િાટે િિાિ 

િિદાિોના પેપિ િેકોડ્ સય અને ચ  ાંટણીના કિયિાિીઓની િારહિી િાખશે. 

• જો ઇન્ટિનેટ કનેતશન એક કલાક, અથવા હાજિ િિદાિોની સાંખ્યાના આધાિે નોંધપાત્ર સિય 

કિિા વધ ુસિય બાંધ િહ ેછે, િો િિદાિોને બીજા િિ કેન્રિાાં કનેતશન આવશે. લોકોન ેROV 

વેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાિાિ, િેરડયો, સોતશયલ િીરડયા વગેિે દ્વાિા જાણ કિવાિાાં આવશે. 

 

ઉપયોગ ન કિી િકાય તેવુાં િત કેન્ર 

• જો કોઈપણ કાિણોસિ િિ કેન્ર બબનઉપયોગી િહ ેછે, િો િિ કેન્રની લીડ મખુ્ય ROV ઓરફસને 
જાણ કિશ.ે 

• બૅકઅપ વોટ કેન્રોની સ  બિ મખુ્ય ROV ઓરફસ દ્વાિા જાળવવાિાાં આવશે. 

• ચ  ાંટણી લોજજલમટતસ મટાફ િિ કેન્રના મટાફને નવા િિ કેન્ર પિ ખસેડવા અને મથાપવાિાાં 
સહાય કિશ.ે 

• લોકોન ેમથાન ફેિફાિ અંગે ROV વેબસાઇટ, ફોન સાંદેશ, સિાિાિ, િેરડયો, સોતશયલ િીરડયા 
વગેિે દ્વાિા જાણ કિવાિાાં આવશે. 

 



િૅકઅપ િત કેન્રો 
• ROV િોડાિાાં િોડુાં ચ  ાંટણીના રદવસ સધુીિાાં પણ બદલીના િિ કેન્રની તનયસુ્તિ કિી શકે છે. 

• નવુાં િિ કેન્ર શક્ય િેટલ ુમ  ળ િિ કેન્રની નજીક હોવુાં આવશ્યક છે અને િિદાિોને નવા મથાન ે

િોકલવા િાટે મ  ળ મથળ પિ એક સ  િના પોમટ કિવી આવશ્યક છે. 

 

ઉચ્ચતિ સિુક્ષા (ચેતવણીની િાત્રા #1) 

ROV અથવા કાયદાના અિલીકિણ દ્વાિા તનયતુિ કિેલા સિુિા પગલાઓની ઉચ્િ સ્મથતિિાાં, યોગ્ય 

હોય ત્યાિે, ROV કટોકટી સેવાઓની કિેિીિાાં તનયાિકની તવનાંિી િાટે આ કિી શકે છે: 

• િિ આપવા િાટે િિદાિોને િકાનિાાં પ્રવેશવા અને બહાિ નીકળવા િાટે; 

• મટાફને િિપત્રની ગણિિી િાલ ુિાખવા; અથવા 
• લોકોન ેતનયતિિ વ્યવસાય ડિવા િાટે પ્રવેશ કિવા િાટે. 

 

લોકો અને મટાિ ખાલી કિાવવા (ચેતવણીની િાત્રા #2) 

ખાલી કિાવવા િાટે ઉપિ િિાય કિેલ ધોિણ અન ે ઉચ્િિિ સિુિાના પગલા ઉપિાાંિ તનયતુિ 

કિયિાિીઓ દ્વાિા નીિેના પગલાાં અિલિાાં મ  કી શકાય છે: 

• જો એલાિય સાંભળાય િો નજીકના તનકાસ િાગયિાાંથી લોકોન ેિાત્કાબલક શાાંિ િીિે બહાિ નીકળવા 
િાટે લોકોન ેજાણ કિવી. 

• અપાંગ હોય અથવા જેિને સલાિિ મથળે જવાિાાં િદદની જરૂિ હોય િે સરહિના િિાિ જાહિે 

સભ્યોની સહાય કિવી. 
• દિવાજા લોક કિવા અને િહત્વપ  ણય િેકોડ્ સય અને િિપત્રો સિુબિિ કિવા. 
• તનયતુિ િીરટિંગ મથળ િિફ આગળ વધવુાં અને સાથે િહવે ુાં. 
• ROV વેકલ્લ્પક મથળને િાંજ િી આપશે. 

• વોઇસિેલ અને બબલલ્ડિંગ પિ કટોકટી સાંદેશાઓ પોમટ કિવા. 
• શક્ય હોય િો તવભાગની ફોન લાઇનો વૈકલ્લ્પક મથાન પિ ફોિવડય કિવી. 
• બબલલ્ડિંગિાાં નહોં હોય એવા મટાફને, સેલ ફોન દ્વાિા, બબલલ્ડિંગની સ્મથતિ તવશે જાણ કિવી. 
• પ  વય-તનયતુિ કિયિાિીઓ દિેક િાળની િપાસ કિશે અને બહાિ નીકળ્યા પછી દિવાજા બાંધ 

કિશ.ે 

 

ચ ૂાંટણીના રદવસે િહાિ કાઢવાની પ્રરિયા 
ચ  ાંટણીના રદવસે તવભાગ ખાલી કિાવવાની ઘટનાિાાં, ઉપિ જણાવેલ પગલાાં ઉપિાાંિ, નીિેના પગલાાં 
લેવાિાાં આવશે: 



• િિદાન પ્રરિયાને તિુાંિ િોકો અને િિપત્ર રૂિ અને ગણિિી કિવાના રૂિના દિવાજા લોક 

કિીને િિપત્ર અને ટેબ્યલેુશન ઉપકિણોને સિુબિિ કિવા. વગીકૃિ થયેલ િિપત્રો ગણાય 

નહીં િે પહલેા જ સિુબિિ રૂિિાાં સાંગ્રરહિ હોય છે. 

• સહી િકાસણી િાટેના વકયમટેશન પિના િિપત્રો સિુબિિ િિપત્ર રૂિિાાં મ  કવા જોઈએ. 

• િિપત્રો જે હિણાાં જ પ્રા્િ થયા હોય, પિાંત ુહજુ સધુી વગીકૃિ અને તવિરિિ થયા ન હોય, િે 

સિુબિિ િિપત્ર રૂિિાાં પહલેેથી જ સાંગ્રરહિ હોય છે. 

• િિદાિાઓને, કટોકટીિાાં સૌથી યોગ્ય િીિે, વૈકલ્લ્પક સાઇટના મથાનની, જ્યાાં િિદાન થશે, 

િેની જાણ કિવી. 
• આખી કાઉન્ટીિાાં વૈકલ્લ્પક ડ્રોપ-ઓફ મથાનો જ્યાાં ઉપલબ્ધ હોય િેની િારહિી બબલલ્ડિંગ પિ પોમટ 

કિવી. 
 

એક અથવા વધ ુિત કેન્રોને અસિ કિતી કટોકટીઓ 

એક અથવા વધ ુિિ કેન્રોને અસિ કિિી કટોકટીની સ્મથતિિાાં, પનુ:મથાપન અન/ેઅથવા િિ કેન્રોના 
એકત્રીકિણની જરૂિ પડી શકે છે. આવા સાંજોગોિાાં, ચ  ાંટણી અતધકાિીઓ દ્વાિા નીિેની પ્રરિયાઓનુાં 
અવલોકન કિવુાં આવશ્યક છે. 

• મથાન પરિવિયન તવશે િિદાિોને નવા મથળ અને બેલેટ ડ્રોપ-ઑફ બોતસ પિ િોકલવા અંગે 
િારહિગાિ કિિાાં સાંકેિો લગાવવા. 

• બધા િિ આપેલા િિપત્રો એકતત્રિ કિવા અને શક્ય હોય િો િેઓને મવ-સીબલિંગ બેગિાાં સિુબિિ 

કિવા. 
• બૅલટ બોતસ, િિ ન આપેલ હોય િેવા િિપત્રો અને િિદાિોના િોમટિ એકતત્રિ કિવા અને 

િેિને નવા મથાને પરિવહન કિવા. 
• દિેક િિ કેન્ર પિથી ઓછાિાાં ઓછા બે ચ  ાંટણી અતધકાિીઓ અથવા તનિીિકોએ, દિેક સિયે 

િિપત્રો સાથે િહવે ુાં જોઈએ અને અવલોકન કિવુાં જોઇએ કે િિપત્રો સિુબિિ િીિે નવા િિ 

કેન્રના મથળો પિ મથાનાાંિરિિ થયેલ છે. 

• જો શક્ય હોય િો, તવભાગ જરૂિી કોઈપણ નવા સીલ પહોંિાડશે. 
રિલ્ડિાાં તલેકિન રૂટ્સ અથવા કિણચાિીઓને અસિ કિતી કટોકટીઓ 

કટોકટીની એવી સ્મથતિિાાં જે તલેકશન રૂટ્સ અથવા િેત્રના કિયિાિીઓને અસિ કિે છે, િો તવભાગના 
કિયિાિી જે મથળની સ્મથતિની જાણકાિી રફલ્ડિાાં હોય એવા ચ  ાંટણી અતધકાિીને આપશે. 

 

સત્તાની સોંપણી 



કટોકટીની પરિસ્મથતિિાાં, ROV તવભાગીય કાિગીિી અંગેના િિાિ તનણયયો લેશે. જો તનણયય લેવા 
િાટે ROV ઉપલબ્ધ ન હોય િો, આ સાંપ  ણય અતધકાિ સહાયક ROV(s) ને મથાનાાંિરિિ કિવાિાાં આવે 

છે. જો તનણયય લેવા િાટે આ બાંને ઉપલબ્ધ ન હોય િો, સત્તા ઉપલબ્ધ હોય એવા સૌથી વરિષ્ઠ મટાફને 
િબદીલ થવી જોઈએ. 

જ્યાિે સલાિિ મથળે હોય, ત્યાિે ROV અને િેના/િેણીના તનયતુિ કિેલ મટાફ નકુસાનનુાં મ  લ્યાાંકન 

કિવા િાટે િળશ,ે જો શક્ય હોય િો તસમટિનુાં પનુ:મથાપન શરૂ કિવા અને કટોકટીની પ્રકૃતિના આધાિે 

કઈ કાિગીિી િાલ ુિાખવી જોઈએ અથવા િાલ ુિાખી શકાય છે િે નક્કી કિશ.ે આ િીટીંગના પરિણાિ 

અંગ ેમટાફન ેસેલ ફોન અને ઘિના નાંબિો િાિફિ જણાવવાિાાં આવશે. 

 

કટોકટી દિમ્પયાન અને પછીનો સાંચાિ 

સાિાન્ય િીિે, તવભાગીય વડા ખાલી કિાવવાનુાં શરૂ કિવા અંગેની જાહિેાિ કિશે. બધા ઓરફસ 

કિયિાિીઓ અને કોઈપણ સાવયજતનક સભ્યોન ેસ  િના આપવાિાાં આવશે કે શાાંિ, વ્યવસ્મથિ િીિે અને 
બહાિ નીકળવાના પ્રોટોકોલ મજુબ કયા બહાિ નીકળવાના િાગયનો ઉપયોગ કિવો. 

કટોકટી દિતિયાન અથવા િે પછી કિયિાિીઓ સાથે સાંિાિ કિવા િાટે તવભાગ નીિેની પદ્ધતિઓનો 
ઉપયોગ કિશ:ે 

• સેલ ફોન 

• તવભાગીય વોઇસિેઈલ 

• ટેતમટ િેસેજજિંગ 

• ધિના ફોન 

સિુિા અતધકાિીઓ બબલલ્ડિંગ સાફ કયાય પછી તનકાસ સાઇટ પિ િોલ કોલ કિશે. એકવાિ બધા 
કિયિાિીઓની જવાબદાિી નક્કી થઈ જાય, પછી સાઇટ પિ હોય િેવા કોઇ અતધકાિીઓને સ  બિિ 

કિવાિાાં આવશે. જો કે, જો કોઈ િોલ કોલ દિતિયાન ટીિના સભ્યની હાજિી ધ્યાન પિ ન આવે, િો 
અતધકાિીઓને િાત્કાબલક જાણ કિવાિાાં આવશે. સિુિા સાંકલનકિાય અથવા િેનેજિેન્ટ મટાફને સ્મથતિ 

અન ેફિીથી પ્રવેશ િાટેની સાંભાવના તવશે જાણ કિશે. 
 

અગાઉથી-િેકોડણ કિેલ સાંદેિ 

કટોકટીના સાંદેશની સાિગ્રી કટોકટીની પ્રકૃતિ પિ આધારિિ છે. આ સાંદેશાઓ અદ્યિન છે િેની ખાિિી 
કિવા િાટે વહીવટી સેવાઓના િેનેજિ જવાબદાિ છે જેથી જો ચ  ાંટણીના રદવસે કટોકટી ઊભી થાય િો 
નવા િિદાન મથળના આઉટગોઇંગ સાંદેશાઓ દ્વાિા જાહિે જનિાને જાણ કિી શકાય. 

 



નવા કિણચાિીનુાં ઓરિએન્ટેિન 

નવા કિયિાિીઓન ેઆ નીતિની સાિગ્રીની િારહિી િેિના તનિીિક દ્વાિા આપવાિાાં આવે છે. બધા 
મટાફન ેમથળાાંિિ િાગો અને િીરટિંગ સાઇટ્સથી પરિબિિ િાખવાિા આવશે. 

 

શવભાગ મટાિ િાટે તાલીિ વ્યહૂિચના 
તવભાગ એક બાઈન્ડિ જાળવે છે જેિાાં મ  ળભ  િ સલાિિી અને કટોકટીની િારહિી અને આ યોજનાની 
નકલ સાિેલ હોય છે. 

પ્રત્યેક ચુાંટણી પ  વ ેઆ િાગયદતશિકાની સિીિા થશે અને િેન ેઅપડેટ કિવાિાાં આવશે. અંતિિ િાગયદતશિકા 
ચ  ાંટણીના રદવસથી 120 રદવસ પહલેાાં પ  ણય થવી જોઈએ. 


