
ਅੰਤਕਾ D - ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ 

ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਜ ੋ
ਥਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪ੍ਰਥਕਥਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਨਸ਼ਥਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥਸਰਫ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇਸ ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਟੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।1 

ਇਨਹ ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ (SOS) ਦੀ ਆਪ੍ਾਤਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਥਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਥਵਭਾਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਥਤਥਕਥਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਦੈਾ ਹੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਹਿੱ ਦ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਜੇ ਥਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਮਲਦੀ ਹੈ 
ਥਜਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਥਲਆਂ ਜਾਂ ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਸਪੁ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ।  

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਪਵਹਲਾਂ ਕੀ ਚੁੱ ਕਣਾ ਹੈ (ਵਕਸ ੇਸਥਾਨ ਨੂੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ) 
• ਜੇ ਅਥਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਜਹਾ ਕਰਨਾ ਥਨਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਥਿਆ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਰੇ ਥਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਸਟਾਫ਼, ਮਹਿੱਤਵ ਦੇ ਕਰਮ ਥਵਿੱਚ ਹੇਠ ਥਲਿੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : 
1. ਬੈਲਟ (ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਬੈਲਟ ਪ੍ਥਹਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਥਵਿੱਚ) 
2. ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਚੈਿੱਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਕਦੀ ਬੌਕਸ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ) 
• ਹੇਠਾਂ ਥਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਥਰਕਾਰਿ ਮੂੰ ਥਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਕਰਤੀ 

ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜ ੇਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
1. ਥਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਥਗਣੇ ਗਏ ਬੈਲਟ 
2. ਸਰਵਰ 
3. ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਥਨਕ ਿਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ 
4. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
5. ਛੋਟੇ ਨਕਦੀ ਬੌਕਸ ਥਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਚੈਿੱਕ 

ਕੂੰ ਵਪਊਟਰ ਸਰੱੁਵਖਆ 
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• ਜੇ ਿੈਸਕਟਪੌ੍ ਕੂੰ ਥਪ੍ਊਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਟ ਿਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  
ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰ ਥਪ੍ਊਟਰ ਨ ੂੰ  Ctrl + Alt + Delete ਵਰਤ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਾਵਰ ਬਟਨ ਨ ੂੰ  ਥਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਬਣਾ ਕਨ ਿੱਕਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ 
ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਥਪ੍ਊਟਰ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

• ਜੇ ਪ੍ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਥਪ੍ਊਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਥਕਆ ਂਬਾਰੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 
ਸਰਥਵਥਸਜ਼ ਐਿਂ ਸਲ ਸ਼ਨਜ਼ (TSS) ਥਵਭਾਗ ਤੋਂ ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਵਗਣ ੇਗਏ ਬੈਲਟ 
• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਗਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਥਪ੍ਰਥਸੂੰ ਕਟਾਂ(ਿੇਤਰਾਂ) ਥਵਿੱਚ ਕਰਮਬਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਿਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਥਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਿਰੀ ਸਰੁਿੱ ਥਿਅਤ ਿਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਨਾ ਥਗਣੇ ਗਏ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱ ਧ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

1. ਬੈਲਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥਲਫਾਫੇ ਥਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਂਥਟਆ ਨਹੀਂ ਥਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

2. ਬੈਲਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥਲਫਾਫੇ ਥਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਪ੍ਰਥਸੂੰ ਕਟਾਂ ਥਵਿੱਚ ਛਾਂਥਟਆ ਥਗਆ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  

3. ਬੈਲਟ ਥਲਫਾਫੇ ਥਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਥਪ੍ਰਥਸੂੰ ਕਟ ਨੂੰ ਬਰ ਵਾਲੇ ਬੌਕਸ ਥਵਿੱਚ ਹਨ 
• ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਬੈਲਟਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਲਟ 

ਮੁਆਇਨਾ ਕਮਰੇ ਥਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ ਥਜਸ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਬੌਕਸਾਂ, ਜਾਂ ਿਿੱ ਥਬਆਂ ਨ ੂੰ  ਟੇਪ੍ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਗੇਾ। 
• ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਕਮਰੇ ਥਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਥਿਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਥਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਉੱਿੇ ਹੀ ਛਿੱ ਿ ਥਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਕੇਰ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਥਜਸਟਰਾਰ ਔਫ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਜਾਂ ਥਨਰਧਾਰਤ 
ਥਵਅਕਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਗੇਾ ਥਕ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਥਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥਗਆ, ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਕਨ ੈੱਕਸ਼ਨ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਾ 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜੇ ਥਵਘਨ ਥਸਰਫ ਥਕਸੇ ਥਵਸ਼ਸੇ਼ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਵਿੱਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਥਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਥਕਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ 

ਥਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਥਵਿੱਚ ਭੇਥਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਥਵਕਲਪ੍ ਥਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



• ਜੇ ਥਵਘਨ ਕਾਉਂਟੀ-ਥਵਆਪ੍ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਲਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੀ ਥਕਸਮ ਜਾਂ 
ਥਪ੍ਰਥਸੂੰ ਕਟ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੇਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਥਲਫਾਥਫਆਂ ਥਵਿੱਚ, 
ਇਲੈਕਟਰਾਥਨਕ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਕਾਗਜ਼ੀ ਥਰਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ EIMS ਥਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਿੋ ਜਦੋਂ 
ਥਸਸਟਮ ਵਾਪ੍ਸ ਚਾਲ  ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਲਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। 

• ਵੋਥਟੂੰਗ ਥਸਸਟਮ ਥਿਵੀਜ਼ਨ ਤਰੁੂੰ ਤ ਥਵਕਰੇਤਾ(ਵਾਂ) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਥਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 
ਮਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਵਬਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜੇ ਪ੍ਾਵਰ ਦਾ ਬੂੰਦ ਹੋਣਾ  51 ਥਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਵਿੱਚ 

ਭੇਥਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫ਼ੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜੇਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫ਼ੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਬਪਤਾ 
• ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਥਢਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮ ਥਵਿੱਚ ਹੇਠ ਥਲਿ ੇਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ : 

1. ਸਹ ਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਬਲੈਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ (ਿਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ, 
ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਿ, ਕਾਲੇ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਵੋਟਰ 
ਰਥਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲਟ) 

2. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (EIMS) ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਥਪ੍ਊਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ/ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ 

3. ਸਾਰੇ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ/ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ 
4. ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਕਸੇ ਵੀ ਕੂੰ ਥਪ੍ਊਟਰ/ਉਪ੍ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ। 

• ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫ਼ੋਨ ਥਰਕਾਰਥਿੂੰਗ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗਰੈਾ ਰਾਹੀਂ 
ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਵਕਲਥਪ੍ਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 



• ਥਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਿੱ ਕ ਬਦਲਵਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿੋਵਟੂੰ ਗ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ 
• ਥਜਸ ਦੌਰਾਨ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵਿੱਚ ਥਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਥਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
• ROV ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇਗਾ ਥਜਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪ੍ਕਰਨ ਭੇਜਣੇ। 

ਮੂੰਗ ਕਰਨ 'ਤ ੇਬੈਲਟ ਉਪਕਰਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਿੁੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵਿੱਚ ਥਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਥਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।  
• ਜੇ ਹਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਸੈਿੱਟ ਤੋਂ ਮੂੰਗ ਕਰਨ 

'ਤੇ ਬੈਲਟ (ਬੈਲਟ ਆਨ ਥਿਮਾਂਿ) ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਮੂੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਥਟੂੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ 
ਥਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਥਿਵਾਈਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

• ਜੇ ਵੋਥਟੂੰਗ ਕੇਂਦਰ ਥਵਿੱਚ ਥਬਜਲੀ ਬੂੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਥਟੂੰਗ ਪ੍ਰਥਕਥਰਆ ਥਵਿੱਚ ਥਵਘਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਜੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਬਜਲੀ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਤੋਂ ਥਪ੍ਰੂੰ ਟ 
ਕੀਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਥਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਲੈਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

• ਜੇ ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਤੋਂ ਥਪ੍ਰੂੰ ਟ ਕੀਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ROV ਆਿਰੀ 
ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੱ ਿ ਨਾਲ ਥਲਿਤ ਬੈਲਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਗੇੀ। 

ਇੂੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਕਨ ੈੱਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 
• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਿੁੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵਿੱਚ ਥਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਥਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
o ਜੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਥਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ  

ਕਰੇਗਾ। 
o ROV ਉਥਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇਗਾ ਥਜਵੇਂ ਥਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਇੂੰਟਰਨ ਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ। 
• ਜੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ਿੱਟ ਦਾ ਬੂੰਦ ਹੋਣਾ 15 ਥਮੂੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼, ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ 

ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਥਨਕ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਥਲਫਾਥਫਆਂ ਥਵਿੱਚ, ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਥਰਕਾਰਿ ਰਿੱ ਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਸਟਾਫ਼ ਇਸਨ ੂੰ  
ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਥਵਿੇ EIMS ਥਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। 

• ਜੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ਿੱਟ ਇਿੱ ਕ ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ, ਜਾਂ ਮਜੌ ਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ 
ਥਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂੰਦ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸ ੇਹੋਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਭੇਥਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ROV 
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫ਼ੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਾ-ਿਰਤੋਂ ਯੋਗ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 
• ਜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV 

ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
• ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ਚੀ ਮੁਿੱ ਿ ROV ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਇਲੈਿੱਕਸ਼ਨ ਲੌਥਜਸਥਟਕਸ (ਰਸਦ) ਸਟਾਫ਼ ਸਿਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਥਵਿੱਚ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ROV ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫ਼ੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗਰੈਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਾਨ ਦੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬੈਕਅੱਪ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 
• ROV ਚੋਣ ਦੇ ਥਦਨ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਨਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮ ਲ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨੋਥਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਵਖਆ (ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਵਡਗਰੀ #1) 
ROV ਜਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਥਨਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੁਰਿੱ ਥਿਆ ਉਪ੍ਾਵਾਂ 
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ROV ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਥਦਿੱ ਤੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : 

• ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਥਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹਣੋਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣਾ; 
• ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਾ; ਜਾਂ 
• ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੂੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ। 

ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਲਜਾਣਾ (ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਵਡਗਰੀ #2) 
ਉੱਪ੍ਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਮਆਰੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱ ਥਿਆ ਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਥਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਥਦਿੱ ਤੇ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਸ਼ਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਥਨਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣ ਬਾਰੇ 
ਸ ਥਚਤ ਕਰੋ। 



• ਅਸਮਰਿ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣ ਥਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।  

• ਦਰਵਾਥਜ਼ਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੌਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਥਰਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਕਰੋ। 
• ਥਨਯਤ ਕੀਤੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਹੋ। 
• ROV ਥਕਸੇ ਥਵਕਲਥਪ੍ਕ ਸਾਈਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। 
• ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਅਤੇ ਥਬਲਥਿੂੰਗ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਸੋਟ ਕਰੋ। 
• ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਵੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਵਰਿ ਕਰੋ। 
• ਥਜਹੜਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਥਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੈਿੱਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸ ਥਚਤ 

ਕਰੋ। 
• ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਸਥਾਨ ਨੂੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ 
ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਥਦਨ ਥਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਥਦਿੱ ਤ ੇ
ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਣਗੇ: 

• ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਕਥਰਆ ਨ ੂੰ  ਤਰੁੂੰ ਤ ਰੋਕ ਥਦਓ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਅਤੇ ਕਾਉਂਥਟੂੰਗ ਰ ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਥਜ਼ਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਲਾ 
ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਟੈਬ ਲੇਸ਼ਨ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਕਰੋ। ਥਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਬੈਲਟਾਂ ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਕਮਰੇ ਥਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 

• ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੁਿੱ ਥਿਅਤ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਥਵਿੱਚ ਰਿੱ ਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੂੰ ਿੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲਟਾਂ, ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, 

ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਥਵਿੱਚ ਸਟਰੋ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਉਥਚਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਵੀਂ ਸਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕਰੋ ਥਜਿੱ ਿੇ ਵੋਥਟੂੰਗ ਹਵੋੇਗੀ। 
• ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੋ ਥਕ ਪ੍ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਥਵਿੱਚ ਥਵਕਲਥਪ੍ਕ ਿਰਪੌ੍-ਔਫ ਸਿਾਨ ਥਕਿੱ ਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਧਰੇੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ 
ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧਰੇ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਬਦਲਣ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਜਹ ੇਹਾਲਾਤ ਤਥਹਤ, ਚੋਣ ਅਥਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਥਲਿੀਆਂ 
ਪ੍ਰਥਕਥਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਿਰੌਪ੍-ਔਫ ਬੌਕਸਾਂ ਵਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦ ੇਥਨਰਦੇਸ਼ ਥਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜਗਹਾ ਬਦਲੀ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੋ। 



• ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆ ਂਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵ-ੈਸੀਥਲੂੰ ਗ ਬੈਗ 
ਥਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਕਰੋ। 

• ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ, ਵੋਟ ਨਾ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ 
ਿਾਂ 'ਤੇ ਥਲਜਾਓ। 

• ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਦੋ ਚੋਣ ਅਥਧਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਇੂੰ ਸਪ੍ੈਕਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਕ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 
ਥਟਕਾਥਣਆਂ 'ਤੇ ਥਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਵਭਾਗ ਕਈੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ 
ਥਕਸੇ ਅਥਜਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਜ ੋਿੇਤਰ ਥਵਿੱਚ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਫੀਲਿ ਥਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਰਭਾਥਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਫੀਲਿ ਥਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਚੋਣ ਅਥਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਅਵਧਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ 
ਥਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥਵਿੱਚ, ROV ਥਵਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜ ੇROV ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 
ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ ਰਾ ਅਥਧਕਾਰ ਅਥਸਸਟੈਂਟ ROV(s) ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਾਥਰਟੀ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜ ੋਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਥਕਸੇ ਸੁਰਿੱ ਥਿਅਤ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ROV ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਸਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਥਟੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਥਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥਕਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਥਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੀਥਟੂੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੈਿੱਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂੰ ਚਾਰ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਥਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਿੀ ਥਕਸੇ ਸਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਥਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ 
ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਥਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਥਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਥਕ ਸਿਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਟਕੋੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੁਚਿੱਜੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਥਕਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣਾ ਹ ੈਅਤੇ ਥਕਿੱ ਿੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।  

ਥਵਭਾਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਥਦਿੱ ਤ ੇਤਰੀਥਕਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ : 

• ਸੈਿੱਲ ਫ਼ੋਨ 
• ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਵਇੌਸਮੇਲ 



• ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ 
• ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ  

ਸੁਰਿੱ ਥਿਆ ਅਥਧਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦ ੇਸਿਾਨ 'ਤੇ ਰਲੋ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਅਥਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਥਕ, ਜੇ 
ਰੋਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਥਕਸੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਸ ਥਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ 
ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੈਸੇਜ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਸੈੇਜ ਥਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਕਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਥਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 
ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਥਕ ਮਸੈੇਜ ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਥਦਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਆਂ ਵੋਥਟੂੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਨਿੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਥਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਥਤਆਂ ਅਤੇ ਥਮਲਣ ਦੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਰਣਨੀਤੀ 
ਥਵਭਾਗ ਇਿੱਕ ਬਾਈਿਂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਥਜਸ ਥਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸੁਰਿੱ ਥਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਇਸ ਗਾਈਿ ਦੀ ਸਮੀਥਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਪ੍ਿੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੂੰਤਮ 
ਗਾਈਿ ਚੋਣ ਥਦਨ ਤੋਂ 120 ਥਦਨ ਪ੍ਥਹਲਾਂ ਪ੍ ਰੀ ਕਰ ਥਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
 


