
అనుబంధం D - ఆకస్మిక ప్రణాళికలు 

ఆకస్మిక ప్రణాళిక యొకక ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ప్రజలకు స్ేవ చదయకుండా మరియు/లేద్ా ఎన్నికలు 
న్నర్వహ ంచకుండా ఆ శాఖను న్నరోధ ంచద అత్యవసర్ లేద్ా ఇత్ర్ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఎన్నికల సమయంలో 
చదస్ే ప్రక్రియలను ఏరాుటు చదయడం. అత్యవసర్ ప్రిస్మిత్ులోో , గవర్ిర  మాత్రమే ఎన్నికలు న్నర్వహ ంచడాన్నక్ర ఈ 
విభాగం యొకక విధ న్న న్నలిపమవేయవచుు.1 

ఈ ప్రణాళికలు సె్కిటరీ ఆఫ  స్ేేట్స్ (SOS) అత్యవసర్ ప్రణాళికతో కలిపమ ఉప్యోగించబడతాయి. 

అత్యవసర్ ప్రిస్మిత్ులలో ద్ాన్న ప్రతిసుందనలను అత్యవసర్ ప్రిస్మితి ద్ావరా సృషమేంచబడిన హచెురిక స్ాి యిన్న 
అనుసరించి సదర్ు డిపారే మ ంట్స  ఎప్ుటిలాగే, చటేం అమలు లేద్ా వ ైదయ సహాయం అవసర్మ ైన ఒక అత్యవసర్ 
ప్రసి్మితిన్న గురించి ఒక ఉద్య యగిక్ర తెలిస్ేే , వార్ు 911 కు క్ాల  చదయాలి మరియు ఫ్లో ర  ప్ర్యవేక్షకున్నక్ర 
తెలియజేయాలి. 

గుర్త ంచుక ండ,ి కార్ాాలయంలోని ప్త్ార లనిిటికన్ాి వ్ాకతతగత భద్రత చాలా ముఖ్ామ ైనది. 

మొద్ట ఏమి తీసుక వాలి (తరలింప్ు విషయంలో). 
• ఒకవేళ అలా చదయడాన్నక్ర సమయం ఉండి, అలా చదయడం వలన వయక్రేగత్ భదరత్కు హాన్న 

కలగనటోయితద, స్మబబంద్  క్రంద్  వసుే వపలను పరా ముఖయత్ ప్రక్ార్ం లిసే్ట చదయబడినటుే  స్ేకరించవచుు 
లేద్ా భదరప్ర్చవచుు: 

1. బాయలెటుో  (ఓటు వేస్మనవి మొదట, మిగిలినవి త్ర్ువాత్) 
2. నగదు మరియు చెకుకలు మరియు చిలోర్ నగదు పెటటే   

ముఖ్ామ ైన మర్ియు ఇతర ర్ికార్ు ల రక్షణ మర్ియు ప్ునఃర్ద్ధ రణ (అతావ్సర సమయంలో) 
• ద్ గువ అంశాలు ముఖయమ ైన మరియు అవసర్మ ైన రిక్ార్ుు లుగా ప్రిగణ ంచబడతాయి మరియు వీలెైతద, 

అత్యవసర్ ప్రసి్మితి మరియు ప్రిధ న్న బటిే  భవనం నుండి తీసుక్ోబడతాయి. 
1. లెక్రకంచబడిన మరియు లెక్రకంచబడన్న బాయలెటుో  
2. సర్వర్ుో   
3. ఇత్ర్ ఎలక్ాేా న్నక  డదటా స్లే రేజ  
4. ఓటరో్ జాబితా 
5. చిలోర్ నగదు పెడెులో ఉని నగదు మరియు చెకుకలు 
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కంప్యాటర్ భద్రత 
• డెస్టక  టాప  కంప్యయటరో్ను సుర్క్షిత్ంగా మూస్మవేయడాన్నక్ర సమయం లేకపల తద, స్మబబంద్  Ctrl + 

Alt + Delete ఉప్యోగించి త్మ కంప్యయటర ను లాక  చదయాలి. 
 

• ద్ీన్నక్ర క్ార్ణం ఎమిటంటే, ఒక్ోకస్ారి కన క్షన ను (బరరక  చదయడాన్నక్ర మరియు ద్ాన్ని ప్యరేిగా 
మూస్మవేయడాన్నక్ర స్మంప్పల గా ప్వర  బటన ను నొకకడం సరిపల కపల వచుు. 

• ప్వర లేనప్పుడు, కంప్యయటరో్ను సరిగా న్నర్వహ ంచడాన్నక్ర, టటక్ాిలజీ సరీవస్ెస్ట  & స్ొ లయయషన్  (TSS) 
విభాగం యొకక స్మబబంద్  ఇచదు సూచనల క్ోసం వేచి ఉండాలి. 

లెకతకంచబడిన మర్ియు లెకతకంచబడని బయాలెటలు  
• స్ాధార్ణంగా, లెక్రకంచినా లెక్రకంచకపల యినా, బాయలెటుో  ఆయా పరా ంతాలలో కిమ ప్దధతిలో 

ఉంచబడతాయి; మరియు చివరి లెకకల వర్కు సుర్క్షిత్మ ైన బాయలెట్స  గద్ లో న్నలవ చదయబడతాయి. 
బాయలెటోను లెక్రకంచిన త్ర్ువాత్, అవి ప్రతదయక సుర్క్షిత్ ప్రద్దశ్ంలో న్నలవ చదయబడతాయి. లెక్రకంచన్న 
బాయలెటుో  వాటి స్మితి ప్రక్ార్ం వరీీకరించబడతాయి మరియు న్నలవ చదయబడతాయి: 

1. ఇప్ుటిక్ీ కవర్ులో ఉని, వరీీకరించబడన్న మరియు సంత్కం త్న్నఖీ చదయబడన్న బాయలెటుో   
2. ఇప్ుటిక్ీ కవర్ులో ఉని, సంత్కం త్న్నఖీ చదయబడిన బాయలెటుో   
3. కవర్ు నుండి తీయబడిన బాయలెటుో  ఖచిుత్మ ైన వర్ుస సంఖయ ఉని బాకు్లో 

ఉంచబడాు యి 
• గమనిక: బాయలెటుో  తాతాకలికంగా సంత్కం త్న్నఖీ క్ోసం వరక  స్ేేషన  లేద్ా బాయలెట్స  గద్ లో 

ఉంచబడతాయి. 
• భవనం నుండి బాయలెటోను తొలగించవలస్మన అత్యవసర్ ప్రిస్మితిలో స్మబబంద్ , ఆ బాకు్లను లేద్ా 

డబాబలను క్ాయప  చదస్మ, వాటిన్న క్ొతే్ ప్రద్దశాన్నక్ర త్ర్లించాలి. 
• బాయలెటోను భవనం నుండి త్ర్లించడాన్నక్ర వీలు లేనటోయితద, వాటిన్న సుర్క్షిత్మ ైన ఒక గద్ లో 

ఉంచాలి. 
• ఖాళీ మరియు జారీ చదయబడన్న బాయలెటోను తొలగించడాన్నక్ర సమయం లేకపల తద వాటిన్న 

వద్ లివేయాలి. సమయం లేకపల తద, రిజిస్ాే ా ర  ఆఫ  ఓటర్  (ROV) లేద్ా వార్ు న్నయమించిన వయక్రే 
ఖాళీ, జారీచదయబడన్న బాయలెటోను ఏమి చదయాలో స్మబబంద్ క్ర సలహా ఇస్ాే ర్ు. 

  



ఓటరు సమాచార చర్ితర నవీకరణ అంతర్ాయం లేదా కనె్క్షన  క లోోవ్డం 
• ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు, ప్రధాన ROV క్ారాయలయాన్నక్ర తెలియజేస్ాే ర్ు. 
• ఒక న్నరిేషే ఓటు క్ేందరంలో 30 న్నమిషాల కనాి ఎకుకవ సమయం అంత్రాయం కలిగినటోయితద, ఆ 

ఓటరో్కు ఉని సమయాన్ని బటిే , వార్ు మరొక ఓటు క్ేంద్రా న్నక్ర ప్ంప్బడతార్ు లేద్ా వారిక్ర 
తాతాకలికంగా ఓటు వేస్ే అవక్ాశ్ం ఇవవబడుత్ుంద్ . 

• క్ ంటీ వాయపే్ంగా అంత్రాయం ఏర్ుడినప్పడు, ఓటు క్ేందరం స్మబబంద్  సర ైన బాయలెట్స  ర్క్ాన్ని లేద్ా 
ఓటర్ు న్నర్ణయించగలిగితద, ఎలక్ాేా న్నక  ఓటింగ  ప్రికరాల ద్ావరా తాతాకలిక బాయలెటోను తాతాకలిక కవరో్లో 
జారీ చదయవచుు. 

• స్మసేమ  బాయకప  మరియు ర్న  అయిన త్రావత్ EIMSలో ఎంటర  చెయయడాన్నక్ర, ఓటరో్ యొకక ముద్ రత్ 
సమాచారాన్ని జాగితే్గా ఉంచండి. 

• ఓటింగ  స్మసేమ్  విభాగం వ ంటనే విక్ేతి్(ల)ను సంప్రద్ ంచి వీలెైనంత్ త్వర్గా సమసయను ప్రిషకరిసుే ంద్ . 

విద్ుాతతత  అంతర్ాయం 
• ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు, ప్రధాన ROV క్ారాయలయాన్నక్ర తెలియజేస్ాే ర్ు. 
• ఒకవేళ విదుయత్ుే  అంత్రాయం 15 న్నమిషాల కనాి ఎకుకవ ఉనిటోయితద, ఓటర్ుో  మరొక ఓటు 

క్ేంద్రా న్నక్ర ప్ంప్బడతార్ు. 
• వ బ స్ెైట్స , ఫల న  సంద్దశ్ం, వారే్లు, రేడియో, స్ల షల  మీడియా మొదలెైన వాటి ద్ావరా ప్రజలకు 

తెలియజేయబడుత్ుంద్ . 

ప్రతికూల వాత్ావ్రణం 
• ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు, ప్రధాన ROV క్ారాయలయాన్నక్ర తెలియజేస్ాే ర్ు. 
• వాతావర్ణం క్ార్ణంగా ఓటు క్ేందరం చదర్ుక్ోలేకపల యినా లేద్ా సుర్క్షిత్ం క్ాకపల యినా, బాయకప  

ఓటు కే్ంద్రా న్ని సంప్రద్ ంచాలి మరియు ఓటు ఉప్యోగం క్ోసం వ ంటనే ఏరాుటు చదయాలి. 
• వ బ స్ెైట్స , ఫల న  సంద్దశ్ం, వారే్లు, రేడియో, స్ల షల  మీడియా మొదలెైన వాటి ద్ావరా ప్రజలకు 

తెలియజేయబడుత్ుంద్ . 

 

అగ్ిి ప్రమాద్ం లేదా ఇతర విప్తతత  
• స్మబబంద్ న్న మరియు ఓటరో్ందరినీ మొదట సుర్క్షిత్ంగా త్ర్లించాలి. 
• ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు, ప్రధాన ROV క్ారాయలయాన్నక్ర తెలియజేస్ాే ర్ు. 



• సమయం అనుమతిస్ేే , ఓట్స  స్ెంటర  స్మబబంద్  ఈ క్రంద్  వాటిన్న వర్ుస కిమంలో చదస్ాే ర్ు: 
1. ఓటు చదస్మన అన్ని బాయలెటోను ఫెస్మలిటీ నుండి తొలగించడం (మ యిల - బాయలెటో-ద్ావరా-

ఓటు, ప్రికర్ం నుండి మ మరీ క్ార్ుు , బాో క  బాయలెట్స  బాక్  నుండి పేప్ర  బాయలెటుో  మరియు 
షర్త్ులతో కయడిన ఓటర్ు రిజిస్ేే షాన బాలెటుో ) 

2. ఎన్నికల సమాచార్ న్నర్వహణ వయవసి (EIMS)ను యాక్ ్స్ట  చదస్ే అన్ని కంప్యయటరో్ను 
సుర్క్షిత్ంగా మూస్మవేయడం 

3. అన్ని ఓటింగ  ప్రికరాలను సుర్క్షిత్ంగా మూస్మవేయడం 
4. వీలెైతద ఏవ ైనా కంప్యయటర్ుో /ప్రికరాలను తొలగించడం. 

• ప్రధాన ROV క్ారాయలయం వ బ  స్ెైట్స , ఫల న  రిక్ారిుంగ, వారే్లు, రేడియో, స్ల షల  మీడియా మొదలెైన 
వాటి ద్ావరా ప్రజలకు ప్రకటిసుే ంద్  మరియు ప్రతాయమాియ ఓటు క్ేంద్రా ల గురించి ప్రజలకు 
తెలియజేసుే ంద్ . 

•  ఓటు కే్ందరం వీలెైనంత్ త్వర్గా ఏరాుటు చదయబడుత్ుంద్ . 

ఓటింగ  సామాగ్ిి ప్నిచేయకపో వ్డం 
• ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు సమసయను ప్రిషకరించద సమయంలో, ఓటరో్కు పేప్ర  బాయలెటుో  జారీ 

చదయబడును. 
• ఓట్స  స్ెంటర  మానుయవల లో ఇవవబడిన సమసయ ప్రిషాకర్ సూచనలను ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు 

అనుసరించును. 
• ఒకవేళ సమసయను ప్రిషకరించలేకపల తద, ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు ROV క్ారాయలయాన్ని 

సంప్రద్ ంచును. 
• స్ాంక్ేతిక మదేత్ును అంద్ ంచడం లేద్ా ప్రికరాలను భరీే చదయడం వంటి త్గిన చర్యలు ROV 

తీసుకుంటుంద్ . 

బయాలెట  ఆన  డిమాండ  ప్ర్ికరం ప్నిచేయడం ఆగ్ిపో తతంది 
• ఓట్స  స్ెంటర  మానుయవల లో ఇవవబడిన సమసయ ప్రిషాకర్ సూచనలను ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు 

అనుసరించును. 
• ఒకవేళ సమసయను ప్రిషకరించలేకపల తద, ఓటింగ  ప్రికరాల బాయకప  స్ెట్స  నుండి బాయలెట్స  ఆన  

డిమాండ  మ షీన  ప్ంప్డంలో సమనవయము చదయుటకు ఓటు క్ేందరం నాయకుడు, ROV 
క్ారాయలయాన్ని సంప్రద్ ంచును . 

• బాయలెట్స  ఆన  డిమాండ  యంతరా లు అప్ుటిక్ీ ప్న్నచదయకపల తద, ఓటింగ  క్ేంద్రా లలో బాయలెట్స  మారికంగ  
ప్రికరాలు ఉప్యోగించబడతాయి. 



• ఓటింగ  క్ేందరంలో విదుయత్ుే  అంత్రాయం ఉంటే, ఓటింగ  ప్రక్రయిలో అంత్రాయం ఏర్ుడకుండా 
ఉండటాన్నక్ర జ నరేటర  ఉప్యోగించబడుత్ుంద్ . 

• జనరేటర్ును ఉప్యోగించిన త్రావత్ కయడా విదుయత్ుే  అంత్రాయం క్ొనస్ాగితద, ఓటరో్కు ముంద్ద 
ముద్ రంచిన ఆకస్మిక బాయలెటుో  ఇవవబడతాయి. 

• ముంద్ద ముద్ రంచిన ఆకస్మిక బాయలెటుో  అయిపల తద, చివరిగా ఆకస్మిక బాయలెట్స  ఆధార్ంగా చదతితో వరా స్మన 
బాయలటోను ROV అంగీకరిసుే ంద్ . 

ఇంటర్నిట  కనె్క్షన  వెైఫలాం 
• ఓట్స  స్ెంటర  మానుయవల లో ఇవవబడిన సమసయ ప్రిషాకర్ సూచనలను ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు 

అనుసరించును. 
o ఒకవేళ సమసయను ప్రిషకరించలేకపల తద, ఓట్స  స్ెంటర  నాయకుడు ROV క్ారాయలయాన్ని 

సంప్రద్ ంచును. 
o కసేమర  మదేత్ు క్ోసం క్ ంటీ సమాచార్ స్ేవలను లేద్ా ఇంటర ిట్స  పొర వ ైడర ను సంప్రద్ ంచడం 

వంటి త్గిన చర్యలు ROV తీసుకుంటుంద్ . 
• ఇంటర ిట్స  అంత్రాయం 15 న్నమిషాల కనాి ఎకుకవ ఉంటే, ఓటు క్ేందరం స్మబబంద్  తాతాకలిక కవరో్లో, 

వీలెైతద ఎలక్ాేా న్నక  ఓటింగ  ప్రికరాల ద్ావరా తాతాకలిక బాయలెటోను జారీ చదయవచుు. 
• ఓటు క్ేందరం స్మబబంద్  ఓటరో్ పేప్ర  రిక్ార్ుు లు మరియు సమాచారాన్ని, ఎన్నికల స్మబబంద్  EIMSలో 

ఎంటర  చదయుటకు వీలుగా ప్రధాన ROV క్ారాయలయంలో ఉంచుతార్ు. 
• ఇంటర ిట్స  అంత్రాయం ఒక గంట కనాి ఎకుకవ క్ాలం ఉంటే , లేద్ా ఉని ఓటరో్కు ఉని 

సమయాన్ని బటిే  వార్ు మరొక ఓటు క్ేంద్రా న్నక్ర ప్ంప్బడతార్ు. ROV వ బ  స్ెైట్స , ఫల న  సంద్దశ్ం, 
వారే్లు, రేడియో, స్ల షల  మిడియా మొదలెైన వాటి ద్ావరా ప్రజలకు తెలియజేయబడుత్ుంద్ . 

 
ఉప్యోగ్ించలేని ఓటల క ంద్రం  

• ఏ క్ార్ణం చదత్న ైనా ఓటు క్ేందరం ఉప్యోగంలో లేకపల తద, ఓటు క్ేందరం నాయకుడు, ప్రధాన ROV 
క్ారాయలయాన్నక్ర తెలియజేయును. 

• బాయకప  ఓటు కే్ంద్రా ల జాబితాను ప్రధాన ROV క్ారాయలయం మ యిన టటైన చదసుే ంద్ . 
• క్ొతే్ ఓటు క్ేంద్రా న్ని త్ర్లించడాన్నక్ర మరియు ఏరాుటు చదయడాన్నక్ర ఓటు లాజిస్మేక్  స్మబబంద్  ఓటు 

క్ేందరం స్మబబంద్ క్ర సహాయం చదస్ాే ర్ు. 
• ROV వ బ స్ెైట్స , ఫల న  సంద్దశ్ం, వారే్లు, రేడియో, స్ల షల  మీడియా మొదలెైన వాటి ద్ావరా ప్రజలకు 

తెలియజేయబడుత్ుంద్ . 



బయాకప  ఓటల క ందార లు 
• భరీే ఓటు కే్ంద్రా న్ని ఎన్నికల రోజు కయడా ROV ఆలసయంగా న్నయమించవచుు. 
• క్ొతే్ ఓటు క్ేందరం అసలు ఓటు క్ేంద్రా న్నక్ర వీలెైనంత్ దగీర్గా ఉండాలి మరియు ఓటరో్ను క్ొతే్ ప్రద్దశాన్నక్ర 

న్నరేేశంచద అసలు సైె్ట్స  వదే నోటీసును పల సే్ట  చదయాలి. 

హెచ్చంచ్న భద్రత (హెచచర్కి సాా యి#1) 
ROV లేద్ా చటేం అమలుచద న్నయమించబడిన భద్రత్ా చర్యలను పెంచిన సందర్భంలో, ROV 
సముచిత్మ ైనప్పుడు, అత్యవసర్ స్ేవల డెైర కేర  యొకక అనుమతి క్ోసం అభయరిధంచవచుు: 

• ఓటర్ుో  ఓటు వేయడాన్నక్ర భవనంలోక్ర ప్రవేశంచవచుు మరియు న్నష్రమించవచుు; 
• స్మబబంద్  లెక్రకంప్ప క్ొనస్ాగించవచుు; లేద్ా 
• స్ాధార్ణ ప్నులు న్నర్వహ ంచడాన్నక్ర ప్రజలు ప్రవేశంచవచుు. 

 
ప్బ్లు క  మర్ియు స్మబబంది తరలింప్ు (హెచచర్ిక సాా యి#2) 
పెైన చరిుంచిన పరా మాణ క మరియు పెరిగిన భదరతా చర్యలకు అదనంగా త్ర్లింప్ప క్ోసం న్నయమించబడిన 
స్మబబంద్  ఈ క్రింద్  చర్యలను అమలు చదయవచుు; 

• అలార్ం ధ్వన్నస్ేే  సమీప్ న్నష్రమణ ద్ావరా ప్రశాంత్ంగా వ ంటనే ఖాళీ చదయమన్న ప్రజలకు 
తెలియబరయండి. 

• వికలాంగులు లేద్ా ఖాళీ చదయడంలో సహాయం అవసర్మ ైన వారితో సహా ప్రజలందరికీ్ సహాయం 
చదయండి. 

• త్లుప్పలు లాక  చదయండి మరియు ముఖయమ ైన రిక్ార్ుు లు మరియు బాయలెటోను భదరప్ర్చండి. 
• న్నయమించబడిన సమావేశ్ సిలాన్నక్ర వ ళిి సమావేశ్మ ై ఉండండి. 
• ROV ప్రతాయమాియ సిలాన్ని ఆమోద్ సుే ంద్ . 
• వాయిస్ట  మ యిల లో మరియు భవనంపెై అత్యవసర్ సంద్దశాలను పల సే్ట  చదయండి. 
• వీలెైతద, డిపారే మ ంట్స  ఫల న  లెైనోను ప్రతాయమాియ సిలాన్నక్ర ప్ంపమంచండి. 
• భవనం యొకక స్మితి గురించి, భవనంలో క్ాకుండా స్ెల  ఫల న  ద్ావరా, స్మబబంద్ క్ర తెలియజేయండి. 
• ముందుగా న్నయమించబడిన ఉద్య యగులు ప్రతి అంత్సుే ను త్న్నఖీ చదస్మ, న్నష్రమించిన త్రావత్ 

త్లుప్పలు మూస్మవేయాలి. 
 
ఎనిికల ర్ోజున తరలింప్ు 
ఎన్నికల రోజున శాఖను త్ర్లించిన సందర్భంలో, పెైన పేరొకని వాటిక్ర అదనంగా, ఈ క్రంద్  చర్యలు 
తీసుక్ోవాలి: 



• బాయలెట్స  ప్రక్రియను వ ంటనే న్నలిపమవేస్మ, బాయలెటుో  మరియు ప్టిేక ప్రికరాలను భదరప్ర్చి, బాయలెట్స  గద్  
మరియు క్ ంటింగ  గద్  త్లుప్పలను లాక  చదయడం. కమబద్ీధకరించబడి, లెక్రకంప్బడన్న బాయలెటుో  
అప్ుటిక్ే సుర్క్షిత్ గద్ లో భదరం చదయడం. 

• సంత్కం త్న్నఖీ చదయు న్నమితే్ం, బాయలెటుో  సుర్క్షిత్ బాయలెట్స  గద్ లోన్న వరక  స్ేేషనో వదే ఉంచడం. 
• అప్పుడద స్ీవకరించబడి, ఇంక్ా కమబద్ీధకరించబడన్న మరియు ప్ంపమణీ చదయబడన్న బాయలెటోను, 

సుర్క్షిత్మ ైన బాయలెట్స  గద్ లో న్నలవ చదయడం. 
• ఓటింగ  జరిగే ప్రతాయమాియ సిలం యొకక సమాచారాన్ని, అత్యవసర్ ప్రిస్మిత్ులకు త్గిన విధ్ంగా 

ఎవర ైనా ఓటర్ుో  ఉంటే వారిక్ర తెలియజేయడం. 
• క్ ంటీ అంత్టా ప్రతాయమాియ డరా ప -ఆఫ  స్ాి నాలు అందుబాటులో ఉని భవనంపెై పల సే్ట చదయడం. 

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుకవ్ ఓటల క ందార లను ప్రభయవితం చేస్ే అతావ్సర ప్ర్ిస్మా తతలు 
ఒకటి లేద్ా అంత్కంక్ే ఎకుకవ ఓటు క్ేంద్రా లను ప్రభావిత్ం చదస్ే అత్యవసర్ ప్రిస్మిత్ులలో, ఓటు క్ేంద్రా ల 
ప్పన:స్ాి ప్న మరియు/లేద్ా ఏక్ీకర్ణ అవసర్ం క్ావచుు. అటువంటి ప్రసి్మిత్ులలో, క్రంద్  విధానాలను 
ఎన్నికల అధ క్ార్ులు గమన్నంచాలి. 

• ప్పనరావాస ఓటరో్కు వారి క్ొతే్ సిలాలు మరియు బాయలెట్స  డరా ప  -ఆఫ  బాకు్లకు మారీ్ం న్నరేేశంచద 
విధ్ంగా సలహాలన్నచదు సంక్ేతాలను పల సే్ట చదయడం. 

• ఓటు వేస్మన అన్ని బాయలెటోను స్ేకరించి, వీలెైతద వాటిన్న సె్లు -స్ీలింగ  కవరో్లో భదరప్ర్చడం. 
• బాయలెట్స  బాక్ , ఓటు వేయన్న బాయలెటుో  మరియు ఓటరో్ జాబితాను స్ేకరించి వాటిన్న క్ొతే్ ప్రద్దశాన్నక్ర 

ర్వాణా చదయండి. 
• కనీసం ఇదేర్ు ఎన్నికల అధ క్ార్ులు, లేద్ా ఇనారాసేకాుర్ుో  ప్రతి ఓటు క్ేందరం నుండి అన్ని సమయాలోో  

బాయలెటోతోనే ఉండాలి మరియు బాయలెటుో  సుర్క్షిత్ంగా క్ొతే్ ఓటు క్ేందర స్ాి నాలకు బద్ లీ చదయబడద 
వర్కు వాటిన్న ప్ర్యవేక్షిసూే  ఉండాలి. 

• వీలెైతద, అవసర్మ ైన ఏద్ెైనా క్ొతే్ ముదరలను విభాగం ప్ంపమణీ చదస్ేలా చూడాలి. 

ఫీల్ు  లోని స్ేకరణ మార్ాా లు లేదా స్మబబందిని ప్రభయవితం చసే్ే అతావ్సర ప్ర్ిస్మి తతలు 
ఫీలు  లోన్న స్ేకర్ణ మారాీ లు లేద్ా స్మబబంద్ న్న ప్రభావిత్ం చదస్ే అత్యవసర్ ప్రిస్మిత్ులోో , పరా ంతీయ స్మితి కలిగిన 
ర్ంగంలో ఉని డిపారే మ ంట్స  స్మబబంద్ , ఎన్నికల అధ క్ార్ులకు తెలియజేయాలి. 

డెలిగ్ షన  అఫ  అథార్ిటీ 
అత్యవసర్ ప్రసి్మితి సందర్భంలో, డిపారే మ ంటల  ఆప్రేషనకు సంబంధ ంచి ROV అన్ని న్నర్ణయాలు 
తీసుకుంటుంద్  న్నర్ణయాలు తీసుక్ోవడాన్నక్ర ROV అందుబాటులో లేనప్పుడు, ప్యరిే అధ క్ార్ం అస్మస్ెేంట్స  



ROV(ల)కు బద్ లీ అవపత్ుంద్ . న్నర్ణయాలు తీసుక్ోవడాన్నక్ర ర ండూ అందుబాటులో లేనప్పుడు, అధ క్ార్ం 
అందుబాటులో ఉని సీ్న్నయర  స్మబబంద్ క్ర బద్ లీ చదయబడుత్ుంద్ . 
సుర్క్షిత్మ ైన సిలంలో ఉనిప్పుడు, నషేం అంచనా వేయడాన్నక్ర ROV మరియు అత్న్న/ఆమ  త్ర్ుప్ప 
స్మబబంద్ , వీలెైతద స్మసేమ  ప్పనఃర్ుదర్ణను పరా ర్ంభంచడాన్నక్ర మరియు అత్యవసర్ సవభావం ఆధార్ంగా 
క్ార్యకలాపాలు ఎలా క్ొనస్ాగించాలో న్నర్ణయించడాన్నక్ర సమావేశ్మవపతార్ు. ఈ సమావేశ్ం యుకక ఫలిత్ం 
స్ెల  ఫల న  మరియు ఇంటి నంబరో్ ద్ావరా స్మబబంద్ క్ర తెలియజేయబడుత్ుంద్ . 

అతావ్సర సమయంలో మర్యిు తర్వాత జర్ిగ్  కమయానిక షన  
స్ాధార్ణంగా, డిపారే మ ంట్స  నాయకుడు, త్ర్లింప్ప పరా ర్ంభాన్నక్ర సంబంధ ంచి ఒక (ప్కటన చదస్ాే ర్ు. 
ప్రశాంత్మ ైన, కిమమ ైన ప్దధతిలో ఉప్యోగించాలి్న న్నష్రమణను మరియు పాటించాలి్న త్ర్లింప్ప 
విధానాలను గురించిన విషయాలనీి క్ారాయలయ స్మబబంద్ క్ర మరియు ప్రజలందరిక్ీ సూచించబడును. 

అత్యవసర్ సమయంలో లేద్ా త్ర్ువాత్ ఉద్య యగులతో కమూయన్నక్ేట్స  చదయడాన్నక్ర విభాగం ఈ క్రంద్  
ప్దధత్ులను ఉప్యోగిసుే ంద్ : 

• స్ెల  ఫల న్  
• డిపారే మ ంటు వాయిస్ట  మ యిల  
• టటకట్ మ స్ేజింగ  
• ఇంటి ఫల నుో  

భదరతా అధ క్ార్ులు భవనాన్ని శుభరప్ర్చి త్ర్ువాత్ త్ర్లింప్ప సిలంలో హాజర్ు తీసుకుంటార్ు. 
ఉద్య యగులందరిక్ీ ఖాతా ఇవవబడిన త్రావత్, స్ెైట్స లోన్న ఏద్ెైనా అధ క్ార్ులకు తెలియజేయబడుత్ుంద్ . 
ఏద్దమ ైనా, హాజర్ు తీసుక్ొనే సమయంలో జటుే  సభుయడు లేన్న ప్క్షంలో అధ క్ార్ులకు వ ంటనే 
తెలియజేయబడుత్ుంద్  భదరతా సమనవయకరే్ లేద్ా యాజమానయం, రీఎంటీర మరియు అవక్ాశ్ం 
గురించి స్మబబంద్ క్ర తెలియజేస్ాే ర్ు. 

ముంద్ుగ్ా ర్ికార్ు  చేస్మన సందేశం 
అత్యవసర్ సంద్దశ్ విషయాలు అత్యవసర్ సవభావంపెై ఆధార్ప్డి ఉంటాయి. 
ఎన్నికల రోజున అత్యవసర్ ప్రిస్మితి జరిగితద క్ొతే్ ఓటింగ  స్ెైట్స ల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయడాన్నక్ర వీలుగా 
సంద్దశాలు తాజాగా ఉండదలా చూడటాన్నక్ర అడిిన్నస్ేే టాివ  సరీవస్ెస్ట  మేనేజర  బాధ్ుయలు. 

కొతత  ఉదయ ాగి్ ఓర్యిి ంటేషన  
క్ొతే్ ఉద్య యగులకు ఈ పాలస్ీలోన్న విషయాలు వారి ప్ర్యవేక్షకున్న ద్ావరా తెలియజేయబడతాయి. 
స్మబబంద్  అంతా, త్ర్లింప్ప మారాీ లు మరియు సమావేశ్ సిలాల అవగాహనను కలిగి ఉండాలి. 



డిపార్ి మ ంట  స్మబబందికత శిక్షణా వ్యాహం 
పరా థమిక భదరత్ మరియు అత్యవసర్ సమాచార్ంతో కయడిన ఈ ప్రణాళిక యొకక క్ాపీన్న కలిగి ఉని ఒక 
బ ైండర ను ఈ విభాగం న్నర్వహ సుే ంద్ . 

ప్రతి ఎన్నికకు ముందు ఈ గ ైడ  సమీక్షించబడుత్ుంద్  మరియు నవికరించబడుత్ుంద్ . ఎన్నికల రోజుకు 120 
రోజుల ముందుగా చివరి గ ైడ  ప్యరేి చదయాలి. 


