
നിയമസഭാ നിയമസഭാ     തിതി    രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ്  രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ്      2016 2016 
തിതി    രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈംരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം

[P lease refer  Presid ing Off icer  ’  s Hand Book and www.ceo  .  kerala .gov. in for  deta i led information]
(For free d istr ibut ion among col leagues)

കൈളക്ഷന് െടുസന്ററില് നിന്നും ഏറ്റുവാോഗസങ്ങേണ്ടവയില്  ഏറ്റവും പ്രധാനെടുപ്പട്ടവ
1 .1 . ോഗസവാട്ടർ പട്ടികൈയുടെടുടെ അടെയാളെടുപ്പടുത്തപ്പെടുപ്പട്ട പകൈർപ്പ് (Marked copy of E lectora l  ro l l  ) 3 copies 

(Return ing Off icer െടുടെ ഒപ്പ് മാര്ക്ക്ഡ്് ോഗസകൈാപ്പിയില് ഉദ്യെടുണ്ടന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുത്തപ്പണം)
2 .2 .  17 -  എ നമ്പർ ഫാറത്തപ്പിലുള്ള ോഗസവാട്ട് രഞ്ഞജിസ്റ്റർ (Register of Voters - 17 A)
3 .3 . ോഗസവാോഗസട്ടഴ്സ് സ്ലിപ്പ്
4 .4 . EVM Bal lot  Un i t   and Contro l  Un i t  (Ser ia l  No. ഉദ്യം Seal ing ഉദ്യം ഉദ്യെടുണ്ടന്നും ശരഞ്ഞിയായി 

പ്രവര്ത്തപ്പിക്കുന്നുെടുണ്ടന്നും ഉദ്യറപ്പു വരുത്തുകൈ)           
5 .5 . െടുടെോഗസന്റര്ഡ്് ബാലറ്റ് ോഗസപപ്പര് (ഇതില് ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയിരഞ്ഞിക്കുന്ന ോഗസപരുകൈള് നിര്ദ്ദിഷ്ട ഫാറവുമായി 

ഒത്തുോഗസനാക്കി ശരഞ്ഞിയാെടുണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുത്തുകൈ)
6 .6 . Inde l ib le ink
7 .7 . പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ  ഡ്യറി , പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ പ്രഖപ്പയാപനം (Declarat ion)
8 .8 . Meta l  sea l ,  Arrow cross mark , Paper sea l  ,  Str ip Seal
9 .9 . Specia l  tag, Address tag for Contro l  Un i t  & Ba l lot  Uni t
1 0 .1 0 . Se l f  ink ing pad (2 എണ്ണം, ചുവപ്പ് ,  പര്പ്പിള്)
1 1 .1 1 . Copy of specimen signature of cand idate / E lect ion agent
1 2 .1 2 . ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയ ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ കൈണക്കിെടുന്റ ആവശയമുള്ളയത്ര എണ്ണം പകൈര്പ്പുകൈള് ഉദ്യണ്ടാക്കുന്നതിന് 

നിര്ദ്ദിഷ്ട ഫാറത്തപ്പിെടുന്റ കൂടുതല് ോഗസകൈാപ്പികൈള് എടുക്കുകൈ. എല്ലാ ഏജന്റുമാര്ക്കും  ോഗസപാളിംഗ് അവസാനം 
പകൈര്പ്പ് നോഗസല്കേണ്ടതുണ്ട്. (17 C)

1 3 .1 3 . Form 14 (L ist  of cha l lenged votes) ,  Ba l let  Labels 
1 4 .1 4 . Receipt Book for deposi t  of cha l lenged votes
1 5 .1 5 . L ist  of CVC (Class i f ied Serv ice Voters)
1 6 .1 6 . 16 Po int  Report as per Annexure

(പൂര്ണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ ഹാന്ഡ്് ബുക്ക് അനുബന്ധം കൈാണുകൈ)
ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പിന് തോഗസലദ്ിവസം െടുചെോഗസയ്യേണ്ട കൈാരഞ്ഞയങ്ങേ ള് ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പിന് തോഗസലദ്ിവസം െടുചെോഗസയ്യേണ്ട കൈാരഞ്ഞയങ്ങേ ള് 

a. Set up of Po l l ing Stat ions (Slogans / Photo etc  shou ld be covered or removed -100m)
b. Set up of Vot ing Compartment
c. Disp lay of Not ices. (L ist  of contest ing candidates)  (M15,  M14))

ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ് ആരഞ്ഞംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് െടുചെോഗസയ്യേണ്ട കൈാരഞ്ഞയങ്ങേള്ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ് ആരഞ്ഞംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് െടുചെോഗസയ്യേണ്ട കൈാരഞ്ഞയങ്ങേള്          --    ോഗസപാളിംഗ് ആഫീസര്മാരുെടുടെ കൈര്ത്തപ്പവയങ്ങേള്
ഒന്നാം ോഗസപാളിംഗ് ആഫീസര്

 ോഗസവാട്ടര് പട്ടികൈയുടെടുടെ മാര്ക്ക്ഡ്് ോഗസകൈാപ്പിയുടെടുടെ ചുമതല 
 ോഗസപാളിംഗ്  ോഗസസ്റ്റഷനിോഗസലക്ക്  പ്രോഗസവശിക്കുന്ന  സമ്മതിദ്ായകൈന്  ഒന്നാം  ോഗസപാളിംഗ്  ആഫീസറുടെടുടെ

അടുോഗസത്തപ്പയ്ക്ക് െടുചെല്ലണം.  
 തിരഞ്ഞിച്ചറിയല്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പ പരഞ്ഞിോഗസശാധിോഗസക്കണ്ട ചുമതല  [പാോഗസസ്പാര്ട്ടാണ്  NRI  ോഗസവാട്ടറുടെടുടെ  തിരഞ്ഞിച്ചറിയല്

ോഗസരഞ്ഞഖപ്പ.  പട്ടികൈയില്  ോഗസപരും  ഉദ്യണ്ടായിരഞ്ഞിക്കണം.  CSV  -Classi f ied  Serv ice  Voter-   ോഗസസനയില്
ോഗസജാലി െടുചെയ്യുന്നവര്ക്ക് പ്രോഗസതയകൈ ോഗസവാട്ടര്  പട്ടികൈ  ഉദ്യണ്ട്.  അോഗസദ്ദഹത്തപ്പിന്  തെടുന്റ  ോഗസവാട്ട്  െടുചെയ്യോന്
Proxy െടുയ ചുമതലെടുപ്പടുത്തപ്പാം.  ഈ വിവരഞ്ഞങ്ങേള് ോഗസവാട്ടര് പട്ടികൈയില് ഉദ്യണ്ടാകും  .  Author isat ion
letter പരഞ്ഞിോഗസശാധിച്ച് ോഗസവാട്ട് െടുചെയ്യോന് അനുമതി നല്കൈാം .

 ഇലക്ടറല് ോഗസറാളിെടുല ക്രമ നമ്പരും ോഗസപരും ഉദ്യറെടുക്ക വായിക്കണം
Minor errors in E lectora l  ro l l  may be ignored 

തി  രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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പുരുഷ ോഗസവാട്ടര്മാരുെടുടെ ോഗസകൈാളത്തപ്പിന്  കൈറുടെടുകൈ Diagonal  L ine  വരഞ്ഞയ്ക്കണം സ്ത്രീ ോഗസവാട്ടര്മാരുെടുടെ ോഗസകൈാളത്തപ്പിന്  കൈറുടെടുകൈ
ഡ്യഗണല്  ൈല  ന്വ  രഞ്ഞച്ചോഗസശഷം  നമ്പരഞ്ഞില്  വട്ടം  വരഞ്ഞയ്ക്കണം   ഓോഗസരഞ്ഞാ  മണിക്കൂറിലും  ോഗസവാട്ട്  െടുചെയ്തിട്ടുള്ള
സ്ത്രീകൈളുടെടുടെയുടം പുരുഷന്മാരുെടുടെയുടം കൈണക്ക് പ്രോഗസതയകൈമായി ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി രഞ്ഞണ്ട് കൈടെലാസുകൈളില്
ഒരു നിശ്ചിത  നമ്പര് വെടുരഞ്ഞ  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പി  സൂക്ഷിക്കുകൈയുടം  ോഗസവാട്ടര്മാര് വരുന്നതനുരഞ്ഞിച്ച്  നമ്പര് െടുവട്ടികൈളയുടകൈയുടം
ോഗസവണം.   ഒരു  പ്രോഗസതയകൈ  സമയം  വെടുരഞ്ഞ  ോഗസവാട്ടു  െടുചെയ്ത  പുരുഷന്മാരുെടുടെയുടം  സ്ത്രീകൈളുടെടുടെയുടം  എണ്ണം  എടുക്കാന്  ഇത്
സഹായകൈമാകും

രഞ്ഞണ്ടാം ോഗസപാളിംഗ് ആഫീസര്
 മായ്ക്കാനാവാത്തപ്പ  മഷിയുടെടുടെയുടം  ഫാറം  നം  17  എ  യിലുള്ള  ോഗസവാട്ട്  രഞ്ഞജിസ്റ്ററിെടുന്റയുടം  ചുമതല.

(Never change the SL NO of 17 A)

 ഒന്നാം ോഗസപാളിംഗ്  ആഫീസര് ോഗസവാട്ടറുടെടുടെ ക്രമനമ്പരും ോഗസപരും വായിയ്ക്കുമ്പോഗസമ്പാള് രഞ്ഞണ്ടാം ോഗസപാളിംഗ്
ആഫീസര്  ോഗസവാട്ട്  രഞ്ഞജിസ്റ്ററില്  സമ്മദ്ിദ്ായകൈെടുന്റ  ക്രമനമ്പര്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതും  ഒോഗസപ്പാ
വിരഞ്ഞലടെയാളോഗസമാ  വാോഗസങ്ങേണ്ടതും  സമ്മദ്ിദ്ായകൈന്  സമര്പ്പിച്ച  തിരഞ്ഞിച്ചറിയല്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പയുടെടുടെ  വിവരഞ്ഞം
ചുരുക്കി ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതുമാണ്

[ഭൂരഞ്ഞിഭാഗം  ോഗസവാട്ടര്മാരുെടുടെ  ൈകൈയിലും  EPIC   Electora l  Photo  Ident i ty  Card  – കൈാണും  ഇതിെടുല
നമ്പരഞ്ഞിെടുന്റ  അവസാനെടുത്തപ്പ  നാലക്കം  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പണം.  മോഗസറ്റെടുതങ്കിലും  തിരഞ്ഞിച്ചറിയല്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പ  െടുകൈാണ
വരുെടുന്നങ്കില്  അത്  പ്രോഗസതയകൈം  തിരഞ്ഞിച്ചറിയുടന്ന രഞ്ഞീതിയില്  രഞ്ഞജിസ്റ്ററില്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയാല്  എത്ര  ോഗസപര്
EPIC  E lectora l  Photo Ident i ty Card – ഉദ്യപോഗസയാഗിച്ച് ോഗസവാട്ട് ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പി എന്ന കൈണക്ക് എടുോഗസക്കണ്ടി
വരുോഗസമ്പാള് എളുടപ്പമാകും. ]

 അതിനുോഗസശഷം  ഇടെതുൈകൈ  ചൂണവിരഞ്ഞലില്  നഖപ്പം  മുതല്  മുകൈളിോഗസലാട്ട്  വിരഞ്ഞലിെടുന്റ  ആദ്യ  മടെക്കു
വെടുരഞ്ഞ (upper t ip of the na i l  to the  bottom of the f i rst jo int) വെടുരഞ്ഞ മഷി പുരഞ്ഞട്ടുകൈ.

 ോഗസവാട്ട് രഞ്ഞജിസ്റ്ററില് ഒപ്പ് വാങ്ങേിയതിനുോഗസശഷം ോഗസവാോഗസട്ടഴ്സ് സ്ലിപ്പ് നല്കേകൈണം .

 Proxy Voter  ആെടുണങ്കില് 17A യുടെടുടെ റിമാര്ക്സ് ോഗസകൈാളത്തപ്പില് PV എന്ന്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പണം മഷി
ഇടെതു ൈകൈയുടെടുടെ നടുവിരഞ്ഞലില് പുരഞ്ഞട്ടണം.

 ോഗസവാട്ട്  രഞ്ഞജിസ്റ്ററില്  ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പകൈോഗസയാ  വിരഞ്ഞലടെയാളം  പതിയ്ക്കുമ്പകൈോഗസയാ  െടുചെയ്ത  ക്രമത്തപ്പില്  മാത്രോഗസമ
ോഗസവാട്ടര്മാര് ോഗസവാട്ട് െടുചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന കൈാരഞ്ഞയം ഉദ്യറപ്പാോഗസക്കണ്ടതാണ് . 

ഇടെത്  ൈകൈയ്യേില്  ചൂണ്ട്  വിരഞ്ഞല്  ഇല്ലാത്തപ്പ  പക്ഷം  ഇടെത്  ൈകൈയ്യേിെടുല  നടുവിരഞ്ഞലിലും  ആ  വിരഞ്ഞല്  ഇെടുല്ലങ്കില്
ഇടെതുൈകൈയിെടുല  ോഗസമാതിരഞ്ഞ  വിരഞ്ഞലിലും  ോഗസമാതിരഞ്ഞ  വിരഞ്ഞല്  ഇെടുല്ലങ്കില്  െടുചെറിയ  വിരഞ്ഞലിലും   ഇടെത്  ൈകൈയില്  ഒരു
വിരഞ്ഞലുമിെടുല്ലങ്കില് വലത് ൈകൈയിെടുല ചൂണവിരഞ്ഞലിലും അതും ഇെടുല്ലങ്കില് വലത് ൈകൈയിെടുല മോഗസറ്റെടുതങ്കിലും വിരഞ്ഞലിലും
രഞ്ഞണ  ൈകൈയിലും  ഒരു  വിരഞ്ഞലും  ഇല്ലാത്തപ്പ  പക്ഷം  ഇടെതുൈകൈയുടെടുടെോഗസയാ  വലതു  ൈകൈയുടെടുടെോഗസയാ  കൈീഴറ്റത്തപ്പ്  മഷി
പുരഞ്ഞോഗസട്ടണ്ടതാണ്.  (or  visible  part  of  body)  മഷി  പുരഞ്ഞട്ടുന്ന ആള് ോഗസബാട്ടിലിലില് നിന്നും  Bowl  ോഗസലയ്ക്ക്   കുറച്ച്  മഷി
പകൈര്ന്ന് ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കുകൈ.  ോഗസബാട്ടില് അടെച്ച് വയ്ക്കുമ്പകൈ.തട്ടിവീഴാെടുത പ്രോഗസതയകൈം ശ്രദ്ധിക്കുകൈ.Proxy Voter  ആെടുണങ്കില്
നടുവിരഞ്ഞലില് പുരഞ്ഞട്ടുകൈ

മൂന്നാം ോഗസപാളിംഗ് ആഫീസര്
 ോഗസവാട്ടിംഗ് െടുമഷീെടുന്റ / Contro l  Uni t  െടുന്റ ചുമതല

 വിരഞ്ഞലില് മഷി അടെയാളം ഉദ്യോഗസണ്ടാെടുയന്ന് ഉദ്യറപ്പാക്കുകൈ(Ensur ing inde l ib le  ink mark)

 രഞ്ഞണ്ടാം  ോഗസപാളിംഗ്  ആഫീസര്  നല്കൈിയ ോഗസവാട്ടര്സ്ലിപ്പ്  ലഭിയ്ക്കുമ്പോഗസമ്പാള്  ോഗസവാട്ടിംഗ്  കൈമ്പാര്ട്ട്െടുമന്റില്
മറ്റാരും  ഇല്ല  എന്ന്  ഉദ്യറപ്പ്  വരുത്തപ്പിയിട്ട്  ോഗസവാട്ടെടുറ  അോഗസങ്ങോോഗസട്ടയ്ക്ക്  അയയ്ക്കുമ്പന്നു.  അോഗസപ്പാള്  തെടുന്ന  ോഗസവാട്ട്
െടുചെയ്യോന് പാകൈത്തപ്പില് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിെടുല Bal lot  Button അമര്ത്തുന്നു.

 Voters S l ip 50 or 25 െടുന്റ Bund le ആക്കി സുക്ഷിക്കുകൈ.

തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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 ോഗസവാട്ടിംഗ്  സ്ലിപ്പിെടുല  ക്രമനമ്പരഞ്ഞിെടുന്റ  അടെിസ്ഥാനത്തപ്പിലായിരഞ്ഞിക്കണം  ോഗസവാട്ടെടുറ  ോഗസവാട്ട്  െടുചെയ്യോന്
അനുവദ്ിോഗസയ്ക്കണ്ടത്.

The voter shall be allowed to vote exactly in the same sequence in which his details have been recorded in Register of
Votes 
These duties can be performed by the Presiding Officer, where the number of Electors is small.
2 .    ോഗസപാളിംഗ് ഏജന്റുമാരുെടുടെ നിയമനം

തെടുന്ന  സ്ഥാനാര്ത്ഥി   ഏജന്റായി  നിയമിച്ച  നിയമനക്കത്തപ്പ്  ോഗസഫാറം   നം  10  ല്  ഏജന്റ്
ഹാജരഞ്ഞാോഗസക്കണ്ടതാണ്.ഇതില്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയിരഞ്ഞിക്കുന്ന  സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെടുടെ  ഒപ്പ്  നമുക്ക്  നല്കൈിയിട്ടുള്ള
സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെടുടെ  specimen  signature  ുുമായി  ഒത്തുോഗസനാോഗസക്കണ്ടതാണ്.  ഈ  നിയമനക്കത്തുകൈള്
സൂക്ഷിോഗസക്കണ്ടതും  ഒരു  കൈവറിലിട്ട്  മറ്റുോഗസരഞ്ഞഖപ്പകൈോഗസളാെടുടൊപ്പം  വരഞ്ഞണാധികൈാരഞ്ഞിയ്ക്ക്  നോഗസല്കേണ്ടതുമാണ് .  ഒരുസമയം  ഒരു
സ്ഥാനാര്ത്ഥിയ്ക്ക്  ഒരു  ഏജന്റിെടുന  മാത്രോഗസമ  ബൂത്തപ്പിനുള്ളില്  അനുവദ്ിക്കാനാവ .  അോഗസതസമയം  2  Rel ief
ഏജന്റുമാെടുരഞ്ഞക്കൂടെി  അനുവദ്ിക്കാം.  ഒരഞ്ഞാള്  പുറത്തപ്പ്  ോഗസപാകുന്ന  സമയത്തപ്പ്  Rel ief  agent  മാരഞ്ഞില്  ഒരഞ്ഞാെടുള
അനുവദ്ിക്കാവുന്നതാണ്.ഇവര്ക്കുള്ള  പാസ്സും  നല്ോഗസകൈണ്ടതാണ്.ോഗസപാളിംഗിംെടുന്റ   അവസാന  മണിക്കൂറില്
ഇരഞ്ഞിക്കുന്ന ഏജന്റിെടുന  മാറാന് അനുവദ്ിക്കരുത് .  ഇത്  രഞ്ഞാവിെടുല തെടുന്ന ഏജന്റുമാരുെടുടെ ശ്രദ്ധയില്െടുപ്പടുത്തപ്പണം
.  ഏജന്റുമാരുെടുടെ  ൈകൈയ്യേിലുള്ള  ോഗസവാട്ടര്പ്പട്ടികൈയുടെടുടെ  മാര്ക്ക്ഡ്്  ോഗസകൈാപ്പി  ഒരു  കൈാരഞ്ഞണവശാലും  ോഗസപാളിംഗ്
ആരഞ്ഞംഭിച്ചോഗസശഷം  പുറത്തുെടുകൈാണോഗസപാകൈാന്  അനുവദ്ിക്കരുത് .  ോഗസപാളിംഗ്  ോഗസസ്റ്റഷനില്  പ്രോഗസവശിക്കുന്ന  ോഗസവാട്ടെടുറ
വയക്തമായി  കൈാണാന്  കൈഴിയുടന്ന  വിധത്തപ്പിലാകൈണം  ഏജന്റിെടുന്റ  ഇരഞ്ഞിപ്പിടെം  ഒരുോഗസക്കണ്ടത് .  Nat iona l  Party  /
State Party /  Independent cand idate എന്നതായിരഞ്ഞിക്കണം ഏജന്റുമാരുെടുടെ ക്രമം
3.  Preparat ion  of  EVM  (നിരഞ്ഞവധി  വീഡ്ിോഗസയാകൈള്  കൈമ്മീഷെടുന്റ  െടുവബ്സൈസറ്റിലും  YouTube  ലും  ലഭയമാണ്.
കൈണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകൈ). 

4.  Mock Pol l  :  EVM ല്  Tota l  votes -zero  (0)  ോഗസവാട്ട്  ആണ് ഉദ്യള്ളെടുതന്ന്  ോഗസബാധയെടുപ്പടുത്തപ്പിയിട്ട്  Mock Pol l
നടെത്തുകൈ.  സമയം  വളെടുരഞ്ഞോഗസയെടുറ  എടുക്കുന്ന  ഒന്നായതിനാല്  രഞ്ഞാവിെടുല  5.45  ോഗസനാ  6  മണിോഗസയ്ക്കാ  തെടുന്ന
ആരഞ്ഞംഭിക്കണം.  തോഗസലന്നുതെടുന്ന  ഏജന്റുമാെടുരഞ്ഞ  ഇത്  അറിയിയ്ക്കണം.  പറഞ്ഞെ  സമയത്തപ്പ്  ആരും
എത്തപ്പിയിെടുല്ലങ്കിലും  Presid ing  Off icer  Mock  po l l  നടെത്തപ്പണം.   ഏജന്റുമാര്  ോഗസവാട്ട്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയ  ോഗസശഷം
Close  Button  അമര്ത്തപ്പി  ോഗസവാട്ടിംഗ്  Close  െടുചെയ്യേണം.  അതിനുോഗസശഷം  Result  പരഞ്ഞിോഗസശാധിച്ച്  എല്ലാോഗസപെടുരഞ്ഞയുടം
ോഗസബാദ്ധയെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണണ്ട്. 
തുടെര്ന്ന്  Clear  Button  അമര്ത്തപ്പി  എല്ലാ  ോഗസവാട്ടും  Delete  െടുചെോഗസയ്യേണ്ടതുമാണ്.  Tota l  Vote  പൂജയം  ആെടുണന്ന്
ോഗസബാദ്ധയെടുപ്പടുത്തപ്പിയതിനുോഗസശഷം  സീലിംഗ്  നടെപടെികൈളിോഗസലയ്ക്ക്  കൈടെക്കുകൈ.  Mock  Pol l  cert i f icate  തയ്യോറാക്കി
Agent െടുന്റ ഒപ്പ് വാങ്ങേണം 
*C R C  (Clockwise ആയി മാത്രോഗസമ EVM പ്രവര്ത്തപ്പിപ്പിക്കാവ)
5. Seal ing of EVM * refer video
Fixing the Green Paper Seal and closing of inner compartment 
Sealing Process of Green Paper Seal and ABCD Strip seal
Fixing of Long Strip Seal 
Green Paper Seal  െടുന്റ White surface  ല് Presiding Officer  ഉദ്യം  Polling Agents  ഉദ്യം  sign  െടുചെയ്യുകൈ. Paper Seal  െടുല Serial No.
പുറത്തുകൈാണത്തപ്പക്കവിധമാണ് Seal fix െടുചെോഗസയ്യേണ്ടത്

Commencement of Pol l  (7 AM)Commencement of Pol l  (7 AM)
a. ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പിെടുന്റ രഞ്ഞഹസയ സവഭാവം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് . പ്രഖപ്പയാപനം നടെത്തപ്പിയ ോഗസശഷം ഒപ്പു 

വോഗസയ്ക്കണ്ടതും സന്നിഹിതരഞ്ഞായ ഏജന്റുമാരുെടുടെ ഒപ്പ്  വാോഗസങ്ങേണ്ടതുമാണ്. 
b. ോഗസവാട്ടര് പട്ടികൈയുടെടുടെ മാര്ക്ക്ഡ്് ോഗസകൈാപ്പിയില്  PB അടെയാളെടുമാഴിച്ച് മെടുറ്റാരു അടെയാളവും ഇല്ല 

എന്ന് ഏജന്റുമാെടുരഞ്ഞ ോഗസബാധയെടുപ്പടുത്തുകൈ.
c. Precaut ions about inde l ib le ink 
d. Maintenance of register of  voters  in form No.17 A

തി  രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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e. Maintenance of PO ’s Diary,  Vis i t  Sheet
f . Entry of voters to PS to be regu lated
g. പുരുഷന്മാര്ക്കും  സ്ത്രീകൈള്ക്കും  പ്രോഗസതയകൈം വരഞ്ഞി .  ൈകൈക്കുഞ്ഞുമായ സ്ക്രീകൈളുടം വികൈലാംഗരും വരഞ്ഞിയില് 

ഉദ്യെടുണ്ടങ്കില് മുന്ഗണന നല്കുകൈ 

ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ് ോഗസവളയില് അഭിമുഖപ്പീകൈരഞ്ഞിോഗസക്കണ്ടി വരുന്ന ചെില കൈാരഞ്ഞയങ്ങേള്
.1 അന്ധോഗസരഞ്ഞാ  അവശതയുടള്ളവോഗസരഞ്ഞാ  ആയ  സമ്മദ്ിദ്ായകൈരുെടുടെ  ോഗസവാട്ടു  െടുചെയ്യേല്  -  18 വയസ്സിന്

മുകൈളില്  പ്രായമുള്ള  സഹായിെടുയ  അനുവദ്ിക്കാം .   അനുബന്ധം  VI I  െടുന്റ  മാതൃകൈയില്  സഹായിയുടെടുടെ
declarat ion  എഴുതി  വാോഗസങ്ങേണ്ടതും  വിവരഞ്ഞങ്ങേൾ  നിര്ദ്ദിഷ്ട  ഫാറത്തപ്പില്  സൂക്ഷിോഗസക്കണ്ടതുമാണ് . നിശ്ചിത
ഫാറത്തപ്പിലും  ലിസ്റ്റിലും  സഹായിയുടെടുടെ  ഒപ്പും  വാോഗസങ്ങേണ്ടതുണ്ട് .  ോഗസവാട്ടറുടെടുടെ  വിരഞ്ഞലില്  മഷി  അടെയാളം
പതിയ്ക്കുമ്പകൈയുടം ോഗസവണം

.1 ഒരു സമ്മതിദ്ായകൈെടുന്റ നിജസ്ഥിതിെടുയ്ക്കതിെടുരഞ്ഞ  തര്ക്കം  ഉദ്യന്നയിക്കല്  (Cha l lenged  Vote)  -ോഗസവാട്ടർ
പട്ടികൈയിൽ  ോഗസപരുള്ള  ഏെടുതാരഞ്ഞാൾക്കും  തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പിൽ  ോഗസവാട്ട്  െടുചെയ്യോൻ  അവകൈാശമുണ്ട്  ഏജന്റുമാർ
തർക്കം  ഉദ്യന്നയിക്കുകൈോഗസയാ  താങ്കൾക്ക്  വയാജസമ്മതിദ്ായകൈനാെടുണന്ന്  വയക്തമായ  ോഗസബാദ്ധയം
വരഞ്ഞാത്തപ്പപക്ഷം  താൻ  ഒരു  സമ്മതിദ്ായകൈനാെടുണന്ന്  അവകൈാശെടുപ്പടുകൈയുടം  ോഗസപരും  മറ്റ്  വിവരഞ്ഞങ്ങേളുടം
ശരഞ്ഞിയായി  പറയുടകൈയുടം  തിരഞ്ഞിച്ചറിയൽ  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പ  ഹാജരഞ്ഞാക്കുകൈയുടം  െടുചെയ്താൽ  അോഗസദ്ദഹെടുത്തപ്പ
സമ്മതിദ്ായകൈനായി  കൈണക്കാോഗസക്കണ്ടതാണ്.       സമ്മതിദ്ായകൈെടുന്റ  നിജസ്ഥിതിെടുയപ്പറ്റി
സ്ഥാനാർത്ഥിോഗസയാ ഏജോഗസന്റാ തർക്കം ഉദ്യന്നയിച്ചാൽ തര്ക്കമുന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്  ആയ രഞ്ഞണ്ട്  രൂപ
ലഭിച്ചോഗസശഷം  മാത്രോഗസമ  തര്ക്കം  പരഞ്ഞിഗണിക്കാവ.  അനുബന്ധത്തപ്പില്  നിര്ോഗസദ്ദശിച്ച  മാതൃകൈയില്
ൈകൈപ്പറ്റുരഞ്ഞസീത്  നല്ോഗസകൈണ്ടതും  ആര്െടുക്കതിെടുരഞ്ഞയാോഗസണാ  തര്ക്കം  ഉദ്യന്നയിച്ചത്  അോഗസദ്ദഹോഗസത്തപ്പാടെ്
ആള്മാറാട്ടത്തപ്പിനുള്ള ശിക്ഷെടുയപ്പറ്റി  മുന്നറിയിപ്പ്  നല്കുകൈയുടം ോഗസവണം.  തുടെര്ന്ന്  തര്ക്കം ഉദ്യന്നയിക്കെടുപ്പട്ട
ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ  പട്ടികൈയില്  (ഫാറം  നം  14)  അോഗസദ്ദഹത്തപ്പിെടുന്റ  ോഗസപരഞ്ഞ്  എഴുതുകൈയുടം  ഒപ്പ്  /വിരഞ്ഞലടെയാളം
വാങ്ങുകൈയുടം  ോഗസവണം.  അോഗസദ്ദഹം  അതിന്  വിസമ്മതിക്കുന്ന  പക്ഷം  അോഗസദ്ദഹെടുത്തപ്പ  ോഗസവാട്ടിടൊന്
അനുവദ്ിക്കരുത്.  (For  more  Deta i ls  p l  refer   Hand  Book)       തർക്കം  സ്ഥാപിക്കെടുപ്പടുന്ന  പക്ഷം
തർക്ക  വിോഗസധയനായ  ആെടുള  ോഗസപാളിംഗ്  ോഗസസ്റ്റഷന്റ  അധികൈാരഞ്ഞിതയുടള്ള  ോഗസപാലീസ്  ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥന്
അനുബന്ധത്തപ്പിെടുല മാതൃകൈയിലുള്ള പരഞ്ഞാതി കൈോഗസത്തപ്പാെടുടെ ൈകൈമാോഗസറണ്ടതാണ് . തർക്കമുന്നയിച്ചത് നിസാരഞ്ഞ
കൈാരഞ്ഞണത്തപ്പാലെടുല്ലോഗസന്നാ  ഉദ്യത്തപ്പമ  വിശവാസോഗസത്തപ്പാടു  കൂടെിയാെടുണോഗസന്നാ  താങ്കൾക്ക്  അഭിപ്രായമുള്ള  ഓോഗസരഞ്ഞാ
ോഗസകൈസിലും  അോഗസനവഷണം  അവസാനിച്ചാലുടെെടുന  തർക്കം  ഉദ്യന്നയിച്ചതിന്  വാങ്ങേിയ  ഫീസ് ,  രഞ്ഞസീത്
ബുക്കിെടുന്റ കൈൗണ്ടർ ോഗസഫായിലിൽ അോഗസദ്ദഹത്തപ്പിെടുന്റ  ഒപ്പ്  വാങ്ങേിച്ചു  െടുകൈാണ്ട്  മടെക്കി  െടുകൈാടുോഗസക്കണ്ടതാണ് .
അങ്ങേെടുനയല്ലാത്തപ്പ  ോഗസകൈസുകൈളിൽ  തുകൈ  മടെക്കിെടുക്കാടുക്കുവാൻ  പാടെില്ലാത്തപ്പതും  പ്രസക്തമായ  രഞ്ഞസീതിെടുന്റ
കൈൗണ്ടർ  ോഗസഫായിലിൽ  ഫീസ്  നൽകൈിയ  ആളിെടുന്റ  ഒപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന്   പകൈരഞ്ഞം  കൈണ  െടുകൈട്ടിയിരഞ്ഞിക്കുന്നു
എന്ന് ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതാണ്  .

.1 ഏെടുതങ്കിലും  സമ്മതിദ്ായകൈെടുന്റ  കൈാരഞ്ഞയത്തപ്പിൽ    18    വയസ്  തികൈഞ്ഞുോഗസവാ എന്ന്  പ്രിൈസഡ്ിംഗ്
ഓഫീസർക്ക്  സംശയം  ഉദ്യണ്ടാവുകൈയാെടുണങ്കിോഗസലാ   ഏജന്റുമാർ  തർക്കം  ഉദ്യന്നയിക്കുകൈയാെടുണങ്കിോഗസലാ
Appendix  V  െടുന്റ  മാതൃകൈയില്  സമ്മതിദ്ായകൈെടുന്റ  പ്രഖപ്പയാപനം   എഴുതി  വാോഗസങ്ങേണ്ടതും  ഇപ്രകൈാരഞ്ഞം
പ്രഖപ്പയാപനം  നൽകുന്നവരുെടുടെയുടം  നൽകൈാൻ  വിസമ്മതിക്കുന്നവരുെടുടെയുടം  വിവരഞ്ഞം
ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതുമാണ്.

.1 െടുടെോഗസന്റര്ഡ്്  ോഗസവാട്ടുകൈള്  -  ഒരു  സമ്മദ്ിദ്ായകൈന്  ോഗസവാട്ട്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പാന്  എത്തപ്പിയോഗസപ്പാള്  ആോഗസരഞ്ഞാ
അയാളുടെടുടെ  ോഗസവാട്ട്  ോഗസനരഞ്ഞെടുത്തപ്പ  െടുചെയ്തു  കൈഴിഞ്ഞെിരഞ്ഞിക്കുന്നതായി  മനസിലാക്കുകൈയുടം  അോഗസനവഷണത്തപ്പില്
നിന്നും  ഇോഗസപ്പാള്  വന്നതാണ്  യഥാര്ത്ഥ   ോഗസവാട്ടര്  എന്ന്  മനസ്സിലായാല്  "Tendered  Bal lot  Paper”
നല്കേിണയാണ്  ോഗസവാട്ട്  െടുചെയ്യേിോഗസക്കണ്ടത് .  അയാളുടെടുടെ  നിജസ്ഥിതിെടുയപ്പറ്റി  ോഗസബാദ്ധയം  വരുന്ന  പക്ഷം
അയാളുടെടുടെ  ഇടെത്  ചൂണ്ട്  വിരഞ്ഞലിൽ  മഷി  അടെയാളെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതും  തുടെർന്ന്  െടുടെോഗസന്റർഡ്്  ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ
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ലിസ്റ്റിൽ  ആവശയമായ  ഉദ്യൾക്കുറിപ്പുകൈൾ  ോഗസചെർോഗസക്കണ്ടതും  അതിൽ   സമ്മതിദ്ായകൈെടുന്റ  ഒോഗസപ്പാ
വിരഞ്ഞലടെയാളോഗസമാ  ോഗസനോഗസടെണ്ടതുമാണ് [പര്പ്പിള് നിറത്തപ്പിലുള്ള െടുസല്ഫ് ഇങ്കിംഗ് പാഡ്് െടുടെോഗസന്റര്ഡ്് ബാലറ്റിെടുന്റ
മറുടവശത്തപ്പ് ോഗസവര്തിരഞ്ഞിച്ച് അറിയാനുള്ള അടെയാളം  (distinguishing mark)  പതിപ്പിക്കുന്നതിനും െടുടെോഗസന്റര്ഡ്് ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ
പട്ടികൈയില്  സമ്മദ്ിദ്ായകൈെടുന്റ  തള്ള  വിരഞ്ഞലടെയാളം  ആവശയമാെടുണങ്കില്  പതിപ്പിക്കുന്നതിനും  ആണ്.  ചുവപ്പ്
നിറത്തപ്പിെടുല പാഡ്് Arrow Cross Mark െടുകൈാണ്ട് െടുടെോഗസന്റര്ഡ്് ബാലറ്റ് ോഗസപപ്പറില് അടെയാളം ഇടുന്നതിനാണ്.] അതിനു
ോഗസശഷം  െടുടെോഗസന്റർഡ്്  ബാലറ്റ്  ോഗസപപ്പർ  നൽകുകൈ,  അോഗസദ്ദഹം  ോഗസവാട്ടു  െടുചെയ്യോനുള്ള  അറയിൽ  ോഗസപായി  ോഗസവാട്ട്
ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തുകൈയുടം  അത്  താങ്കൾക്ക്  തിരഞ്ഞിെടുകൈ  നൽകുകൈയുടം  െടുചെയ്യും . എല്ലാ   െടുടെോഗസന്റർഡ്്  ബാലറ്റ്
ോഗസപപ്പറുടകൈളുടം  ഫാറവും  അതിനു  ോഗസവണ്ടിയുടള്ള  കൈവറിൽ  സൂക്ഷിോഗസക്കണ്ടതാണ് .  െടുടെോഗസന്റർഡ്്  ബാലറ്റ്
ോഗസപപ്പറുടകൈളുടെടുടെ  ശരഞ്ഞിയായ  കൈണക്ക്  നിര്ദ്ദിഷ്ട  നമ്പര്  ഫാറത്തപ്പിലുള്ള  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയ  ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ
കൈണക്കിെടുന്റ ഒന്നാം ഭാഗത്തപ്പ് കൈാണിോഗസക്കണ്ടതാണ്

.1 ഒരഞ്ഞാള്  ോഗസവാട്ട്  െടുചെയ്യോന്  വിസമ്മതിച്ചാല്  അോഗസദ്ദഹെടുത്തപ്പ  അതിന്  നിര്ബന്ധിോഗസക്കണ്ടതില്ല .  പകൈരഞ്ഞം
“Refuced to vote“ എന്ന് ോഗസവാട്ട് രഞ്ഞജിസ്റ്ററിെടുന്റ -17 A റിമാര്ക്സ് ോഗസകൈാളത്തപ്പില് എഴുതിയാല് മതി .

.1 ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പിെടുന്റ രഞ്ഞഹസയസവഭാവം ലംഘിയ്ക്കല് (Refer PrO's Hand Book)

.1 ക്രമവിരുദ്ധമായി െടുപരുമാറുടന്നവെടുരഞ്ഞ നീക്കം െടുചെയ്യേല് (Refer PrO's Hand Book)

.1 ലഹളമൂലോഗസമാ മറ്റുകൈാരഞ്ഞണത്തപ്പാോഗസലാ ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ് നീട്ടി  വയ്ക്കല് (Refer  PrO's Hand Book)

.1 EVM         തകൈരഞ്ഞാറായി പുതിയത് സ്ഥാപിോഗസയ്ക്കണ്ടി വന്നാല് ോഗസമാക്ക് ോഗസപാളുടം ഡ്ികളോഗസറഷനും വീണം നടെോഗസത്തപ്പണ്ടതുണ്ട് .
.1 1 ോഗസവാട്ടര്,  സ്ഥാനാര്ത്ഥി.   അംഗീകത ഏജന്റ്,    ഇലക്ഷന് കൈമ്മീഷന് നിോഗസയാഗിച്ചവര്,   അംഗീകത വീഡ്ിോഗസയാഗാഫര്

    എന്നിവെടുരഞ്ഞയല്ലാെടുത മറ്റാെടുരഞ്ഞയുടം ോഗസപാളിംഗ് ോഗസസ്റ്റഷനില് പ്രോഗസവശിപ്പക്കരുത് .
.11

“Tota l  but ton” can  be  pressed  any  number  of  t imes  dur ing  the  po l l ,  wh i le  the  ‘BUSY ’ lamp  is  off
i .e . ,  when the system is id le .

ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പിെടുന്റ അവസാന മണിക്കൂറുടകൈള്
6  മണിയ്ക്ക്  കൈയൂവില് നില്ക്കുന്ന  എല്ലാോഗസപര്ക്കും  പ്രിൈസഡ്ിംഗ്  ഓഫീസറുടെടുടെ  ഒോഗസപ്പാടുകൂടെിയ  ക്രമനം  ഇട്ട

സ്ലിപ്പ്  കൈയൂവിെടുന്റ അവസാനം മുതല് ആരഞ്ഞംഭം വെടുരഞ്ഞ നല്കുകൈ. (അവസാനെടുത്തപ്പ ആളിന്  ക്രമ നം  1  ) .  ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ്
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  സമയത്തപ്പ്  ോഗസപാളിംഗ്  ോഗസസ്റ്റഷനില്  സന്നിഹിതരഞ്ഞായ  എല്ലാോഗസപരും
ോഗസവാട്ട്  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിക്കഴിഞ്ഞൊല്  ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ്  അവസാനിച്ചതായി  ഔദ്യോഗസദ്യാഗികൈമായി   പ്രഖപ്പയാപിോഗസക്കണ്ടതും
അതിനുോഗസശഷം യാെടുതാരു സാഹചെരഞ്ഞയത്തപ്പിലും  ആെടുരഞ്ഞയുടം ോഗസവാട്ട് െടുചെയ്യോനനുവദ്ിക്കാന് പാടെില്ലാത്തപ്പതുമാകുന്നു . 

17  A  ോഗസവാട്ട്  രഞ്ഞജിസ്റ്റര്  ോഗസക്ലാസ്  െടുചെയ്യുന്നത്  .  ചുവന്ന  വരഞ്ഞ  അവസാന  സീരഞ്ഞിയല്  നമ്പറിനു  ോഗസശഷം
വരഞ്ഞോഗസയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  അതിനു  ചുവെടുടെ  രഞ്ഞണ്ടാം  ോഗസപാളിംഗ്  ഓഫീസറുടം  പ്രിൈസഡ്ിംഗ്  ഓഫീസറുടം  ഒപ്പു
ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതാണ്.

Remove the p last ic cap over the ‘ Close’ Button,  Press Close Button
Fi l l  Part  I  of 17 C (Tota l Votes Disp lay Agents െടുന ോഗസബാധയെടുപ്പടുത്തപ്പി Form 17 C ല് ോഗസചെര്ക്കുകൈ.

17  C   നമ്പര് ഫാറം പൂരഞ്ഞിപ്പിക്കുകൈയുടം  ോഗസപപ്പര്  സീല്  അക്കൗണ്ട്  തയ്യോറാക്കുകൈയുടം  െടുചെയ്യുകൈ .  എല്ലാ  ോഗസപാളിംഗ്
ഏജന്റുമാര്ക്കും  17  C  ോഗസഫാറത്തപ്പില്വിവരഞ്ഞങ്ങേള്  തയ്യോറാക്കി  ഒരു  ശരഞ്ഞിപകൈര്പ്പ്  അവരഞ്ഞില്നിന്നും  രഞ്ഞസീത്
വാങ്ങേിയോഗസശഷം  നല്ോഗസകൈണ്ടതും  അത്  ശരഞ്ഞിപ്പകൈര്പ്പായി  സാക്ഷയെടുപ്പടുോഗസത്തപ്പണ്ടതുമാണ് .  കൈാര്ബണ്  ോഗസകൈാപ്പി  വച്ച്
പകൈര്പ്പ്  എഴുതിയിയാല്  ഒറിജിനല്  അകൈൗണം  ഏജന്റുമാര്ക്ക്  നല്കൈിയ  പകൈര്പ്പുകൈളുടം  എല്ലാ  വിധത്തപ്പിലും
തുലയമാെടുണന്ന് വരുത്തുവാന് കൈഴിയുടം. 

 ോഗസവാട്ട് െടുചെയ്ത സ്ത്രീ സമ്മതിദ്ായകൈരുെടുടെ എണ്ണം തിട്ടെടുപ്പടുത്തുകൈ

 പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ ഡ്യറി പൂര്ത്തപ്പിയാക്കുകൈ

 4 കൈവറുടകൈള് അടെങ്ങേിയ ആദ്യ സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി കൈവര് തയ്യോറാക്കുകൈ

 1 1  കൈവറുടകൈള് അടെങ്ങുന്ന രഞ്ഞണ്ടാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് തയ്യോറാക്കുകൈ

 8 കൈവറുടകൈള് അടെങ്ങുന്ന മൂന്നാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് തയ്യോറാക്കുകൈ

തി  രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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 ോഗസശഷിച്ച എല്ലാ ഇനങ്ങേളുടം അടെങ്ങുന്ന നാലാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് തയ്യോറാക്കുകൈ 

ോഗസശഖപ്പരഞ്ഞണ ോഗസകൈന്ദ്രത്തപ്പില് മടെക്കി നല്ോഗസകൈണ്ട  വയില് പ്രോഗസതയകൈം സൂക്ഷിോഗസക്കണ്ടതും അവിെടുടെ എത്തുോഗസമ്പാള്
EVM   ോഗസനാെടുടൊപ്പം  ആദ്യം ആവശയെടുപ്പടുന്നതു കൈവറുടകൈള്

1 . ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയ ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ കൈണക്ക് (17 C നമ്പര് ഫാറം) ഉദ്യള്ള കൈവര്
2. ോഗസപപ്പര് സീല് അെടുക്കൗണ്ട് ഉദ്യള്ള കൈവര്
3. ഓഫീസറുടെടുടെ പ്രഖപ്പയാപനം (Declarat ion)അടെങ്ങുന്ന കൈവര്
4. പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ  ഡ്യറി അടെങ്ങുന്ന കൈവര്
5. വിസിറ്റ് ഷീറ്റ് (Vis i t  Sheet)
6. 16 Po int  Report 
7. Acquit tance Rol l

*  16 point  report  നല്കൈിയാല് മാത്രോഗസമ ഡ്യൂട്ടിയില് നിന്ന് വിടുതല് െടുചെയ്യുകൈയുടള്ളൂ.
ോഗസശഖപ്പരഞ്ഞണ ോഗസകൈന്ദ്രത്തപ്പില് മടെക്കി നല്ോഗസകൈണ്ട   13   ഇനം തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് സാധനങ്ങേള്

1 .മുദ്രവച്ച ോഗസവാട്ടിംഗ് െടുമഷീന്
2.കൈയാന്സല്  െടുചെയ്ത  ബാലറ്റ്  ോഗസലബലും  17  c  ഫാറത്തപ്പിലുള്ള  ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തപ്പിയ   ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ  കൈണക്കും
െടുസോഗസല്ലാോഗസടെപ്പുെടുകൈാണ്ട്  Contro l  Uni t  െടുന്റ carry case ല് ഒട്ടിച്ചുെടുവോഗസയ്ക്കണ്ടതാണ്. 
3. ോഗസപപ്പര് സീല് അെടുക്കൗണ്ട് ഉദ്യള്ള കൈവര് 
4. പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ പ്രഖപ്പയാപനം (Dec larat ion)അടെങ്ങുന്ന കൈവര്
5. പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ  ഡ്യറി അടെങ്ങുന്ന കൈവര്
6. നാലു കൈവറുടകൈള് അടെങ്ങേിയതും സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി കൈവറുടകൈള് എന്ന് പുറത്തപ്പ് എഴുതിയതുമായ ഒന്നാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് .
7.പതിെടുനാന്ന്  കൈവറുടകൈള്  അടെങ്ങേിയതും  ോഗസനാണ്  സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി  കൈവറുടകൈള്  എന്ന്  പുറത്തപ്പ്  എഴുതിയതുമായ
രഞ്ഞണ്ടാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് .
8 എട്ട് ഇനം തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് സാധനങ്ങേളുടം മറ്റും അടെങ്ങേിയ മൂന്നാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് 
9.മെടുറ്റല്ലാ സാധനങ്ങേളുടം അടെങ്ങേിയ നാലാമെടുത്തപ്പ പായ്ക്കറ്റ് 
10.അകൈവിറ്റന്സ് ോഗസറാള് അടെങ്ങേിയ കൈവര്
11.ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ് ോഗസരഞ്ഞഖപ്പെടുപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അറ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങേള്
12.ോഗസവാെടുട്ടടുപ്പ് സാധനങ്ങേള് ഇടുന്നതിനുള്ള ോഗസപാളിത്തപ്പീന് ബാഗ് അെടുല്ലങ്കി  ല് ചൊക്ക് 
13 ചെവറ്റുകുട്ട 

പായ്ക്കറ്റ്   1  -     സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി കൈവറുടകൈള്   --  (4   ഇനങ്ങേള്  )

1. ോഗസവാട്ടർ  പട്ടികൈയുടെടുടെ  അടെയാളെടുപ്പടുത്തപ്പെടുപ്പട്ട  പകൈർപ്പ്  ഉദ്യൾെടുകൈാള്ളുന്ന  മുദ്ര  വച്ച  കൈവർ  (  the
sealed cover conta in ing the marked copy of the e lectora l  ro l l  and l is t  of  CVS)

2. 17  -  എ  നമ്പർ  ഫാറത്തപ്പിലുള്ള  ോഗസവാട്ട്  രഞ്ഞജിസ്റ്റർ  ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന  മുദ്ര  വച്ച  കൈവർ(  the  sealed
cover conta in ing the register of voters ( 17 A))

3. െടുടെോഗസന്റർഡ്്  ബാലറ്റ്  ോഗസപപ്പറുടകൈളുടം  17-ബി  നമ്പർ  ഫാറത്തപ്പിലുള്ള  ലിസ്റ്റും  ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന  മുദ്ര  വച്ച
കൈവർ(the  sealed  cover  conta in ing  the  used  tendered  bal lot  papers  and  the  l is t  in  Form
17 B.)

4. Sealed cover contain ing Voters Sl ip
5. ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കാത്തപ്പ  െടുടെോഗസന്റർഡ്്  ബാലറ്റ്  ോഗസപപ്പർ  ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന  മുദ്ര  വച്ച  കൈവർ (  the  sealed

cover conta in ing unused tendered bal lot papers)
(Even if a statement or record to be put in any cover mentioned above is NIL, a slip noting on it that the statement or record is NIL  may be put
in the cover)

തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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പായ്ക്കറ്റ്   2 -    ോഗസനാണ് സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി കൈവറുടകൈള്   (  1 1     ഇനങ്ങേള്  )
.1 ോഗസവാട്ടർ  പട്ടികൈയുടെടുടെ  പകൈർോഗസപ്പാ  പകൈർപ്പുകൈോഗസളാ  ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന  കൈവർ ,   (അടെയാളെടുപ്പടുത്തപ്പെടുപ്പട്ട

പകൈർപ്പ്  ഒഴിെടുകൈ)(  the  cover  conta in ing  the  copy  or  copies  of  e lectora l  ro l l  other  than
marked copy);

.2 10ുാം  നമ്പർ  ഫാറത്തപ്പിൽ  ോഗസപാളിംഗ്  ഏജന്റുമാെടുരഞ്ഞ  നിയമിച്ചു  െടുകൈാണള്ള  ഉദ്യത്തപ്പരഞ്ഞവ്
ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന  കൈവർ  (the  cover  conta in ing  the  appointment  let ters  of  pol l ing  agents  in
Form 10)

.3 തർക്കം  ഉദ്യന്നയിക്കെടുപ്പട്ട  ോഗസവാട്ടുകൈളുടെടുടെ  ലിസ്റ്റ്  ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന  കൈവർ  -14  (  L ist  of  chal lenged
votes (Sealed Cover) )

.4 നിര്ദ്ദിഷ്ട  ോഗസഫാറത്തപ്പിലുള്ള  അന്ധോഗസരഞ്ഞാ   അവശതയുടള്ളവോഗസരഞ്ഞാ  ആയ  സമ്മതിദ്ായകൈരുെടുടെ  ലിസ്റ്റും
സഹായികൈളുടെടുടെ declarat ions അടെങ്ങേിയ കൈവർ 14 A

.5 രഞ്ഞസീതു  ബുക്കും  തർക്കമുന്നയിക്കെടുപ്പട്ട  ോഗസവാട്ടുകൈളുടമായി  പണെടുമെടുന്തെങ്കിലുമുെടുണ്ടങ്കിൽ  അതും
ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന കൈവർ ( Receipt book and cash, i f  any, in respect of Chal lenged votes  )

.6 ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കാത്തപ്പതും ോഗസകൈടുപാടു സംഭവിച്ചതുമായ ോഗസപപ്പർ സീലുകൈൾ ഉദ്യൾെടുക്കാള്ളുന്ന കൈവർ  (  Un-
used and damaged paper seals  )

.7 വയസ് സംബന്ധിച്ച പ്രഖപ്പയാപനം ഫാറം അടെങ്ങുന്ന കൈവർ ( the cover conta in ing the dec lara -
t ion obta ined from e lectors as to the i r  age  )Annexure XI

.8 ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കാത്തപ്പതും ോഗസകൈടുവന്നതുമായ ോഗസവാട്ടർ സ്ലിപ്പ് അടെങ്ങേിയ കൈവർ  

.9 ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കാത്തപ്പതും  ോഗസകൈടുവന്നതുമായ  െടുസ്പഷയൽ  ടൊഗ്  അടെങ്ങേിയ  കൈവർ  (Unused  and  dam-
aged spec ia l  tags )

.10 ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കാത്തപ്പതും ോഗസകൈടുവന്നതുമായ സ്ട്രിപ്പ്സീലുകൈൾ Unused and damaged str ip seal
.11 ഇലക്ഷന് ഡ്യൂട്ടി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 12B (ഈ തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പില് ഉദ്യപോഗസയാഗിക്കുന്നുെടുണ്ടങ്കില് മാത്രം)

പായ്ക്കറ്റ്   3 -     എട്ട് ഇനം തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് സാധനങ്ങേളുടം മറ്റും
1. പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസർക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം
2. മായ്ക്കാനാവാത്തപ്പ മഷിയുടെടുടെ െടുസറ്റ് (െടുമഴുകുരുക്കി കുപ്പിയുടെടുടെ അടെപ്പ് ഭദ്രമായി അടെയ്ക്കണം)
3. െടുസൽഫ് ഇങ്കിംഗ് പാഡുകൈള് 
4. പ്രിൈസഡ്ിംഗ് ഓഫീസറുടെടുടെ െടുമറ്റൽ സീൽ
5. ോഗസപാളിംഗ് ോഗസസ്റ്റഷെടുന്റ തിരഞ്ഞിച്ചറിയൽ അടെയാളമുള്ള റബ്ബർ മുദ്ര
6. ബാലറ്റ് ോഗസപപ്പറിൽ അടെയാളമിടുന്നതിനുള്ള ആോഗസരഞ്ഞാ ോഗസക്രാസ് മാർക്ക് റബർ മുദ്രകൈൾ
7. മഷി സജ്ജീകൈരഞ്ഞിച്ച് വയ്ക്കുമ്പന്നതിനുള്ള കൈപ്പ്
8. ഇലോഗസക്ട്രാണികൈ് ോഗസവാട്ടിംഗ് െടുമഷീൻ മാനവൽ

പായ്ക്കറ്റ്   4   –   ബാക്കിെടുയല്ലാം ഈ പായ്ക്കറ്റില് നിോഗസക്ഷപിയ്ക്കുമ്പകൈ
ോഗസമല്  സൂചെിപ്പിച്ച  നാലാമെടുത്തപ്പ  പായ്ക്കറ്റിെടുല  ഇനങ്ങേെടുളാഴിെടുകൈ  മെടുറ്റല്ലാ  പായ്ക്കറ്റിെടുല  ഉദ്യള്ളടെക്കങ്ങേളുടം  സവീകൈരഞ്ഞണ
ോഗസകൈന്ദ്രത്തപ്പില്  വച്ച്  ബന്ധെടുപ്പട്ട  ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥ  ന്  പരഞ്ഞിോഗസശാധിയ്ക്കുമ്പകൈയുടം  അതിനുോഗസശഷം  നിങ്ങേെടുള  വിടുതല്
െടുചെയ്യുന്നതുമാണ്.

Happy Elect ion Duty                                                    for f ree distr ibut ion
Compiled by: Anoop M.R     8547235963 

Send your valuable suggestions : anoopmr@msn.com,  anoopmr@aol.com
അപൂര്ണ്ണം  -  വിശദ്മായ പഠനത്തപ്പിന്  പ്രിൈസഡ്ിംഗ്  ഓഫീസര്മാരുെടുടെ  ഹാന്ഡ്്  ബുക്കും  കൈമ്മീഷെടുന്റ െടുവബ്
ൈസറ്റും കൈാണുകൈ

തി  രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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eSammathi Important Screenshots

pl very the SMS format with your reference material 

തിരഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com
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Voters Verif iable Paper Audit  Trail  (VVPAT) (**in selected constiteuncies)
As  amended  in  the  Conduct  of  Election  (Amendment)Rules,  2013,  after  rule  49A  the  proviso  is  added
that  a  printer  with  a  drop  box  of  such  design  as  approved  by  the  ECI,  may  be  attached  to  a  voting
machine  for  printing  a  paper  trail  of  the  vote,  in  such  constituency  or  Constituencies  or  part  thereof  as
the  ECI  may  direct.  This  instrument  is  known  as  the  Voters  Verif iable  Paper  Audit  Trai l  (VVPAT).  A
printer  with  a  drop  box  is  used  in  addition  to  the  above  two  units,  where  the  Voters  Verif iable  Paper
Audit  Trail  (VVPAT)  is  used,  if  and  when  ordered  by  the  Commission.  In  such  a  case  the  printer  shall
also  be  kept  with  the  balloting  unit  in  the  voting  compartment  and  shall  be  connected  to  the  electronic
voting machine in the manner as directed by the Elect ion Commission.

തി  രഞ്ഞെടുഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി  െടുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസദ്യാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ൈകൈപുസ്തകൈം anoopmr@msn.com

9 


