
പപപൊതതുപതരഞ്ഞടതുപപ-2019

വവവോടട്ടെടുപപ്പിനന് തവലേദപ്പിവസസം ടചെവയ്യേണ്ട പ്രധവോന കവോരര്യങ്ങള് വവവോടട്ടെടുപപ്പിനന് തവലേദപ്പിവസസം ടചെവയ്യേണ്ട പ്രധവോന കവോരര്യങ്ങള് 

കളക്ഷന് ടസന്ററപ്പില് നപ്പിനസം ഏറ്റുവവോവങ്ങണ്ടവയപ്പില്  ഏറ്റവസം പ്രധവോനടപട്ടെ വപവോളപ്പിസംഗന് 
സവോമഗപ്പികള് 
1. EVM  4 Parts  –
i. Control Unit  ii. Ballot Unit iii. VVPAT iv. VSDU(VVPAT Status Display Unit)
ഈ നവോലേന് യൂണപ്പിറ്റുകളസം 3 ടകയന്സുകളപ്പിലേവോയപ്പി ലേഭപ്പികസം. ഓവരവോ ടകയന്സപ്പിലസം Address Tag ല്
വപവോളപ്പിസംഗന്  വസ്റ്റേഷടന്റ നമ്പര് വരഖടപടുതപ്പിയപ്പിരപ്പികസം.  നമുകന്  ലേഭപ്പിച്ച  Machine  നമുകന്  ലേഭപ്പിച്ച
വപവോളപ്പിസംഗന് വസ്റ്റേഷനപ്പിവലേകള്ളതവോടണനന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. Control Unit  ടന്റ നമ്പര് Machine
പുറടതടുതന്  Metal  Plate  ല്  വരഖടപടുതപ്പിയപ്പിരപ്പികന  നമ്പര്  ആവണവോ  എനന്
പരപ്പിവശവോധപ്പികക.  അവതവോടടവോപസം  Control  Unit  ,  ON  ടചെയന്  display  ടചെയ്യുന  സസീരപ്പിയല്
നമ്പരുസം  ഒനവോടണനന്  ഉറപ്പു  വരുത്തുക.  Control  Unit  ടലേ  Candidate  Set  portion  സസീല്
ടചെയപ്പിട്ടുവണ്ടവോ എനസം പരപ്പിവശവോധപ്പികക. ഒരു Ballot Unit മവോത്രവമ ഉപവയവോഗപ്പികള്ളൂ എങപ്പില് (15
numbers+  Nota)  Slide  Switch  ഒനവോമടത  Position  ല്  ആയപ്പിരപ്പികസം  .  VVPAT  Unit
വമവോകന്വപവോള് സമയതലവോടത ഒരു കവോരണവശവോലസം  ഉപവയവോഗപ്പികരുതന്   (  വളടര പ്രധവോനസം  )

2. 17 - എ നമ്പർ ഫവോറതപ്പിലള്ള വവവോട്ടെന് രജപ്പിസ്റ്റേർ (Register of Voters -17 A)
3.വവവോവട്ടെഴന് സപ്പിപന്
4.വവവോട്ടെർ പട്ടെപ്പികയുടട അടയവോളടപടുതടപട്ടെ പകർപന് (Marked copy of Electoral roll ) 
(Returning Officer ടട ഒപന് മവോര്കന്ഡന് വകവോപപ്പിയപ്പില് ഉടണ്ടനന് ഉറപന് വരുതണസം) 
5. വവവോട്ടെര് പട്ടെപ്പികയുടട പകര്പന്
6.മത്സരപ്പികന സവോനവോര്തപ്പികളടട ലേപ്പിസ്റ്റേന് (Form 7A)
7.സവോനവോര്തപ്പികള്, ഇലേക്ഷന് ഏജന്റന്സന് എനപ്പിവരുടട കകടയ്യേവോപപ്പിടന്റ പകര്പന്, 
8.ഇന്ടഡലേപ്പിബപ്പിള് ഇങന്
9.Special Tag (3 Nos), Green Paper Seals for EVM(3 Nos), Strip Seal (3 Nos), Pink 
Paper seal
10. Common Address tags for BU, CU and VVPAT (14 Nos)
11.പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട  ഡയറപ്പി , പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട പ്രഖര്യവോപനസം 
12.വമവോകന് വപവോള് സര്ട്ടെപ്പിഫപ്പികറ്റന് 
13.Accounts of Votes recorded (17 C) വരഖടപടുതപ്പിയ വവവോട്ടുകളടട കണകപ്പിടന്റ 
ആവശര്യമുള്ളയത്ര എണസം പകര്പ്പുകള് ഉണ്ടവോകനതപ്പിനന് നപ്പിര്ദപ്പിഷ്ട ഫവോറതപ്പിടന്റ കൂടുതല് 
വകവോപപ്പികള് എടുകക. എലവോ ഏജന്റുമവോര്കസം  വപവോളപ്പിസംഗന് അവസവോനസം പകര്പന് നവല്കേണ്ടതുണ്ടന്. 
14. 16 Point report as per Annexure 13 (page 171)
15.Metal seal, Arrow cross mark
16. Stamp Pad 
17. Metal seal for PO
18.Annexure 19 ടലേ Sl No 24 ല് പ്രതപ്പിപവോദപ്പിച്ചപ്പിരപ്പികന വഫവോമുകളസം Sl No 25 ല് 
പ്രതപ്പിപവോദപ്പിച്ചപ്പിരപ്പികന കവറുകളസം (പൂര്ണമവോയ ലേപ്പിസ്റ്റേന് പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട ഹവോന്ഡന് ബുകന് 
അനുബനസം 19 ല് കവോണുക)
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വവവോടട്ടെടുപപ്പിനന് തവലേദപ്പിവസസം വപവോളപ്പിസംഗന് വസ്റ്റേഷനപ്പില് എതപ്പിയതപ്പിനുവശഷസം ടചെവയ്യേണ്ട പ്രധവോന വവവോടട്ടെടുപപ്പിനന് തവലേദപ്പിവസസം വപവോളപ്പിസംഗന് വസ്റ്റേഷനപ്പില് എതപ്പിയതപ്പിനുവശഷസം ടചെവയ്യേണ്ട പ്രധവോന 
കവോരര്യങ്ങള്കവോരര്യങ്ങള്      വപവോളപ്പിസംഗന് വസ്റ്റേഷന് സജസീകരപ്പികല്

 ടതരടഞ്ഞെടുപപ്പിടന സസവോധസീനപ്പികവോന് സവോദര്യതയുള്ള ചെപ്പിഹ്നങ്ങവളവോ  ചെപ്പിത്രങ്ങവളവോ  ഉടണ്ടങപ്പില്
അവ അവപ്പിടട നപ്പിനസം മവോറ്റണസം. മവോറ്റവോന് കഴപ്പിയവോതവ ഉടണ്ടങപ്പില് അവ മറയ്ക്കണസം. 

 ടതരടഞ്ഞെടുപന് വകന്ദ്രതപ്പിടന്റ വപ്പിവരങ്ങള്  (M-14),  സവോനവോര്തപ്പിടയകറപ്പിച്ചുള്ള വപ്പിവരങ്ങള്
(Form  7A),  വവവോട്ടെര്മവോര്കള്ള  ടപവോതു  മവോര്ഗ്ഗനപ്പിര്വദശങ്ങള്  എനപ്പിവ  ഉള്ടപടുതപ്പിയ
വനവോട്ടെസീസുകള് പതപ്പികണസം  

 സമ്മതപ്പിദവോയകര്കന് കയറപ്പി വരുനതപ്പിനുസം തപ്പിരപ്പിടക വപവോകുനതപ്പിനുസം ഒരു വവോതപ്പില് മവോത്രസം ഉള്ള
പക്ഷസം ഉചെപ്പിതമവോയപ്പി ക്രമസീകരപ്പികക.

 വവവോട്ടെപ്പിസംഗന്  കമ്പവോര്ട്ടെന്ടമന്റന്  സജസീകരപ്പികവമ്പവോള്  വവവോട്ടെറുടട  വതലവശതന്  ബവോലേറ്റന്
യുണപ്പിറ്റുസം ഇടതുവശതന് VVPAT ഉസം സജസീകരപ്പികണസം.

 വവവോട്ടെപ്പിസംഗന്  കമ്പവോര്ട്ടെന്ടമന്റപ്പില്  VVPAT  നന്  മുകളപ്പിലേവോയപ്പി  വനരപ്പിട്ടെന്  പ്രകവോശസം  പതപ്പികന
തരതപ്പിലള്ള ബള്വബവോ, ടട്യൂബന് കലേവറ്റവോ ഉടണ്ടങപ്പില് അവ നസീകസം ടചെയ്യുക.

 ഫര്ണപ്പിച്ചര്  അവറയന്ഞന്ടമന്റന്  നടതപ്പിയ  വപവോളപ്പിസംഗന്  വസ്റ്റേഷനവോടണങപ്പില്  ആ
അവറയന്ഞന്ടമന്റന് ഒരു  കവോരണവശവോലസം മവോറ്റവോന് പവോടുള്ളതല.

 ഹരപ്പിതവപ്രവോവട്ടെവോവകവോള്  പ്രകവോരമുള്ള  ടതരടഞ്ഞെടുപവോയതപ്പിനവോല്  വപവോളപ്പിസംഗന്  വസ്റ്റേഷനപ്പിലസം
പരപ്പിസരത്തുസം  പവോസ്റ്റേപ്പികന്  ,  ഫ്ലകന്,  മറ്റന്  അകജവ  പദവോര്തങ്ങളടട  ഉപവയവോഗസം  നടകനപ്പില
എനസം പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസര് ഉറപ്പു വരുതണസം.

Ballot Unit to VVPAT  

VSDU to VVPAT 

VVPAT to Control Unit ഈ ക്രമതപ്പിലേവോയപ്പിരപ്പികണസം വകബപ്പിള് കണകന് ടചെവയ്യേണ്ടതന് 
(അനുബനതപ്പിടലേ ചെപ്പിത്രസം കവോണുക)

എലവോസം സജമവോകപ്പികഴപ്പിഞ്ഞെവോല് കവകുവനരസം ഏജന്റുമവോര്കന് പവോസന് നല്വകണ്ടതുണ്ടന്. (Page 46 
Part 9.5.1)

   വപവോളപ്പിസംഗന് ഏജന്റുമവോരുടട നപ്പിയമനസം
തടന സവോനവോര്തപ്പി  ഏജന്റവോയപ്പി  നപ്പിയമപ്പിച്ച നപ്പിയമനകതന് വഫവോറസം   നസം  10  ല് ഏജന്റന്

ഹവോജരവോവകണ്ടതവോണന്.ഇതപ്പില്  വരഖടപടുതപ്പിയപ്പിരപ്പികന  സവോനവോര്തപ്പിയുടട  ഒപന്  നമുകന്

നല്കപ്പിയപ്പിട്ടുള്ള  സവോനവോര്തപ്പിയുടട  specimen  signature മവോയപ്പി  ഒത്തുവനവോവകണ്ടതവോണന്.  ഈ

നപ്പിയമനകത്തുകള്  സൂക്ഷപ്പിവകണ്ടതുസം  ഒരു  കവറപ്പിലേപ്പിട്ടെന്  മറ്റുവരഖകവളവോടടവോപസം  വരണവോധപ്പികവോരപ്പിയ്ക്കന്

തപ്പിരപ്പിടക  നവല്കേണ്ടതുമവോണന്.  ഒരുസമയസം  ഒരു  സവോനവോര്തപ്പിയ്ക്കന്  ഒരു  ഏജന്റപ്പിടന  മവോത്രവമ

ബൂതപ്പിനുള്ളപ്പില് അനുവദപ്പികവോനവോവ. അവതസമയസം 2 Relief ഏജന്റുമവോടരക്കൂടപ്പി അനുവദപ്പികവോസം. ഒരവോള്

പുറതന്  വപവോകുന സമയതന്  Relief  agent  മവോരപ്പില്  ഒരവോടള  അനുവദപ്പികവോവനതവോണന്.  ഇവരുടട

അകവതകസം  പുറവതയയ്ക്കുുമുള്ള  വരവസം  വപവോകസം  Movement  Register  (Annexure  17)  ല്

വരഖടപടുതവോവനതവോണന്.  ഇവര്കള്ള  പവോസസം  നല്വകണ്ടതവോണന്.വപവോളപ്പിസംഗപ്പിസംടന്റ   അവസവോന

മണപ്പിക്കൂറപ്പില് ഇരപ്പികന ഏജന്റപ്പിടന മവോറവോന് അനുവദപ്പികരുതന്.  ഇതന് രവോവപ്പിടലേ തടന ഏജന്റുമവോരുടട

ശ്രദയപ്പില്ടപടുതണസം.  വപവോളപ്പിസംഗന്  വസ്റ്റേഷനപ്പില്  പ്രവവശപ്പികന  വവവോട്ടെടറ  വര്യക്തമവോയപ്പി  കവോണവോന്

anoopmr@msn.com 2



കഴപ്പിയുന  വപ്പിധതപ്പിലേവോകണസം  ഏജന്റപ്പിടന്റ  ഇരപ്പിപപ്പിടസം  ഒരുവകണ്ടതന്.  ബവോലേറ്റന്  വപപറപ്പിടലേ

സവോനവോര്തപ്പികളടട  ക്രമ  നമ്പറപ്പിടന്റ  അടപ്പിസവോനതപ്പില്  അവരുടട  ഏജന്റുമവോര്കന്  ഇരപ്പിപപ്പിടസം

നല്കവോസം. വമവോകന്വപവോളപ്പിടന്റ  പ്രവോധവോനര്യടതപറ്റപ്പിയുസം  പപ്പിവറ്റദപ്പിവസസം  വമവോകന്വപവോള്  ആരസംഭപ്പികന

സമയവസം ഏജന്റുമവോടര അറപ്പിയപ്പിവകണ്ടതവോണന്.  ഒരു കവോരണവശവോലസം ബൂതപ്പിനുള്ളപ്പില് ടമവോകബല്

വഫവോണ് അനുവദപ്പികപ്പില എന വപ്പിവരവസം ശ്രദയപ്പില്ടപടുതണസം. 

വപവോളപ്പിസംഗന് ദപ്പിനസം 
വമവോകന് വപവോള് 
വമവോകന്വപവോള് നടനപ്പിട്ടെപ്പില എങപ്പില് ആ ബൂതപ്പിടലേ ടതരടഞ്ഞെടുപന് അസവോധുവവോണന്. അതപ്പിനവോല്
അതപ്പിടന്റ പ്രവോധവോനര്യസം മനസപ്പിലേവോകക 

EVM  ല്   Total  votes  -zero  (0)  വവവോട്ടെന്  ആണന്  ഉള്ളടതനസം  VVPT  ടന്റ  Drop  Box

ശൂനര്യമവോടണനസം  വബവോധര്യടപടുതപ്പിയപ്പിട്ടെന് വമവോകന് വപവോള് നടത്തുക.  പുതപ്പിയ ചെട്ടെപ്രകവോരസം കറഞ്ഞെതന്

50  വവവോട്ടെന്  വമവോകന്  വപവോള്  സമയതന്  ടചെവയ്യേണ്ടതുണ്ടന്.  ഈ വവവോട്ടുകളടട  VVPAT  സപ്പിപ്പുകള്

കറുത  കവറപ്പിലേവോകപ്പി   സസീല്  ടചെയന്  സല്വകണ്ടതപ്പിനവോല്  50  വവവോട്ടെന്  വമവോകന്  വപവോള്  സമയതന്

ടചെയ്യുനതപ്പില് ഒരു വപ്പിട്ടു വസീഴ്ചയുസം കവോണപ്പികരുതന്.  സമയസം വളടരവയടറ എടുകന ഒനവോയതപ്പിനവോല്

രവോവപ്പിടലേ  6  മണപ്പികന്  തടന വമവോകന്വപവോള് ആരസംഭപ്പികണസം.  തവലേന തടന ഏജന്റുമവോടര സമയസം

അറപ്പിയപ്പികണസം.  പറഞ്ഞെ സമയതന് ആരുസം എതപ്പിയപ്പിടലങപ്പില്  15  മപ്പിനപ്പിട്ടെന്  വഗസന് കടസം നല്കവോസം.

എനപ്പിട്ടുസം  ആരുസം  എതപ്പിയപ്പിടലങപ്പില്  ടസകറല്  ആഫസീസടറ  അറപ്പിയപ്പിച്ചപ്പിട്ടെന്   പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന്

ആഫസീസര് വമവോകന് വപവോള് നടതണസം.  ഏജന്റുമവോര് വവവോട്ടെന് വരഖടപടുതപ്പിയ വശഷസം  Close Button

അമര്തപ്പി  വവവോട്ടെപ്പിസംഗന്  Close  ടചെയ്യേണസം.  അതപ്പിനുവശഷസം  Result  പരപ്പിവശവോധപ്പിച്ചന്  എലവോവപടരയുസം

വബവോദര്യടപടുവതണ്ടുണ്ടന്. 

അവതവോടടവോപസം  VVPAT Drop  Box  ല് വസീണ സപ്പിപ്പുകളസം  എണപ്പി  തപ്പിട്ടെടപടുതണസം.  ഓവരവോ  തവണ

VVPAT machine ON  ടചെയ്യുവമ്പവോഴസം  7 system status notification  സപ്പിപ്പുകള്  Drop Box  ല് വസീഴസം.

എലവോ വമവോകന്വപവോള് സപ്പിപ്പുകളടട പുറകപ്പിലസം വമവോകന്വപവോള് സപ്പിപന് സ്റ്റേവോമ്പന് പതപ്പികണസം.  വമവോകന്വപവോള്

സമയതന്  VVPAT  drop  box  ല്  വസീണ  സപ്പിപ്പുകള്  ഒരു  കറുത  കവറപ്പില്  ഇട്ടെന്  സസീല്

ടചെയ്യുകയുസം  ഏജന്റുമവോരുടട  ഒപ്പു  വരഖടപടുതപ്പി  കവര്  സസീല്  ടചെവയ്യേണ്ടതുമവോണന്.  ഈ  കവര്

സൂക്ഷപ്പികവോന്  തനപ്പിട്ടുള്ള  Plastic  Box  ല്  ഇതപ്പിടുകയുസം  അതപ്പിനു  പുറത്തുസം  സപ്പിപന്  ഒട്ടെപ്പിച്ചന്

പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന്  ആഫസീസറുസം  ഏജന്റുമവോരുസം  ഒപന്  വരഖടപടുവതണ്ടതുമവോണന് .  അതപ്പിനുവശഷസം

സസീല്  ടചെയ്യുന  Pink  Paper  seal  ടന്റ  നമ്പര്  കുറപ്പിടച്ചടുകവോന്  ഏജന്റുമവോവരവോടന്  പറയണസം.

പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട ഡയറപ്പിയപ്പിലസം ഇതന് കുറപ്പിച്ചന് വയ്ക്കണസം. 

തുടര്നന്  Clear  Button  അമര്തപ്പി  എലവോ  വവവോട്ടുസം  Delete  ടചെവയ്യേണ്ടതുമവോണന്.  വമവോകന്വപവോള്

സര്ട്ടെപ്പിപ്പികറ്റന് തയ്യേവോറവോകപ്പി ഏജന്റപ്പിടന്റ ഒപന് വവോങ്ങണസം 
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Total  Vote  പൂജര്യസം  ആടണനസം  VVPAT  drop  box  ല്  വസീണ  എലവോ  സപ്പിപ്പുകളസം  അവപ്പിടടനപ്പിനസം

മവോറ്റപ്പിയപ്പിട്ടുടണ്ടനസം  വബവോകന്  ശൂനര്യമവോടണനസം  വബവോദര്യടപടുതപ്പിയതപ്പിനുവശഷസം  സസീലേപ്പിസംഗന്

നടപടപ്പികളപ്പിവലേയ്ക്കന്  കടകക.  സസീലേപ്പിസംഗന്  സസംബനപ്പിച്ച  വസീഡപ്പിവയവോ  കണ്ടന്  വര്യക്തമവോയപ്പി  കവോരര്യങ്ങള്

മനസപ്പിലേവോകക. Green Paper Seal ടന്റ White surface ല് പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുസം ഏജന്റുമവോരുസം

ഒപ്പു  വവയ്ക്കണ്ടതവോണന്.   Paper  Seal  ടലേ  Serial  No.  പുറത്തുകവോണതകവപ്പിധമവോണന്  Seal  fix

ടചെവയ്യേണ്ടതന്.  ടസ്പെഷര്യല് ടവോഗന് ഉപവയവോഗപ്പിച്ചന് അകസം മൂടപ്പി സസീല് ടചെയ്യുക. ടസ്പെഷര്യല് ടവോഗപ്പിടലേ നമ്പര്

കുറപ്പിടച്ചടുകക. അഡ്രസന് ടവോഗന് ഉപവയവോഗപ്പിച്ചന് പുറസം മൂടപ്പി സസീല് ടചെയ്യുക. അഡ്രസന് ടവോഗന് കണ്വടവോള്

യൂണപ്പിറ്റപ്പിടന്റ അടപ്പിഭവോഗതന് സുതവോരര്യമവോയ ടസവലേവോ വടപന് ഉപവയവോഗപ്പിച്ചന് ഭദ്രമവോവകണ്ടതവോണന്.

വവവോടട്ടെടുപപ്പിടന്റ ആരസംഭസം
വവവോട്ടെർ പട്ടെപ്പികയുടട അടയവോളടപടുതടപട്ടെ പകർപന് (Marked copy of Electoral roll ), 17 - എ നമ്പർ

ഫവോറതപ്പിലള്ള  വവവോട്ടെന്  രജപ്പിസ്റ്റേർ  എനപ്പിവ  ഏജന്റുമവോടര  കവോണപ്പിച്ചന്  വബവോധര്യടപടുതണസം.  വവവോട്ടെര്

പട്ടെപ്പികയുടട മവോര്കന്ഡന് വകവോപപ്പിയപ്പില്  PB / EDC അടയവോളടമവോഴപ്പിച്ചന് മടറ്റവോരു അടയവോളവസം ഇല എനന്

ഏജന്റുമവോടര വബവോധര്യടപടുത്തുക. പ്രകസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട വവോച്ചപ്പിടലേ സമയവസം ഏജന്റുമവോരുടട

വവോച്ചപ്പിടലേ  സമയവസം  ഏകസീകരപ്പികകവയവോ  അടലങപ്പില്  പ്രകസഡപ്പിസംഗന്  ആഫസീസറുടട  വവോച്ചപ്പിടലേ

സമയവസം മറ്റുള്ളവര്കന് വബവോദര്യടപടുത്തുകവയവോ വവണസം. 

 വവവോടട്ടെടുപപ്പിടന്റ രഹസര്യ സസഭവോവസം സസംബനപ്പിച്ച മുനറപ്പിയപ്പിപന് . 
 പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട പ്രഖര്യവോപനസം നടതപ്പിയ വശഷസം ഒപ്പു വവയ്ക്കണ്ടതുസം 

സനപ്പിഹപ്പിതരവോയ ഏജന്റുമവോരുടട ഒപന് വവോവങ്ങണ്ടതുമവോണന്. 
 നപ്പിശപ്പിത സമയതന് തടന വപവോളപ്പിസംഗന് ആരസംഭപ്പികക
 ഇന്ടഡലേപ്പിബപ്പിള് ഇങന് സൂക്ഷപ്പിച്ചന് മവോത്രസം ഉപവയവോഗപ്പികക 
 വഫവോസം 17 A (വവവോട്ടെന് രജപ്പിസ്റ്റേര്) കൃതര്യമവോയപ്പി പരപ്പിപവോലേപ്പികക
 പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട ഡയറപ്പി, വപ്പിസപ്പിറ്റന് ഷസീറ്റന് എനപ്പിവ പരപ്പിപവോലേപ്പികക
 പുരുഷനവോര്കസം  സസീകള്കസം  പ്രവതര്യകസം വരപ്പി . കകകഞ്ഞുമവോയ സസീകളസം വപ്പികലേവോസംഗരുസം

വൃദരുസം വരപ്പിയപ്പില് ഉടണ്ടങപ്പില് മുന്ഗണന നല്കുക 
 വപ്പിസപ്പിറ്റന് ഷസീറ്റന് പരപ്പിപവോലേപ്പികക

ബൂതപ്പില് പ്രവവശനസം അനുവദപ്പികടപട്ടെപ്പിട്ടുള്ളവര്
 സമ്മതപ്പിദവോയകർ
 വപവോളപ്പിസംഗന് ഉവദര്യവോഗസർ
 സവോനവോർതപ്പി
 ഇലേക്ഷൻ ഏജന്റന്
 ഇലേക്ഷൻ കമ്മസീഷടന്റ അസംഗസീകവോരമുള്ള ഉവദര്യവോഗസർ
 ഡട്യൂട്ടെപ്പിയപ്പിലള്ള ഉവദര്യവോഗസർ സമ്മതപ്പിദവോയകടനവോപസം വരുന സഹവോയപ്പി
 ഇലേക്ഷൻ കമ്മസീഷടന്റ അനുവവോദസം ലേഭപ്പിച്ച മറ്റുള്ളവർ

anoopmr@msn.com 4



വപവോളപ്പിസംഗന് ടസീമപ്പിടലേ ഓവരവോ അസംഗതപ്പിടന്റയുസം ചുമതലേകള്
ഒനവോസം വപവോളപ്പിസംഗന് ആഫസീസര്

 വവവോട്ടെര് പട്ടെപ്പികയുടട മവോര്കന്ഡന് വകവോപപ്പിയുടട ചുമതലേ 
 വപവോളപ്പിസംഗന് വസ്റ്റേഷനപ്പിവലേകന് പ്രവവശപ്പികന സമ്മതപ്പിദവോയകന് ഒനവോസം വപവോളപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട

അടുവതയ്ക്കവോണന് ടചെല്ലുനതന്.  
 തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയല് വരഖ പരപ്പിവശവോധപ്പിവകണ്ട ചുമതലേ- EPIC ടന കൂടവോടത 11 വരഖകള് തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയല്

വരഖയവോയപ്പി ഉപവയവോഗപ്പികവോടമനന് കമ്മസീഷന് നപ്പിഷ്കര്ഷപ്പിച്ചപ്പിട്ടുണ്ടന്. 1. Passport,2. Driving License,

3.Service Identity cards with photograph issued by Central/State/Govt. PSU/Public Ltd

companies 4.Bank / Post Office Pass Book 5. PAN Card 6. Smart Card issued by RGI

under  NPR 7.MNREGA Job Card  8.  Health  insurance smart  card  issued under  the

Ministry of Labour 9. Pension  document with photograph 10. Official identity card issued

to MPs / MLAs 11. Aadhar Card .  പവോസന്വപവോര്ട്ടെവോണന്  NRI  വവവോട്ടെറുടട തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയല് വരഖ.

പട്ടെപ്പികയപ്പില് വപരുസം ഉണ്ടവോയപ്പിരപ്പികണസം. CSV -Classified Service Voter-  വസനയപ്പില് വജവോലേപ്പി

ടചെയ്യുനവര്കന് പ്രവതര്യക വവവോട്ടെര്  പട്ടെപ്പിക  ഉണ്ടന്.  അവദഹതപ്പിനന്  തടന്റ  വവവോട്ടെന്  ടചെയ്യേവോന്

വപ്രവോകപ്പിടയ  ചുമതലേടപടുതവോസം.  വപ്രവോകപ്പി  അവത  മണ്ഡലേതപ്പിടലേ

സപ്പിരതവോമസകവോരനവോയപ്പിരപ്പികണസം.  പതപ്പിടനട്ടെന്  വയസന്  തപ്പികഞ്ഞെ ആളവോയപ്പിരപ്പികണസം,  13  എ

പ്രകവോരമുള്ള നപ്പിയമന ഉതരവന് ഹവോജരവോകണസം ഈ നപ്പിയമന ഉതരവന് പരപ്പിവശവോധപ്പിച്ചന് വവവോട്ടെന്

ടചെയ്യേവോന് അനുമതപ്പി നല്കവോസം.

 ഇലേകറല്  വറവോളപ്പിടലേ  ക്രമ  നമ്പരുസം  വപരുസം  ഉറടക  വവോയപ്പികന.  മവോര്കന്ഡന്  വകവോപപ്പിയപ്പില്
അടയവോളടപടുത്തുന. (Minor errors in Electoral roll may be ignored 

 പുരുഷ വവവോട്ടെര്മവോരുടട വകവോളതപ്പിനന്  കറുടക  Diagonal Line  വരയ്ക്കണസം സസീ വവവോട്ടെര്മവോരുടട

വകവോളതപ്പിനന്  കറുടക ഡയഗണല് കലേന്വരച്ചവശഷസം നമ്പരപ്പില് വട്ടെസം  വരയ്ക്കണസം ഓവരവോ

മണപ്പിക്കൂറപ്പിലസം  വവവോട്ടെന്  ടചെയപ്പിട്ടുള്ള  സസീകളടടയുസം  പുരുഷനവോരുടടയുസം  കണകന്  പ്രവതര്യകമവോയപ്പി

വരഖടപടുവതണ്ടതുണ്ടന്.  ഇതപ്പിനവോയപ്പി ഒരു കടലേവോസപ്പില് നപ്പിശപ്പിത നമ്പര് വടര വരഖടപടുതപ്പി

സൂക്ഷപ്പികകയുസം  സസീ  വവവോട്ടെര്മവോര്  വരുനതനുരപ്പിച്ചന്  നമ്പര്  ടവട്ടെപ്പികളയുകയുസം  വവണസം.   ഒരു

പ്രവതര്യക സമയസം വടര വവവോട്ടു ടചെയ പുരുഷനവോരുടടയുസം സസീകളടടയുസം എണസം എടുകവോന് ഇതന്

സഹവോയകമവോകുസം.  അവതവോടടവോപസം  Trans-gender  വവവോട്ടെര്  ഉടണ്ടങപ്പില്  അവരുടട  എണവസം

ഇപ്രകവോരസം പ്രവതര്യവോകമവോയപ്പി സൂക്ഷപ്പികവോവനതവോണന്. 

 EDC യുടട കവസ്റ്റേവോഡപ്പിയനുസം First Polling Officer ആണന്.
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രണ്ടവോസം വപവോളപ്പിസംഗന് ആഫസീസര്

 മവോയ്ക്കവോനവോവവോത മഷപ്പിയുടടയുസം  വവവോവട്ടെഴന്  സപ്പിപപ്പിടന്റയുസം   ഫവോറസം  നസം  17  എ യപ്പിലള്ള വവവോട്ടെന്
രജപ്പിസ്റ്റേറപ്പിടന്റയുസം ചുമതലേ. (Never change the SL NO of 17 A)

 ഒനവോസം വപവോളപ്പിസംഗന് ആഫസീസര് വവവോട്ടെറുടട ക്രമനമ്പരുസം വപരുസം വവോയപ്പിയവമ്പവോള് രണ്ടവോസം വപവോളപ്പിസംഗന്

ആഫസീസര് വവവോട്ടെന് രജപ്പിസ്റ്റേറപ്പിടലേ (17 A) രണ്ടവോമടത വകവോളതപ്പില് സമ്മദപ്പിദവോയകടന്റ  വവവോട്ടെര്

പട്ടെപ്പികയപ്പിടലേ  ക്രമനമ്പര്  /  CSV  ലേപ്പിസ്റ്റേപ്പിടലേ  ക്രമനമ്പര്  വരഖടപടുവതണ്ടതുസം  മൂനവോമടത

വകവോളതപ്പില്  സമ്മദപ്പിദവോയകന്  സമര്പപ്പിച്ച  തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയല്  വരഖയുടട  വപ്പിവരസം  ചുരുകപ്പി

വരഖടപടുവതണ്ടതുമവോണന്  .[ഭൂരപ്പിഭവോഗസം  വവവോട്ടെര്മവോരുടട  കകയപ്പിലസം  EPIC   Electoral  Photo–

Identity  Card  കവോണുസം   EPIC  ആണന്   ടകവോണ്ടുവരുനടതങപ്പില്  EPIC  എനന്  മവോത്രസം

വരഖടപടുതപ്പിയവോല് മതപ്പി.  മവറ്റടതങപ്പിലസം  തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയല് വരഖ ടകവോണ്ടു വരുടനങപ്പില് അതന്

പ്രവതര്യകസം  തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയുന  രസീതപ്പിയപ്പില്  വരഖയുടട  ചുരുടകഴത്തുസം നമ്പരപ്പിടന്റ അവസവോനടത

നവോലേകവസം   (ഉദവോ  പവോവസ്പെവോര്ട്ടെന്  -PP1111,  കഡ്രവപ്പിസംഗന്  കലേസന്സന്-DL1111,  ബവോങന്  പവോസന്

ബുകന്  -A/c1111,  മറ്റുള്ളവ  -Others  )  രജപ്പിസ്റ്റേറപ്പില് വരഖടപടുതപ്പിയവോല് എത്ര വപര്  EPIC  –

Electoral Photo Identity Card ഉപവയവോഗപ്പിച്ചന് വവവോട്ടെന് വരഖടപടുതപ്പി എന കണകന് എടുവകണ്ടപ്പി

വരുവമ്പവോള് എളപമവോകുസം. ] 17 A യപ്പിടലേ നവോലേവോമടത വകവോളതപ്പില്  ഒവപവോ വപ്പിരലേടയവോളവമവോ

വവോവങ്ങണ്ടതുമവോണന്. 

 സമ്മതപ്പിദവോയകന്  തടന്റ  മുനപ്പില്  എത്തുന  അവത  ക്രമതപ്പില്  തടനയവോകണസം  17  എ
തയ്യേവോവറകണ്ടതന്

 അതപ്പിനുവശഷസം ഇടതുകക ചൂണ്ടുവപ്പിരലേപ്പില് നഖസം മുതല് കസീവഴവോട്ടെന് വപ്പിരലേപ്പിടന്റ ആദര്യ മടക വടര
(upper tip of the nail to the  bottom of the first joint) വടര മഷപ്പി പുരട്ടുക.

  Proxy Voter  ആടണങപ്പില് 17A യുടട റപ്പിമവോര്കന് വകവോളതപ്പില് PV എനന്  വരഖടപടുതണസം
മഷപ്പി ഇടതു കകയുടട നടുവപ്പിരലേപ്പില് പുരട്ടെണസം.

  വവവോട്ടെര് അനനവോടണങപ്പില് ഇടതുകകയുടട ചൂണ്ടുവപ്പിരലേപ്പിലസം  സഹവോയപ്പിയുടട  (Companion)
വലേതുകകയപ്പിടലേ ചൂണ്ടുവപ്പിരലേപ്പിലസം മഷപ്പി പുരട്ടെണസം.

 വവവോട്ടെന് രജപ്പിസ്റ്റേറപ്പില് ഒപന് വവോങ്ങപ്പിയതപ്പിനുവശഷസം വവവോവട്ടെഴന് സപ്പിപന് നല്കേകണസം.
 വവവോട്ടെന്  രജപ്പിസ്റ്റേറപ്പില് ഒപ്പുവയകവയവോ  വപ്പിരലേടയവോളസം  പതപ്പിയകവയവോ  ടചെയ  ക്രമതപ്പില് മവോത്രവമ

വവവോട്ടെര്മവോര് വവവോട്ടെന് ടചെയ്യുനള്ളൂ എന കവോരര്യസം ഉറപവോവകണ്ടതവോണന്. 
 ഇടതന് കകയ്യേപ്പില് ചൂണ്ടന് വപ്പിരല് ഇലവോത പക്ഷസം ഇടതന് കകയ്യേപ്പിടലേ നടുവപ്പിരലേപ്പിലസം ആ വപ്പിരല്

ഇടലങപ്പില്  ഇടതുകകയപ്പിടലേ  വമവോതപ്പിര  വപ്പിരലേപ്പിലസം  വമവോതപ്പിര  വപ്പിരല്  ഇടലങപ്പില്  ടചെറപ്പിയ
വപ്പിരലേപ്പിലസം  ഇടതന് കകയപ്പില് ഒരു വപ്പിരലമപ്പിടലങപ്പില് വലേതന് കകയപ്പിടലേ ചൂണ്ടുവപ്പിരലേപ്പിലസം അതുസം
ഇടലങപ്പില്  വലേതന്  കകയപ്പിടലേ  മവറ്റടതങപ്പിലസം  വപ്പിരലേപ്പിലസം  രണ്ടു  കകയപ്പിലസം  ഒരു  വപ്പിരലസം
ഇലവോത പക്ഷസം ഇടതുകകയുടടവയവോ വലേതു കകയുടടവയവോ കസീഴറ്റതന് മഷപ്പി പുരവട്ടെണ്ടതവോണന്.
(or visible part of body) മഷപ്പി പുരട്ടുന ആള് വബവോട്ടെപ്പിലേപ്പിലേപ്പില് നപ്പിനസം Bowl വലേയ്ക്കന്  കുറച്ചന് മഷപ്പി
പകര്നന് ഉപവയവോഗപ്പികക. വബവോട്ടെപ്പില് അടച്ചന് വയക.തട്ടെപ്പിവസീഴവോടത പ്രവതര്യകസം ശ്രദപ്പികക. 
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മൂനവോസം വപവോളപ്പിസംഗന് ആഫസീസര്

 വവവോട്ടെപ്പിസംഗന് ടമഷസീടന്റ / Control Unit /VSDU ടന്റ ചുമതലേ. VSDU ടലേ സ്റ്റേവോറ്റസന് ടമവസജുകള് 
സദവോ നപ്പിരസീക്ഷപ്പികണസം. Error message കള് വരപ്പികയവോടണങപ്പില് ഉടന്തടന പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് 
ആഫസീസടറ അറപ്പിയപ്പിവകണ്ടതവോണന്.

 വപ്പിരലേപ്പില് മഷപ്പി അടയവോളസം ഉവണ്ടവോടയനന് ഉറപവോകക(Ensuring indelible  ink mark)
 രണ്ടവോസം  വപവോളപ്പിസംഗന്  ആഫസീസര്  നല്കപ്പിയ  വവവോട്ടെര്സപ്പിപന്  ലേഭപ്പിയവമ്പവോള്  വവവോട്ടെപ്പിസംഗന്

കമ്പവോര്ട്ടെന്ടമന്റപ്പില് മറ്റവോരുസം ഇല എനന് ഉറപന് വരുതപ്പിയപ്പിട്ടെന് വവവോട്ടെടറ അവങ്ങവോവട്ടെയ്ക്കന് അയയന.
അവപവോള്  തടന  വവവോട്ടെന്  ടചെയ്യേവോന്  പവോകതപ്പില്  ബവോലേറ്റന്  യൂണപ്പിറ്റപ്പിടലേ  Ballot  Button
അമര്ത്തുന.

 Voters Slip 50 or 25 ടന്റ Bundle ആകപ്പി സുക്ഷപ്പികക
 വവവോട്ടെപ്പിസംഗന് സപ്പിപപ്പിടലേ ക്രമനമ്പരപ്പിടന്റ അടപ്പിസവോനതപ്പിലേവോയപ്പിരപ്പികണസം വവവോട്ടെടറ വവവോട്ടെന് ടചെയ്യേവോന്

അനുവദപ്പിവയ്ക്കണ്ടതന്.
 The voter shall be allowed to vote exactly in the same sequence in which his details have

been recorded in Register of Votes 
 വവവോട്ടെര് വവവോട്ടുവരഖടപടുത്തുവമ്പവോഴള്ള ബസീപന് സസൗണ്ടന് വകള്കനവണ്ടവോ എനന് ശ്രദപ്പികണസം

വവവോടട്ടെടുപന് വവളയപ്പില് അഭപ്പിമുഖസീകരപ്പിവകണ്ടപ്പി വരുന ചെപ്പിലേ കവോരര്യങ്ങള്

അനവരവോ  അവശതയുള്ളവവരവോ  ആയ  സമ്മദപ്പിദവോയകരുടട  വവവോട്ടു  ടചെയ്യേല് -  18  വയസപ്പിനന്
മുകളപ്പില് പ്രവോയമുള്ള സഹവോയപ്പിടയ അനുവദപ്പികവോസം.  അനുബനസം VII ടന്റ മവോതൃകയപ്പില് സഹവോയപ്പിയുടട
declaration എഴതപ്പി വവോവങ്ങണ്ടതുസം വപ്പിവരങ്ങൾ നപ്പിര്ദപ്പിഷ്ട ഫവോറതപ്പില് സൂക്ഷപ്പിവകണ്ടതുമവോണന്. നപ്പിശപ്പിത
ഫവോറതപ്പിലസം ലേപ്പിസ്റ്റേപ്പിലസം സഹവോയപ്പിയുടട ഒപ്പുസം വവോവങ്ങണ്ടതുണ്ടന്.  വവവോട്ടെറുടട വപ്പിരലേപ്പില് മഷപ്പി അടയവോളസം
പതപ്പിയകയുസം വവണസം

ഒരു സമ്മതപ്പിദവോയകടന്റ നപ്പിജസപ്പിതപ്പിടയ്ക്കതപ്പിടര തര്കസം ഉനയപ്പികല് (Challenged Vote) -വവവോട്ടെർ
പട്ടെപ്പികയപ്പിൽ വപരുള്ള ഏടതവോരവോൾകസം തപ്പിരടഞ്ഞെടുപപ്പിൽ വവവോട്ടെന് ടചെയ്യേവോൻ അവകവോശമുണ്ടന് ഏജന്റുമവോർ
തർകസം  ഉനയപ്പികകവയവോ  തവോങൾകന്  വര്യവോജസമ്മതപ്പിദവോയകനവോടണനന്  വര്യക്തമവോയ  വബവോദര്യസം
വരവോതപക്ഷസം തവോൻ ഒരു സമ്മതപ്പിദവോയകനവോടണനന് അവകവോശടപടുകയുസം വപരുസം മറ്റന് വപ്പിവരങ്ങളസം
ശരപ്പിയവോയപ്പി  പറയുകയുസം  തപ്പിരപ്പിച്ചറപ്പിയൽ  വരഖ  ഹവോജരവോകകയുസം  ടചെയവോൽ  അവദഹടത
സമ്മതപ്പിദവോയകനവോയപ്പി  കണകവോവകണ്ടതവോണന്.        സമ്മതപ്പിദവോയകടന്റ  നപ്പിജസപ്പിതപ്പിടയപറ്റപ്പി
സവോനവോർതപ്പിവയവോ ഏജവന്റവോ തർകസം ഉനയപ്പിച്ചവോൽ തര്കമുനയപ്പികനതപ്പിനുള്ള ഫസീസന് ആയ രണ്ടന്
രൂപ ലേഭപ്പിച്ചവശഷസം  മവോത്രവമ  തര്കസം  പരപ്പിഗണപ്പികവോവ.  അനുബനതപ്പില് നപ്പിര്വദശപ്പിച്ച  മവോതൃകയപ്പില്
കകപറ്റുരസസീതന്  നല്വകണ്ടതുസം  ആര്ടകതപ്പിടരയവോവണവോ  തര്കസം  ഉനയപ്പിച്ചതന്  അവദഹവതവോടന്
ആള്മവോറവോട്ടെതപ്പിനുള്ള  ശപ്പിക്ഷടയപറ്റപ്പി  മുനറപ്പിയപ്പിപന്  നല്കുകയുസം  വവണസം.  തുടര്നന്  തര്കസം
ഉനയപ്പികടപട്ടെ വവവോട്ടുകളടട പട്ടെപ്പികയപ്പില്  (ഫവോറസം  നസം  14)  അവദഹതപ്പിടന്റ വപരന്  എഴതുകയുസം ഒപന്
/വപ്പിരലേടയവോളസം  വവോങ്ങുകയുസം  വവണസം.  അവദഹസം  അതപ്പിനന്  വപ്പിസമ്മതപ്പികന  പക്ഷസം  അവദഹടത
വവവോട്ടെപ്പിടവോന്  അനുവദപ്പികരുതന്.  (For  more  Details  pl  refer   Hand  Book)       തർകസം
സവോപപ്പികടപടുന  പക്ഷസം  തർക  വപ്പിവധയനവോയ  ആടള  വപവോളപ്പിസംഗന്  വസ്റ്റേഷന്റ  അധപ്പികവോരപ്പിതയുള്ള
വപവോലേസീസന്  ഉവദര്യവോഗസനന്   അനുബനതപ്പിടലേ  മവോതൃകയപ്പിലള്ള  പരവോതപ്പി  കവതവോടട
കകമവോവറണ്ടതവോണന്.  തർകമുനയപ്പിച്ചതന് നപ്പിസവോര കവോരണതവോലേടലവനവോ ഉതമ വപ്പിശസവോസവതവോടു
കൂടപ്പിയവോടണവനവോ തവോങൾകന് അഭപ്പിപ്രവോയമുള്ള ഓവരവോ വകസപ്പിലസം അവനസഷണസം അവസവോനപ്പിച്ചവോലടടന
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തർകസം ഉനയപ്പിച്ചതപ്പിനന് വവോങ്ങപ്പിയ ഫസീസന് ആയ രണ്ടന് രൂപ, രസസീതന് ബുകപ്പിടന്റ കസൗണ്ടർ വഫവോയപ്പിലേപ്പിൽ
അവദഹതപ്പിടന്റ   ഒപന്  വവോങ്ങപ്പിച്ചു  ടകവോണ്ടന്  മടകപ്പി  ടകവോടുവകണ്ടതവോണന്.  അങ്ങടനയലവോത
വകസുകളപ്പിൽ  തുക  മടകപ്പിടകവോടുകവവോൻ  പവോടപ്പിലവോതതുസം  പ്രസക്തമവോയ  രസസീതപ്പിടന്റ  കസൗണ്ടർ
വഫവോയപ്പിലേപ്പിൽ ഫസീസന് നൽകപ്പിയ ആളപ്പിടന്റ ഒപന് വവോങ്ങുനതപ്പിനന്  പകരസം കണ്ടു ടകട്ടെപ്പിയപ്പിരപ്പികന എനന്
വരഖടപടുവതണ്ടതവോണന്.

ഏടതങപ്പിലസം സമ്മതപ്പിദവോയകടന്റ കവോരര്യതപ്പിൽ 18 വയസന് തപ്പികഞ്ഞുവവവോ എനന് പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന്
ആഫസീസർകന്  സസംശയസം  ഉണ്ടവോവകയവോടണങപ്പിവലേവോ   ഏജന്റുമവോർ  തർകസം
ഉനയപ്പികകയവോടണങപ്പിവലേവോ  Annexure 7  ടന്റ മവോതൃകയപ്പില് സമ്മതപ്പിദവോയകടന്റ പ്രഖര്യവോപനസം  എഴതപ്പി
വവോവങ്ങണ്ടതുസം  ഇപ്രകവോരസം  പ്രഖര്യവോപനസം  നൽകുനവരുടടയുസം  നൽകവോൻ  വപ്പിസമ്മതപ്പികനവരുടടയുസം
വപ്പിവരസം വരഖടപടുവതണ്ടതുമവോണന്. (Annexure 9)

ടടവന്റര്ഡന്  വവവോട്ടുകള് -  ഒരു സമ്മദപ്പിദവോയകന് വവവോട്ടെന്  വരഖടപടുതവോന് എതപ്പിയവപവോള് ആവരവോ
അയവോളടട വവവോട്ടെന്  വനരടത ടചെയ്തു കഴപ്പിഞ്ഞെപ്പിരപ്പികനതവോയപ്പി മനസപ്പിലേവോകകയുസം അവനസഷണതപ്പില്
നപ്പിനസം ഇവപവോള്  വനതവോണന് യഥവോര്ത  വവവോട്ടെര് എനന് മനസപ്പിലേവോയവോല് "Tendered Ballot Paper”
നല്കേപ്പിണയവോണന് വവവോട്ടെന് ടചെയ്യേപ്പിവകണ്ടതന്. ബവോലേറ്റന് വപപറപ്പിടന്റ പുറകപ്പില് Tendered Ballot Paper  ” എനന്
സ്റ്റേവോമ്പന്  ടചെയപ്പിട്ടെപ്പില  എങപ്പില്  പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന്  ആഫസീസര്  Tendered  Ballot  Paper  എനന്
ബവോലേറ്റുവപപറപ്പിനുപുറകപ്പില് എഴതപ്പി വവണസം വവവോട്ടെര്കന് നല്കവോന്.   അയവോളടട ഇടതന് ചൂണ്ടന് വപ്പിരലേപ്പിൽ
മഷപ്പി  അടയവോളടപടുവതണ്ടതുസം  തുടർനന്  ടടവന്റർഡന്  വവവോട്ടുകളടട  ലേപ്പിസ്റ്റേപ്പിൽ  ആവശര്യമവോയ
ഉൾകറപ്പിപ്പുകൾ  വചെർവകണ്ടതുസം  അതപ്പിൽ   സമ്മതപ്പിദവോയകടന്റ  ഒവപവോ  വപ്പിരലേടയവോളവമവോ
വനവടണ്ടതുമവോണന് അവദഹസം വവവോട്ടു ടചെയ്യേവോനുള്ള അറയപ്പിൽ വപവോയപ്പി വവവോട്ടെന് വരഖടപടുത്തുകയുസം അതന്
തവോങൾകന്  തപ്പിരപ്പിടക നൽകുകയുസം ടചെയ്യുസം.  എലവോ  ടടവന്റർഡന്  ബവോലേറ്റന്  വപപറുകളസം  ഫവോറവസം  (17
B)അതപ്പിനു വവണ്ടപ്പിയുള്ള കവറപ്പിൽ സൂക്ഷപ്പിവകണ്ടതവോണന്. ടടവന്റർഡന് ബവോലേറ്റന് വപപറുകളടട ശരപ്പിയവോയ
കണകന് നപ്പിര്ദപ്പിഷ്ട നമ്പര് ഫവോറതപ്പിലള്ള വരഖടപടുതപ്പിയ വവവോട്ടുകളടട കണകപ്പിടന്റ ഒനവോസം ഭവോഗതന്
കവോണപ്പിവകണ്ടതവോണന്

 ഒരവോള്  വവവോട്ടെന്  ടചെയ്യേവോന്  വപ്പിസമ്മതപ്പിച്ചവോല്  അവദഹടത  അതപ്പിനന്  നപ്പിര്ബനപ്പിവകണ്ടതപ്പില.
പകരസം  “Refused  to  vote  “ എനന്  വവവോട്ടെന്  രജപ്പിസ്റ്റേറപ്പിടന്റ  -17  A  റപ്പിമവോര്കന്  വകവോളതപ്പില്
എഴതപ്പിയവോ ല്  മതപ്പി.  ഇതപ്പിനുവനടര  ഒപന്  /വപ്പിരലേടയവോളസം  വവോങ്ങപ്പിയവോല്  മതപ്പി.  17  A  യപ്പില്
ക്രമനമ്പര് മവോറ്റവോന് പവോടുള്ളതല.

 വവവോടട്ടെടുപപ്പിടന്റ രഹസര്യസസഭവോവസം ലേസംഘപ്പിയ്ക്കല് (Refer PrO's Hand Book)
 ക്രമവപ്പിരുദമവോയപ്പി ടപരുമവോറുനവടര നസീകസം ടചെയ്യേല് (Refer PrO's Hand Book)
 ലേഹളമൂലേവമവോ മറ്റുകവോരണതവോവലേവോ വവവോടട്ടെടുപന് നസീട്ടെപ്പി വയ്ക്കല് (Refer  PrO's Hand Book)
 EVM തകരവോറവോയപ്പി പുതപ്പിയതന് സവോപപ്പിവയ്ക്കണ്ടപ്പി വനവോല് വമവോകന് വപവോളസം ഡപ്പികന്ളവറഷനുസം വസീണ്ടുസം

നടവതണ്ടതുണ്ടന്.
 വവവോട്ടെര്, സവോനവോര്തപ്പി. അസംഗസീകൃത ഏജന്റന്, ഇലേക്ഷന് കമ്മസീഷന് നപ്പിവയവോഗപ്പിച്ചവര്, അസംഗസീകൃത

വസീഡപ്പിവയവോഗവോഫര് എനപ്പിവടരയലവോടത മറ്റവോടരയുസം വപവോളപ്പിസംഗന് വസ്റ്റേഷനപ്പില് പ്രവവശപ്പിപകരുതന്.
 “Total button  can be pressed any number of times during the poll, while the BUSY” ‘ ’

lamp is off i.e., when the system is idle.
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VVPAT   ുയ്ക്കുുമവോയപ്പി ബനടപട്ടെ സസംഭവങ്ങള്
VSDU വപ്പില് Paper Low എന സവന്ദേശസം ലേഭപ്പിച്ചവോല് VVPAT Unit മവോറ്റപ്പി വവയ്ക്കണ്ടതവോണന്.

പ്രപ്പിന്റര്  യൂണപ്പിറ്റപ്പില്  വപപര്  സപ്പിപന്  മുറപ്പിഞ്ഞുവസീഴവോടത  തൂങ്ങപ്പികപ്പിടകകയവോടണങപ്പില്  സപ്പിപന്  മുറപ്പിച്ചന്

വസീഴ്ചന്ത്തുനതപ്പിനവോയപ്പി  ശ്രമപ്പികരുതന്.  പകരസം  VVPAT  Unit  മവോറ്റപ്പി  വവയ്ക്കണ്ടതവോണന്.  Machine  മവോറ്റപ്പി

വച്ചതപ്പിനുവശഷസം  അയവോള്കന്  വവവോട്ടെന്  വരഖടപടുതവോവനതവോണന്.  Error1  /  Battery  low  എനന്

കവോണപ്പിച്ചവോല് control unit , off  ടചെയന് പുതപ്പിയ  ബവോറ്ററപ്പി സവോപപ്പികക.  മറ്റന് ഏതന്  Error  കവോണപ്പിച്ചവോലസം

VVPAT യൂണപ്പിറ്റന് മവോറ്റപ്പി വയക.  

Wrong Print on VVPAT Paper Slip (VVPAT machine   ടതറ്റവോയപ്പി   Paper slip   പ്രപ്പിന്റന് ടചെയ്തു 
എനന് വവവോട്ടെര് അവകവോശവവോദസം ഉനയപ്പിച്ചവോല്  )
തവോന് വവവോട്ടെന്  വരഖടപടുതപ്പിയ സവോനവോവോര്തപ്പിയുടട വപ്പിവരങ്ങള് അല  VVPAT Unit  ടലേ സസീനപ്പില്
കണ്ടടതനന്  ഒരു വവവോട്ടെര്  അവകവോശവവോദസം  ഉനപ്പിച്ചവോല് ചെട്ടെസം  49  MA  പ്രകവോരസം  ഈ ആവരവോപണസം
എഴതപ്പി നല്കവോന് വവവോട്ടെവറവോടന് ആവശര്യടപടണസം.  അവതവോടടവോപസം ഈ ആവരവോപണസം ടതറ്റവോടണനന്
ടതളപ്പിഞ്ഞെവോല്  വനരപ്പിവടണ്ടപ്പി  വരുന  പ്രതര്യവോഘവോതടതകറപ്പിച്ചുസം  IPC  പ്രകവോരസം  ലേഭപ്പികന
ശപ്പിക്ഷടയകറപ്പിച്ചുസം  വവവോട്ടെടറ  വബവോധര്യടപടുതണസം.  വവവോട്ടെര്  Declaration  നല്കവോന്
സനദനവോകുകയവോടണങപ്പില്  അവദഹടത  എലവോ  വപവോളപ്പിസംഗന്  ഏജന്റുമവോരുടടയുസം  പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന്
ആഫസീസറുടടയുസം  സവോനപ്പിദര്യതപ്പില്  TEST  VOTE   ടചെയ്യേവോന്  അനുവദപ്പികണസം.  17  A  യപ്പിടലേ
അടുതവകവോളതപ്പില് വവവോട്ടെറുടട വപ്പിവരങ്ങള് വസീണ്ടുസം വരഖടപടുതണസം
  VVPAT machine, generate  ടചെയ്യുന Slip  വവവോട്ടെര് ആവരവോപപ്പിച്ചതുവപവോടലേ ടതറ്റവോയപ്പി ആണന് പ്രപ്പിന്റന്
ടചെയ്യുനടതങപ്പില് ഉടന് തടന വപവോളപ്പിസംഗന് നപ്പിര്തപ്പി വച്ചന് ഈ വപ്പിവരസം RO ടയ അറപ്പിയപ്പിവകണ്ടതവോണന്.
ആവരവോപണസം ടതറ്റവോടണനന് ടതളപ്പിഞ്ഞെവോല് Test Vote ലേഭപ്പിച്ച സവോനവോര്തപ്പിയുടട വപ്പിവരങ്ങള്  Form
17  A  യപ്പിലസം  17  C  യപ്പിലസം  വരഖടപടുവതണ്ടതവോണന്.  അവതവോടടവോപസം  17  എ  യപ്പിടലേ  റപ്പിമവോര്കന്
വകവോളതപ്പില് വവവോട്ടെറുടട  ഒപ്പുയ്ക്കുുസം വവോവങ്ങണ്ടതവോണന്.  (17 A  യുടടയുസം  17 C യപ്പിലേസം  Entry  നടത്തുന മവോതൃകകള്
അനുബനതപ്പില് വചെര്തപ്പിട്ടുണ്ടന്)
Voter from ASD (Absent, Shifted and Dead voters) List

 Voter to produce EPIC or permitted photo document, PO to verify personally

 Thumb impression in addition to signature to be obtained in Register of voters (17 A)

 PO shall maintain a record and give a certificate at the end of poll about electors voted from ASD

List

VOTING BY EDC (Election Duty Certificate)

 Obtain the signature of the person producing EDC on the EDC

 Name & electoral roll details as mentioned in the EDC should be entered at the end of the 

marked copy of electoral roll

 Such entry should be serially numbered consecutively after the last serial number of the entries in 

the relevant part of electoral roll

 The EDC shall be retained by the 1stPolling Officer

 There after the elector shall be allowed to vote 

anoopmr@msn.com 9



 In column meant for noting serial number of the electoral roll in 17 A Register, the Sl.No, Part No 

and name of Assembly constituency may be noted (415/25/XYD) and in the remarks column 

“EDC Voter”

 In 17C and PO’s Diary, total number of voters in the constituency may be noted as “1134 (1125 + 

9 EDC)

വവവോടട്ടെടുപപ്പിടന്റ അവസവോന മണപ്പിക്കൂറുകള്

 വവവോട്ടെപ്പിസംഗന്  തസീരുനതപ്പിനന്  ഏതവോനുസം  മപ്പിനപ്പിട്ടുകള്കന്  മുമ്പന്  വവവോട്ടെപ്പിസംഗന്  അവസവോനപ്പികന വപ്പിവരസം
പ്രഖര്യവോപപ്പികക

 6  മണപ്പിയ്ക്കന് കട്യൂവപ്പില് നപ്പില്കന എലവോവപര്കസം പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട ഒവപവോടുകൂടപ്പിയ
ക്രമനസം ഇട്ടെ സപ്പിപന്  കട്യൂവപ്പിടന്റ അവസവോനസം മുതല് ആരസംഭസം  വടര നല്കുക.  ഏറ്റവസം പുറകപ്പില്
നപ്പില് കന  ആളപ്പിനന്  ക്രമ  നസം  1   സപ്പിപന്  നല്കപ്പി  ഏറ്റവസം  മുനപ്പില്  നപ്പില്കന  ആളപ്പിനന്
അവസവോനടത സപ്പിപ്പുസം നല്കുക). 

 വവവോടട്ടെടുപന്  അവസവോനപ്പിപപ്പികനതപ്പിനന്  നപ്പിശയപ്പിച്ചപ്പിട്ടുള്ള  സമയതന്  വപവോളപ്പിസംഗന്  വസ്റ്റേഷനപ്പില്
സനപ്പിഹപ്പിതരവോയ   എലവോവപരുസം  വവവോട്ടെന്  വരഖടപടുതപ്പികഴപ്പിഞ്ഞെവോല്  വവവോടട്ടെടുപന്
അവസവോനപ്പിച്ചതവോയപ്പി  ഔവദര്യവോഗപ്പികമവോയപ്പി   പ്രഖര്യവോപപ്പിവകണ്ടതുസം  അതപ്പിനുവശഷസം  യവോടതവോരു
സവോഹചെരര്യതപ്പിലസം  ആടരയുസം വവവോട്ടെന് ടചെയ്യേവോനനുവദപ്പികവോന് പവോടപ്പിലവോതതുമവോകുന. 

 വപവോളപ്പിസംഗന് പൂര്തപ്പിയവോകുവമ്പവോള് വകവോസന് ബട്ടെനന് മുകളപ്പിലള്ള മൂടപ്പി നസീകപ്പിയതപ്പിനുവശഷസം വകവോസന്
ബട്ടെണ് അമര്തപ്പി  വപവോളപ്പിസംഗന് അവസവോനപ്പിപപ്പികക. മൂടപ്പി തുറകയ്ക്കുുന വവളയപ്പില് സപ്പിപന് സസീല്
മുറപ്പിയവോടത  ശ്രദപ്പികണസം. തുടര്നന് കണ്വടവോള് യൂണപ്പിറ്റന്  സസപ്പിച്ചന്  ഓഫന് ടചെയന് കണകപ്പിസംഗന്
വകബപ്പിള്  ഊരപ്പി  മവോറ്റുക.  എലവോ  യൂണപ്പിറ്റുകളസം  അതവോതന്  ടപട്ടെപ്പികളപ്പില്  വച്ചന്  അഡ്രസന്  ടവോഗന്
ഉപവയവോഗപ്പിച്ചന്  സസീല്  ടചെയ്യുക.  അഡ്രസന്  ടവോഗപ്പില്  PS,  CU,BU  സസംബനപ്പിച്ച  വപ്പിവരങ്ങളസം
പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസര്, ഏജന്റുമവോര് എനപ്പിവരുടട ഒപ്പുസം ഉണ്ടവോയപ്പിരപ്പികണസം. ഇവരുടട ഒപന്
സസീലേപ്പിസംഗന് കഴപ്പിഞ്ഞുള്ള പ്രഖര്യവോപനതപ്പിലസം വവോവങ്ങണ്ടതവോണന്.

 17 A  വവവോട്ടെന്  രജപ്പിസ്റ്റേര് വകവോസന് ടചെയ്യുനതന്  .  ചുവന വര അവസവോന സസീരപ്പിയല് നമ്പറപ്പിനു
വശഷസം വരവയ്ക്കണ്ടതുണ്ടന്. അതപ്പിനു ചുവടട വപവോളപ്പിസംഗന് ഏജന്റുമവോരുസം പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുസം
ഒപ്പു വരഖടപടുവതണ്ടതവോണന്. 

 17  C   നമ്പര് ഫവോറസം  പൂരപ്പിപപ്പികകയുസം വപപര് സസീല് അകസൗണ്ടന് തയ്യേവോറവോകകയുസം ടചെയ്യുക.
പ്രഖര്യവോപനതപ്പില് ഒപ്പു വച്ച എലവോ വപവോളപ്പിസംഗന്  ഏജന്റുമവോര്കസം  17 C  വഫവോറതപ്പില്വപ്പിവരങ്ങള്
തയ്യേവോറവോകപ്പി ഒരു ശരപ്പിപകര്പന് അവരപ്പില്നപ്പിനസം രസസീതന് വവോങ്ങപ്പിയവശഷസം നല്വകണ്ടതുസം അതന്
ശരപ്പിപകര്പവോയപ്പി  സവോക്ഷര്യടപടുവതണ്ടതുമവോണന്.  കവോര്ബണ്  വകവോപപ്പി  വച്ചന്  പകര്പന്
എഴതപ്പിയപ്പിയവോല്  ഒറപ്പിജപ്പിനല്  അകസൗണ്ടുസം  ഏജന്റുമവോര്കന്  നല്കപ്പിയ  പകര്പ്പുകളസം  എലവോ
വപ്പിധതപ്പിലസം തുലേര്യമവോടണനന് വരുത്തുവവോന് കഴപ്പിയുസം. 

 വവവോട്ടെന് ടചെയ സസീ സമ്മതപ്പിദവോയകരുടട എണസം തപ്പിട്ടെടപടുത്തുക
 പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട ഡയറപ്പി പൂര്തപ്പിയവോകക
 5 കവറുകള് അടങ്ങപ്പിയ ആദര്യ സ്റ്റേവോറ്റട്യൂട്ടെറപ്പി കവര് തയ്യേവോറവോകക
 11 കവറുകള് അടങ്ങുന രണ്ടവോമടത പവോയ്ക്കറ്റന് തയ്യേവോറവോകക
 7 കവറുകള് അടങ്ങുന മൂനവോമടത പവോയ്ക്കറ്റന് തയ്യേവോറവോകക
 വശഷപ്പിച്ച എലവോ ഇനങ്ങളസം അടങ്ങുന നവോലേവോമടത പവോയ്ക്കറ്റന് തയ്യേവോറവോകക 
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വശഖരണ വകന്ദ്രതപ്പില് മടകപ്പി നല്വകണ്ടവയപ്പില് പ്രവതര്യകസം സൂക്ഷപ്പിവകണ്ടതുസം അവപ്പിടട 
എത്തുവമ്പവോള് EVM വനവോടടവോപസം  ആദര്യസം ആവശര്യടപടുനതു കവറുകള്

1. വരഖടപടുതപ്പിയ വവവോട്ടുകളടട കണകന് (17 C നമ്പര് ഫവോറസം) 2 പകര്പ്പുകള്. 1  കവര് സസീല് 
ടചെയപ്പിരപ്പികണസം 
2. പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന്ഓഫസീസറുടട പ്രഖര്യവോപനസം (Declaration)അടങ്ങുന കവര്
3. പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട  ഡയറപ്പി അടങ്ങുന കവര്
4. വപ്പിസപ്പിറ്റന് ഷസീറ്റന് (Visit Sheet)
5. 16 Point Report
6.വമവോകന് വപവോള് സര്ട്ടെപ്പിഫപ്പികറ്റുസം VVPAT സപ്പിപ്പുകള് അടങ്ങപ്പിയ കറുത കവര് ഉള്ളടകസം ടചെയ 
പവോസ്റ്റേപ്പികന് വബവോകന് /*Item 6,, pl ensure with your ARO*/
പവോയ്ക്കറ്റന്   1 -    സ്റ്റേവോറ്റട്യൂട്ടെറപ്പി കവറുകള്   -   പച്ച നപ്പിറസം   -(5   ഇനങ്ങള്  )
1. വവവോട്ടെർ പട്ടെപ്പികയുടട അടയവോളടപടുതടപട്ടെ പകർപന് ഉൾടകവോള്ളുന മുദ്ര വച്ച കവർ ( the sealed 
cover containing the marked copy of the electoral roll and list of CVS)
2. 17 - എ നമ്പർ ഫവോറതപ്പിലള്ള വവവോട്ടെന് രജപ്പിസ്റ്റേർ ഉൾടകവോള്ളുന മുദ്ര വച്ച കവർ( the sealed cover 
containing the register of voters (17 A))
3. ടടവന്റർഡന് ബവോലേറ്റന് വപപറുകളസം 17-ബപ്പി നമ്പർ ഫവോറതപ്പിലള്ള ലേപ്പിസസം ഉൾടകവോള്ളുന മുദ്ര വച്ച 
കവർ(the sealed cover containing the used tendered ballot papers and the list in Form 17 B.)
4. Sealed cover containing Voters Slip
5. ഉപവയവോഗപ്പികവോത ടടവന്റർഡന് ബവോലേറ്റന് വപപർ ഉൾടകവോള്ളുന മുദ്ര വച്ച കവർ( the sealed cover 
containing unused tendered ballot papers)
(മുകളപ്പില് പരവോമര്ശപ്പിച്ച ഏടതങപ്പിലസം ഐറ്റസം ഇടലങപ്പില് Nil റപ്പിവപവോര്ട്ടെന് എഴതപ്പിയ കവര് ടവയ്ക്കണസം.)
പവോയ്ക്കറ്റന്   2  –  മഞ്ഞെ നപ്പിറസം  വനവോണ് സ്റ്റേവോറ്റട്യൂട്ടെറപ്പി കവറുകള്   (11   ഇനങ്ങള്  )
1. വവവോട്ടെർ പട്ടെപ്പികയുടട പകർവപവോ പകർപ്പുകവളവോ ഉൾടകവോള്ളുന കവർ,  (അടയവോളടപടുതടപട്ടെ 
പകർപന് ഒഴപ്പിടക)( the cover containing the copy or copies of electoral roll (other than marked 
copy));
2. 10ാം നമ്പർ ഫവോറതപ്പിൽ വപവോളപ്പിസംഗന് ഏജന്റുമവോടര നപ്പിയമപ്പിച്ചു ടകവോണ്ടുള്ള ഉതരവന് ഉൾടകവോള്ളുന 
കവർ (the cover containing the appointment letters of polling agents in Form 10)
3. EDC അടങ്ങപ്പിയ കവര്
4.തർകസം ഉനയപ്പികടപട്ടെ വവവോട്ടുകളടട ലേപ്പിസ്റ്റേന് ഉൾടകവോള്ളുന കവർ . ഈ കവര് സസീല് ടചെയ്യേണസം
5. വഫവോസം 14 എ യപ്പില് നപ്പിര്ദപ്പിഷ്ട വഫവോറതപ്പിലള്ള അനവരവോ  അവശതയുള്ളവവരവോ ആയ 
സമ്മതപ്പിദവോയകരുടട ലേപ്പിസസം സഹവോയപ്പികളടട പ്രസവോവനയുസം അടങ്ങപ്പിയ കവർ 
6. വയസന് സസംബനപ്പിച്ച പ്രഖര്യവോപനസം ഫവോറസം അടങ്ങുന കവർ ( the cover containing the declaration
obtained from electors as to their age  )
7. രസസീതു ബുകസം തർകമുനയപ്പികടപട്ടെ വവവോട്ടുകളമവോയപ്പി പണടമടന്തെങപ്പിലമുടണ്ടങപ്പിൽ അതുസം 
ഉൾടകവോള്ളുന കവർ ( Receipt book and cash, if any, in respect of Challenged votes  )
8. ഉപവയവോഗപ്പികവോതതുസം വകടുപവോടു സസംഭവപ്പിച്ചതുമവോയ വപപർ സസീലകൾ ഉൾടകവോള്ളുന കവർ 
( Unused and damaged paper seals  )
9. ഉപവയവോഗപ്പികവോതതുസം വകടുവനതുമവോയ വവവോട്ടെർ സപ്പിപന് അടങ്ങപ്പിയ കവർ  
10. ഉപവയവോഗപ്പികവോതതുസം വകടുവനതുമവോയ ടസ്പെഷര്യൽ ടവോഗന് അടങ്ങപ്പിയ കവർ (Unused ands 
damaged special tags )
11. ഉപവയവോഗപ്പികവോതതുസം വകടുവനതുമവോയ സപ്പിപന്സസീലകൾ Unused and damaged strip seal
cover containing EDC
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പവോയ്ക്കറ്റന്   3 -    തവപ്പിട്ടെന് നപ്പിറസം   7   ഇനസം തപ്പിരടഞ്ഞെടുപന് സവോധനങ്ങളസം മറ്റുസം 
1. പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസർകള്ള ഹവോന്ഡന് ബുകന്

2. ഇലേവകവോണപ്പികന് വവവോട്ടെപ്പിസംഗന് ടമഷസീൻ മവോനസൽ

3.മവോയ്ക്കവോനവോവവോത മഷപ്പിയുടട ടസറ്റന് (ടമഴകുരുകപ്പി കുപപ്പിയുടട അടപന് ഭദ്രമവോയപ്പി അടയ്ക്കണസം)

4. ടസൽഫന് ഇങപ്പിസംഗന് പവോഡുകള് 

5. പ്രപ്പികസഡപ്പിസംഗന് ആഫസീസറുടട ടമറ്റൽ സസീൽ

6. ബവോലേറ്റന് വപപറപ്പിൽ അടയവോളമപ്പിടുനതപ്പിനുള്ള ആവരവോ വക്രവോസന് മവോർകന് റബർ മുദ്രകൾ

7. മഷപ്പി സജസീകരപ്പിച്ചന് വയനതപ്പിനുള്ള കപന്

പവോയ്ക്കറ്റന്   4  –  നസീലേ നപ്പിറസം 
വവവോട്ടെപ്പിസംഗന് കസംപവോര്ട്ടെന്ടമന്റന്, വപവോളപ്പിതസീന് ബവോഗന് തുടങ്ങപ്പി ബവോകപ്പിടയലവോസം ഈ പവോയ്ക്കറ്റപ്പില് നപ്പിവക്ഷപപ്പിയക

വമല്  സൂചെപ്പിപപ്പിച്ച നവോലേവോമടത പവോയ്ക്കറ്റപ്പിടലേ ഇനങ്ങടളവോഴപ്പിടക മടറ്റലവോ പവോയ്ക്കറ്റപ്പിടലേ ഉള്ളടകങ്ങളസം 
സസസീകരണ വകന്ദ്രതപ്പില് വച്ചന് ബനടപട്ടെ ഉവദര്യവോഗസ ന് പരപ്പിവശവോധപ്പിയകയുസം അതപ്പിനുവശഷസം 
നപ്പിങ്ങടള വപ്പിടുതല്  ടചെയ്യുനതുമവോണന്.

[അപൂര്ണസം.........]  Ver 1.1 April 4 2019

ഇലേക്ഷന്  ഡട്യൂട്ടെപ്പി ടചെയ്യുന എലവോ പ്രപ്പിയടപട്ടെ
സഹപ്രവര്തകര്കസം സമര്പപ്പികന

Happy Election Duty

Compiled by : 

Anoop M R, Section Officer, Health &Family Welfare(H) Department
Government Secretariat

please send your valuable suggestions for improving this document  
Whatsapp /Telegram : 9446045963
anoopmr@msn.com / mr.anoop@gmail.com
https://www.facebook.com/anoopmrtvm
https://twitter.com/anoop_mr  

[/* Hand Book on Presiding Officer October 2018 Document 19 Edition 1  ഉസം തപ്പിരു ജപ്പില ഇലേക്ഷന് ആഫസീസറുടട
ടസീസം  തയ്യേവോറവോകപ്പിയ  PPT  യുടടയുസം  സഹവോയവതവോടട  തയ്യേവോറവോകപ്പിയതന്.  വപ്പിശദമവോയ പഠനതപ്പിനന്   Hand  Book  on
Presiding Officer 2018 ുയ്ക്കുുസം ഇലേക്ഷന് കമ്മസീഷടന്റ ടവബന് കസറ്റുസം സന്ദേര്ശപ്പികക */    ]
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Movement Form 
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