1. Check memo സവനം ോപോളിംഗ് ോസഷനിോലകളതോെണന് ഉറപ വരതക.Materials
എറവോങോമോളEVM െന Control Unit, Balloting Unit എനിവയില ശരിയോയ സീരിയല
നമറം സീലിംഗം ഉെണനം ശരിയോയി പവരതികെനനം ഉറപ വരതക.
2. Tendered Ballot Papers, Register of Voters(Form No.17A),Account of Votes Recorded
(Form 17C), Green Paper Seals, Strip Seals, Special tags, Metal Seal, Indelible ink, Marked
Copies of Electoral Roll എനിവ check െചയോമോളMarked Copies of Electoral Roll ലPB
marking മോതോമ ഉള എനം അവ identical ആെണനം ഉറപ വരതണം.
3. സോനോരതികളോടയം തിരെഞടപ് എജനിോനയം കെയോപിെന ോഫോോടോോകോപി ശദികക
4. Male/Female എണമറിയോന 1 to 600 വെര എഴതിയ ോപപര കരതക.
5. PS ന് 100 മീറര ചറളവിലള സലം നിരീകികക. 100 മീററിനളില പരസയം അരത്.
6. PS set up െചയ് rehearsal നടതക.PS ന് െവളിയില ോപോളിംഗ് പോദശതിോനയം സോനോര
തികളോടയം വിശദവിവരം കോണികന ോനോടീസകള തിരെഞടപദിവസം രോവിെലെയങിലം
പതികക.
7. Male നം Female നം Separate Queue ഉം കഴിയെമങില Separate Entrance ഉം Exit ഉം arrange
െചയക.
8. Polling Agents െന Appointment Order check െചയ് Declarationþ ല sign വോങി PASS
െകോടകോം. ഒര Candidate െന ഒര Polling Agent നം രണ് Relief Agents നം PASS
െകോടകോെമങിലം ഒര സമയം ഒരോളക മോതോമ പോവശനം അനവദികോവ.
9. തിരെഞടപദിവസം രോവിെല 6 മണികതെന Polling Agents എതവോന ആവശയെപടണം.
10.Sample Paper Seal Account ഉം Account of Votes Recorded ഉം തയോറോകക.
11.കവറകെളലോം Code No. S(i), S(ii), S(iii),…..NS(i),NS(ii),…..etc. ഇട് ആവശയെമങില
address എഴതി കമതില െവയക.
12.തിരെഞടപ ദിവസം രോവിെല 6.15 െനങിലം സനിഹിതരോയ ോപോളിംഗ് ഏജനമോരെട സോനി
ദയതില MOCK POLL നടതക.
13.Clockwise ആയി മോതോമ EVM പവരതികോവ.(C.R.C. – Close..Result..Clear)
14.*Mock Poll ന് ോശഷം EVM നിരബനമോയം CLEAR െചയക.
15.Controll Unit െന PowerSwitch “OFF”െചയക. Disconnect Control Unit and Balloting Unit
16.Mock Poll Certificate complete െചയക.
17.Green Paper Seal െന white surface ല Polling Agents ഉം Presiding Officer ഉം sign െചയക
18.Paper Seal െല Serial Number പറതകോണതക വിധമോണ് Seal fix െചോയണത്.
19.Account of Votes Recorded(Form 17C)ല Paper Seal Account ോരഖെപടതക.
20.Special Tag ല Control Unit െന Serial Number ോരഖെപടതക. Backside ല തോതപരയമള
സോനോരതികളോകോ ഏജനമോരോകോsign െചയോം.Serial Numbernote
െചയവോനംഅനവദികക.
21.Control Unit sâ Result Section െന Inner door special tag ഉപോയോഗിച്seal െചയക.

22.Special tag thread ഉപോയോഗിച് െകടിwax െകോണ്(നോലോമെത െകടില) seal െചയക.
23.Result section െന Outer door, paper seal രണ് ഭോഗോതകം കവിഞ് നിലകതകരീതിയില
അടച് thread ഉപോയോഗിച്address tag െകടി seal െവകക.
24.Strip Seal sâ Serial Number ന് തോെഴ Presiding Officer ഉം Polling Agents ഉം sign െചയക.
25.*Strip Seal ഉപോയോഗിച്Control Unit െന Result Section െന Outside SEAL െചയണം
ഇതിനോയി തോോഴക് തളി നിലകന Paper Seal മടകി Strip Seal െന A യിലം അതിന്
മകളില B ഉം ഒടിച് മകളിോലകനിലകന Paper Seal ഭോഗം മടകി Serial Number മറയോെത C
ഉം anticlockwise ആയി ചറി D ഉം ഒടികക.
26.Control Unit െന Power Switch “ON”െചയക.
27.Strip Seal Account Presiding Officer's Diary യില ോരഖെപടതക.
28.Balloting Unit, Control Unit ഇവ തമില connect െചയക.
29.“People Act 1951 െല 128 ാോംവകപ പകോരം തിരെഞടപമോയിബനെപടഉോദയോഗസോരോ
ഏജോനോ ആെരങിലം ഇതിെന രഹസയസവഭോവം മറികടനോലമന മോസം വെര തടോവോ പിഴോയോ
രണം കടിോയോ ശിക ലഭികോംF¶v
” Presiding Officer പഖയോപനം നടതന.
30.Marked Copy of Electoral Roll agents െന കോണികന. P.B. mark െചയത് ോവണെമങില note
െചയവോന അനവദികന.
31.Register of Voters (Form 17 A) യില entry കെളോനം വനില എനം ോബോധയെപടതന.
32.Tendered Vote വനോല ഉപോയോഗികവോനളBallot Papers െന Serial Numbers ഉം note
െചയവോന ഏജനമോെര അനവദികന.
33.Declaration By the Presiding Officer before the Commencement of the Poll പരിപിച്
ഏജനമോ രെട sign വോങന.
34.തിരെഞടപ ദിവസം കതയം 7 മണിക തെന Polling ആരംഭികണം.
35.First Polling Officer :- Marked copy of Electoral Roll െവച് voter െന identify
െചയകഴിഞോല കറെക വരകകയം Female voter ആെണങില ഇതിന പറെമ ോപരിന്
ഇടതവശം v ഇടകയം ോവണം. Part No., Page No., Serial No., Name എനിവ Agents ന്
ോകളകതക ഉചതില പറയണം. Unofficial Slip ഉണ് എങില അത കീറി Waste box ല
നിോകപികണം. Male/Female എണെത സചിപികന ോപപറില നിശിത നമര െവടകയം
ോവണം.
36.Second Polling Officer :- Voter െന ഇടതചണവിരലിെനനഖവം െതോലിയം ോചരനിടത്
Indelible Ink mark െചയണം. Register of VotersÂ Votersâ Sign/thumb impression വോങി
Voter's Slip നലകണം.
37.Third Polling Officer :-കമതില Voter's Slip വോങി EVM െന Control Unit െല BALLOT
Button PRESS െചയ് ോവോട് െചയികണം.
38.Presiding Officer's Diary, Check Memo, etc. യഥോസമയം പരിപികക.

39.Presiding Officer's Diary യില പറയനതോപോെല ഈരണമണികറില നടകനPolling െന
കണക് തയോറോകണം.
40.CHALLENGE VOTE :- ഒര voter െന identity യില challenge വനോലChallenge Fee
വോങിയിട് വിചോരണ െചയോല മതി.voter െന െകോണ്form-14 ല sign വോങണം. കള voter
ആെണന് െതളിയകയോെണങില Fee തിരിെക െകോടത് രസീത് വോങണം. voter െനോപരില
തടര നടപടി സവീകരികണം.
41.TENDERED VOTE :- യഥോരത voter വന കഴിഞോപോോഴകം ആോരോ ോവോട് െചയ
കഴിഞിരികന. അനവഷണതില നിനം യഥോരത voter ഇയോളോെണന്
മനസിലോയോല“tendered ballot”paper നലകിയോണ് vote െചയിോകണത്. Voter െന ഒപ്
ഇതിനള ഫോറതിലം വോങണം. ഇവ ഇതിനള നിശിത കവറിലമോണ് സകിോകണത്.
42.BLIND & INFIRM VOTER :-വനോല18 വയസിന് മകളില പോയമള companion െന
അനവദികോം.നിശിത ഫോറതിലം ലിസിലം companion െന ഒപ് വോങണം. Voter െന
വിരലില ink mark െചയകയം ോവണം.
43.Polling െന അവസോന മണികറില Agents െന പറത ോപോകവോന അനവദികരത്.
44.5 PM ന് Queueþ ല നിലകന എലോവരകം last മതല slip നലകിാ് ോവോട് െചയികണം
45.Slip വോങിയ എലോവരം ോവോട് െചയയ എന് ഉറപോയോലVoting അവസോനിചതോയി പഖയോപനം
നടതക.
46.EVM െന Control Unit െല “CLOSE” Button press െചയക.Total Number of Votes display
െചയനത് ഏജനമോെര ോബോധയെപടതിAccounts of Votes Recorded െല Part I Item5 ല
ോചരകക.
47.Balloting Unit, Control Unit ല നിനം disconnect െചയക. Control Unit ല Power “OFF”
െചയക. Close Button ല cap fit െചയക.
48.Accounts of Votes Recorded െന attested copy ഏജനമോരക നലകക.
49.Control Unit ഉം Balloting Unit ഉം അതോതിെന Carrying Case കളില pack െചയക.
50.Acquittance roll ല sign വോങി Polling Officers ന് remuneration നലകക.
51.Return െചയവോനോയി materials Manual-ല പറയനതോപോെലPack െചയക.
52.Accounts of Votes Recorded, Declaration of Presiding Officer, Presiding Officer's Diary
എനിവ പോതയകം EVM ന് ഒപം നലകവോന ശദികക.
Prepared By Shajidas, Kollam

