MPTC,ZPTC ఎన్నాకలు-2014 , పో లంగ్ విధులు- ముఖ్యంశాలు

S.NO

బ్ొ రాా శ్రాన్నవాసరావు, మం.ప.పాి.పాఠశాల, కరే పాలెం

అంశము

1

పో లంగ్ మెటీరియల్

2

పో లంగ్ సేుషన్

3

బ్యయలెట్ పేపర్స పిపరేషన్

:

కరే పాలెం మండలం : గుంటూరు జిల్ే

ముఖ్యంశములు

* ఒక రోజు ముందుగా పో ల్ మెటీరియల్ తీసుకోవాల
* బ్యయలెట్ బ్యక్స్ కండిషన్ చెక్స చేసుకోవాల.
* ఇంక్స పాయడ్ చెక్స చేసుకోవాల
*నాలుగు వోటరులసుులు ఒకేవిధంగా ఉనాాయ్? లేవా?
* ఓటరు లసుులు పేజీలు సీరియల్ నం. ఉనాాయ్?
* బ్యయలెట్ పెపర్స్ :MPTC- పంక్స కలర్స, ZPTC- వైట్ కలర్స
* బ్యయలెట్ పేపర్స్ ఓటర్స్ కి సమ్న సంఖయలో ఉనాాయ్?
* మిస్ంగ్ నంబ్ర్స్ ఉనాాయ్/
* బ్యయలెట్ నంబ్ర్స , క ంటర్స ఫాయిల్ నం. ఒకేవిధంగా వునాాయ్?
( నం. తేడా వుంటే వాడకూడదు.అవి కవర్స లో పెటు యల.

ANNEXURE -V (List
Of Meterial)

* పో లంగ్ బ్ూత్ ముందే ఏరాాటు చేసుకోవాల
* ఓటరు రాకపో కలకు వీలుగా అనుగుణంగా పేే స్ చూసబ్ూత్ ఏరాాటు చేసుకోవాల.
*జిగ్ జాగ్ లేకుండావచ్చి వళ్ళుటకు వీలుగా బ్ూత్ ఏరాాటు చేసుకోవాల
*ఓటంగ్ కంపార్సు మెంట్ రహసయ ఓటంగ్ కి అనుకూలంగా చూసుకోవాల.లెైటంగ్ సరిగా పడేవిధంగా ఉండాల
*ఒకోో బ్ండిల్ కి 50 బ్యయలెట్ పేపర్స్ వుంటయయి
పేపర్స్ కి వనక వైపున పూరిి సంతకం చేయ్ల *క ంటర్స ఫాయిల్ పెై చేయకూడదు
*ఎన్నా బ్యయలెట్ పేపర్స్ ఇస్ాిరో అన్నాంటపెై మ్తిమే సంతకం వుండేల్ చూసుకోవాల.
*కోేజింగ్ టైమ్ లో విడి విడి గా సంతకం పెటు ుకోవాల
కంటే అభ్యరుులు ఎకుోవ ఉంటే బ్యయలెట్ రండు లెైన్్ లో వసుింది

ఫారములు

*బ్యయలెట్
*9 మంది

4

డిసు ంగుయషన్ మ్ర్సో

Display of Noitice
5

6 పిఫరేషన్ ఆఫ్ బ్యయలెట్ బ్యక్స్

7 ఇండిలబ్ుల్ ఇంక్స

8

పో లంగ్ ఏజంట్్ అటండెన్్

* పెైన మండల పరిషత్ నం * కింా ద పో లంగ్ సేుషన్ నం.
*బ్యయలెట్ పేపర్స్ కి వనక ,క ంటర్స ఫాయిల్ వనకకుడి చేతివైపు మూలన డిషు ంగుయషన్ స్ాుంపు గురుి వేయ్ల
Ist నోటీసు : ఏరియ్, పో లంగ్ సేుషన్ లో నమోదు ఓటరుే మొII
2ndనోటీసు: పో టీ చేయు అభ్యరుులు, గురుిలు వరుస కామంలో ( ఇది ఒకట లోపలకూడా అంటంచాల)

15 న్నమిషాలు ముందుగా బ్యక్స్ రడీ చేసుకోవాల.
MPTC,ZPTC కి ఒకే బ్యక్స్ వాడాల.
ఖ్ళీ బ్యక్స్ ముందుగా ఏజంట్్ కి చూపాల.బ్యక్స్ సీరియల్ నం. నోట్ చేసుకోన్నవాాల
పో లంగ్ సేుషన్ వివరాలు సే ప్స్ లోపల ఒకట ఉంచ్చ బ్యట ఒకట పేస్ు చేయ్ల.
అడి స్ టయయగ్ కటయుల.
పేపర్స సీల్ -గరాన్ బ్యయక్స గా ండ్ పెైకి కనపడేవిధంగా సెట్ చేయ్ల
పేపర్స సీల్ వనక (వైట్ సెైడ్) పో లంగ్ ఏజంట్్, మరియు PO సంతకం చేయ్ల .సీరియల్ నం. నోట్
చేసుకోన్నవాాల
డామేజ్ద్ పేపర్స సీల్ వాడకూడదు
విండో లో కన్నపంచే విధంగా డిసు గుయషన్ మ్ర్సో స్ాుంప్స వేయ్ల
పేపర్స సీల్ అక ంట్ నోట్ చేయ్ల
ఏదెైనా కప్స లో ఇసుక తీసుకొన్న 1/3 వరకు బ్యటల్ దాన్నలో గుచ్చి పాేసు క్స రాడ్ తో ఒకేవైపున వాడాల లేకపో తే
మన చేతులు పాడౌతాయి.

60 న్నమిషాలు ముందుగా అనుమతించాల.
ఒక అభ్యరిుకి ఒక ఏజంట్ అనుమతించాల.
లెటర్స అఫ్ ఆపాయింట్ మెంట్ ముందుగా రడీ చేసుకోవాల
వాళ్ే కి అడిిషన్ పాస్ ఇవాాల.. మొబ్ైల్ ఫో ను అనుమతించకూడదు
ఓటర్స ఫేస్ కనపడేవిధంగా వారికి కూరుినే ఏరాాటు చూడాల

ANNEXURE-VIII
(PAPER SEAL
ACCOUNT
PROFORMA )

9

DUTIES

Single - 1+3 Duties

Single - 1+4 Duties

Both MPTC,ZPTC : 1+5

10

పో లంగ్ సేుషన్ లోన్నకి ఎవరు
రావచుి?

* Single 1+3 , Single 1+4, * Both MPTC,ZPTC : 1+5
Voter ID, Driving
lisence,
PAN,
passport, Gob ID,
Bank pass book,
Ration Card, ATM,JAB(
NREGL), Aadhaar
Etc…

* 1st ఆఫీసర్స డూయటీ: ఇన్ చార్స్ ఆఫ్ మ్ర్సో డ్ కాపీ , ఓటర్స గురిింపు
* 2ndఆఫీసర్స డూయటీ: ఇండిలబ్ుల్ ఇంక్స , బ్యయలెట్ పేపర్స బ్ండిల్
* 3rd ఆఫసర్స డూయటీ: య్రో కాాస్ మ్ర్సో , బ్యయలెట్ మడతవేస ఇవాటం
* 1st ఆఫీసర్స డూయటీ: ఇన్ చార్స్ ఆఫ్ మ్ర్సో డ్ కాపీ , ఓటర్స గురిింపు
* 2ndఆఫీసర్స డూయటీ: ఇండిలబ్ుల్ ఇంక్స
3rdఆఫీసర్స డూయటీ :బ్యయలెట్ పేపర్స బ్ండిల్
* 4th ఆఫసర్స డూయటీ: య్రో కాాస్ మ్ర్సో బ్యయలెట్ మడతవేస ఇవాటం

* 1st ఆఫీసర్స డూయటీ: ఇన్ చార్స్ ఆఫ్ మ్ర్సో డ్ కాపీ , ఓటర్స గురిింపు
* 2ndఆఫీసర్స డూయటీ: ఇండిలబ్ుల్ ఇంక్స
*3rdఆఫీసర్స డూయటీ :MPTC బ్యయలెట్ పేపర్స బ్ండిల్
*4th ఆఫీసర్స డూయటీ :ZPTC బ్యయలెట్ పేపర్స బ్ండిల్
ఆఫసర్స డూయటీ: య్రో కాాస్ మ్ర్సో బ్యయలెట్ మడతవేస ఇవాటం
* పో లంగ్ అఫసర్స్
* ఎలక్షన్ డూయటీ లో ఇతర అధికారులు
* అభ్యరుులు,ఎలక్షన్ ఏజంట్్, పో లంగ్ ఏజంట్్ ఒకొోకోరు మ్తిమే
* సేుట్ ఎలక్షన్ కమీషన్ న్నయమించ్చన వయకుిలు
* ఓటరుతో వచ్చిన పసపలే లు
* గుాడిివారు,కదలలేన్న వారితో తోడు వచ్చినవారు
* ఓటరు గురిింపు సహాయము కొరకు PO పలచ్చనవారు

*బ్యయలెట్ క ంటర్స ఫాయిల్ పెై
ఓటరు సంతకం/ వేలముది
తీసుకోవాల,

*5th

11

12

13

14

పో లంగ్ సమయంలో

బ్్ే ండ్ ఓటర్స్

చాలెంజ్ద ఓటు

టండర్స ఓటు

* పో లంగ్ 7 AM కి పాిరంభ్మవుతుంది
* ఓటు రహసయంగా వేయమన్న హెచిరించవచుి* పురుషులు,సీి ీలు వేరువేరు లెైనులు ఏరాాటు చేయ్ల.
* బిడి తలుేలు, వికల్ంగులు, గుాడిి వారిన్న ముందుగా ఓటు చేయించవచుి.
* బ్యయలెట్ చ్చంచేటపుాడు ఒకటే వచేిటటు
ే జాగాతిపడాల
* ఓటరు కంపార్సు మెంట్ లో ఎకుోవ సమయం లేకుండా చూడాల
* ఒకరు ఉండగా ఇంకొకరిన్న పంపకూడదు
* ఓటరు తిరిగి బ్యయలెట్ పేపర్స ను బ్యక్స్ లో వేసేటపుాడు జాగాతిగా గమన్నంచాల.

* 18 సం న్నండిన ఆ గాామ వయకిిన్న తోడు తెచుికొనవచుి
* ఒకే వయకిిన్న రండుస్ారుే కంపాన్నయన్ గా అనుమతించరాదు
*
కంపాన్నయన్ (తోడుగా) గా వచ్చిన వయకిి నుండిఫామ్ నం.XXII లో డికేరేషన్ తీసుకోవాల ఇల్ వచ్చినవారిలస్ు ఫామ్
XXIII నందు నమోదు చేయ్ల

* ఒక ఓటరు బ్ో గస్ ఓటరు అన్న భయవించ్చనపుడు లేదా ఏజంట్ చాలెంజ్ద చేసనపుాడు ఆవిషయమెై ఎంకయయరర
చేయ్ల.
* * ఏజంట్/ అభ్యరిు నుండి 5 రూ.ఫెజు తీసుకున్న రసీదు ఇవాాల.
* ఆ ఓటరు పేరు అడి స్ ఫామ్ నం.XXI నందు నమోదు చేస సంతకం, వేలముది తీసుకోవాల
* ఆ చాలెంజ్ద రునే న్నరూపణ అధారాలు చూపమన్న కోరాల
* గురిింపునకు గాామ సబ్బందిన్న, వోటరు ఇరుగుపొ రుగు వారి సహాయం తీసుకొనవచుి.
* ఓటరు బ్ో గస్ అన్న తేలతే న్నరరీత ఫామ్ Annexure XIII నందు నమోదు చేస పో లీసులకు అపాగించాల
న్నరూపణ అయితే ఫీజు ఆ ఏజంట్ కి తిరిగి ఇవాల.

*ఒక ఓటరు వచేిటపాటకి అతన్న ఓటు వేస వుంటే అ ఓటరు కరక్సు ఓటరు అన్న దృవీకరణ అయితే టండర్స
ఓటు లస్ు నందు (ఫామ్ XXIV) నమోదు చేస అతన్న సంతకము,వేలముది తీసుకోన్న ఓటంగ్ కు
అనుమతించాల * ఆ ఓటరుకి ఆ బ్ండిల్ లో చ్చవరి సీరియల్ నం. బ్యయలెట్ పేపర్స ఇవాాల.
* ఆబ్యయలెట్ పేపర్స వనుక ,క ంటర్స ఫాయిల్ వనుక Tenderde Ballot paper అన్న రాసPO సంతకం
చేయ్ల * ఓటు వేసన తరువాత దాన్నన్న బ్యయలెట్ బ్యక్స్ లో వేయకుండా టండర్స బ్యయలెట్ పేపర్స కవరోే ఉంచ్చ
సీల్ వేయ్ల. *ఓటంగ్ చ్చవరికి 2% కంటే ఎకుోవ టండర్స ఓటు
ే పో లెైతేతదుపరి చరయలు కోసం పెై
అధికారులకు తెలయజేయ్ల.

ANNEXURE-XVI
(COMPANION
DECLARATION)

ANNEXURE -XII,
(Recopt
for
Challenge Fee)

15

CLOSING HOUR

పో లంగ్ ముగింపుకు కొది్న్నమిషాలముందుముగింపు పికటన చేస కూయలో ఉనావారికి పివేశ సే ప్స్ చ్చవరి
నుండి మొదటకి ఇవాాల. వారిన్న మ్తిమే ఓటంగ్ కి అనుమతించాల.

పో లంగ్ సమయం పూరిి కాగానే బ్యక్స్ పూరిిగా మూసవేస రిబ్బన్ తొ నాలుగువైపుల్ వచేివిధంగా కటు
16CLOSING OF BALLOT BOX
ఆముడిపెై సీల్ వేయ్ల. పో లంగ్ ఏజంట్్ న్న కూడా వారి సీల్ , సంతకం చేయమన్న కోరాల. కొతి గుడి సంచ్చలో
వుంచ్చ అడి స్ పెద్ అక్షరాలతో రాయ్ల
అడి స్ తాయగ్, లేబ్ుల్ జతచేస రిటరిాంగ్ అఫీసర్స గారికి అపాగించాల.

Note:

*బ్యయలెట్ బ్యక్స్ తో పాటు బ్యయలెట్ పేపర్స అక ంట్(Annexure XX,Form XXV) పేపర్స సీల్
అక ంట్(Annexure VIII) సీల్ి కవర్స్ రిటరిాంగ్ అఫీసర్స కి సపరేట్ గా అందజేయ్ల్ ఉంటుంది.
*పో లంగ్ జరిగిన విధమును పిసెైడింగ్ అఫీసర్స్ డెైరర Annexure -XIX నందు నమోదు చేయ్ల.
*సంతకం రాన్నవారు వేలముది వేసనపుడు ఆ వేలన్న తడిగుడి తో తుడుచుకొన్న ఓటువేసేల్ చూడాల.
పో లంగ్ సబ్బంది ఓటంగ్ కంపార్సుమంట్ లోన్నకి పో రాదు(3 నలలు జైలు, 2000 జరిమ్నా)
*బ్యయలెట్ పేపర్స బ్దులుగా డమీి పేపర్స వేసే అవకాశం ఉంది ,జాగాతిగా గమన్నంచాల
*ఇండిలబ్ుల్ ఇంక్స గురుి ఎడమచేతి చూపుడు వేలపెై గరతగా ఉంచాల
*కాండిడేట్ గాన్న, అతన్న ఏజంట్ గానీ ఎవరో ఒకోరిన్న మ్తిమే అనుమతించాల
*మ్రోడ్ కాపీ నందు ఓటు చేసనవారి పేరు. ఫొ టో వునా బ్యక్స్ ను రడ్ పెన్ తో కాాస్ గా గరయ్ల
*సీి ీలకు పితేయకంగా కాాస్ చేయటంతో పాటు, ఓటు నం. ను సరిోల్ గ చుటయుల
*ఓటరు సే ప్స లేకునాా అనుమతించాల. అయితే ఎవరికయనా ID కంపల్రర
*ఓటరు లస్ు నందు అచుితపుాలు పటు ంచుకోవదు్
*MPTC,ZPTC లకి సపరేట్ కమెన్్ మెంట్ డికేరేషన్్ తీసుకోవాల
*పో లంగ్ పూరిి అయిన తరువాత బ్యయలెట్ బ్యక్స్ , ఇతర ఫారములు తిరిగి అందజేసే పూరిి బ్యధయత పిసెైడింగ్
ఆఫీసర్స దే
Attested Copy of Ballet paper account ఒకట ఏజంట్ కి ఇవాాల.
ముఖయమెైన మెటరియల్: బ్యయలెట్ బ్యక్స్, ఓటరు లస్ు , బ్యయలెట్ పేపర్స్, పేపర్స సీల్, సీలంగ్ వాయక్స్ ఇండిలబ్ుల్ www.borrasrinivas.webn
ఇంక్స Arrow cross mark,Distinguishing mark
ode.com

Returned Covers
1st Packet : STATUTORY COVERS
1
3

the sealed cover containing the marked copy of the electoral roll;
the sealed cover containing counterfoils of used ballot papers including those of
tendered ballot papers;
the sealed cover containing unused ballot papers with counterfoils;

4

the sealed cover(s) containing the returned and other cancelled ballot papers;

5
6

the sealed cover containing the tendered ballot papers and list in Form 15
the sealed cover containing the signed but unused ballot papers with counterfoils;

7

the sealed cover containing the ballot papers cancelled for violation of voting procedure

2

ఇవి అనీా
సీలు
వేయ్ల

2nd Packet: NON- STATUTORY COVERS
1

The cover containing the copy (s) of electral roll ( Other than marked copy)

2

The cover containing the appointment letters of poling agents

3

The cover containing the election duty certificates

4

The sealed covers containing the list of challenged votes

5

The cover containing the declarations obtained from clectors a their age. Annexure -II, list Annexure -XV

6

cover containing receipt book and cash,if any in receipt of challenged votes

7

cover containing unused and dameged paper seals

8

The covers containing the list of blind and infirm voters.and declarations of the companions
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need
not to
be
sealed

