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Election Allowance (to be credited in your A/C)

Polling 
Official

1st Day 
Training 
allowanc

e

2nd Day 
Training 

allowance 
(EVM Training)

3rd Day 
Training 

allowance

P-1 Day ie
DC P Day

Continge
nt 

Expendit
ure (for 
whole 
Party)

SMS 
Charge

Lunch 
Allowanc

e for 
Training 
(Rs 170/-

for 1st 
Day 

Training 
and 

Special 
EVM 

Poll Day 
Lunch 

Allowanc
e for 

Polling 
Station

Total 
(Rs)

EVM 
Training)

Presiding 
Officer 350 350 350 350 350 300 50 340 170 2610

1st Polling 
Officer 250 250 250 250 250 0 0 340 170 1760

2nd Polling 
Officer & 

3rd Polling 
Officer

250 0 250 250 250 0 0 170 170 1340



Reserve Polling Personnel’s Election Allowance

Polling 
Official

1st Day 
Training 
allowan

ce

2nd Day 
Training 

allowance 
(EVM 

Training)

3rd Day 
Training 

allowance

P-1 Day 
ie DC

Night 
Stay 

Allowan
ce

Lunch 
Allowance 

for Training 
(Rs 170/- for 

1st Day 
Training and 
Special EVM 

Training)

Poll Day 
Lunch 

Allowance 
for Polling 

Station

Total 
(Rs)

If duty 
allotte
d then 

you 
will be  
paid ( 

in cash)

Presiding 350 350 350 350 150 340 170 2060 550Presiding 
Officer 350 350 350 350 150 340 170 2060 550

1st Polling 
Officer 250 250 250 250 150 340 170 1660 100

2nd Polling 
Officer &  3rd 
Polling Officer 250 0 250 250 150 170 170 1240 100



Election Allowance for Micro Observer 

MO Poll Day Meal Charge Total (Rs.)
If Duty alloted from 
Reserve then you be 

pay in cash 

Micro 
Observer 1100 170 1270 NAObserver 1100 170 1270 NA

Reserve
Micro 

Observer 

550 170 720 550



DC- ত এেস আপিন িক করেবন
1. আপনােক দওয়া ি তীয় িনেয়াগপ  থেক আপিন জানেত পারেবন, (ক)

আপনার িডিস কাথায় (খ) আপনার িটেমর অন  সহকমীরা ক ক আেছন
(গ) িডিস- ত সকােল ক’টার মেধ  িরেপাট করেত হেব।
িপ-১ ড সকাল ৯ টার মেধ  আপনার িনধািরত িডিসেত প ছান।

2. ভােটর আেগর িদন ভারেবলায় SMS এর মাধ েম জানেত পারেবন আপনার 
কান Polling Station-এ Duty পেড়েছ। যিদ SMS না পান, িডিসেত কান Polling Station-এ Duty পেড়েছ। যিদ SMS না পান, িডিসেত 
প েছ িডিসর মুেখই Decoding Chart থেক আপনার পািলং পািটর নােম 
কান পািলং শন পেড়েছ দেখ িনন। তৃতীয় িনং-এ আপনার িটেমর 
সদস েদর সােথ পিরিচিত ও ফান িবিনময় কের নেবন।

3. িনবাচন সাম ী সং হ ও হািজরা একই কাউ াের হেব। কাউ াের প েছই হািজরা খাতায় 
সিহ ক ন এবং জেন িনন আপনার সােথ Videographer/Micro
Observer/CCTV/WEB CASTING কানিট Tag আেছ। Micro Observer/ থাকেল 
Micro Observer Tagging কাউ ার থেকই Micro Observer ট াগ হেব। 
Videographer থাকেল Camera Counter থেক Tag হেব। Web Casting/CC TV
হেল তা আেগ থেকই বুেথ প েছ যােব।



DC- ত এেস আপিন িক করেবন
4. িশ েণ জানা প িত অনুসরন কের আপনার (Presiding Officer ও P1)

মাবাইল রিজে শন ক ন। কােনা অসুিবধা হেল আপনার জন  িনিদ  িনবাচন 
সাম ী সং হ করার Counter –এ বলুন। িক  িনবাচনী সাম ী সং হ করার 
পূেবই মাবাইল রিজে শন কের িনন।

5. সবাই এেস গেল কাউ ার থেক িনবাচনী সাম ী সং হ ক ন। যিদ বলা ১১ 
টার মেধ  সকল সদস  না আেসন তাহেল Reserve Polling Personnel
Counter থেক সং ী  Polling Personnel Tag কের িনন।

6. তারপর সম  কাগজপ  ইিভএম ভিরিফেকশেনর পর পুিলশ ট ািগং কিরেয় িনন, 6. তারপর সম  কাগজপ  ইিভএম ভিরিফেকশেনর পর পুিলশ ট ািগং কিরেয় িনন, 
েয়াজেন পুিলশ ট ািগং আেগও কের িনেত পােরন।

7. আপনার িবধান সভার জন  িনি  গাড়ী রাখার জায়গা থেক গাড়ী ধ ন এবং 
স র অিফসােরর সােথ পািলং শেন মুভ ক ন।

8. িবেশষ ভােব উে খ , িতিট িবধানসভার সকল কাউ ার যমন, িনবাচনী সাম ী 
সং েহর কাউ ার, CCTV Counter, Police Tagging Counter, গাড়ীর 
জায়গা ও অন ান  কাউ ার একই রেঙর হেব।

9. যিদ মিহলা polling personnel তাঁর কােলর িশ েক সে  রাখেত চান তাহেল 
িশ েক দখভাল করার জন  বািড়র একজেনর Identity Card অবশ ই সং হ 
কের নেবন Identity Card counter থেক।



Special Booklet & Forms Booklet
1. Special Booklet (Containing 10 items) (to be kept 

intact)
I. PS05
II. Presiding Officer’s Declaration. 
III. Presiding Officer’s Diary.
IV. Presiding Officer’s Report (Part-I, II & III).

Additional Report for Observer (16 point report).
IV. Presiding Officer’s Report (Part-I, II & III).
V. Additional Report for Observer (16 point report).
VI. 17C (Account of Votes)
VII. Form 14A (List of Blind & Infirm Voters).
VIII. List of elector who cast votes from ASD list
IX. Polling Agent/Relieving Agent’s movement sheet.
X. Visit Sheet.

2. Forms Booklet (17C, PrO’s Declaration ও অন ান  Forms) 
(perforated)



িনবাচনী সাম ী জমা দবার িনেদশাবলী

Receiving Center – এ প েছ য কাউ ার থেক আপিন িনবাচনী সাম ী 
সং হ কেরেছন সই কাউ ােরই ইিভএম এবং সাম ী জমা িদেত হেব। 
সাম ী িল িন িলিখত অডাের জমা িদেত হেব।

(১) আপনােক য দশিট ফেমর Special Booklet দওয়া হেয়িছল সিট 
থেম কাউ ার-ইন-চাজ জমা নেবন। িতিন দেখ নেবন  সম   ফম 

সিঠক ভােব পূরণ করা হেয়েছ এবং আপনার া র করা আেছ িক না। 
কানও ভুল থাকেল তা সংেশাধন কিরেয় নেবন।কানও ভুল থাকেল তা সংেশাধন কিরেয় নেবন।

ফা ারিটেত য 10িট ফম আেছ স িল হলঃ
I. PS05
II. Presiding Officer’s Declaration. 
III. Presiding Officer’s Diary.
IV. Presiding Officer’s Report (Part-I, II & III).
V. Additional Report for Observer (16 point report).
VI. 17C (Account of Votes)
VII. Form 14A (List of Blind & Infirm Voters).
VIII. List of elector who cast votes from ASD list
IX. Polling Agent/Relieving Agent’s movement sheet.
X. Visit Sheet.



িনবাচনী সাম ী জমা দবার িনেদশাবলী

2. Special Booklet িট পরী া কের জমা নবার পর CU/BU/এবং VVPAT নেবন। 
CU এর হাতেল ১ কিপ sealed 17C ও sealed Presiding Officer declaration
থাকেব।

3. এরপর Plastic Box/es (having VVPAT paper slips pertaining to Mock
Poll) জমা িদন।

4. এরপর আপনার ীন কালােরর Statutory কভার নেবন এবং দেখ নেবন িভতেরর সব 
কভার িল (Sealed envelopes) আেছ িকনা। কভার িল থেক ১৭A কভারিট বর 
কের নেবন এবং বািক কভার িল সেমত Green কভারিট  আপনােক Sealed করেত 
বলেব। আপনার Metal Seal িদেয় পুনরায় Seal কের জমা দেবন। 

5. এরপর হলুদ রেঙর Non- Statutory কভারিট নেবন (সীেলর েয়াজন নই)।5. এরপর হলুদ রেঙর Non- Statutory কভারিট নেবন (সীেলর েয়াজন নই)।
6. এরপের আপনার তৃতীয় ও চতুথ কভার, VVPAT Battery & অন ান  সাম ী নওয়া 

হেব।
7. অবেশেষ আপনার িনেয়াগপে  Released Seal িদেয় কাউ ার-ইন-চাজ সই কের 

আপনােক release কের দেবন।
8. Videographer তার িনিদ  Camera Counter এ data download করােবন। 
9. Micro Observer থাকেল, িতিন তাঁর Report Micro Observer Counter এ জমা 

দেবন। 
10.Web Casting/CCTV Camera Man তাঁরা তােদর জন  িনধািরত কাউ াের 

Video/Photo কি উটাের download কের দেব। অবশ  আপনার যাওয়ার েয়াজন 
নই।



পািলং অিফসারেদর সাহায  পুি কায় 
printing mistake (please rectify it)

1. পৃ া নং – ৩৩: শেষর আেগর লাইেন Mock Board এর Plastic
Board নেবন এর বদেল Mock Poll এর Plastic Box হেব।

2. পৃ  নং – ৪৫: পাল মিনটর অ ােপর SMS Syntax
WB<>EL<>001<>P 001 এর বদেল WB<>EL<>001<>P<>001 এটা WB<>EL<>001<>P 001 এর বদেল WB<>EL<>001<>P<>001 এটা 

হেব।



We will show You these Training Materials 

1. PPT of 1st Training (for Recapitulation)
2. Video on: How to Fill PRO’s Diary. Youtube link:

https://youtu.be/E3GkVOb6bKI
3. Video on: How to Fill PRO’s Report Part-I, II & III.

Youtube link: https://youtu.be/UoaX86TO2e8Youtube link: https://youtu.be/UoaX86TO2e8
4. Video on: How to Fill 17C (for Recapitulation)
5. Sample Filled up Special Booklet
6. PPT on SMS / Mobile App Based Poll Monitoring System

7. Video on : EVM VVPAT DEMO VIDEO _AZMAL EDITED (for
Recapitulation)



সম  Training materials পি ম মিদনীপুর
জলা শাসেনর website এ upload করা 
আেছ।

Website address:  Website address:  
www.paschimmedinipur.gov.in

 


