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*దేశం, ప్రజాస్వామ్యం. ఇదే మ్న మొదట ి ప్వర ధానయత: డా.రజత్ 

కుమ్ార్* 

ఓటింగ్ రోజయిన డిస ంబరు 7వ తేదీన, దేశ రక్షణ, భదరత కవరణాలు తప్ప 

అన్ని కంప నీలు, సంసథలూ అందరూ శెలవు ప్వటించేల్సందేననీ, ఇప్పటికే 

ప్రభుతా కవరవయలయాలకు, సంసథలకు, విదాయలయాలకు శెలవు ప్రకటించడం 

జరిగిందన్న  తెలంగవణ రవష్్టర ప్రధాన ఎన్నికల అధికవరి డా.రజత్ కుమ్ార్ సపష్్టం 

చేస్వరు. ఇనఫరేేష్టన్ టెకవిలజీ, స్వఫ్్ట వేర్ రంగవన్నకి చెందిన CEO, 

ప్రమ్ుఖులతో గురువవరం స ైబరవబాద్ లో జరిపిన ఇష్వ్ గోష్ిి  సమ్ావేశంలో 

ఆయన మ్ాటాా డుతూ ‘‘దేశం, ప్రజాస్వామ్యం.. వీటిదే  మొదటి ప్వర ధానయతగవ 

ఉండాలనీ, మీరంతా మ్ారుపకు ప్రతిన్నధులుగవ వయవహరించాల్’’ అన్న 

ఉదబోధించారు.  

విదేశీ ఖాతాదారుల ప్రయోజనాల దృష్వ్ ా అకకడి వవరి ప్న్నవేళలను 

అనుసరించడం, అలాగే కీలకమ ైన వవయప్వరప్రమ ైన కవరయకలాప్వలు కూడా 

న్నరారితంచాల్స ఉనిందున, ఉదబయగులు అన్ని శెలవురోజులోా  కూడా 

ప్న్నచేయాల్స ఉంట ందనీ అందువలా రోజంతా ప్ూరితగవ శెలవు ప్రకటించకుండా 

తమ్కు మినహాయింప్ు ఇవవాలన్న  ఈ సమ్ావేశవన్ని  ఏరవపట  చేసిన స్ొ స ైటీ 



ఫర్ స ైబరవబాద్ స కూయరిటీ కౌన్నసల్(ఎస్.సి.ఎస్.సి) ప్రతిన్నధులు కోరినప్పడు 

డా.కుమ్ార్ ప ైవిధంగవ సపందించారు. అయితే ప్ౌరులుగవ తమ్ బాధయత 

నెరవేరుస్వత మ్న్న, తమ్ వదద  ప్న్నచేసే వవరందరూ ఓట  వేసి రవవడాన్నకి 

అవసరమ ైన రవవణా స్ౌకరవయలు, విధి న్నరాహణ వేళల సడల్ంప్ు వంటి చరయలు 

తీసుకుంటామ్న్న వవరు గటి్  హామీ ఇచాారు. రవష్్టర ప్రధాన ఎన్నికల అధికవరి 

చెపిపన విష్టయాలతో ఏకీభవిసతత  అకకడ హాజరయిన వవరందరూ చేతులెతిత  

ఆయనకు సంఘీభావం ప్రకటించారు. 

‘‘ఎంతో ప్రగతి శీలకంగవ ఆలోచంచే వవరు మీ రంగంలో ఉనాిరు. దేశం 

మ్ుందుకు ప్ో తునికొదీద   మీరు కూడా వయవసథలో భాగస్వామ్ులు కవవవల్. 

ఓట  వేయడంలో మ్న బాధయతను మ్రిచ - అమ రికవ, జప్వన్, సింగప్ూర్ లతో 

ప్ో ల్సేత  మ్న వయవసథ  ఘోరంగవ ఉందనడం సరికవదనీ, మ్నం ఓట  వేయకప్ో తే 

జరిగే దుష్టపరిణామ్ాలకు మొతతం దేశ ప్రజలందరూ కొన్ని సంవతసరవలప్వట  

బాధప్డాల్స వసుత ందన్న డా.రజత్ కుమ్ార్ హెచారించారు. 

అలాగే ఐటి కంప నీలోా నే ప్ో ల్ంగ్ కేందరా లను ఏరవపట  చేయాలని వవరి 

సతచనలను ప్రస్వత విసతత  దేశంలో ప్రతి ప్ౌరుడత తను ఉంట ని ఇంటినుంచీ 

500 మీటరా దతరం దాటి వెళ్ళే అవసరం లేకుండా ప్ో ల్ంగ్ బూత్ లు ఏరవపట  

చేసుత నిప్ుపడు వవరి సతచన ప్వటించడం స్వధయం కవదన్న ఆయన సపష్్టం 

చేస్వరు. 



మ్రి కొన్ని ప్రశిలకు సమ్ాధానమిసతత  ఇ.వి.ఎం, వివిప్వయట్ యంతరా లను 

దురిాన్నయోగం చేయడం స్వధయంకవదనీ, అంతరవా తీయ స్వథ యి ప్రమ్ాణాలతో, దేశ 

చట్ ప్రిమితులకు లోబడి,  పేరెన్నికగని ప్రభుతా సంసథలు వవటిన్న తయారు 

చేస్వయనీ, ప్రతి స్వథ యిలో వవటిన్న ప్లు రకవలుగవ ప్రజలు, ప్రజా ప్రతిన్నధుల 

సమ్క్షంలోనే  ప్రీక్ించడం జరుగుతునిదన్న ఆయన వివరించారు. 

స ైబరవబాద్ ప్ో లీస్ కమీష్టనర్ సజానార్ ప్వర రంభ ఉప్నాయసం చేసి అందరీి వోట్ 

హకుక ఉప్యోగించుకోవవలన్న కోరవరు, వోట్ హకుక మ్న ప్రజాస్వామ్ాయన్నకి 

గురుత  అన్న అనాిరు. 

గత ఎన్నికలో ఒక అభయరిథ కేవలం 45 ఓటా తేడాతో గెల్చాడనీ,  దీన్నన్న బటి్  ఒకక 

మ్ాదాప్ూర్ లోనే ఉని 24వేల మ్ంది ఐటి ఉదబ యగులు ఓటింగ్  సరళిలో, 

అభయరుథ ల గెలుప్ో టమ్ులోా  ఎంత మ్ారుప తీసుకు రవగలరో ఆలోచంచాలన్న 

రవచకొండ ప్ో లీస్ కమీష్టనర్ శీీ మ్హేశ్ భగవత్ చెప్వపరు. ఎవరూ చెప్వపల్సన 

ప్న్నలేకుండా న్నరక్షరవసుయలు వవరతంటవవరుగవ వెళిే ఓట వేసి వసుత నాిరన్న 

ఎటొచీా అక్షరవసుయలే అది ప్ట్నట ్  ఉండడం బాధాకరమ్న్న జిహెచ్ఎంసి 

స ంటరల్ జోన్ కమీష్టనర్  శీీమ్తి హరి చందన చెప్వపరు. కవరిేకవిభాగం 

జాయింట్ కమీష్టనర్ శీీ ఆర్. చందరశేఖర్,  ఎస్.సి.ఎస్.సి కవరయదరిి, ఇనఫఫపీర్స 

సిఇఓ శీీ భరణీ కుమ్ార్ ఆరోల్, రవష్్టర ఐటి పిరన్నసప్ల్ కవరయదరిి శీీ జయిేశ్ 

రంజన్, స ైబరవబాద్ ప్ో లీస్ కమీష్టనర్ శీీ వి.స.ిసజానార్,రంగవరెడిి  జిలాా  కలెక్ర్ శీీ 

లోకేశ్ కుమ్ార్ తదితరులు ప్వలగొ నాిరు. 



DD(Elections) GAD 

 
 

Press Release:                                                 Hyderabad, Nov 29 

  

           IT units assure CEO to facilitate voting by their staff 

 

                                  The chief executive officers and leaders of IT 

industry in Hyderabad and elsewhere in Telangana have given out a 

firm assurance to the Chief Electoral Officer (CEO), Dr Rajat Kumar, 

that they will facilitate their staff to fulfil their citizen responsibility of 

voting on the polling day, December 7. 

 

                                  The CEO spoke with them for an hour at an 

interactive session arranged by the Society for Cyberabad Security 

Council (SCSC), at the Cyberabad Police Commissionerate at 

Gachibowli here on Thursday.  The CEO gave a clarion call to them 

saying “You have to be agents of change” and which was readily 

welcomed by the IT heads.  

 

                                 Dr Rajat Kumar, who handled questions from them 

after making a speech on the tamper-proof features of EVMs and 

VVPATs, said, these machines were randomized at every level and 

manufactured with international standards by BEL and ECIL.  A public 

holiday was declared for government offices, and its institutions, 

including educational institutions, for the polling day. “The Country 

and democracy are first”, he emphasised, as the IT executives and 

leaders expressed hesitation to observe holiday throughout the day 

on December 7. 

 

                             There was no point in saying “we have a horrible 



system, compared to the US, Japan, Singapore etc, while ignoring our 

responsibility to vote. We get the Government we deserve if we fail 

to vote. No exemption from holiday unless out of defence 

considerations”, Dr Rajat Kumar said. Mr R. Chandrasekhar, Joint 

Commissioner, Labour, who was present, said paid holiday would be 

observed even in IT sector. 

 

                             The IT industry top brass, including Mr Bharani 

Kumar Aroll, CEO of Infopeers and secretary, SCSC,  pleaded with Dr 

Kumar  that they were to run “critical business operations” even on 

holidays and, therefore, they would give a half day holiday or  

permission for voting by their staff. Their commitment to the country 

was such that they would press into service vehicles to take them to 

the booths and bring them back. They said they were to follow the 

timings of the US, Australia etc, to meet the needs of their clients. 

But all of them raised their hands expressing solidarity with CEO.  

 

                     The CEO said, “most progressive thinking people are in 

your industry and the country advances fast if you also become a 

partners of the system”. Replying to questions, he said he could not 

insist on promises in the manifestoes of political parties favourable 

to IT industries, as they were to cater all sections of people. He said, 

booths could not be located in IT companies, saying a polling station 

concerned was hardly 500 metres from one’s house. 

 

               The EVM in India was a wonder machine, whose every 

aspect was kept within a legal framework. Besides umpteen tests 

done at the level of manufacturers, several protocols were rigidly 

followed to move the machine even from one point to another.  



 

              Mr Jayesh Ranjan, Principal Secretary, IT, Mr V. C. Sajjanar, 

Commissioner, Cyberabad, Mr Mahesh Bhagwat, Commissioner, 

Rachakonda, urged the IT units to encourage their staff to vote. Mr 

Mahesh Bhagawat referred to a candidate who won the elections by 

mere 45 votes last time, and felt the 24,000-strong staff in the IT 

units at Madhapur conglomerate, could make  a sea of difference by 

voting. Ms D. Hari Chandana, Commissioner, Central Zone, GHMC, 

said the educated were acting as uneducated by not exercising their 

franchise. Mr Lokesh Kumar, Collector, Ranga Reddy district, said all 

the staff in the software sector were in Serilingampallii constituency 

and asked the IT managements to allow at least some time to their 

employees to facilitate them to vote. 


