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* మన ఎన్నికల్లో  ఇవిఎంల్ు, వివిప్యాట్లో  విపో్వయత్మకం* 

 

ఇవిఎంలు, వివిప్ాాట్ యంత్రిల రంగ పవిేశం తరువాత భారత దేశంలో ఎన్నికల 

న్నరవహణ లో విపలవాతమక మారుులు వచ్రాయనీ త్ెలంగాణ రాష్్టర పధిరన ఎన్నికల 

అధికార ిడర. రజత్ కుమార్ చ్ెప్ాురు. 

 

3ఎం టెకాిలజీత్ో పన్నచ్ేసే  ఈ యంత్రిలు కచ్చాతతవం, ప్ారదరశకత వీటి దరవరా 

పరోక్షంగా లభంచ్ే న్నష్ాుక్షికత ఎంతగా  అభవృదిి  చ్ెందరయంటే వాటి చ్ెలుల బాటు 

విష్టయంలో వంద శాతం విజయాన్ని చవి చూసాయి.  హ ైకోరు్ , సుప్ింకోరు్ లోల   

వాత్రరేకంగా దరఖలయిన 37 కేసులను విజయవంతంగా అధిగమంచ్రయన్న 

ఆయన త్ెలిప్ారు. 

 

1952లో పేపర్ బాాలట్ త్ో మొదలయిన భారత ఎన్నికల చరిత ి ఇపపుడు 

పపించ్రన్ేి విసమయాన్నకి గురిచ్ేసే అధున్రతన సాఫ్్ట  వేర్, అకరమాలకు త్రవపలేన్న  

యంత్రిలత్ో  విపలవాతమక మారుుల దిశగా దూసుకుప్ో తునిదన్న , పతిారుు ల 



సంఖా పెరిగిన్ర,  కర ంటుకోతల వంటి పతి్రకూల పరిసథుతులెదురయిన్ర 

న్నరంతరాయంగా పన్నచ్ేసుకు ప్ో తున్రియన్న ఆయన వివరించ్రరు. 

 

హ ైదరాబాద్ లోన్న ఆకాశవాణి కారాాలయంలో  ‘ఎన్నికల వారాా  పసిారాలు’ అన్ే 

అంశంపెై ఆకాశవాణి జిలాల  విలేకరులకు మంగళవారం న్నరవహ ంచ్చన ఒక 

చరాాగోష్థి లో శ్రర రజత్ కుమార్ కీలకోపన్రాసం చ్ేసారు. సమాచ్రర సేకరణ, 

పసిారాలలో ఇతర పెైవైేటు మీడియాత్ో ప్ో టీకి ప్ో యి సంచలన్రలకోసం  ఆకాశవాణి 

వారాలకుని విశవసనీయత కోలోువదదన్న, ఓటరుల  సర ైన న్నరణయాలు తీసుకోవడరన్నకి 

సహకరించ్ేవిధంగా సర ైన సమాచ్రరం అందించ్రలన్న ఆయన హ తవప పలికారు. 

 

ఎన్నికల న్నరవహణకు సంబంధించ్చ  రాష్్టరం చ్రలా విష్టయాలోల  ఆదరశంగా 

న్నలుసుా నిదన్న ఆయన వెలల డించ్రరు. ఈ ఎన్నికలలో సమాచ్రరం 

కుపులుత్ెపులుగా వసుా ండడంత్ో దరన్నన్న సకరమంగా, కచ్చాతంగా పజిలకు 

అందించడం సవాలుగా మారుతునిదన్న చ్ెవపతూ, ఈ విష్టయంలో బాధాతగల 

పచి్రర సాధన్రలుగా ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ లు మరింత చురుక ైన ప్ాతి 

ప్ో ష్థంచ్రలన్న ఆయన సూచ్చంచ్రరు. 

 



సర ైన సమాచ్రరాన్ని అందించడం దరవరా పజిాసావమాాన్నకి అసలు సథనలు 

పతి్రన్నధులన్నపథంచుకోవాలన్న ప్ాత్రికేయులకు, ముఖాంగా ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ 

విలేకరులకు ఆయన ఉదబోధించ్రరు. సంచలన్రలకుప్ో యి విశవసనీయత 

కోలోుకండి, న్నష్ాుక్షికతత్ో కచ్చాతమ ైన సమాచ్రరం ఇవవండి, పతి్ేా క కథన్రలు, 

ఆసకిాకర కథన్రలు పిసారం చ్ేయాలన్న ఆయన చ్ెప్ాురు. 

 

ఎన్నికల కమీష్టన్ ఈ ఏడరదికి పతి్ేాకంగా చ్ేపటి్న ‘అందరికీ అందుబాటులో 

ఎన్నికలు’ అన్ే న్నన్రదం దరవరా పజిాసావమా పికిరయలో దివాాంగులకు కూడర 

పెదదఎతుా న భాగసావమాం కలిుంచడరన్నకి చ్ేపటి్న అన్ేక కారాకరమాలను ఆయన 

వివరించ్రరు. 

 

రాష్్టరంలోన్న అన్ని జిలాల లనుండి ఆకాశవాణి విలేకరులత్ోప్ాటూ ఆకాశవాణి 

సథబోంది, అధికారులు కూడర హాజరయిన ఈ కారాకరమంలో పథఐబి అదనపప డిజి శ్రర 

టి.వి.క . ర డిి , త్ెలంగాణ మీడియా అకాడమీ ఛెైరమన్ శ్రర అలల ం న్రరాయణ,  నూాఢిల్లల  

ఆకాశవాణి వారాా  విభాగం అదనపప డిజి శ్రర ఆకాశ్ లక్షమణ్,  హ ైదరాబాద్ విభాగం 

అధిపత్ర శ్రరమత్ర సుపిశాంత్ర దేవి పభిృతులు ప్ాలగొ న్రిరు. 

DD (Elections) GAD 

 



Press release                                         Hyderabad, Nov 13 

  

            Technical features of EVM remarkable: 

CEO                     

  

                The advent of Electronic Voting Machine (EVM) and 

now the Voter Verifiable Paper Trail (VVPAT) has 

revolutionized India’s election process, affirmed the Chief 

Electoral Officer of Telangana State, Dr Rajat Kumar. 

              He said, the technical features of the EVM, which uses 

3 M technology, are remarkable and its accuracy and objectivity 

is such that it has scored a cent per cent victory over its 

validity. The wonder machine has won a record number of 37 

judicial cases in High Courts and the Supreme Court.  

            “The country had started elections in 1952 with paper 

ballot but now, we use software-loaded, robust and tamper-

proof EVMs. The EVM is able to withstand an upswing in 

contestations”, he said, explaining the technical features EVMs 

and VVPATs. 

            Delivering the keynote address at a workshop on 

“Election Coverage”, conducted by the Regional News Unit of 

All India Radio, Hyderabad, for its district correspondents at 

AIR establishment here on Tuesday, the CEO called upon them 

not to join the rat race of other media and instead maintain the 

AIR credibility by providing authentic information, and help 

people take right decisions. 

       He said, Telangana State was setting benchmark on many 

fronts relating to conduct of elections. The volume of 

information that was being generated during elections was so 

huge that a systemic dissemination of the same had become a 

challenge. He advised public broadcasters--AIR and 



Doordarshan--to play a greater role in dissemination of 

accurate and authentic information relating to elections.  

          Dr Rajat Kumar appealed to journalists in general and 

AIR correspondents in particular to speak as representatives 

of democracy by providing right news. “Do not 

sensationalize news and lose your credibility and instead, be 

impartial, give factual figures and write special interest stories 

on elections”. 

           Speaking about “Accessible Elections”, the present 

thrust area of the Election Commission, he listed out various 

initiatives taken to ensure participation by persons with 

disabilities in the democratic process. 

           Mr T. V. K. Reddy, Additional Director-General, Press 

Information Bureau, Hyderabad, Mr Allam Narayana, Chairman, 

Telangana Media Academy, Mr Akash Lakshman, Additional 

Director-General, News Services Division, New Delhi,  and Mrs 

Suprashanti Devi, Head of Regional News Unit, AIR, 

Hyderabad, spoke. Correspondents of AIR from all over 

Telangana, officials and AIR staff attended. 

 

 

 


