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CEO HELD A MEETING WITH THE REPRESENTATIVES OF POLITICAL 

PARTIES TODAY 09-11-2018 

HIGHLIGHTS OF THE MEET 

The following Political Parties attended the meeting: 

1. TRS - Sri B. Vinod & Sri Srinivas Reddy 

2. INC- Sri Marri Shasidhar Reddy, Sri J Ravi Shankar, Sri G Niranjan 

3. BJP - Sri. N. Indrasena Reddy, Sri K Balasubramanyam 

4. TDP- Sri Ravula Chandrashekar Reddy, Sri MN Srinivas Rao 

5. AIMIM- Sri Syed Amin  Jafri, Sri Syed Mustaq 

6. CPI – Sri N Bala Mallesh, Dr D Sudhakar  

7. CPI (M) – Sri N Narsimha Reddy,  Sri J Venkatesh 

8. BSP- Sri S Yellanna, Sri B Sanjeev Kumar 

9. YSRCP- Sri N. Ravi Kumar, Sri A Shankariah 

10. NCP- Sri S Ravinder, Sri M A Rasheed 

 CEO  informed that the Gazette notification will be issued on 12th 

of  November 2018 

 The Last date for Nominations -  19th  November 2018 

 Scrutiny of Nominations -  20th November 2018 

 Last Date for withdrawl  -  22nd November 2018 

 Polling  will be held - 7th December 2018 

 Counting will be held - 11th December 2018  

 Total Polling Stations 32,574 



 

 Voters’ slips are printed with Photos and distributed through BLOs 

by 1st December  

 Voters’ slips are printed with the route maps to locate polling 

stations.  Political parties appreciated this initiative taken for the 

first time. This will avoid bogus votes and other malpractices 

 Proposals submitted to ECI for 270 Auxiliary Polling Stations 

 3,50,592 Applications have been received during the period from 

October 12th to 9th November under Form 6 for enrolment  

 We are paying special attention to PwDs in this elections 

 Ramps and wheel-Chairs are being made available at the polling 

stations 

 Free transportation to and fro is facilitated for PwDs on  the day 

of Polling 

 BLOs are made responsible to coordinate the above arrangements 

 CEO has requested all the political parties to submit the 

Manifestos in three sets within three days after its release as per 

the guidelines of ECI and they shall submit a declaration in the 

form of Affidavit on the Manifestos as per the Para 8 of MCC duly 

signed by the President or General Secretary 

 The Parties concerned have to submit ‘Form A & B’ with 

signatures in ink to all the Returning officers in respect of 

constituencies where their candidates are contesting and Form A 

to the CEO in ink signed.  

 Nominations are accepted on all working days 

 The candidates shall submit Affidavit in Form 26 along with 

nomination 



 Candidates should fill Format C1  published in three widely 

circulated news papers and TV channels on three different dates 

and Political Parties in Format C2 published in three widely 

circulated news papers and TV channels on three different dates 

 Political Parties have brought to the notice of CEO that in urban 

areas, BLOs are not distributing Voters’ slips properly and the 

voters are facing lot of problems in identifying their Polling 

stations and their locations and requested to ensure proper 

distribution 

 CEO requested to furnish the list of the star-campaigners within 

seven days from the date of notification 

 The officials explained in detail on Suvidha, Sugam and C Vigil 

 Political parties requested for installation of  CCTVs for 

surveillance in and outside of the sensitive Polling stations 

 Disclosure of the liabilities towards financial institutions by 

candidates.  

 Lastly CEO requested all the representatives of Political parties to 

cooperate in conducting elections in free, fair and peaceful 

manner.  

DD (Elections)GAD 

రాజకీయ పారటీల ప్రతినిధులతో తెలంగాణ ప్రధాన ఎనిికల అధికారి 9.11.2018న 

జరిపిన సమావేశం ముఖాయంశాలు 

హాజరయిన రాజకీయ పారటీల ప్రతినిధులు 

1. టి.ఆర్.ఎస్ – శ్రీ బి.వినోద్, శ్రీ శ్రీనివాస రెడ్డి  



2. కాాంగె్ీస్ – శ్రీ మరరీ శశిధర్ రెడ్డి , శ్రీ జ.ె రవిశాంకర్, శ్రీ నిరాంజన్ 

3. బిజెపి – శ్రీ.ఎన్. ఇాంద్రసేనా రెడ్డి , శ్రీ కె.బాల సుబరహ్మణ్యాం 

4. టిడ్డపి – శ్రీ రావుల చాంద్రశేఖర్ రెడ్డి , శ్రీ ఎాం.ఎన్. శ్రీనివాసరావు 

5. మజి్లస్ – శ్రీ సయ్యద్ జాఫ్రర, శ్రీ సయ్యద్ ముస్ాా క్ 

6. సిపిఐ – శ్రీ ఎన్, బాల మలలి శ్, శ్రీ డ్డ.సుధాకర్ 

7. సిపిఎాం – శ్రీ ఎన్.నరసిాంహారెడ్డి , శ్రీ జె. వ ాంకటేశ్ 

8. బి.ఎస్.పి – శ్రీ ఎస్.ఎలినన, శ్రీ బి.సాంజీవ్ కుమార్ 

9. వ ై.ఎస్.ఆర్.సి.పి –శ్రీ ఎన్ .రవికుమార్, శ్రీ ఎ. శాంకరయ్య 

10. ఎన్.సి.పి – ఎస్.రవాంద్ర్, శ్రీ ఎాం.ఎ.రషరద్  

సమావేశానికి సిఇఓ ఇలా తెలియ్ చేస్ారు... 

 గ్ెజ్లట్ నోటిఫ్ికేషన్ వ లువడ్ే తేదీ..12.11.2018 

 నామినేషనికు చివరర తేది..19.11.2018 

 నామినేషని ఉపసాంహ్రణ్ ..22.11.2018 

 పో లిాంగ్ జరరగే్ తేదీ ..7.12.2018 

 క ాంటిాంగ్ జరరగే్ తేదీ ..11.12.2018 

 మొతా్ాం పో లిాంగ్ సేేషనుి ...32,574 

 ఫొ టోలతో సహా ఓటరు సిి పుులను ముదిరాంచి బిఎల్ ఓల దాారా పాంపిణ్ీ – 

డ్డస ాంబర్ 1, 2018 



 పో లిాంగ్ సేేషన్ ఎకకడ ాందో  సులభాంగ్ా తెలుసుకోవడ్ానికి ఓటరుసిి పుులప ై  

రూట్ మాయప్ లను ముదిరస్ాా రు.మొద్టిస్ారరగ్ా పరవేశప డ త్ునన  ఈ పద్ధతిని 

రాజకీయ్ పారటేలు అభినాందిాంచాయి. దీనివలి బో గస్ ఓటిను ఇత్ర 

అకమీాలను నిరోధిాంచవచుు. 

 270 అనుబాంధ పో లిాంగ్ సేేషనుి  కావాలనన  పరతిపాద్నలను కేాంద్ర ఎనినకల  

సాంఘానికి నివేదిాంచడాం జరరగ్రాంది. 

 ఓటరి జాబితాలో పేరు నమోద్ుకు ఫారమ్-6 దాారా అకోే బర్ 12 నుాండ్డ 

నవాంబరు 9 వరకు అాందిన ద్రఖాసుా లు 3,50,592 

 ఈ ఎనినకలలో దివాయాంగుల ప ై పరతేయక శదీ్ధ  చూపుత్ునానాం. 

 పో లిాంగ్ సేేషని వద్ద  రాయాంపులు, వల్ ఛెైరుి  ఏరాుటు చేసుా నానాం 

 పో లిాంగ్ రోజులన దివాయాంగులకు రానుపో ను ఉచిత్ రవాణ్ా స్ౌకరయాం 

కలిుసుా నానాం. 

 ప ైన తెలిపిన స్ౌకరాయల కలునను సమనాయ్ాం చేసుకోవడాంలో బిఎల్ ఓలను 

బాధుయలుగ్ా చేసుా నానాం 

 రాజకీయ్పారటేలన్నన మాయనిఫ్ స్ోే  విడ ద్ల చేసినత్రువాత్  కేాంద్ర ఎనినకల 

సాంఘాం మారగద్రశకాల పరకారాం  మూడ  స టిను నమూనా నియ్మావళిలోని 

పేరా 8 పరకారాం ఒక అఫ్ిడవిట్ ను పారటే అధయక్షుడ  లలదా పరధాన కారయద్రరశ 

సాంత్కాంతో సమరరుాంచాలని సిఇఓ విజఞపిా  చేస్ారు 



 త్మ అభయరుు లను నిలబెటేే  నియోజక వరాగ లోి  ఆయ్ా పారటేలు ఫారమ్-ఎ  & 

బి ని సిరాతో సాంత్కాలు చేసి రరటరరనాంగ్ అధికారులకు, ఫారమ్ ఎ సిరాతో 

సాంత్కాం చేసి సిఇఓకు సమరరుాంచాలిి ఉాంటుాంది. 

 అనిన పనిదినాలోి  నామినేషిను సరాకరరస్ాా రు. 

 అభయరుు లు నామినేషన్ తోపాటూ అఫ్ిడవిట్ ను ఫారమ్-26 దాారా 

సమరరుాంచాలి 

 అభయరుు లు ఫారామట్ సి-1దాారా మూడ  విసాృత్ పరజాద్రణ్ పొ ాందిన మూడ  

వారాా పతిరకలోి ,  టివి ఛానలోి  మూడ  వేరేారు తేదీలోి , రాజకీయ్ పారటేలు సి-2 

ఫారామట్ లో మూడ  విసాృత్ పరజాద్రణ్ పొ ాందిన మూడ  వారాా పతిరకలోి ,  టివి 

ఛానలోి  మూడ  వేరేారు తేదీలోి   సమరరుాంచాలి. 

 పటేణ్ పరా ాంతాలోి  బిఎల్ ఓలు ఓటరు సిి పుులను సకీమాంగ్ా పాంచడాం లలద్న్న, 

పో లిాంగ్ సేేషనిను అవి ఉనన పరా ాంతాలను కనుకోకవడాంలో ఓటరుి  చాలా 

ఇబబాంద్ులు ఎద్ుర్కాంటునానరని, అాంద్ువలి వాటి పాంపిణ్ీ సకీమాంగ్ా 

జరరగ్ేటటుి  చూడ్ాలని రాజకీయ్పారటేలు సిఇఓకు సూచిాంచాయి. 

 నోటిఫ్ికేషన్ వచిున తేదీనుాండ్డ 7 రోజుల లోపు స్ాే ర్ కాయాంప ైనర్ ల జాబితాను 

సమరరుాంచాలని సిఇఓ కోరారు. 

 సువిధ, సుగమ్, సి-విజ్లల్  వివరాలను సాంబాంధిాంత్ అధికారులు 

వివరరాంచారు. 



 కీలక(సునినత్)పరా ాంతాలోి ని పో లిాంగ్ సేేషని లోపలా, బయ్టా సిసిటివలు 

ప టాే లని రాజకీయ్పారటేలు కోరాయి. 

 అభయరుు లు ఆరరుక సాంసులకు సాంబాంధిాంచిన అపుులను వ లిడ్డాంచాలి. 

 ఎనినకలు సేాచఛగ్ా, సజావుగ్ా, శాాంతియ్ుత్ాంగ్ా నిరాహ ాంచడాంలో 

సహ్కరరాంచాలని సిఇఓ అనిన రాజకీయ్పారటేల పరతినిధులను కోరారు. 
DD(Elections)GAD 

 

 

 


