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నియోజకవర్గా లవగర్ీగగ, మరీ్ ముఖ్యంగగ ఒకటికి మంచి జిలలా  సరి్హద్దు ల ండే 

నియోజకవర్గా లలా   బందోబసదు  ఏర్గాటాప ై జిలలా  ఎనిికల అధికగరులతోపగటూ శగంతి భద్రతల అద్నపు 

డిజి శ్రీ జితేంద్ర్ తో  డా.రజత్ క మలర్ బుధవగరం వీడియో కగనఫరె్న్స్ ఏర్గాటు చేసగరు.  

ఎనిికలనద మరి్ంత సమరథంగగ నిరవహ ంచడానికి అనిి నియోజక వర్గా లలా ని రి్టరి్ింగ్ 

అధికగరులతో, పో లీస్ నోడల్ అధికగరులతో చకకటి సమనవయం ఏర్గాటు చేసదకోవగలని ఆయన 

జిలలా  ఎనిికల అధికగరులనద, ఎస్.పిలనద ఆదేశంచారు. ఆదిలలబాద్, మహబూబ్ నగర్ జిలలా లలా  

ఇపాటికే ఇటువంట ి సమనవయ సమలవేశగల  జరి్గగయనీ, మగిలిన అనిి జిలలా లలా  కూడా అవి 

రె్ండు, మూడు ర్ోజులలా  పూరి్ు కగవగలని ఆయన ఆదేశంచారు.  పో లీస్ శగఖ్ ఇపాటికే అనిి 119 

నియోజక వర్గా లలా  నోడల్ అధికగరులనద నియమంచినటుా  సంచార పో లీస్ బ ందాలనద సిద్ు ం చేసినటుా  

అద్నపు డిఐజి తలెిపగరు. 

పో లీస్ సిబబందితో సహా ఎనిికల విధదలలా  ఉని ఉదో యగులంద్రి్కీ పో సటల్ బాయలట ల  ఇవవడం 

జరుగుత ంద్ని పరధాన ఎనిికల అధికగరి్ డా.రజత్ క మలర్ బుధవగరం వెలాడించారు. బాయలట పేపరుా  

నియోజకవర్గా లవగర్ీగగ ఎనిి అవసరమవుతాయో పగర ధానయతా పగర తిపదికప ై తెలపగలని జిలలా  

ఎనిికల అధికగరులనద కోరుతూ , దీనికి సంబంధించిన నమూనా పరతిని ఇపాటికే వగర్ికి పంపగమని 

ఆయన తెలియచేసగరు.  

కొనిి ర్ోజుల కితీం పగర రంభంచిన సి-విజిల్-మొబ ైల్ యలప్ విషయంలల తవరలల అనిిచోటా 

కంటరర ల్ రూమ ల ఏర్గాటుప ై ద్ ష్ిట  ప టాట లని తదావర్గ ఫిర్గయద్దల సతవర పరి్ష్గకర యంతరా ంగం 

సజావుగగ సగగేటటుా  చూడాలని ఆయన సూచించారు. దీనికి సంబంధించి నియోజకవర్గా లవగర్ీగగ 

తనక  నివేదికలనద పంపుత ండాలని ఆయన సంబంధిత అధికగరులంద్రి్నీ ఆదేశంచారు. 
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The Chief Electoral Officer of the State, Dr Rajat Kumar, held a video 

conference with District Election Officers and SPs here on Wednesday to give a 

thrust to inter-district Assembly constituencies while preparing bandobust 

arrangements for the elections. 

Mr Jitender, Additional DG, Law & Order, also participated in the 

conference. 

The CEO instructed the DEOs and SPs to conduct coordination meetings in 

their respective districts with all Returning Officers and constituency  police nodal 

officers for better preparedness, focusing on inter-district constituencies in 

particular.  

Mr Jitendeer said, they had listed out sectoral mobile and route mobile 

teams. Police nodal officers had already been appointed in each district, covering 

all the 119 Assembly constituencies. 

Dr Rajat Kumar said, such coordination meetings were held in Adilabad and 

Mahabunagar districts and this should be followed in two or three days in the 

remaining districts. The CEO said, the postal ballot facility would be extended  to 

all the employees engaged in election duty, including police personnel.  

In this connection, a proforma had already been communicated to the 

District Election Officers asking them to collect the names of those engaged in 

election work, and indicate their requirement of the ballot papers Assembly 

Constituency-wise on a priority basis.  

He directed DEOs to concentrate on C-Vigil, a mobile app launched a few 

days ago to respond on complaints lodged online by citizens regarding model 

code violations. Political parties could use this facility. “Establish control rooms 

and gear up the system to attend on the complaints”, he told the DEOs.  

DD, GAD(Elections) 



   

 


