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*తెలంగాణ సన్నద్ధ త పట్ల కంద్ర ఎన్ననకల కమీషన్ సంతృప్తి *
తెలంగాణ శాసన్సభకు జరుగుతున్న ఎన్ననకలకు ఇపపట్ివరకు చేసతన్
ఏర్ాపట్ల పట్ల , సతబ్బంది సరవసన్నద్ధ త పట్ల కంద్ర ఎన్ననకల కమిషన్ సంతృప్తి వయకి ం
చేసతంది. కంద్ర ఎన్ననకల సంఘం బ్ుధవారం హైద్ర్ాబ్ాదలో న్నరవహంచిన్ ఒక
వీడియో కాన్ఫర్ెన్్ లో ఢిల్లలన్ ంచి పాలగొన్న పరధాన్ ఎన్ననకల కమీషన్ర్ శ్రీ ఒ.ప్త.
ర్ావత్ ఈ మేరకు ర్ాష్ ర పరధాన్ ఎన్ననకల కమిషన్ర్ డా.రజత్ కుమార్న్
అభిన్ందించారు. అయితే ఎకకడా ర్ాజీపడవద్ద న్న, అవసరమయిన్పపపడ ఒకక
క్షణం

ఆలసయం

చేయకుండా

చరయలు

తీస కోవడాన్నకి సతద్ధంగా ఉండాలన్న

అన్ానరు.
కంద్ర ఎన్ననకల కమీషన్ర్ శ్రీ అశోక్ లావాసాతోపాట్ూ తెలంగాణకు సర్ిహద్ద
ర్ాష్టా్రలయిన్ ఆంధరపరదేశ్, మహార్ాష్ ,ర కర్ాాట్క, ఛతీి సగఢ్ పరధాన్ కారయద్రుులు,
డిజిప్ీలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు కూడా ఇంద్ లో పాలగొన్ానరు. తెలంగాణలో
ఎన్ననకలు సవవచఛగా, శాంతియుతంగా, సకీమంగా జర్ిగలా చూడడాన్నకి పొ రుగు
ర్ాష్టా్రలన్ ండి అకీమంగా డబ్ుబ, మద్యం, మతు
ి పదార్ాాలు రవాణా కాకుండా

చూడాలన్న ఓట్రల న్ కూడా అకీమంగా తరలంచడంప్ై న్నఘా ఉంచాలన్న శ్రీ ర్ావత్
ఆదేశంచారు.
ఇదే అంశంప్ై డా. రజత్ కుమార్ మాట్ాలడుతూ పొ రుగు ర్ాష్టా్రల సర్ిహద్ద ల
వద్ద ఇపపట్ిక పట్ిష్మైన్ న్నఘా ఉంచామనీ, తీవరవాద్ ల కారయకలాపాలు, మద్యం,
డబ్ుబతదితర్ాల రవాణాన్
పొ రుగు

ర్ాష్టా్రల

స న్నశతంగా పర్ిశ్రలసి న్ానమనీ, ఈ విషయంలో

అధికారుల

న్ ంచి

మంచి

సహకారం

అంద్ తున్నద్న్న

తెలయచేసారు.
ర్ాష్ ర పరధాన్ కారయద్ర్ిు శ్రీ ఎస.కె.జోషత మాట్ాలడుతూ ఎన్ననకలన్ సజావపగా
న్నరవహంచడాన్నకి పూర్ిి సంసతద్ధతతో ఉన్ానమన్న, శాంతియుత వాతావరణాన్నన
భగనం చేసవ సంఘట్న్లేవీ ఇపపట్ివరకు జరగలేద్న్న తెలయచేసారు. శాంతి
భద్రతల న్నరవహణలో, ఇతరతార అంశాలలో ముఖ్యంగా న్క్ల ైట్ల విషయంలో
పో ల్లస

శాఖ్

న్నరంతరం అపరమతి ంగా ఉంట్ున్నద్నీ, పొ రుగు

ర్ాష్టా్రలతో

సమన్వయం చేస కుంట్ూ పో తున్ానమన్న డిజిప్త శ్రీ ఎం.మహేద్ర్ ర్ెడిి చెపాపరు.
DD(Elections)GAD

Press Release:

Hyderabad, Nov 28
EC satisfied over arrangements

The Election Commission has expressed satisfaction over the
arrangements made in Telangana for the elections and the State’s
preparedness for the democratic exercise in all respects.
The Commission’s positive impressions about the
situation in the State were conveyed to the Telangana Chief Electoral
Officer, Dr Rajat Kumar, by Mr O. P. Rawat, Chief Election
Commissioner, at a video conference here on Wednesday on law and
order situation. Mr Rawat asked the authorities not to be complacent
and instead,”Be on your toes and take immediate action as and when
required”.
He asked the law enforcement authorities of Telangana
and its neighbouring states Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh and
Andhra Pradesh to keep a vigil on transportation of men and material
and drugs besides cash and liquor and take all steps necessary for a free
and fair elections.
The conference was participated also by Mr Ashok
Lavasa, Election Commissioner, and the Chief Secretaries, the DGPs and
the nodal officers of law and order from the five States.
Dr Rajat Kumar informed the Commission that a
continuous watch was being maintained at the border points to check
left wing extremist activities, transportation of liquor etc and said, this

would not have been possible but for the “good cooperation” extended
from other States.
“The law enforcement authorities of all the neighbouring
States are coordinating well with their counterparts in Telangana to
ensure free and fair elections”. Already, nuts and bolts were tightened
at all the 39 check-posts lying at the border points with these States,
the CEO said.
The Chief Secretary, Mr S. K. Joshi, said, the State was
fully prepared for the elections and it faced no specific issue or problem
thwarting the atmosphere. “The situation is well under control and
comfortable. We are ready to conduct free and fair elections”.
The DGP, Mr M. Mahender Reddy, said, the joint police
operations were going on against naxalite activity with the cooperation
of the officials of the neighbouring States.

