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The Chief Electoral Officer, Dr Rajat Kumar, has affirmed that Telangana will
emerge as the model state in the country in making elections disabled-friendly.
Delivering the key-note address at the state level workshop on “Accessible
Elections” at Haritha Plaza here on Tuesday, he referred to the special arrangements being
made to achieve maximum polling percentage by persons with disabilities (PwDs), and said
“this is only a beginning”.
“This is for the first time that these amenities are offered to this category of citizens.
The amenities provided at the polling stations would become permanent facilities for PwDs,
as most booths were located in government buildings/institutions. It might not take much
time to provide this disabled-friendly atmosphere in Government offices and Minister’s
Quarters.
He gave a patient hearing to the narration of the problems by select speakers from
a large gathering of PwDs, and to the appreciation over his stupendous work by others, he
said “I am educated and humbled. The response from you is really an inspiration to me and
other officials. My heart is at right place”
Dr Rajat Kumar said, there were around 10.46 lakh PwDs in the State with 7 lakh
out of them being aged above 18 years. Booth-wise mapping would be made, covering all of
them to extend the amenities. He specified that for every one foot of height of the ramp at
booths, being provided with grills on either side, the slope should be 12 feet.
The CEO said there were legal hurdles under the Representation of Peoples Act to
allow a PwD to vote at an alternative booth if the booth where his/her named figured,
lacked amenities. Efforts were made to provide wheel-chairs at all the polling stations.
Activation of voice response of the EVMs was still in the progress. Polling personnel would
be trained in 15 key sign-language gestures to facilitate voting by PwDs.
Earlier, Dr Rajat Kumar lighted the lamp and inaugurated the workshop. Mrs
Shailaja Director, Department of Disabled welfare chaired the programme.
PwD icons like Mahender, international cricket player, Abhinaya, film actress and
Sravya, singer and Sujatha, TV anchor and others participated in the workshop.
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దివ్యాంగ ఓటర్ల ను కలుపుకుపో వడాంలో
ఆదర్శ ర్ష్ట్రాంగ్ తెలాంగ్ణ
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సంఖ్యలో

పాలగొనేవిధంగా సకల సదుపాయాలు కల్పంచడం దవారా రాష్టారాన్నన ఆదరశ రాష్టర ంా గా
తీరచిదిదదనుననటల
ు , దివాయంగులకు అత్యంత్ ఆతీీయ రాష్టర ంా గా మారచి పియత్నం
చేసు ుననటల
ు రాష్టర ా పిధవన ఎన్ననకల అధికారచ డవ.రజత్ కుమార్ చెపాపరు.
ఎన్ననకలలో దివాయంగులు పాలగొనడవన్నకి సంబంధించి మంగళవారం హైదరాబాదలో జరచగచన
ఒక చరాిగోష్ఠి లో ఆయన పాలగొనవనరు. దివాయంగులకు పో ల్ంగ్ బూత్ల వదద ఎటలవంటి
అసౌకరయంగా కలుగకుండవ చేసు ునన ఏరాపటల
ు పాిరంభం మాత్ిమే ననీ,
ఎన్ననకలకు మాత్ిమే పరచమిత్ం కాకుండవ

కచవలం ఈ

అన్ననవేళలోు పన్నకి వచేివిధంగా శాశ్ాత్

పాిత్రపదికపై చేసు ునవనమన్న ఆయన దివాయంగుల హరషధవానవల మధయ పికటించవరు.
బూత్లవారీగా

అధయయనం

చేసు త, కనీస

మౌల్క

సదుపాయాలు

ఉండేవిధంగా

చతసుుననటల
ు ఆయన వివరచంచవరు. గత్ంలోలాగా కాకుండవ ఇపపపడు రాయంపపల న్నరాీణం
కూడవ 1:12 న్నష్టపత్రు లో చేసు ునవనమన్న, వీల్ ఛెైరు ు కూడవ అదనంగా ఎన్నన అవసరమో చతసఠ
వాటిన్న కూడవ సేకరచసు ామన్న, పో ల్ంగ్ బూత్ వరకు వచిి ఓటల వేసఠ పో వడవనకి వారచకి
ఉచిత్ రవాణవ సదుపాయం కల్పసుునవనమన్న ఆయన తెల్పారు. దివాయంగుల అవసరాలు
గమన్నంచి వారచకి పో ల్ంగ్ బూత్లవదద త్గు సతచనలు చేయడవన్నకి వీలుగా ఎన్ననకల
సఠబబందిక,ి సాచఛంద కారయకరు లకు త్గు శిక్షణ ఇసుునవనమనీ, సంకచత్ భాష్టను అరథం
చేసుకోవడవన్నకి అవసరమయిన 15-20 సతతవిలతో కరపతవిలు కూడవ ముదిించి ఎన్ననకల
సఠబబందికి ఇవానుననటల
ు ఆయన తెల్పారు.

రాష్టిటవాయపు ంగా దివాయంగుల పియోజనవలకోసం కృష్ఠ చేసు ునన సంఘాలు, సాచఛంద సేవా
సంసథ లు, వృదుులు, దివాయంగుల సంక్షచమ కారపపరచష్టన్ పిత్రన్నధులు అంత్కుముందు
చరాిగోష్ఠి లో పాలగొన్న ఎన్ననకలలో దివాయంగులు చురుగాొ పాలగొనడవన్నకి సంబంధించిన పలు
విష్టయాలపై చరచించి వాటిన్న ఎన్ననకల కమీష్టన్ దృష్ఠరకి తీసుకు వచవిరు. వారు చతపఠన
ఉతవాహం, అందించిన పలు సతచనలు త్న అవగాహనను ఎంతో పంచవయనీ,
సతూరచుమంత్ంగా ఉననయాన్న పిశ్ంసఠసు త వాటిలో కొన్ననంటిన్న శ్రీ రజత్ కుమార్
అకకడికకకడే ఆమోదించవరు. మరచకొన్ననంటిన్న కచంది ఎన్ననకల సంఘాన్నకి న్నవేదిసు ానన్న
హామీ ఇచవిరు. పలువపరు న్నరచదష్టరంగా చేసఠన కొన్నన సతచనలు బాగానే ఉనవన, వాటిన్న
సాంకచత్రకంగా ఆచరచంచడం వంటనే సాధయపడకపో వచినీ, కొన్ననంటిన్న సాంకచత్రకంగా మరచంత్
అభివృదిు పరచవల్ా ఉంటలందనీ మరచకొన్ననంటికి చటర సవరణ అవసరం అవపత్ ందన్న
ఆయన తెల్యచేసారు.
‘‘దివాయంగులతో సహా అందరచకీ అందుబాటలలో ఎన్ననకలు’’ అనేది కచంది ఎన్ననకల సంఘం
2018 సంవత్ారంలో జరచగచ ఎన్ననకలకు ఎంపఠక చేసుకునన న్ననవదం. తెలంగాణలో మొత్ు ం
దివాయంగులుగా నమోదయినవారు 10.46 లక్షలమంది ఉనవనరు. వీరచలో 7.10 లక్షల
మంది 18 ఏళల
ు న్నండినవారు. వీరచలో వీలయినంత్మంది ఓటరు గా నమోదయి సేాచఛగా,
సగౌరవంగా,

సౌకరయవంత్ంగా

ఓటల

హకుకను

ఉపయోగచంచుకోవడవన్నకి

ఏరాపటల
ు

చేసు ుననటల
ు డవకరర్ రజత్ కుమార్ తెల్పారు.
ఈ కారయకీమాన్నకి దివాయంగుల శాఖ్ కమీష్టనర్, డెైరకరర్ శ్రీమత్ర బి. శైలజ అధయక్షత్
వహంచవరు. అంత్కుముందు డవ. రజత్ కుమార్ జయయత్ర పిజాలన చేసఠ వర్క ష్టాపపను
పాిరంభించవరు. దివాయంగులలో పిముఖ్ులు మహందర్, అభినయ, శాీవయ, సుజాత్
త్దిత్రులు పాలగొనవనరు.
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