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ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ లలో  

రాజకీయ పారటీల ప్రచారానికి సమయం కేటాయంప్ు 
 

తెలంగాణ శాసనసభకు జరుగనునన ఎన్ననకలలో మొత్తం 11 రాజకీయపారటీలు ప్రచారం చేసుకోవడాన్నక ి

ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ లలో సమయం కేటాయంచారు. వీటిలో 7 జాతీయ పారటీలు కాగా, మిగిలినవి 

పరా ంతీయపారటీలు. జాతీయ పారటీలలో కాంగరసె్, బిజరపి, ఎన్.సి.పి, అఖిలభారత్ త్ృణమూల్ కాంగరసె్, బి.ఎస్.ప,ి 

సిపిఐ, సిపిఎం ఉన్ానయ. పరా ంతీయ పారటీలలో మజి్లస్, టిఆర్ఎస్, తెలుగు దేశం, వ ై.ఎస్.ఆర్.సి.పి ఉన్ానయ. 

న్ామిన్ేషనుి  దాఖలు చేసిన రోజునుంచి పో లింగ్ కు రరండు రోజుల ముందు వరకు  ఈ పారటీలు ఈ అవకాశాన్నన 

ఉప్యోగించుకోవచుు. అయతే  ప్రసారాలకు సంబంధ ంచి సాంకేతిక అంశాలను దృష్ిీలో పెటటీ కున్న 

ఏయేరోజులు, ఏయ ేవేళలు కేటాయంచాలన్ేద   ప్రసార భారతి న్నరణయసుత ంద . 

జాతీయ, పరా ంతీయ పారటీలలో ప్రతిపారటీకి మౌలికంగా 45 న్నమిషాలు కేటాయంచాలన్న న్నరణయంచినటటి  ఎన్ననకల 

కమీషన్ ఒక ప్రకటనలో తెలియ చేసింద . అదనప్ు సమయం కేటాయంప్ు మాత్రం గత్ ఎన్ననకలలో ఆయా 

పారటీల సామరాయ ాన్నన బటిీ  అనుమతించడం జరుగుత్ ంద . అయత ే ఒకక విడత్లో 15 న్నమిషాలకు మించి 

ప్రచారాన్నన అనుమతించరు. 5 న్నమిషాలకు ఒకట ిచొప్ుున ట ైమ్ ఓచరిను పారటీలకు అందచేసాత రు. దాన్నన్న ఎలా 

ఉప్యోగించుకోవాలన్ ేసవేచఛ వాటికుంటటంద .   

అంట ే 11 రాజకీయ పారటీలకు కలిపి మొత్తం దూరదరశన్ లో 990, ఆకాశవాణిలలో 990 న్నమిషాలు ఉంటటంద . 

ఒకకకకకదాన్నలో గరిషీంగా  తెలంగాణ రాషీర సమితి(టిఆర్ ఎస్)కి 245 న్నమిషాలు కేటాయంచారు. అలాగే 

కాంగరసె్ కు 192 న్నమిషాలు, తెలుగుదేశంకు 130 న్నమిషాలు కేటాయంచారు. మిగిలినవాటిలో ఆకాశవాణి, 

దూరదరశన్ లలో బిజరపిక ి 86 న్నమిషాలు, బిఎస్ పికి 53 న్నమిషాలు, సిపిఎంకు 54 న్నమిషాలు, సిపిఐకు 50 

న్నమిషాలు అనుమతించగా మజి్లస్, వ ైఎస్ఆర్ సిపి, ఎఐటిసి, ఎన్ సిపిలకు 45 న్నమిషాలు చొప్ుున 

కేటాయంచారు. 
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రాజకీయపారటీలు  అవి చేయబో యే ప్రసంగ ప్రత్ లను , రికారిడంగ్ లను ముందుగా అందచేయాలిి ఉంటటంద . 

ప్రసారభారతి న్నరేేశంచిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పెైవైేటట సూీ డియోలలో కూడా రికారిడంగ్ 

చేయంచుకోవచుు. లేదా ముందుగా అనుమతి ప ంద  హ ైదరాబాద్ లోన్న ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ 

సూడ డియోలలో కూడా రికారిడంగ్ చేయంచుకోవచుు.  

ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ లలో ఎన్ననకల ప్రచార ప్రసంగాలకు సంబంధ ంచి పాటించాలిిన, పాటించకూడన్న 

న్నయమాలు ఉన్ానయ. వాటిలో కకన్నన ....ఇత్ర దేశాలను విమరిశంచకూడదు, మత్ భావోదేేగాలను 

రరచుగొటీకూడదు. అశి్లల లేదా అప్రతిషీపాలుచేసవవి, హ ంసను పవరరేపించేవి, న్ాాయసాా న్ాల తీరుులను, 

వాాఖాలను అగౌరవప్రిచేవి, రాషీరప్తి, న్ాాయవావసాలపెై అభాండాలు వేసవవి, దేశ సమగతె్, 

సారేభౌమతాేలను ప్రశనంచేవి ఉండకూడదు. అలాగే వాకుత ల పవరితో విమరిశంచకూడదు. 

ఇవిగాక వీటిక ిఅదనంగా ఆకాశవాణి, దూరదరశన్ లలో రరండు పాానల్ చరులను ప్రసారభారతి  న్నరేహ సుత ంద . 

ఈ కారాకమెంలో పాలగొ నడాన్నకి ప్రతి రాజకీయపారటీ ఒకరిన్న ప్ంప్వచుు. ప్రసార భారతితో ఎన్ననకల కమీషన్ 

చరిుంచి కోఆరిడన్ేటరి పవరిను ప్రకటిసుత ంద . 

ఎన్ననకల కమీషన్ ఆదేశాలపెై దూరదరశన్, ఆకాశవాణిలలో రాజకీయ పారటీలు ప్రచారం చేసుకున్ే సంప్రదాయం 

1998 నుండ ిపరా రంభమయంద . 
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