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                      A total 29,541 volunteers drawn from National Cadet Corps 

(NCC), National Social Service (NSC) and Nehru Yuvak Kendras (NYK) will 

be positioned at the polling stations on the polling day as part of a 

“strategic framework” action programme to assist the listed (mapped) 

persons with disabilities (PwDs) to vote. 

 

                     This is being done in line with the Election Commission’s 

motto “No Voter to be Left Behind” and its observance of 2018 as year 

of “Accessible Elections” 

 

                    The Chief Electoral Officer, Dr Rajat Kumar, said here on 

Saturday, stipulating positioning of these volunteers in the ratio of one 

volunteer for one to two polling stations at a location (building), two 

volunteers for three to four polling stations in a location,  three 

volunteers for 5 to 10 polling stations at a location and four volunteers 

for more number of polling stations at a location. 

 

                  The CEO said  that the 32,796 polling stations in the State, 

where the polling will be conducted, will be located at 24,034 polling 

locations. One or two polling stations will be located in one building 

and for this category of polling stations, 25,445 volunteers will be 

positioned. 

                     At some places, there will be buildings each accommodating 



three to four polling  stations, totalling 1,555 and for them 3,110 

volunteers are drafted. 

 

             In the third category of the buildings, five to 10 polling stations 

will be located each, totalling of 322 polling stations. They will be 

provided 966 volunteers. 

 

             The fourth category of buildings will have each 5 polling 

stations, with each requiring 4 volunteers, totalling 20 volunteers.  

 

             The CEO also stipulated that NSS university coordinators and 

programme officers of the all the districts should converge at the places 

of the concerned district collectors/DEOs and make the necessary 

arrangements to position the volunteers. 

 

           He said that the volunteers have been drawn from NCC, NSS and 

NYK and other non-partisan voluntary groups and trained at one-day 

master level orientation programme at English Foreign Languages 

University at Tarnaka, on  November 29. 

DD(Elections) GAD 

 

 

 

 

 

 

 



 

Office of the Chief Electoral Officer, Telangana 

G.A.(Elections)Dept., South H” Block, Secretariat, Hyderabad. 

Press Release                                                             Date 01-12-2018 

 

దివ్యంగులకు, చేయూత అవ్సరమయిన ఇతర నిససహాయ ఓటరలు  తెలంగాణ 

శాసనసభకు డిస ంబరల 7న జరలగనునన శాసనసభ ఎనినకలలో తమ ఓటు 

హకుును వీలయినంత సౌకరయవ్ంతంగా ఉపయోగ ంచుకోవ్డంలో సాయపడడానికి 

29,541 మంది సవచఛంద సేవ్కులను సిదధం చేసామని వార  సేవ్లను 

తగ నవిధంగా ఉపయోగ ంచు కోవాలని తెలుపుతూ రాష్్టర పరధాన ఎనినకల అధికార  

డా.రజత్ కుమార్ జిలాు  కలెక్రుకు, జిలాు  ఎనినకల అధికారలు , జిహెచ్.ఎం.సి 

కమీష్టనర్ , హెదైరాబాద్ జిలాు  ఎనినకల అధికారలలను ఆదేశంచారల. ఎనినకల 

నిరవహణ నిబంధనలు, 1961 లోని 49 ఎన్ నిబంధన కింద ఎన్.సి.సి, 

ఎన్.ఎస్.ఎస్, ఎన్.వ ై.కె వ్ంటి సవచఛంద సంసథలనుంచి కారయకరతలను తీసుకునే 

ఏరాాటు చేసినటుు   ఆయన వివ్ర ంచారల. 

 పరజాసావమయ వ్యవ్సథలో జరలగుతునన ఎనినకలలో పరతి ఒకు ఓటరల కూడా తన 

ఓటింగ్ హకుును వినియోగ ంచుకునే విధంగా ఏరాాటుు  చేయడానిన లక్ష్యంగా 

నిరదేశంచుకునన ఎనినకల సంఘం ఆ దిశగా ముమమరంగా చేసుత నన  కృషిలో 

భాగంగా 2018 ని ‘అందర కీ ముఖ్యంగా దివాయంగులందర కీ అందుబాటులో 



ఎనినకలు’ పాటించే సంవ్తసరంగా  పరకటించింది. దానిలో భాగంగానే  

జె.ఎన్.టి.యు కి చెందిన కాలేజ్ సాథ యి పర ర గరా ం అధికారలలు, సమనవయ 

కరతలతోసహా ఎన్.ఎస్.ఎస్ విశవవిదాయలయ సాథ యి సమనవయకరతల నుండి 200 

మందిని ఎంపిక చేసి హెైదరాబాద్ లో 29.11.18 రోజున ఒక రోజు పాటు పరా థమిక 

శక్ష్ణ ఇవ్వడం జర గ ంది. వీరల వార  నాయకతవంలోని పలు బృందాలకు తగు 

శక్ష్ణ ఇసాత రల. 

రాష్్టరం మొతతంమీద 32,796 పర లంగ్ కదందరా లను 24, 034 పరదేశాలలో ఏరాాటు 

చేసారల. ఒకద  భవ్నం/పరదేశంలో - పదికంటే ఎకుువ్  పర లంగ్ కదందరా లుననచోట 

నలుగుర  చొపుాన 20 మంది, 5నుంచి 10 వ్రకు పర లంగ్ కదందరా లుననచోట 

ముగుు ర  చొపుాన 966 మంది, మూడు నాలుగు పర లంగ్ కదందరా లుననచోట  ఇదేరల 

చొపుాన 3110మంది, ఒకటి లేదా రెండు కదందరా లుననచోట ఒకురల చొపుాన 

25445 మంది కారయకరతలు అవ్సరమని ఆ మేరకు  కారయకరతలను జిలాు  ఎనినకల 

అధికారువ్దేకు పంపాలని కోరలతూ డా.రజత్ కుమార్ రాష్్టర ఎన్.ఎస్.ఎస్ అధికార  

పర ర ఫ సర్ పి.విష్టుు దేవ్  ను  కోరారల  . 

 

 

 

 


