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              The Chief Electoral Officer, Dr Rajat Kumar, has warned that 
equipment will be seized directly if any political advertisement of a 
candidate/party is displayed on electronic media  without clearance 
from Media Certification and Monitoring Committee (MCMC). 
 

              He asked political parties, contesting candidates, electronic 
media, including social media channels, cable-network operators, and 
private publishers etc to strictly adhere to the Election Commission 
guideline that a pre-certification (clearance) should be obtained from 
the MCMC before releasing any advertisement/appeal for display. 
 

            The CEO said here on Saturday that the parties and 
candidates/supporters, campaigners/star-campaigners and others 
should obtain the MCMC certification for their advertisements. On the 
other hand, the electronic media, including social media channels, cable 
network operator etc should insist on the certification by MCMC before 
telecasting/broadcasting the same. They should also ensure that all 
such advertisements etc were specially indicated at a prominent place 
as advertisement/prakatana (announcement) without fail. 
 

             The MCMC, besides certifying and checking paid news, should 
also assist in enforcement of media-related regulations under 
Representation of People Act. It should scan the media –newspapers, 
print/electronic media, cable network, Internet, mobile network for 
suspected cases of paid news cases referred to it by the Expenditure 
Observers. The MCMC, constituted at State and district levels as per the 
Election Commission and Supreme Court directions, should scan, 
review scrutinise and verify the advertisements/paid news, overt or 
covert.  

 



Telugu Version 
 
 

రాష్్టర శాసనసభకు జరుగనునన  న్నక  సదరరభందాా శాిల ట ్/కేబుల్ ిీవీ ు, 

పత్రిక ు, సో ష్టల్ మీడియా వదిల పచిార సాధనా లో   రాజకీయ పారట్ ు, పో ిీ 

చేసుు నన అభయరుు  ు, సా్ ర్ కాయదప  నరుో , వారి తరఫున ఇతరు ు ఇచేే పకిిన కు 

కానీ, విజఞపుు  కు కానీ పచిురణకు, పసిారా కు ఇచేేముదరు న్నక  సదఘద 

్యమదచిన మీడియా సరి్ఫికేష్టన్ కమిీ నుదచి తాిన అనుమత్ర ప దరడద 

తపప్సరి. అ ాాే సరరు మీడియా సదసు వారు న్నక  సదరరభందాా ఇచేే 

ఇిువదిల రాజకీయ పకిిన ు, విజఞపుు  ను పచిురిదచే ముదరు,  పసిారద చేసే 

ముదరు వాిలతో పాిూ సరి్ఫికే్ ఉననదో   ే్దో  సరిచూసుకోవడద కూడా 

తపప్సరి.  ే్ పక్షద ల కేబుల్ నె్ వర్్  (రెగుయ ేష్టన్)చి్ద, 1995  ల్ 11,12, 

13, 16, 19 ్బదధన  క దర, కేదర ిన్నక  సదఘద జారట చేసిన ఆదేశా క దర, 

ఈ అదశదప    లగడ నాయయసాు నా ుఇచిేన ఆదేశా కు  లబడి పచిురణ, పసిార 

సామాిి్  జపుు  చేయాల్సి ఉదిుదర్ రాష్్టర న్నక  పధిాన అధికారి డా.రజత్ 

కుమార్ హెచేరిదచారు. ఈ మేరకు ఆయన అధికారు కు ఉతురుు ు జారట 

చేసారు. 

 



ఈ విష్టయా్న రాష్్టరద ల్ సదబదధిత రాజకీయ పారట్ ు, పో ిీ ల ఉనన 

అభయరుు  ు, మీడియా సదసు ు యజమాను ు గమ్దచి న్నక  

్యమావళి్ తు.చ తపపకుదడా పాిలదచా ్ ఆయన విజఞపిు  చేసారు. 

 

 లగడ కోరు్  ఉతురుు ను, దా్క  అనుగుణదాా కేదర ి న్నక  సదఘద జారట 

చేసిన ఆదేశా ను రృష్ి్ ల ప ిు్ కు్ మీడియా సరి్ఫికేష్టన్ అదడ్ మా్ిరిదగ్ 

కమిీ (నద.సి.నద.సి)్ రాష్్టర , జి ాో  సాు యి లో  ఏరాపిు చేయడద జరిాిదది. ఇది 

చెలో్సదపు వారు కు సదబదధిదచిన ఫిరాయరు ను కూడా అరనదాా  పరిశీల్సదచి 

న్నక  కమీష్టన్ కు ్వేదిక ు పదపుతుదది, అ ాాే చరయ  ్మతుద తగు 

సిఫారుి ు చేసుు దిుదది. అదతేకాక పజిా పాిత్ర్థ్య చిట్ ్క  సదబదధిదచిన 

మీడియా ్బదధన  అమ ు విష్టయద ల కూడా న్నక  కమీష్టన్ కు 

సహకరిసుు దిుదది. అభయరుు  ు, రాజకీయ పారట్ ు ప యిడ్ నూయస్, పికిన ు 

తదితర పచిారదప   ప ిట్  ఖరుేకు సదబదధిదచి న్నక  వయయ పరిశీ కు ు పదపే 

ఫిరాయరు ను కూడా ఈ కమిీ పతిేయకదాా పరిశీల్ససుు దది. శాిల ట ్ కేబుల్ ిీవీ ు 

పత్రిక ు, సో ష్టల్ మీడియా వదిల పచిార సాధన ల రాజకీయ పకిి ు 

పచిురిదచేిపుపడు తపప్సరిాా "అడేుర్ిస మ ద్  ేదా పకిిన' అ్ 

తపప్సరిాా పకిినప   పాిధానయమ ైన సు ము ల పచిురిదచాల్స  ేదా పసిారద 

చెయాయ ్ సీఈఓ తెల్సపారు. 
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