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Chief Electoral Officer, Dr Rajat Kumar said that there will 

be prohibition of Public meeting during the period of 48 hours 

ending with the hour fixed for the close of polling –that is from 

4.00 PM on 5th December 2018 onwards in Sirpur, Chennur(SC), 

Bellampally (SC) Mancherial, Asifabad(ST), Manthani, 

Bhupalapalle, Mulugu (ST), Pinapaka (ST), Yellandu (ST), 

Kothagudem, Aswaraopeta(ST), Bhadrachalam(ST) and  from 

5.00 PM on 5th December 2018 in all the constituencies except 

the above 13 constituencies.  

The CEO asserted that no person shall convene, hold, 

attend, join, address any public meeting or procession in 

connection with an election.  He also said that display of election 

matter to the public by means of cinematograph, television or 

other similar apparatus is also prohibited. Similarly release of 

opinion polls and other election related programmes in electronic 

media will also not permitted during this period.  

  The CEO emphasized not to propagate any election matter 

to the public by holding, by arranging or holding of any musical 

concert or any theatrical performance, any other entertainment 

or amusement with a view to attracting the members or the 

public thereto, in any polling area.  

The CEO affirmed that any person who contravenes the 

provisions of sub-section (1) shall be punishable with 



imprisonment for a term which may extend to two years, or with 

fine, or with both. 

 The CEO issued clear instructions, to the District Election 

Officers requesting  them to ensure that the Section 126 of 

R.P.Act, 1951 should be implemented scrupulously and no 

campaign shall take place within the Constituency during the 

period of 48 hours preceding closure of polls.  
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*పో లింగ కు 48 గింటల మ ిందు అింతా పశిాింతింగానే ఉిండాల* 

 

రాష్ట  శాసనసభకు పో లింగ జరుగ తునన అన్నన న్నయోజకవరాా లలో  రేపటి నుిండి  

బహిరింగ సభలు న్నరవహిించడిం న్నషిదధమన్న  పధిాన ఎన్ననకల అధికారి 

డా.రజత్ కుమార్ తెలయచేసారు. 

 13 న్నయోజక వరాా ల లలో - సిరపూర్, చెనననర్(ఎస్.సి), బెలోింపలో(ఎస్.సి), 

మించిరాాల్, అసిఫాబాద్ (ఎస్.టి), మింథన్న, భూపాలపలో, మ లుగ (ఎస్.టి), 

పినపాక(ఎస్.టి), ఎలోిందు (ఎస్.ట)ి, కొతతగూడెిం, అశావరావుపేట(ఎస్.టి), 

భద్ాిచలిం (ఎస్.టి) లలల డిస ింబరు 5వతేద్ీ సాయింతిిం 4గింటలనుిండి న్నషేధిం 



ఉింట ింద్ి. మిగతా న్నయోజక వరాా లలో  డిస ింబరు 5 సాయింతిిం 5గింటలనుిండి 

న్నషేధిం అమలవుతుిందన్న ఆయన అనానరు 

ఈ న్నషేధిత సమయింలల బహిరింగ సభల న్నరవహణ, ద్ాన్నన్న ఉద్ేేశించి 

మాటాో డడిం, పాలగా నడిం లేద్ా ఎన్ననకల ఊరేగిింపులు తీయడిం, సిన్నమాలు, 

టివీలు లేద్ా ఇతర పరికరాల ద్ావరా ఎన్ననకల  సింద్ేశాలను పసిారిం చేయడిం, 

అలాగే ఎలకాటా న్నక్ పిచారసాధనాలలల ఒపీన్నయన్ సరేవలు, ఇతరతాి ఎన్ననకల 

సింబింధిత కారాకరమాలను పసిారించేయడిం కూడా న్నబింధనల ఉలోింఘన 

క ిందకు వసుత ిందన్న  ఆయన తెలయ చేసారు. ఏ పో లింగ జరిగే పాిింతింలలకూడా 

వినోద్ాన్నక  సింబింధిించిన కచేేరీలు, సేటజ్ కారాకరమాలవింటివి కూడా 

అనుమత్రించేద్ి లేదన్న ఆయన సూష్టిం చేసారు. 

 

ఈ న్నబింధనలను ఉలోింఘిించినవారిక  చటట పకిారిం ర ిండేళ్ళ వరకు జ ైలు శక్ష 

లేద్ా జరిమానా లేద్ా ర ిండన విధిించే అవకాశమ ిందన్న ఆయన వివరిించారు. 

పజిా పాిత్రన్నధా చటటిం, 1951లలన్న స క్షన్ 126 క ింద ఈ న్నబింధనలను 

కచిేతింగా అమలు చేయాలన్న పధిాన ఎన్ననకల అధికారి జిలాో  ఎన్ననకల 

అధికారులను ఆద్ేశించారు. 

 




