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                 CEO calls youth to take active part in elections  

 

               The Chief Electoral Officer of Telangana, Dr Rajat Kumar, has appealed to the youth and 

the educated of the State to play a “vigorous and active” role in elections by casting their votes 

to shape out policies by the Government, instead of keeping away from polling on one excuse 

or other. 

 

                “ You have many years to live and from you should come a new crop of leaders”, he 

affirmed. 

 

                Speaking at an interactive session at Federation of Telangana and Andhra Pradesh 

Chambers of Commerce and Industry (FTAPCCI) here on Monday, he said, the people should 

always remember that they were not doing any favour to the country by voting and instead, the 

country was doing favour to them by allowing them to vote. He asked  middle class and upper  

classes to come out of their shells and  participate in voting, taking an ethical stand. Or else, 

“how you get the Government you deserve?”. 

 

                The hall was packed with youths but only a few raised  hands when the CEO asked 

“who among you have votes ?”. He asked them to enrol themselves as voters at least in January 

when the electoral rolls would be revised again. The 20 lakh odd citizens who enrolled as voters 

(September 6 to November 19) under the recent revision, constituted a sizeable chunk of 

electorate strength now, 2.81 crore, and were in a position to swing the scales. “An 

encouraging trend and augurs well for democracy”. 

           Answering a question, Dr Rajat Kumar said, those displeased with the candidates in the 

fray, might press the Nota option on the EVM. Large number of Nota votes would convey to the 

victorious candidate that a majority of people in his constituency did not trust him and he won 

by slender margin.  Such a situation would instil a feeling in him that he would not be opted 

next time.  

 

            There was no point in youths showing apathy towards voting and expect later policies 



and programmes by the Government favouring them. He recalled how a politician won the 

election by single vote in an upcountry State and became a minister and a part of the decision-

making process by the Centre. 

 

            Dr Rajat Kumar told them that Election Commission had introduced several reforms in 

the election system and the latest one stipulated that candidates should necessarily furnish the 

details about their criminal antecedents and display the same in the print-electronic media 

thrice to enable the people to vote accordingly. “Those in the trade and industry can’t expect 

policies such as subsidies to  industries without voting”. 

 

                 Mr C. A. Arun Luharuka, president, FTAPCCI, who welcomed, said India performed a 

miracle by ensuring a grand success to democracy, disproving the stand taken by critics at the 

time of its first general elections. Mr Ramakanth Inani, vice-president, proposed a vote of 

thanks. 

 

ఓటువేయడానికి నిర్లిప్తత చూప ించే యువత ర్ేప్టి ప్రభుతవిం వార్ల ఆకాింక్షలను ప్టిటించుకోవడిం లేదని ఎలా 

ప్శ్నించగలదని తెలింగాణ ఎనినకల ప్రధాన అధికార్ల డా.రజత్ కుమార్ ర్ాష్టట ర యువతీయువకులను సూటిగా 

ప్రశ్నించారు.  

తెలింగాణ, ఆింధ్రప్రదేశ్ వాణిజయ, ప్ర్లశ్రలమ సమాఖ్య (ఎఫ్.టి.ఎ.ప .స .స .ఐ) సో మవారిం హ ైదర్ాబాద్ లో 

నిరవహ ించిన ఒక సదసుును ఉదేేశ్ించి ప్రసింగలించారు.   ‘‘అకకడి దాకా ఎిందుకు... ఓటు వేయని వాణిజయ 

వాయపార వర్ాా లవారు న ైతికింగా ప్రభుతావలనుిండి సానుకూల విధానాలను ఎలా ఆశ్ించగలర్ో చెప్పిండి’’ అింటూ  

నిర్ావహకులను అడిగారు. అధిక సింఖ్యలో హాజరయిన యువతతో సభాసథలి కికికర్లస  పోయిింది.  

‘‘ఒక ఉతతర్ాది ర్ాష్టట రింలో ఒక అభయర్లథ కేవలిం ఒకే ఒకక ఓటు తేడాతో గెలిచి, తరువాతి కాలింలో కేిందరింలో మింతిర 

కూడా అయాయడు. అింట ే ఈ దేశ్ ప్రజల తలర్ాతను ర్ాసే నిరణయాలు తీసుకునే యింతరా ింగింలో  ఒక 

భాగమయాయడు. అిందుక ే యువతీయువకులను, వాయపారులను, పార్లశ్రా మికవేతతలను...ఇలా సమాజింలోని 

అనిన వర్ాా లు తప్పనిసర్లగా ఓటేయిండని ఇింతగా పరా థేయప్డుతునానిం. అయినా కుింటిసాకులు చెప ప 

చదువుకుననవారు, ప్టటణ, నగర్ాలోి ని ఎగువ మధ్యతరగతివారు, సింప్ననవర్ాా లవారు ఓటిింగ్ కు దూరింగా  



ఉింటునానరు. ఇది మించి ప్ర్లణామిం కాదు. వాసతవానికి మీరు వేసే ఓటు కేవలిం మిమమలిన 

ఉదధర్లించుకోవడానికి కాదు కదా... అిందర్ల బాగుకోసిం ఉదేేశ్ించినది. యువతగా భవిష్టయతుత లో ఎకుకవ పాతర 

మీద ేకదా, మీనుించ ేకొతత  తరిం నాయకులు, ఆదరశ నాయకులు ప్ుటుట కు ర్ావాలి కదా !!’’ అని డా.కుమార్ 

ఆవేదనతో, ఆవేశ్ింతో సభికులను ప్రశ్నించారు. 

‘‘మీలోఎింత మిందిక ి ఓటు ఉింద,ి చేతులెతతిండి.’’ అననప్పడు కొదిేమింద ి మాతరమే చేతులెతతడింతో కొింత 

నిరుతాుహప్డడ  డా.కుమార్ –‘‘కొతత  ఓటరిను నమోదు చేయడానికి ఎింతో కృష  చేసాిం. ఎనననసారుి  విజఞప త  

చేసాిం. తేదీలు పొ డిగలసూత  ఎననన సారుి  అవకాశ్ిం కలిపించాిం. ఫరవాలేదు. ఇప్పటికయినా మిించి పోయిిందేమీ 

లేదు. వచేే జనవర్లలో ఓటరి జాబితా తదుప్ర్ల సవరణ జర్లగలనప్ుపడు తప్పనిసర్లగా ఓటరుగా నమోదుకిండ.ి 

గత సెపెటింబరు 6నుించి నవింబరు 19 వతేదీల మధ్య దాదాప్ు 20 లక్షల మింది కొతతగా ఓటరుి గా 

నమోదయాయరు. వీరు ర్ేప్ు ఎనినకల ఫలితాలను తారుమారు చేయగలరు కూడా. ప్రజాసావమయిం 

ప్దికాలాలపాటు ప్ర్లఢవిలాి లింటే ఇటువింటి మారుప,  ఈ చెైతనయిం పెదే ఎతుత న ర్ావాలి.’’ అని ఉదబోధిించారు. 

పో టీలో ఉనన అభయరుథ లెవరూ నచేకపో తే ‘ననటా’ బటన్ అయినా నొకికత,ే మీ నియోజక వరా అభయర్లథకి మెజార్లటీ 

తగలా , తన మీద ప్రజల విశ్ావసిం తగలా పో తుననదని తెలుసుకుని జాగరతతప్డతాడు, బాధ్యతగా వయవహర్లసాత డని 

ఆయన చెపాపరు. అభయరుథ లలో కూడా మించివార్లని వడగటటడిం కోసిం, వార్ెటువింటివార్ో ఓటరుి  తెలుసుకోవడిం 

కోసిం నేరచర్లతర ఉనన అభయరుథ లు తప్పనిసర్లగా ప్తిరకలలో, వార్ాత  ఛానళ్ళో ఒకటిక ి మూడుసారుి  బాగా 

కనిప ించేలా ప్రకటనలు ఇవావలని ఆదేశ్ించామని కూడా ఆయన వివర్లించారు. 

సమాఖ్య అధ్యక్షులు శ్రర స .ఎ. అరుణ్ లుహరుకా, ఉపాధ్యక్షుడు శ్రర రమాకాింత్  తదితరులు కూడా ప్రసింగలించారు. 

DD(Elections)GAD 


