
Office of the Chief Electoral Officer, Telangana 

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

Press Release - 1                                                             Date 01-12-2018 
 

  

                    Money, mafia playing havoc on elections: CEO 

                        

                  The Chief Electoral Officer of Telangana, Dr Rajat Kumar, 

has regretted that money and mafia are playing a vital role in 

elections these days. This is so, because voters are not playing their 

role. 

                      Speaking at a Voters’ Awareness Programme at 

Exhibition Grounds here on Saturday, organised by the Economic 

Committee of the Exhibition Society and the Osmania Graduates’ 

Association, he said the gravity of situation was such that even with a 

week to go before the polling, cash seized till now had gone up to Rs 

104 crore which was Rs 28 crore higher than the overall amount 

seized during the full period in last elections which, in fact, covered 

entire of united Andhra Pradesh. 

 

                     The CEO appealed to voters to participate in the 

democratic process by exercising their franchise, taking their family 

members, friends and neighbours along with them. “If any one offers 

cash, refuse it outright. “From our side, we are working hard to 

control the role of money and mafia”. 

 

                   “While voting, please go by policies and promises of 

parties/candidates instead of merely personalities and parochial and 

narrow lines”. He urged those having no voting right, to make at 

least five voters to vote”. Swelling in voters’ turnout would force the 

politicians to think about what people want--better security, 



transportation, and other facilities. That is how voting assumes 

paramount importance in a democracy. If you want your voice heard, 

you should vote”. 

 

                   Dr Rajat Kumar said, every elected head, from sarpanch to 

the Prime Minister, was concerned about the needs of the people as, 

otherwise, they would be rejected next time. ”If you do not raise 

your voice by voting, no politician would be able help you. The 

politicians were bound by whatever you say by your vote”. 

 

                 He lamented that a sizeable chunk of the educated and 

urban voters were not going to the booths, thereby letting 

democracy down. Highly educated people, professionals and most 

forward thinking groups were the ones who voted the least while in 

rural areas, the voting was reaching 80 to 90 per cent.  

 

                 In municipal elections, the voting was a mere 54 per cent 

not only in Hyderabad but in Mumbai and Delhi too. The educated 

were busy and forgot that voting could ensure a better life.  

 

             “One could also opt for Nota and if the number of Nota votes 

increases, the winning candidates should feel ashamed. If India was 

known outside, it was for its democracy. The Election Commission 

enjoyed a very good reputation all over the world. Mexico invited its 

officers to demonstrate India’s election process, while Brazil and few 

other countries approached it to know the functioning of EVMs.  Our 

EVMs and VVPATs are acclaimed high all over the globe, because of 

the protocols and legal framework they were placed in. The tools 

used in Germany, the US and the Netherlands lacked legal 

framework. 



                       Highlighting the Commission’s efforts to enlist every 

section for voting, he said it gave a major thrust to people with 

disabilities (PwDs) this time, with the provision of special facilities 

such as free transport, ramps, wheel-chairs, parking slots and 

drinking water at the booths. Braille ballot papers and voice-enabled 

EVMs were being used. 

 

                   “The Commission wants political parties to submit their 

manifestoes with a declaration that the promises made by them 

would do good to society. They were required to furnish information 

about the source of the money to implement their promises. 

Candidates, on the other hand, were asked to furnish details about 

their criminal antecedents and publish the same in newspapers 

thrice in big-sized letters. 

 

                  He said, measures were initiated to phase out bogus 

voting, starting with electoral rolls. Any impersonation or malpractice 

at booths would be detected as, there would webcasting and 

surveillance by CCTV cameras. “We will further improve the system 

next time”. 

 

               Dr B. Prabha Shankar, president, Economic Committee, Dr. 

B. Srinivasa Rao, vice-president, Exhibition Society, Dr D. Gangadhar 

Rao, president, Osmania Graduates’ Association, and Mr Ashvin 

Margam, convener, were present.  
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‘‘మీ ఓటుకోసం డబ్బిసతు న్నారా, అక్కడిక్క్కడే తిరసకర ంచండి.’’ 

‘‘మీక్ు ఓటు లేదన...మీరు ఎలాగూ ఓటేసే మహత్ుర అవకాశం 

పో గొటుు క్ుంటున్నారు క్దన, ఓటు ఉండిక్ూడన వేయక్ుండన ఉన్ా క్నీసం మరో 

ఐదతమంది వ ంటపడి వార  చేత్ ఓటు వేయంచండి’’. 

‘‘మీ న్నయక్ులు మీ మాట విన్నలన్తక్ుంటున్నారా...అయతే ఓటు వేయండి. 

ఎక్ుకవ మంది వ ళ్ళి ఓటేసేున్ే...మీ అవసరాలేమిటో మీ న్నయక్ులు శరదధగా 

తెలుసతకోగలుగుతనరు.’’ 

‘‘పెదద  పెదద  చదతవులు చదివి  పెదదపెదద  న్గరాలలో  ఉంటూ ఓ అరగంట సమయం 

వ చ్చంచ్ ఓటు వేయక్పో తే ఏమవుత్ ందో  తెలుసా...పరజాసాామయం 

బక్కచ్కకకపో త్ ంది.’’ 

‘‘పో టీలల ఉన్ా ఏ అభ్యరథీ లేదన ఏ రాజకీయ పారథు మీక్ు 

న్చచలేదన....పో నీ...వ ళ్ళి క్నీసం ‘న్ోటా’ బటన్యన్న న్ొకకక రండి. గెలిచ్న్ 

అభ్యర ీ మెజార టీ త్గ ిన్ందతక్ు త్లదించతక్ుంటాడు’’ 

.............డన.రజత్ క్ుమార్ భావోదేరక్ంతో, ఆవేదన్తో  మన్సత విపపి పలికకన్ 

పలుక్ులు ఇవి. 



 ఇదపెుిడు, ఇదెక్కడ అంటారా...!!!! 

ఎగ ిబ్బషన్ సొ సెైటీ కక చెందిన్ ఆర ీక్ క్మిటీ, ఉసాానియా పటుభ్దతర ల సంఘం 

శనివారం ఎగ ిబ్బషన్ గర్ ండ్స్ లల నిరాహ ంచ్న్ ‘ఓటరో చెైత్న్య కారయక్రమం’’ దీనికక 

వేదిక్యంది. దీనికక ముఖ్య అతిథిగా డన.క్ుమార్ హాజరయాయరు. 

పరజాసాామయ క్రత్ వులల పరతి ఒక్క పౌరుడూ పాలగి న్నలనీ, క్ుటుంబ సభ్ుయలు, 

సేాహ త్ లు, ఇరుగుపొ రుగున్త క్ూడన ఓట ంగ క్ు పో ర త్్హ ంచనలనీ 

చెబుత్ూ...‘‘ఎవరయన్న డబ్బిసేు , అక్కడిక్క్కడే వదదని చెపేియండి’’ 

అంటూన్ా త్రుణంలల ఆయన్ భావోదేాగానికక లలన్యాయరు. ‘‘మీరు 

గమనిసతు న్నారో లేదో  తెలియదత. ఎనిాక్లలో  డబుి, మాఫపయాలన్త లేక్ుండన 

చేయడననికక మా వ ైపు న్తంచ్ అహో రాతనర లు క్షుపడుత్ న్నాం. పో యన్సార  

సమెైక్య రాషు రంలలన్ే మొత్ుం ఎనిాక్ల పరకకరయ ముగ సేలలగా పటుు బడిన్ న్గదత 

క్ంటే ఇపిడు కేవలం తెలంగాణలల అదిక్ూడన పో లింగ క్ు ఇంకా 

ఐదతరోజులుండగాన్ే ఇపిట వరక్ు రు.104 కోటుో , అంటే అపిట క్ంటే 

రు.28కోటుో  ఎక్ుకవగా పటుు బడింది.  దయచేసప పర సపీ  తి తీవరత్ అరీం 

చేసతకోండి. డబుి, మాఫపయాలు ఎలా విచచలవిడిగా చెలరేగుత్ న్నాయో 

చూడండి.. దీనికక కారణం ఏమిటో తెలుసా...మా శరమక్ు మీ సహకారం , మీరు 

నిరాహ ంచనలి్న్ పాత్ర తోడు కాక్పో వడమే.’’అని ఆవేదన్ వయక్ుం చేసారు. 

‘‘ఓటరుో  ఎంత్ ఎక్ుకవ సంఖ్యలల వ ళ్ళి ఓటు వేసేు  న్నయక్ులు మీ మాట 

అంత్గా వింటారు. విన్క్ త్పిదత. ఎందతక్ంటే వారు కోరుక్ున్ేది క్ూడన మీ 



మన్సతలన్త గెలవాలన్ే. అలాగే ఓటు వేసేముందత మీరు గందరగోళంలల 

నిరణయాలు తీసతకోక్ుండన ఉండడననికక, మీరు పరశాంత్ంగా ఆలలచ్ంచతకోవడననికక 

48 గంటలు అనిా రకాల పరచనరాలు ఆపేయసాు ం. ఆ సమయంలల కేవలం మీరు 

క్ులం, డబుి వంట  అంశాలు కాక్ుండన అభ్యరుీ లు, రాజకీయపారథుల విధనన్నలు, 

వారు మీ కకచ్చన్ హామీలు, వార  విశాసనీయత్ వంట వి జాగరత్ు గా ఒక్ట కక 

పదిసారుో  ఆలలచ్ంచతక్ుని మంచ్ నిరణయాలు తీసతకోండి’’  అని ఆయన్ 

సూచ్ంచనరు. 

‘‘సంతోషపంచనలి్న్ విషయం, ఆశచరయపో యే విషయం ఏమిటంటే అక్షరాసయత్ 

త్క్ుకవగా ఉండే మారుమూల పలలో లలో  80-90%  ఓట ంగ న్మోదవుత్ ంటే, 

హ ైదరాబాద్, ముంబయ, ఢిలో్ల వంట  న్గరాలలో  సగటున్ 50-55% ఉంటున్ాది. 

ఇది మన్ దేశంలల ఎనిాక్ల చ్త్రం. కానీ బయట దేశాలలో  మన్ 

పరజాసాామాయనికక ఎక్కడలేని గుర ుంపుంది. ఎనిాక్ల క్మీషన్ విశాసనీయత్క్ు 

పరపంచం నీరాజన్నలర ిసతు న్ాది. మన్ ఎనిాక్ల నిరాహణ పదధత్ లన్త త్మక్ు 

క్ూడన చూపాలని బరరజిల్ త్దిత్ర దేశాలు మన్క్ు ఆహాాన్నలు 

పంపుత్ న్నాయ. చటుసమాత్ంగా పనిచేసతు న్ా మన్ ఇవిఎంలు, 

వివిపాయట లన్త చూసప  అమెర కా, జరానీ, న్ దరాో ండ్స్ వంట  దేశాలు 

ఆశచరయపో త్ న్నాయ. కారణం అక్కడ ఇటువంట  యంతనర లక్ు చటుసమాతి 

లేదత. ఇక్ ఈసార  దివాయంగులక్ు క్లిిసతు న్ా సౌక్రాయలు చూసప సమాజం 

యావత్ూు  సంతోషపసతు ంటే, దివాయంగుల ఆత్ా విశాాసం, ఉతన్హం 



రెండిత్లయంది. మాయనిఫెసోు లలో  ఇచ్చన్ హామీలు ఎలా న్ రవేరుసాు రో 

ఆధనరసహ త్ంగా సమాచనరం సమర ించనలని కోరాం. ఓటరో జాబ్బతన త్యరథ 

సాధ యన్తండే బో గస్ ఓటరోన్త తొలగ ంచడం వంట  పరక్షాళన్ పన్తలు చేపటాు ం. 

బూత్ ల దగిర క్ూడన అక్రమాలు జరగక్ుండన పారదరశక్ంగా నిరాహ ంచడననికక 

కెమెరాలు పెట ు , పరత్యక్ష పరసారాలు చేపటాు ం. ఇవే కాదత ఇంకా చనలా చనలా 

చరయలు తీసతక్ుంటున్నాం ’ అని వివరంగా చెపాిరు. 

ఈ కారయక్రమంలల ఆర ీక్ క్మిటీ అధ్యక్షులు డన.బ్బ. పరభాశంక్ర్, ఎగ ిబ్బషన్ సొ సెైటీ 

ఉపాధ్యక్షులు శ్రరబ్బ.శ్రరనివాస రావు, ఉసాానియా పటుభ్దతర ల సంఘం అధ్యక్షుడు 

డన.డి.గంగాధ్ర్ రావు క్నీాన్ర్ శ్రర అశ్వాన్ మారిం పరభ్ృత్ లు పాలగి న్నారు 

 


