పత్రికా పికటన

తేద.ి 28-01-2019

గత డిసెంబర్ లో జమిగిన శసనసభ ఎన్నికలనఽ రశెంతెంగ, ఎటువెంటి
సెంఘటనలు జరగకుెండా న్నరవహెంచామన్న, అదే సాూమిితో పరల బెంటు ఎన్నికలు
న్నరవహెంచడాన్నకి సద్ధెంగ ఉనాిమన్న రభుతవ రధాన కరయద్మిి డా. ఎస్.కె.జోష
తెలిపరు.
సో మవరెం డిల్లల నఽెండి ఫారత ఎన్నికల రధాన అధికమి సఽనీల్ ఆమోమ వివిధ
మష్టరాల స.యస్ లు, డిజి, సఈఓలు, I.T ఇతర అధికరులతో పరల బెంటు ఎన్నికల
ఏమూటల సనిద్ధ తై వీడియోకనఫమెనఽు న్నరవహెంచారు.

ఈ సమావేశెంలో డిజి

మహెంద్ర్ మెడ,ిి సఈఓ రజత్ కుమార్, ముఖ్యకరయద్రుిలు సో బేష్ కుమార్, మజీవ్
త్రరవేద,ి అడిషనల్ డిజి జితేెంద్ర్, ఎన్నికల అధికరులు ఆమరపలి, సతయవణి, ఐటి అధికమి
సతీష్ తదితరులు పలగొనాిరు. పరల బెంటు ఎన్నికలనఽ రశెంతెంగ న్నరవహెంచడాన్నకి
అన్ని చరయలు తీసఽకుెంటునాిమన్న, పో లిెంగ్ సటరషన్ లో అన్ని వసతులు కలిూసిమన్న
స.యస్ అనాిరు. వికలాెంగులకు పో లిెంగ్ సటరషనల లో వసతుల కలూనలో తెలెంగణ
రభుతవెం రధమ అవరుి ప ెందిెంద్న్న ఫారత ఎన్నికల సెంఘెం అధికరులకు స.యస్
తెలిపరు. పరల బెంట్ ఎన్నికల న్నరవహణకు తీసఽకుెంటుని చరయలనఽ సమీక్ిెంచడాన్నకి
కెంద్ర ఎన్నికల సెంఘెం అధికరులు తవరలోనే మష్టరాలనఽ రయటిసి రన్న స.యస్ తెలిపరు.
మష్టరాన్నకి సెంబెంధిెంచి Electoral Rolls నఽ పబవ
ర మి 22 న బ్లలష్ చేసి మనాిరు.
సమిహద్ఽు మష్టరాల అధికరులతో వచేే నెల 5 న సమావేశెం జరుగనఽనిద్న్న స.యస్
కెంద్ర ఎన్నికల అధికరులకు తెలిపరు. ఎన్నికల న్నరవహణకు అవసరబైన బడెెట్ నఽ
కటాభసిమనాిరు.
మషర ా డిజి మహెంద్ర్ మెడిి మాటాలడుతూ అసెంబ్లల ఎన్నికలు ఎటువెంటి హెంసతమక
సెంఘటనలు జరగకుెండా రశెంతెంగ న్నరవహెంచామన్న, ెంచాయతీ ఎన్నికలు 2 ద్శలు
ూరి యాయయన్న, మూడవ ద్శ ఈ నెల 30 న జరుగనఽనిద్న్న, పరల బెంటు ఎన్నికలనఽ
కూడ ఎటువెంటి సెంఘటనలు జరగకుెండా న్నరవహెంచడాన్నకి సద్ధెంగ ఉనాిమనాిరు.
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కరయచరణరణాళికనఽ అమలు చేసి మనాిరు. అెంతమషర ా చెక్ పో సఽరల ఏమూటు, గత

ఎన్నికల కసఽల మిష్టామన్నకి చరయలు, సమాచార మామిూడి తదితర అెంశలై వమికి
వివమిెంచారు. సమసయతమక పో లిెంగ్ కెందారలనఽ గుమిిెంచామన్న వమికి తెలిపరు. శసన సభ
ఎన్నికలకు ప రుగు మష్టరాలనఽెండి 19 వేల మెంది, కెంద్రెం నఽెండి 276 కెంనీల పో ల్లసఽ
సబభెందిన్న కటాభెంచారన్న, అదే సధభలో పరల బెంటు ఎన్నికలకు కటాభెంచాలనాిరు.
గత ఎన్నికల సెంద్రభెంగ 97 కోటు
ల Seize చేశమన్న, కసఽలు వివిధ ద్శలలో
ఉనాియనాిరు. ఎన్నికలు రశెంతెంగ న్నరవహెంచడాన్నకి చేయవలసన ముెంద్సఽి
చరయలు తీసఽకుెంటామనాిరు. ధన, మద్యెం రఫావన్ని న్నమోధిెంచడాన్నకి తగు చరయలు
చేడతామనాిరు.
స.ఈ.ఓ రజత్ కుమార్ మాటాలడుతూ మషర ా ఎన్నికల సెంఘెంలో అవసరబైన
సబబెంది, RO లు,

ARO లు ఉనాిరన్న తెలిపరు. టోల్ ప఼ర నెెంబర్ 1950 అన్ని

జిలాలలలో పరరెంభెంచామన్న, సబబెందికి శిక్షణ ూరి భెంద్న్న వమికి తెలిపరు. ఓటరల
నమోద్ఽకు సూషల్ డెవ్
ై చేటారమన్న, 16 లక్షల Claims, Objections వచాేయన్న,
ెంచాయతీ ఎన్నికలు ఉనిెంద్ఽన గడువునఽ పబవ
ర మి 4 వరకు ప డిగిెంచారన్న తెలిపరు.
శసన సభ ఎన్నికలనఽ విజయవెంతెంగ న్నరవహెంచామన్న, ఎన్నికల న్నరవహణ సబభెందికి
శిక్షణన్నసఽినాిమన్న అనాిరు. మన మషర ెంా లో శసన సభ ఎన్నికలలో

దివయెంగులకు

చేసన ఏమూటల కు గనఽ జాతీయ సాభలో ఉతి మ అవర్ి వచిేెంద్న్న, మన మషర ెంా
దివయెంగుల ఓటిెంగ్ విషయెం లో ఇతర మష్టరాలకు ఆద్రిెంగ న్నలుసఽిెంద్న్న, ఎన్నికల
న్నరవహణకు అన్ని ఏమూటు
ల చేసి ఽనాిమనాిరు. ఇటీవల శసన సభ ఎన్నికలలో ఎలాెంటి
అవెంఛనీయ సెంఘటనలు జరుగకుెండా ఎన్నికలు న్నరవహెంచాెం అనాిరు.
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