
 

పత్రికా పికటన                                                                        తేద.ి28-01-2019 

గత డిస ెంబర్ లో జమిగిన శసనసభ ఎన్నికలనఽ రశెంతెంగ, ఎటువెంట ి
సెంఘటనలు జరగకుెండా న్నరవహ ెంచామన్న, అదే సాూమిితో పరలబ ెంటు ఎన్నికలు 
న్నరవహ ెంచడాన్నకి సద్ధెంగ ఉనాిమన్న రభుతవ రధాన కరయద్మిి డా. ఎస్.కె.జోష 
తెలిపరు.  

 
సో మవరెం డిల్లల నఽెండి ఫారత ఎన్నికల రధాన అధికమి సఽనీల్ ఆమోమ వివిధ 

మష్టర ా ల స.యస్ లు, డిజి, సఈఓలు, I.T ఇతర అధికరులతో పరలబ ెంటు ఎన్నికల 
ఏమూటల  సనిద్ధత  ై వీడియోకనఫమెనఽు న్నరవహ ెంచారు.  ఈ సమావేశెంలో డిజి 
మహ ెంద్ర్ మెడిి , సఈఓ రజత్ కుమార్, ముఖ్యకరయద్రుిలు సో బేష్ కుమార్, మజీవ్ 
త్రరవేద,ి అడిషనల్ డిజి జితేెంద్ర్, ఎన్నికల అధికరులు ఆమరపలి, సతయవణ,ి ఐట ిఅధికమి 
సతీష్ తదితరులు పలగొ నాిరు. పరలబ ెంటు ఎన్నికలనఽ రశెంతెంగ న్నరవహ ెంచడాన్నకి 
అన్ని చరయలు తీసఽకుెంటునాిమన్న, పో లిెంగ్ సటరషన్ లో అన్ని వసతులు కలిూసి మన్న 
స.యస్ అనాిరు. వికలాెంగులకు పో లిెంగ్ సటరషనల  లో వసతుల కలూనలో తెలెంగణ 
రభుతవెం రధమ అవరుి  ప ెందిెంద్న్న ఫారత ఎన్నికల సెంఘెం అధికరులకు స.యస్ 
తెలిపరు. పరలబ ెంట్ ఎన్నికల న్నరవహణకు తీసఽకుెంటుని చరయలనఽ సమీక్ిెంచడాన్నకి 
క ెంద్ర ఎన్నికల సెంఘెం అధికరులు తవరలోన ేమష్టర ా లనఽ రయటిసి రన్న స.యస్ తెలిపరు. 
మష్టర ా న్నకి సెంబెంధిెంచి Electoral Rolls నఽ పబరవమి 22 న బ్లల ష్ చేసి మనాిరు. 
సమిహద్ఽు  మష్టర ా ల అధికరులతో వచేే నెల 5 న సమావేశెం జరుగనఽనిద్న్న స.యస్ 
క ెంద్ర ఎన్నికల అధికరులకు తెలిపరు. ఎన్నికల న్నరవహణకు అవసరబ ైన  బడెెట్  నఽ 
క టాభసి మనాిరు. 

మషర  ాడిజి మహ ెంద్ర్ మెడిి  మాటాల డుతూ అస ెంబ్లల  ఎన్నికలు ఎటువెంట ిహ ెంసతమక 
సెంఘటనలు జరగకుెండా రశెంతెంగ న్నరవహ ెంచామన్న,  ెంచాయతీ ఎన్నికలు 2 ద్శలు 
ూరియాయయన్న, మూడవ ద్శ ఈ నెల 30 న జరుగనఽనిద్న్న, పరలబ ెంటు ఎన్నికలనఽ 
కూడ ఎటువెంట ి సెంఘటనలు జరగకుెండా న్నరవహ ెంచడాన్నకి సద్ధెంగ ఉనాిమనాిరు. 
నకుల్ు రఫావెం  ై చతిీస్ ఘడ్, ఆెంధరరదేశ్, మహామషరలాతో రతేయక ద్ిషరతో 
కరయచరణరణాళికనఽ అమలు చేసి మనాిరు. అెంతమషర  ాచెక్ పో సఽర ల ఏమూటు, గత  



 
 

ఎన్నికల క సఽల మిష్టామన్నకి చరయలు, సమాచార మామిూడి తదితర అెంశల ై వమికి 
వివమిెంచారు. సమసయతమక పో లిెంగ్ క ెందరా లనఽ గుమిిెంచామన్న వమికి తెలిపరు. శసన సభ 
ఎన్నికలకు ప రుగు మష్టర ా లనఽెండి 19 వేల మెంది, క ెంద్రెం నఽెండ ి276 కెం నీల పో ల్లసఽ 
సబభెందిన్న క టాభెంచారన్న, అదే సధ భలో పరలబ ెంటు ఎన్నికలకు క టాభెంచాలనాిరు. 
గత ఎన్నికల సెంద్రభెంగ 97 కోటుల  Seize చేశమన్న, క సఽలు వివిధ ద్శలలో 
ఉనాియనాిరు. ఎన్నికలు రశెంతెంగ న్నరవహ ెంచడాన్నకి చేయవలసన ముెంద్సఽి  
చరయలు తీసఽకుెంటామనాిరు. ధన, మద్యెం రఫావన్ని న్నమోధిెంచడాన్నకి తగు చరయలు 
చేడతామనాిరు. 

 
స.ఈ.ఓ రజత్ కుమార్ మాటాల డుతూ మషర  ా ఎన్నికల సెంఘెంలో అవసరబ ైన 

సబబెంద,ి RO లు,  ARO లు ఉనాిరన్న తెలిపరు. టోల్ పర నెెంబర్ 1950 అన్ని 
జిలాల లలో పర రెంభెంచామన్న, సబబెందికి శిక్షణ ూరిభెంద్న్న వమికి తెలిపరు. ఓటరల 
నమోద్ఽకు స ూషల్ డెైవై్ చేటార మన్న, 16 లక్షల Claims, Objections వచాేయన్న, 
ెంచాయతీ ఎన్నికలు ఉనిెంద్ఽన గడువునఽ పబరవమి 4 వరకు ప డిగిెంచారన్న తెలిపరు. 
శసన సభ ఎన్నికలనఽ విజయవెంతెంగ న్నరవహ ెంచామన్న, ఎన్నికల న్నరవహణ సబభెందికి 
శిక్షణన్నసఽి నాిమన్న అనాిరు. మన మషర ెాంలో శసన సభ ఎన్నికలలో  దివయెంగులకు  
చేసన ఏమూటల కు గనఽ జాతీయ సా భలో ఉతిమ అవరి్ వచిేెంద్న్న, మన మషర ెాం  
దివయెంగుల ఓటిెంగ్ విషయెం లో ఇతర మష్టర ా లకు ఆద్రిెంగ న్నలుసఽి ెంద్న్న, ఎన్నికల 
న్నరవహణకు అన్ని ఏమూటుల  చేసఽి నాిమనాిరు. ఇటీవల శసన సభ ఎన్నికలలో ఎలాెంట ి
అవెంఛనీయ సెంఘటనలు జరుగకుెండా ఎన్నికలు న్నరవహ ెంచాెం అనాిరు. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ పిభుత్వం 

 


