
 

పత్రికా పికటన 

ఈనెల 19న జడ్పిటిస,ి ఎంపిటిసి ఓటలు  లెక్కంపునకు పటిష్ట చర్యలు ఏర్ాిటలు  చేయండ్ప:సిఎస్. 
 

విజయవాడ,17 ఈనెల 19వ తేది ఆదివార్ం ర్ాష్ట ర వాయపతంగా జడ్పిటిసి,ఎంపిటిసి ఓటు  లెక్కంపు పకి్యి 
సజావుగా జర్ిగ ందుకు అవసర్మ ైన పటిష్ఠ మ ైన ఏర్ాిటలు  చేయాలని పభిుత్వ పధిాన కార్యదర్ిి ఆదితాయ 
నాధ్ దాస్ జిలాు  కలెకటర్లు , ఎసిిలను ఆదేశంచార్ల. క ంటింగ్ ఏర్ాిటుప ై శుకవిార్ం విజయవాడలోని సిఎస్ 
కాయంపు కార్ాయలయం నుండ్ప ఆయన జిలాు  కలెకటర్లు  ఎసిిలు, డ్పపిఓలు,జడ్పి సిఇఓలతో వీడ్పయో 
సమావేశం నిర్వహ ంచార్ల.ఈ సందర్భంగా సిఎస్ మాటలు డుత్ూ  ఓటు  లెక్కంపు క ందాిలలో కోవిడ్ 
నిబంధనలను ఖచ్చిత్ంగా పాటిసతత  క ంటింగ్ కు పటిష్ట  చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశంచార్ల.క ంటింగ్ 
సిబబంది, క ంటింగ్ ఏజ ంటలు  త్పిని సర్ిగా వాయక్ిన్ వేయంచుకుని ఉండ్ాలని సిఎస్ సిష్టం చేశార్ల. 
 

క ంటింగ్ ర్ోజున ఆయా క ంటింగ్ క ందాిలకు 100 మీటర్ు పర్ిధిలో 144వ స క్షన్ క్ంద నిషేధాజఞలు 
విధించడంతో పాటల పటిష్ఠ మ ైన బందోబసుత  ఏర్ాిటలు  చేయాలని ఎసిి లను సిఎస్ ఆదితాయ నాధ్ దాస్ 
ఆదేశంచార్ల.అదే విధంగా క ంటింగ్ క ందాిలకు సమీపంలో పజిలు అధిక సంఖయలో గుమిగూడ కుండ్ా 
త్గిన చర్యలు తీసుకోవాలనాార్ల. జిలాు  కలెకటర్,ఎసిిలు కూర్లిని క ంటింగ్ సజావుగా జర్ిగ ందుకు త్గిన 
విధంగా పణిాళిక సిదదం చేసుకొని సకమింగా క ంటింగ్ జర్ిగ లా చతడ్ాలని సిఎస్ ఆదితాయ నాధ్ దాస్ 
చెపాిర్ల.పతి్ర క ంటింగ్ క ందిం వదద ఏర్ాిటును పర్యవేక్షణకు జిలాు  అధికారి్ ఒకర్ిని ఇనాిర్ిి గా ప టలట లని 
సిఎస్ కలెకటర్లు ను ఆదేశంచార్ల. అంతేగాక జ సిలను పూర్ిత స్ాా యలో క ంటింగ్ పకి్ియలో బలధయత్లు 
అపిగించాలని పభిుత్వ పధిాన కార్యదర్ిి ఆదితాయ నాధ్ దాస్ కలెకటర్లు  ఆదేశంచార్ల. 
 

ఈ వీడ్పయో సమావేశంలో ర్ాష్ట ర పంచాయతీర్ాజ్ మర్ియు గాిమీణాభివృదిి  శాఖ ముఖయ కార్యదరి్ి గోపాల 
కృష్ణ  దివవేది మాటలు డుత్ూ జడ్పిటిసి ఎంపిటిసి ఓటు  లెక్కంపునకు సంబంధించ్చ ఎమ ైనా సందేహాలుంటే 
వాటిని నివృత్రత  చేసేందుకు ర్ాష్ట ర ఎనిాకల సంఘం కార్ాయలయం తోపాటల తాము అనిా వేళలా సిదింగా 
ఉంటలమని తెలిపార్ల.క ంటింగ్ కు సంబంధించ్చ ర్ాష్ట ర పంచాయతీర్ాజ్ కమీష్నర్ కార్ాయలయంలో 
24గంటలూ పని చేసేలా కంటరి ల్ ర్ూమ్ ను ఏర్ాిటల చేసుత నాటలు  చెపాిర్ల. ఎటలవంటి అవాంచనీయ 
సంఘటనలకు ఆస్ాకర్ం లేకుండ్ా కటలట దిటటమ ైన ఏర్ాిటలు  చేసి క ంటింగ్ సజావుగా జర్ిగ ందుకు త్గిన 
జాగతి్తలు తీసుకోవాలని ఆయన కలెకటర్ును ఆదేశంచార్ల. 
 

మంగళగిర్ి పో లీస్ పధిాన కార్ాయలయం నుండ్ప వీడ్పయో సమావేశంలో పాలగొ నా శాంత్ర భదతి్ల అదనపు 
డ్పజిపి ర్వి శంకర్ మాటలు డుత్ూ అనిా క ంటింగ్ క ందాిల పర్ిధిలో 144వ స క్షన్ క్ంద నిషేధాజఞలు 



విధించడంతో పాటల శాంత్ర భదతి్ల పరి్ర్క్షణకు పటిష్టమ ైన బందోబసుత  ఏర్ాిటలు  చేయడం జర్లగుత్ ందని 
వివర్ించార్ల. అంతేగాక అనిా క ందాిలోు  నిర్ంత్ర్ సిసిటివి నిఘా పర్యవేక్షణకు ఏర్ాిటలు  చేసుత నాటలు  
ఆయన వివర్ించార్ల. 
 

అంత్కు ముందు ర్ాష్ట ర పంచాయతీర్ాజ్ శాఖ కమీష్నర్ గిర్ిజా శంకర్ క ంటింగ్ నిర్ావహణకు 
సంబంధించ్చన మారొ్ దర్ికాలను వివర్ిసతత  పతి్ర క ంటింగ్ క ందంి వదద మర్ియు జిలాు  క ందంిలో కంటరి ల్ 
ర్ూము  లను ఏర్ాిటల చేసుకోవాలని కలెకటర్ును ఆదేశంచార్ల. క ంటింగ్ క ందాిలోు  నిర్ంత్ర్ విదుయత్ 
సర్ఫర్ా ఉండ్ే విధంగా ఏర్ాిటలు  చేయాలని, జనర్ టర్ును కూడ్ా ఏర్ాిటల చేసుకోవాలని అనాార్ల. 
క ంటింగ్ సిబబందిక్ వెంటనే మర్ో విడత్ శక్షణా కార్యకిమం నిర్వహ ంచాలని ఆదేశంచార్ల. స్ాట ర ంగ్ ర్ూమ్ 
నుండ్ప క ంటింగ్ హాలోు క్ బలయలెట్ బలకుిలను తీసుకువచేి సమయంలో పూర్ితగా సిసిటివి కవర్ జ్ 
చేయాలని చెపాిర్ల. 
 

కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అనిా క ంటింగ్ క ందాిలోు  పూర్ితగా శానిటేష్న్ చర్యలు తీసుకోవాలని 
గిర్ిజా శంకర్ కలెకటర్లు ను ఆదేశంచార్ల. అదే విధంగా క ంటింగ్ సిబబంది, క ంటింగ్ ఏజ ంటలు  అందర్ూ 
విధిగా మాస్క,ఫేస్ షీలుు  వంటివి ధర్ించ్చ గుర్ితంపు కార్లు తో  క ంటింగ్ హాలోు క్ పివేశంచేలా 
చతడ్ాలని  ఆదేశంచార్ల.   
 

ఈవీడ్పయో సమావేశంలో ర్ాష్ట ర ఎనిాకల సంఘం కార్యదర్ిి క .కనాబలబు త్దిత్ర్లలు పాలగొ నాార్ల. 
 

(పచిార్ విభలగం సమాచార్ శాఖ అమర్ావత్ర సచ్చవాలయం వార్ిచే జార్ీ చేయడమ ైనది) 


