సి – విజిల్
ప్రస్ు తతము నిర్వహించబో యే శాస్న స్భ ఎనిికలలో కోడ్ ఉలల ింఘనలకు పాలపడినట్ల తే
ల ,
సామానయ పౌర్ులు సెైతిం సెల్ ఫో న్ ద్వవరా రికార్ుు

చేసి నేర్ుగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కు ఫిరాయదత

చేయుటకొర్కు సి – విజిల్ ఆిండవరయడ్ మొబైల్ యాప్ నత భార్త ఎలక్షన్ కమీషన్ ర్ూప ింద్ించడిం
జరిగినద్ మరియు యాప్ నత పారర్ింభించినద్. ఈ యాప్ నత గూగుల్ ప్లల సోో ర్ ద్వవరా మొబైల్ నిందత
డౌనలలడ్ చేస్తకొనవలసి యుింట ింద్. ఈ యాప్ నత డౌనలల డ్ చేస్తకొనతటకు ఆిండవరయడ్ 4.1 or
JellyBean
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ఉప్యోగప్డుతునిద్.ఇింటరనిట్ మరియు జీప్ీఎస్ ఆన్ లో ఉిండవలనత.
ఈ యాప్ నత ఉపో యోగిించి, ఎనిికల నియమళి ఉలల ింఘించిన వారిప్ెై ఫిరాయదతలనత చేసిన వారి
ప్లర్ు మొబైల్ నెింబర్ ఎవరికిని తెలియదత. కావున వార్ు నిర్భయింతర్ముగా ఫిరాయదతనత చేయవచతునత.
ఈ యాప్ నత ఉప్యోగిించి, తవజాగా తీసిన ఫో టోలు లేద్వ వీడియోలనత మాతరమే ప్ింప్వలెనత. కాని
పాత ఫో టోలు ప్ింప్ుటకు అవకాశిం లేదత.
ఈ యాప్ ద్వవరా ఎనిికల నియమావళి ఉలల ింఘన అనగా ఓటర్ల నత ఎవరనైనవ డబుు ఆశ చూప్ి
ప్రలోభ ప్ెటో న
ట నత/ మదయిం స్ర్ఫరా చేసినవనత, నేర్ ప్ూరిత చర్యలతో భయభారింతులకు గురిచేసిననత,
ఓటర్ల నత పో లిింగ్ సలోషన్ కు ర్వాణవ చేసిననత, లెకుకు మిించి ఖర్ుు చేసిననత, మత ప్ర్మైన
ప్రస్ింగములు చేసిననత, నకిలీ వార్ు లనత తెలియజేసిననత ఫిరాయదత చేయవచతునత. ఈ యాప్ ద్వవరా
చేసిన ఫిరాయదతనత 100 నిమిషములలోప్ు తగు చర్యనత గనైకొని అటటో చర్యనత యాప్ నిందత నమోదత
చేయబడుతుింద్.
పౌర్ుడు ఈ యాప్ ద్వవరా రనిండు విధములుగా ఫిరాయదత చేయవచతునత.
1. అజాాతవయకిుగా (ఫో న్ నెింబర్, ప్లర్ు నమోదత చేయవలసిన అవస్ర్ములేదత).
అజాాతవయకిుగా ఫిరాయదత చేసిన వారికి ఎట వింటట స్మాచవర్ిం తెలియజేయబడదత.
2. మొబైల్ నెింబర్ రిజిసలోష
ే న్ చేస్తకొనిన ఫిరాయదత ద్వర్ునికి, ఫిరాయదత నెింబర్ు
తెలియజేయబడుతుింద్. ఆ నెింబర్ు ద్వవరా ఫిరాయదత ప్ెై జరిగిన చర్యలనత
తెలుస్తకొనతటకు వీలుకలదత.
(రనిండవ ప్లజీలో)
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పౌర్ుడు ఫిరాయదత చేసిన 5 నిమిషములలో జిలాల ఎనిికల అధకారి గారికి తెలుస్తుింద్. అటటో
ఫిరాయదతనత నలడల్ అధకారి గార్ు ప్రిశీలిించి ఫిరాయదత యొకు ఫో టోకాని, వీడియో కానీ స్రిగా
కనిప్ిించకపో వడము లేద్వ ఎనిికల నియమావళి ఉలల ింఘన జర్ుగనట్ల తే
ల అటటో ఫిరాయదతనత మూసి
వేయడము జర్ుగుతుింద్. లేద్వ 5 నిమిషములలోప్ు క్షేతర ప్రిశీలన అధకారిగారికి విచవర్ణ నిమితు ము
ప్ింప్బడుతుింద్.

క్షేతర ప్రిశీలన అధకారిగార్ు 15 నిమిషములలోప్ు ఫిరాయదతలో తెలిప్ిన ఎనిికల

నియమావళి ఉలల ింఘన జరిగిన స్థ లమునకు చేర్ుకొని ఫిరాయదతలోని ఆింశములనత క్షేతర విచవర్ణ చేసి 30
నిమిషములలోప్ల యాప్ నిందత నివేద్కనత ప ిందతప్ర్ుచెదర్ు. అటటో నివేద్కప్ెై స్ింభింద్త రిటరిిింగు
అధకారి గార్ు 50 నిమిషముల లోప్ల ప్రిశీలిించి ఎనిికల నియమావళి ఉలల ింఘన జరిగినట్ల తే
ల చటో
రీతవయ

చర్య గనైకొనబడుతునిద్. లేనియెడల అటటో ఫిరాయదతనత మూసివేయబడుతుింద్.

ఒక వేళ,

రిటరిిింగు అధకారి గార్ు వారి ప్రిధ లోనిద్ కానట్ల తే
ల , ప్ూరిు స్మాచవర్ముతో తదతప్రి చర్య కొర్కు ప్ెై
అధకారి గారికి (NGSP) ప్ింప్బడుతునిద్.

ఈ విషయిం జిలాల ఎనిికల అధకారి గారికి కూడవ

తెలుస్తునిద్.
ఒకవేళ క్షేతప్
ర రిశీలనవధకారి గార్ు ఫిరాయదతనత తిర్స్ురిించినచో, అటటో ఫిరాయదతనత జిలాల ఎనిికల
అధకారి గార్ు అవస్ర్మైతే వేరొక క్షేతప్
ర రిశీలనవధకారి గారికి విచవర్ణ నిమితు ిం ప్ింప్ి తగు చర్య గనైకొన
బడుతుింద్. ఈ విషయ మింతయు మొబైల్ నెింబర్ు ద్వవరా ఫిరాయదతద్వర్ునికి తెలుస్తునిద్.
***

