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ఉర్దూ , మరాఠ ీభాషల్లో  ఓటరో్ జాబితాల్ ప్రచుర్ణ ప్ూరతి 
తెల్ంగాణ రాష్రంల్లని 16 శాసనసభ నియోజక వరాా ల్ల్ల ఉర్దూ ల్లనూ, మూడు నియోజక వరాా ల్లో  మరాఠీల్లనూ  

ఓటరో్ జాబితాను రాష్ర ఎనిికల్ సంఘం  ప్రచురతంచంది. ఈ ఓటరో్ జాబితాను  తెల్ంగాణ ఎనిికల్ కమీషన్ 

వెబ్ స ైటలో  కూడా ఉంచనటలో  ప్రధాన ఎనిికల్ అధికారత డా. ర్జత్ కుమార్ బుధవార్ం ఒక ప్త్రరకా ప్రకటనల్ల 

తెలియ చేసార్ు. ఓటర్ుో , రాజకీయ పారీ్ల్ు వాటిని ప్రతశీలించుకోవచచని ఆయన తలెిపార్ు. 

ఎనిికల్ నియమావళి వీల్ు కలిపంచనటలో గా ఒక శాసనసభ నియోజకవరా్ంల్ల అధికార్ భాష కాకుండా ఇతర్ 

భాష మాటాో డేవార్ు 20%కి మంచ ఉంటే ,  ఆ అల్పసంఖ్ాాకవరాా ల్ భాషల్లకూడా అక్షరాసుాల్ు చెప్పపకోదగతన 

సంఖ్ాల్ల ఉంట ే సదర్ు భాషల్ల కూడా ఓటరో్ జాబితాల్ు ముదిరంచ, ప్రచురతంచాల్ని ఎనిికల్ కమీషన్ 

నిరదూశిసుి ంద.ి 

హ ైదరాబాద్ జిల్ాో ల్లని ముషీరాబాద్, మల్క్ పేట, అంబర్ పేట, ఖ్ ైర్తాబాద్, జూబిలీ హిల్స్, సనత్ నగర్, 

నాంప్లోి, కారాాన్, గోషామహల్స, చారతినార్, చాందరా యణ్ గుట్, యాకుత్ ప్పర్, బహదూర్ ప్పర్, సికిందరాబాద్, 

సికిందరాబాద్ కంటలనెింట్  శాసన సభ నియోజకవరాా ల్లో నూ, నిజామాబాద్ జిల్ాో ల్లని నిజామాబాద్(అర్బన్) 

శాసనసభ నియోజకవరా్ంల్లనూ  ఓటరో్ జాబితాను ఉర్దూ ల్ల ప్రచురతంచడం జరతగతంది. 

అల్ాగద ఆదిల్ాబాద్ జిల్ాో ల్లని బో ధ్ , నిర్ిల్స జిల్ాో ల్లని ముధోల్స, నిజామాబాద్ జిల్ాో ల్లని జుకకల్స శాసనసభ 

నియోజక వరాా ల్ల్ల మరాఠీల్లనూ ఓటరో్ జాబితా ప్రచురతంచడం జరతగతంది. 
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Urdu, Marathi electoral rolls published 

The election authorities have published electoral rolls in Urdu for 16 Assembly 

constituencies and in Marathi for three other Assembly constituencies. 

This is done as per Rule 4 of Registration of Electors Rules 1960. The rule stipulates that 

in an Assembly constituency where more than                    20 percent of the electors speak and 

use a language other than the official language and the number of people literate in that minority 

language is significantly high, the Election Commission will issue direction that the rolls should 

be printed and published in that minority language also. 

The Chief Electoral Officer, Dr Rajat Kumar, said, the published rolls of these 

constituencies are made available on-www.ceotelangana.nic.in, for verification by voters, 

political parties etc. 

The Assembly constituencies, for which the electoral rolls in Urdu are published, are 

Nizamabad (Urban) in Nizamabad district, and  Musheerabad, Malakpet, Amberpet, 

Khairatabad, Jubilee Hills,  Sanathnagar, Nampalli, Karwan, Goshamahal, Charminar, 

Chandrayangutta, Yakutpura, Bahadurpura,  Secunderabad and Secunderabad Cantonment, all in 

Hyderabad district. 

The Assembly constituencies, for which the rolls are published in Marathi, are Boath in 

Adilabad district, Mudhole in Nirmal district and Jukkal in Nizamabad district. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


