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*తెలంగాణ ఓటరుకోసం ‘నా ఓటు’* 

 

డిస ంబరు 7న ఓట ంగ్ ముహూరతం  దగ్గరపడుతునన కొద్దీ  ఓటరు 

సౌకరయవంతంగా వెళ్ళి సులభంగా ఓటువేసి రావడానికి ఎనిన 

అవకాశాలునానయో వాట ని ఆచరణలోకి తీసుకు రావడం జరుగ్ుతుననద్ి.  ఈ 

ద్ిశగా ఇపపట కే చాలా యాప లను పరవశేప టటగా ఇపపపడు కొతతగా గ్ురువారం 

‘నా ఓటు’ అనే మరో అధునాతన, బహుళ పరయోజనకర యాప ను రాష్టట ర 

పరధాన ఎనినకల అధికారి ఆవిష్టకరించారు. 

ఆండరా యిడ్, ఐఓస్ అనే ర ండు ఆపరేట ంగ్ సిసటమ్ ల మీద పనిచేసే ఈ యాప 

ద్ాారా ఓటరుకు కలిగే పరయోజనాలు-ఎపిక్ నంబరు, పేరు క్షణాలోో  వెతికి 

పటుట కోవడం, ఎపిక్ నంబరు లేద్ా ఓటరు పేరుతో పో లింగ్ సేటష్టన్ ఏద్ో , ద్ానికి 

వెళిడానికి దగ్గర ద్ోవ, అకకడికి చేరుకోవడానికి వీలయిన బసాట  , ర ైలేా సేటష్టన్ 

ఎకకడునానయో తెలుసుకోగ్లగ్డం, అనినట కీ మంచి తన నియోజక వరగం 

వివరాలు, అకకడ ఎవర వరు పో టీలో ఉననద్ద తెలుసుకోవడం. ఇక ద్ివాయంగ్ 

ఓటరోకయితే పో లింగ్ బూత కు వెళ్ళిరావడానికి రవాణా సౌకరయం కలిపంచమని 

విననవించుకోవడం వంట  అంశాలు ఉనానయి. 



ఈ యాప ను తెలంగాణ రాష్టట రంలోని ఓటరుో  ఉచితంగా వారి వారి సాార్టట ఫో న్ లలో 

డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచుు. 

 

*నా ఓటుకు లోగో డిజ ైన్ చేసి పంపితే రు.15వేలు బహుమతి* 

 

తెలంగాణ ఓటరు కోసం కొతతగా ఆవిష్టకరించబడిన ‘నా ఓటు’ అనే అధునాతన 

యాప కు ఆకరషణీయంగా, అరథవంతంగా లోగోను డిజ ైన్ చేసి పంపినవారికి 

రు.15వేలు బహుమతి ఇసాత మని రాష్టట ర ఎనినకల పరధాన అధికారి డా.రజత 

కుమార్ట పరకట ంచారు. 

ద్దనిలో ఎవరయినా పాలగగ నవచునీ, ఎంటీరలను నవంబర్ట 30నుండీ డిస ంబరు 6 

వ తేద్ద సాయంతరం 5గ్ంటలలోగా పంపాలని, ఉతతమ ఎంటీరని డిస ంబరు 10న 

పరకట సాత మని ఆయన తెలియచేసారు. దరఖాసుత లను   

naavotets@gmail.com మెయిల కు పంపాలిి ఉంటుంద్ి. 
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PRESS RELEASE  

Naa Vote 

The CEO Telangana today launched an app on both android and iOS called Naa Vote. The app is 

designed to aid the citizen to participate better in the forthcoming Legislative Assembly 

Election.  

The app contains the following features to allow the voter to  

1. Search for EPIC number with name 

2. Search for the name of the polling station with EPIC number or voter  name 

3. Search for the best route to reach polling station  

4. Search for the nearest police station or bus stop 

5. Request for pick up if the voter is a PwD voter 

6. Find the details of the assembly constituency and the candidates who are contesting from there 

DESIGN CONTEST 

Design contest for logo of CEO Telangana’s new app Naa Vote. 

Conditions 

Announcing a Design contest for the logo of CEO Telangana’s new app Naa Vote. The contest is 

open to all. The Participants are requested to draw inspiration from the Constitutional authority 

of the Election Commission of India and the vibrancy of Telangana.  The logo should be 

accessible, friendly and understandable. The logo must compulsorily contain the two words 

‘Naa’ and ‘Vote’ in the script of any of the following languages:  Telugu, English, Hindi or Urdu. 

The meaning of the logo must necessarily translate into ‘my vote’. The space between the two 

words is optional.  

 

There will be a cash award of Rs. 15,000 for the selected logo. The contest opens at 30.11.2018 

and will close at 5 pm of 6 .12.2018.  The winner shall be announced on 10.12.2018.  

Application Process 

All applications must be mailed to naavotets@gmail.com. The application must 

necessarily contain 

1) A screenshot of the app opened on the applicant’s phone 

2) Name of the Applicant 

3) Age 

4) Gender 

5) Phone Number 

6) Address 
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