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              Enthusiastic response to call for webcasting: Jt CEO 

 

                   The office of the Chief Electoral Officer of Telangana has 

received enthusiastic response from students to its call to participate 

in webcasting of the polling process at booths on the polling day. 

 

                    The Joint Chief Electoral Officer,  Amrapali Kata said here 

on Monday that over 9,500 students had responded to the call and 

that their services would be used for the purpose. The details of 

those who responded, were passed onto the District Collectors. 

  

                     She thanked the media for highlighting the CEO office 

call, resulting in the a response, and sought awareness of the link 

again  

 http;//bit.ly/TSwebcast2018 

 to enable  more students to come forward for the task. 

 

                     She said, Hyderabad district saw the highest number of 

enrolments for the work---2,148 and Wanaparthy district the 

lowest—60. These numbers pertained to students, who signed up on 

the mobile link http://bit.ly/TSwebcast2018 only. District Collectors 

and Returning Officers were also working hard to motivate students 

of the local colleges  to participate in the work and they have 

additional students who have already been enrolled, she added. 

 

http://bit.ly/TSwebcast2018
http://bit.ly/TSwebcast2018


 

*విద్యార్థు లు స్పందన అదభుతం: మీడియా స్హకారానికి ఆమ్రపాలి 

కృతజ్ఞతలు* 

తెలంగాణ శాస్నస్భకు డిస ంబర్ 7న జ్రిగే ఎనిికలనభ వెబ్ ద్యారా 

ప్రతాక్ష ప్రసార్ం చేసే అవకాశానిి అంద్ిప్ుచ్భుకోవాలని రాష్్టర ఎనిికల స్ంఘం 

ప్రతికలు, టీవీల ద్యారా చేసిన విజ్ఞప్ిి కి విద్యార్థు లనభంచి వచిున స్పందన 

అదభుతమ్ని ద్యద్యప్ు 9500 మ్ంద్ి వారి సేవలనభ అంద్ించ్డయనికి మ్ ందభకు 

వచయుర్ని జ్ాయంట్ సిఇఓ శ్రీమ్తి ఆమ్రపాలి సో మ్వార్ం ఒక ప్తిరకా ప్రకటనలో 

తెలిపార్థ. 

ఇప్పటి వర్కు హ ైదరాబాద్ నభండి అతాధికంగా 2418 మ్ంద్ి విద్యార్థు లు 

వారి ప్ేర్థు  నమోదభ చేస్భకున్యిర్ని అతాలపంగా వనప్రిినభండి 60మ్ంద్ి 

చేస్భకున్యిర్ని తెలుప్ుతూ, ఎనిికల ప్రధయన కారాాలయానికి అంద్ిన ఈ 

వివరాలనభ జిలాు  ఎనిికల అధికార్థలకు ప్ంప్ుతున్యిమ్ని ఆమె 

వివరించయర్థ. 

జిలాు  ఎనిికల అధికార్థలు, రిటరిింగ్ అధికార్థలు సాు నిక కళాశాలల 

విద్యార్థు లనభ కూడయ ఉతేిజితులనభ చేస్భి న్యిర్ని  అలాకూడయ అదనంగా చయలా 

మ్ంద్ి నమోదభ అయాార్ని ఆమె తెలియ చేసార్థ. 



http://bit.ly/TSwebcast2018  లింక్ ద్యారా ఔతయాహిక విద్యార్థు లు తమ్ ప్ేర్థ 

నమోదభ చేస్భకోవడయనికి ఇంకా అవకాశం ఉందని శ్రీమ్తి ఆమ్రపాలి తెలిపార్థ. 

రాష్్టర ఎనిికల ప్రధయన కారాాలయం ఇచిున ప్ిలుప్ుకు మీడియా విసి్ృత 

ప్రచయర్ం కలిపస్భి నిందభవలలు  ఇంత ప్ దదఎతుి న స్పందన సాధ్ామ్యందని ఆమె 

మీడియాకు ప్రతేాకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియ చేసార్థ. 
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