
క�షన�, �ాఠ	ాల ���	ాఖ �ా�� �ా�ా�వర�నమ�ల� 

ప�సు� తం:  ! �ా"ే�వ$ %న&రభదు� డ*, ఐ.ఏ.ఎ. 

 

ఆ�.�.ినం:  ఇ ఎ	 ఇ 02-2802/1/ 121/ 2019-
ా� ం�/�.ిఎ	.ఇ          �ే��:  26.1.2020 

�షయం: 
ాఠ�ాల �ద�-
ాఠ�ాలల��  
ా���ద ! గదుల$ �భ&త ర)హణను 

,-ర.గ/పర12345 త6�న వ�వస9ను ఏ�ా;ట= >ేయ2345 ఆ�ే�ాల$ జA�B >ేయడం-

గ/��ంD 

ఆ�ేశమ�ల� 

ఆంధ&ప&�ేF �ాషH Iంల� 44,570 ప&భ/త) 
ాఠ�ాలల$ ఉK3LM. ఈ 
ాఠ�ాలల��  
చదువPనభ��సిుQ నL ��3�ర.9 ల$, మ/ఖ�ం6ా బUVకల వ�45Qగత ప���భ&త దృYాH ! 
ాఠ�ాలల��  


ా���ద ! గదుVL సకZమం6ా ర)[\ంచవల�ిన ఆవశ�కత ఉనL��. 

2.  జనవ�� 9  వ �ే�^K3డ_ Dత`Q ర.ల� అమbఒ2d 4ార�కZమం 
&ా రంeసూQ  6gరవhయ/లiౖన 

మ/ఖ�మంk&6ార. తల$� లంద��4l ఈ సందరmం6ా ఒక nిల$పP>31ర..  అమbఒ2d 4ార�కZమం 

45ంద ఏ23��45 రo.15,000 ఆ��9క సpయం 
q ం��న తల$� ల$ తమక$ అం��న ఆ��9క సpయంల� 
తమ వంతr ��ాళం 45ంద ర..1000/- (అt�ాలu vwM� రo
ాయల$) 
ాఠ�ాల తV�దండ_& ల 
కyటz45 అంద>ేయగలందులక$, ఆ �ధం6ా జమ>ే�ిన {q మ/b�| తV�దండ_& ల కyటzల$ 

ాఠ�ాలల� 
ా���ద !గదుల ర)హణక$ త6�న చర�ల$ >ేపటHగలందుల4l vార. �జ}nిQ  
>ే�ియ/K3Lర..  

3.  4ాబట~H , 6gరవhయ మ/ఖ�మంk&6ార. ఇD1న nలి$పP ,�రక$ 
ాఠ�ాలల తV�దండ_& ల 

కyటzల$ తదుప�� చర�ల$ �సు4�వడం 4�సం ఈ ��గ/వ చూnిన �ధం6ా చర� >ేపటHవల�ిం��6ా 
ఆ�ే�ంచKwౖన��. 

• 
ాఠ�ాలల ప&�3K�
ా�3�య/ల$ 30.01.2020న తV�దండ_& ల సమuv��ాLఏ�ా;ట= >ే�,ి 

ాఠ�ాలల 
ా���ద ! ర)హణ గ/��ంD �సు4�వల�ిన చర�లను �వ��ంD అ�� 
తV�దండ_& ల బUధ�త6ా vా��45 �శ�^క��ం>3V. 
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• ఆ సమuv��ా45 pజ���న తల$� ల$ vా�� వంతr ��ాళం6ా ప&k ఒక�ర. రo.1000/- 

తV�దండ_& ల కyటz బU�ంక$ ఖu�3క$ జమ >ెయ�వల�ిం��6ా అభ���9ం>3V. 

• �లu�  ��3��ాఖu��4ా�� 
ాఠ�ాలల��  
ా���ద ! గదుల$ �భ&త ర)హణక$ �లu�  {ా9 Mల� 
ప&�ే�కం6ా ఒక బU�ంక$ ఖu�3 �ెరవవలiను. 

• తV�దండ_& ల కyటz బU�ంక$ ఖu�345 తల$� ల$ vా�� వంతr ��ాళం6ా జమ >ే�ిన డబ/� 

ాఠ�ాలల ప&�3K�
ా�3�య/ల$ ప&�ే�కం6ా 
ా���ద ! గదుల$ �భ&త ర)హణ 4�రక$ 
�లu�  ��3��ాఖu��4ా�� ఆధ)ర�ంల� �ెరDన బU�ంక$ ఖu�3క$ జమ >ేయవలiను. 

• 
ాఠ�ాలల� 
ా���ద ! గదుVL ఎప;ట~కపP;డ_ �భ&పరచ2345 ఒక ఆయuను 
తV�దండ_& ల కyటzK� ఎంnిక>ేసు4�వ2345 సహక��ం>3V. 

• ఆ �ధం6ా ఎంnిక >ేసుక$నL ఆయuక$ Kwలక$ రo.4,000/- >�పP;న >ెV�ంచగలందులక$ 
తV�దండ_& ల కyటz �3)�ా ��ాbం>3V. 

• �లu�  {ా9 Mల� �లu�  ��3��ాఖu��4ా�� ఆధ)ర�ంల� ర)[\సుQ నL బU�ంక$ ఖu�3 నుం2d 
�లu�  ��3��ాఖu��4ా�� ప&k Kwలu రo. 4,000/- >�పP;న 
ాఠ�ాలల� 
ా���ద ! 
గదులను �భ&ం >ేసుQ నL ఆయuక$ 6gరవ v�తనం >ెV�ం>ేందుక$ 
ాఠ�ాల 
ప&�3K�
ా�3�య/డ_ ర)[\సుQ నL తV�దండ_& ల కyటz బU�ంక$ ఖu�345 ఆKw�� � �3)�ా 
జమ >ేయవలiను. 

• ఆ �ధం6ా 
ాఠ�ాల తV�దండ_& ల కyటz బU�ంక$ ఖu�345  జమ >ేయబ2dన డబ/�ను 

ాఠ�ాల ప&�3K�
ా�3�య/డ_ 
ాఠ�ాల 
ా���ద ! గదులను �భ&పర.సుQ నL ఆయu 
�క� బU�ంక$ ఖu�3క$ జమ >ేయవలiను. 

• 
ాఠ�ాల 
ా���ద ! గదులను �భ&పర.సుQ నL ఆయuలక$ vాట~ 
ా���ద ! ర)హణక$ 
అవసర,-�న {ామ6�Z అన6ా బ&షr� ల$, �పPళ��, �ిK3Mల$ వ6���ా సమక�ర.14�వ2345 
అM�� వ�యం 4�రక$ Kwలక$ రo.2000/- >�పP;న 
ాఠ�ాల45>ే1 4ాం
q �� 

6Zా ంట=లనుం2d సమక��ా1V. 

• ఆ �ధం6ా 
ాఠ�ాలల��  
ా���ద !ం సకZమం6ా అమలవPతrనL�^ ల��^ ప&k��� 

ప&�3K�
ా�3�య/ల$ పర�v��dంD �q ట� �3)�ా �Vెయప�ా1V. ఇందుక$ అవసర,-�న 

2d�ట  ట¡  రo
q ం��ంచడం జర.గ/తrనL��. 
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• తV�దండ_& ల కyటzల� ఉనL సభ/�ల నుం2d మ/గ/¢ �� తV�దండ_& ల స£ కyటz6ా 
ఏ�ా;ట= >ేయవలiను. ఆ స£ కyటz vార. 
ాఠ�ాల ఆవరణల� ఉనL 
ా���ద ! గదుల 
ర)హణను ప&k ��¤ స)యం6ా పర�v��dంD అందుల� ల�ట=
ాట� ను 
ప&�3K�
ా�3�య/45 దృ¥ిH45 మ��య/ తV�దండ_& ల కyటz దృ¥ిH45 �సుక$�ావలiను. 

• అ� ే�ధం6ా 6Zా మ సDvాలయంల� �ద�-సం�¦మ సpయక$డ_ vా�ా45 మ§డ_{ార.�  

ాఠ�ాల ఆవరణల� ఉనL 
ా���ద !పP గదుల ర)హణను స)యం6ా ప��¨VంD �q ట� 
��ి ఆ� లiౖK��  
q ందుపర>3V.  

• ప&k మ§డ_ Kwలలక$ ఒక{ా�� 
ా���ద ! ర)హణ సకZమం6ా అమల$ జర.గ/తrనL�^ 
ల��^ స)తంత& సంస9  �3)�ా పర�v�tణ >ేపటUH V. ఇందుక$ 6Zా మంల� స)యం సpయక 

బృం�3ల సహ4ారం �సు4�వడం జర.గ/తrం��. 

• 
ాఠ�ాలల� 
ా���ద ! ర)హణ సకZమం6ా అమల$ జ��6¦లu చూడటంల� ��3�ర.9 ల 
ాత& 
క�23 మ/ఖ�,-�న��. ఇందుక$ 6ాను ��3�ర.9 లక$ �3మ/ 
ా���ద !పPగదుVL 

�©6�ంDన తర.vాత vాట~ తప;స��6ా �భ&ం6ా ఉంచడం గ/��ంD తప;స��6ా 
�ెVయపర>3V. 

• 
ాఠ�ాలల��  
ా���ద !ర)హణ గ/��ంD ప&kKwలu తV�దండ_& ల కyటz సమuv�శంల� 
తప;స��6ా సª�dం>3V. ల�ట=
ాట=�  ఉనLట�M�ే vాట~ ,-ర.గ/పర.14�వడం 4�సం 

త6�న చర�ల$ >ేపటUH V. 

• 
ా���ద ! ర)హణల� hట~ �©గం గ/��ంD క�23 తగ/ జAగZతQల$ �సు4�వల�ిం��6ా, 
hళ�� వృ«3 >ెయ�క$ం23 చూ�¬టట=�  క�23 సూచనల$ ఇసుQ ం23V. 

• సమగZ �� �లu�  4ా�ా�లయంల� ఉనL కమ§�టz ®¯లiౖజ¦ష� ఆ�సీర.క$ ఈ 

సూచనల$ అమల$ పరచవల�ిన బUధ�త అప;6�ం>3V. 

4.  ఈ అంశం ªద తV�దండ_& లక$ ప±��Q అవ6ాహన కలగడం 4�సం మ��య/ 
ాఠ�ాలల��  

ా���ద ! ర)హణ తప;స��6ా 01-02-2020 నుం2d అమల$ జ��6¦టట=�  త6�న చర�ల$ 
>ేపటUH V. 
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5. �లu� ల� ��3��ాఖu��4ార.ల$, సమగZ �� అదనపP 
&ా జ�క$H  4� ఆ��´K�టర.� , మండల 

��3��ాఖu��4ార.ల$, క�సH� ��{¶ �· పర·ను�  ®తQం 
ాఠ�ాVL సంద��¸ంD 
ాఠ�ాల �ిబ�ం��, 

తV�దండ_& ల కyటzల జAగరoక$VL >ెయ�డం 4�సం 4ా�ా�చరణ ప&ణ3¹క రo
q ం��ంచు4�vాV. 

6 .  ఈ ఆ�ే�ాలªద �సుక$నL చర�ను ప&k ��� కyషన� 4ా�ా�లయu45 ఎప;ట~కపP;డ_ 
v���ం>3V. 

 

�ా"ే�వ$ %న&రభదు� డ*  

క3షన�, �ాఠ	ాల �ద� (ప5.ఆ.బ8) 

 

�లu�  ��3��ాఖu��4ార.లక$,  
సమగZ �� అదనపP 
&ా జ�క$H  4� ఆ��´K�టర�క$ 
సమగZ �� ఎ6�ºక��ట~» ఇంజhర�క$ 
 

ఈ ప&k 
ాఠ�ాల ��3��ాఖ మ/ఖ�4ార�ద��¸6ా�� ప��¨లనక$ సమ��;ంచKwౖన�� 
�¬H� 
&ా జ�క$H  2ె�ౖ�కHర. సమగZ �� vా��45 
�ాషH Iంల� �లu�  కలiకHర�ంద��4l  
6gరవhయ/లiౖన ��3��ాఖuమuతr�ల 6ా�� 4ా�ా�లయ ప&�ే�క అ��4ా��6ా��45 పంపKwౖన��. 
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