
��రత�ేశ �ాజ��ంగం ప��ారం, ���ంద��తర ��ా ర���లయ�ల ��ా�ణ���� తప��స���ా చట�పర���న అనుమత�ల� �సు��వల�ి

ఉంట�ం��. ఇందుల� ప�ధమ మ��య� ప���న అంశం �ా� �క�ల �క� అనుమ� ఉం���. �యమ�లను ఉల� ం��ం�

����ం�న చ��/మ�ీదులను ���ం�� ���నం ����ా చట�పరం�ా ��ి��యవచు�.

# ���నం

1 ఈ �షయం��ౖ ��ంత అవ�ాహన ఉం�� ���ందవ సమ�జ అభ��న�� ��ర�క��� �ా� �క య�వక�లను గ����ంచం��.

2 ఆ �ా� �క య�వక�ల ����ా సమ���ర హక�� ( RTI ) 2005 ను అనుస��ం� ఆ చ��/మ�ీదు �� అనుమ� ఉం�� ల��� అ��

సమ���రం ��సం ��ా మపం����ే (��క�ట��)/ మండల����నూ� �ా�ా�లయం / స�-కల�క�� ఆ�ీ� / మ���ప�

�ా�ా�లయంల��ా�  (ఏ�ో  ఒక �ా�ా�లంల�) దర�ాసు�  ��ట�� �.

దర�ాసు�  నమ���: సమ���ర అభ�ర��� పత�ం

3 ఒక��ళ చ��/మ�ీదు �� అనుమ� ఇవ�బడల�దు అ� సమ���రం వ��న�� ఆ ��ా ర���స�ల��� మ��ి��య�ల��

ప���ాదనక� మద�త��ా �ా� �క�ల సంత�ాల� ��క��ం���.

నమ���:  సంత�ాల ��కరణ పత�ం.

4 తర��ాత, మండల����నూ� �ా�ా�లయం ఇ��న ప���, ప�జల� సంత�ాల� �ే�ిన ప��� �ల��  SP �ా����, �ల��  కల�క�� �ా����,

మండల����నూ� అ���ా�� �ా���� ఒ���క���� ఒక ప�� జత�ే�ి ���స��� �� ��  ల� పం�ిం���. (* ఈ �షయం SC/ST లక�

సంబం��ం�న�� అ��ే �ా�ీ� జ��య ఎ� . �ి ��జ���ష� ప��ర�ణ స�� (NSCRPS) �� క��� పం�ా�).

దర�ాసు�  నమ���: “అక�మ ��ా ర���లయ ��ల��ంప� �న�పం”

5 �����  ���ల� గడ�వ��సుక�� �ల��  కల�క�� �ార� ఆ చ����� త��న ���రణ �ే�ం� చర�ల� �సు��వల�ిం���ా ఆ�ే��ా� ర�.

6 ఒక��ళ ఈ ప����యల� ఏ అ���ా����� (SI,CI,DSP,MRO) ల� అ���ార దు�����గం �ే���  సదర� �ల��  కల�క�� �ా���� �ి�ా�దు

ఇ�ా��.

7 అక�డక��� ���యం జరగ� ప�ంల� �ాష� � ఉన�త ���య�ా� నం (�������) ల� �దగ�ర�న� సమ���ర ప�త�ల�� జత�ేసూ�

ఎవ��వర� ఈ �షయ���� సంబం��ం� స���న సమయంల� స�ం��ంచల��ో  �ా����ౖ క��న చర�ల� �సు��వల�ిం���ా ��సు

న�దు�ేయవచు�.

8 చట�� ల�, ���య�ల� బలవంత�ల�� ప��ే�ా� � కనుక మన హక��లను �ాజ��ంగబ��ం�ా �ా�ాడ���వ����� ఎక��వ

సంఖ�ల� జన స�కరణ �ేయ��.  �ర� �ేసు� న� ప�య���లగ�ర�ం� �వశ��� �ల��  అధ��లక� �ె�యజ�యం��.

త��న�ధం�ా సూచనల�, సల�ల� అం��ంచగలం.

మ�ఖ� గమ�క:

https://shivashakthi.org/structure/


1 అక�మ చ��/మ�ీదుల �షయంల� 99 �ాతం ఒప����� 1 �ాతం ప�జల� (��ందువ�ల�) ఒప����క�� ��� పం����

��ా�నం �ేయల�దు. పం���� ��ా�నం �ేయక�ం�� �ల�� కల�క�� చ��/మ�ీదు ��ా�ణ���� ఆ�ే�ాల� ఇవ�ర�. కల�క��

ఆ�ే�ాల� ల�క�ం�� ఎట�వంట� చ������ మ�ీదు కట���� అ�� ��ల��ంపబడ�త�ం��.

2 చర��క� ��ళ�త�న� మతం మ����� �న SC క�లసు� లను BC-C �ాను, ST క�లసు� లను OC ల��ాను స����ి��ట��

మ�ర�మ� MRO �ా��� అడగం��.

3 ��ందూ �ే�ాలయ�లక� (పం���� ���ా�� ల� ఉన�) 100 �టర� ప����ల� మ�� ఇతర మత కట���ల� ఉండ�ాదు. ��� త� �ా

కడ�త�న� ల��� ఇప�ట��� కట�� �ిన ఇతర మత కట���లను ఈ �షయం ఆ��రం�ా అక�డనుం�� ��ల��ంచవచు�.



సమ���ర అభ�ర��� పత�ం

సమ���ర చట�ం - 2005 అనుస��ం�

�ే��:__________________

* త���త త�ాల� ����ా *

* మండల ����నూ� అ���ా�� �ా���� *

�ాఖ/�ా�ా�లయం :

ప��ేశం :

1) దర�ాసు� ��ర� ��ర�:

2) దర�ాసు� ��ర� �ర���మ�:

�� �:

3) అభ����సు� న� �వ�ాల�:
123-45, మ�ఊర�, మ�మండలం, మ��ల�� , zipcode �ర���మ�ల� ����సు� న� ��ా ర���లయ���� సంబం��ం�న
���ం�� ప��� ల ప�త�లను అం��ంచవల�ిన���ా ��ా ర�న.

1. సదర� చ��/మ�ీదు కట������ అనుమ��సూ�  �ే�ిన పం���� ��ా�న ప��.
2. సదర� చ��/మ�ీదు కట������ అనుమ��సూ�  �ల��  కలక�� �ార� ఇ��న అనుమ� పత�ం ప��.

4) దర�ాసు�  ర�సుమ� �ె��ంప� ���నం:
ప�త�� నగదు ర�. 10/- (ప�� ర��ాయల�)

5) దర�ాసు� ���ాట� జత�ే���న సంబం��త ప��� ల�:
1. సంబం��త కట�డం �క� ���� ల� (4).

దయ�ే�ి సమ����ా�� ���క� �ర���మ�క� ధృ�క��ంపబ��న త�ాల� ����ా పంపవల�ిన���ా ��ా ర�న. ��ను ��ర�య
��రసత�ం క��� ఉ���ను. � సమ���నం �ెల�గ�ల� �ా�, ఆంగ�ంల� �ా� పంపవల�ిన���ా ��ా ర�న.

��ౖన అ���ం�న సమ���రం�� �ాట��ా,  ఈ దర�ాసు� ��ౖ  ఉన� file notings మ��య� �సుక�న� చర�ల �వ�ాల�
�ె�యజ�య ��ా ర�న.



అక�మ ��ా ర���లయ ��ల��ంప� �న�పం

From
అబ���� ��ర�
ప���� �ర���మ�

చర�ాణ� సంఖ�

To:
�ల��  కలక��
గ�ంట�ర� �ల��
గ�ంట�ర�

�ే�� :

అయ��,

�షయం: ఇఇఇఇ ��ా మంల� అక�మ ��ా ర���లయ ��ా�ణం ��ల��ంప� �న�పం.

సూ�క: G.O. Ms. No. 376 PR&RD (Pts. IV) Dept., �ే�� 29-11-2012

��ౖన �వ��ం�న ప�భ�త� ఉత�ర�వ� ��రక� అనుమ�ల�క�ం�� ����సు� న� ��ా ర���లయ��� ఆపవల�ిన��.

అఅఅఅ ��జకవర�ం, ఇఇఇఇ మండలం, ఉఉఉఉ ��ా మంల�, కకకకక దగ�ర అనుమ�ల�క�ం�� ����ం�న/����సు� న���ా ర���లయ���

�ా� �క ��ందువ�ల���న ��మ� ప�����ా వ������సు� ���ం. మ� అసమ��� ���ం�� సంత�ాల����ా � ధృ�ి��� �సుక�వసూ� , ఇందుక�

బ�ధు�ల�ౖన�ా����ౖ క��న చర�ల� �సుక��, కట����� ��ల��ంచవల�ిన���ా ��ా ���సు� ���మ�.

� స�య���� కృతజ�తల�



సంత�ాల ��కరణ� పత�ం

అక�మం�ా ����ం�న చ��/మ�ీదును ��ల��ంప�క� మద�త��ా సంత�ాల ��కరణ.

# ��ర� # ��ర�



ఈ �షయం��ౖ ప�భ�త� ఉత�ర�వ� ప��


