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సూ�� ���	 సంస�  ��� �� ట� - 2019 

�ి�య���న ����ర!" లక%, &'రవ)య*ల+ౖన ఉ�ా/��య*లక% ఇ�ే మ3 ఆ5�నం.సూ�� ���	 అ89 స�చ;ంద =>?ా సంస�  

అ��@A�ా లB Cా� �ించబEF, GతIJ ర! Kల3L  &ాM Nణ �>ద ����ర!" ల �Pసం 2009 నుంEF క%M Rి SేసుJ ం�T, సుమ3ర! 1005 మం�T 

�>ద ����ర!" లక% ఉGతమ* &ా �ాఠ� పWసJ�ాల%, బటXల% మ@Aయ* ఇతరత� చదువW క% �ావల=ిన అYZట[Y �\Y పం�ిణ] 

SేసుJ ం�T, ఇప^ట[ వరక% 11 గవరZ��ంట` abcసూ��d Y దతJతe fసు�\Y, gM�ాళహ=ిJ , ఎ@k^డm, noటX ంబpడm వంట[ 

మండల3లBL , సుమ3ర! 300 &ాM మ3ల� �సJ@AంG =>వల% అం�TసుJ నZ�T.మ3 సంస�  న��q మrల =ి��" ంతమ* "���� ��నం 
మ5 ��నం" మ@Aయ* "మ3నవ =>వయr మ3ధవ =>వuv". 
 

��� �� ట� - 2019 :- 

&ాM Nణ ����ర!" ల nెx� nేటలను, 8yౖపWణ��xZ ?yల%గ*లB� fసుక%వGz, ?ా@AలB ఆతq�{ా�సం Yం�ి ?ా@A మంG భ�ష�~ � 

బ�టల% ?9య3లY అ89�T మ3 సంస�  ప�యతZమ*. ఈ ప�యతZమ*లB బ�గమ* &ా ఇప^ట[�k 2 ��� �� ట� లను Yర�a�ంS�మ*, 

ఈ Cా@A ఇం�ా ఎక%�వమం�T ����ర!" ల� ఈ అవ�ాశమ* ఇ?ా�లY, N సూ�� � ఈ ఆ5�నం Y పంపడ���న�T. ఈ ��� 

2019 � సుమ3ర! 50 &ాM Nణ abcసూ��d Y ఎం�ిక Sేసు�\Y Yర�a�సుJ 8�Zమ*.ఈ ప�యతZమ* లB Nర� బ�గం 

పంచు�\Y, మన �ిలL లను ��� తda�ంG ఈ మంG అవ�ాశమ*Y �Y�&Aంచు�P వల=ిన�T &ా మ3 మన�. భ�ష�~ లB ఈ 

��� Y Kల3L  �తJమ* �సJ@AంS�లY, మన Kల3L  ����ర!" లంద@A� ఒక మంG గ*@AJంపW వSేz ?9�Tక Y తయ3ర! Sేయ3ల89�ే 

మ3 ల��ం. 

��� �వ@ాల% :- 
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��� ర��d :- 

1. ��ౖన nెx�ిన ?yబ�ౖdట` Y ఇంటర!8y� ���ర ఓ��� S=ే ి తప^క%ంE� @AK=>X �ష� Sసేు�PంEF, ఒక?9ళ ఏ���8� 

ఇబ�ందుల% తల+�Jn,ే Nక% ఇG�న �� ను నంబర!లక% �� ను Sే= ి సూచనలను fసు�PంEF. Nక% ఇతరn��  ఏ 

సం�ేహమ*ల% తల+�Jనను మ3క% �� ను S=ే ిYవW� �J  Sేసు�P?ాxdం�T &ా మన�. 

2. �తJమ* ఒక సూ�ల% నుంG మ*గ*� ర! ����ర!" ల% మ3త��� �ాల�� నవల+ను. ఒ�P� తరగ� నుంEF ఒ�P� ����@A", 

మ@Aయ* ప�సుJ తం 8, 9, 10 వ తరగ� చదువWతeనZ ����ర!" ల% మ3త��� ��� లB �ాల�� నవల+ను. ఒక� 

అబ��u మ@Aయ* ఒక� అమ3qu తప^Yస@A &ా ట�మ* లB ఉండవల+ను. 

3. సూ�ల% నుంEF ����ర!" లY N ప�/�న ఉ�ా/��య*ల% �ా), ల��� ఇతర ఉ�ా/��య*ల% �ా) (ల��� N వ�@�L  

EF&�M చ�T�న �/��@A" �ా)) 8��89� S=ే ి ��� తda�ంచవచుz. ఆ ఉ�ా/��య*డm ����ర!" ల Y �ి��>ర! 

Sేu�ించడం, సల5ల%/సూచనల% Sేయడం, N ప�య3ణ భద�త ల �Pసం Nn� కల= ి��� ?9�Tకక% తప^క%ంE� 

@ా?ాx. 

4. N సూ�ల% నుంEF ����ర!" ల% ��� జర!గ* ?9�Tక (మ*G�?¡ల% abcసూ�ల%) క% @ావE�Y� @¢ండm ��� దశ 

లలBనూ బసుd S�@�£ల% ఇవ�డమ* జర!గ*తeం�T, N ప�య3ణమ* భద�మ* &ా వWండmటక% త&Aన జ¤గMతల% 

fసు�PంEF, ¥ల% అun ే����ర!" ల క%ట`ంబసభ*�ల% లB ఒక�ర! @ావచుz. 

5. ����ర!" లను ��� లB ఈ అం{ాల లB ప�శZల% అడmగ*n�ర!. 1. పW@ాణ�ల% 2. మన �ేశం-¦§&�¨కం, 3.ఆంధ� 

ప��ే© ¦§&�¨కం 4. Cా�తంత� �� @ాట�ల% - ¥ర!ల%, 5. ¦�రత చ@Aత�, 6. మన �శేం - �ªMడల%, 7. జనర� 8�ల+Eె£ 

& క@¢ంట` అ«�ౖ¬d, 8. ఆ�ష�రణల%, ప@A{ధనల% మ@Aయ* {ాసJ ®?9తJల%, 9.ప�పంచ �{ేాల%, ప�/�నుల%, 

@ాజ/�నుల% మ@Aయ* ప��ే{ాల%, 10. ఇతర య3దు� Gzక అం{ాల% 

6. సూ�ల% ���	 సంసJ  ఈ �తJమ* ��� Y ¥E�̄ @A�ా@A°ం± Sే=,ి ప��కల మ@Aయ* C� Rియ� NEFయ3 సంస�ల 

���@ా ప�Cారం Sేయ*టక% సర� హక%�ల% Y కx&AవWంట`ం�T. 

7. ��� �దట[ దశ మ*&A=ిన తర!?ాత �తJ  �దట &ా YxGన గ@AషXం &ా �ాయ*ం�d Cా/TంGన 6 ట�మ*లను 

మ3త��� «�ౖన� దశక% �లివడం జర!గ*తeం�T, �ాuంటL  �షయం లB తe�T Yర³యం సూ�� ���	 సంసJ  �!ే 

8. అదనం &ా, అవసరం అను�\ంటµ �\YZ ర��d ��� జరగబ¶ uv మ*ందు సూ�� ���	 సంస�  nెxయజkసుJ ం�T. 

ధన�?ాదమ*ల% 
సూ�ల% ���	 =>?ా సంస�  బృందం 


