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                     ప్రవ్రిన నియమావ్ళి –సూకుి లు 

• ద్ేశ్ుం ఇచేే బహుమత్ర ప్రా థమిక హకుుల ైతే, వాటిక్త హదుు లుుండకూడదని 
అరథ ుం క్ాదు...... అుంబేదుర్ 

 

• మనుషయయలలో సవత్హాగా ఏ క్ొద్దు ప్ాటో అవినీత్ర సవభావ్ుం వ్ ుంట ుంద్ద. వారు 
జనమత్ః అవినీత్ర రకుసుల ై వ్ ుండరు. త్రువాత్ త్రువాత్నే వారు అవినీత్ర 
సామాా ట ు లుగా మారి వ్ ుంటారు....... వాలటు ర్ 

 

 

• అధదక్ారి అననవాడు మృదుమధ్ురుంగా మాటాా డడుం నేరుేక్ోవాలి....... 
బద్ ు న 

 

• ప్రవ్రిన అదు ుం లాుంటిద్ద. ప్రత్ర మనిషి ప్రత్రబుంబుం అుందులో 
కనుబడుత్యుంద్ద...... గోథ ే

 

 

• ద్ేశ్ుంలో అవినీత్ర ఎకుువ ైన క్ొద్దు  చటాు లు, నీత్ర సూతార లు 
ఎకుువ్వ్ త్యుంటాయి...... హన్ టన్ 

 

• ప్రత్ర వ్యక్తి  త్నుంత్తానుగా నిజాయితీప్రుడ్ ై వ్ ుండ్ాలి...... మారుస్ ఆరిా యస్ 
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• విధద నిరవహణకు మిుంచిన దే్శ్ సేవ్ లటదు...... గాుంధద 

 

• నీ వ్దు కు వ్చిేన వారిక్త చేత్న ైనుంత్ ఉప్క్ారుం చేయగలవ్ . ద్ేవ్ డు 
సుంతోషసిాి డు..... షిరిి  సాయి బాబా 

 

• అధదక్ారుంలో వ్ ుండగా ఒక వ్యక్తి  ఏుం చేసాి డననదే్ అత్ని వ్యక్తి తావనిక్త 
క్ొలమానుం..... పిటాు కస్ 

 

 

• ఒకని గుణగణాలను ప్రిశ్రలిుంచాలనుకుుంటే, అత్నిక్త ఒకసారి అధదక్ారుం ఇసిే 
చాలు....... అబరహాుం లిుంకన్ 

 

 

• చినన నేరాలను ఉపేక్షడసిే, అవి పెదు  పెదు  ఘోరాలకు ద్ారి తీసాి యి.....  రసిున్ 

 

• త్ప్ పడు ఆలోచనలు ఆలసయుంగాన ైనా దుషఫలితాలు ఇసాి యి.......         ఐన్ 
సటు న్ 
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• సరిద్దదు కుుండ్ా వ్ద్దలటసిన త్ప్ పను మిుంచిన ఆప్ద మరొకటి లటదు....... 
బాసాా 

 

• ప్రత్ర ప్ౌరుడు హకుులను మాత్రమే క్ోరుకుుంటూ, బాధ్యత్లను విసమరిసిే, అద్ద 
అరాచకుం అవ్ త్యుంద్ద....... గాుంధద 
 

 

• మీరు క్ారాయలయానిక్త వ ళ్ళేటప్ పడు కనిపిుంచే వ్యకుి లను హాయిగా నవ్ వత్ూ 
ప్లకరిుంచుండ్డ. సాయుంత్రుం ఇుంటిక్త వ్చేేటప్ పడు మీకు వాళ్ళా  కనిపిసాి రు 
కద్ా..... విలాన్ మిజనర్ 

 

• అదృషు ుం వ్లా ముంచి ఉద్య యగుం రావ్చుేనేమో క్ానీ, ఆ ఉద్య యగానిన 
నిలుప్ క్ోవ్డ్ానిక్త ఆ  అదృషు ుం చాలదు......జ . ఆరమర్ 

 

 

• చ డును ఉపేక్షడుంచినవాడు ముంచిని నిరాక్షయుం చేసుి నానడనన మాట...... 
టాల్ సాు య్ 
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• నా కూత్యరు నేరుం చేసినా, ఆ చేయిని నరిక్త వేయాలి.........మహమమద్ ప్రవ్కి 

 

 

• మీరు ఎుంత్ గొప్పవార ైనా, నేరుం చేసిే , ఎప్ పడ్య  ఒకప్ పడు చటాు నిక్త ప్ట ు ప్డక 
త్ప్పదు....వి.ఆర్ కృషణ యయర్ 

 

• విచారణకు భయప్డ్డ ప్ారిప్ో యిే వ్యక్తి  త్న నేరానిన అుంగీకరుించినటాే.....సైెరన్ 

 
 

• సమాజుంలో సో మరపి్ో త్యల ైనవారు ద్ ుంగలతో సమానుం...... గాుంధద 

 

• ప్ని చేయనివాడ్ే క్ాదు, ప్ని బాగా చేయనివాడు కూడ్ా సో మరిప్ో త.ే.... 
సో కీటీస్ 

 
• చిరు నీత్రవాక్ాయలట మనిషి ప్రవ్రిి ుంచవ్లసిన ప్దధ త్యలను నేరేపద్ద... ప్ాయలట 

 
• ప్రత్ర మనిషి జీవిత్ుంలో అనినటికనాన ముఖ్యమ ైన విషయుం – త్న ప్టా తాను 

నిజాయితీగా వ్వవ్హరిుంచగలగడుం..... షేక్తాియర్ 
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• అనేక ప్ొ రప్ాటాకు జాప్యమే క్ారణుం....... జ ఫర్ సన్ 

 
• న ైత్రక విలువ్లను మానవ్ జీవిత్ుంలో రుంగరుించుక్ోగలిగిన సమాజుం 

ఎలావేళలా సుఖ్శాుంత్యలతో వ్రిధ లుా త్యుంద్ద....... జాన్ రసిున్ 

 
• చకుగా ప్ని చేయకుుండ్ా ఎవ్రూ ఫలితాలను ప్ొ ుందలటరు....... శీ్ర కృషణ  

భగవానుడు 

 

 

   
 

 

      

ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర్లల ముంగ్టిిలోన ేప్రభుత్వ ప్థకరలు & సవేలు ఏక గవరక్ష ప్ద్దతిలో 
అంద్జేస ేలక్షయంతో,  "నవర్తనాలు" ప్రయోజననలను నరె్వేర్ేే ద్ృఢచిత్తంతో, మన ఆంధ్రప్రదశే్  
ప్రభుత్వం గ్రామ సచివరలయ / వరర్లు  సచివరలయ వయవసథను ప్రతిష్రా త్మకంగ్ర  స్రథ పించడం 
జర్ిగ్ింది.  

గ్రామ స్రథ యి లో సేవలందించే అన్నా శరఖలను సమ్మమళిత్ం చేసుకోవడనన్నకి, పౌర్లలకు 
సేవలను సమర్థవంత్ంగ్ర అంద్జేయడనన్నక ిగ్రామ వరలంటీర్ు వయవసథను గ్రామ సచివరలయ 
వయవసథతో సమీకృత్ం చేయడమే ధ్ేయయంగ్ర  ఈ సచివరలయ వయవసథ ఉదేదశంప్బ్డినది.  



వ్యక్తి త్వము &విశ్వసనీయత్ ప్రభుత్వ ఉద్య యగులు త్ప్పనిసరిగా కలిగి వ్ ుండవ్లసిన ర ుండు 
ప్రధాన లక్షణాలు........వ ై.ఎస్.జగన్ మోహన్ ర డ్డి  గారు, ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ ముఖ్యముంత్రరవ్రుయలు 

 

ఇంద్ులో భాగంగ్ర ప్రసుత త్ం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 15,006 గ్రామ/వరర్లు  సచివరలయాలను అత్యంత్ 
ప్కడబందగీ్ర స్రథ పించి, 1,34,000 మంది గ్రామ/వరర్లు  సచివరలయాల సిబ్బందిన్న  
న్నయమ్మంచడం జర్ిగ్ింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ యొకక న్నర్ేదశత్ లక్ష్యయలను స్రధ్ించడంలో 
న్నయమ్మంచబ్డిన గ్రామ/వరర్లు  సచివరలయాల సబి్బంది ప్న్నతీర్ల, ప్రవర్తన  చనలా 
కీలకమ ైనది.   

ప్రభుత్వ స ైన్నకుడిన్న "ప్రజా సేవకుడు" అన్న కూడన పిలుస్రత ర్ల. అంద్ువలన, ప్రజా 
సేవకుడ ియొకక లక్షయం ప్రజా సేవయేి.ఇంకో మాటలో చెపరాలంటే, యజమాన్నగ్ర కరకుండన 
ఒక సవేకుడగి్ర ప్రజా సేవకు ఎలువేళలా సది్ధంగ్ర వ ండనలి. కరవ న, గ్రామ/వరర్లు  
సచివరలయాల సబి్బంద ిప్రజల ముంగ్ిటలిో, గ్రామాల నడిబ్ొ డుు లో స్రథ పించబ్డని ఈ వవవసథ 
దనవర్ర స్రమానుయలకు సత్వర్ సేవలు అందించడనన్నకి ఎలువేళలా సది్ధంగ్రవ ండవలెను. 

 

 

 

 

 

ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ ప్రభుత్వఉద్య యగుల ప్రవ్రిన 

నియమావ్ళి,1964 
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ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES (CONDUCT RULES), 1964 

           (జీవో ఎుంఎస్ న ుం. 468 జీఏడ్డ తేద్ద 17/04/1964) 

• ఆుంగేా య ప్రభుత్వుం మొటు మొదటగా 1904 లో ‘ప్రభుత్వ సేవ్కుల ప్రవ్రినా 
నియమావ్ళి’ ని రూపొ్ ుంద్దుంచిుంద్ద.  

 

• ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ లో 1958 లో ‘ప్రభుత్వ సేవ్కుల ప్రవ్రినా నియమావ్ళి’ 
అమలులోక్త వ్చిేుంద్ద. 

        

• మళ్ళే 1964 లో జీవో ఎుంఎస్ న ుం. 468 జీఏడ్డ తేద్ద 17/04/1964 ను 
అనుసరిసూి ,‘ఆుంధ్రప్రదే్శ్ ప్రభుత్వఉద్య యగుల ప్రవ్రిన నియమావ్ళి,1964’ ను 
అమలు లోక్త తీసుకురావ్డుం జరిగిుంద్ద. 

 

• ‘ఆుంధ్రప్రదే్శ్ ప్రభుత్వఉద్య యగుల ప్రవ్రిన నియమావ్ళి,1964’ లో 29 
నియమాలు వ్ నానయి. 

• భారత్ రాజాయుంగుంలోని 309 అధదకరణ లోని నిబుంధ్నను అనుసరిుంచి, 
ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ రాషు ర గవ్రనర్ గారిక్త ప్రభుత్వ ఉద్య యగుల ప్రవ్రినను 
నియుంత్రరుంచడ్ానిక్త అధదక్ారుం కలిగి వ్ నానరు. 

 



వ్యక్తి త్వము &విశ్వసనీయత్ ప్రభుత్వ ఉద్య యగులు త్ప్పనిసరిగా కలిగి వ్ ుండవ్లసిన ర ుండు 
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• ఇుందులో ప్రభుత్వ ఉద్య యగులు ఏుం చేయాలో, ఏుం చేయకూడద్య  
వివ్రిుంచబడ్డనవి.  

 

• విధ్ుల న్నర్వహణలో ఉదయయగుల ప్రవర్తన మరి్యు ప్రజలతో మ లిగే్ తీర్ల బ్టాి 
ప్రభుత్వం యొకక స్రమర్థయం ఆధ్నర్ప్డి వ ంట ంది. 
 

 

• ఉదయయగుల ద్ుర్వర్తన ప్రభుత్వం మీద్ ప్రభావం చూప్ త్ ంది కరబ్టాి, ప్రభుత్వ 
ప్రయోజననల రీ్తనయ, ప్రజా ప్రయోజననల ద్ృష్రా య, ప్రవర్తనన న్నయమావళిన్న 
ర్ూప ందించడం దనవర్ర ఉదయయగుల ప్రవర్తనను ప్రభుత్వం న్నయంతిరసుత ంది.   

 

• ద్ుర్వర్తనకు పరలాడు  ఉదయయగులు  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉదయయగుల ప్రవర్తనన 
న్నయమావళి, 1964 కింద్ బ్ాధ్ుయలవ తనర్ల. 
 

• ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉదయయగుల ప్రవర్తనన న్నయమావళి, 1964,  ప్రభుత్వ ఉదయయగులు 
త్మ ఉదయయగ ప్రస్రథ నం లో చేయవలసిన & చేయకూడన్న ప్నులను విశదీకర్ించినది.      

Rule 1 (2)  :    
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• ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉదయయగుల ప్రవర్తనన న్నయమావళి, 1964 లోన్న  
1(2) వ న్నయమం అనుసర్ించి ఈ న్నయమాలు ర్రషా్టర ప్రభుత్వ 
ఉదయయగులకు, ర్రషా్టర ప్రభుత్వం న్నయంత్రణ లోన్న ప్రభుత్వ ఉదయయగులకు, 
ర్రషా్టర ప్రభుత్వ ర్రషా్టర ప్రభుత్వ వయవహార్రలతో సంబ్ంధ్మునా  
ఉదయయగులకు వర్ితస్రత యి. 

Rule 2 (5)  : 

• ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉదయయగుల ప్రవర్తనన న్నయమావళి, 1964 లోన్న 2 
(5) వ న్నయమం ప్రకరర్ం ఈ న్నయమాలు ప్రభుత్వ ఉదయయగుల కుట ంబ్ 
సభుయలకు కూడన వర్ితస్రత యి.    

 

 

• కుట ంబ్ సభుయలనగ్ర ప్రభుత్వ ఉదయయగ్ి యొకక భార్య లేదన భర్త, 
కుమార్లడు,     కుమార్తత, సవతి కొడుకు, సవతి కూత్ ర్ల.....వీళళు 
ప్రభుత్వ ఉదయయగ్ితో కలిస ిన్నవసిసుత ననా, న్నవశంచలేకపో యినన & 

సంబ్ంధ్ీకులు ఎవర్తైనన ప్రభుత్వ ఉదయయగ్ితో కలిస ి
న్నవసిసుత నానూ........వీర్ంద్ర్ూ ప్రభుత్వ ఉదయయగ్ ియొకక కుట ంబ్ 
సభుయలే. 

 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉదయయగుల ప్రవర్తనన న్నయమావళి, 1964 లోన్న  3 వ న్నయమం ఈ 
విధ్ంగ్ర న్నర్ేదశసుత నాది.  

చేయవ్లసిన ప్నులు (Dos) : 
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Rule 3(1)  : 

1) ప్రతి ఉదయయగ్ి త్న విధ్ి ప్టు  భకిత భావం (DEVOTION TO DUTY) కలిగ్ి వ ండవలెను.   
2) సంప్ూర్ణ నెైతిక న్నషా్టత్ (ABSOLUTE INTEGRITY)  

3) కామశక్షణ (DISCIPLINE)  

4) న్నష్రాక్ష్ికత్ (IMPARTIALITY), 

5)  ఔచిత్య భావన (SENSE OF PROPRIETY)  

6) ఉత్తమ తీర్లా (BEST JUDGEMENT) 

         కలిగ్ి వ ండవలెను.  

      సుంప్ూరణ  న ైత్రక నిషు త్ ( ABSOLUTE INTEGRITY)   అనగ్ర... 

• న్నజాయితీ (HONESTY) 

• సవచఛత్ (PURITY) 

• ఋజుత్వం (UPRIGHTNESS)   

• సమయపరలన(PUNCTUALITY) 

• సత్వర్త్ (PROMPTNESS) 

• సకామ హాజర్ీ ( REGULAR ATTENDANCE)  

• విధ్ేయత్ (OBEDIENCE) 

• ప్ర్ిశుభరత్ (CLEANLINESS) 

• ప్రశరంత్త్ & హ ందన ప్రవర్తన ( QUIT & DIGNIFIED BEHAVIOUR) 

• ప్ర్సార్ గ్ౌర్వం (MUTUAL COURTESY) 

• అధ్ికరర్ సమాచనర్రన్నా, ర్హస్రయలను వెలుడి చేయకుండన వ ండడం  
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(NON DIVULGENCE OF OFFICIAL INFORMATION & SECRETS)  

•  కామప్ద్ధతి (ORDERLINESS). 

Rule 3(1) ను ఉలాుంఘిసిే...... 

G.O. MS No. 680 GAD Dated 01/11/2008 ప్రక్ారుం,   

Government direct that wherever CONNIVANCE (కుమమకుు, రహసయ సమమత్ర), 

NEGLIGENCE (నిరాక్షయుం ), DERELICTION OF DUTY (కరివ్య ఉపేక్షత్) is noticed, the 

competent authority shall take PROMPT ACTION for such MISCONDUCT 
(దురవరిన) as per AP CIVIL SERVICES (CCA) RULES , 1991.  

ప్రభుత్వ ఉద్య యగులు CONNIVANCE (కుమమకుు, రహసయ సమమత్ర), NEGLIGENCE 
(నిరాక్షయుం ), DERELICTION OF DUTY (కరివ్య ఉపకే్షత్) వ్ుంటి MISCONDUCT (దురవరిన)  
లకు ప్ాలపడ్డతే,  AP CIVIL SERVICES (CCA) RULES , 1991 ( ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ ప్రభుత్వ 
ఉద్య యగుల (సటసటఏ) నియమావ్ళి,1991) ప్రక్ారుం సత్వరమే శిక్షడుంచబడుతారు. 

 

 

 

7) Rule 3(B) : 

సత్వర్త్ & మర్రయద్ (PROMPT & COURTEOUS) 

8) Rule 3(5) :  
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త్మ కింది సిబ్బందిలో సుంప్ూరణ  న ైత్రక నిషు త్ (ABSOLUTE INTEGRITY)& 

విధద ప్టా భక్తి  భావ్ుం (DEVOTION TO DUTY) ప ంప ందించే బ్ాధ్యత్ ప  ైస్రథ యి 
అధ్ికరర్లలప ై వ నాది. 

అలవరట  ప్రకరర్ం కరలాయాప్న చేయడం, సర్ిగ్రా  ప్న్న చేయకపో వడం వంటి 
ద్ుర్వర్తననలు......  

విధద ప్టా భక్తి  భావ్ుం (DEVOTION TO DUTY) లటకప్ో వ్డుం క్తుంద్దక్త వ్సాి యి. 

  (G.O. MS No. 381, GAD  Dated 18/12/2003) 

9) Rule 6(A) :  

 రూ 10,000 ద్ాటిన విద్ేశ్ర నిధ్ులను సటవకరుించిన 15 రోజులలోప్  త లప్ాలి.  

(G.O. MS No. 354, GAD  Dated 08/08/1996) 

   

 

10) Rule 9 Sub Rule 7  : 
                                                                                             

• ప్రత్ర ప్రభుత్వ ఉద్య యగి ఉద్య యగుంలో చేరిన వ ుంటనే, (చివ్రి గేీడు ఉద్య యగులు 
త్ప్ప) ఆసుి ల ప్రకటన (STATEMENT OF PROPERTY) చేయాలి. 

• Rule 9 Sub Rule 7  లోని అనుబుంధ్ుం 1 & 2 లో రూ 1 లక్ష ద్ాటిన 
చరాసుి ల వివ్రాలు, ఎుంత్ విలువ ైనా సరే సిథ రాసుి ల వివ్రాలు ప్రకటిుంచాలి. 
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(G.O. MS No. 528, GAD  Dated 19/08/2008 ప్రక్ారుం రూ 20,000 చరాసుి ల 

విలువ్ను రూ 1 లక్ష కు పెుంచడమ ైనద్ద) 

• అలాగే ప్రత్ర సుంవ్త్ారుం జనవ్రి 15 లోప్ల , అద్ే అనుబుంధ్ుం 1 & 2 లో సిథ రాసుి ల 
చరాసుి ల వివ్రాలు ప్రకటిుంచాలి.( Circular Memo No. 695/Ser C/2006 

GAD, Dated 12/10/2006) 

1) ముుందసుి  అనుమత్రతోనే ,  ఎుంత్ విలువ ైనా సరే సిథ రాసుి లు, రూ 1 లక్ష ద్ాటే 
చరాసుి ల క్ొనుగోలు క్ానీ, అమమకుం క్ానీ చేయాలి. 

2) 30 రోజుల ముుందుగానే అనుమత్ర క్ొరకు దరఖ్ాసుి  చేయాలి. 
3) ఒక న ల ముుందుగానే, క్ొనుగోలుకు క్ానీ, అమమకుం క్ొరకు క్ానీప్రభుతావనిక్త 

అనుమత్ర క్ొరకు దరఖ్ాసుి  చేసుునన త్రావత్, (రశ్రదు త్ప్పనిసరి), ఒక న ల 
లోప్  అనుమత్ర రాకప్ో యినా... అమమక్ానిక్త, క్ొనుగోలుకు  
ప్ాలపడవ్చుేను. (G.O. MS No. 26, GAD,  Dated 20/01/1998). 

11) వయకితగత్ జీవిత్ంలో బ్ాధ్యతనయుత్మ ైన, సభయత్, పరర మాణికత్తో కూడిన 
ప్రవర్తన కలిగి్ వ ండనలి. 

12) ప్రజలకు సత్వర్ంగ్ర & మర్రయద్ప్ూర్వకంగ్ర సేవలందించనలి.  

13) మధ్నయహా భోజన విర్రమ సమయంలో హ ందన ప్రవర్తన కనబ్ర్చనలి.  

14) ర్రజకీయ ప్క్ష్యల ప్రద్ర్శనలలో పరలగా నకుండన  వ ండనలి 

15) ర్రజకీయ త్టసథత్ పరటించనలి.  
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16) అప్ ాలు తీస్ కనడం,  దివరలా కు పరలాడడం లాంటి వరటికి ద్ూర్ంగ్ర 
వ ండనలి. 

17) ఏదెైనన ఋణనల బ్కరయిల చెలిుంప్ లో గ్రనీ, మ్మమమలిా దివరలా 
అయినట ా  ప్రకటించడంలో గ్రనీ వ నా ననయయప్ర్మ ైన అంశరలనీా దనప్రి్కం 
లేకుండన ఉనాతనధ్ికరర్లలకు న్నవేదించనలి.  

18) పో లీసులు న్నర్బంధ్ంలోకి తీసుకునాప్ ాడు (ARREST), కాిమ్మనల్ 
ననయయస్రథ నం శక్ష విధ్ించినప్ డు ఉనాతనధి్కరర్లలకు న్నవేదించవలెను. 

19) ప్రభుతనవన్నకి విశవసనీయమ ైన సేవకుడిలా వ ండనలి.  

20) అటాడుగు వర్రా ల అభుయనాతి కోసం శామ్మంచనలి  

21) ప్రజలకు ‘న్నరీ్ణత్ కరల వవవధి్’  (SLA  = SERVICE LEVEL AGREEMENT) 

లోప్ల సేవలు అంద్జేయబ్డనలి. 

22) సమయపరలన పరటించనలి  

23) ప్రభుత్వ ఆసుత లను, ప్రభుత్వ స్రమాగాి్న్న జాగాత్తగ్ర  చూసుకోవలెను.  

24) స్రనుకూల ద్ృకాథం కలిగి్ వ ండనలి  

25) నూత్న స్రంకేతికత్ను అందిప్ చుేకోవరలి   

26) తనజా సమాచనర్ం, అభివృదిధ  ప్రి్చిన ప్రి్జాా నం కలిగి్ వ ండవలెను  
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27) మొద్ట వచిేన వరరి్కి పరర ధ్ననయత్ను అమలు చేయాలి  

28) వృతిత  ప్న్న ప్టిాక (JOB CHART) లోన్న విధ్ులు, బ్ాధ్యత్లు  క్షుణణంగ్ర 
తెలుసుకున్న అమలు చేయాలి 

29) ముంద్సుత  అనుమతి & మంజూరీ్తోనే యాద్ృచిఛక స లవ   (CASUAL 

LEAVE) తీసుకోవరలి. 

30) చకకన్న ఆద్ర్శ వేష్టధ్నర్ణ కలిగి్ వ ండనలి.  

31) కరర్రయలయాలోు , కరర్రయలయ ప్రి్సర్రలలో, గ్రా మాలలో ప్రి్శుభరత్కు,   
ప్చేద్ననన్నకి పరర ముఖయత్ ఇవరవలి 

32) సున్నాత్మ ైన కులప్ర్మ ైన,  మత్ప్ర్మ ైన, ఆచనర్ సంబ్ంధ్మ ైన 
అంశరలలో సమభావన, సహనభావన కలిగి్ వ ండనలి.  

33) ర్రగదేవష్రలకు,  ప్ూర్వ ఉదేవగ్రలకు అతీత్ంగ్ర వ ండనలి.  

34) ప్రజలంద్రి్నీ తనర్త్మాయలు లేకుండన సమాననద్ర్ంతో గ్ౌర్వించనలి  

35) ప్రజలకు న్నత్యం అంద్ుబ్ాట లో, త్లలో ననలుకలాగ్ర వ ండనలి.  

36) ఎలువేళలా ప్రజల విశరవస్రన్నా చూర్గ్ొననలి.  

37) ప్రజల కోసమే మనం, ప్రజలతోనే మనం అనా భావనతో ప్న్న చేయాలి.  
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38) ప్న్న చేసే చోటే న్నవరసం వ ండనలి.  

 

 

     
 

 

 

 

చేయకూడన్న ప్నులు (DONTs): 

1) అనుచిత్ ప్రవర్తన కలిగి్ వ ండర్రద్ు (UNBECOMING MANNER)  - 
(Rule 3(2))  
 

అనుచిత్ ప్రవర్తన (UNBECOMING MANNER) అనగ్ర 
• అమర్రయద్ వైెఖరి్ (UNMATTERLY ATTITUDE) 
• అవిధ్ేయత్ (INSUBORDINATION) 

• హ ందన ప్రవర్తన లేకపో వడం (LACK OF DECORUM) 
• స్ో మరి్త్నం (LAZINESS)  
• అవినీతి అలవరట ు  (CORRUPT HABITS) 
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• బ్ాధ్యత్లను త్పిాంచుకోవడం (SHIRKING OF 

RESPONSIBILITY ) 

 

 

2) ప్రభుత్వ ప్రతిష్టఠ త్కు భంగకర్మయేియ ప్రవర్తన (DEROGATORY TO THE 

PRESTIGE OF THE GOVERNMENT)  కలిగి్ వ ండర్రద్ు - (Rule 3(2)) 

 

3) త్న అధ్ికరర్ స్రథ నం ఇబ్బంది ప్డే ప్రి్సిథతి వచుేనట ు  
(EMBARASSMENT) ఏ ప్రభుత్వ ఉదయయగి్ ప్రవరి్తంచర్రద్ు - (Rule 3(3)) 

4) ప ై అధ్ికరర్లల ఆదేశరలు కొర్కో, వరరి్ ఆమోద్ం కొర్కో కరర్ణనలు ప టిా  
విధ్ులు ఎగవేయర్రద్ు (EVADE) - ( Rule 3(4) ) 

 5) 14 ఏళా లోప్   పిలుల  చేత్ ప్నులు చేయించర్రద్ు - ( Rule 3(6) ) 

(G.O. MS No. 555, GAD,  Dated 14/12/2005). 

6) భార్త్ దేశప్  స్రర్వభౌమాయధి్కరర్రన్నకి, సమగాత్కు ప్రతికూలమ ైన     
కరర్యకరలాపరలలలో పరలగా నర్రద్ు , అటిా  సంఘాలలో సభుయలుగ్ర 
వ ండర్రద్ు - (Rule 3(A)) 

 

7) అధ్ికరర్ విధ్ులలో అమర్రయద్గ్ర వయవహ ంచర్రద్ు - (Rule (3B)a) 
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8) కరలాయాప్న యుకుత లకు (DILATORY TACTICS) & ఉదేదశప్ూర్వకంగ్ర      
కరలాయాప్ణకు (DELAY)పరలాడర్రద్ు - ( Rule 3(Bb) ) - (G.O. MS No. 

72, GAD,  Dated 03/03/1998). 

9) స్రటి మహ ళా ఉదయ యగులతో అమర్రయద్గ్ర ప్రవరి్తంచర్రద్ు - (Rule 3(C))  

10) మహ ళలప ై  లెైంగి్క వేధ్ింప్ లకు పరలాడర్రద్ు - (Rule 3(C)a,b,c,) 

11) అసభయ చితనర లను చూప్ ట నేర్ం - (Rule 3(C)d,) 

12) లెైంగి్క సూచికలు,స ైగలు శక్ష్యర్హం - (Rule 3(C)e,) 

(Rule 3(C)) లోన్న న్నషేధి్త్ ద్ుర్వర్తనములకు బ్ాధ్ుయలెైన వరరి్ మీద్ బ్ార్త్ 
శక్ష్య సమృతి, 1860 ఇత్ర్ చటాా ల ప్రకరర్మూ శక్ష్యర్లహ లు – 

(G.O. MS No. 322, GAD,  Dated 19/12/2005). 

13) సమ మలు న్నషేధ్ం - (Rule 4) 

• సమ మలలో, లేదన, అలాంటివి, లేదన, సమ మలకు పేరర్ణ కలాించే 
వరటిలోు    పరలగా నర్రద్ు  

         14) అనుమతి లేకుండన గ్తైర్రహ జరీ్ కరకూడద్ు - (Rule 4(1)) 
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15) అధ్ికరరి్ప ై/ప్రభుత్వంప ై వతితడి తీసుకుర్రవడనన్నకతై ప్న్న యంద్ు    
న్నర్ుక్షయం లేదన ప్న్న చేయకపో వడం చేయర్రద్ు - (Rule 4(2)) 

16) అధ్ికరరి్ప ై/ప్రభుత్వంప ై వతితడి తేవడనన్నకతై ‘న్నర్రహార్రదీక్ష’ చేయర్రద్ు - 
(Rule 4(3)) 

17) ర్రజకీయ ప్క్ష్యల ప్రద్ర్శనలలో పరలగా నర్రద్ు - (Rule 5) 

18) వసుత  ర్ూపేణన, డబ్ుబ ర్ూపేణన కరనుకలు  సవవకరి్ంచర్రద్ు, సేవలు 
ప ంద్ర్రద్ు - (Rule 6) 

 G.O. MS No. 205, GAD,  Dated 05/06/1998 ప్రక్ారుం ...... 

ఏద్ ైనా అధదక్ారిక ప్ని చేయడ్ానిక్త, చేయకుుండ్ా వ్ ుండడ్ానిక్త ఏద్ ైనా 
ప్రత్రఫలుం (GRATIFICATION) తీసుకుననట ా  నిరూప్ణ అయితే, అరహత్తో 
కూడ్డన తొలగిుంప్  (REMOVAL) లటద్ా అనరహత్తో కూడ్డన తొలగిుంప్  

(DISMISSAL) శిక్షగా విధదసాి రు. 

19) చందనలు వసూలు చేయర్రద్ు - (Rule 7) 

20)  అప్ ాలు ఇవవడం, తీస్ో కవడం, దివరలా తీయడం (INSOLVENCY )       
వంటివి న్నషేధ్ము - (Rule 8) 
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21) అనుమతి లేకుండన సిథర్రసుత ల, చర్రసుత ల కొనుగ్ోలు & అమమకం         
చేయర్రద్ు - (Rule 9) 

22) ప ైవేైట  వరయపరర్ం, వరణిజయం, ప ట ా బ్డులు న్నషేధ్ము - (Rule 10) 

23) ప ైవేైట  కంప నీల న్నర్వహణ, తోడనాట  చేయర్రద్ు - (Rule 11) 

24) ప ైవేైట  ఉదయ యగ్రలు చేయర్రద్ు - (Rule 12) 

25) ప్ సతకరల ప్రచుర్ణ న్నషేధ్ం - (Rule 13) 

26) ర్హసయ ప్తనర లను & అధ్ికరరి్క సమాచనర్రన్నా వెలుడి చేయర్రద్ు - 
(Rule 14) 

27) వరర్రత ప్తిరకలతో సంబ్ంధ్నలు వ ండర్రద్ు - (Rule 15) 

28) ఆకరశవరణి ప్రస్రర్రలలో పరలగా నడం, వరర్రత  ప్తిరకలకు, వరర్ ప్తిరకలకు 
వరయస్రలు, వరర్తలు ర్రయడం న్నషేధ్ం - (Rule 16) 

29) ప్రభుత్వ విధ్నననలను, కరర్యకామాలను, ప్థకరలను, చర్యలను 
విమరి్శంచర్రద్ు - (Rule 17) 

30) ఏదెైనన కమ్మటీ, కమీష్టన్ & ఇత్ర్ అధ్ికరర్ సంసథల ముంద్ు స్రక్షయం 
ఇవవడం న్నషేధ్ం - (Rule 18) 

31) ర్రజకీయాలలో, ఎన్నాకలలో పరలగా నడం న్నషేధ్ం - (Rule 19) 
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32) నేర్సంబ్ంధ్ చర్యలను, వయకుత లను సమరి్థంచర్రద్ు (VINDICATION OF    

ACTS & CHARACTERS) - (Rule 20) 

33) బ్ంధ్ువ ల ద్గార్ & బ్ంధ్ువ ల కాింద్ ఉదయయగం చేయర్రద్ు - (Rule 21)     

34) ప ైవేైట  సంసథలలో కుట ంబ్ సభయలకు ఉదయయగ్రలు న్నషేధ్ం - (Rule 22)  

35) త్న అధ్ికరర్ హో దనను  త్న కొర్కు, త్న బ్ంధ్ువ ల కొర్కు, త్న మీద్ 
ఆధ్నర్ప్డు వరళు కొర్కు ఉప్యోగి్ంచర్రద్ు - (Rule 23)    

36) త్న సవప్రయోజననలకతై, త్న ఉనాతనధ్ికరర్లలప ై వతితడి తీసుకొనర్రద్ు,   
ప్లుకుబ్డిన్న ఉప్యోగి్ంచర్రద్ు (INFLUENCING AUTHORITIES FOR 

FURTHERANCE OF INTERESTS - (Rule 24)    

37) ర్తండవ వివరహం (BIGAMY) చేసుకొనర్రద్ు  - (Rule 25)    

38) వర్కటాం ఇవవడం, తీసుకొనడమూ ర్తండూ న్నషేధ్మే - (Rule 25 A)     
(వర్కటా న్నషేధ్ చటాం, 1961)  

39) మత్తపరనీయాల సేవనం న్నషేధ్ము. బ్హ ర్ంగ ప్రదేశరలోు  మత్ త  
ప్దనర్రధ ల సేవనం చేయర్రద్ు - (Rule 26)        

40) ఇత్ర్లలకు త్మ యూజర్ ఐడి & పరస్ వర్ు ఇవవర్రద్ు 
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G.O. MS No.458, GAD, Dated 22/09/2009 ప్రక్ారుం, AP CS (CCA) RULES ,1991 

(ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ సివిల్ సరీవసెస్ (సటసటఏ) నియమావ్ళి,1991) లోని Rule 9 , Clause 10 

(DISMISSAL)  కు చేసిన సవ్రణ మేరకు........ 

• ధ్న దురివనియోగుం (MISAAPPROPRIATION),  
• లుంచుం తీసుక్ోవ్డుం (BRIBERY),  
• ర ుండవ్ వివాహుం చేసుక్ోవ్డుం (BIGAMY),  
• అవినీత్రక్త ప్ాలపడడుం (CORRUPTION),  
• న ైత్రక దురవరిన (MORAL TURPITUDE),  
• ద్ ుంగ సుంత్క్ాలు (FORGERY),  
• మహిళల గౌరవ్ భుంగుం (OUTRAGING THE MODESTY OF THE 

WOMEN)  
 వ్ుంటి దురవరినాలు (MISCONDUCT) నిరూప్ణ అయితే,  

‘అనరహత్తో కూడ్డన తొలగిుంప్ ’  (DISMISSAL) ను  ‘భారీ దుండన’గా (MAJOR 

PENALTY) విధదసాి రు. 

                  విధద నిరవహణకు మిుంచిన ద్ేశ్ సవే్ లటదు...... గాుంధద    

                              హృదయప్ూరవక శుభాభినుందనల శుభాక్ాుంక్షలు, 

                 మొగిలిచ ుండు సురేశ్, 

         సుంయుకి సుంచాలకులు (శిక్షణలు), 



వ్యక్తి త్వము &విశ్వసనీయత్ ప్రభుత్వ ఉద్య యగులు త్ప్పనిసరిగా కలిగి వ్ ుండవ్లసిన ర ుండు 
ప్రధాన లక్షణాలు........వ ై.ఎస్.జగన్ మోహన్ ర డ్డి  గారు, ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ ముఖ్యముంత్రరవ్రుయలు 

 
                 గాీ మ/వారుి   సచివాలయాల  శాఖ్, తాడే్ప్లాి, 

                                      9440863723,  7702070025. 

 

 

 

 


