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ాద ైవ విదాయ కర్ోతి శ్దీధయోపనిషద తద ైవ వీరయ వతతరం వవతి
Duty performed with KNOWLEDGE, FAITH AND
DEVOTION becomes Really effective

విజఞా నం, విాాాచం, అంకితభావంతో కూడుకునన విధి నిరాహణయే
నిజమ ైన పరభావం చూపిచుత ంద.ి

విధి నిరాహణకు మంివన దేశ్ సేవ లేదు...... మహాతాా గాంధీ



DEVOTION TOWARDS OUR DUTY is prima 
facie our FIRST & FOREMOST DUTY. 

పరథమ దృష్టాయ ా మన విధి పటు  వకిత భావం
మన పరపరథమ కరతవయం



LOVE THE JOB YOU DO, OR ELSE DO 
THE JOB YOU LOVE.

చేచుత నన ఉదయ యగానిన పేరమంచు, లేకపో తే 
పిరామ ైన ఉదయ యగాన్నన చేాగలవు.



BE LOYAL TO THE ORGANISATION, 
ORGANISATION WILL BE ROYAL TO YOU.

చంచథ పటు  విధేాంగా వుండు,
చంచథలో గౌరవం మ ండు.



What is an OFFICE ?
కార్ాయలాం అనగాఏమటి ?

OFFICE is an WORK PLACE, where TEAMS of PEOPLE work 
together in a HIERARCHY ( అధికార కమీం). 
ఒక అధికార కమీంలో, వయకుత ల బృందాలు కల్లసి మ ల్లసి పని చేసే పని      
పరదేశ్మే కార్ాయలాం.
It is a PLACE ,where people are PAID for EFFORTS.

చేసిన పనికి చ ల్లుంపులుజర్శగే పరదేశ్ం కార్ాయలాం.
It is a kind of CONTROL TOWER, where INFORMATION is
PROCESSED to FACILITATE the COMPETENT AUTHORITY to take
DECISIONS to ACHIEVE ORGANIZATIONAL GOALS.

కార్ాయలామనగా ఒక నిాంతరణా గోపురం. అందులో, చమాచార్ానిన సిదధం
చేసి, చంచథ యొకక లక్ష్యయలను సాధించడానికి సాధించడానికి చముివత
అధికార్శకి దయహదపడుత ంది.



What is anORGANIZATION ?

చంచథ /వయవచథ /వయవసాథ పన అనగాన్నమ?
It is the ARRANGEMENT of PERSONNEL for
FACILITATING accomplishment of AGREED PURPOSE
through allocation of FUNCTIONS AND
RESPONSIBILITIES.

నిర్ణీత లక్ష్యయల సాధన కోచం, వయకుత ల ఏర్ాపటు & వార్శకి
విధులు, బాధయతల కేటాయంపు కల్లగశ వుననదే
చంచథ /వయవచథ /వయవసాథ పన.



What is meant by PROCEDURE ?
కారయ పదధతి/కారయ విధానం/కారయ చరళి/కారయ నిరాహణా 

విధానం అంటే ఏమటి  ?

Is a way of doing something especially one, that is
formally or conventionally accepted as being
corrected.

ఒక పరతేయకింివన విధానంలో, చముివతమ ైన పనిని, చమాతి
కల్లగశన పనిని, అధికార్శకంగా, ఆనవాయతీగా చేసే పదధతిన్న
కారయ పదధతి / కారయ విధానం / కారయ చరళి / కారయ నిరాహణా
విధానం.



COMMON OFFICE FUNCTIONS
( సాధారణ కార్ాయలా విధులు)

❖ Collecting Information ( చమాచార సేకరణ ) : అర్ణీల  సవాకరణ
❖ Classifying information ( చమాచార వర్ణీకరణ ) : పథకాల వార్ణగా, చమచయల

వార్ణగా, సేవల వార్ణగా చమాచార వర్ణీ కరణ
❖ Processing Information ( చమాచార పరకిీా ) : పథకాలు,చమచయలు, సవేల

వార్ణగా పర్శష్టాకర దశ్
❖ Taking Decision ( నిరీాం తీచుకొనుట ) : నిర్ణీత కాల వావధి (SLA = Service

Level Agreement)లోపల చతార చఫందన సిదధం చేావలెను
❖ Communicating Decision ( నిరీాానిన పంపుట ) : నిర్ణీత కాల వావధి (SLA

= Service Level Agreement)లోపలచంబంధీకులకుచపందన పంపవలెను
❖ Monitoring & Implementation ( పరయవనక్షణ & అమలు ) : తీచుకునన

నిరీాానినఅమలు చేాాల్ల & పరయవనక్ష్షంచాల్ల
❖ Storing Information ( చమాచార్ానిన వదరపరుచుట ) : చమాచార్ానిన

దసార ాలలోవధరపరచవలెను



OFFICIAL ETIQUETTE     (అధికార్శక నడవడష)
No Government Servant may address directly any Superior

Authoriy in WRITING, other than to which he is immediately

subordinate in any matter relating to his Official Duties or

affecting him personally as a Government Servant.

ఎటువంటి పర్శసిథత లలోనూ పరవుతా ఉదయ యగులు తమ
ఉననతాధికారులకు న్నరుగా ల్లఖిత పూరాకంగా పంపకూడదు.
తాము ఎవర్శ దగీర దిగువ ఉదయ యగశగా వున్ానర్ో వార్శకి మాతరమే,
విధి నిరాహణ చంబంధిత విషాాలు, లేదా వయకితగత
విషాాలు గుర్శంివ ర్ాావచుును.



In Emergency, any Officer whose jurisdiction extends over an

area not less than a sub-division of a DISTRICT, may

correspond directly with any such Superior Authority in a

matter relating to his official duty ; but he shall

simultaneously forward a copy of the communication together

with the reasons for sending it direct to the authority to which

he is immediately Subordinate.

అతయంత అవచరమ ైన చందర్ాాలలో తమ డషవిజన్ సాథ య
ఉననతాధికారులకు (డషవిజనల్ అభివృదిధఅధకిారులు), విధి
నిరాహణలో భాగంగా లేఖ్లు ర్ాసినపపటికీ, వాటి నకలు,
న్నరుగా డషవిజనల్ అధికార్శ వార్శకి పంపడానికి కారణాలు
పేర్్కంటూ తక్షణ అధికార్శకి నివనదించవలెను.



ఒకవనళ, OFFICE ETIQUETTE (అధికార్శక నడవడష)ని
ఉలుంఘ ంివ, ఉననతాధికారులను ివరున్ామాదారులుగా ర్ాసి,
వార్శకి న్నరుగా లేఖ్లు పంపడం క్షమారహం కాదు.
DISTRICT OFFICE MANUAL ( DOM = జిలాు కార్ాయలా
నిామ చంపుటి ) లోని పేర్ా 1 పరకారం...
The Plea of ignorance will not be accepted as an
EXCUSE for DISOBEYING them.

నిామ ఉలుంఘనకు త ల్లాదన్ెడు సాకు ఎననడూ క్షమారహం
కాదు.



DOM లోని పేర్ా 9 పరకారం......

❖ If any member of the Office establishment
thinks that he had any grievance, he may
represent it to the Collector in person.

❖ ఎవర్ ైన్ా కార్ాయలా సబిబందికి ఏద ైన్ా చమచయ మీద
అర్ణీ ఇవాాలనుకుననపుపడు, అతను చాాంగా
కలెకయర్ గార్శకి చమర్శపంచవలెను.



DOM para 9 continues ....

❖ If clerks and others wish to make
representations about their claims to
PROMOTION and SUCH MATTERS, it is more
convenient that they should do so in WRITING,
when their contentions can be examined at
leisure with reference to the records.

❖ కురుకలు మర్శాు ఇతరులు పదయననతి & అలాంటి
విషాాలప ై కలెకయర్ గార్శకి ల్లఖితపూరాక
దరఖ్ాచుత లను. చమర్శపంచవలెను. అపుపడు వాటిని
తీర్శక చమాాలలో, అందుబాటులోని ర్శకారుు ల
ఆధారంగా కలెకయర్ గారు పర్శశ్రల్లసాత రు.



DOM para 9 continues   ....

❖ Longwided verbalrepresentations are apt
rather to confuse and irritate the Officer
addressed ( who is unlikely to be able to
remember all the circumstances of the case
or to discuss it without records) than to
benefit the person addressing him.

❖ పొ డువెైన, చుదీరఘమ ైన అర్ణీల వలు ఎటువంటి
పరయోజనం వుండదు, ప ైగా దానివలన,
ివరున్ామాదారుడ ైన అధికార్శకి ివర్ాకు కలీ్లంచే
అవకాశ్ం వుననది.



GENERAL DISCIPLINE as per Para No 9 of DOM

జిలాు  కార్ాయలా నిామ చంపుటి లోని పేర్ా 9 లోని 
"సాధారణ కీమశిక్షణ" :

1) QUIT & DEGNIFIED (పరాాంతత & హ ందా పరవరతన)
2) COURTEOUS (మర్ాయద)
3) NO WASTAGE OF TIME (కాలానిన వృధా చేార్ాదు)
4) PERFECT SILENCE (చంపూరీ నిశ్బదం)
5) OFFICIAL SECRECY (అధికార విశ్ాచనీాత)
6) NON ACCEPTANCE OF PRESENTS OR 

REMUNERATIONS (కానుకలు, పరతిఫలాలు 
సవాకర్శంచర్ాదు)



GENERAL DISCIPLINE as per Para No 9 of DOM
జిలాు  కార్ాయలా నిామ చంపుటి లోని పేర్ా 9 లోని 

"సాధారణ కీమశిక్షణ" :
7) PROMPTNESS (చతారత)
8) PUNCTUALITY (చమాపాలన)
9) TIDINESS & CLEANLINESS (శువరత & పర్శశువరత)
10)DISCIPLINE (కీమశిక్షణ)

ఇవనీన పరతి ఉదయ యగశ పాటింివ తీరవలెను........
ఉలుంఘ ంివనచో......... ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES
(CCA) RULES, 1991 (ఆంధరపరదేశ్ సివిల్ చర్ణాస స్ (సవసవఏ)
నిామావళి,1991 అనుచర్శంివ " కీమశిక్షణాచరయలు "
తీచుకొనబడతాయ.



ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES 1964
(ఆంధరపరదేశ్ సివిల్ చర్ణాస స్ (పరవరతన) నిామావళి 1964  లోని 

Rule 3 పరకారం 
పరతి ఉదయయగశ చేావలసిన పనులు (DOs) : 

❖ DEVOTION TO DUTY (కరతవయ నిషయ)
❖ ABSOLUTE INTEGRITY (చంపూరీ నైె్తిక నిషయత)
❖ DISCIPLINE (కీమశిక్షణ)
❖ IMPARTIALITY (నిష్టాపక్ష్షకత)
❖ SENSE OF PROPRIETY (ఔివతయ భావన)
❖ BEST JUDGEMENT (ఉతతమ తీరుప)
❖ PROMPT AND COURTEOUS (చతారత & మర్ాయద)
❖ ENSURE INTEGRITY & DEVOTION TO DUTY IN ALL SUBORDINATES 

( కిీంది సిబబందిలో చంపూరీ నైె్తిక నిషయత ప ంపొ ందించవలెను)



ఒకవనళ.....
ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES,
1964(ఆంధరపరదేశ్ సివిల్ చర్ణాస స్ (పరవరతన) నిామావళి,
1964 లో పేర్్కననటుు గా "పరవరతన" కల్లగశ వుండకపో తే.....
ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES (CCA) RULES, 1991
(ఆంధరపరదేశ్ సివిల్ చర్ణాస స్ (సవసవఏ) నిామావళి, 1991 ను
అనుచర్శంివ "కీమశిక్షణాచరయలు" గ ైకొనబడతాయ.
ఉననతాధికారులకు న్నరుగా లేఖ్లు ర్ాాడం
"కీమశిక్షణాహ తయం" గనుక, పరవరతన నిామావళిని
ఉలుంఘ ంచడం కిందికి వచుత ంది గనుక, కీమశిక్షణాచరయలు
చేపటయడం జరుగుత ంది.



ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES, 1964

ఆంధరపరదేశ్ సివిల్ చర్ణాస స్ పరవరతన నిామావళి, 1964 Rule 3 పరకారం 
పరవుతా ఉదయ యగులు చేాకూడని పనులు (DONTs) :

❖ UNBECOMING MANNER (అనుివత పరవరతన కల్లగశ
వుండర్ాదు) OR DEROGATORY TO THE PRESTIGE OF
THE GOVERNMENT (పరవుతా పరతిషఠ తకు వంగకరమయేయ
పనులు చేార్ాదు)

❖ EMBARRASSMENT TO THE OFFICIAL POSITION (తన
పరవుతా హోదా ఇబబందికర పర్శసిథతిలో పడకూడదు)

❖ DISCOURTEOUS MANNER (అమర్ాయద వెైఖ్ర్శ కల్లగశ
వుండర్ాదు)

❖ INSUBORDINATION (అవిధేాత వుండకూడదు)



Rule 14

COMMUNICATION OF OFFICIAL INFORMATION
(రహచయ పతార లు & చమాచార్ానిన వలెుడష చేాడం
నిషేధం. చమాచార హకుక చటయం, 2005 (Right to
Information Act, 2005) అమలులో వుననపపటికీ,
అకమీ మార్ాీ లలో, అకమీ చంపాదనలో భాగంగా
చమాచార్ానిన ఇవార్ాదు (G.O.Ms.No 114, dt

16/03/99)



Rule 15 :

CONNECTION WITH PRESS ( వార్ాత పతిరకలతో
చంబంధాలు వుండర్ాదు, దనిపతిరకలలో వారతలు
ర్ాాడం నిషేధం)
Rule 16:

ర్ేడషయోలలో, ఇతర పరసార మాధయమాలలో
పరచంగశంచడం, వార్ాత పతిరకలకు, వార పతిరకలకు
వాయసాలు ర్ాాడం నిషిదధం.



Rule 17:

CRITICISM OF THE POLICY OR ACTION OF

GOVERNMENT OR ANY OTHER STATE GOVT OR

CENTRAL GOVT. (బహ రంగంగా గానీ, చవలలో గానీ,
పాతిరకేా చమావనాాలోు గానీ ఇతర పరసార మాధయమాలలో
గానీ,ల్లఖితపూరాకంగా గానీ,కేందర, ర్ాషయ రపరవుతా విధాన్ాలను,
చేపటియన చరయలను విమర్శించడం, అటువంటి విమర్శించే
కారయకీమాలలో పాలగీ నడం నిషేధం. అంతే కాకుండా, కేందర,
ర్ాషయ ర చంబంధాలు, భారత పరజల మధయ చంబంధాలు & పరజల
చమూహాల మధయ చంబంధాలు ద బబ తిన్న పర్శసిథత లు కల్లగే
ర్ణతిలో బహ రంగంగా, పతిరకాముఖ్ంగా ల్లఖితపూరాకంగా
విమర్శించడం నిషిదధం



Rule 24:

INFLUENCING AUTHORITIES FOR FURTHERANCE OF INTERESTS

❖ తన చాపరయోజన్ాల కొరకు ప ై అధికారుల మీద వతితడషని
తీచుకొనర్ాదు, పలుకుబడషనీ ఉపయోగశంచర్ాదు.

❖ తమ సవాా పరయోజన్ాలను పారుమ ంటు/ాాచన చవలలో
పరశ్నల రూపంలో కానీ, ఆంధరపరదేశ్ పరా ంతీా కమటీ
చమావనాాలలో ఒక అంశ్ంగా కానీ తీచుకొని పో ర్ాదు.

❖ ఉననతాధికారులప ై వతితడష కొరకు చముివత అధికార్శకి
చమర్శపంివన అర్ణీలను ఉననత అధికారులకు న్నరుగా
చమర్శపంచర్ాదు. భారత పరవుతాం వార్శఆదేాాల మేరకు
(O.M.No11013/7/95-Estt. (A), dated 22-05-1985

&O.M 11013/12/94-Estt(A), Dt 12-01-1995).....



Rule 24:

❖ తమ సొ ంత పనుల నిమతతం పారుమ ంటు, ాాచనచవ చవుయలను
చంపరదించుత ననవార్శ ప ై,పరవరతన నిామావళిఉలు ంఘ ంచబడుత నన
కారణాన కమీశిక్షణాచరయలుతీచుకొనబడతాయ.

❖ మొదటి సార్శ పరవరతననిామావళిని ఉలు ంఘ ంివ, పారుమ ంటు,
ాాచనచవల చవుయలను చంపరదింివనందున, మొదటి తపుపగా
పర్శగణిచూత , మళ్ళీమళ్ళీ ఈ ఉలు ంఘనకు పాలపడర్ాదని చముివత
కమీశిక్షణాధికార్శ చ పపడం జరుగుత ంది.

❖ ర్ ండవ తపూపపునర్ావృతమ ైతే "ల్లఖిత హెచుర్శక" జఞర్ణ చేసి, సేవా
పుచతకం (Service Register) లో నమోదు చేాబడుత ంద.ి

❖ మళ్ళీ మూడవ తపుపచేసేత , "ఆంధరపరదేశ్ సివిల్ చర్ణాస స్
(సవసవఏ)నిామావళి,1991" (ANDHRA PRADESH CIVIL
SERVICES CCA RULES) పరకారం కఠశన కమీశిక్షణాచరయలు
తీచుకొనబడతాయ.



పరవుతా ఉదయయగులు చేాకూడని పనులు (DONTs)

చేసేత , ANDHRA PRADESH CIVIL SERVICES

(CONDUCT) RULES, 1964 (ఆంధరపరదశే్ సివిల్
చర్ణాస స్ (పరవరతన) నిామావళి 1964 ను
ఉలుంఘ ంివనటుు గా పర్శగణంిచబడష ANDHRA

PRADESH CIVIL SERVICES (CCA) RULES, 1991

(ఆంధరపరదశే్ సివిల్ చర్ణాస స్ (సవసవఏ) నిామావళి,
1991 ను పరయోగశంివ కమీశిక్షణా చరయలు చేపడతారు.



Rule 17 of The ANDHRA PRADESH STATE &
SUBORDINATE SERVICE RULES, 1996 (ఆంధరపరదేశ్ ర్ాషయ ర
&చబార్శున్నట్ సేవల నిామావళి, 1996)పరకారం
❖ SUSPENSION, TERMINATION OR EXTENSION OF

PROBATION (తాతాకల్లక తొలగశంపు, ాాశ్ాత తొలగశంపు,
పొర బేషన్ కాలం పొ డషగశంపు) పొర బేషన్ కాలంలో విధుల
నిరాహణలో చర్ ైన పనితీరు కనబరచకపోయన్ా, శిక్షణా
కాలంలో మ రుగ ైన పరగతి సాధించకపో యన్ా, పరవరతన
చంతృపిత కరంగా లేకపో యన్ా, చంబంధిత ఊదయ యగులు
తాతాకల్లక తొలగశంపుకు (SUSPENSION), లేదా ాాశ్ాత
తొలగశంపు (TERMINATION) కు గురవుతారు. లేదా
పొర బేషన్ కాలం పొ డషగశంచబడుత ంది.



Para 131 of DOM

(జిలాు కార్ాయలా నిామ చంపుటి లోని పేర్ా 131) పరకారం :
పరవుతా ఉదయ యగుల పరవరతన గుర్శంివ వార్శకి చంబంధింివన
వయకితగత దసరా ాలలో (PERSONALFILES) లో నమోదు చేాడం
జరుగుత ంది. అంతేకాకుండా..... 1922, జనవర్శ 1 నుండష
అమలులో వునన ANDHRA PRADESH FUNDAMENTAL

RULES & SUBSIDIARY RULES (ఆంధరపరదేశ్ మౌల్లక
నిామావళి & అనుబంధ నిామావళి) లోని ANNEXURE -

2 లోని PART - 3 లో నిర్ేదశించబడషన MAINTANANCE OF

RECORDS OF SERVICE (చర్ణాచు ర్శకారుు ల నిరాహణ) లో
సేవా పుచత కం (SERVICE REGISTER) లో నమోదు
చేాబడుత ంది.



Para 131 of DOM

(జిలాు కార్ాయలా నిామ చంపుటి లోని పేర్ా 131) పరకారం :
5) KIND OF PUNISHMENTS కింద..... పొర బేషన్ లో వునన
ఉదయ యగశని తొలగశంివన్ా, పరవుతా ఉదయ యగశ యొకక హోదాను
తగశీ ంివన్ా, అరహతతో కూడషన తొలగశంపు (TERMINATION)

అయన్ా, అనరహతతో కూడషన తొలగశంపు(DISMISSAL) అయన్ా,
తాతాకల్లక తొలగశంపు (SUSPENSION) అయన్ా, వాటి
వివర్ాలు, కారణాలు సేవా పుచత కంలో నమోదు
చేాబడుత ంది. ఉదా : Probation terminated on the

ground of unfitness. Reduced for inefficiency.



COMMUNICATION ETIQUETTES 
(చమాచారప్రసార నడవడషక) 

FORMS OF WRITTEN COMMUNICATION IN GOVERNMENT OFFICES

(పరవుతా కార్ాయలాాలలో ల్లఖిత చమాచార రకాలు)
1) MEMO (తాఖీదు)
2) LETTER (లేఖ్)
3) D.O. LETTER (అర్ాధ ధికార లేఖ్)
4) PROCEEDINGS (కార్ాయవరతన్ాలు)
5) CIRCULAR (గసవత పతరం)
6) OFFICE ORDER (అధికార ఉతతరుా)
7) U.O.NOTE (UN OFFICIAL NOTE - అనధికార న్ోటు)



COMMUNICATION ETIQUETTES

(చమాచారప్రసార నడవడషక) 
FORMS OF WRITTEN COMMUNICATION IN GOVERNMENT OFFICES

(పరవుతా కార్ాయలాాలలో ల్లఖిత చమాచార రకాలు)
8) GOVERNMENT ORDER (పరవుతా ఉతతరుా)
9) NOTIFICATION (పరకటన)
10) RESOLUTION (తీర్ాానం)
11) ENDORSEMENT (చమాతి ర్ాత)
12) PRESS COMMUNICATION/NOTE (పతిరకా పరకటన)



1) MEMO (తాఖీదు)
❖ కీింది ఉదయ యగులకు పంపే చమాచారం.
❖ మూడయ  వయకితకి (Third Person) వార సినటుు

వార ాబడుత ంది.
❖ చంబో ధన (SALUTATION) వుండదు. 
❖ Yours faithfully & Yours Sincerely లాంటివి వుండవు.
❖ కేవలం అధికార్శ చంతకం, హో దా మాతరమే వుంటాయ.
❖ ివరున్ామాదారు పేరు, హోదా ఎడమ కీింద వెపైున ర్ాసి 

వుంటుంది.



¤ MEMO నమూన్ా ¤ 

MEMO 

Memo No.A/1670/97 Dt

Sub : 

Ref  : 

( Body text in third person )

Sd/-

Designation

To

Address



2) LETTER (లేఖ్)
❖ వివిధ కార్ాయలాాల మధయ జర్శగే అధికార్శక చమాచారం లేఖ్

దాార్ా జరుగుత ంది.
❖ లేఖ్ లో ప ైన లేఖ్ చంఖ్య ర్ాసి వుంటుంది.
❖ చంబో ధన దిగువన విషాం (SUBJECT) చాలా కుు పత ంగా,

ఒకటి, ర్ ండు లెైనులో వుంటుంది.
❖ లేఖ్లో సార్ాంశ్ం గతంలో వివున నిర్ేదాాల (REFERENCES)

మీద కానీ, లేఖ్ల మీదా కానీ ఆధార పడష ఉంటుంది.
❖ ఉననతాధికార్శ కీింది అధికారులకు చమాచారం చేర

వనసేటపుపడు, " I am directed to inform you" అని
వార ాడం జరుగుత ంది.



2) LETTER (లేఖ్)
❖ అదే వార్శ అధికారంతో లేఖ్ ర్ాసినపుపడు, "I am to

inform you", లేదా "This is to inform you" అని
వార ాడం జరుగుత ంది.

❖ అనిన అధికార లేఖ్లలో "Yours faithfully" అని వార ాడం
జరుగుత ంది.

❖ దీని కీింద చంతకం, హోదా వుంటాయ.
❖ లేఖ్లో సార్ాంశ్ం చూటిగా, చరళంగా, అరథవంతంగా,

మర్ాయద పూరాకంగా వుంటుంది.
❖ సార్ాంశ్మును పేర్ాగాీ ఫులుగా విడగ్టయబడతాయ.
❖ మొదటి పేర్ాగాీ ఫ్ కు తపప మగతా వాటికి చంఖ్యలు

వుంటాయ.



¤ LETTER నమూన్ా ¤ 

Lr No A/1670/97 Dt

To

Official Address

Sir/Madam,

Sub :

Ref :

(Body text in first person)

Yours faithfully,

Sd/-

Designation



3) D.O LETTER 
(DEMI OFFICIAL LETTER = అర్ాధ ధికార లేఖ్)

❖ ఒక అధికార్శ యొకక వయకితగత శ్దీధ అవచరమ ైనపుపడు,
D.O.LETTER వార ాబడుత ంద.ి

❖ ఒక విషాానిన అధికార్శ యొకక వయకితగత దృషియ కి తీచుకు
ర్ావడానికి, ఆ అధికార్శ పేరుతోన్న అర్ాధ ధికార లేఖ్
వార ాడం జరుగుత ంది.

❖ D.O.LETTER ర్ాచుత నన అధికార్శ యొకక పేరు, హోదా
ఎడమ వెైపు ప ై ివవరన వార ాాల్ల.

❖ ప ై అధికార్శకి D.O.LETTER వార ాునపుపడు, "Dear Sir/
Madam" అన్న చంబో ధన (SALUTATION) వుంటుంది.



3) D.O LETTER 

❖ చమాన హోదా గల అధికార్శకి వార చుత ననపుపడు, "Dear
Sri/Srimathi/Kumari" అన్న చంబో ధనతో పరా రంభించాల్ల.

❖ కీింది అధికారులకు వార సేటపుపడు, "My Dear" అను
చంబో ధనతో చంబో ధించాల్ల.

❖ ివరున్ామాదారు యొకకపేరు, హోదా, ివరున్ామా ఎడమ
వెైపుకు కీింద ివవరన వార ాాల్ల.

❖ FIRST PERSON లోసార్ాంశ్ం వుండాల్ల. సేనహపూరాకంగా,
వయకితగత పూరాకంగా వుండాల్ల.

❖ ివవరగా, "Yours Sincerely", తర్ాాత చంతకముండాల్ల.



3) D.O LETTER 

❖ చంతకం కిీంద హో దా వుండదు.
❖ ఈ తేడాతో అధికార లేఖ్లకు,అర్ాధ ధికార లేఖ్లకు  
వయతాయచం కనబడుత ంది.

❖ సవనిార్ అధికారులకు వార చుత ననపుపడు,"with kind 

regards" అని regards త లపాల్ల.
❖ చమాన సాథ య అధికారులకు "with regards" అని
వార ాాల్ల.

❖ జూనిార్ అధికారులకు"with Best Wishes" అని
వార ావలెను.



¤  D.O.LETTER    నమూన్ా ¤
D.O.Letter No A/1969/89        Dt
From
Name,
Designation
Dear Sir/ Dear Sri/My Dear

Sub :
Ref  :

( Body text in first person )
Yours Sincerely,

Sd/-
(By Name)

To
Name,
Designation



4) PROCEEDINGS (కార్ాయవరతనములు)
❖ అధికార్శకి వుననఅధికారముతో చేాబడషన మంజఞర్శకి

గానూ, తీచుకునన నిరీాానికి గానూ, త ల్లాజేాుటకు
ఉపయోగపడేదే కార్ాయవరతనములు (PROCEEDINGS).

❖ పంపుత నన అధికార్శ పేరు, హోదా సాథ నంలో
"Proceedings of the...........(మంజఞర్శ అధికార్శ యొకక
హోదా వుంటుంది)

❖ మంజఞర్శ అధికార్శ యొకక పేరు, హో దా....Present
(పరచుథ తం) : Sri/Smt ........., Designation ..........అని
ర్ాసాత రు.

❖ ివరున్ామాదారు పేరు,ివరున్ామా ఎడమ వెైపుకు కీింద
ివవరన ర్ాాాల్ల.



4) PROCEEDINGS (కార్ాయవరతనములు)
❖ చంబో ధన (SALUTATION) వుండదు.
❖ విషాం (SUBJECT) కింద Reference (నిర్ేదశ్ం) బదులు

READ (చదివితిని) వుంటుంది.
❖ ఒక మంజఞర్శకి కావలసిన అనిన నిర్ేదాాలు, నిామాలు

చదివి, మంజూరు ఉతతరుా జఞర్ణచేాడమ ైనదనన ఉదేధ శ్యంతో
READ ర్ాాడం జరుగుత ంది.

❖ READ కు దిగువన ORDER (ఉతతరుా) ప దద అక్షర్ాలతో
వుంటుంది.

❖ ివవరగా, చంబో ధనలు లేకుండా, మంజఞర్శ అధికార్శ చంతకం
వుంటుంది.



¤ PROCEEDINGS (కార్ాయవరతనములు) నమూన్ా ¤
Government of Andhra  Pradesh

Proceedings of the........(Designation)
Present: Name of the Designated Officer

Proceedings No.    Dt
Sub    :         
Read  :      

ORDER
Para 1 : CONTEXT        
Para 2 : Sanction with reference to delegation        
Para 3 : Details of BUDGET HEAD to which the Expenditure is to 
be debited.                     

Signature 
Designation

To
Address



5) CIRCULAR (చరుకలర్ = గసవత  పతరం)
కార్ాయలాంలో అన్నకమందికి చమాచారం అందజేాడానికి 

"గసవత  పతరము" (CIRCULAR) ను ఉపయోగశసాత రు.

❖ తాఖీదు (MEMO) లాగేవున్ాన, ఇందులో అన్నక మంది 
ివరున్ామాదారులుంటారు.



6) OFFICIAL ORDER 

(అధికార్శక ఉతతరుా)

❖ ఒక కార్ాయలాంలో అన్నక మందికి చంబంధింివన మంజఞర్శ
గానీ, నిరీాానిన గానీ త ల్లాజేాుటకు అధికార్శక
ఉతతరుాను ఉపయోగశసాత రు.

❖ ఇది కేవలం కార్ాయలాంలో అంతరీత చమాచారం కొరకు
మాతరమే.

❖ తాఖీదు లాగే వుంటుంది.



7) UN OFFICIAL NOTE

(అనధికార న్ోటు)
❖చివవాలా ాాఖ్లమధయ, ఒకే ాాఖ్లోని వివిధ అధికారుల 
మధయ జర్శగే చమాచార పరకీిా.
❖ అభిపరా ాాలు, వాయఖ్ాయన్ాలు (VIEWS & COMMENTS)

కావాల్లినపుపడు, ఉనన ఆదేాాల మీద వివరణలు
(CLARIFICATIONS) అవచరమ ైనపుపడు, చమాచార్ానిన
గానీ, చంబంధిత కాగశతములను గానీ కోర్శనపుపడు
"అనధికార న్ోటు" (UN OFFICIAL NOTE) వార ాబడుత ంది.



8) GOVERNMENT ORDER (పరవుతా ఉతతరుా)
పరవుతా యొకక నిరీాాలు, పర్శపాలన్ాపరమ ైన ఆమోదాలు,
మంజఞర్ణలు, ఆర్శథకపరమ ైన ఆమోదాలు, మంజఞర్ణలు,
ఉదయ యగాల మంజఞర్ణలు.......ఇవనీన పరవుతా ఉతతరుా
(GOVERNMENT ORDER) దాార్ా వెలుడవుతాయ.
❖ G.O. Rt : RoutineOrders కొరకు
❖ G.O.Ms : Ms = Manuscript కొతత ఆదేాాలు కొరకు
❖ G.O.(P) : Print(ముదరణ) పరవుతా విధాన్ాలను

ఆంధరపరదేశ్ ర్ాజపతరం (GAZETTE) లో ముదిరంచుటకు.
❖ పరవుతా ఉతతరుాలనీన BY ORDER AND IN THE NAME

OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
అను ాాచనంతో ముగుసాత య.



8) GOVERNMENT ORDER (పరవుతా ఉతతరుా)
❖ పరవుతా ఉతతరుా పరవుతా ాాఖ్ పేరుతో పరా రంవం

అవుత ంది.
❖ పరవుతా ఉతతరుాలు పరవుతా ాాఖ్ల పరేుతో పరా రంవం

అవుతాయ.
❖ పేజీయొకక ప ై భాగాన అది వార సి వుంటుంద.ి
❖ దాని కీింద ఉతతరుా యొకక సారచంగీహం(SYNOPSIS),

చంగీహం పేరుతో (ABSTRACT) వార ాబడష వుంటుంది.
❖ దీని కీింద పరవుతా ఉతతరుా చంఖ్య, తేదీ వార ాబడష

వుంటుంది.



8) GOVERNMENT ORDER (పరవుతా ఉతతరుా)
❖ గతంలో వివున లేఖ్లు, ఉతతరుా మొదలగు వాటి గుర్శంివ

"READ" అని వాటి నిర్ేదశ్ం (REFERENCE) వార ాబడష
వుంటుంది.

❖ ఆ కేచుయొకక పూరాపర్ాలు ఉపో దాఘ తము పరసాథ వించబడష
వుంటుంది.

❖ పరవుతా యొకక ఉతతరుాను గానీ, నిరీాానిన గానీ
చూివంచబడష వుంటుంది.

❖ కీింద ఏ వయకుత లకు (వార్శ హో దాలతో చహా)
ఉదేధశింపబడషనదయ , వార్శ పేరుు వార ాబడష వుంటాయ.



9) NOTIFICATION (పరకటన)
❖ అధికార్శక గజ టులో పరచురణ నిమతతమ ై పరకటన 
చేాబడుత ంది.

❖ నిామాలు, ఉతతరుాలు, చబార్శున్నటు అధికారులకు 
విధుల బదలాయంపు, నిాామకాలు, 
పదయననత లు.......వీటి గుర్శంివ పరకటించడానికి 
"పరకటన" (NOTIFICATION) జఞర్ణ చేసాత రు.



10) RESOLUTION (తీర్ాానం)

పరవుతా ముఖ్యమ ైన విధాన విషాాల మీద (POLICY

MATTERS), కమటీలు, లేదా కమీషను నిాామకం
మీద, ఇవి ఇివున నివనదికలను అనుచర్శంివ
తీచుకునన చరయల మీద పరజలకు త ల్లా జేాడానికి
"తీర్ాానం" (RESOLUTION) ఉపయోగశసాత రు.



ENDORSEMENT (ఎండార్ి మ ంట్  = చమాతి ర్ాత)
11)ఒక కార్ాయలామునకు పంపబడు  చమాచారమును, 
వనర్్క కార్ాయలామునకు పంపవలసి వుననపుపడు, అదే 

కాగశతం మీద "Copy forwarded to.......... For 
information / for furtheraction" అని ర్ాసి పంపడం

జరుగుత ంది.
❖ దిగువన పంపిన వార్శ చంతకం వుంటుంది.
❖ దీనిన ప ై అధికారులకు పంపకూడదు



12) PRESS COMMUNICATION/PRESS NOTE
(పతిరకా పరకటన)

❖ పరవుతా విధాన్ాలను, నిరీాాలను విచత ృత పరచారం
చేాడానిక ై "పతిరకా పరకటన" (PRESS
COMMUNICATION / PRESS NOTE) జఞర్ణ
చేాబడుత ంది


