
క��ల  ����ఖ
గరు���  టవ�� ,  మంగళ��

క��ల ��� �ఖ 
ఆంధ�ప��� ప�భుత�ం

 

2020 నూతన  �����నం  �పథ�ం�  
������  మద�తు���  న���ష�రణలు

��  .  � .య� .  జగ�  �హ�  ���  �రు
�రవ  ముఖ�మం��వరు�లు  

ఆంధ�ప���

�� .  �త�  సత���యణ  �రు
�రవ  �����మం��

ఆంధ�ప���

��  � .  ��మల��  IAS
ప�భుత�  ప��న  �ర�ద��
ఉన�త  �ద�,  ఆంధ�ప���

� .  �ల  �స��  IAS
క�షనరు

క��ల  ����ఖ  ,  ఆంధ�ప���

"�ద� అం� ఇతరులకు ఋ��� చూ�ం� ఏ� ఒక ��� �లూకు ధృవపత�ం �దు.
�స��క ��తం� ఇతరుల� వ�వహ�ం��రు,చర�లు, ���ఖరుల ��న�

�స�న �ద�� ��సు� ం�"



క�షనరు�� సం�శం

��య�న ������ ���రు� లకు, త��దండు� లకు,
�గ��ములంద��(ల���రులంద��) క��ల ����ఖ తర�న
శు��ం�లు.

సంస�  �క� సమున��శ�ల �శ� భ�ష�ద�ర�నం� ఉమ�� ల��ల �ధనకు
వ���గత �మ�� �లను ఏ�కృతం �యడ� జటు� కృ�. ఈ సమ��  కృ� ��న�
ప���కం అ��రణ�న ఫ��లనందు�నుటకు ఆలంబన�న �హద��. 

- (Andrew Carnegie) ఆండూ�  ���.

ఈ కర��క ��� క��ల��� �ఖ �ప��న అ�వృ��  �ర�క��లను,
న���ష�రణలను � ముందుంచడం ��ం� ము�వహం. క��ల ��� �ఖ
ఛత�ం ��ంద ఉన� ఉన�త���ల�ల� ��నుగుణం� �ణ�� ప���లను
�ం�ం�ంచ��� అవసర�న �ర�దర��లను రూ�ం�సు� న��.
  
క��ల ����ఖ 2020 నూతన �������� అను�న��� గు�త�క�న
న���ష�రణ����� అమలు �సు� న��. NAAC గు��ం��ందుటకు, NIRF
��ంకు నందు�నుటకు, క��లలకు �ర�దర�కత�ం వ�ం�
���టునం�ంచడం, ���రు� ల మ�యు అ��పకుల �జరు పర���ణకు TLP
App ��నం, ����� ��గ�� మ�ం� �య��� CIA, ���క స��హ
�ం�ం�ంచుటకు ���రు� లను ���క �� ప���య� �గ��మ�ం �� CSP
� �రు�� అంత��గం �యడం, ఉ�� భ����� �రు�లను ప��శ�ట�డం
వం� �ణ�� ప���లను బ��తం �� నవకల�న����� �ప��ం�. �ర�,
������ ల��  �కూ�� �ధం� క��ల ����ఖ� �గ��ము�న �రంద�
సర��ము��వృ��� పలు �����వృ��  ��� �ర�క��లు
�ర��ంచబడుతు���.
 
�నూత��న పలు �ర�క��లను ���జయం� అమలు�య���
�రం�సు� న� సహ�రం అ�నంద�యం. భ�ష���లం� ప�భుత� ���
క��లలను సమున�త�� నం� �ల���  మ��� ���వృ��  �ర�క��లను
తల�ట���� మును�ందు �తం ఇ� సూ���� �న���� ర� మన��
ఆ�ం�సు� ��ను. 

�. �ల �స��, IAS
క��ల ����ఖ , ఆంధ�ప���.



క��ల ����ఖ �పథ�ం

�ష��ం�� ప�భుత� ��� క��లలు �రుమూల �� ం�ల� �వ�ం�
�రు�దలు �దలు�� అత�ంత ���గు�ల� స� అ�� వ�� ల ��
���పర�న అవస�లను �ర�డం� కృ�ర��తు��� . ప�భుత� ���
క��లలు �లుస� ల�కు �� ���రు� లకు ఉన�త �ద�ను అం�సు� ండ� ,
��� 48.7% �����నులు , 29% ఎ� .� , 11.9% ఎ� .� , 46.94% � .�
మ�యు 12.14% ఇతర ���రు� లు ల��  �ందుతు��రు . ఈ ���రు� లకు
��� నవంత�న ����త�క�న �ద�ను అం�ంచుట� 4000 మం�
�శ�త , ��న , ఒప�ంద , అ�� అ��పకులు �మగ�� ఉ��రు .

ఆంధ�ప��� ప�భుత�ం , క��ల ����ఖ �ల� ప��� 166 ప�భుత� ���
క��లలు మ�యు 55 ���టు ఎ��� క��లలు ప��సు� ��� . 2020
నూతన ��� ��నం దృ�� � ఉన�త �ద� సం��లదశ� సు�� ర�న
అ�వృ��  ��యం� పలు సం���వృ��  పథ�లనం�సూ�  ఆంధ�ప��� �ష��
ప�భుత�ం ఉన�త �ద�ను �� త��సు� న�� . తదనుగుణం� మును�న�డూ
ఎరుగ� ��� ��� �ద�నభ��ం� �లం�� �ం��క ����ల�
���రు� లకు అ��ధు�క ��ణనం�సూ�  �����  �ం��త న���ష�రణల
అమలు� క��ల ���రథం అప��హతం� ���తున�� . 2030 ���
ఉన�త ���సంస�లు ������ మ�ంత �రు� �ణ��న
�ద�నం�ం���� భ�తకు �ద�ం ��ల� 2020 నూతన ��� ��నం
��� వ���సు� ం� .

ఇ��  సం��ష� దశ� క��ల ����ఖ ముందడుగు �� �రుమూల
�� �దుల� ఉన�త �ద�నభ��ం�ల� ఆ�ం�ం� అ�కమం� ఔ��హక
���రు� లకు �తం ఉన�త �ద�ను మ�ంత �రువ��� �యడం �సం ,
ప�భుత� ��� క��లలు అం�ం� �రు�లు , సదు��లు , �ర��ం�
�ర�క��లు , అ��పకులు , ప���� ���ల���� �వ�ల� స�
�ందుప�� ���రు� లకు , �� త��దండు� లకు సులు��
అవగతమ���ధం� ��ష�న కర��క� అందు�టు�� �వడ�న� .



క�మ
సంఖ�

ప�సు� త ప���� ప�భుత� ��� క��లలు

1 �త�ం క��లలు 166

2 స�యం ప��ప�� గల క��లలు 14

3
స�యం ప��ప�� గల క��లల� CPE

క��లలు (College with Potential for
Excellence)

3
ప�భుత� క��ల (స�) �జమం��
ప�భుత� మ�� క��ల(స�)

గుంటూరు
�.�. ప�భుత� మ�� క��ల

(స�), �లూ� రు

4
Department of BioTechnology

(DBT) Star Colleges

1
ప�భుత� ��� క��ల (స�)

అనంత�రం

5 NAAC గు��ం� �ం�న క��లలు 66

6
2020-21 నుం� UGC B.Voc �రు� క��

�న� క��లలు
26 GDCs

7
ఉ�� ��ణ ���కృత��న� ���

�రు�లనం�సు� న� ప�భుత� ��� క��లలు
17

8 NIRF Rankings in 2021 1

9 మ��క��లలు 24

క��ల  ����ఖ  ��ష�  ల��లు

క��ల ����ఖ �పథ�ం



������ అందు�టు�

ప�సర �� �దులను , ��య� క��లలను , �ర� ���రు� లను ,ఇతర
�గ��ములను అనుసం��ంచుట ��� ��� క��ల� �� ���రు� ల
సంఖ�ను �ంచ��� అవసర�న �ర�దర��లను క��ల ����ఖ
అం�సు� న�� . 
��� �టు� ���క , ���� �క అవస�లను దృ��� �టు� కు�
యు�� , ���  �� �జన�ం� ఉ�� �రు�లను , వృ��  ��� �రు�లను
అం�సూ� , ��� � ��� ����� �� సహ�రం� ఉ�� ��ణ ���కృత�న
�రు�లను ప��శ��� , ఔ���క ���రు� లకు ఉ�� ��ణ నం�సూ� , ��ణ
�లం� �తన భ��లు �ం��ధం�నూ , �రు�ను ��� ��న �దప ఉ��గ
��మ�లు �ప��  �ధం� పలు ���త�క �రు�లకు అంకు�ర�ణ
�సు� న�� . 
12 �ట�� ���పరం� �నుకబడ�  ��� ��  అత�ం�వశ�కత గల �� ం�ల�
�లురకు ��కలకు వస� గృ�ల సదు���� క��సూ�  8 నూతన ఆదర�
ప�భుత� ��� క��లలను ఏ��టు�యడ�న� . ��క సదు��ల
ఏ��టుకు 4 �టు�  ���ంచుట ��� మ�క ఐదు క��లలను ఆదర� ���
క��లలు� న�క�ంచడ�న� .  
జగనన� �����న , జగనన� వస� ��ననం�ంచుట ��� అరు� �న
���రు� లందరూ ఉన�త �ద�నభ��ంచుటకు ఆంధ�ప��� ప�భుత�ం త�న
సహ���� అం�సు� న�� .

18-23 సంవత��ల వయసు�� ఉన��రు ఉన�త �ద�నభ��ం� �తం
ఆ�రం� ��య మ�యు �ష���� �� సూ� ల న�దు �ష���
�క�గట�బడుతుం� . �� ఆ�� క�ష� సూ� ల న�దు �ష���  �ం�దలను
సు�� ర అ�వృ��  ల��ం� �య�ం�ం� . 27.1.%� ఉన� ��య సూ� ల �ష���
న�దు� ���న�డు ఆంధ�ప��� �ష�� సూ� ల న�దు �ష���  35.1% ఉండ� ,
2030 ��� ��� 50% �� ���ల� ల��ం� కృ� �సు� న�� .
 

సూ� ల  న�దు  �ష����  (GER) �ంచుటకు  ���లు

�ష��  ��ప�ం�  ���కం�  �నుకబ�న  వ�� ల���, ��కలకు  (మ�ళలకు)
ఉన�త  �ద�ను  మ�ంత  అందు�టు��  ��ల�  ఉ��� శయం�  క��ల
����ఖ  ప��సు� న�� .



���
సంవత�రం

�ద� సంవత�రం

%
�ండవ

సంవత�ర�
���రు� లు

మూడవ
సంవత�ర�
���రు� లు

�త�ం���ం�న
�టు�

��న
���రు� లు

2019-20 54384 31501 57.92 25741 24950 82192

2020-21 51676 38830 75.14 31501 25741 96072

2021-22 53206 41843 78.64 38830 31501 112174

 ప�భుత�  ���  క��ల�  �రుతున�  ���రు� ల  సంఖ��  ��గ�

�ంగస�నత�  సూ�క�  ��గ�

మ�� ���రు� లను ఉన�త �ద� �శ� �� త��ంచుటకు , ఔ���క
�����నులకు ఉన�త�ద�ను అందు�టు�� �వ��� �ష��ంనందు గల
�త�ం 166 ప�భుత� ��� క��ల��  ప����ం� మ�ళల �రకు 24 ప�భుత�
మ�� ��� క��లలు ఏ��టు�యబ�� � .

మ�ళలను �� త��ంచుటకు , ఉన�త �ద� నందు మ�ళల న�దును
�ంచుట� మ��� ప�భుత� మ�� ��� క��లల ఏ��టుకు స���లు
జరుగుతు��� .

ఉన�త �ద�నందు మ�ళలు మ�ంత ముందుకు �న��ందుకు �లు� అ��
ప�భుత� ��� క��లలందు స�కృత సల� �ం�� లు ఏ��టు �యబ�� � .

క��ల� ఏ��టు �యబడ�  మ�� ���ర �ం�� ల ���
���పర�న , ��య/చట�  పర�న సల�లు సూచనలం�ంచడం , వ���త�
��సం , ఆ�గ� ప�ర�ణ , స�యం ఉ�� , న�న వ�వ�� పనల వం�
�నుకూల ఫ��లనం�ం� పలు �ర�క��లను �ర��సూ�  మ��
���రు� లందు ��నుగుణ�న �తన���� లను ���ంచడం జరుగుతున�� .

�ర�హ� చట�� ప���గల మ�� అ��పకులను మ�యు మ��
���రు� లనంద�� �� త��ంచడం �ంగ స�నత� సూ�క �ం�దల �క�
���త�క ప���క �� , అ��కప - �����  �� ���  ఆత�������
�ం�కుంటూ �రుషులకు �టు� మ�ళలు �తం సమర�వంత�న �త�ను
�ర��ంచుట��� సమ�ల��న ��� ఈ స�నత� �ధన
�ఫల��తున�� .

 

 



క�.సం.  ��  ��� క��ల 
���ంప
బ�న �టు�   

��న
�����నుల
సంఖ� 

ప���ల �తం  ��రు�లు  
వస�గృహ
సదు�యం 

1. I ���కుళం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల (స�) ���కుళం  700 676 96.57   

2. I ��ఖపట�ం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, అరకు ���  280 190 67.86   

3. I ��ఖపట�ం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, మ����ం  180 145 80.56   

4. I ��ఖపట�ం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, తగర�వలస  120 37 30.83
2021-22
నుం�
�� రంభం 

 

5.  I ��ఖపట�ం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, ��ఖపట�ం  680 649 95.44  కలదు 

6.  II 
తూరు�
��వ� 

ప�భుత� మ�� ��� క��ల (స�), ���డ    540 505 93.52  కలదు 

7.  II 
తూరు�
��వ� 

ఎ�.�.ఆ�. ప�భుత� మ�� ��� క��ల,
�జమ�ంద�వరం 

948 655 69.09  కలదు 

8. II  కృ��  
�ం�క సం�మ గురుకుల ప�భుత� మ�� ���

క��ల, కం�కచర� 
100 80 80.00  కలదు 

9. II ప��మ ��వ�  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, �డద�లు  220 188 85.45   

10. II ప��మ ��వ� ప�భుత� మ�� ��� క��ల, �ల�లు�   220 166 75.45   

11.  III గుంటూరు  ప�భుత� మ�� ��� క��ల (స�), గుంటూరు   1170 1018 87.01  కలదు

12.  III  గుంటూరు  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, �పట�   150 109 72.67   

13. III  ప��శం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, ��ల  300 196 65.33  కలదు 

14.  III  ప��శం ప�భుత� మ�� ��� క��ల, ఒం�లు  220 189 85.91  కలదు 

15. III  �లూ� రు  ప�భుత� మ�� ��� క��ల (స�), �లూ� రు   510 393 77.06  కలదు 

16. IV  అనంత�రం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, అనంత�రం   690 536 77.68  కలదు 

17. IV  అనంత�రం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, �ందూ��  440 328 74.55  కలదు 

18. IV  �తూ� రు 
�ం�క సం�మ గురుకుల ప�భుత� మ�� ���

క��ల, క��� 
140 133 95.00  కలదు 

19. IV  �తూ� రు  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, �తూ� రు  290 231 79.66  కలదు 

20. IV  �తూ� రు  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, మదనప��  330 209 63.33   

21. IV  �తూ� రు  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, ���ళహ��  300 163 54.33   

22. IV  �. ఎ�. ఆ� ప�భుత� మ�� ��� క��ల (స�), కడప  780 72592.95 92.95  కలదు 

23. IV  �. ఎ�. ఆ� ప�భుత� మ�� ��� క��ల, �య��  150 47 31.33
2021-22
నుం�
�� రంభం 

 

24. IV  �. ఎ�. ఆ� ప�భుత� మ�� ��� క��ల,  ���ందుల  120 -- –
2022-23
నుం�
�� రంభం 

 

   �త�ం  9550 7668 80.29   

వస�  గృహ  సదు�య  �వ�ల�  కూ�న  మ��  క��లల  ప�� క
2021-22 ���సంవత�ర�  ప���లు

������ అందు�టు�



ప��భను �� త��ంచ��� , �� �ణ�తను గు��ంచ��� , దు�������
అ�కట���� , �జ��ష� ����� సక�మ�న ��� అమలు�య��� ,
�����  �కం �క� సం�మం మ�యు బృహత��శ�ల �ధన� �గం�
��దర�తం� , �రదర�క�న ��� ��� ప���ల �ర�హణ �సం ఆంధ�
ప��� ప�భుత�ం 2020-21 ��� సంవత�రం నుం� ఆ��� ప���ల ప���యను
�� రం�ంచడ�న� .

ఏక గ�� ��నం ��� �స��త �� �� ఎక��నుం�� �రుకున�
క��ల� న��న �రు�� �� అవ�శం క��ంచబ�ం� . OAMDC �ర��
��� ఇం� వద�  నుం� �� , ప�భుత� ��� క��ల��  ఏ��టు ��న
స�య �ం�� ల సహ�రం�నూ ���రు� లు తమ �� �కత ఆ�రం�
�వల�న క��లకు దర�సు�  �సుకు� �కర�ం క��సు� న�� .

   

ఆ���  ప���లు

The 'AP - OAMDC Portal' for Online Admissions

������ అందు�టు�



క�.సం 
�� రం�ంపబ�న
సంవత�రం 

���   �� ంతం 
అం�సు� న�

�రు�ల సంఖ� 
���ంపబ�న

�టు�  

1.  2020-21  ��ఖపట�ం ప�భుత� ��� క��ల, నక�ప��  6  180

2. 2020-21 కడప ప�భుత� ��� క��ల, �ంప��   5 220

3. 2020-21 �తూ� రు ప�భుత� ��� క��ల, �దురుకుప�ం   5 150

4. 2021-22 ���కుళం  ప�భుత� ��� క��ల, ప�స   5 150

5. 2021-22 ���కుళం  ప�భుత� ��� క��ల, �ందూరు   7 210

6. 2021-22 ���కుళం  ప�భుత� ��� క��ల, �గ�ం   7 210

7. 2021-22 ��ఖపట�ం  ప�భుత� మ�� ��� క��ల, తగర�వలస 7 210

8. 2021-22
తూరు�
��వ� 

ప�భుత� ��� క��ల, ము���వరం   7 210

9. 2021-22 ప��శం  ప�భుత� ��� క��ల, ద��   7 210

10 2021-22 కడప  ప�భుత� మ��  ��� క��ల, �య��    5 150

11 2022-23 కరూ�లు  ప�భుత� ��� క��ల, ఆళ�గడ�   5 150

12 2022-23 కడప  ప�భుత� మ�� ��� క��ల,���ందుల   5 180

13 2022-23 ప��శం  ప�భుత� ��� క��ల, ���ల  4 160

14 2022-23 నం��ల ప�భుత� ��� క��ల, �ణ�ం 5 150

ఉన�త �ద�ను మ�ంత అందు�టు�� ��ల� భ�ష�ద� ర�నం� ప��
��జక వర�  ప��� ఒక ప�భుత� ��� క��ల ఏ��టుకు ఆంధ�ప��� �ష��
ప�భుత�ం �ను�� , సంబం�త ప���దనలను ఇప��� సమ��ంచడ�న� . 
ఉన�త �ద� సదు���� మ��� �� ం�లకు �స��ంప �య��� ,
అ�కమం� ���రు� లకు �రువ�� �ధం� 2019 వ సంవత�రం తరు�త
14 �� త�  ప�భుత� ��� క��లలను ఏ��టు �యడ�న� . �లుగు ���టు
ఎ��� క��లలను ��నం �సు�వడ�న� . 
కడప���  ���ందుల , ప��శం ���  ���ల , నం��ల ���  ఆళ�గడ� ,
�ణ�ం ప�భుత� ��� క��లలు మం�� 2022-23 ���సంవత����
ప���ల ప���యను �గవంతం��� . 
SKVT క��ల �జమ�ంద�వరం , SKR క��ల �జమ�ంద�వరం , SV ���
క��ల �ర���రం , BT క��ల మదనప��  అ� �లుగు ���టు
ఎ��� క��లలను �ష�� ప�భుత�ం ��నం �సుకు� ��� ప�భుత� ���
క��లలు� ప�క�ం�ం� .

�� త�  ���  క��లల  ఏ��టు

�� త�  ���  క��లల  ���

������ అందు�టు�



�ణ�� ప���లు

�����  ఆస�� �రకు మూ�ళ� ��� �రు� �� �లు�ళ�  ఆనరు� �రు�
ఎంచుకు� అవ�శం క��ంచబ�ం� .

�ద� మూడు ��స�ర�� �లుగు �వన ��ణ� �రు�లు �లుగు
�����వృ��  �రు�లు ప��శ�ట�బ�� � .

5వ ��స�రు నందు ������ �ం�ం�ం� �రు�ల ప�చయం .

10 �లల ఉ�� ��ణ : �ండవ ��స�రు అనంతరం �ండు �లల�టు
���క ��ప���య , 4వ ��స�రు అనంతరం �ండు�లల �టు ఉ��
��ణ , ��� మూడవ సంవత�రం� 5 �� 6వ ��స�రు అనంతరం ఆరు
�లల �టు ఉ�� ��ణను �రు�� అంత��గం �యడ�న� .

నూతన ��� ��న అమలు� �గం� , APSCHE  �ర�దర�క సూ�� ల�
���రు� ల అ�రుచులు , ఆసకు� లు ,ల��ల ఆ�రం� బహ�ళ , అంత�ంశ
��ణ� ���ం�లను ఎం�క �సుకు� �సులు�టు క��సూ� , తదనుగుణం�
���ం�లను న�క�ం�న CBCS ����� 2020-21 నుం� అ��
క��లల� ప��శ�ట�డ�న� .

 

�ఠ�ప���క  సవరణ  (�న:కూరు�)

���రు� ల  సర��ము��వృ�� �, �ద�, �లన�  స�  సంబం�త
���ల��ం��నూ   సు�� ర�న  �ణ��  ప���లను
�ం�ం�ంచుటకు  అవసర�న  చర�ల����  క��ల  ����ఖ
�పడు�ం� .



���క  ��  ప���య

�ండవ ��స�రు అనంతరం ���రు� లు �ండు�లల �టు ప�సర
�� ం�ల�పలుర�ల స��లు �ర��ం� ���క సమస�లను అవగతం
�సుకు� త��� ���క స��హను �ం�ం�ంచు�నుట �రకు ���క
�� ప���యను �రు�� అంత��గం �యడ�న� .
ఆ��� , �మ�� , ��� ���ల��� అతు�త�మ CSP� , ���
పర���ం�న అ��పకులను ప���� �ర���ల� సత��ంచ���
ప����ం�ం� . 
 ���క �� ప���య� �గం� ప��లు , �రు� ల� పలు ర�ల స��లు ,
అవ�హ� �ర�క��లు �ర��సు� న� ���రు� లు

Our students @ Villages/Wards as part of
CSP activities (Community Outreach)

�ణ�� ప���లు



ఉ��  ��ణ  (Internships/Apprenticeship/On Job training)

�లుగవ ��స�రు అనంతరం �ండు�లల�టు మ�యు 5 �� 6వ ��స�రు
అనంతరం 6 �లల�టు ఉ�� ��ణ �ందవల�న ���రు� లకు
�ర�దర�కత�ం వ�ంచవల�న అ��పకులకు పర���ణ �ళకువలను
�ం�ం�ం� �శ� ������లు ఏ��టు�యబ�� � . ప�భుత� ���
క��ల��  4వ ��స�రు ����సుకున� ���రు� ల �లభ�ం �రకు ప�శ�మల�
అనుసం��సూ�  క��ల ����ఖ http://apcce.gov.in/TSEHome అ�
�ర�� ను �� రం�ం� 25000 ��లుకు ఇంట���ప�ను ���రు� లకు ���ం�
�యబ�� రు . ఉ���మర�� ����లను ఆక�ం� �సుకు�ందుకు �లు�
మును�ందు ఉ����ణ సంబం�త �����వృ��  �రు�లను �ద� మూడు
��స�ర��� �����  ����సు�నుటకు అను�న ప���కలను
ప����ంచడ�న� .

��� �  ���  ����  ముఖ��ర�ర�హ���రుల  స��శం�  
��� డుతున�  క��ల  ����ఖ  క�షనరు .  

2022-23 ���  సంవత�రం  నుం�  ప�భుత�  ���  క��ల��  �ద�నభ��ం�
���రు� లకు  ఉ���వ��లను  ప�ష�ం��  �ధం�  ఉ��  ��ణ�  ప�శ�మలను

�గ��మ�ం  �సూ�  ��� �  ���  �����  �  అవ�హ�  ఒప�ం�లు .

The internship portal of the Department of Collegiate Education

�ణ�� ప���లు



The CCE Releasing the Textbooks written by 
Subject Experts from GDCs

�ణ�� ప���లు

స��త�  ఉ��  కల�న  �రు�ల  �� రంభం

��ధ ���� �క సంస�ల సహ�రం� క��ల ����ఖ మూడు ��క
ఐ���ం�ల� ఒక ���ం��� సవ�సూ�  25 ఉ�� కల�� �రు�లకు
సంబం�ం�న ���ం�లను �ద�ం�య� �ష��ం� పలు ప�భుత� ���
క��లలు ఈ ఉ�� కల�� �రు�లు అం�సు� ��� .

�షన� ���� �����ష� ��� వ�� �ర�దర��లననుస�ం� 2020-21
���సంవత�రం నుం� యు�� ���  �రు మం�రు��న మూ�ళ�
� .��షన� �రు�లను 11 ప�భుత� ��� క��లలు అం�సు� ��� .

2022-23 ��� సంవత�రం నుం� �రత ప�భుత�ం , ��� � ��� �����
�� �జన�ం� 18 ప�భుత� ��� క��లలు ఉ����ణ ���కృత
�రు�లను �� రం�ం�� . ఉ�� ��ణ ఉ���నుభవం�
ప�గ�ంపబడుతుండ� , ఉ�� ����లం� ������ రూ .7000/- నుం�
రూ .15000/-లు వరకు ఉప�ర�తనం� �టు , �రు� ���న తదుప�
ఉ��గభ�� ల�సు� ం� .

 



�వన  ��ణ�  మ�యు  �����వృ��  �రు�ల  అమలు

�ణ�� ప���లు

��స�రు
��స�రుకు �రు�ల

సంఖ� 
�����వృ��  �రు� (����)

I 01

ప��టక �ర�దర�నం (ఆ���)

ఇనూ���� ప��ష� (�మ��)

�దు�� ఉపకర�లు (���; గ�త ���రు� లకు)

�క�ల �ంపకం (���; �వ �స� ���రు� లకు)

III 01

����య� ����� (ఆ���)

���ం� (�మ��)

���� ���ం� (���)

II 02

స�� & ����ం� (ఆ���)

�ష� వ�� �థ�� (ఆ���)

���� కమూ���ష� (�మ��)

������&స�� ��� ����ం� (�మ��)

�ర శ�� (���)

��� ����� (���)

��స�రు �వన ��ణ� �రు�

I �న�య �లువలు - వృ�� �య�లు

II స��ర ప��ర �ం��క ��� నం

III
���షణ ����లు

ప��వరణ �ద�

�ద� �డత� �గం� 4 �వన ��ణ� �రు�లను , 13 �����వృ��
�రు�లను గు��ం� ��ణు�న �ఠ� రచ�తల ��� ���ం�లు , ���
మ�యు workbook రూపం� త�రు��ం� �� �ధన� master
trainers కు త��దు��� ����� అ��పకులకు ఈ ���ం�ల �ధ�
��నం� ��ణ �వ�డ�న� . ఈ 17 �రు�లకు సంబం�ం�న ���ం�లను
ఇంట��� �ధ�మం ��� చూ� , �� చదు�కు� �ధం� రూ�ం�ం�
���రు� లకు అందు�టు� ఉంచడ�న� .



ప����రు�లంద�� ‘���� ���ం� �� �� ం ’ , �� త�� ��మక�న
అ��పకుల �రకు �ధ��వృ��  ��� �ర�క��లు �ర��ంచబ�� � .

�వన ��ణ� మ�యు �����వృ��  �రు�లు ��ం� అ��పకులకు
��ణ�వ�డం �రకు �స�� ����� కు , �� ��� అ��పకులకు
�ధ��వృ��  ��� �ర�క��లు �ర��ంచబ�� � . ఉ������లం�
(internship) పర���క �ధ�త �ర��ంచవల�న అ��పకులకు త��దు
�చు�ట �రకు ముందు� 200 మం� �స�� ������ కు ��ణ�వ����
స���లు జరుగుతు��� . 

ఉ�� ��ణ �ర�హణ మ�యు పర���ణ , ఉ�� కల�� ��ణ�
�రు�లందు అ��పకులకు ��ణ�చు�ట�రకు 16 ��క వనరుల �ం�� లను
(Nodal resource centres) గు��ం� , త�న సదు��ల� బ��తం
�యడ�న� .

 

�ర�హ�  �మర��  �����వృ��  ���  �ర�క��లు

అ��పక  �����వృ��
�����రంనందు  �గ��మ�

అ��సన�  ��� న�  అ��పకులు

�ర�హ��మర��  �����వృ��
��ణను  ���జయం�  ����సుకున�

అనంతరం  �రవ  క��ల  �ద�
క�షనరు���  ప����రు�లు

�ణ�� ప���లు



క�మ
సంఖ� మూ��ంకన ��నం      ���ంచబ�న �రు�లు

(i) అ�� �ం�      5

(ii) �� ��� వ��, ����,  గూ� � �స�ష�, �� �� , ���, ���ం�ష� 5

(iii) పచ�దనం , ప�శుభ�త �ర�క��ల� ��� న�ందుకు మ�యు �జరుకు 5

(iv) మధ�ంతర ప��ల ��� 20+15

 �త�ం                                50

�రంతర  అంతర�త  మూ��ంకన  �����  ప�ష�ం�యుట

ఉన�త ��� ��నం� �రంతర అంతర�త మూ��ంకనం ఒక �ణ��
ప��ణం� ప�గ�ంచబడు�ం� . �రంతర అంతర�త మూ��ంక� �����
క��ల ����ఖ ����ం� ��క�ం� , �� అమలు� అనుస�ంచవల�న 
 �����ల పట�  �� ��క�న �ర�దర��లను రూ�ం�ం� క��లలకు
�����శం �యడ�న� . 
ఈ ��నం� ప�� �����  �ండు మధ�ంతర ప��లు �యడం� �టు , ప��
యూ�� నుం� ఒక అ���ం� ��� సమ��ంచడం , సహ���ంశ అనుబంధ
�ర�క���న ��� , ���� , బృంద చర�లు , �త� పర�టనలు , ���తర
�ర�క��లు , పచ�దనం ప�శుభ�త వం� ��� ��� నుట , �జరు వం�
�ట���� ప�గణన�� �సుకు� మూ��ంకనం �� స�కృత �����
ప��శ�ట�డ�న� . ��� సంబం�ం�న �వ�లన���� క��ల
����ఖ�రు రూ�ం�ం�న �ర�దర��ల �రకు సంబం�త ���� �
న�దు �యబడుతు��� . 
అనుబంధ క��లలు 50 �రు�ల అంతర�త మూ��ంక��� 25 �రు�లకు
�క�గట�� , స�యంప��ప��  గల క��లలందు �� అంతర�త �రు�ల
���ం�కు అనుగుణం� �క�గట�బడ�� .

Table Showing the Breakup of CIA Weightage.

CCE-LMS �ర�� ��� అ�� స�� కు� లకు , �పర�కు , ��లకు సంబం�ం�
అతు�త�మ �ణ�� ప���ల� రూ�ం�ం�న 3000శ�వ� -దృశ� ��లు ,
�ఠ� �మ�� , ప�శ�ల �� ఔ���కు�న ���రు� లు ఎ���� ఎక��నుం��
ఉ�తం� ఉప��ంచుకు��ధం� అందు�టు� ఉంచబ�� � . ఉత�మ
అభ�సనం �రకు అంత�� ల మూ��ంకనం కూ� ����  �ందుపరచడ�న� .
అంత�� �య �� � ప���ల� LMS ను �శ���ప�ం� అంద��
అందు�టు�� ����ధం� స���లు జరుగుతు��� .

���ం�ల����  అభ�సన  �ర�హణ  ��నం  (���ం�  ����ం�  �స��)

�ణ�� ప���లు



NAAC గు��ం�  �ందుటకు  క��లలను  సన�ద�ం  �యుట

క��లల� ప��సు� న� IQAC ల ప��రును ఎల���డూ పర���ంచడం
క��ల ��� �ఖ �క� మూలబలం . NAAC, NIRF & ISO వం�
��య సంస�లు ఏ��టు��న ప���లకనుగుణం� తమ ప��రును
�రుగుపరుచు��� ఈ పర���ణలు గు�త�క�న ���టునం��� � .
NAAC, UGC వం� సంస�లు ��నుగుణం� రూ�ం�ం�
�ర�దర��లననుస�ం� క��లలకు �����శం �యడం� CCE
అ���� �� అకుం�త��� ప��సు� న�� . ఉత�మ NAAC ��డును
��ం� �శ� పలు�� ���  ప�భుత� ��� క��లల సన�ద�తను �రంతరం
మ�ం� �సూ�  స�� స���లు , పర���ణలు �ర��సూ�  తగు
సూచనలు సల�లు ఇవ�బడుతు��� .

క��లలకు సంబం�ం�న సర�సమగ� స����� క��ల ����ఖ
MIS ��� అందు�టు� ఉంచడం వలన NAAC మ�ం� ప���య�
LMS� �టు ఈ MIS కూ� అదన� బ��� �కూరుసు� న�� .

NAAC "A" ���  గు��ం�  �ం�న  క��లలు  క��ల  ����ఖకు  గర��రణం  ! 
NAAC RAF నందు  కూ�  ఇ�  ఉరవ��  �న��ంచడం  సూ����యకం  !!

�ణ�� ప���లు



భ�తకు ���శనం - �� ంగణ ఎం�కలు 

పలు ����ల� ��ణ�చు�టకు , ఉ��గ ��మ�ల ప���యకు ��క�
���ందుకు ప�� క��లనందు జవహ� ����  �ంట� ను క��ల ����ఖ
ప���� త�కం� ఏ��టు��ం� .  
ఉ��గ�మ�� �లను �ం�ం�ం� స��ర ప��ర ����లు , �ం��క
����లు , మృదు����లు , ���ష�����ల� కూ�న ���ం�లను
�� �ం� , రూ�ం�ం� ��� ���రు� లకు ��ణ��� � .  
ఔ���క ���రు� ల�రకు � � � ��క� �� ంగణ ఎం�కల ��� ఉ��గ
��మ�ల �సం �� ��� లు ఏ��టు �యబ�� � .
�వన ��ణ�-�����వృ��  �రు�ల� దృ��  ��ం� సంబం�త
���ం�లను �� �ం� , �ఠ��స��లను ము��ం� , �� �ధన�
అ��పకులకు ��ణ �వ�డం జ��న� .  
���రు� లకు అదన� ల�� � �కూ���ధం� Microsoft upskilling
Programme, Spoken Tutorial of IIT Bombay, Cisco, TCS ల
�జన�ం� ��ధ ర��న online �రు�లు �జయవంతం� ��� �యుటకు
అవ�శం క��ంచబ�ం� .
క��లలు �తం PG, B.Ed ప��శప��లకు , Bank వం� ఉ���ల �ర�న
�� ప��లకు ��ణ �వ�డం� తమవంతు కృ� �సు� ��� . 
అం�త�వం గల �ం�రు�  JKC �ర�క��ల �ర�హణ� �లక �త�ను
��సు� ��రు .

JKC ���  ����లను  �రుగుప��  �ర�క��లు

Our students trained,
certified & placed through

JKC &other Skill
Enhancement Drives



���రు� ల� ��య క�మ��ణను , ���క స��హను క��ంచుటకు క��ల
�� �� NCC మ�యు NSS యూ�ట� ను �ంచుటకు అ���క �� ��
�స��త చర�లు �పట�బ�� � . అ��పకుల ��� �ర�క�మం� ��
�ధన� ��ణ��� క��ల��  �గ�ధన �రంతర అభ�సన ప���య�
�� త��ంచబడుతున�� . 

�����వృ��  �ర�క��ల� �గం� ప�సర�� ం�ల� గల �� �లను
దత�త �సుకు��ధం� క��లలను క�షన�� �� త��సు� న�� . NCC
మ�యు NSS యూ�ట�  �రథ�ం� క��లల తర�న ఉ�త �ద� ,
రక��న ���లు , అవ�హన ���లు వం� పలు �����వృ��
�ర�క��లు �రంత�యం� జరుగుతు��� .

సహ�ఠ�, అనుబంధ  �ఠ�, �����వృ��
�ర�క��ల�  �గ��మ�ం

సర��ము��వృ��

క��లల  �� ��
జరుగున�ప���  �� ��హక
మ�యు  �����వృ��

�ర�క��లు

���రు� ల� ���కృత�న �ద� , ��� �క , �ం��క , �ంస���క , ���
����లను గు��ం� ����� �� ��ష ప��� �ట�లను
సత��ంచుటకు 2022-23 ���సంవత�రం నుం� "���క �డుక '"
�ర�హణకు క��ల ����ఖ స�యత��తున�� .

�ం��క �ధ�పకర�లను ఉప��ం� సహ���ంశ �ర�క��ల�
���రు� లను �మగ�ం �సూ�  �� �గ��మ� అభ�సన ��నం
���త�కం� ప�ఢ�లు� తున�� . ఆ��� ���� , ��ట� అ���ంటు�  వం�
�ం��క ఉపకర�ల ��� ���రు� లకు ��ం�టటు�  అ��పకులను పలు
�ం��క �ధ��ల ���గం� సు��తులు� ����ద�డ�న� .

 



ప�భుత�  ���  క��లల�  ���భ�సనం

ప�భుత� ��� క��ల��  ��డలు మ�యు ఆట�టల వం� అనుబంధ
���ం�ల ఆవశ�కతను ధృఢం� �శ��సూ� ,క��ల �� � నుం�
అంత�� �య�� �వరకు ���రు� లు ఉ��హం� ��� ��ధం�
��ధ�భ�త�న �ర�క��లు �ర��ంపబడుతు��� . 
���రు� ల� ��� ����లు �ం�ం�ంచుటకు , సంబం�త ��� రం�ల�
�రంతర �ధన �రకు అను�న వసతులనుక��సూ� , �ధన �మ���
అం�సూ�  క��లల� సర�సమగ��న ��� �� ంగ�లు , అధు�తన
���మ�లలు ఏ��టు�యబ�� � . ��ధ�� �ల� తలపడుటకు
సు��తు�న ����రులను త�రు�యుట� ���మ అ��పకులు
�మగ��ఉ��రు .

��రకం�ను �న�కం�నూ ������ ఉత��త�మం� ����ద�డం �ద�
�క� సమున�త ల��ం . ఆ�గ�కర�న �న�క ���� ఆ�గ�కర�న �హం
ఆవశ�కత ఎం� ఉన�� . ���మ ��ణ/�ధన ప��ర��న �����సం�
అంత��గం . ��డలు-ఆటలు ���రు� ల�  ���సూ��� , జటు�  ల���ధన , క�మ��ణ
వం� గుణగ�లను �� ��� ప��ర��న వ������� రూ�ం�ంచ���
�హదం ��� � . �లు�టములను స�నం� ��క�ం� సూ���� �ం�తూ
���రు� లను మూ��మత�ంగల ����రులు� ����దు� �� .
 
��డలు మ�యు ఆట�ట��  ��� నుట ��� జటు� � ప��యడం ,
ఆత����సం , జ�బు��తనం , �ధ��యుతం� వ�వహ�ంచడం , ��య
క�మ��ణ వం�� అలవ� , �జ��తం�నూ ����త ల��లను ��ంచుటకు
స�యత�ం ��� � .
 

ప�భుత�  ���  క��ల  ���రు� లు  ��య  �� ��
��ం�న  �ర���లకు  ఓ  మచు�తునక

సర��ము��వృ��



���క �వ� క��ల ���రు� లను �గ��మ�ం �యుట ���
ఉన�త వ������� ������ ల� సమున��శయం� క��లను -
స���� (ప�సర �� �లను) అనుసం�నం�� స�చ�ంద యువజన సంస�
��య �� పథకం .

క��ల �� � ���రు� ల� ఆత������� , �యకత� ల����
�ం�ం�ం� , ���కం� ��ధ�భ�త�న �వన వ�����లకు
సంబం�ం�న ��క �� ��� సం��ంచుకు��ధం� వ���గతం�నూ ,
ఉమ�� జటు� �నూ ఎదగ��� ఈ ఎ� .ఎ� .ఎ� . �హదపడుతుం� .

సం��ష�భ�త�న ప���తులను ఎదు��� �తుర�ం� �టు ఉ�త��న
����� ����దు� కు� �ళ�కువలు ���రు� లు �రు��గలరు . �ష��ం�
గల �త�ం 166 ప�భుత� ��� క��ల��  129 క��లలు ఎ� .ఎ� .ఎ� .
యూ�టు�  క�� ఉ��� .

ఈ క��లల ఎ� .ఎ� .ఎ� . యూ�ట�� గల �����  �లం�రు�  స�ప
�� �లను దత�త �సుకు� పలు అవ�హ� �ర�క��లు �ర��సు� ��రు .

 

 

 

ప�భుత�  ���  క��లల�  ���  ��  పథకం  (ఎ� .ఎ� .ఎ� .)

A representatve picture
of an NSS Unit @ GDCs

సర��ము��వృ��



�శ యువత� ��య సర�సమగ�త� సూ���� , �శభ��� �ం�ం�ం�
సర�గుణసంపన��న �యకత�ల��లుగల ���రులను� ������
మహ�శయం� ���రు� లకు ��కతర� ��ణ�సు� ను��న� అ��ద�  ఏ�క
�ర�య యువజన సంస�  ��య ���� �� .

�ష��ం� గల �త�ం 166 ప�భుత� ��� క��లల� 43 క��లలందు 
 ���ధ ద�లకు �ం�న ( ��క , ��క , ���క) యూ�ట�  యందు 4894
మం� ���టు�  త��దు �ందుతు��రు .

క��ల� �ం�ళ� ��ణ అనంతరం �ర��ం� B స����� ప���ను ,
మూ�ళ� ��ణ అనంతరం �ర��ం� C స����� ప���ను ఉ��రు� �న
���టు�  �ర�య ర�ణ రం��� �ం�న ఉ��గభ����  ప���క �జ��ష�
��� �రు� ఎం�క�� సువ�� వ�శం �ందు�రు .

స� ఇ���క�� , ����బు� , �ంద� ��క బల�లకు �ం�న ఉ���ల ఎం�క
ప���య� ఎ� .� .� . � స����� గల ���రు� లకు 3%, � స����� గల
���రు� లకు 5% ప���క �జ��ష� ను �ంద� గృహ వ�వ��ల మం��త�
�ఖ మం�రు ��న� .

�ర�య ��న�న సంస�లు , పవ� హంస ���� , ��య లఘు
ప�శ�మల ����ష� వం� ��య సంస�ల� �టు �ష�� ,�ంద� ప�భుత�
మ�యు ���టు సంస�లు ఉ��గఎం�కల� ఎ� .� .� . �&� స����� గల
���రు� లకు అత��క �� �న�త�సు� ��� .

 

  

 

ప�భుత�  ���  క��ల�  ��య  ����  ��  (ఎ� .� .� .)

A representatve pictture
of an NCC Guard of

Honour @ GDCs

సర��ము��వృ��



క��లలను సంద��ం�న సంద��ల� ���రు� ల� ఇష����
�ర�క��లను �ర��ం� ఉ�� శ�ం� �రవ క�షనరు � . �ల �స��
�రు "�� �� క�షన�" �ర�క���� �� రం�ం�రు .

అ���కపం�� జ�� సంప����� �ర�ంచుతూ ��హ��త
��వరణం� ���రు� ల� సం��ంచ��� క�షనరు�రు ఉ�� �ం�న
�ర�క�మ�� .

�ద� , వసతులు , సదు��లు , భ�ష�తు�  ప���కల� �టు పలు
వర��న ����ం�ల గు�ం� ఉ��హవంతు�న ���రు� లు
�స�ం�ంచం� , ��చ�� తమ అ�రుచులను , అ��� �లను పంచుకు� ,
���ప� �� � నుం� తగు సల�లు , �ర�దర�నం మ�యు సూ����
�ందుటకు ఈ �ర�క�మం సము�త�న ��క� ���ం� .

 

��క ��ణ� �టు అదనం� ఆత������� , �యకత�గు��� �� ���
���ర�పరత�ం , ���� , క�మ��ణ , కష�ప� ప��యడం వం�
గుణగ�లను ఆక�ం��సు�వడంవల�  ఉ��గ ��మ���  ఎ� .� .� .
���ట� ను ఎం�క�సు�వ��� పలు సంస�లు ఆస��� ముందుకు
వసు� ��� .

ప�భుత� ��� క��ల��  త��దు �ం�న ఎ� �� ���టు�  �శనలుమూల�
�స��ం� ��న� రం�ల� �తృభూ� �వయందు �మగ��ఉ��రు .

 

సమ�� �వృ�� �  మద�తు/�యూత

సర��ము��వృ��

ప�భుత�  ���  క��ల�  ��య  ����  ��  (ఎ� .� .� .)



�ం��క ప��� న �ళ�ం�

�ష����ప�ం� క��లల�క� సమర�వంత�న �లన �రకు క��ల
����ఖ 5 ��క ���లకు సంబం�ం�న App లను అ�వృ��  ��ం� .
�ండు �ల� యం�� ��� సంబం�ం� మూడు �ద��క యం�� ���
సంబం�ం�న ఈ APPలు సమర�వంత�న �లనకు అదన� �ం��క
సహ���� అం�సు� ��� .

�లన�  Apps & Web Portals ���గం

TLP Map (Academic)

�ధ�భ�సన ప���య ఉన�త ���సంస�
�క� ఆయు�పటు� /�వ�� . ఈ App
��� ����ంచబ�న తరగతులు ,
���రు� ల �జరు , అ��పకుల �ల�లు ,
తరగతుల సరు� �టు�  వం� ��� అ��
�� ��� నూ అను�త�ం పర���ంచ���
అను�న �ల���� క��సు� న�� .
���� తరగతులకు సంబం�ం�న
�ధ� �ర�క��ల� ���రు� ల
తరగతులకు సంబం�ం� ఎటువం�
అ�ంత�లు �కుం� ���ఘ�ం�
�న�గ��� భ���సు� న�� .

CIA Map (Academic)

���భ�సన �లం� �����  �క� ��గ�� �రంత�యం�నూ
ఏకరూపత� మ�ం� �యడమ� స�లుకర�న ప���యను CIA App
సులభతరం ��ం� . ఈ App ��� �����  అభ�సన �రు�ను�లను పలు
దశల� మ�ం� �� �� �లూకు స����� ��ప�ం �సూ� ,
��స�రు��� ప�గ� పత�ం అంద�� �ల���� క��సు� న�� .

Screenshot of the TLP Map



INT – MAP (Academic)

�నర��వ�� క�ం�న CBCS �ఠ�ప���క ప��రం 2020-21 ��� సంవత�రం
నుం� ������ తప��స� �యబ�న ఉ�� ��ణను తమంతట�ము�
అమలు�యడం క��లలకు దు��ధ��న ల��ం . ��న క��ల ����ఖ
ఈ App ��� �ష��ం�� ప�భుత� ��� క��ల��  చ�� ���రు� లంద��
ఉ����ణ క��ం� పలు ���� �క సంస�ల� అనుసం��సూ�  ��
ఉ����� ��న� ప��రును �రంతరం పర���సూ�  ��� ఎదుర��
ఒ�దుడుకులను , �టు�ట� ను గు��ం� ��� అ�గ�ంచుట� ���రు� లకు
స�య సహ��లనం��� ం� .

GR Map (Administrative)

���రు� లు , అ��పక మ�యు అ��ప�తర �బ�ం� ఒక� �ట (click)
�కు�ట ��� తమ ���దులను సులు�న ��� సమ��ంచుటకు , ��
ప�ష�రణ ��గ� దశలను �లుసు�నుటకు , �రదర�కం� సత�ర�
ప�ష��ం� యం�� ం��� ఈ App ��� అందు�టు�� �వడ�న� . ఏఒక�
���దు కూ� అప�ష��తం� ����కుం� ఉం� భ��ను ఈ App
క��సు� న�� .

FC Map (Administrative)

క��లలలకు అ���క �యమ�బంధనలకనుగుణం� �ధుల ���ం�లు
జరు�టకు , ��ల ���ం�ల� �రదర�కతను పర���ంచుటకు ఈ App
ఉ�� �ంచబ�న� . ఆ� ���ల ��ంద ���రు� లు ���ంచవల�న ��ల
�వ�ల�� ఈ App � స�ష�ం� క���� � . ఏ ��గం ��ంద వసూ�న ��లను
���రకు ���ం�� �వరం� �లుసుకు� �� ������ అ���కం�
ధృ�క�ంచు�నుటకు , త��� క��ల సమ�� �వృ�� � �డ�డుతుం� .

The GR Map 
Web Portal

�ం��క ప��� న �ళ�ం�
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