
 
 

తెలంగాణ రబుత్వం 
వెనుకఫడిన త్యగత్ుల సంక్షేభ శాఖ 

బ.స.ి సటడీ సర్కిల్ 
ుసతక/డిజిటల్ మెటీర్కమల్ కొనుగోలు నిమభాలు 

తేది:  25-04-2022 
  వెనుకఫడిన త్యగత్ుల సంక్షేభ శాఖ బ.సి. సటడ ీసర్కిల్, ట.ిఎస్.పి.ఎస్.స ిగరూ ప్-1 & గరూ ప్-2 & 
ఎస్. ఐ. రీ్క్షల కోసం భర్కము,  TSPSC, ఆర్ోగయం, విద్య శాఖల కోసం నియవహ ంచఫడునునన అనిన పో టీ రీ్క్షల 
కోసం సటడీ మెటీర్కమల్, ుసతకాలు, డిజిటల్ మెటీర్కమల్, వీడియోలు, ల ైఫరరీ్ లక  ైసటడీ మెటీర్కమల్  కొనుగోలు క  ై
(ముత్తం లేక విషమభుల వారీ్గా) రభుఖ రచుయణకయతలు, యచయిత్లు భర్కము సటడ ీమెటీర్కమల్ సఫజెక్టట నిుణుల 
నుండ ిరతిపాద్నలను ఆహ్వవనిసోత ంద.ి  
 

వాయు త్భ సటడ ీమెటీర్కమల్, 2 కాపీలు భర్కము సాఫ్టట కాపీ అలాగే లాగకన్ వివయభులును, అంగీకాయ త్రం 
భర్కము ముత్తం వెల తెయౌపిన  లేఖ తో డెైర్ కటర్ బ.స.ి సటడీ సర్కిల్ కు ఈ క్ూంద ిచియునాభా వద్ద సభర్కపంచాయౌ. 
 

బ.స.ి సటడ ీ సర్కిల్, తెలంగాణ, డెైర్ కటరే్ట్ అఫ్ అడిిషన్్ బవనభు, వడెెయ ఫసిత  పెటరర ల్ ంప్ ద్గగయ, 
ఉసాినిమా మరనివర్క్ట ీవెనుక ర్ోడ్, హ ైద్ర్ాఫాద్ - 500007 కు  03 మే 2022 లోు, సామంత్రం 5గం. లోు 
అందించాయౌ.  
 

సటడీ మెటీర్కమల్ ఎంపిక 4 పార్ామీటయలలో రతిదానిపె ైనిుణుల కమిట ీసిఫాయు్తో జయుగుత్ుంద,ి 1.కంట ంట్ 
నాణయత్ 2.  పో టీ  రీ్క్షలకు సంఫందించిన సిలఫస్ తో ఔచిత్యం .3. వెల  4. ఠన  సౌలబయం.  
ఎంపిక చేసిన రచుయణలు 10 మే 2022న రకటించఫడతాయి. 
 

 మిగతా వివర్ాలు భర్కము ద్యఖాసుత  నిఫంధనలు, బ.సి. సటడ ీ సర్కిల్ వెబ్ సెైట్  
"www.tsbcstudycircle.cgg.gov.in" లోని ట ండర్ అను ఫటన్ లో కలవు. 

ఎంపిక చేసిన బల షర్్లు ఆయెర్ జారీ్ చేసిన 10 ర్ోజులలోు నిరీీ్త్ భాయగద్యశకాల రకాయం అవసయమైెన 
ర్కభాణానిన సయపర్ా చేమాయౌ. డిఫాలటర్ యొకి ఆయెర్్లు యద్ుద  చేమఫడతాయి భర్కము త్ద్ుర్క అయహత్ కయౌగకన 
సయపర్ాదాయుకు కేటాయించఫడతాయి. సంరదించాయౌ్న నెంఫయు 040-27077929.  
 

1. Pan Card జిర్ాక్ట్ కాపీ. 
2. ఇంత్కభుంద్ు ఎకిడెైనా సటడీ మెటీర్కమల్/డిజిటల్ మెటీర్కమల్ సయపర్ా చేసినచ  ోవాట ివివర్ాలు ఎకిడెైనా ఫాల క్ట 
యౌస్ట కాకుండా ఉండాయౌ.  
3. సటడీ మెటీర్కమల్/ డిజిటల్ మెటీర్కమల్, వీడియోస్ వార్క స ంత్ కాపీ ర్ ైట్ లేదా త్మాయు చేమఫడ ిఉండాయౌ. 
ఇత్యుల మెటీర్కమల్ లు త్భద ిఅని చెపిప సయపర్ా చేమకూడద్ు. (డికలరే్షన్ ఇవావయౌ) 
4. ఫాయంకు, ఫరా ంచ్, ఐ.ఎఫ్.ఎస్.స.ి కోడ్ వివర్ాలు ప ంద్ుర్ాాయౌ (ఆర్కిక లావాదేవీలక )ై. 
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తిరక రకటన 
తేది:  25-04-2022 

  వెనుకఫడిన త్యగత్ుల సంక్షేభ శాఖ బ.సి. సటడ ీసర్కిల్, ట.ిఎస్.పి.ఎస్.స ిగరూ ప్-1 & గరూ ప్-2 & 
ఎస్. ఐ. రీ్క్షల కోసం భర్కము,  TSPSC, ఆర్ోగయం, విద్య శాఖల కోసం నియవహ ంచఫడునునన అనిన పో టీ రీ్క్షల 
కోసం సటడీ మెటీర్కమల్, ుసతకాలు, డిజిటల్ మెటీర్కమల్, వీడియోలు, ల ైఫరరీ్ లక  ైసటడీ మెటీర్కమల్  కొనుగోలు క  ై
(ముత్తం లేక విషమభుల వారీ్గా) రభుఖ రచుయణకయతలు, యచయిత్లు భర్కము సటడ ీమెటీర్కమల్ సఫజెక్టట నిుణుల 
నుండ ిరతిపాద్నలను ఆహ్వవనిసోత ంద.ి  
 

వాయు త్భ సటడ ీమెటీర్కమల్, 2 కాపీలు భర్కము సాఫ్టట కాపీ అలాగే లాగకన్ వివయభులును, అంగీకాయ త్రం 
భర్కము ముత్తం వెల తెయౌపిన  లేఖ తో డెైర్ కటర్ బ.స.ి సటడీ సర్కిల్ కు ఈ క్ూంద ిచియునాభా వద్ద సభర్కపంచాయౌ. 
 

బ.స.ి సటడ ీ సర్కిల్, తెలంగాణ, డెైర్ కటరే్ట్ అఫ్ అడిిషన్్ బవనభు, వడెెయ ఫసిత  పెటరర ల్ ంప్ ద్గగయ, 
ఉసాినిమా మరనివర్క్ట ీవెనుక ర్ోడ్, హ ైద్ర్ాఫాద్ - 500007 కు  03 మే 2022 లోు, సామంత్రం 5గం. లోు 
అందించాయౌ.  
 

సటడీ మెటీర్కమల్ ఎంపిక 4 పార్ామీటయలలో రతిదానిపె ైనిుణుల కమిట ీసిఫాయు్తో జయుగుత్ుంద,ి 1.కంట ంట్ 
నాణయత్ 2.  పో టీ  రీ్క్షలకు సంఫందించిన సిలఫస్ తో ఔచిత్యం .3. వెల  4. ఠన  సౌలబయం.  
ఎంపిక చేసిన రచుయణలు 10 మే 2022న రకటించఫడతాయి. 
 

 మిగతా వివర్ాలు భర్కము ద్యఖాసుత  నిఫంధనలు, బ.సి. సటడ ీ సర్కిల్ వెబ్ సెైట్  
"www.tsbcstudycircle.cgg.gov.in" లోని ట ండర్ అను ఫటన్ లో కలవు. 
         

        క . ఆలోకే కుభార్ 
        డెైర్ కటర్, 
        తెలంగాణ బసి్సటడీ సర్కిల్, 
        హ దై్ర్ాఫాద్. 

H.No.17-1-388/L/3,  

Laxminagar Colony, 

Road No.8, Saidabad, 

HYDERABAD – 500059. 

Ph: 040-24071178 
Email: tsbcstudycircle@gmail.com  

Sri. K. Aloke Kumar, M.Sc., 

Director 


