తెలంగాణ రబుత్వం
వెనుకఫడిన త్యగత్ుల సంక్షేభ శాఖ
బ.సి. సట డీ సర్కిల్
ుసత క/డిజిటల్ మెటీర్కమల్ కొనుగోలు నిమభాలు
తేది: 25-04-2022
వెనుకఫడిన త్యగత్ుల సంక్షేభ శాఖ బ.సి. సట డీ సర్కిల్, టి.ఎస్.పి.ఎస్.సి గర
ూ ప్-1 & గర
ూ ప్-2 &
ఎస్. ఐ. ర్ీక్షల కోసం భర్కము, TSPSC, ఆర్ోగయం, విద్య శాఖల కోసం నియవహంచఫడునునన అనిన పో టీ ర్ీక్షల
కోసం సట డీ మెటీర్కమల్, ుసత కాలు, డిజిటల్ మెటీర్కమల్, వీడియోలు, ల ైఫర్
ర ీ లకై సట డీ మెటీర్కమల్ కొనుగోలు కై
(ముత్త ం లేక విషమభుల వార్ీగా) రభుఖ రచుయణకయత లు, యచయిత్లు భర్కము సట డీ మెటీర్కమల్ సఫజెక్టట నిుణుల
నుండి రతిపాద్నలను ఆహ్వవనిసోత ంది.
వాయు త్భ సట డీ మెటీర్కమల్, 2 కాపీలు భర్కము సాఫ్టట కాపీ అలాగే లాగకన్ వివయభులును, అంగీకాయ త్రం
భర్కము ముత్త ం వెల తెయౌపిన లేఖ తో డెైర్కటర్ బ.సి. సట డీ సర్కిల్ కు ఈ క్ంూ ది చియునాభా వద్ద సభర్కపంచాయౌ.
బ.సి. సట డీ సర్కిల్, తెలంగాణ, డెైర్కటర్ేట్ అఫ్ అడిిషన్్ బవనభు, వడెె య ఫసిత పెటర రల్ ంప్ ద్గగ య,
ఉసాినిమా మరనివర్క్టీ వెనుక ర్ోడ్, హైద్ర్ాఫాద్ - 500007 కు 03 మే 2022 లోు, సామంత్రం 5గం. లోు
అందించాయౌ.
సట డీ మెటీర్కమల్ ఎంపిక 4 పార్ామీటయల లో రతిదానిపెై నిుణుల కమిటీ సిఫాయు్తో జయుగుత్ుంది, 1.కంటంట్
నాణయత్ 2. పో టీ ర్ీక్షలకు సంఫందించిన సిలఫస్ తో ఔచిత్యం .3. వెల 4. ఠన సౌలబయం.
ఎంపిక చేసిన రచుయణలు 10 మే 2022న రకటించఫడతాయి.
మిగతా

వివర్ాలు

భర్కము

ద్యఖాసుత

నిఫంధనలు,

బ.సి.

సట డీ

సర్కిల్

వెబ్

సెైట్

"www.tsbcstudycircle.cgg.gov.in" లోని టండర్ అను ఫటన్ లో కలవు.
ఎంపిక చేసిన బల షర్్లు ఆయెర్ జార్ీ చేసిన 10 ర్ోజులలోు నిర్ీీత్ భాయగ ద్యశకాల రకాయం అవసయమెైన
ర్కభాణానిన సయపర్ా చేమాయౌ. డిఫాలట ర్ యొకి ఆయె ర్లు
్ యద్ుద చేమఫడతాయి భర్కము త్ద్ుర్క అయహత్ కయౌగకన
సయపర్ాదాయుకు కేటాయించఫడతాయి. సంరదించాయౌ్న నెంఫయు 040-27077929.
1. Pan Card జిర్ాక్ట్ కాపీ.
2. ఇంత్కభుంద్ు ఎకిడెైనా సట డీ మెటీర్కమల్/డిజిటల్ మెటీర్కమల్ సయపర్ా చేసినచో వాటి వివర్ాలు ఎకిడెైనా ఫాలక్ట
యౌస్ట కాకుండా ఉండాయౌ.
3. సట డీ మెటీర్కమల్/ డిజిటల్ మెటీర్కమల్, వీడియోస్ వార్క స ంత్ కాపీ ర్ైట్ లేదా త్మాయు చేమఫడి ఉండాయౌ.
ఇత్యుల మెటీర్కమల్ లు త్భది అని చెపిప సయపర్ా చేమకూడద్ు. (డికలర్ేషన్ ఇవావయౌ)
4. ఫాయంకు, ఫారంచ్, ఐ.ఎఫ్.ఎస్.సి. కోడ్ వివర్ాలు ప ంద్ుర్ాాయౌ (ఆర్కిక లావాదేవీలక)ై .
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తిరక రకటన
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ఎస్. ఐ. ర్ీక్షల కోసం భర్కము, TSPSC, ఆర్ోగయం, విద్య శాఖల కోసం నియవహంచఫడునునన అనిన పో టీ ర్ీక్షల
కోసం సట డీ మెటీర్కమల్, ుసత కాలు, డిజిటల్ మెటీర్కమల్, వీడియోలు, ల ైఫర్
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బ.సి. సట డీ సర్కిల్, తెలంగాణ, డెైర్కటర్ేట్ అఫ్ అడిిషన్్ బవనభు, వడెె య ఫసిత పెటర రల్ ంప్ ద్గగ య,
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"www.tsbcstudycircle.cgg.gov.in" లోని టండర్ అను ఫటన్ లో కలవు.

క. ఆలోకే కుభార్
డెైర్కటర్,
తెలంగాణ బసి్సట డీ సర్కిల్,
హైద్ర్ాఫాద్.
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