
 

టీచర్ల  బదిలీలు 

 

 అనేక అంశాలనౄ రిగణలోనికి తీసౄకౄని భౄఖ్యభంత్రి గారి 
ఆదేశాలకౄ అనౄగౄణంగా టృ చయల  ఫదిలీలనౄ కౌనిిలంగ్ ద్వారా 
చేట్టాలని నియణ యంచవం.  ఈ ప్రకి్రమ ఆగషెు  31 నౄండి సెెు ంఫర్ నెల 
30వ తేదు తో భౄగించేలట షెడయయల్ యయప ందించవం. అత్యంత్ 
పవయదయశకమైెన విధవనంలో ఈ కౌనిిలంగ్ వంటౄంది. తొలసవరి వెబ్ 
కౌనిిలంగ్ ద్వారా ఈ ఫదిలీలౄ చేమనౄనవనం.  

 ప్రబౄతవానికి సంఫంధించినంత్ వయకౄ విద్వయవయవసధ లో సభయలంగా 
మాయౄలౄ తెసౄు నన త్యౄణంలో నిజమైెన అయౄు లకీ ప్రోతవిహకం 
అందేలటగా, బటగా నిచేమని వవరికి కనౄవిప్పుకలగేలటగా ఫదిలీలోో 
25% శాత్ం వెయటేజ్ పరాామెన్సి కి ఇవానౄనవనం. వచేే సంవత్ియం 
ఇది 50శాతవనికి ెంచనౄనవనం. ఇటికే రేషనల ై జేషన్స ైె ఆయడ ర్ి 
ఇచిేవనవనం. టృ చర్ – విద్వయరిధ  రేషియో సవయంగా వండేలటగా 
సభయలమైెన మాయౄవచేేలటగా ఈ ఫదిలీ ప్రకి్రమ చేట్టాం.  

ఫదిలీలకౄ Criteria :  

 ఈ ఫదిలీలోో ప్రబౄత్ా, జిలటో రిషత్, భండల రిషత్ కౄ 
సంఫంధించిన అనిన కాయటగిరు ల ఉపవధవయమౄలౄ కవర్ అవతవయౄ.  

Compulsory Transfers  

o 1 ఆగషెు  నవటికి 8 సంవత్ిరాల సరు ాసౄ ఒకే ప్రదేశంలో 
నిచేసిన టృ చయౄల , 5 సంవత్ిరాలౄ ూరిు చేసిన గే్రడ్ -2 టృ చయౄల కౄ 
ఫదిలీ త్నిసరి. అయతే 1ఆగషెు  2015 నవటికి రిట ై ర్ాంట్ 
2సంవత్ిరాల లో వననవవరికి ఫదిలీ వండదౄ. కానీ వయకిు గత్ 
రికవ ాస్టు  లౄ వననటల యతే రిశీలంచఫడతవయ.  
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o 1 ఆగషెు  2015 నవటికి 50 సంవత్ిరాల లో వనన గే్రడౄ- 2 
హెడ్ మాసవాయౄల , బటలకల ఉననత్ పవఠశాలలోో  వంటే ఫదిలీ 
త్నిసరి.   

Request Transfers   

o గే్రడ్ -2 గ్జిట డ్  హెచ్.ఎం. ర్ండౄ సంవత్ిరాలౄ ఒకే సయూలోో 
1ఆగషెు  2015కి ూరిు చేసినటల యతే ఫదిలీ ధయఖటసౄు  
చేసౄకోవచౄే.  

o రేషనల ై జేషన్స లో ఫదిలీచేమఫడిన టృ చయౄల , ట్రటన్సి -పర్ 
కౌనిిలంగ్ మినిభమ్ ిరిమడ్ (2సంవత్ిరాలౄ) లేకపోయనవ 
పవరిు సిేట్ చేమవచౄే.  

o ఒకే మేనేజ్ మెంట్ కి్రంద ఏజ నీి నౄండి ఏజ నీి ఏరియా, ెల యన్స 
ఏరియా నౄండి ెల యన్స ఏరియా కౄ ఈ ఫదిలీలౄ ఎపెక్టు  
అవతవయ.  

o ఉయయూ  మీడిమం సయూల్ి లో, పస్టు  లటంగేాజ్ ఉయయధ  చదివిన గే్రడ్ 
-2 హెచ్.ఎంలకౄ పి్రర్న్సి ఇవాఫడౄత్ౄంది.  

పాయింట్ల  కేటాయింూ  

o ధయఖటసౄు  చేసిన ఉపవధవయమౄడి ప్రసౄు త్ నిచేసౄు నన సయూల్ 
యొకూ కాయటగిరి (HRA Based) 

 Category –I (20% HRA)- సంవత్ిరానికి 1 పవయంట్ 

 Category –II (14.5% HRA)- సంవత్ిరానికి 2 పవయంట్ి 

 Category –III (12% HRA) - సంవత్ిరానికి 3 పవయంట్ి 

 Category –IV (12% HRA & PR Engineering Deptt., Norms 

ప్రకాయం రోడౄడ  కనెకిు విటృ  లేని ప్రవంతవలౄ )-  సంవత్ిరానికి 
5 పవయంట్ 
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 ఈ ప్రవంతవలనౄ జిలటో కల కు ర్,  Superintendent Engineer, 
PR కలసి సంప్రదించి ప్రకటిసవాయౄ.  

Performance Related Points  

 National, State Governmentల ద్వారా ఆవవయౄడ లౄ ప ందౄట. (8 
సంవత్ిరాలోో ఒకూసవరి మాత్రమే వినియోగించౄకోవవల). – 5 
పవయంట్ి  

 చ ై ల్డ  ఇనపడేట్ట ఆధవయంగా ఎన్స రోల్ మెంట్ 10 % నౄండి 20 % వయకౄ 
గత్ ర్ండౄ సంవత్ిరాలోో ెందల చేమౄట. – 2 పవయంటౄల  

 ిలల ల అట ండెన్సి (Average on Year Wise) Above 95% - 2 Points  

o 90%- 95% - 1 point 

 Catchment Area లో ిలల లందయౄ 100% సయూల్ లో నమోదైెనటల యతే, 
అలటఅని డిూయటి ఇవప/ ఎంఇవప సరిు పైెచేసేు  – 3 పవయంట్ి 

 అనయయవల్ అసెిస్ట -మెంట్  సరేా ప్రకాయం 3,5,8 త్యగత్ౄలోో A & A+ 

Categoryలోో 80శాతవనికి ైెఫడిన పలతవలౄ సవధించిన సయు డెంట్ి 
ఉననటల యతే – 2 పవయంట్ి  

 70 నౄండి 79.99 % (B+ Grade) – 1 Point  

 దవత్యగతిలో School Average Results – 95% -100%  - 2 Points  

o 90% to 94.99% - 1 Point  

వ్యకతి గత ర్మామెన్స్ పాయింట్ుల  

 హెడ్ మాసవార్ సరిు పికేట్ నౄ డిఇవప, ఎంఇవప కౌంటర్ సిగేనచర్ ఆధవయంగా 
టృ చర్ అట ండెన్సి గత్ ర్ండౄ సంవత్ిరాలోో 95శాత్ం ైెఫడి 
వననటల యతే – 3 పవయంటౄల .  

 90శాత్ం నౄండి 94.99 శాత్ం వయకౄ – 2 పవయంటౄల  

APUTF



 టృ చయల  యొకూ ిలల లౄ ప్రబౄత్ా లేద్వ ఎయడెడ్ సయూల్ి లో 
చదౄవత్ౄననటల యతే – 2 పవయంటౄల  

 సయూల్ డెవలప్ మెంట్ కోసం నిధౄలౄ లేద్వ నౄలౄ (3లక్షలకౄ ైెఫడి) 
చేయంచిన ఉపవధవయమౄలౄ – 3 పవయంటౄల  

 2 నౄండి 2.99 లక్షలౄ -  2 పవయంటౄల  

 1- 1.99 లక్షలౄ – 1 పవయంట్ 

 దవ త్యగతి పలతవలలో సంఫంధిత్ సబ్ ె క్టు  లో వందశాత్ం రిజల్ు  
వంటే – 3 పవయంటౄల   

 90 శాత్ం ైెఫడిన రిజల్ు ి  - 2 పవయంటౄల  

 జిలట,ో రాష్ర్ా కాంిటృ షన్సి లో విద్వయయౄధ లనౄ పవలోోనేలట చేసిన హెచ్.ఎం 
భరిమౄ టృ చర్ కౄ – 1 పవయంట్ 

 నేషనల్ గేమ్ి లో పవరిు సిేట్ చేసిన సయూల్ హెచ్.ఎం భరిమౄ ిఇటృ  – 
3 పవయంటౄల   

o సేు ట్ – 2పవయంటౄల   

o జోనల్ / జిలటో – 1  పవయంట్ 

 4వ కాయటగిరు  ( Approaches లేని rent schools) కింద నిచేసౄు నన 
పవఠశాల వనన గ్రాభంలోనే  నివవసభౄనన టృ చయల కౄ – 2 పవయంటౄల  

 సైెన్సి ఎగెిబిషన్సి కండెక్టు  చేసిన వవరికి – 2 పవయంటౄల   

స్ప ేషల్ పాయింట్ుల  (Extra) 

 రాష్ర్ాసవాయ, జిలటో సవాయలోో గౄరిు ం ప ందిన మయనిమనల  యొకూ 
పె్రసిడెంట్, జనయల్ సెక్రటరు  – 10 పవయంట్ి  
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 గే్రడ్ -2 మాయరేజ్ కాని హెచ్.ఎంలౄ భరిమౄ మాయరేజట కాని పిమేల్ 
టృ చయౄల  – 10 పవయంట్ి  

 Spouse Case – 10 Points  (8 సంవత్ిరాలోో బటరాయబయు లోో ఒకూసవరి 
ఒకయౄ మాత్రమే వినియోగించౄకౄనేందౄకౄ) 

 NCC Officerగా గత్ 8 సంవత్ిరాలోో ఒకే సయూలోో నిచేసౄు నన 
హెచ్.ఎం – 10 పవయంటౄల .  

 ఇంగుల షె మీడిమం సయూల్ి లో నిచేమౄటకౄ కాంిట నిి,ఆసకిు  
వననవవరికి – 5 పవయంటౄల  

 కాాలపికేషన్స వండి, మాయధ్సి రిానెంట్ గా బోధించడవనికి 
భౄందౄకొచేే పిజికల్ సైెన్సి టృ చయల కౄ – 5 పవయంటౄల  

 రిమోట్ ఏరియా ప్రవంతవలోో నిచేమడవనికి భౄందౄకొచేే టృ చయౄల  – 5 
పవయంటౄల  

 రేషనల ై జేషన్స లో ఎపెక్టు  అయన వవయౄ – 10 పవయంట్ి  

పాయింట్ుల  ట ై   అయనట్ల యతే  

  సినియారిటృ  రిగణలోనికి తీసౄకొనఫడౄత్ౄంది.  

మైెనస్ పాయింట్ుల   

 మేజర్ ెనవలీు  అవవయడ యన వవరికి– మైెనస్ట 5 పవయంటౄల  

 మైెనర్ ెనవలీు  అవవయడ యన వవరికి – మైెనస్ట 3 పవయంటౄల   

 దవ త్యగతి పవస్ట యింటేజ్ 30శాత్ం కంటే త్కౄూవ సయూల్ మొత్ు ం 
అయతే హెచ్.ఎంకౄ లేద్వ సంఫంధిత్ సబ్ ె క్టు  టృ చర్ కౄ – మైెనస్ట 5 
పవయంటౄల . 
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Entitlement points తో సింబింధిం లేకుిండా  preference 

క్మయట్గిరీలు 

o 70శాతవనికి ైెఫడిన అంగవైెకలయం కలగిన వవయౄ భరిమౄ 
కంటిచయ లేని వవయౄ  

o Widow, Legal గా సరేట్ అయనవవయౄ. 

o Mentally retarded Children or Chronic Medical Diseases  

o ఖటళీల నపటిపైె చేసిన త్రాాత్ సినియారిటృ  లస్టు  త్యాయౄ 
చేమఫడౄత్ౄంది. అన్స-ల ై న్స అిల కేషన్సి రిసూ వ్ చేసౄకోవడం 
జయౄగౄత్ౄంది. అబ్ ె క్షన్సి ఏవైెనవ ఉననటల యతే వవటిని రిశీలంచి, 
డిసోజ్ చేమడం జయౄగౄత్ౄంది. ఆ త్రాాత్ వెబ్ కౌనిిలంగ్ 
ద్వారా ఫదిలీల ప్రకి్రమ చేడతవం.  

o ఫదు లలనౄ అప్రూవ్ చేమడవనికి ఈ కి్రంది కమిటృ లనౄ 
నిమమిసౄు నవనం.  

SL.No. Cadre Committee 

1 గ్జిట డ్ హెచ్.ఎం  – Govt. 

Schools  

 ఒక సినిమర్ ఆపిసర్ from 

C&DSE 

 RJD  

 DEO 

2 Gr. II HMs in ZPs   ZP Chairman,  

 Collector / Joint 
Collector  

 RJD or His nominee 

 CEO, ZP 
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3 Teachers of Govt. Schools  Collector / J.C  

 CEO, ZP 

 DEO Concerned  

 

4 ZP / MPP Teachers   Chairman, ZP 

 Collector / J.C 

 CEO, ZP 

 DEO Concerned  

  

టీచర్ల  బదిలీల షెడ్యయల్ 

Sl.No Subjects Dates 

1 Rationalization  31.08.2015 to  

04.08.2015 

2 Announcement of 

Vacancies  

06.09.2015 

3 Online Applications  07.09.2015 to  

10.09.2015 

4 Applications Verification – 

Points  
07.09.2015 

11.09.2015 

5 పవయంటల  కేట్టయం 
ప్రకటన 

13.09.2015 

6 Objections Filing  15.09.2015 & 16.09.2015 

7 అబయంత్రాల రిశీలన భౄగిం 15.09.2015 & 16.09.2015 

APUTF



8 ధర్ఖాసుి ల Confirmation  18.09.2015 

9 Final Seniority List with 

Points  
19.09.2015 

10 Online Web Options by 

Teachers 

21.09.2015 to 

24.09.2015 

11 Transfer orders & Joining 30.09.2015 

 

 

 డిమసూ ి ైె డిపవర్ు  మెంట్ చయయలౄ వేగవంత్ంగా జయౄగౄత్ౄనవనయ. 
ఫదు లీల కౌనిిలంగ్ భౄగిసేలోగా డిమసూ ి పైెనల ై జ్ చేసేవీలౄంది. 
త్యౄవవత్ డిమసూ ిలో సెల క్టు  అయనవవరికి కయడవ పోసిు ంగ్ి ఇవాడం 
జయౄగౄత్ౄంది.   
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