State Hon’l President:

Letter No………………..
Date:………………..…….
శ్రీయుత జిల్లా కల్ెకటర్ మరియు చైరమెన్ రజీవ్ విదయ మిషన్ ,

President :
_____________________________________ జిల్లా .

విషయం : రవిమి (స శి ఆ )

Convenor :

నిచేసు తనన
Gen. Secretary :

అ ా కరయవరు నము 158
తమరి

– మండల్ విద్యయ వనరుల్ కంద్యాల్ల్ో
– డేటా ఎంటరా ఆరటరుా – రషట ర తక సంచయల్కుల్ు
– ై సమరపణల్ు – ఇబ్బందతల్ు –

– సనినధికి – వినతి

సందరభము : గౌరవ రషట ర ధక సంచయల్కుల్ు రజీవ్ విద్యయ మిషన్ అం.ా వరి
Secretary :

కరయవరు నము Rc No : 158/RVM(SSA)/B7/2013 తేద్ి :
20/06/2013 .

Treasurer :

ఆర్యా ...!
ై విషయ సందర్యభనుసయరముగయ తమర్ితో సవియముగయ మనవి చేసుకోనునది ఏమనగయ
మేము గత అనేక సంఴతసర్యలుగయ మండల సయాయిలో ర్యజీవ్ విదయా మిషన్ లో డేటా ఎంటరీ
ఆర్ేటరలు గయ విధులు సకరమంగయ, సకయలంలో నిరవర్ిిసి ునయాము ,
గౌరఴనియుల ైయిన ర్యష్ర ధక సంచయలకులు తేది 20/06/

2013 నయడు Rc No :

158/RVM(SSA)/B7/2013 కరయవరు నము ద్యార మల నియలమకనికి సంబ్ంద్ిచిన కీల్క
మలరగ దరశకల్ు ఇచయారు , ద్యనిల్ో డేటా ఎంటరా ఆరటరా నత మరియు మెసంజర్ ల్నత అవుట్
సో రిసంగ్ ఆన్ థర్్ నురటట బ్ేసగ్ ల్ేద్య రూ 100 / - విల్ువ చేసే జుడిషయల్ బ్ాండ్ తో కంటాాక్టట
దద తిల్ో గని మల యొకక ునరిి యమలకల్ు చేయలల్నీ సూచించయరు ,
ఇపటికే మన ర్యష్రం లోని లు జిలలులలో అఴుట్ సో ర్ిసంగ్ ఆన్ థర్డ్ పయర్ట్ నియలమకయలు
జర్ిగిన చోటు మేము అనేక ఇబ్బందులకు గుర్ికయవయల్సస ఴసుింది ( ఉదయ : శ్రర కయకుళం

, ాకశం ,

విశఖ టట ణం , విజయనగరం , మో ) జిల్లాల్ల్ో మలకు వొసతునన అరకొర గౌరవ వేతనము నతండి
5 నతండి 8 శతం మేర ఏజమనిస నిరాహణ ఖరుాల్ నిమితు ం కోత విద్ిసు తనయనరు , మలకు కనీస
ఉద్య యగ భదాత కరువై , కనీసం ఈ విషయం ల్ో ై అధికరుల్కి పరయదత చేసే సేాచ్ా కుడయ ఉండటం
ల్ేదత .

కయఴున మల యందు దయతలచి మండల సయాయిలో విదయా ఴనరలల కేందయీలలో
నిచేసి ునా డేటా ఎంటరీ ఆర్ేటరు మర్ియు మెసంజర్డ ల ునర్ిాయలమలనిా కయంటాీకు్ దద తిలో
రూ 100 / -విలుఴ చేసే జుడిషయల్ బ్ాండ్ ల్ో రషట ర ధక సంచయల్కుల్ు సూచించిన అగిీమెంట్ (
ఒపందం ) ద్యార కంటాాకుట దద తిని అమల్ు చేయలల్ని సవినంగ మనవి చేసతకుంటునయనము.
ై విజఞ తి ై తమ దయలరదర దృష్త్ని సయర్ించి మలకు తగిన నయాయం చేయగలరని
ఆశిసత
ి ___ తమర్ి సనిాధికి సమర్ిపంచడం జరలగుత ంది .
ధనావయదయములతో ...............

భఴదియులు

అధాక్షుడు

ీధయన కయరాదర్ిి

కనివనర్డ

