
ANDHRA PRADESH STATE FILM TELEVTION & THEATRE 

DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 
 

 PROFORMA FOR TELUGU ATMA GOURAVA PURASKARALU 
 2011, 2012 & 2013 

1. Name  

2. Sex (Male/Female)  

3. Date of birth & Age  

4. Place of birth   

5. Postal Address  (with telephone 

numbers, e-mail ID etc,) 

 

 

6. Religion   

7. Category (SC/ST/OBC/ General)  

8. Profession or occupation 

(with designation/office held) 

 

 

9. Field of Activity Viz., Literature, 

Fine Arts, Science, Social 

services, Sports and Engineering 

 

10. Citation  
This should be in the form of a 

detailed write up in the narrative 

form indicating distinctions/ 

achievements obtained in the 

concerned field of activity. 

(Maximum two pages). Please 

attach separate sheets. 

 
 

 

 

Station: 

Date:            Signature of the applicant 

Illustrative list of fields: 

a) Fine Arts: includes Music, Painting, Sculpture, Folk arts. 
b) Social Service: includes social service, charitable service, contribution  

        in Community projects etc. 
 

Application forms duly filled in may be sent to respective District Collectors. 



                                                        

 ఆంధ్రప్రదేశ్ మాష్్టర చలనచిత్ర టి.వి. మమియు నాటకరంగ అభిఴృదధధ  సంసథ  లిమిటెడ్  
10-2-1, ఎఫ్.డి.సి. కాంలె క్స్, ఎ.సి. గార్డ్స్, హ ైదమాబాదు – 500 028 

Phone: 23315932, 23395187; Fax: 040-23398024; E-mail: awardsfdc@gmail.com 

 

తెలుగు ఆత్మగౌరఴ ప్ురస్ాామాలు  
2011, 2012 మమియు 2013 సఴంత్్మాల కొరకు  

దరఖాసుు ల ఆహ్వానం. 
 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ మాష్్టర ప్రభుత్ాం 2011, 2012 మమియు 2013 సంఴత్్మాలకు గాను 
“తెలుగు ఆత్మగౌరఴ ప్ురస్ాామాలను ” ప్రదానం చేయుటకు ప్రభుత్ాం తురణభంచిందధ. 
స్ాహిత్యం, లలిత్కళలు , వ ైజ్ఞా తుక రంగం, స్ామాజిక రంగం, కరీడలు మమియు ఇంజ్తూమింగ్ 
రంగాలలో లబదప్రతిష్టట్ ల ై విశేష్ట కృషి చేసిన ప్రముఖులను ఈ ప్ురస్ాామాలకు ఎంిక 
చేయుటక ై దరఖాసుు లు కోరబడుచుననవి.  

 

  దరఖాసుు  తౄామాల కొరకు ఆయా జిలాె ల కల క్రు కామాయలయాల నుండి 
తృ ందఴచుును. www.ipr.ap.nic.in వ బ్ సలైట్ నుండి కూడా తీసుకొనఴచుును.  ప్ూమిు 
చేసిన దరఖాసుు  తౄామాలను సంబధధత్ డాకుయబ ంటెతో ఆయా జిలాె  కల క్రు కామాయలయాలలో 
మాత్రబే 28, పిబరఴమి 2015 తేదీ లోప్ుగా సమమించఴల ను. 
 

  త్తృాలా జ్ఞప్యం ఴలన లేక  ఏదేతు కారణాల ఴలన మమియు గడుఴు తేదధ త్రువాత్ 
అందధనటుఴంటి దరఖాసుు  తౄామాలు తిరసామించబడుతాభ. 

 
 

బేనేజింగ్ డెైమ క్ర్డ్  
గమతుక:  “ప్రతిఫా మాజీవ్ ప్ురస్ాారము”  ఇప్ుడు “తెలుగు ఆత్మగౌరఴ ప్ురస్ాారము “ గా  
  ిలుఴబడుచుననదధ. ఎఴమ ైతే గత్ సంఴత్్రములలో ప్రతిఫా మాజీవ్ ప్ురస్ాామాలు   
  తృ ందామో తిమిగి దరఖాసుు  చేయకూడదు.  

http://www.ipr.ap.nic.in/

