
పతి్రకా పర కటన 

విజయవాడ, సెప్ట ెంబర్ 28. 

కొత్త  అకి్రడిటేషనల  మెంజూరుకు ఆన్ లైన్ పర కి్రయ ప్రర రెంభెం. 

➢ అకో్టబరు 4 వరకు ఆన్ లైన్ దరఖాస్తు ల సవరణకు వెబ్ సైట్ అందుబాటు 

➢ పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ధృవపతా్రలు అప్ లోడ్ చేయుటకు మరొక అవకాశం 

➢ మీడియా సంసథ  మారిన పాతా్రకేయులు యాజమానయ సిఫారుు లేఖతో సహా కొత్ు గా దరఖాస్తు  

చేస్తక్టవాలి. 

 ర్మషో్టర వాయపు ంగా పాతా్రకేయులకు జారీ చేసిన అకి్రడిటేష్టన్ కారుు ల గడువు ఈ ఏడాది 

సపో్ంబర్ 30 నాటిక్ర ముగుస్తు ననందున కొత్ు  అకి్రడిటేష్టన్ కారుు లు మంజూరు చేయడానిక్ర, 

పాతా్రకేయుల సౌలభ్యం క్టసం ఆన్ లైన్ వెబ్ సైట్ www.ipr.ap.gov.in ను అందుబాటులో 

ఉంచడమైనదని ర్మషో్టర సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ కమిష్టనర్ టి. విజయ్ కుమార్ రెడిు  ఒక 

పర కటనలో తెలిపారు. గత్ ఏడాది డిసంబర్ నాటిక్ర ఆన్ లైన్ ద్వార్మ దరఖాస్తు  చేస్తకునన 

పాతా్రకేయులు అదే లాగిన్ ఐడీ ఉపయోగించి, త్మ దరఖాస్తు లకు అవసరమైన సవరణలు 

చేస్తకునే అవకాశం కలుగుతంది. గత్ంలో త్మ దరఖాస్తు తో పాటు సమరిపంచని డాకుయమంటుు , 

సరోిఫికేట్ లు అప్ లోడ్ చేయవలసినదిగా క్టరడమైనది. గత్ దరఖాస్తు లలో అభ్యరుథ లు 

సమరిపంచాలిున పతా్రలను పీడీఎఫ్ ఫారెాట్లు  అప్ లోడ్ చేయనందున, వారు సమరిపంచిన అనిన 

డాకుయమంటుు  పూరిి స్థథ యిలో కనబడలేదు కావున, అభ్యరుథ లు విధిగా వారు సమరిపంచాలిున 

పతా్రలను ‘పీడీఎఫ్ ఫారెాట్’లో మాతా్మే అప్ లోడ్ చేస్తక్టవలసి ఉంటుంది. అలాగే, గత్ంలో 

దరఖాస్తు  చేస్తకునన అభ్యరుథ లు ఎవరైెనా పర స్తు త్ం మీడియా సంసథ  మారి ఉంటే, అటువంటి 

వారు కొత్ు గా దరఖాస్తు  చేస్తక్టవాలిు ఉంటుందనానరు. సంబంధిత్ యాజమానాయలు వారి 

సంసథ లలో పనిచేయుచునన పాతా్రకేయులకు అకి్రడిటేష్టన్ కారుు లు జారీచేయడానిక్ర రికమండేష్టన్ 

లేఖలను మారుపలు, చేరుపలు ఉంటే సరిచేసి సవరించిన లేఖలను అప్ లోడ్ చేయాలనానరు. 

అలాగే త్రజాగా రికమండేష్టన్ లేఖలను ర్మషో్టరస్థథ యిలో కమిష్టనర్ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ 

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


కార్మయలయంలో మరియు జిలాు స్థథ యిలో సంబంధిత్ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ 

కార్మయలయాలలో సమరిపంచాలనానరు. 

 కావున, ఇదివరలో అకి్రడిటేష్టన్ కొరకు దరఖాస్తు  చేస్తకునన పాతా్రకేయులు వారి డేటాను 

మారుపలు చేరుపలు చేస్తక్టవడానిక్ర వెస్తలుబాటు కలిపస్తు , అలాగే కొత్ు గా దరఖాస్తు  

చేస్తకొనేందుకు వెబ్ సైట్ ను 04-10-2020 వరకు అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతందని 

తెలిపారు. ఈ అవకాశానిన పాతా్రకేయులు సదిానియోగం చేస్తకుని, పూరిిస్థథ యిలో ఆన్ లైన్ ద్వార్మ 

అప్ లోడ్ చేయనివారు నిరీీత్ గడువులోగా త్మ దరఖాస్తు లను అప్ లోడ్ చేసి నకలు కాపీలను 

సంబంధిత్ కార్మయలయములలో అందజేయాలిుందిగా కమిష్టనర్ టి.విజయ్ కుమార్ రెడిు  క్టర్మరు.  

................................................................................................................................ 

జారీ చేయువారు : కమిష్టనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ.  

 


