
 

 

ఆశ్వ కెరీర్ బుకెెట్ ంపిణీ సమయంలో కొన్నన సూచనలు  
 

ఈ  క్రంద విషయాలు విద్యార్దదలతో చర్చంచకండా, బుకెెట్ ంపిణీ చేసినా వార్కి ద్యన్న విలువ , ఉయోగంచే విధానం తెలియదు . 
ఇందుక 15-25 న్నముషాలు సర్పోతంది. 
 ంపిణీ చేసే వార్ద ఈ బుకెెట్ మొత్తం చదవాలి  .అప్పడే విద్యార్దదల ప్రశ్నలక సమాధానం చెగలర్ద.  
 విద్యార్థ చేత్ ప్రతి పేజీ ఓపెన్ చేయంచి హెడంగ్స్ చదివించడం వలన ఆసకిత లేన్న (డల్) సూూడంట్ కూడా సబ్ కాన్న్యస్ 

మండ్ లో ర్జిసూర్ అవుతంది, అందువలన అత్ను అవసరం అయనప్పడు ఈ ప్పసతకం చూసే అవకాశ్ం ఉంటంది.  
 ఈ ప్పసతకం మీతో ఉంటే.... మేము మీతో ఉననటేూ, ఇందులో వునన ఫోన్ నంఫరెక ఫోన్ చేసి మీ సందేహాలను తీర్దచకోవచ్చచ.  

మీ లక్ష్యం చేర్దకోవడాన్నకి కావలసిన సమాచారం మీక అందిస్తతము. (లక్ష్యం కాంటెస్ూ గుర్ంచి చెప్పలి) 
 

ఈ బుకెెట్ గుర్ంచి – దీన్న విలువ, ఉనన సమాచారం, ఉయోగంచ్చ విధానం 
 

 ఇది 15/- మాత్రమే కాదు. ఎంతో విలువైన బుక్.  ఆశ్వ 5 సంవత్్రాల ర్శోధన పలిత్ం 
 200 రకాలుగా పైగా వెబ్ పేజీల ఆధారంగా చేసినది. 
 10 వ త్రగతి విద్యార్థ చదివి సవయంగా అరధం చేసుకనే విధంగా తీర్చదిదిదంది 
 రాబోయే 5 నుంచి 10 సంవత్్రాల వరక ఈ ప్పసతకం ఉయోగడుతంది. 
 ఈ ప్పసతకం విద్యార్థ ఇంట్లె వార్కి కూడా ఉయోగడుతంది. 
 10 వ త్రగతి త్ర్దవాత్ ఉనన అన్నన అవకాశాలను ఒక చోట చేర్చ విద్యార్థకి అందించడం జర్గంది 
 10వ త్రగతిలోనే ఈ న్నరణయం ఎందుక తీసుకోవాలి, 10వ త్రగతి ముఖ్ామన అడుగు ఎందుక 
 ఇందులో Intermediate lo వివిధ గ్రూె గుర్ంచి మాత్రమే కాకండా , ప్పలిటెకినక్, IIIT, ITI, Diploma Courses, AP/TS RJC, Job 

Opportunities, Entrance Exams గుర్ంచి 
 After 10th, After Inter, After MBBS, After Degree, After B.Tech గుర్ంచి కూడా చాలా చకకగా వివర్ంచార్ద. 
 Self Employment, Distance Education, Scholarships, Skill Development Courses గుర్ంచి కూడా ఇవవడం జర్గంది. 
 మంచి వాకితత్వం, మంచి లక్ష్యం ఎలా న్నరణయంచ్చకోవాలి. ద్యన్నన్న ఎలా స్తధంచాలి అనే అంశాలతో ప్పట , చదవవలసిన కొన్నన 

మంచి ప్పసతకాలు మొదలగు ఎన్నన మంచి సూచనలు 14వ పేజీలో పందు రచాము. 
 నీ గోల్ చేర్దకోడాన్నకి ఏమి చదవాలి అన్న ఒకే లైన్ లో చివర్ పేజీ లో ఇవవడం జర్గంది 
 వీటితో ప్పటగా సమయం యొకక ప్రాముఖ్ాత్ గుర్ంచి కూడా చెప్పలి. అంటే ఇప్పడు 5-10 సంవత్్రాలు కషూడ ఇషూంగా 

చదివితే, రాబోయే జీవిత్ం మొత్తం ఆనందంగా గడవచ్చచ. 
 

ఈ బుకెెట్ 10వ త్రగతి విద్యార్థకి ఎంత్ విలువైనదో మీక అరధమంది కద్య.... చాలా ప్రాంతాల నుంచి బుక్ లెట్్ కోసం కాల్్ 
వసుతనానయ కాన్న  ఆర్ధక వనర్దలు లేక 40 వేల కాపీలు మాత్రమే విద్యార్దధలక చేరచగలిగాము. మీర్ద కూడా (లేద్య మీ ప్రాంత్ంలో 
ఎవరైనా) వీలైనంత్ ఆర్ధక సహాయం చెయాగలిగతే మీలాగా మర్కొన్నన ప్రాంత్ంలోన్న మర్ కొంత్ మంది విద్యార్దధలక చేరచగలం . 
 

విద్యార్దదలతో ప్పట ప్రతి సూకల్ కి 5 ప్పసతకాలు ఇవవవలెను (ఉప్పధాాయుల కొరక / సూకల్ లైబ్రరీ కొరక).  
 

సూకల్ పేర్ద, చిర్దనామా, HM ఫోన్ నంఫర్, ఎన్నన బుకేెట్్ ంపిణీ చేస్తమో అనన వివరాలు మేము ఇచిచన లింక్ లో ఫిల్ 
చెయాడంతోప్పట (https://goo.gl/forms/0ncHfiZo4pvmXztF3), బిలిడంగ్స మీద సూకల్ అడ్రస్ వుండే ఫోట్ల, ంపిణీ 
చేసిన కొన్నన ఫొట్లస్ 9948885111 క whatsapp చెయాాలి.  
 
అమమ సవచచంద సేవా సమితి (ASWA) FB : AMMAASWA    www.aswa.co.in 9948885111  /  9849685946 / 9949789229 
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