
ఆంధర్పర్ ేశ్ పర్భుత ం 

సం పం 
ెలవులు  – 2019 సంవతస్ ా కి ో ియబు  ఇన్ సుట్ ంట్ చటట్ం ,1881  పర్కారం ా ారణ ెలవులు 

-  పర్కటన  -  టి ికేషన్  – జా ీ.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ా ారణ ప ి ాలన  ( టకల్. .) ాఖ 

.ఒ. ఆ .ట .సంఖ .2414                            ే :14 -11-2018. 

                                                                                                  కం ి ాట  ప ి ంచం : 
                                                                                         

1) ఉమమ్ ి కారయ్ద ిశ్ (BO), ఆ ిథ్క వయ్వ ాల ాగం, (బాయ్ంకింగ్ ాగం), ఆ ిథ్క 
మం ర్తవ్ ాఖ,  నూయ్ ి ల్ ా ి D.O.Lr.No.41 / 2/98-BO-II, ే ి: 03.05.2002. 

2) ై ెకట్ర్ (JCA), పరస్న , ప ల్ క్ ి ాయ్దు మ ియు ెనష్న్స్ ాగం, పరస్న  అండ్ టౖ ంగ్ 
ాఖ, ారత పర్భుతయ్ము, నూయ్ ి ల్ , ా ి లెటర్ F.No.12 / 5/2015 / JCA-2, ే ీ: 11.06. 

2015. 
3) ే ేజర్ (పరస్న ), ిజర్వ్ బాయ్ంక్ ఆ  ఇం ియా, ద ాబాద్, లెటర్ ం. ఆర్ఎ  ి

( ) 1154 / 09.15.01 / 2015-16, ే ీ: 05.08.2015.            

ఉతర :- 

ఈ కిం ి టి ికేషన్ ఆంధర్పర్ ేశ్ అ ా ారణ ె ట్ తదుప ి సం కలో పర్చు ించబడుతుం ి. 
 

ట ికషన్ 
 

ో ియబు  ఇన్ సుట్ ంట్ చటట్ం ,1881 (కేందర్ చటట్ం XXVI, 1881) లో  ె న్ 25 లో 
శ ీక ిం నటుల్ ా మ ియు ారత ేశ పర్భుతవ్ం హం వయ్వ ాల మం ర్తవ్ ాఖ ా ి టి ికేషన్ 

నంబర్ 20-25 / 26 / ప ల్ స్, ే ీ: 08.06.1957 పర్కారం, ఆంధర్పర్ ేశ్ పర్భుతవ్ం 2019 ాను ప ల్ క్ 
ెలవులు ా ే క్నబ ిన ఆ ి ా ాల  ాటు, ఈకిం ి ాటి  ెలవు ి ాలు ా పర్కటించబ ిన ి. 

అనుబందం-I 

ె ో ియబుల్ ఇన్ సుట్ ెంట్ చటట్ం ,1881 పర్కారం ా ారణ ెలవలు  

కమ .

సంఖయ్. సందరభ్ం/పండుగ ే ీల ో  శక-ఎ ా 

1 2 3 4 5 

1. సంకాం ర్ 15.01.2019 
మంగళ ారం 

 

ౌష 

25-1940 

2. మ వ ా ర్ 04.03.2019 ో మ ారము ాలుగ్ ణ 

13- 1940 

3. ా ిష్క ఖా ాల ము ింపు ినము 01.04.2019 ో మ ారము ైతర్ 
11-1940 

4. బాబు జ ీజ్వన్ ాం జనమ్ ినము 05.04.2019 క ారము ైతర్ 
15-1941 

5. ఉ ా ి 06.04.2019 శ ారం 
ైతర్ 

16- 1941 

6. గుడ్ ై ే 19.04.2019 క ారము ైతర్ 
29-1941 

7. కా ిమ్క  ి తస్వం 01.05.2019 బుధ ారం ౖ ాఖ 



 

అనుబందం-I (ఎ) 
          2019 సంవతస్రం  ెండవ మ ియు ాలగ్ వ ా ాలోల్  మ ియు ఆ ి ారం వ చ్న పండుగలు  

1. ిప ల్ క్ ే 26.01.2019 శ ారం 
మాఘ 

06 – 1940 

2. 
 ామ నవ / 

ా . .ఆర్ .అంబేదక్ర్ జయం  
14.04.2019 ఆ ి ారం 

ైతర్ 
24-1941 

3. ీ ావ  27.10.2019 ఆ ి ారం 
కా ీత్క 

05-1941 

4. లాదున్ న  

( ొ ర్ ెట్ హమమ్ద్ జయం ) 
10.11.2019 ఆ ి ారం 

కా ీత్క 

19-1941 
 
 

 రంజాన్, హరం మ ియు లదున్ -ఉన్-న  పండుగల సంబం ిం  చందుర్ డు కనప ే ా  

ద  ఏ ై ా ే ీ మారుప్ ఉo ి ఉంటే అ ి ఎలకాట్ క్ / ిర్ంట్ ియా ావ్ ా పర్కటించబడుతుo ి . 
అటువంటి కమంలో స ాలయoలో అ న్ ాఖలు, లాల్  కలెకట్రుల్  మ ియు ాషట్ంలో ఆ ిథ్క సంసథ్ల 
అ ిపతులు పర్భుతవ్ ఉతరువ్ల కోసం ే చూడకుం ా ియాలో పర్కటనను అనుస ిం  తగు చరయ్లు 
సుకో ా . 

 ( ఆంధర్ పర్ ేశ్ ాషట్ గవర  ా ి ఉతర లు రకు ా ి ర  దు ా జ  ేయట ెన ి ) 

 
                                                                                 అ ల్ చందర్ ప ఠ 

                                                                                    పర్భుత  పర్ ాన కార ద ి   
ట : 

క షనర్, ిర్ంటింగ్, ేట్షన ీ మ ియు కొను ోలు)ప ల్ కేషన్ ాగం ( ాఖ, పర్భుతయ్ రా్ ం య ెర్స్  

     భవనం, ము ాయ్లం ాడు, జయ ాడ  -11 ( టి ికేషన్ ను అ ా ారణ గజెటల్  పర్చు ిం ాల   

     కోరుచు, టి ికేషన్ స ి ాగ్   పర్చు ించబ ిం ి అనన్ ధుర్ కరణ కోసం  500 కా ీలు పర్భు ాయ్ కి  
     పంపవల ిo ి ా  అభయ్ ించట న ి 

11 ‐ 1941 

8. రంజాన్( ID-UL-FITR) 05.06.2019 బుధ ారం 
జేయ్ష 

15-1941 

9. ావ్తంతర్  ినము 15.08.2019 గురు ారము ావణ 

24-1941 

10.  కృ ాషట్  23.08.2019 క ారము ాదర్పద 

1– 1941 

11. ాయక చతు ిథ్ 02.09.2019 ో మ ారము ాదర్పద 

11-1941 

12. హరం 10.09.2019 
మంగళ ారం 

 

ాదర్పద 

19-1941 

13. మ ామ్ ాo ీ జయం  02.10.2019 బుధ ారం 
ఆ వ్యుజ 

10 – 1941 

14. జయ దశ  08.10.2019 
మంగళ ారం 

 

ఆ వ్యుజ 

16 – 1941 

15. కిసట్మస్ 25.12.2019 బుధ ారం 
ౌష 

04-1941 



స ాలయం లో ి న అ న్ ాఖలకి. 
ా ారణ ప ి ాలన ాఖలో అ న్ ా ాలకు. 

అ న్ ాఖా ిపతులకు. 
ఆంధర్ పర్ ేశ్ లో  అ న్ లాల్ ల కలెకట్ర్స్ మ ియు లాల్  ే ేట్టుక్ కు  
ె ి ెంట్ క షనర్ ,ఎ. ి .భవన్ ,నంబర్ .1 , అ ోక ోడ్ ,కొతత్  ి ల్ . 

కారయ్ద ిశ్ , , ఆ ిథ్క వయ్వ ాలు, బాయ్ంకింగ్ ాగం, ఆ ిథ్క మం ర్తవ్ ాఖ , ారత పర్భుతవ్ o , కొతత్  ి ల్ . 
అ న్ ా ాట్ ల పర్ ాన కారయ్ద ిశ్లు మ ియు కేందర్ ా త రా్ ం ాల కారయ్ ావ్హకులు. 
ాషట్ంలో అ న్ ాథ్ క ఆ ిథ్క సంసథ్ల అ ిపతులు. 

ముఖయ్మం ర్ ై ేటు కారయ్ద ిశ్ /ముఖయ్మం ర్ పర్ ాన కారయ్దరుశ్లు/మంతుర్ ల ై ేటు కారయ్దరుశ్లు /
పర్ ాన కారయ్ద ిశ్ ా ి ై ేటు కారయ్ద ిశ్/ ా ారణ ప ి ాలన ాఖ కారయ్ద ిశ్ ా ి ై ేటు కారయ్ద ిశ్ /
ా ారణ ప ి ాలన  ) ొ టిక  ( ాఖ ఉప కారయ్ద ిశ్ ా ి స యకుడు. 
ాట్ క్ ైలు/ అదనపు కా ీ. 

 
 //ఉతర ల రకు జ  ేయబ న ి  //  

ా ిప  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH 

ABSTRACT 
HOLIDAYS – Holidays under Negotiable instruments Act, 1881 for the year 2019 – 
Notified. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
         GENERAL ADMINISTRATION (POLL.B) DEPARTMENT 
 

G.O.Rt.No:2414                                                                       Dated:14.11.2018.                                
                                                                                                  Read the following:    
 

1) From the Jt.Secy(BO), Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, 
(Banking Division) , New Delhi D.O.Lr.No.41/2/98-BO-II, dated 03.05.2002. 

2) From the Director (JCA), Government of India, Ministry of Personnel, Public 
Grievances and Pensions, Dept., of Personnel & Training, New Delhi, Letter 
F.No.12/5/2015/JCA-2, dated:11.06.2015. 

3) From the Manager (Personnel), Reserve Bank of India, Vijayawada, Letter 
No.HRMD (H)1154/09.15.01/2015-16, dated:05.08.2015. 

                                                       **** 
ORDER:- 
   

The following Notification shall be published in the next issue of Andhra 
Pradesh Extra-Ordinary Gazette: 
 

NOTIFICATION 
 

Under the Explanation to Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 
(Central Act XXVI of 1881) read with the Government of India, Ministry of Home 
Affairs, Notification No.20—25/26/Pub.1, dated 08.06.1957, the Government of 
Andhra Pradesh hereby declare that in addition to Sundays expressly defined as 
Public Holidays in the said “Explanation” the following days shall be observed as 
Holidays in the Andhra Pradesh State during the year 2019. 
 

GENERAL HOLIDAYS UNDER N. I. ACT, 1881. 
ANNEXURE-I 

 

Sl. 
No. 

OCCASION/FESTIVAL DATE DAY SAKA-ERA 

1 2 3 4 5 

1. SANKRANTI 15.01.2019 
TUESDAY 

 
PAUSHA 
25-1940 

2. MAHA SHIVARATRI 04.03.2019 MONDAY 
PHALGUNA 

13- 1940 

3 
ANNUAL CLOSING OF 

ACCOUNTS DAY 
01.04.2019 MONDAY 

CHAITRA 
11-1940 

4. 
BABU JAGIVAN RAM’S 

BIRTHDAY 
05.04.2019 FRIDAY 

CHAITRA 
15-1941 

5. UGADI 06.04.2019 SATURDAY 
CHAITRA 
16- 1941 

6. GOOD FRIDAY 19.04.2019 FRIDAY 
CHAITRA 
29-1941 

7. MAY DAY 01.05.2019 WEDNESDAY 
VAISAKHA 

11,1941 

8. RAMZAN ( ID-UL-FITR) 05.06.2019 WEDNESDAY 
JYESHTHA 
15-1941 

9. INDEPENDENCE DAY 15.08.2019 THURSDAY 
SRAVANA 
24-1941 



 
 

ANNEXURE I (A) 
 The following festivals occur on 2nd & 4th Saturday and Sunday during the 
year 2019. 

1. REPUBLIC DAY 26.01.2019 SATURDAY 
MAGHA 

06 – 1940 

2. 
SRI RAMA NAVAMI/ DR.B.R. 

AMBEDKAR’S BIRTHDAY 
14.04.2019 SUNDAY 

CHAITRA 
24-1941 

3. DEEPAVALI 27.10.2019 SUNDAY 
KARTIKA 
05-1941 

4. 
EID MILADUN NABI (Birthday of 

Prophet Mohammad) 
10.11.2019 SUNDAY 

KARTIKA 
19-1941 

 
 If there is any change of date in respect of Ramzan (ID-UL-FITR), MOHARAM 
and EID MILADUN NABI as per the moon sight or any other holiday declared now, it 
shall be announced through electronic/print media.  All the Heads of Financial 
Institutions in the State shall take action according to such an announcement and 
without waiting for formal order about the change of date.  
 

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH) 
 

                                                                                ANIL CHANDRA PUNETHA 
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT 

To 
The Commissioner of Printing, Stationery and Stores Purchase (Publication Wing), 
         Govt. Regl. Press Building, Mutyalampadu,  Vijayawada-11. (They are requested 
to  publish the above Notification in the next issue of Andhra Pradesh State Extra-  
         Ordinary Gazette and supply 500 copies to Govt. 
All Departments of Secretariat. 
All Administrative Sections in General Administration Department 
All Heads of Departments. 
All the Collectors & District Magistrates in the Sate. 
The Resident Commissioner, A.P. Bhavan, No.1, Ashoka Road, New Delhi. 
The Secretary to Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic  
      Affairs, Banking Division, New Delhi. 
The Chief Secretaries to Government of All States and Union Territories. 
The Heads of all Local Financial Institutions in Vijayawada 
The P.S. to C.M./Prl.Secy to C.M./All P.S.s to all  Minsters/P.S to C.S./P.S. to Secretary  
      (Poll) / P.A. to Addl. Secretary (Proto) 
SF/SC. 

// FORWARDED :: BY ORDER // 

SECTION OFFICER 

10. SRI KRISHNA ASTAMI 23.08.2019 FRIDAY 
BHADRAPADA

1– 1941 

11. VINAYAKA CHAVITHI 02.09.2019 MONDAY 
BHADRA 
11-1941 

12. MOHARAM 10.09.2019 TUESDAY 
BHADRAPADA

19-1941 

13. 
MAHTMA GANDHI 

JAYANTHI 
02.10.2019 WEDNESDAY 

ASHVINA 
10 – 1941 

14. VIJAYA DASAMI 08.10.2019 TUESDAY 
ASHVINA 
16 – 1941 

15. CHRISTMAS 25.12.2019 WEDNESDAY 
PAUSHA 
04-1941 


