రేఖా సంఖయ. 1067/ఇ/2016/ తేది 6-10-2016

రెవిన్యూ డివిజన్ల్ అధికారి వారి కారాూలయం
అన్కాపల్లి

విశాఖపట్నం జిల్ాా అనకాపల్లా రెవినయయ డివిజన్ పరిధల్
ి ో ఖాళీగావునన
చౌకధరల్ దుఖాణ డీల్రా నియామకము కొరకు పరకట్న
(జి.ఓ.యం.ఎస్.నం.4, తేది 19-2-2011, జి.ఓ.యం.ఎస్.నం.12, తేది 6-3-2012 మరియు జి.ఓ.యం.ఎస్.నం.10,
తేది 28-5-2014 వినియోగదారుల వ్ూవ్హారాలు, ఆహార మరియు పౌరసరఫరాలు (సి.ఎస్-1) డిపార్ట్ మంట్ పరకారం)

***
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విశాఖపట్నం జిల్ాా అనకాపల్లా
రెవినయయ డివిజన్ పరిధల్
ి ో ఈక్రంద తెల్లపిన గారమముల్ల్ో మరియు
మునిిపాల్లట్ీల్ల్ో ఖాళీగావునన చౌకధరల్ దుఖాణముల్కు
అభ్యరహుల్నుండి 07.10.2016 నుండి

డీల్రా నియామకము కొరకు అరహుల్ ైన నిరహదయ యగ

29 .10.2016 వరకు మీ సేవ దవారా దరఖాసుుల్ు కోరబడుచుననవి.
ఖాళీగా

క్రమ

మండల్ం

గారమం/ఏరియా పేరహ /వారహు

సంఖ్ూ

పేరహ

నంబర్

వునన
చౌకధరల్
దుఖాణము

గ్ారమ పంచాయతి/

కేట్ాయంచిన

మునిిపాల్లటీ పేరు

రిజరేాషన్

నంబర్

గవరవరం

41

గవ్రవ్రం

ఓ.సి.

నవగయయపేట్

7

నాగయూపేట

బి.సి.

వంకట్రాజుపురం

15

వంక్టరాజుపురం

బి.సి.

4

రేగుపాల్ ం

23

రేగుపాల ం

బి.సి.

5

తురంగల్పాల్ ం

27

తురంగలపాల ం

బి.సి.

కొక్ిరపల్లా

28

ఎలమంచిల్ల మునిిపాల్లటీ

బి.సి.

రామారాయుడుపాల్ ం/

31

ఎలమంచిల్ల మునిిపాల్లటీ

బి.సి.

పెదపల్లా 2

34

ఎలమంచిల్ల మునిిపాల్లటీ

ఓ.సి.

1
2
3

6

చోడవరం
దేవరపల్లా

ఎల్మంచిల్ల

7

వార్ు 1
8
9

కె.కోట్పాడు

గరహగుబిల్లా

40

చౌడువాడ

ఓ.సి.

10

మునగపాక

గణపరిు

29

గణపరిి

బి.సి.

11

దిమిల్ల 2

02

దిమిల్ల

ఓ.సి.

12

రాంబిల్లా 1

27

రాంబిల్లి

ఓ.సి.

పెదకల్వల్ాపల్లా

34

పెదక్లవ్లాపల్లి

ఓ.సి.

రాంబిల్లా 2

43

రాంబిల్లి

ఓ.సి.

వంట్రా పాల్ ం

18

వ్ంటరి పాల ం

ఓ.సి.

దుపిిట్ూరహ 1

1

దుపిిటూరు

ఎస్.సి.

బంగారయయపాల్ ం

25

చీమలాపల్లి

ఓ.సి.

నడింపల్లా

31

న్ున్పరిి

బి.సి.

ఉదు పాల్ ం

42

చిపాిడ

బి.సి.

13

రాంబిల్లా

14
15

మాడుగుల్

16
17
18
19

అచుుతవపురం

కనీస విదవయరుతల్ు : ధరఖాసుుదవరహడు నోట్ఫ
ి ికష
ే న్ తేది నవట్ికీ ( 07.10.2016) 10వ తరగతి ఉత్తు రహుల్ ై
ఉండవల్ ను.
వయోపరిమితి :

ధరఖాసుుదవరహనకు దరఖాసుు చేసన
ి నవట్ిక్ 18 సంవతిరముల్ు పూరిుచేసి
40 సంవతిరముల్ు మించి ఉండరాదు.

నివాస పరతిపతిు : గారమీణ పారంత చౌకధరల్ దుఖానముల్కు దరఖాసుు చేయు అభ్యరహుల్ు పరకట్ించిన చౌకదుఖాణము
పారంతం యొకి

గారమపంచవయతి పరిధి నివాసి అయ ఉండవల్ ను.

మునిిపాల్లట్ీల్ో వునన

చౌకధరల్ దుఖానముల్కు దరఖాసుు చేయు అభ్యరహుల్ు సంబధిత మునిిపాల్లట్ీ పరిధి నివాసి అయ
ఉండవల్ ను.
అనరుతల్ు :

ఈ క్ంర ద తెల్లపిన అభ్యరహుల్ు అనరహుల్ుగా పరిగనింపవల్ ను.
1) పరజల్చే ఎనినకెన
ై / నవమినేట్ చేయబడిన పరజాపరతినిధుల్ు ;
2) చెడు పరవరు న కల్లగి క్మి
ర నల్ కేసుల్ు వుననవారహ గాని, నితవయవసర వసుువుల్ చట్ట ం, 1955 క్రంద
గాని, తూనికల్ు కొల్తల్ు చట్ట ం క్రంద గాని , మారెిట్ింగ్ చట్ట ం క్రంద గాని , ల్ేబర్ చట్ట ం క్రంద
గాని ల్ేక మరి ఏ ఇతర చట్ట ముల్క్ంర ద శిక్షల్ు అనుభ్వించినవారహ గాని ల్ేక అభియోగముల్ు
మోపబడి ఇంకను శిక్షల్ు ఖరారహ కానివారహ ;
3) పరసు ుతం ఏదేని పాథశాల్ /కళాశాల్ల్ోా రెగుయల్ర్ విదవయరహుల్ుగా చదువుతుననవారహ ;
4) పరసుతుం ఏదేని పరభ్ుతా /పెైవట్
ే ు రంగాల్ోా పనిచేయుచునన ఉదయ యగుల్ు ;
5) పరభ్ుతాం పధకముల్ దవారా ల్బిు ప ందినవారహ అనగా గారమోదయ యగ పధకం, ఖాది మరియు గారమ
పరిశ్మ
ర ల్ బో రహు మొదల్గునవి ;
6) పరజాపంపిణి వయవసథ అమల్ు / నల్ా బజారహ నియంతరణ చేయు శాఖల్ు అనగా

పౌరసరఫరాల్ు,

రెవినయయ, నిఘా మరియు అమల్ు శాఖ, పో లీసు, తూనికల్ు కొల్తల్ు, నవయయ శాఖ, కేందర
పరభ్ుతా వారి నవణయత నియంతరణ విభాగం మొదల్గు శాఖల్ల్ో పనిచేయుచునన ఉదయ యగుల్ దగగ రి
బంధువుల్ు మరియు పౌరసరఫరాల్శాఖ నుండి ల్బిు ప ందుతునన శాఖల్ల్ో అనగా పాథశాల్
విదయ, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, వనుకబడిన తరగుతుల్ సంక్షేమ శాఖ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ,
మైనవరిట్ీ సంక్షేమ శాఖ, మహిళాభివుుది, శిశు సంక్షేమ శాఖ, రెసడ
ి ెనిియల్ సయిల్ి, పరభ్ుతా
పారిశారమిక శిక్షణవ సంసథ ల్ు, నేషనల్ కేదేట్ కార్ి్ (NCC) మొదల్గు శాఖల్ు మరియు
ఆంధరపరదశ్
ే రాషటర పౌరసరఫరాల్ సంసథ ల్ో పనిచేయుచునన ఉదయ యగుల్ దగగ రి బంధువుల్ు.

పెైన తెల్లపిన నిబంధనల్ు మేరకు అరుత కల్లగిన దరఖాసుుదవరహల్కు ముఖయ సయచనల్ు :
1) అభ్యరహుల్ు తమ దరఖాసుుల్ను ఎంపిక చేయబడిన

మీ సేవ కేందరముల్ల్ో మాతరమే సమరిించవల్ ను.

అభ్యరహుల్ు దరఖాసుు రహసుముక్రంద రూ.275/- (రెండువందల్ డెబై్ై ఐదు రూపాయల్ు మాతరమ)ే మీ సేవా
కేందరమముల్ల్ో చెల్లాంచి తగు రసీదు ప ందవల్ ను. దరఖాసుు రహసుము ఎట్ిట పరిసథ త
ి ుల్ల్ోను వాపసు
ఇవాబడదు.
2) పరభ్ుతాంవారి నిబంధనల్మేరకు అరుత కల్లగిన అభ్యరహుల్ను మాతరమే వారతపరీక్షకు అనుమతించబడును.
ఈ విషయముల్ో నియామకపు అధికారిదే తుది నిరు యం.
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3) ధరఖాసుుతో పాట్ుగా ఈ క్ంర ది పతరముల్ను జత చేయవల్సి ఉననది :
i) విదాూరహత ధ్ురవ్ పతరం
ii) వ్యసుి తెలేయజేయు ధ్ృవ్పతరం (పదవ్ తరగతి మారుుల జాబిత)
iii) చివ్రగ్ా చదివిన్ పాథశాల /క్ళాశాల బదిలీ సరి్ఫక
ి ట్
ే
iv) క్ులము తెల్లజేయు ధ్ృవ్పతరం (మీ సీవ్ కేందరం దాారా జారీ చేయబడిన్ది)
v) నివాస దృవ్పతరం (మీ సీవ్ కేందరం దాారా జారీ చేయబడిన్ది)
vi) విక్లాంగుల కేటగ్ిరి క్రంద దరఖ్ాసుి చేయువారు క్నీసం 40

శాతం పెబ
ై డి అంగవైక్లూం క్ల్లగ్ిఉండి

“సదరం” వారు జారీ చేసన్
ి అంగవక్
ై లూం దృవ్పతరం జతచేయవ్ల న్ు.
vii) ధరచవసుుదవరహడు తన పేరహన రూ.25000/-ల్ు (అక్షరముల్ా ఇరవై ఇదు వేల్ రూపాయల్ు) తన పేరహన
బాయంకు ఎక ంట్ు నందు కల్లగి ఉండవల్ ను మరియు సదరహ రూ.25000/-ల్ు దరఖాసుు దవరహని బాయంకు
ఎక ంట్ుల్ో వునన బాయంకు పుసు కం జెరాక్ష్ నఖల్ుని సమరిించవల్ ను.
4) నిబంధనల్ు మేరకు అరుత ప ందిన దరఖాసుుదవరహల్ు వారత పరీక్ష మరియు మౌఖిక పరీక్షల్కు నియామకపు
అధికారి సయచించిన పరదశ్
ే ం మరియు తేదీల్ల్ో హాజరహ కావల్సివుననది. అభ్యరహుల్ ఎంపిక పెై రెండు పరీక్షల్ల్ో
వారహ కనబరచిన పరతిభ్ ఆధవరముగా నిరు యంచబడును.

5) పెై పరకట్న యందు పరకట్ించిన చౌకధరల్ దుఖాణముల్ డీల్రా ఎంపికను నిల్లపివేయుట్కు ల్ేదవ రదుు
పరచుట్కు ల్ేదవ శాశ్ాత ఎంపికకు బదుల్ు తవతవిల్లక ఎంపిక చేయుట్కు రెవినయయ డివిజినల్ అధికారి,
అనకాపల్లా మరియు నియామకపు అధికారిక్ పూరిు అధికారం కల్దు.

సం/- బి.పదవావతి
రెవినయయ డివిజినల్ అధికారి, అనకాపల్లా
మరియ నియామకపు అధికారి
ఈ క్ంర ది అధికారహల్ కారాయల్యముల్ల్ో నోట్ీసు బో రహు ల్ల్ో పరచురణ నిమితు ం పంపడమైనది :
జిల్ాా కల్ కటర్, విశాఖపట్నం
రెవినయయ డివిజినల్ అధికారి, అనకాపల్లా
సంబధిత తహసీల్ు ారహా/సహాయ సరఫరా అధికారహా
సంబంధిత మునిసిపల్ కమీషనరహా
సంబంధిత గారమపంచవయత్తల్ నోట్ీసు బో రహు నందు
పరకట్ించిన రేషన్ షాపు నోట్ీసు బో రహు నందు
ఈ పరకట్న నకల్ు ఈ క్ంర ది తెల్లపిన వారిక్ సమరిించడమైనది :
శ్రర జిల్ాా జాయంట్ కల్ కటర్, విశాఖపట్నం వారిక్
సంబంధిత గ రవ పారా మంట్ సభ్ుయల్కు
సంబంధిత గ రవ శాసనసభ్ుయల్కు
సంబంధిత గారమపంచవయతి సరించ్ ల్కు
సంబధిత ఆహార సల్హా సంఘ సభ్ుయల్కు
నకల్ు జిల్ాా పౌర సంబంధవల్ అధికారి, విశాఖపట్నం వారిక్ అనిన పరముఖ దినపతిరకల్ల్ో పరచురణ నిమితు ం.

