రేఖా సంఖయ163/2016/పౌ.స/ తేది.20-9-2016

సబ్ కలెకటర్ వారి కారాయలయం,
పాడేరు

విశాఖపట్నం జిల్లా పాడేరు రెవిన్యూ డివిజన్ పరిధిల్ో ఖలళీగావున్న చౌకధరల్ దుఖలణ డీల్రా నియలమకము కొరకు
పరకట్న్
(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 వ్యవ్హారాలు, ఆహార మరియు పౌరసరఫరాలు (సి.ఎస్-1) డిపార్ట మంట్ ప్రకారం)

***
A«¨Mవిశాఖప్ట్నం జిలాా పాడేరు రెవిన్యయ డివిజన్ ప్రిధల
ి ో ఈక్రంద తెలిపిన్ గ్ారమములలో మరియు
ప్ంచాయితీలలో ఖాళీగ్ావ్ున్న చౌకధరల దుఖాణములకు డీలరా నియామకము కొరకు అరుులెైన్ నిరుదయ యగ
అభ్యరుులన్ుండి ఈప్రకట్న్ తేది న్ుండి 15 (ప్దిహేన్ు) దిన్ములలోప్ు ధరఖాసయ
ూ లు కోరబడుతున్నవి.
కరమ

మండలం

సంఖయ

పేరు

గ్ారమం/దుఖాణము పేరు

ఖాళీగ్ా వ్ునాన చౌకధరల

గ్ారమ ప్ంచాయతి

కేట్ాయించిన్

దుఖాణము నంబర్

పేరు

రిజరేేషన్

1

బీసిప్ురం

0306137

ఎగువ్జన్భ్

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

2

బొ రార

0306125

బొ రార

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

ధముకు

0306123

కొండభ్

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

4

క్వర
ే ా

0306135

క్వర
ే ా

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

5

వై ఆర్.యస్.ప్ూరం

0306132

ఎన్.ఆర్.ప్ూరం

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

6

పెదలబుడు

0305192

పెదలబుడు

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

మలశంగ్ారం

0305191

చిన్నలబుడు

లోతిగ్ెడడ గ్ారమం

0312013

లోతిగ్ెడడ

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

క్తలంగ్ి

0304184

క్తలంగ్ి

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

10

బుసికొండ

0313054

దుప్ుులవాడ

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

11

రాంప్ుల

0313030

పెదవ్లస

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

రింతాడ

0313051

రింతాడ

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

13

జేరరాల

0313032

జేరరాల

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

14

కుంకుంప్ూడి

0313035

జి.కే.వీధి

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

భ్ందవీది

0311087

కే.కొడప్లిా

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

న్యరమతి

0311082

న్యరమతి

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

జి బొ డడ ప్ుట్ొట.

0303166

గతు
ూ ం

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

ములియప్ుట్ొట

0303169

ములియప్ుట్ొట

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

సరసపాడు

0303183

దురగ ం

ఎస్.ట్ి .జన్రల్

బాలరేవ్ుల

0314075

బూదరాళ్ళ

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

చింతలప్ూడి

0314063

చింతలప్ూడి

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

3

7

అన్ంతగ్ిరి

అరకు వేలీ

8

చింతప్లిా

9

డుంబ్రరగుడ

12

15
16

గూడెం కొతూ వీధి

జిమాడుగుల.

17
18

హుకుంపేట్

19
20
21

కొయూయరు

ఎస్.
ట్ి .జన్రల్

22

కకరపాడు

0314065

చీడిపాలెం

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

23

రేవ్ళ్ళళ

0314071

కొమ్మమక

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

24

గుంజిగ్ెడడ

0310158

వ్ంట్ా మామ్మడి

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

లింగప్ుట్ొట

0310192

గ్ ండెలి

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

కొన్ం

0310143

అయినాడ

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

గ్ మంగ్ి

0302092

గ్ మంగ్ి

ఎస్.ట్ి . స్ూ ీ

25

పాడేరు

26
27

పెదబయలు

కనీస విదాయరుతలు : ధరఖాసుూదారుడు 10వ్ తరగతి ఉతీూ రుులెై ఉండవ్లెన్ు.
వ్యోప్రిమ్మతి :

ధరఖాసుూదారున్కు దరఖాసుూ చేసన్
ి నాట్ిక్ 18 సంవ్తసరములు ప్ూరిూచస
ే ి 40
సంవ్తసరములు మ్మంచి ఉండరాదు.

నివాస ప్రతిప్తిూ : గ్ారమీణ పారంత చౌకధరల దుఖాన్ములకు దరఖాసుూ చేయు అభ్యరుులు ప్రకట్ించిన్ చౌకదుఖాణము పారంతం
యొకక గ్ారమప్ంచాయతి ప్రిధి నివాసి అయి ఉండవ్లెన్ు.
అన్రుతలు : ఈ క్రంద తెలిపిన్ అభ్యరుులు అన్రుులుగ్ా ప్రిగనించెదరు.
1) ప్రజలచే ఎనినకెైన్ / నామ్మనేట్ చేయబడిన్ ప్రజాప్రతినిధులు ;
2) చెడు ప్రవ్రూ న్ కలిగ్ి క్రమ్మన్ల్ కేసులు వ్ున్నవారు గ్ాని, నితాయవ్సర వ్సుూవ్ుల చట్ట ం, 1955 క్రంద గ్ాని, తూనికలు
కొలతలు చట్ట ం క్రంద గ్ాని , మారెకట్ింగ్ చట్ట ం క్రంద గ్ాని , లేబర్ చట్ట ం క్రంద గ్ాని లేక మరి ఏ ఇతర చట్ట ములక్రంద
శక్షలు అన్ుభ్వించిన్వారు గ్ాని లేక అభియోగములు మోప్బడి ఇంకన్ు శక్షలు ఖరారు కానివారు ;
3) ప్రసూ ుతం ఏదేని పాఠశాలా/కళాశాలలోా రెగుయలర్ విదాయరుులుగ్ా చదువ్ుతున్నవారు ;
4) ప్రసూతుం ఏదేని ప్రభ్ుతే /పెవ
ైీ ట్
ే ొ రంగ్ాలోా ప్నిచేయుచున్న ఉదయ యగులు ;
5) ప్రభ్ుతేం ప్ధకముల దాేరా లబ్రు ప ందిన్వారు అన్గ్ా గ్ారమోదయ యగ ప్ధకం, ఖాది మరియు గ్ారమ ప్రిశ్రమల బో రుడ
మొదలగున్వి ;
6) ప్రజాప్ంపిణి వ్యవ్సథ అమలు / న్లా బజారు నియంతరణ చేయు శాఖలు అన్గ్ా

పౌరసరఫరాలు,

రెవిన్యయ, నిఘా

మరియు అమలు శాఖ, పో లీసు, తూనికలు కొలతలు, నాయయ శాఖ, కేందర ప్రభ్ుతే వారి నాణయత నియంతరణ విభాగం
మొదలగు శాఖలలో

ప్నిచేయుచున్న ఉదయ యగుల దగగ రి బంధువ్ులు మరియు పౌరసరఫరాలశాఖ న్ుండి లబ్రు

ప ందుతున్న శాఖలలో అన్గ్ా పాథశాల విదయ, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, వన్ుకబడిన్ తరగుతుల సంక్షేమ శాఖ, గ్ిరజ
ి న్
సంక్షేమ శాఖ, మన
ై ారిట్ీ సంక్షేమ శాఖ, మహిళాభివ్ుుది, శశు

సంక్షేమ శాఖ, రెసడ
ి ని
ె ి యల్ సయకల్స, ప్రభ్ుతే

పారిశారమ్మక శక్షణా సంసథ లు, నేషన్ల్ కేదట్
ే కార్ు్ (NCC) మొదలగు శాఖలు మరియు ఆంధరప్ద
ర శ్
ే రాషట ర
పౌరసరఫరాల సంసథ లో ప్నిచేయుచున్న ఉదయ యగుల దగగ రి బంధువ్ులు.
పెైన్ తెలిపిన్ నిబంధన్లు మేరకు అరుత కలిగ్ిన్ దరఖాసుూదారులకు ముఖయ సయచన్లు :
1) అభ్యరుులు తమ ధరఖాసుూలన్ు మీ సేవ్ కేందరములలో లో మాతరమే సమరిుంచవ్లెన్ు. అభ్యరుులు ధరఖాసుూ
రుసుముక్రంద రూ. 150/- (న్యట్ యాబై రూపాయులు మాతరమే) మీ సేవా కేందరమములలో చెలిాంచి తగు రస్దు
ప ందవ్లెన్ు. దరఖాసుూ రుసుము ఎట్ిట ప్రిసథ త
ి ులలోన్ు వాప్సు ఇవ్ేబడదు.
2) ప్రభ్ుతేంవారి నిబంధన్లమేరకు అరుత కలిగ్ిన్ అభ్యరుులన్ు మాతరమే వారతప్రీక్షకు అన్ుమతించబడున్ు. ఈ
విషయములో నియామకప్ు అధికారిదే తుది నిరు యం.

3) ధరఖాసుూతో పాట్ొగ్ా ఈ క్రంది ప్తరములన్ు జత చేయవ్లసి ఉన్నది :
i) విదాయరుత ధురవ్ ప్తరం (ఎస్.ఎస్.సి.)
ii) వ్యసుస తెలేయజేయు ధృవ్ప్తరం (ఎస్.ఎస్.సి.)
iii) చివ్రగ్ా చదివిన్ పాఠశాల /కళాశాల బదిలీ సరిటఫికట్
ే
iv) కులము తెలిజేయు ధృవ్ప్తరం (మీ సేవ్ కేందరం దాేరా జారీ చేయబడిన్ది)
v) నివాస దృవ్ప్తరం (మీ స్వ్ కేందరం దాేరా జారీ చేయబడిన్ది)
vi) వికలాంగుల కేట్గ్ిరి క్రంద దరఖాసుూ చేయువారు కనీసం 40 శాతం పెబ
ై డి అంగవక
ై లయం కలిగ్ిఉండి “సదరం” వారు
జారీ చేసన్
ి అంగవక
ై లయం దృవ్ప్తరం జతచేయవ్లెన్ు.
4) నిబంధన్లు మేరకు అరుత ప ందిన్ దరఖాసుూదారులు వారత ప్రీక్ష మరియు మౌఖిక ప్రీక్షలకు నియామకప్ు అధికారి
సయచించిన్ ప్రదేశ్ం మరియు తేదల
ీ లో హాజరు కావ్లసివ్ున్నది. అభ్యరుుల ఎంపిక పెై రెండు ప్రీక్షలలో వారు
కన్బరచిన్ ప్రతిభ్ ఆధారముగ్ా నిరుయించబడున్ు.

5) పెై ప్రకట్న్ యందు ప్రకట్ించిన్ చౌకధరల దుఖాణముల డీలరా ఎంపికన్ు నిలిపివేయుట్కు లేదా రదుు
ప్రచుట్కు లేదా శాశ్ేత ఎంపికకు బదులు తాతాకలిక ఎంపిక చేయుట్కు పాడేరు సబ్ కలెకటర్ నియామకప్ు
అధికారిక్ ప్ూరిూ అధికారం కలదు.
6) ముఖ్యమ
ై న తేదీలు :
1)దరఖాస్త
ు తేది: 20-09-2016 నుండి 04-10-2016 సాయుంత్రము 5 గుంటలకు వరకు.
2)వ్ర
ా త్ పరీక్ష తేది: 06-10-2016.
3)వ్ర
ా త్ పరీక్ష కుందాము, పాభుత్వ డిగ్రీ కాలేజి, పాడేరు.

సం/- శవ్ శ్ంకర్ లోతేట్ి
సబ్ కలెకటర్,
మరియ నియామకప్ు అధికారి
ఈ క్ంర ది అధికారుల కారాయలయములలో నోట్ీసు బో రుడ లలో ప్రచురణ నిమ్మతూ ం ప్ంప్డమైన్ది :
జిలాా కలెకటర్, విశాఖప్ట్నం
సంబధిత తహస్లు ారుా/సహాయ సరఫరా అధికారుా
సంబంధిత గ్ారమప్ంచాయితీల నోట్ీసు బో రుడ న్ందు
ప్రకట్ించిన్ రేషన్ షాప్ు నోట్ీసు బో రుడ న్ందు
ఈ ప్రకట్న్ న్కలు క్ంర ది వారిక్ ప్ంప్డమైన్ది :
శ్రర జిలాా జాయింట్ కలెకటర్, విశాఖప్ట్నం వారిక్
సంబంధిత గ్ౌరవ్ పారా మంట్ సభ్ుయలకు
సంబంధిత గ్ౌరవ్ శాసన్సభ్ుయలకు
సంబంధిత గ్ారమప్ంచాయతి సరుంచ్ లకు

సంబధిత ఆహార సలహా సంఘ సభ్ుయలకు
న్కలు జిలాా పౌర సంబంధాల అధికారి, విశాఖప్ట్నం వారిక్ అనిన ప్రముఖ దిన్ప్తిరకల
లో ప్రచురణ నిమ్మతూ ం.

