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జిల్లా పౌర సరఫరా అధికారి(నగర విభాగము)
కారాాల్యము, విశాఖపట్నం.

చౌక ధరల దుకాణ డీలర్ ల నియామకము కొరకు - ప్రకటన
(1. జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నం 4 కనసుమర్సు ఫుడ్ సివిల్ సప్ప్లస్
ే (సి.ఎస్.1) తేది 19-2-2011
(2. జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నం 10, కనసుమర్సు ఫుడ్ సివిల్ సప్ప్లస్
ే (సి.ఎస్.1) తేది 28-05-2014
(3. జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నం 12, కనసుమర్సు ఫుడ్ సివిల్ సప్ప్లస్
ే (సి.ఎస్.1) తేది 06-03-2012 ల్ పరకారము)
&&&

మహా విశాఖ నగర పాల్క సంసధ , విశాఖపట్నం నందస గల్ చౌక ధరల్ దసకాణ డీల్ర్స ల్ ఖలళీల్నస
నియలమకమునకై

ఈ దిగువ తెలియచేసిన

సరిిల్ వారీగా ఖలళీల్నస భరీీ చేయుట్కు ఇచ్చినట్ువంట్ి

నోట్ిఫికేషన్.

సర్కిల్ -1:
సరిిల్-1 పరిధి నందస వివిధ కారణముల్చే ఖలళీ ఏరపడినట్ువంట్ి ఈ దిగువ తెలిప్పిన చౌక ధరల్
దసకాణమునకు అరహుల్ ైనట్ువంట్ి అభారహధల్ నసండి దరఖలససీల్ు కోరడమైనది.
1) 0386057

2) 0386062

3) 0386064

4) 0386077

7) 0386130

8) 0386135

9) 0386142

10) 0386148

15) 0386536

16) 0386539 17) 0386541.

13) 0386532 14) 0386535

5) 0386083

6) 0386124

11) 0386246 12) 0386249

సర్కిల్ 2:
సరిిల్-2 పరిధి నందస వివిధ కారణముల్ చే ఖలళీ ఏరపదినట్ువంట్ి ఈ దిగువ తెలిప్పిన చౌక ధరల్
దసకాణమునకు అరహుల్ ైనట్ువంట్ి అభారహధల్ నసండి దరఖలససీల్ు కోరడమైనది.
1) 0387004

2) 0387010

3) 0387019

4) 0387034

7) 0387170

8) 0387175

9) 0387178

10) 0387188

13) 0387201 14) 0387203

5)0387043

6) 0387046

11) 0387189 12) 0387190

15) 0387549 16) 0387563.

సర్కిల్ - 3:
సరిిల్-3 పరిధి నందస వివిధ కారణముల్ చే ఖలళీ ఏరపడినట్ువంట్ి ఈ దిగువ తెలిప్పిన చౌక ధరల్
దసకాణమునకు అరహుల్ ైనట్ువంట్ి అభారహధల్ నసండి దరఖలససీల్ు కోరడమైనది.
1) 0388007

2) 0388279

7) 0388574

8) 0388601

3) 0388281

4) 0388289

5) 0388512

6) 0388520

సరిిల్ -1 ల్ో 17, సరిిల్ -2 ల్ో 16 మరియు సరిిల్-3ల్ో 8 మొత్ీ ం వరసి 41 చౌక ధరల్
దసకాణము డీల్ర్స ల్ ఖలళీల్ని శాశ్వత్ పారతిపదకన భరీీ చేయుట్ కొరకు అరహుల్ ైన ఆసక్తి గల్, నిరహదయ ాగ
అభారహధల్ నసండి దరఖలససీల్ు కోరబడుచసననవి, వివిధ కారణాల్ వల్న ఏరపడిన డీల్రహ ఖలళీల్ు మరియు
వాట్ి కొరకు నిభంధనల్ పరకారము నిరేేశంచ్చన రిజరేవషన్ ల్ు దిగువ చూపబదినవి.
వరుస

వా

సంఖ్య

ఏర్కయా

చౌక

కేటాయంచి

దరఖ్ాసుు

ర్ాత

మౌఖిక

రుు

ధర

న కులము

చేసుకొనవ

ప్ర్ీక్ష

ప్ర్కక్ష

నం

దు

లసిన

జరుగు

జరుగు

కా

ఆఖ్రు

తేది

తేది

ణం

తేది

నం
1

2

3

ర్ాత ప్ర్కక్ష
మర్కయు
ఇంటర్యూ
జరుగు
సధ లము

4

5

6

7

8

9

సర్కిల్-1:
1

35

2

36

3

35

ధరాానగర్స,
విశాఖపట్నం
గోకుల్ నగర్స
విశాఖపట్నం
ధరాానగర్స,
విశాఖపట్నం

057

ఓ.సి

062

బి.సి.”సి” మహిళ

064

ఎస్.సి.

రాత్ పరీక్ష జరహగు
సధ ల్ము హాల్
ట్ికట్ నందస
తెల్ుపబడునస

బుచ్చిరాజుపాల్ ం,
4

67

గోపాల్పట్నం,

077

బి.సి.”ఏ”

083

బి.సి.”బి”

124

ఓ.సి

130

ఓ.సి

6

30

విశాఖపట్నం
అలిా పురం,
విశాఖపట్నం
మనోరమ థియట్
ే ర్స

7

29

దగగ ర, అలిా పురం,
విశాఖపట్నం

మౌఖిక పరీక్ష

బంగారమామట్ట ,
8

28

అలిా పురం,

135

ఎస్.సి.”మహిళ”

విశాఖపట్నం

26

పూరణమలరిట్,

142

బి.సి.”ఈ”

విశాఖపట్నం

26

పూరణ మలరిట్,
విశాఖపట్నం

జిల్లా పౌర
(నగర విభాగము)
వారి
కారాాల్యము

పండుపుల్ా ల్ వీధి,
10

జరహగు సధ ల్ము
సరఫరా అధికారి

పండుపుల్ా వీధి,
9

27-03-2018

66

24-03-2018

5

గోపాల్పట్నం,

17-03-2018

విశాఖపట్నం

148

ఓ.సి

సాగరదసరగ వీధి,
11

20

చెంగాల్రావుప్ప్ట్,

246

ఓ.సి.” మహిళ”

విశాఖపట్నం
సాగరదసరగ వీధి,
12

20

చెంగాల్రావుప్ప్ట్,

ఓ.సి. “మలజీ
249

విశాఖపట్నం

మహిళా
సైనికురాల్ు”

ల్క్ష్ిానగర్స E-బాాక్,
13

68

గోపాల్పట్నం,

532

బి.సి. బి ”మహిళ”

535

ఓ.సి

536

ఎస్.ట్ి.

539

ఓ.సి.”మహిళ”

541

బి.సి.”బి”

విశాఖపట్నం
నాయుడు తోట్,
14

69

కృష్ాణనగర్స,
గోపాల్పట్నం,
విశాఖపట్నం
పరహాాదపురం,

15

69

శ్రీనివాసనగర్స,
గోపాల్పట్నం,
విశాఖపట్నం
కొత్ీ పాల్ ం,

16

66

గోపాల్పట్నం,
విశాఖపట్నం
చందరనగర్స,

17

66

గోపాల్పట్నం,
విశాఖపట్నం

సర్కిల్-2:
ల్లితానగర్స,
18

12

అకియాపాల్ ం,

004

విశాఖపట్నం

రాత్ పరీక్ష జరహగు

బి.సి.”ఏ”

సధ ల్ము హాల్

“మహిళ”

ట్ికట్ నందస

సీత్మాప్ప్ట్, ఎస్.సి
అకియాపాల్ ం,

010

బి.సి.”బి ”
“మహిళ”

విశాఖపట్నం
కుమారి వీధి,
20

15

ద ందపరిీ,

019

బి.సి.“ఈ”

034

ఎస్.ట్ి

విశాఖపట్నం
సంతోషనగర్స,
21

35

తాట్ిచట్
ె ా పాల్ ం, రల్
ై వవ
నూా కాల్నీ,

35

రైల్వవ నూా కాల్నీ,

మౌఖిక పరీక్ష
జరహగు సధ ల్ము

విశాఖపట్నం
22

27-03-2018

కాల్నీ,

24-03-2018

13

17-03-2018

19

తెల్ుపబడునస

జిల్లా పౌర
043

ఓ.సి

సరఫరా అధికారి
(నగర విభాగము)

కసూ
ీ రినగర్స,
23

35

తాట్ిచట్
ె ా పాల్ ం, రల్
ై వవ
నూా కాల్నీ,

వారి
046

బి.సి.”ఏ”

కారాాల్యము

“మహిళ”

విశాఖపట్నం
రామ్ నగర్స,
24

19

ఆసిల్మట్ట

170

ఓ.సి

175

ఓ.సి.”మహిళ”

178

ఎస్.ట్ి”మహిళ”

188

బి.సి.“డి”

189

బి.సి.“ఈ”

190

బి.సి.”ఏ”

201

ఓ.సి

203

ఓ.సి

549

ఓ.సి

563

ఎస్.సి

007

ఓ.సి.”మహిళ”

విశాఖపట్నం
ప్పితానిదిబబ,
25

27

ఆసిల్మట్ట ,
విశాఖపట్నం

26

15

శ్రీనగర్స, ఆసిల్మట్ట
విశాఖపట్నం
మజిి వారి వీధి,

27

17

ప్పదవాల్ ర్స,
తీ
విశాఖపట్నం

28

17

29

17

30

07

జాల్రిప్పట్
్ , చ్చనవాల్ ర్స,
తీ
విశాఖపట్నం
చాకలివీది, చ్చనవాల్ ర్స,
తీ
విశాఖపట్నం
అపుపఘర్స, ఎం.వి.ప్పి.
కాల్నీ, విశాఖపట్నం
మంగాపురం కాల్నీ,

31

16

ఇససకతోట్,
విశాఖపట్నం

32

02

అరిల్ోవ, విశాఖపట్నం
భానసనగర్స,

33

10

నకివానిపాల్ ం,
విశాఖపట్నం

సర్కిల్-3:
గాజువాక,
విశాఖపట్నం
ఏ.క.సి. కాల్నీ,
35

45

మల్లిపురం,

279

ఓ.సి

విశాఖపట్నం
ఏ.క.సి. కాల్నీ,
36

45

మల్లిపురం,
విశాఖపట్నం

281

ఓ.సి.”మహిళ”

27-03-2018

56

24-03-2018

34

17-03-2018

ఫారాాసిట్ీ కాల్నీ,,

రాత్ పరీక్ష జరహగు
సధ ల్ము హాల్
ట్ికట్ నందస
తెల్ుపబడునస

వి.ట్ి.కాల్వజీ రోడ్,
37

47

శ్రీహరిపురం,

289

ఎస్.ట్ి

విశాఖపట్నం
ఏడుమట్ా , మరిీపాల్ ం ,
38

55

గాజువాక,

512

విశాఖపట్నం

బి.సి.”బి”
“మహిళా”
మౌఖిక పరీక్ష

ఇసాాంప్ప్ట్ గాీమం,
39

55

ప్పదగంట్ాాడ మండల్,

520

జరహగు సధ ల్ము

ఓ.సి

జిల్లా పౌర

విశాఖపట్నం.
40

47

శ్రీహరిపురం,
విశాఖపట్నం

సరఫరా అధికారి
574

(నగర విభాగము)

బి.సి.”ఏ”

వారి
కారాాల్యము

పంత్ుల్ుగారిమడ
ే ,
41

60

గాజువాక,

601

ఓ.సి “మహిళా”

విశాఖపట్నం

పై ప్రకటంచిన ఖ్ాళీలోని దుకాణమునకు ఏదేని కోర్్ లో అపపీలు ఉననా లేదన కేసు నడుసుుననా ఆ
కోరు్ యొకి తుది ఉతు రుయలకు లోబడి, తదనుగుణంగా ఆయా దుకాణములడీలరల ఎంపిక జరుగును.

2. డీల్రహ ఎంప్పిక విధానము:( (Selection Process)
చౌకధరల్ దసకాణమునకు డీల్రహ ఎంప్పికల్ో దిగువ చూప్పిన విధముగా పరీక్షల్ు నిరవహించబడునస.
కరమ.

ప్ర్ీక్ష మర్కయు

సంఖ్య

తేది

1.

సిలబస్

ప్ర్ీక్షా

గర్కష్్

కనీస

సమయము

మా

ఉత్తు రాత

రుి

మారుిలు

ఎంపిక ప్రకరయ

వారత్ పరీక్ష

పరజా పంప్పిణీ వావసధ

వారత్ పరీక్ష 5 గురహ కంట్ే

తేద:ి 24-03-

అమల్ు- తీరహ తెనసనల్ు –

ఎకుివ మంది అభారహధల్ు

2018

చౌక ధరల్ దసకాణముల్నితాావసర సరహకుల్ు
మరియు ఇత్ర సాధారణ

హాల్ ట్ికట్
నందస
తెల్ుపబడునస

80

20

హాజరైనచో వారిల్ో 20
మలరహిల్ు కంట్ే
అధికముగా మలరహిల్ు

విషయముల్ు ల్ోబడి వారత్

ప ందిన వారిని 1:5

పరీక్ష జరహగునస.

నిషపతిీ పరకారము,
మలరహిల్ పారధానాత్
కీమము బట్ిట అభారహధల్నస
మౌఖిక పరీక్షకు
అనసమతించబడునస

వారత్ పరీక్ష కొరకు మీస్వ నందస హాల్ ట్ికట్ రానిచో 23/03/2018 న సదరహ అభారిధ జిల్లా పౌర సరఫరా అధికారి (నగర
విభాగము) వారిని సంపరదించ్చ నకల్ు హాల్ ట్ికట్ ప ందగల్రహ

2.

మౌఖిక పరీక్ష

(అ) 20 మలరహిల్కు ఆరిధక

తేద.ి 27-03-

పరిఫుష్ిట

2018

(ఆ) వినియోగదారహల్
యొకి సంబంధాల్కు
సంబంధించ్చన సమరధత్

పరతి చౌక ధర
10
నిమిషముల్ు

దసకానమునకు గరిషట
మలరహిల్ు ప ందిన 5

20

గురహ అభారహధల్నస మౌఖిక
పరీక్షకు ప్పిల్వబడునస.

(ఇ) రేషన్ ష్ాపు నిరవహణ
సామరధ యము

3. నివాస ప్రతిప్తిు :


దరఖలససీదారహ సదరహ దసకాణ పరిధల్
ి ో వారహు/సరిిల్ పరిధి నందస సాధారణ నివాసియెై ఉండవల్ నస.



వికల్లంగుల్ కోట్ా నందస ధరఖలససీ చేయు అభారహధల్ు విశాఖ నగర పరిధి నందస ఏ సరిిల్ నందస నివసించ్చన
వారన
ై ా అరహుల్ు, కాని నియలమకము జరిగన
ి ప్పిమాట్ వారిక్ ఏ సధ ల్ము నందస చౌక ధర దసకాణము
కేట్ాయంచబడిందయ అదే సరిిల్ నందస నివాసము ఉండుట్కు త్గు ఏరాపట్ు
ా చేససకొనవల్ నస.

4. అరహతలు:


చౌక ధరల్ దసకాణము డీల్ర్స ల్ అపాయంట్్ాంట్ కొరకు ధరఖలససీ చేయు అభారిధ త్పపనిసరిగా 10 వ త్రగతి
ఉతీీ రహణడెై ఉండవల్ నస.



10 వ త్రగతి మించ్చ అరుత్ల్ునన అభారహధల్ు అప్పలా చేససకునన, వారిని 10 వ త్రగతి క్ సమలనమైన
అరుత్ల్ునన అభారహధల్ు గాన పరిగనిసాీరహ.



ప్పైన తెలిప్పిన విదాారుత్ల్ు కలిగిన అభారహధల్ు ల్భాము కాని యడల్, అట్ిట పరిసధ త్
ి ుల్ల్ో 7వ త్రగతి
ఉతెీ రహనల్ ైన

అభారహేల్ునస

చౌక

ధరల్

దసకాణ

డీల్రా గా

ఎంప్పిక

చేయుట్

కొరకు

పరిగణల్ోనక్

తీససకొనవచసినస.


మలజీ మహిల్ల సైనికురాల్ు కేట్గిరక
ి ్ సంబధించ్చన అభారిధ ల్భాము కాని యడల్ అట్ిట పరిసధ త్
ి ుల్ల్ో మాజీ
సైనికునికర దరఖ్ాసుు చేసుకొనుటకు అరుహలు. మాజీ సైనికుడు కూడన లభ్యము కాని యడల అట్ ఖ్ాళీని ఓపన్
కేటగకర్క దనయర్ా నియామకము జర్కపి ఖ్ాళీని భ్ర్ీు చేయబడును.

5. ప్ారధననయతలు:
A. దసకాణ పరిధిల్ో రవినూా గాీమము ల్వదా హామా ట్ నందస నివాసము ఉననవారహ మరియు దసకాణ పరిధిల్ో
మునిుపాలిట్ీ యొకి వారహు నందస నివాసము ఉననవారిక్ పారధానాత్ ఇవవబడునస.
B. సావత్ంత్ర సమరయోధసల్ కుట్ుంబీకుల్ు.
C. డావకాీ గర
ీ పుల్ు మరియు ప దసపు ల్క్ష్ిా వంట్ి సవయం సహాయక గర
ీ పుా.
D. APPP (L&RS) Order, 1980 పరకారము ల్ ైసన్ు ప ందిన హాకరహా/యెన్.ఆర్స.ల్ు, హాకరహా/యెన్.ఆర్స. ల్నస
చౌక ధరల్ దసకాణ దీల్రహాగా మలరిపడి చేయు సందరభముల్ల్ో చౌకధరల్డుకాన డీల్రహ నియలమకమునకు
వరిీంచస అరుత్ల్నినయు వీరిక్ ఉండవల్ నస.

6. అనరహతలు:
ఈ కరంర దతెలిపిన అభ్యరుధలు అనరుహలు గా ప్ర్కగనిస్ాురు.
A. పరజల్చే ఎనినకైన/నామినట్ చేయబడిన పరజాపరతినిధసల్ు.
B. చెడు పరవరీ న కలిగి క్ీమినల్ కేససల్ు ఉననవారహ గాని, నితాావసర వససీవుల్ చట్ట ము, 1955 క్ీందగాని ల్వక
మరి ఏఇత్ర చట్ట ముల్ క్ంద శక్షల్ు అనసభవించ్చన వారహ గాని ల్వక అభియోగముల్ు మోపబడి ఇంకనస
శక్షల్ు ఖరారహ కానివారహ.
C. పరసీ సత్ం ఏదేని పాట్శాల్/కళాశాల్ల్ోా రగుాల్ర్స విదాారహేల్ు గా చదసవుత్ుననవారహ.
D. పరసీ సత్ం ఏదేని పరభుత్వ/ప్పవ
ై ట్ు రంగాల్ోా పనిచేయుచసనన ఉదయగ యగుల్ు.
E. పరభుత్వ పధకముల్ దావరా ల్బిే ప ందినవారహ అనగా గాీమోదయ ాగ పధకము, ఖలది మరియు గాీమ పరిశ్ీమల్
బో రహు మొదల్గునవి.
F. పరజా పంప్పిణీ వావసధ అమల్ు/నల్ా బజారహ నియంత్రణ చేయు శాఖల్ు అనగా పౌర సరఫరాల్ు, రవినూా, నిఘల
మరియు అమల్ు శాఖ, పో లీసస, త్ూనికల్ు కొల్త్ల్ు, నాాయ శాఖ, కేందర పరభుత్వం వారి నాణాత్ నియంత్రణ
విభాగము మొదల్గు శాఖల్ల్ో అనగా పాట్శాల్ విదా, సాంఘీక సంక్ష్ేమ శాఖ, వనసకబడిన త్రగత్ుల్
సంక్ష్ేమ శాఖ, గిరజ
ి న సంక్ష్ేమ శాఖ, మన
ై ారిట్ీ సంక్ష్ేమ శాఖ, మహిళాభివృదిధ, శశు సంక్ష్ేమ శాఖ,
రసిడెనిియల్ సూిల్ు, పరభుత్వ పారిశాీమిక శక్షణా సంసధ ల్ు, నషనల్ కేడట్
ే కార్సప్(NCC) మొదల్గు శాఖల్ు
మరియు ఆంధరపద
ర శ్
ే రాషట ర పౌర సరఫరాల్ సంసధ ల్ోపనిచేయుచసనన ఉదయ ాగుల్ దగగ రి బంధసవుల్ు అనరహుల్ు.
కాని, అవుట్ స్ో ర్కసంగ్ ఉదయ యగులు, అంగననయడి సంటర్స , ANMs, ఆశా కార్కికులు, విదయ వాలంటీర్స గా
కాంటారకు్ బేసస్
ి కరంద ప్నిచేసు ునా ఉదయ యగుల యొకి కుట ంబ సభ్ుయలు మర్కయు బంధువులు కూడన చౌక
ధరల దుకాణ డీలర్ ల అభ్యర్కధతనయనికర అరుహలు.

7. ధరఖ్ాసుులతో ప్ాట జతప్రచవలసినవి.
1) పదవ త్రగతి ఉతీీ రణ త్ ధసరవ పత్రము
2) వయససు తెలియచేయు ధసరవపత్రము
3) చ్చవరగా చదివిన పాట్శాల్/కళాశాల్ ట్ారనుఫర్స సరిటఫక
ి ట్.
4) నివాస ధసరవపత్రము కొరకు సంబంధిత్ త్హసిల్ే లరహ వారి నసండి ఈ మధాన ప ందియునన గత్ 3
సంవత్ురముల్కు నివాస ధసరవపత్రము జత్పరచాలి.(ప్పై తెలిపన సరిటఫికట్ు
ా గజిట్్డ్ అధికారి చే అట్్స్ట
చేయంచవల్ నస.
5) వికల్లంగుల్ కేట్గిరీ క్ంద దరఖలససీ చేయువారహ అంగ వక
ై ల్ామునకు సంబంధించ్చన ఆరోధప్పడిక్ సివిల్
సరిన్ వారి నసండి మడికల్ సరిటఫికట్- కనీసం 40% అంగవక
ై ల్ాము కలిగి ఉండవల్ నస.
6. దరఖలససీదారహడు పరీక్షల్ నందస ఉతెీ రహనడెన
ై యెడల్ చౌక ధరల్ దసకానమునస నడుపుట్కై ఆరిధకముగా
ప్పట్ుటబడి ప్పట్ుటట్కు సననదే ముగా ఉండవల్ నస. ఇందసకొరకు ఒక అఫిడవిట్ కూడా జత్చేయవల్సి ఉంట్ుంది.
7. ఆదార్స కారహు.
8. రేషన్ కారహు.

దరఖ్ాసుు చేయుటకు ఆఖ్రు తేది:
తేది: 17-03-2018 ల్ోపుగా అభారహధల్ు క్ంీ ద తెలిప్పిన గవరనమంట్ మీస్వ కేందారల్ దావరా ధరఖలససీ
చేసినయడల్ దరఖలససీల్ు సీవకరించబడునస. అభారహధల్ు త్మ దరఖలససీల్నస మీస్వ దావరా రహససము రూ.
250/- చెలిాంచ్చ రసీదస ప ందవల్ నస. ధరఖలససీరహససము ఎట్ిట పరిసే త్
ి ుల్ల్ోనస వాపసస ఇవవబడదస. పాస్ పో ర్సట
కల్ర్స సైజు ఫో ట్ో అతిక్ంచ్చ, దరఖలససీ ల్ోని అనిన వివరముల్నస త్పపనిసరిగా పూరించవల్ నస. ప్పైన తెలిప్పిన

అవసరమైన ధసరవ పత్రముల్ దరఖలససీకు త్పపనిసరిగా జత్పరచవల్ నస. పూరీీ వివరముల్ు ల్వని
/అసంపూరిీగా వివరముల్ు నింప్పిన ధరఖలససీల్ు తిరసిరించబడునస. పరభుత్వం వారి నిబంధనల్ మేరకు
అరుత్ కలిగిన అభారహేల్ునస మలత్రమే వారత్ పరీక్షకు అనసమతించబడునస. ఈ విషయముల్ో నియలమకపు
అధికారిదే త్ుది నిరణయము.

8. వారత మర్కయు మౌఖిక ప్ర్ీక్షలు:
వారత్ పరీక్ష హాల్ ట్ికట్ నందస తెల్ుపబడిన పరదేశ్ము నందస జరహపబడునస. పరీక్షల్కు హాజరగు
అభారహధల్ు తేది. 24-03-2018 న (వారత్ పరీక్ష) ఒరిజినల్ సరిటఫికేట్ ల్తో నరహగా హాజరహ కావల్యునస
మరియు మౌఖిక పరీక్ష తేది: 27-03-2018 ఉదయం 9 గం.ల్ నసండి జిల్లా పౌర సరఫరా అధికారి (నగర
విభాగము), కల్ కటర్స వారి కారాాల్య పరిధి నందస జరహపబడునస. మౌఖిక పరీక్షకు అభారహధల్ు త్పపని సరిగా
ఒరిజినల్ సరిటఫికేట్ాతో హాజరహ కావల్యునస. అభారహధల్ ఎంప్పిక, ప్పై రండు పరీక్షల్ ల్ో వారహ కనబరచ్చన
పరతిభ ఆధారంగా నిరణయంచబడునస. రాజకీయ ప్పైరవీల్ గాని, దళారీల్తో చట్ట వాతిరేక కారాకల్లపాల్కు
పాల్పడువారహ అనరహుల్గుడురహ.
నిబంధనల్ మేరకు అరుత్ ప ందిన దరఖలససీదారహల్ు వారత్ పరీక్ష మరియు మౌఖిక పరీక్షల్కు
నియలమకపు అధికారి సూచ్చంచ్చన పరదేశ్ము మరియు తేదీల్ల్ో హాజరహ కావల్సివుననది.
ప్పై నోట్ిఫికేషన్ నందస పరకట్ించ్చన చౌక ధరల్ దసకాణపు డీల్రా ఎంప్పికనస నిలిప్పి వయుట్కు ల్వదా రదసే
పరచసట్కు, శాశ్వత్ ఎంప్పికకు బదసల్ు తాతాిలిక ఎంప్పిక చేయుట్కు శ్రీయుత్ జిల్లా పౌర సరఫార
అధికారి(నగర విభాగము), విశాఖపట్నం వారహ పూరిీ అధికారము కలిగి ఉనానరహ.

నకల్ు శ్రీయుత్ జిల్లా [పౌర సరఫరా అధికారి(నగర విభాగము) వారి నోట్స
ీ స బో రహుకు.
నకల్ు శ్రీయుత్ జిల్లా కల్ా కటరహ, విశాఖపట్నం వారి కారాాల్యపు నోట్స
ీ స బో రహు నందస.
నకల్ు శ్రీయుత్ జాయంట్ కల్ా కటరహ, విశాఖపట్నం వారి కారాాల్యపు నోట్స
ీ స బో రహు నందసకు.
నకల్ు సహాయ సరఫరా అధికారి, సరిిల్-1,2 మరియు 3 కారాాల్యపు నోట్స
ీ స బో రహు నందస.
నకల్ు త్హశ్రల్లేరహ, విశాఖపట్నం(అరబన్), (రూరల్) గాజువాక మరియు ప్పదగంట్ాాడ కారాాల్యపు నోట్ీసస బో రహు నందస

నకల్ు పరకట్ించ్చన రేషన్ ష్ాపు వారహు నోట్ీసస బో రహు నందస.
నకల్ు సంబంధిత్ వారహు కారపపరేట్ర్స ల్కు.
నకల్ు సరిిల్ ఆహార సల్హా సంగం సభుాల్కు.
నకల్ు గౌ.. శాసనసభుాల్కు.
నకల్ు గౌ.. పారా మంట్ు సభుాల్కు.
నకల్ు పౌర సంబంధాల్ అధికారి, విశాఖపట్నం వారిక్ త్గు సమలచారానిమిత్ీ ము మరియు పరచసరణ నిమిత్ీ ము.
ప్పిరంట్ మీడియల మరియు ఎల్కాటానిక్ మీడియలకు.

LIST OF GOVERNMENT MEESEVA FOR APPLYING FP SHOP RECRUITMENT
NOTFICATION 2018

కరమ.

మండలము

ఏజంట్ ఐ.డి

అడర స్

సం
1.

గాజువాక

ESEVA-CGTD

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, ఆర్స.క. హాసిపట్ల్ దగగ ర,
చ్చనగంతాాడ, విశాఖపట్నం-530026.

2

గాజువాక

ESEVA-CWTR

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, రిల్యన్ు ఫష్
ర దగగ ర, చ్చన
వాల్ ర్స,
తీ విశాఖపట్నం -530009

3

గాజువాక

ESEVA-RBVP

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, రైత్ు బజార్స పకిన, వడా పూడి,
గాజువాక, విశాఖపట్నం-530046.

4

ప్పదగంట్ాాడ

ESEVA-PGTD

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, పాత్ పంచాయతి ఆఫీస్
కాంపౌండ్, ప్పదగంట్ాాడ, గాజువాక, విశాఖపట్నం-530044.

5

6

విశాఖపట్నం(రూరల్) ES EVA-ARLV
విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-AKPM

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, పరభుత్వ ఆససపతిర దగగ ర,
డెవ
ై ర్సు కాల్నీ, ఆరిల్ోవ, విశాఖపట్నం.
ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, అకియాపాల్ ం రోడ్,
ఎరహకమలంబ గుడి దగగ ర, ద ందపరిీ, విశాఖపట్నం.

7

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-ASMT

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, మునిుపల్, ష్ాప్పింగ్ కాంప్పా క్ు,
శ్రీ చెత్
ై నా జూనియర్స కాల్వజీ దగగ ర, అసిల్ ాట్ట , విశాఖపట్నం.-

8

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-BJVP

530003.
ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, మునిుపల్ కారపపరేషన్ జోన్
3, ససరాబాగ్, విశాఖపట్నం-530020.

9

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-BRPM

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, NSTL రండవ గేట్ు దగగ ర,
బుచ్చిరాజుపాల్ ం, విశాఖపట్నం-530027.

10
11

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-CHBR

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, M.V.P. కాల్నీ, విశాఖపట్నం-

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-CVPM

530017.
ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, NH 5, ససబ రిజిసాటరర్స ఆఫీస్
దగగ ర, చ్చట్ిటవానిపాల్ ం, ఆట్ోనగారం విశాఖపట్నం-530012.

12

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-GNPV

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, మరియలదాస్ కళాాణ
మండపం పరకిన, జాానపురం, విశాఖపట్నం-530004.

13

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-KCPM

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, NH 5, రత్
ై ు బజార్స దగగ ర,
కంచరపాల్ ం, విశాఖపట్నం-530008.

14

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-MPMV

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, పరభుత్వ ఆససపతిర దగగ ర,
మల్లిపురం, విశాఖపట్నం-530011.

15

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-MVDR

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, ఆర్స & బి ఆఫీస్ దగగ ర, RTO
ఆఫీస్ రోడ్, మలధవధార, విశాఖపట్నం-530007.

16

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-RKBH

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, బీచ్ రోడ్, ఆర్స.క.మిషన్ ల్ ైబర
ర ీ
దగగ ర, ఆర్స.క. బీచ్, విశాఖపట్నం-530003.

17

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-RLVD

రేలిావీది, అంబేదిర్స కళాాణ మండపం పరకిన, కల్ కటర్స ఆఫీస్
డౌన్, విశాఖపట్నం.

18

విశాఖపట్నం(అరబన్) ESEVA-SMDR

ఇ-స్వా, జి.వి.ఎం.సి. బిలిు ంగ్, మునిుపల్ ష్ాప్పింగ్ కాంప్పా క్ు,
అల్ూ
ా రి సీతారామరాజు విగీహం దగగ ర,
సీత్మాదగగ ర, విశాఖపట్నం-530013.

