FILE NO. DEE-GVS0PUB(GEN)/1/2017-DEO(DEE0VJW)-EMPE(KRSN)
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వము
కలెకటర్ కార్ాాలయము , కృష్ాా జిలలా
SC & ST బ్యాక్ లలగ్ (కాాస్-4) ఉదయ ాగాల ప్రకటన
కృష్ణా జిల్లా ల్ోని వివిధ శణఖ ల్ల్ో S C & S T ల్కు రిజర్వు చేయబడిన వివిధ బయాక్ ల్లగ్ (క్ణాస్-4) ఉద్య ాగణల్ ప్రకటన

ఈ క్రంద ప్రకటంచిన ఖలళీలు అన్నియు ప్ూర్తిగా కృష్ాా జిలలా స్ాాన్నకత్ కలిగతన S C & S T అభార్ధులకు మలత్రమే
న్నర్దేశంచబ్డినవి .
1. S C & S T లకు ర్తజర్ధవ చేయబ్డిన వివిధ్ బ్యాక్ లలగ్ (కాాస్-4) ఉదయ ాగాల ప్ర్తమిత్ న్నయలమకం కొర్కు
అనుబ్ంధ్ములో ఇవ్వబ్డిన న్నర్తాత్ ప్ర ర ఫర ర్ాాలో ఈ ప్రకటన వెలువ్డిన తేది నుండి 25-03-2017 తేది
లోగా అర్ధులెైన అభార్ధులనుండి దర్ఖలస్ుిలు కోర్బ్డుచునివి .
2. అభార్ధేలు త్మ దర్ఖలస్ుిలు న్నర్తాత్ ప్ర ర ఫర ర్ాాలో క్రంద తెలియ చేసన
ి దురవ్ప్త్రములు జత్ చేసి , క్రంద
ప్రకటంచిన ఆయల శాఖల అధిప్త్ులకు ర్తజిస్ట ర్ ప్ర స్ట దవవర్ా మలత్రమే ప్ంప్వ్లసి వ్ ంట ంది . ర్తజిస్ట ర్
ప్ర స్ట దవవర్ా ప్ంపిన దర్ఖలస్ుిలు మలత్రమే అంగీకర్తంచ బ్డును . మర్త ఏ ఇత్ర్తవర ప్ంపిన మర్తయు
నేర్ధగా దవఖలు చేసన
ి దర్ఖలస్ుిలు అంగీకర్తంచ బ్డవ్ .
3. అభార్ధులు త్మ పేర్ా ధ జిలలా ఉప్ాధి కార్ాాలయము నందు త్ప్పన్నస్ర్తగా 01 -03 -2017 తేది క్
ముందుగా నమోదు చేస్ుకొన్న ఉండవ్లెను . ఫై తేది త్దుప్ర్త నమోదు చేస్ుకుని వార్త దర్ఖలస్ుిలు
అంగీకర్తంచ బ్డవ్ .
4. ప్రభుత్వ ఉత్ి ర్ధవలు అనుస్ర్తంచి అభార్ధుల కనీస్ వ్యస్ుు 18 స్ం లు న్నండి వ్ ండవలి మర్తయు గర్తష్ట
వ్యస్ుు 47 స్ం లు దవట వ్ ండ ర్ాదు .
5. అభార్ధేలు త్మ స్ాాన్నకత్ కొర్కు ప్రభుత్వ మర్తయు గుర్తింప్ ప్ ందిన స్కూల్ జార్ీ చేసన
ి 1 నుండి 7
వ్ర్కు చదివిన స్ట డీ స్ర్తటఫక
ి ట్
ద త్ప్పన్నస్ర్తగా జత్ చేయలలి . ఆ విధ్ముగా చదవ్న్న ప్క్షములో స్ంబ్ంధిత్
త్హసిలే లర్ నుండి న్నర్తాత్ ప్ర ర ఫర ర్ాాలో జార్ీ చేయబ్డిన ఫై ఏడు స్ం ల కాలలన్నక్ స్ంబ్ంధించిన లోకల్
ర్ెసడ
ి న్స
ె ు స్ర్తటఫికట్
ద జత్ చేయలలి.
6. అర్ుత్ లేన్న మర్తయు అస్ంప్ూర్తి దర్ఖలస్ుిలు తిర్స్ూర్తంచబ్డును మర్తయు ఈ విష్యమై ఎట వ్ంట
ఉత్ి ర్ ప్రత్ుాత్ి ర్ములు జర్ధప్బ్డవ్ .
7. ప్ర స్ుటల ఖలళీల వివ్ర్ములు స్ందర్ాాన్ని బ్టట ఈ ప్రకటన లోన్న ఉదయ ాగాల స్ంఖా పర్గవ్చుు లేదవ
త్గగ వ్చుు లేదవ ప్రకటన ర్దుే చేయు అధికార్ము జిలలా కలెకటర్, కృష్ాా వార్తక్ కలదు .
8. జత్ చేయవ్లసిన ప్త్రములు త్ప్పన్నస్ర్తగా దర్ఖలస్ుితో ప్ాట జత్ చేసి ప్ంప్వ్లెను. త్దుప్ర్త
ప్ంపినట్ా న
ల వాటన్న ప్ర్తగణన లోక్ తీస్ుకోనబ్డవ్ .
9. ఏ కదటగతర్త స్ంబ్ందించిన ప్ర స్ుటలకు ఆ కదటగతర్త క్ చెందిన వార్ధ మలత్రమే దర్ఖలస్ుి చేయవ్లెను.మర్తయు
ఏ ప్ర స్ుట నకు దర్ఖలస్ుి చేస్ి ుని విష్యలన్ని ప్ర స్ట ల్ కవ్ర్ ఫై స్పష్ట ముగా వారయవ్లెను. కవ్ర్ ఫై వారసిన
ప్ర స్ట కు త్ప్ప మర్త ఏ ఇత్ర్ ప్ర స్ట కు దర్కాస్ుి ప్ర్తగణిన్ననుబ్డదు .

10. అభార్ధేలు త్మ అర్ుత్ల కు స్ంబ్ంధించిన స్ర్తటఫక
ి ట్
ె ు, టయరనుఫర్ స్ర్తటఫికట్
ద మర్తయు మలర్ధూల
జాబితవలు , స్ట డీ స్ర్తటఫికట్
ె ు మొదలగునవి విచవర్ణ త్దుప్ర్త అవి స్ర్త ఐనవి (బ్ో గస్) అన్న న్నర్ాుర్ణ
ఐనటా ఐన వార్తఫై క్రమినల్ చర్ాలు తీస్ుకోనబ్డునన్న గరహంచేది.
11. ప్రభుత్వ ఉత్ి ర్ధవల ప్రకార్ము S C & S T లకు ర్తజర్ధవ చేయబ్డిన వివిధ్ బ్యాక్ లలగ్ (కాాస్-4) ఉదయ ాగాల
కు వారత్ మర్తయు మౌఖిక ప్ర్ీక్షలు ర్దుే చేయబ్డినవి మర్తయు ఎంపిక ప్ూర్తిగా మర్తట్ ప్ారతిప్దికన
జిలలా కలెకటర్ వార్త అధ్ాక్షత్న కల జిలలా సలక్షన్స కమిటీ దవవర్ా చేయబ్డును .
12. దర్ఖలస్ుిల తో జత్ చేయవ్లసిన ప్త్రములు
1) 7 వ్ త్ర్గతి క్ స్ంబ్ందించి టయరనుఫర్ స్ర్తటఫక
ి దట్ (ట సి )(7 వ్ త్ర్గతి అర్ుత్ కల ఉదయ ాగాలకు )
2) 5 వ్ త్ర్గతి క్ స్ంబ్ంధించి ర్తకార్ధు షీట్ ( 1 మర్తయు 5 వ్ త్ర్గతి అర్ుత్ కల ఉదయ ాగాల)
3) ఆధవర్ కార్ధు
4) ఎంప్ాాయిమంట్ ర్తజిసేటష్
ే న్స కార్ధు .
5)

ప్రభుత్వ మర్తయు గుర్తింప్ ప్ ందిన స్కూల్ జార్ీ చేసన
ి 1 నుండి 7 స్ట డీ మర్తయు కాండక్ట
స్ర్తటఫికట్
ద లేదవ ఆ విధ్ముగా చదవ్న్న ప్క్షములో స్ంబ్ంధిత్ త్హసిలే లర్ నుండి న్నర్తాత్ ప్ర ర ఫర ర్ాాలో
జార్ీ చేయబ్డిన ఆ ఏడు స్ం ల కాలలన్నక్ స్ంబ్ంధించిన లోకల్ ర్ెసిడన్స
ె ు స్ర్తటఫికట్
ద .

6) త్హసిలే లర్ చే జార్త చేయబ్డిన కుల ధ్ృవీకర్ణ ప్త్రము (ఇటీవ్ల మీ సేవ్ దవవర్ా తీస్ుకునిది )
7) 7 వ్ త్ర్గతి మలర్ధూల జాబితవ.
8) వాచ్ మన్స ఉదయ ాగము స్ంబ్ందించి అభార్తు త్ప్పన్నస్ర్తగా మలజీ సైన్నకుడు గా ఉండవ్లెను కావ్ న ఆ
స్ర్ీవస్ు స్ంబ్ంధించిన ధ్ురవ్ ప్త్రములు .
9) అభార్తుక్ చెందినవ ఇటీవ్లి ర్ెండు ప్ాస్ర పర్ట సజు
ై ఫర టోలు ( ఒకట దర్కాస్ుి ఫై అతిక్ంచవలి మర్తయు
దవన్నపై స్ంత్కము చేయలలి మర్తయు ఇంకొకట జత్ చేయలలి )
10) దర్కాస్ుి ఫై అభార్తే విధిగా స్ంత్కము చేయలలి . స్ంత్కము లేన్న దర్ఖలస్ుిలు ప్ర్తగణిన్ననుబ్డవ్ .
ప్ూర్తి ప్రకటన , న్నబ్ంధ్నలు క్షునా oగా చదివి , నమూనవ దర్ఖలస్ుి ప్ర ర ఫర ర్ాా క్ జత్ చేయవ్లసిన
ప్త్రములు జత్ చేసి ప్ూర్తి చేసన
ి దర్ఖలస్ుిలు ఈ ప్రకటన వెలువ్డిన తేది నుండి 25-03-2017 తేది లోగా
ఆయల శాఖల అధిప్త్ులకు ర్తజిస్ట ర్ ప్ర స్ట దవవర్ా మలత్రమే ప్ంప్వ్లసి వ్ ంట ంది. మర్త ఏ ఇత్ర్తవర ప్ంపిన
మర్తయు నేర్ధగా దవఖలు చేసన
ి దర్ఖలస్ుిలు అంగీకర్తంచబ్డవ్ .
నమూనవ దర్ఖలస్ుి ప్ర ర ఫర ర్ాా, ప్ూర్తి ప్రకటన వివ్ర్ములు మర్తయు ఖలళీల వివ్ర్ముల కొర్కు
www.krishna.nic.in న్న దర్తశంచి వివ్ర్ములు ప్ ందగలర్ధ.
స్ం/- బ్యబ్ు ఏ ., ఐ .ఏ .ఎస్ .
జిలలా కలెకటర్ , కృష్ాా జిలలా

కృష్ణా జిల్లా ల్ోని వివిధ శణఖ ల్ల్ో S C & S T ల్కు రిజర్వు చేయబడిన వివిధ బయాక్ ల్లగ్ (క్ణాస్-4) ఉద్య ాగణల్ క్ొర్కు దర్ఖలస్తు

దర్ఖలస్ుి చేయు ఉదయ ాగము :

ప్రభుత్వ శాఖ :

1. ప్ూర్తి పేర్ధ :
2. త్ండిర పేర్ధ :

ఫర టో అతిక్ంచి దవన్నపై

3. ఆధవర్ నెంబ్ర్ :

స్ంత్కం చెయలాలి

4. ఎమోలోయి్ాంట్ ర్తజిసేటష్
ే న్స నెంబ్ర్ మర్తయు తేది :
5. మొబ్ల్
ై నెంబ్ర్ :
6. ప్రస్ి ుత్ చిర్ధనవమల :

7. శాశ్వత్ చిర్ధనవమల :

8. కులము మర్తయు ఉప్ కులము :
9. మీర్ధ మలజీ సైన్నకులల ( అవ్ ను /కాదు ):
అవ్ ను ఐతే వివ్ర్ములు :
10. 1 నుండి 7 వ్ త్ర్గతి వ్ర్కు చదివిన వివ్ర్ములు :
త్ర్గతి

చదివిన

స్కూల్ పేర్ధ

స్కూల్ చిర్ధనవమల

జిలలా పేర్ధ

స్ంవ్త్ుర్ం
1 వ్ త్ర్గతి
2 వ్ త్ర్గతి
3 వ్ త్ర్గతి
4 వ్ త్ర్గతి
5 వ్ త్ర్గతి
6 వ్ త్ర్గతి
7 వ్ త్ర్గతి
11. 7 వ్ త్ర్గతి నందు ప్ ందిన మలర్ధూలు :

/600

పైన తెలిపిన స్మలచవర్ము అంత్యూ న్నజమన్న మర్తయు నేను ప్ూర్తిగా న్నర్ాుర్తంచుకొన్న దర్కాస్ుిను
చేయుచునవినన్న మర్తయు ఎట వ్ంట త్ప్ పలు మర్తయు అస్ంబ్దే మన
ై స్మలచవర్మునకు నేను ప్ూర్తిగా
భయదాత్ వ్హంచుత్ునవి నన్న తెలియ చేస్ి ునవిను .
స్ా లము :
తేది :

అభార్తే స్ంత్కము

కృష్ణా జిల్లా ల్ోని వివిధ శణఖ ల్ల్ో S C & S T ల్కు రిజర్వు చేయబడిన వివిధ బయాక్ ల్లగ్ (క్ణాస్-4) ఉద్య ాగణల్ వివర్ముల్ు
వ్ .స్ం

ప్రభుత్వ శాఖ పేర్ధ మర్తయు

కదటగతర్త

ఎస్ సి

ఎస్ ట

విదవార్ుత్

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

----

01 (సీి ల
ీ ు)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

చిర్ధనవమల
1

స్కపర్ెంటన్ను ంగ్ ఇంజనీర్ ,
ఆర్ డబ్ు
ా ఎస్ స్ర్తూల్

మర్తయు సైక్ల్

పి డబ్ు
ా గ్రండ్సు ఎదుర్ధ

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

బ్ందర్ ర్ోడ్స

వ్ ండవలి

విజయవాడ

నెైట్ వాచ్ మన్స

----

01 (సీి ల
ీ ు)

5 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు మలజీ
సైన్నకులు అయి
వ్ ండవలి

2

3

స్కపర్ెంటన్ను ంగ్ ఇంజనీర్ ,

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

----

02 (జనర్ల్ )

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

కుా సి మర్తయు కుా ఏ

మర్తయు సైక్ల్

స్ర్తూల్

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

నకజివీడు, కృష్ా జిలలా

వ్ ండవలి

ఎక్ష్ిుకుాటవ్ ఇంజనీర్ ,

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

01 ( సీి ల
ీ ు)

----

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

ప్బిా క్ హెల్ి డివిజన్స ,

మర్తయు సైక్ల్

పి డబ్ు
ా గ్రండ్సు ఎదుర్ధ

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

బ్ందర్ ర్ోడ్స

వ్ ండవలి

విజయవాడ
4

అసిసట ంట్ డెైర్ెకటర్ ,

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

01 ( జనర్ల్ )

01 (సీి ల
ీ ు)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

వికలలంగుల శాఖ

మర్తయు సైక్ల్

కలెా కటర్దట్ కాంప్ ండ్స

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

చిలకలప్ూడి

వ్ ండవలి

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా
5

డిప్ూాటీ డెైర్ెకటర్

ష్ర్ాఫ్

----

01 (సీి ల
ీ ు)

జిలలా ట్రజర్త,
కలెా కటర్దట్ కాంప్ ండ్స

10 వ్ త్ర్గతి
ప్ాస్

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

01 ( జనర్ల్ )

----

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

చిలకలప్ూడి

మర్తయు సైక్ల్

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

ర్ెైడింగ్ వ్చిు
వ్ ండవలి

6

చీఫ్ ప్ాాన్నంగ్ ఆఫీస్ర్ ,

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

01 ( జనర్ల్ )

----

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

కలెా కటర్దట్ కాంప్ ండ్స

మర్తయు సైక్ల్

చిలకలప్ూడి

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

వ్ ండవలి

7

డిప్ూాటీ డెైర్ెకటర్

ఫిష్ర్ మలన్స

----

01 (సీి ల
ీ ు)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్

ఫిష్ర్ీస్ ,

మర్తయు సైక్ల్

ప్ర్ాస్ పేట

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

వ్ ండవలి
మర్తయు ఫిష్ర్
మలన్స కోర్ు నందు
వ్ తీి ర్ా త్
ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

----

01 (సీి ల
ీ ు)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు సైక్ల్
ర్ెైడింగ్ వ్చిు
వ్ ండవలి

వాచ్ మన్స

----

01 (సీి ల
ీ ు)

5 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు మలజీ
సైన్నకులు అయి
వ్ ండవలి

8

జాయింట్ డెైర్ెకటర్ అఫ్

వాచ్ మన్స

అగతరకలుర్

03 ( జనర్ల్ )

01 (సీి ల
ీ ు)

01 ( సీి ల
ీ ు)

5 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు మలజీ

మున్నుప్ల్ ఆఫీస్ దగగ ర్

సైన్నకులు అయి

ర్ధస్ుింబ్యద

వ్ ండవలి

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

----

01 (జనర్ల్)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు సైక్ల్
ర్ెైడింగ్ వ్చిు
వ్ ండవలి

9

జిలలా వెైదా మర్తయు ఆర్ోగా

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

శాఖ అధికార్త ,

01 ( జనర్ల్ )

01 (జనర్ల్)

02 ( సీి ల
ీ ు)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు సైక్ల్

ప్ర్ాస్ పేట

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

వ్ ండవలి
ఏం యిెన్స వో

01 (జనర్ల్ )

/ఎఫ్ యిెన్స వో

01 ( సీి ల
ీ ు)

01 (జనర్ల్ )

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు సైక్ల్
ర్ెైడింగ్ వ్చిు
వ్ ండవలి

తోట

01 (జనర్ల్ )

----

చదువ్ ట
మర్తయు వారయు
ట వ్చిు వ్ ండవలి
(అనగా 1 వ్
త్ర్గతి ప్ాస్ )

10

ప్ారజెక్ట డెైర్ెకటర్

ఆఫీస్ స్బ్యర్తునేట్

జిలలా సీి ీ ,శశు స్ంక్ష్దమ శాఖ ,

01 ( జనర్ల్ )

----

01 ( సీి ల
ీ ు)

7 వ్ త్ర్గతి ప్ాస్
మర్తయు సైక్ల్

స్మర్ం హాసిపటల్ కాంపా క్ు ,

ర్ెైడింగ్ వ్చిు

బ్ంజ్ స్ర్తూల్

వ్ ండవలి

విజయవాడ

కుక్

----

01 ( సీి ల
ీ ు)

చదువ్ ట
మర్తయు వారయు
ట వ్చిు వ్ ండవలి
(అనగా 1 వ్
త్ర్గతి ప్ాస్ )

11

స్కపర్తనెిన్సట్ అఫ్ ప్ర లీస్

స్ాూవెంజదర్

----

01 (ప్ ర్ధష్ులు )

చదువ్ ట

జిలలా ప్ర లీస్ కార్ాాలయము

మర్తయు వారయు

చిలకలప్ూడి

ట వ్చిు వ్ ండవలి

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

(అనగా 1 వ్
త్ర్గతి ప్ాస్ )
బ్యర్బర్

01 (ప్ ర్ధష్ులు )

---

చదువ్ ట
మర్తయు వారయు
ట వ్చిు వ్ ండవలి
(అనగా 1 వ్
త్ర్గతి ప్ాస్ )

12

కమీష్నర్

ప్బిా క్ హెల్ి వ్ర్ూర్

మచిలీప్టట ణం మున్నసిప్ాలిట

13

01 (జనర్ల్ )

---

చదువ్ ట

01 ( సీి ల
ీ ు)

మర్తయు వారయు

మయిన్స ర్ోడ్స

ట వ్చిు వ్ ండవలి

ర్ధస్ుింబ్యద

(అనగా 1 వ్

మచిలీప్టట ణం , కృష్ా జిలలా

త్ర్గతి ప్ాస్ )

కమీష్నర్

స్ాన్నటర్ీ మేసీిీ

01 (సీి ల
ీ ు)

---

చదువ్ ట

నందిగామ నగర్ ప్ంచవయత్

మర్తయు వారయు

నందిగామ

ట వ్చిు వ్ ండవలి

కృష్ాా జిలలా

(అనగా 1 వ్
త్ర్గతి ప్ాస్ )
సీవపర్

01 (జనర్ల్ )

01 ( సీి ల
ీ ు)

01(సీి ల
ీ ు)

చదువ్ ట
మర్తయు వారయు
ట వ్చిు వ్ ండవలి
(అనగా 1 వ్
త్ర్గతి ప్ాస్ )

స్ం /- కలెకటర్

ప్త్రరక్ణ ప్రకటన
కృష్ాా జిలలా లోన్న వివిధ్ శాఖ లలో S C & S T లకు ర్తజర్ధవ చేయబ్డిన
వివిధ్ బ్యాక్ లలగ్ (కాాస్-4) ఉదయ ాగాల కొర్కు ప్ూర్తిగా కృష్ాా జిలలా స్ాాన్నకత్
కలిగతన వార్త నుండి

నమూనవ దర్ఖలస్ుి ప్ర ర ఫర ర్ాా క్ జత్ చేయవ్లసిన

ప్త్రములు జత్ చేసి ప్ూర్తి చేసిన దర్ఖలస్ుిలు ఈ ప్రకటన వెలువ్డిన తేది
నుండి 25-03-2017 తేది స్ాయంత్రము 5.00 లోగా ఆయల శాఖల
అధిప్త్ులకు ర్తజిస్ట ర్ ప్ర స్ట దవవర్ా మలత్రమే ప్ంప్వ్లసి వ్ ంట ంది. ర్తజిస్ట ర్
ప్ర స్ట దవవర్ా ప్ంపిన దర్ఖలస్ుిలు మలత్రమే అంగీకర్తంచ బ్డును. మర్త ఏ
ఇత్ర్తవర ప్ంపిన మర్తయు నేర్ధగా దవఖలు చేసిన

దర్ఖలస్ుిలు

అంగీకర్తంచబ్డవ్ .
నమూనవ దర్ఖలస్ుి ప్ర ర ఫర ర్ాా, ప్ూర్తి ప్రకటన వివ్ర్ములు
ఖలళీల వివ్ర్ముల కొర్కు

మర్తయు

www.krishna.nic.in న్న దర్తశంచి వివ్ర్ములు

ప్ ందగలర్ధ.
తేది :17

-03 -2017

స్ం/- బ్యబ్ు ఏ ., ఐ .ఏ .ఎస్ .
జిలలా కలెకటర్ , కృష్ాా జిలలా

