తెలంగాణ ప్రభుత్వం

దేవాదాయ ధర్ాాదాయ శాఖ,

భజంత్రరల నియామకానికి దరఖాస్తుల ఆహ్వవనము
నోటఫ
ి క
ి ష
ే న్ నెo. F1/521/2017 , తేదీ :14. 09.2019
దేవాదాయ శాఖ అదవరయములో ర్ాష్ ంర లోని వివిధ దేవాలయాలలో భజంత్రరల

నియామకం కొరకు ఈ కిరంద పేర్కొనబడిన 44 పో స్త్ల (డో లు, స్నాాయి, శృతి మర్ియు

తాళం ) కొరకు దరఖాస్తులు కోరడమైనది.
ఖాళీల

డో లు

స్నాాయి

శృతి

తాళం

13

18

09

04

స్ంఖయ
దరఖాస్తు దారులు ప్ూర్ిు చేసిన దరఖాస్తులు, కమీషనర్, దేవాదాయ ధర్ాాదాయ
శాఖ, బొ గ్ుులకుంట, తిలక్ ర్ోడ్, అబిడ్్, హైదర్ాబాద్, తెలంగాణ ర్ాష్ ంర – 500001 కు
తేద:ి 15 .10.2019 లోగా చేర్ేలా ప్ంపాలి.
గ్మనిక:

దరఖాస్తుదారులు ప్ూర్ిు వివరముల కొరకు దేవాదాయ ధరాదాయ శాఖ వెబ్ సైట్ www.endowments.ts.nic.in నత చూడగ్లరు లేదా ఉప్ కమీషనర్,
దేవాదాయ ధర్ాాదాయ శాఖ, హైదర్ాబాద్ మర్ియు వరంగ్ల్ కార్ాయలయాలు
లేదా

జిలాాల

స్హ్వయ

కమీషనర్,

దేవాదాయ

ధర్ాాదాయ

శాఖ

కార్ాయలయాలలో స్ంప్రదించగ్లరు.
పైన

స్ూచంచబడిన

website

నతండి

దరఖాస్తు

ఫారము

డౌనోా డ్

చేస్తకోగ్లరు.
దరఖాస్తుదారులు ఈ కిరంది అంశాలలో స్ర్ి్ఫక
ి ట్
ె ్ కలిగి ఉండాలి.
1. పై పో స్త్లకు గానత ఏదేని స్ంబంధిత్ వాయిదయములో కమీషనర్ చే గ్ుర్ిుంప్ు ప ందిన
స్ంస్థ ల నతండి స్ంబంధిత్ కళా నెైప్ుణయంలో స్ర్ి్ఫికేట్ కలిగి ఉండవలెనత .
2. స్ంభందిత్ వాయిదయ నెైప్ుణయం లో డిపా మా కలిగిన వార్ికి పారధానయత్ ఇవవబడునత .
3. హందూ ధర్ాానికి నిబదద త్వునా వయకుులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయగ్లరు .

4. అభయరుథలు నోటిఫికేషన్ తేది నాటికి 18 స్ంవత్్ర్ాలు వయోప్ర్ిమితి ప్ూర్ిు అయి 38
స్ంవత్్ర్ాలు పైబడి ఉండకూడదత. 4వ త్రగ్తి నతండి 10వ త్రగ్తి వరకు చదివిన
స్ూొలు దృవీకరణ ప్త్రములు లేదా స్ంబంధిత్ అధికార్ిచే జార్ీచేయబడిన స్ాథనికత్
దృవీకరణ ప్త్రములు గ్త్ 7 స్ంవత్్రములవి స్మర్ిపంచవలెనత.
:2 :

దరఖాస్తుదారుడు పైన ప ందతప్రచన స్ర్ి్ఫికెట్్, వయస్త దృవీకరణకు స్ంభంధించన
స్ర్ి్ఫికెట్ మర్ియు (2) పాస్ పో ర్్ సైజ్ ఫో టోలు జత్ప్రచ ప్ూర్ిు చేసిన దరఖాస్తులు,
కమీషనర్, దేవాదాయ ధర్ాాదాయ శాఖ, బొ గ్ుులకుంట, తిలక్ ర్ోడ్, అబిడ్్, హైదర్ాబాద్,
తెలంగాణ ర్ాష్ ంర – 500 001 కు తేద:ి 15.10.2019 లోగా చేర్ేలా ప్ంపాలి.
పైన స్ూచంచన తేది త్ర్ావత్ వచిన దరఖాస్తులు తిరస్ొర్ించబడతాయి.
కవరుపై దరఖాస్తుదారుని చరునామా (ఫో న్ నంబర్ మర్ియు ఇ-మయిల్ ఐ.డి.
కలిు యునా ప్క్షములో అటి్ వివరములనత) త్ప్పని స్ర్ిగా ప ందతప్రచవలెనత. ప్రతి పో స్త్కు
విడిగా

దరఖాస్తు

చేస్తకోవలేనత.

అస్ంప్ూరణ

మర్ియు

ఆలస్యమైన

దరఖాస్తులు

సవవకర్ింప్బడవు.
పాలనార్ీతాయ సలెక్షనా నత వాయిదా వేయుటకు లేదా రదతద ప్రుచతటకు దేవాదాయ
శాఖకు స్రవ హకుొలు ఉంటాయి. అంతేకాక, పైన స్ూచంచన ఖాళీలు కారయనిరవహణ కారణాల
వలా ఎంపిక స్మయం నాటికి పరగ్వచతి లేదా త్గ్ు వచతి.
నియామకం కాబడిన భజంత్రరలు (డో లు, స్నాాయి, శృతి మర్ియు తాళం ) ఆయా
దేవస్ాథనములలో నియామకం అనంత్రం ఇత్ర దేవాలయాలకు ఎటువంటి మారుపలు
కోరర్ాదత, ఇత్ర దేవాలయాలకు ఎటువంటి మారుపలు చేయబడవని గ్మనించగ్లరు.
స్ం .// వి .అనిల్ కుమార్
కమిషనర్
ఇ .శ్రరనివాస్ ర్ావు

అడిషనల్ కమిషనర్ గాణ ర్ాష్ ం
ర – 500001 కు

in నత చూడగ్లరు లేదా ఉప్ కమీషనర్, దేవాదాయ ధర్ాాలలో స్ంప్రదించగ్లరు.
పైన

స్ూచంచబడిన

website

నతండి

దరఖాస్తు

ఫారము

డౌనోా డ్

చేస్తకోగ్లరు.
స్ం .// వి .అనిల్ కుమార్
ఇ .శ్రరనివాస్ ర్ావు

కమిషనర్

అడిషనల్ కమిషనర్

