
జిల్లా  వ ైద్య ఆరోగ్య శాఖలధికారి వారి కారాయల్యము, ప్రకాశం జిల్లా , ఒంగోల్ు 
ప్త్రరకా ప్రకటన 

  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర వ ైద్య ఆరోగ్య సంచాలకులు, విజయవాడ మరయిు 
జిలలా  కలెక్ర్ మరియు మెజిస్్్టరట్, ప్రకాశం జిలలా , ఒంగోలు వారి ఆదేశాల మేరకు 
జిలలా  నియలమకప్ు  కమిటీ  దాారా ఈ క్రంద్నుద్హరించిన ఉదయ యగ్ముల  కొరకు  
కాంటరర క్్ట ప్ద్ధతి లో ప్రకాశం జిలలా  నంద్ు గ్ల వివిధ్ ఆరోగ్య క ంద్రములలో 
ప్నిచేయుటకు గాను అరహు లెైన అభ్యరహు ల నుండి ద్రఖలసుు లు కోరబడుచుననవి.  
 

వరుస 
సంఖయ 

ఉద్య యగ్ం పేరు ఖలళీల్ సంఖయ వేతనం విద్యయరహత 

1 స్ాా ఫ్ నర్స్ 28+69 = 97 Rs.34,000/- 

 ఇంటర్స తో పాటు జనరల్ నరి్ంగ్ మరియు 
మిడ్ వ ైఫరి  కోరు్ చేసనివారు మరియు బి. 
యసస్. నరి్ంగ్ కోరు్ చేసినవారు.  
ఆంధ్ర ప్రద్శే్ నరస్స్, మిడ్ వ ైఫ్్  కౌన్స్ల్ 
నంద్ు రిజిసేా ేషన్ చేసుకొననవారు  

2   ఫారాాసిసా్  10+2 = 12 Rs.28,000 /- 

ప్రభుతవ  గ్ురితంప్ు ప ంద్ిన సంసథల్ నుండి 
రసండు సంవత్రాల్ డిప ా మల ఇన్ ఫారాసస/బి. 
ఫారాసస చేసని వారు, ఆంధ్ర ప్రద్శే్ ఫారాసస 
కౌన్స్ల్ నంద్ు రిజిసేా ేషన్ చేసుకొననవారు  

3 ల్లయబ్ టెకననషియన్  22+9 = 31  Rs.28,000 /- 

10 వ తరగ్త్ర తరువాత రసండు 
సంవత్రముల్ డి. యం. యల్. టి./బి. 
యసస్ గాా డుయయేషన్ ల్ో ఎం. యల్. టి  
కలిగిన వారు/ఇంటరమాడియట్ ఒకేషనల్  ల్ో 
ల్లయబ్ టెకననషియన్ కోరు్ తో పాటు ప్రభుతవ 
ఆసుప్తరర ల్ు/ప్రభుతవ కళాశాల్ల్ో ఒక 
సంవత్రం కలాన్సకల్ టెైనై్సంగ్ అప్రంటిస్ షిప్ 
ప్ూరిత చేసని వారు అరుహ ల్ు. ఇంటరమాడియట్ 
తరువాత ఒక సంవత్రం ల్లయబ్ టెకననషియన్ 
కోరు్. ప్ైన తెలిపని అరహతల్ తో పాటు, ఆంధ్ర 
ప్రద్ేశ్ పారా మడెికల్ బో రుు  ల్ో రిజిసేా ేషన్ 
చేసుకుననవారు  

 

ప ైన ప్రకొనన కాంటరర క్్ట ఉదయ యగ్ముల నియలమకము  అమలు 
చేయుటకు మరియు నిలుప్ుద్ల చేయుటకు జిలలా  నియలమకప్ు కమిటీ వారిక ్
ప్ూరిు అధకిారము కలద్ు. 



 
ద్రఖలసుు  ఫారం మరియు ఇతర వివరములు 

www.prakasam.ap.gov.in వ బ్ స్ట ైట్ నంద్ు ప ంద్ుప్రచబడినవి, ప్ూరిు చేసి్టన 
ద్రఖలసుు లు తేది:27.06.2020 నుండి తేది:22.07.2020 వరకు ఉద్యము 
10.30 నుండి సాయంతరం 05.00 గ్ంటల లోప్ు జిలలా  వ ైద్య ఆరోగ్య శాఖలధకిారి వార ి
కారాయలయము, ప్రకాశం భ్వనము, ఒంగోలు నంద్ు సమరిపంచవలెను. 

 

గ్మన్సక: 1.ఖలళీల  సంఖయ హెచుు తగ్ుు లు జిలలా  నియలమకప్ు కమిటీ, ప్రకాశం 
జిలలా  వారి నిరణయం ప ై ఆధారప్డి ఉంట ంది.  
2.కోవిడ్-19 రకిరర ట్  మెంట్  నంద్ు ఒక సంవతసరము    ఉదయ యగ్ము 
ప ందిన సా్ ఫ్ నర్స లు కరడా తప్పనిసరిగా ప ై  ఉదయ యగ్ము కొరకు 
ధ్రఖలసుు   చేసుకొనవలసి్టనదిగా కోరడమెనైది. 
3. లలయబ్ టెకననషియన్, యం.యన్.వో, యఫ్.యన్.వో మరియు 
స్టవాప్ర్ ఉదయ యగ్ముల కొరకు గ్తములో తేది:24.04.2020, 
05.05.2020 లలో జారీ చేసి్టన నోటిఫిక ష్టన్ లు రద్ుు  చేయబడినవి. 

 
 
 
            Sd/-                                 Sd/- 
జిల్లా  వ ైద్య ఆరోగ్య శాఖలధికారి                             కల్ెకార్స మరియు జిల్లా  మేజిసేాేట్  
     ప్రకాశం జిల్లా , ఒంగోల్ు                        ప్రకాశం జిల్లా , ఒంగోల్ు 
 

http://www.prakasam.ap.gov.in/

