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విశాఖపట్నం జిల్లా ల్ో మీసేవ కంద్రం ల్ేని గ్ాామపంచాయతీల్ పరిధిల్ో కొత్త మీసేవ

కంద్రముల్ు నిర్వహంచుట్కు గ్ాను మీసేవ నిరావహకుల్ నియలమకం కొర్కు ద్ర్ఖలస్ుతల్ు
ఆహ్వవనించు పరకట్న.
&&&&&
విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిల్ో మీసేవ కంద్రం ల్ేని గ్ాామపంచాయతీల్ పరిధిల్ో

కొత్త మీసేవ కంద్రముల్ు ఏరాాట్ు చేయుట్కు గ్ాను మీసేవ నిరాాహకుల్ నియలమకము
నిమిత్త ము ఆర్హుల్ ైన నిర్హద్య ోగ అభ్ోర్హుల్ నుండి తేద్ి: 26.11.2018 నుండి 10.12.2018
వర్కు జిల్లా వెబ్ సైట్ www.visakhapatnam.nic.in ద్ాారా ధర్ఖలస్ుతల్ు కోర్బడుచుననవి.
మీసేవ ద్ర్ఖలస్ుతదార్ునకు కావల్సిన అర్హత్ల్ు:

1. ఏద్న
ై ా డిగ్రా ( B.Tech / B.C.A / B.Sc Computers / B.Sc Science / B.Z.C /
B.Pharmcy / B.Com / B.A ) ఉతీత ర్హుల్ ై వ ండవల్ ను.

2. మీసేవ కంద్రము ఏరాాట్ు చేసే గ్ాామ పంచాయతీ పరిధిల్ో నివాస్ము కలిగ్ి
వ ండాలి.

3. అవస్ర్మన
ై కంపయోట్ర్ పరిజ్ా ఞనం కలిగ్ి M.S Office మరియు Internet
వాడుకల్ో పరిజ్ా ఞనం కలిగ్ి వ ండాలి.

4. ఎంపిక పరతిభ్ ప్ారధానోత్ మరియు విధాోర్ుత్ ఆధార్ముగ్ా నిర్ుయంపబడును.
5. ఎంపికైన అభ్ోరిి స్ాయముగ్ా మీసేవ కంద్రం నిర్ాహంచ వల్ ను.
➢

ద్ర్ఖలస్ుత దార్ుల్ు ద్ర్ఖలస్ుతతో పాట్ుగ్ా ఈ క్ంా ది పత్రముల్ను జత్ చేయవల్ెను.
(i)

విధాోర్ుత్ ధృవపత్రం. (డిగ్రా స్రిిఫికట్)

(ii)

వయస్ు తలియ చేసే ధృవపత్రం (పద్వ త్ర్గతి మలర్హుల్జ్ఞబితా).

(iii)

నివాస్ ధురవపత్రం (రషన్ కార్హు ల్ేక ఓట్ర్ ఐ.డి కార్హు ల్ేక ఏద్ైనా
స్ాానికత్ను ద్ురవపరిచే ఆధార్ము ).

(iv)
(v)

ఆధార్ కార్హు.

ప్ాస్ ప్ో ర్ి సైజు ఫో ట్ో.
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పైన నిరుశంచిన అర్ుత్ల్ు, మరియు ప్ారధానోత్ల్కు స్ంభ్ంద్ించిన

➢

ధృవీకర్ణ పత్రముల్ు జ్త్పర్చబడని యెడల్ స్ద్ర్హ ద్ర్ఖలస్ుత మీసేవ
కంద్రం మంజూర్హకొర్కు పరిశీలించబడవ .

కొత్త గ్ా పరతిప్ాద్ించబడిన మీసేవ కంద్రముల్ు జ్నాభా మరియు ఇత్ర్

➢

నియమలల్ు ఆధార్ముగ్ా ఒకట్ి కంట్ే ఎకుువ పంచాయతీల్ు కలిి న
కా స్ిర్హ ఏరియలల్ో నిర్ాహంచవల్సియుండును.

ద్ర్ఖలస్ుత ద్ార్హల్ు ఇద్ి వర్ల్ో మీసేవ, మీకోస్ం, పరజ్ఞవాణి మరియు

➢

కల్ కిర్ కారాోల్యమునకు నేర్హగ్ా స్మరిాంచిన అభ్ోర్హుల్ు కూడా
త్పాని స్రిగ్ా ఆన్ ల్ న్
ై ద్ాారా పైన పేరకునన వెబ్ సట్
ై నంద్ు ద్ర్ఖలస్ుత
చేస్ుకొనవల్ ను.
అర్హుల్ుగ్ా

➢

ఎంపికచేయబడిన

అభ్ోర్హిల్కు

ధురవపత్రముల్ు పరిశీలిoచుట్కు నియలమకప

వారి

ఒరిజినల్

అధికారి స్ూచించిన

పరద్ేశo మరియు తేద్ల్
ీ ల్ో హాజ్ర్హ అగుట్కు గ్ాను మల యొకు
కారాోల్యం నుండి కాల్ ల్ ట్ర్్ జ్ఞరరచయ
ే బడును. అభ్ోర్హిల్ ఎంపిక
పరతిభ్

మరియు

ప్ారధానోత్

ఆద్ార్ముగ్ా

నిర్ుయంచబడును. ఈ

విషయముల్ో నియలమకప అధికారిద్ే త్ుద్ి నిర్ుయం.

అభ్ోర్హుల్ు త్మ ద్ర్ఖలస్ుతల్ను www.visakhapatnam.nic.in నంద్ు ఆన్

➢

ల్ ైన్ ద్ాారా మలత్రమే ద్ర్ఖలస్ుత చేస్ుకొనవల్ ను.

(గ్ాామ పంచాయతీ ల్ల్ో ఎకుడ నూత్న మీసేవ కంద్రం మంజూర్హకు అవకాశం కల్ద్య
స్ద్ర్హ

స్మలచార్ం

www.visakhapatnam.nic.in

అనే

వెబ్

సట్
ై

ప్ ంద్ుపర్చబడినవి)
జిల్లా స్ంయుకత కల్ కిర్
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విశాఖపట్నం.

నంద్ు

