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రాణి చంద్రమణి దేవి ద్రభుత్వ  ఆసురద్ి  

ఆంద్రద్రదేశ్ ద్రభుత్వ ం  

 

అర్ హత మరియు ఇత్ వివ్ములు 

[జి.వో.ఎం.ఎస్ . సంఖ్య : 62, హెల్త ్, మెడికల్త అండ్ ఫ్యయ మిలి వేల్ఫే ర్ (A1) డిపార్టుమెంటు, తేది : 10-06-2020 ద్వవ ర 

మంజూర్ట కాబడిన పోస్ు లను ఆంద్రద్రదేశ్ రాష్ట్ు వైరయ  విద్వయ  సంచాలకులు, విజయవాడ వారి అనుమి 

పందిన ద్రంర పేరొ్క నన  ఉద్యయ గములకు అవుట్ సోరిస ంగ్ రరది  ద్వవ ర రూల్త ఆఫ్ రిజర్వవ ్న్ ద్రకారము భర్త ్కు 

జిలా్ల కలెక ుర్ మరియు మేజిష్టరుట్, విశాఖ్రట్న ం వారి ఆదేశాల మేరకు నోటిఫికే్న్ జార్త చేయడమయినది] 

  ద్కమ 
 

సంఖ్య  

పోస్ు వివరాలు  సంఖ్య   అరహత్ వేత్నము  నియామకం  

1. ఫిమేల్త నరిస ంగ్ 

ఆర దర్త ా 

( ఆయా పోస్టులు ) 

 

 

   05 

1. * 8 వ తరగతి పాసై   ఉండవలెను.  

* ప్రభుతవ ము వారిచే గురితంపు వున్న  బోర్ద ్ 

   నుండి 10 వ తరగతి కాని దానికి  

   సమాన్మైన్ విదాా ర హత లో 

   ఉత్తతర ణత అయిన్ వారికి ప్పాధానా్ త     

   ఇవవ బడును. 

(మహిళా అభయ  ర్టలులు త్ద్త్మే అర్టహలు  

 

12000 

 

 

అవుట్ 

సోరిస ంగ్ 

 

ఇది వ్లొ ద్ఖాస్తు చెస్తకొన్న వారు 10 వ త్గతి కాని దానికి సమాన్మైన్ విదాా ్హత కాని కలిగి 

వుంటే  ఆ మారుు ల జాబితాను మరియు దానికి సుంబుందిుంచిన్ స్టడీ సరిఫిికెట్ లను గడువ తేది లోగా 

సూపరిుంటుండుంట్ , RCD హాస్పి టల్, విశాఖపటన ుం వారి కార్యా లయమున్కు అుందచేయవలెను. 

➢ అర్హత కలిగిన అభ్య ర్ధులు తేది 5-1-2021 నుుండి తేది 11-1-2021  వ్కు, పనిదినాలలో 

ఉదయుం 10.30 గుం ల నుుండి సాయంత్తం గం 5:00 ల లో పు తమ ధర్ఖాస్తు లను 

సూపరంటండంట్ , ఆర్ .సి . డి ఆస్తపత్ి, విశాఖపట్న ం వార కార్యయ లయం  నందు 

సంబంధిత నకళ్ళ  తో సమరప ంచవలసినది.  

➢ ద్ఖాస్తు లను స్వీ కరిుంచుటకు ఆఖరు తేది 11-1-2021 సాయంత్తం గం 5:00 ల వ్కు   

➢ మరినిన  వివరములు కొరకు ఆర్ .సి . డి ఆసురద్ి, సూరరింటండంట్ వారి కారాయ లయం  నందు 

సంద్రదించవలెను. 

వయోపరమిి : 01-07-2020 నాటికి గరష్ట వయస్తు  :  42 సం “ లు ; 

వయస్త సడలింపు అర్ధహలు  

(a) SC / ST/ BC   లకు 5  సం “ లు. 

(b) త్జి సైనికులకు  3  సం “ లు. 

(c) విభినన  ద్రిభావంతులకు – 10 సం “ లు 

➢ ప్రాధాన్ా త ఇచ్చు  అంశములు  : 

1. అరహత్ రర్తక్షకు … 75 marks 

2. గవరన మెంట్ ఆసురద్ిలో (కాంద్ాకుు / అవుట్ సోరిస ంగ్   ఏదైనా పోసుులలో  రని చేసిన 

అనుభవానికి గరిష్ుంగా … 15 marks 

3. అరహత్ సాధంచినరప టి నుండి పూరి ్అయిన్ సంవత్స రాలకు.. 10 marks 

➢ పైన పేరొ్క నన  పోస్ుస  అవుట్ సోరిస ంగ్ ద్పాిరదికన నియామకాలు చేయుట్కు, నిలుపురల చేయుట్కు, 

ఖాళీల సంఖ్య  లో ను మరియు నియమనిబంరన లో త్ర్టప లు చేయుట్కు జిలా్ల నియామక కమిటి ర 

పూరి ్హకొు లు కలవు. 

                                                           District Selection Committee 



GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH / ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుత్వం 

R.C.D HOSPITAL, VISAKHAPATNAM / ఆర్. సి . డి ఆసుప్త్రర, విశాఖప్ట్నం  

RECRUITMENT FOR THE POST OF FNO (on outsourcing basis) 
 ఎఫ్ ఎన్ ఓ పో సటల భర్తీ కొరకు నియామకం ( అవుట్ సో ర్్సంగ్ పరా త్రప్దికన)  

జి.వో.ఎం.ఎస్ . సంఖయ: 62, హలీె్త , మెడకిల్త అండ్ ఫ్ాయమిలి వలేఫేర్ (A1) డిపారటట మెంట్ు, తదేి : 10-06-2020 

(To be filled by the office) Application No/అప్ిి కేషను న ం:   

1. Name of the Candidate 
అభయరి్్ ప్ేరట : 

  
 

Paste recent passport 
size colour photo with 

the Gazetted 
attestation 

 
ఫ్ో ట్ో మీద గజిట్ెడ్ 
హో దా అధికార్్ 
సంత్కం చేయవలెను   

2.(a) Name of the Father: 
త్ండిర ప్ేరట :   

 

(  b) Name of the mother : 
త్లిి ప్ేరట : 

 

3. Name of the Husband  
(if married)  భరీ ప్ేరట) 

 

4. Date of Birth / years 
ప్ుట్టటన తేద ి/ వయస్త       : 

 

 

 
5.  

Social Status  ( Please Tick):   
సామాజిక హో దా 

 

OC BC(A) BC 
(B) 

BC 
(c) 

BC 
(D) 

BC 
(E) 

SC ST 

        

6. 
 

Whether Physically 
Handicapped (please tick) 
& Percentage 
(శార్తరక వ ైకలయం, శాత్ం ) 

Yes / No       
(అవును / కాదు )     

Percentage/ శాత్ం 
 

VH /  HH /  OH & Percentage 
వి హెచ్  / హెచ్ హెచ్  / ఒ హేచ్ 

7. Whether Ex Service man 
మాజీ స ైనిక ఉదయ యగులు 

Yes / No 
(అవును / కాదు ) 

8.  
Address /చిరటనామా  

 
 
 

9. Mobile number /  
మొబ ైల్త న ం  

 

10  Aaadhaar Number 
ఆదార్ద నంబరు 

 

 

11. DETAILS OF EDUCATION/ విదాయరహత్కు సంబధించిన వివర్ాలు : 
CLASS/ 

త్రగత్ర  
YEAR OF 
PASSING / 
పాస్ అయిన 
సంవత్సరం  

NAME OF THE SCHOOL 

పాఠశాల  ప్ేరట 
DISTRICT IN WHICH 
STUDIED /  చదివిన 
జిలాి  ప్ేరట  

సాధించిన మారటుల 
వివర్ాలు  

మొతీ్ం  సాధించినవి 

IV      
V      
VI      
VII      
VIII      
IX      
X      

ప్ేజి 1  



ప్ేజి 2 

Study certificates from IVth to X th should be enclosed otherwise candidate will be treated as non 

local / ( నాలుగో త్రటగత్ర నుండి 10 వ తరగతి వరకు సటడీ సర్్టఫికేట్ ను జత్ప్రచవలెను లఫని యిెడల 
అభయరి్్ని నాన్ లోకల్త గా ప్ర్్గణ ంచబడును. 

12. Details of experience: Any contract/outsourcing service in any post in any Govt. Hospital (if 

any) [ గవరన మెంట్ ఆసురద్ిలో (కాంద్ాకుు / అవుట్ సోరిస ంగ్   ఏదైనా పోసుులలో  రని చేసినవారి 

అనుభవం నకు సంభందించిన వివరాలు ]: 

Name of the position 
ప్నిచేసిన హో దా 

Period (కాలం ) Name of the Govt. 
Hospital where she 

worked 
ప్నిచేసిన గవరనమెంట్ 

ఆసుప్త్రర ప్ేరట 

 
Remarks 

 
ర్్మార్ు్ 

From 
( నుండి ) 

To 
(వరకు) 

     

     

     

     
 

 

( సవవయ దృవీకరణ) 

 నేను, శ్రీమత్ర / కుమార్్ …………………………………………………….  త్ండిర / భరీ 
(ప్ేరట)……………………………………………..  ప్ ై న ప్ేర్కునబడని నాకు సంభందించిన వివరములు 
అనినయూ సర్్ అయినవని నిర్ాి ర్్ంచుచునానను.  ఏ సందరభంలో న ైనా ప్ ై న ప్ేర్కునబడిన వివరములు 
త్ప్పని నిర్ాి రణ అయినటి్యితే అందుకు ప్ూరీ్్ భాదయత్ నేను వహ ంచుతానని, త్గ్న కీమశిక్షణ చరయలు 
తీసుకొనుట్కు మర్్యు నాయొకు అభయరి్్తావనిన రదుి  చేయడానికి సమమత్రంచుచునానను. 

      సంత్కం: _______________________ 

       అభయర్ధిని ప్ేరట : _______________________ 

      

 

 

 

 

  



 

ప్ేజి -3  

CHECK LIST FOR FNO 

Sl.no Check list of documents attached  Yes / NO 

1. Attested Copy of Study Certificate 4th class to 10 th   

నాలగవ త్రగత్ర నుండి ప్దవ త్రటగత్ర వరకు సటడీ సర్్టఫికేట్  
 

2. Mark lists  / మార్ు లిసుట    

3. Experience certificate/ అనుభవ ప్త్రము   

4. Latest Caste Certificate issued by MRO / గార్్ చే 

నూత్నంగా జార్త చేయబడిన కుల దృవీకరణ ప్త్రం   

 

5. Physically handicapped certificate (if any) issued by 
SADAREM / శార్తరక వ ైకలయం నిర్ాి ర్్ంచు సదరన్ సర్్టఫికేట్ 

 

6. ఇత్ర సర్్టఫికేట్ుి  ఏమెైనా ఉననటి్యితే జత్ప్రచవలెను   

 

Note: Self attested Copies of the certificates to the enclosed along with the application form. 

( అప్ిి కేషన్ తో పాట్ు ప్ ైన ప్ేర్కునన సర్్టఫికెట్ుి  సవవయ దృవీకరణ కలిగ్ ఉండవలెను) 

  

సంత్కం: _______________________ 

     అభయర్ధిని ప్ేరట : _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


