
APCOS - జిల్లా  ఔట్ సో ర్సింగ్ కమిటి, విశాఖపటనిం జిల్లా  
జిల్లా  కల్కటరు వార్ కారాాల్యము, విశాఖపటనిం 

ఔట్ సో ర్సింగ్ డేటా ఎింటరీ ఆపరేటర్సస ఉద్యాగముల్ భరతీ కొరకు పీకటన 
*** 

 విశాఖపట్నం జిల్లా  రవెనె్యూ శాఖ మరియు ఎన్ననకల్ విభాగముల్ో గల్ ఔట్ సో రిసంగ్ డటే్ా ఎంట్ర ీఆపరటే్ర్సస 
ఉద్యూగముల్ భరతీ కొరకు అరహు ల్ ైన్ అభూరహు ల్ న్తండి దరఖలస్తీ ల్ు ఆహ్వాన్నంచడమ నై్ద్ి. 
ఉద్యూగము పేరహ     : డటే్ా ఎంట్ర ీఆపరటే్ర్స (ఔట్ సో రిసంగ్) 
ఖలళీల్ స్ంఖూ    : 07 
అరుతల్ు     : ఏద్ నైా గురిీంపు ప ంద్ని్ యూన్నవరిసట్ర న్తండ ిడగి్తీ ఉతీ్తరహు ల్ ై ఉండా   
      Computer MS Office న్ందత డిప ా మల ల్ేద్ా పి.జి. డిప ా మల  

 ఉతీ్తరహు ల్ ై ఉండా . 
      స్ంబంధతి రంగముల్ో పన్న అన్తభవం ఉన్న వారిక ిపాీధాన్ూత  
                                                      ఇవాబడున్త. 
వయస్తస     : 18 స్ం. ల్ న్తండి 42 స్ం. ల్ వరకు. 
      (పభీుతా న్నబంధన్ల్ పకీారము రిజరేాషన్ కటే్గ్రిి అభూరహు ల్కు  
                                                       వయోపరమిితి స్డ ంపు కల్దత) 
జీతం      :  రూ. 18,500/- ల్ు (APCOS న్నబంధన్ల్ మేరకు) 
దరఖలస్తీ  చయేవల్సిన్ చివర ితేద్ ి  :  19.01.2023 గురహవారం, సాయంతంీ 5 గంట్ల్ ల్ోపు 
 

కావున్ ఆస్కిీ, అరుతల్ు గల్ అభూరహు ల్ు ఈ పకీట్న్తో జత చేయ బడిన్ దరఖలస్తీ  న్మూనా పకీారము 
వివరముల్తో పాట్ు ఈ కిీంద పేరకొన్న దతీవీకరణ పతాీల్ న్కళ్ళు జత పరచి తమ దరఖలస్తీ ల్న్త జిల్లా  కల్కటరహ వార ి
కారాూల్యముల్ో పతీేూకంగ్ా ఉంచిన్ బాక్సస న్ందత ప నై్ న్నరాు రించిన్ తేద్ ీమరియు స్మయం ల్ోపు వయేవల్ న్త.  
1. అరుతల్ ధతీవ పతాీల్ు              2. కుల్ ధతీవీకరణ పతమీు        3. రషేన్ కారహు   4. ఆధార్స కారహు   
5. పన్న అన్తభవం ధతీవ పతమీు      6. ఇతర ధతీవ పతాీల్ు  

ఆల్స్ూముగ్ా అంద్ని్ దరఖలస్తీ ల్న్త తిరస్ొరించబడున్త.  
అన్నన అరుతల్ు గల్ అభూరహు ల్కు మలతమీే ఇంట్రహాు తదే్ి మరియు ధతీవ పతాీల్ పరశిీల్న్ తదే్ీల్ు విడగి్ా 

త  య జేయబడున్త. 
ఈ భరతీ పకీిీయ  జిల్లా  కల్కటరహ వారి అధూక్షతన్ గల్ APCOS - జిల్లా  ఔట్ సో రిసంగ్ కమిట్ర, విశాఖపట్నం జిల్లా  

వార ి ఆధారూంల్ో పూరిీగ్ా పారదరశకంగ్ా మ రటి్, పన్న అన్తభవం మరియు రూల్ ఆఫ్ రజిరేాషన్ పాీతిపద్కిగ్ా 
జరహగున్త. కావున్ అభూరహు ల్ు ఏ విధమ నై్ పలీ్ోభాల్కు ల్ోన్త కావదదన్న కోరడ మ నై్ద్ి.  

ఇట్ుా   
తేద్ి: 09.01.2023.    జిల్లా  కల్కటరహ మరియు ఎక్సస అఫసిియో ఎగ్ిికుూట్వి్ డ రైెకటర్స,  

 APCOS - జిల్లా  ఔట్ సో రిసంగ్ కమిట్,ి  
           విశాఖపట్నం జిల్లా . 
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1) @Ë³ÏÁùLôðji xmspLjiò }msLRiV (BLiÉÓÁ }msLRiV»][ xqs¥¦¦¦) M  

2)  »R½Liú²T¶ }msLRiV M  

3) −sªy56»R½ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ @LiVV©«s¿][ Ë³ÏÁLRiò }msLRiV M  

4)  xmsoÉíÓÁ©«s ¾»½[µj¶ M  ª«s¸R¶VxqsV= (¬sLi²T¶©«s xqsLieeÌÁV)  

5)  к4���   

6) 
,78������4 9:�;<  (xqsµR¶LRiLi xqsLíjizmnsZNPÉÞ 
úxmsNSLRiLi) 

M VH/HH/OH/MR   (�) Â¿Á[̧ R¶VLi²T¶       \®ªsNRPÌÁù aS»R½Li  :  

7)  �� 9�=.>�� �>3���4  M  

8) 
D»R½òLRi úxms»R½Vù»R½òLRiª«sVVÌÁ N]LRiNRPV xmspLjiò ÀÁLRiV©yª«sW 
zms©±s N][²`¶, Fn¡©±s /®ªsV\ÛËÁÍÞ ®©sLiÊÁL̀i »][ xqs¥¦¦¦ M 

 
 
 

9) −sµyùQL>Ri»R½ÌÁV M  
(Fs) ryµ³yLRißá −sµyùQL>Ri»R½ÌÁV (@NRP²R¶−sVN`P) 

M  

 (ÕÁ) ryLiZNP[¼½NRP (Computer) −sµyùQL>Ri»R½ÌÁV  M  
 
 
 

10) ryµ³yLRißá −sµyùQL>Ri»R½ÌÁNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ ¿RÁµj¶−s©«s FyhRiaSÌÁ / NRPÎØaSÌÁ / xqsLixqósÌÁ }msLýRiV (xqís²U¶ xqsLíjizmnsZNPÉÞ ÇÁ»R½xmsLRi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV) 
FyhRiaSÌÁ / NRPÎØaSÌÁ / xqsLixqós }msLRiV, úgSª«sVLi / ª«sVLi²R¶ÌÁLi / ÑÁÍýØ D¼d½òLñRiQ\®ªsV©«s ®©sÌÁ, xqsLi»R½=LRiLi »R½LRigRi¼½ / N][LRiV= 

  1ª«s »R½LRigRi¼½ 
  2ª«s »R½LRigRi¼½ 
  3ª«s »R½LRigRi¼½ 
  4ª«s »R½LRigRi¼½ 
  5ª«s »R½LRigRi¼½ 
  6ª«s »R½LRigRi¼½ 
  7ª«s »R½LRigRi¼½ 
  8ª«s »R½LRigRi¼½ 
  9ª«s »R½LRigRi¼½ 
  10ª«s »R½LRigRi¼½ 

 

 

11) ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±sÍÜ[ }msL]ä©«sõ ryµ³yLRißá / ryLiZNP[¼½NRP @L>Ri»R½ xmsLkiORPÌÁQNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s ª«sWLRiVäÌÁ −sª«sLRiª«sVVÌÁV M 

−sª«sLRiª«sVV Fy\|qs©«s xmsLkiORPQ  gRiLjixtîsQLi ª«sWLRiVäÌÁV F~Liµj¶©«s ª«sWLRiVäÌÁV aS»R½Li 

ryµ³yLRißá −sµyùQL>Ri»R½ (@NRP²R¶−sVǸP)     

ryLiZNP[¼½NRP −sµyùQL>Ri»R½ÌÁV (ÛÉÁNTPõNRPÍÞ)  
 

   
 

12) ÇÁ»R½ xmsLRiÀÁ©«s µ³R¶Xª«súxms»R½ª«sVVÌÁV (�)Â¿Á[̧ R¶VLi²T¶         ryµ³yLRißá −sµyùQL>Ri»R½ÌÁV (@NRP²R¶−sVǸP) ÇÁ»R½xmsLjiÀÁ©«s µ³R¶Xª«sxmsú»R½ª«sVVÌÁV úªyzqs (�) Â¿Á[̧ R¶WÖÁ. 
1)  
2)  
3)  
 

ryLiZNP[¼½NRP (Computer) −sµyùQL>Ri»R½ÌÁV ÇÁ»R½xmsLjiÀÁ©«s µ³R¶Xª«sxmsú»R½ª«sVVÌÁV úªyzqs 
(�) Â¿Á[̧ R¶WÖÁ. 

 

1)  
2)  
3)  

  

µ³R¶LRiÆØxqsVòÍÜ[ ¾»½ÖÁzms©«s −sª«sLSÌÁV ©yNRPV ¾»½ÖÁzqs©«sLi»R½ ª«sLRiNRPV ªyxqsòª«s®ªs[V©«s¬s µ³R¶X−dsNRPLjixqsVò©yõ©«sV. 
 
 
 
 

          µ³R¶LRiÆØxqsVòµyLRiV xqsLi»R½NRPLi 
                 

1) xmsoÉíÓÁ©«s ¾»½[µj¶  
2)  xqís²U¶ xqsLíjizmnsZNPÈýÁV (\|ms ÇØÕÁ»y úxmsNSLRiLi)   
3)  к�� ��� �к�	 ���  

4)  lLi[xtsQ©±s NSLïRiV  
5)  Aµ³yL̀i NSLïRiV    
6)  xqsµR¶LRiLi xqsLíjizmnsZNPÉÞ  
7)  �� 9�=.>��  ��� �к�	 ���  

 

@Ë³ÏÁùLôðji  

Fy£qsF¡Lí̀i \|qsÇÁÙ 

 Fn¡ÉÜ[ µ³R¶LRiÆØxqsVò 


