
ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం 

జిలా్ల వైద్య  మరియు ఆరోగ్య  శాఖ , శ్ర కాకుళ ం 

ఉద్యయ గ్ ధ్రకటన 
నోటిఫికేషన్ నం.02/ఎన్.హెచ్.ఎం./డి.ఎం.&హెచ్.ఓ./ 2021    

 తేది.29.08.2021 
 

శ్ర కాయుత్ జిలా్ల కలెక టర్ మరియు మేజిస్ట్రటట్ శ్ర కాకుళ ం వారి ఆదేశాల మేరళ జిలా్లలో 

మెడికల్, నరిస ంగ్, పారామెడికల్ మరియు ఇత్ర కుటగిరీ సంబందించిన ఉద్యయ గ్ంలను జిలా్లలో 

గ్ల ఆరోగ్య  కేంధ్ాలు, DPMU మరియు TPMU లలో భరీ ీచేయుటళ అర్హులైన మరియు త్గిన 

వి యా ర ుత్లు కలిగి ఉనన  అభయ ర్హులు నుండి ఈ ధ్రంది తెలురబడిన ఉద్యయ గ్ముల కొరళ 

ద్రఖాసీ్తలను తేది.31.08.2021 నుండి తేది.15.09.2021 వరళ జిలా్ల వైద్య  మరియు ఆరోగ్య  

శాఖాధికురి వారి కురాయ లయం నందు కురాయ లయ రనివే లలో స్వవ కరించబడును. 
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వి యా ర ుత్లు 

1 సైరయాధ్టిస్టట  

1 NMHP 

గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి ఎం.బి.,బి.ఎస్ట. తో పాటు MD 

సైరయాధ్టి మాసటర్ డిధ్ీ ఉత్తరీ ణత్+ రండు సంవత్స రంల రనిచేసిన 

అనుభవంతో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ మెడికల్ కౌనిస ల్ 

నందు వార్హ పేర్హ నమోదు చేస్తకొని ఉండవలెను 

2 ఫోరనిస క్ 

సె్ప షలిస్టట  
1 MH 

గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి  ఎం.బి.,బి.ఎస్ట. తో పాటు 

ఫోరనిస క్ మెడిసిన్ మాసటర్ డిధ్ీ ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల 

సంబందిత్ మెడికల్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు చేస్తకొని 

ఉండవలెను 

3 జనరల్ 

ఫిజిషియన్ 
1 NCD 

గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి  ఎం.బి.,బి.ఎస్ట. తో పాటు 

జనరల్  మెడిసిన్ మాసటర్ డిధ్ీ ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల 

సంబందిత్ మెడికల్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు చేస్తకొని 

ఉండవలెను 

4 NPCDS ధ్రంద్ 

వై యా ధికుర్హ

లు  
11 NCD 

గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి  ఎం.బి.,బి.ఎస్ట. డిధ్ీ ఉత్తరీ ణత్ 

తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ మెడికల్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ 

పేర్హ నమోదు చేస్తకొని ఉండవలెను 

5 NBSUC ధ్రంద్ 

వై యా ధికుర్హ

లు 
7 CHI 

గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి  ఎం.బి.,బి.ఎస్ట. డిధ్ీ ఉత్తరీ ణత్ 

తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ మెడికల్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ 

పేర్హ నమోదు చేస్తకొని ఉండవలెను 

6 శ్ర ట ్ నర్హస లు  

2 NCD 

ధ్రభుత్వ  / ధ్రభుత్వ ంచే గురింీచబడిన  నరిస ంగ్ కళాశాలల నుండి 

జనరల్ నరిస ంగ్ మరియు మిడ్ వైఫరి కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర 

ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ నరిస ంగ్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు 

చేస్తకొని ఉండవలెను 

7 శ్ర ట ్ నర్హస లు 

12 NCD 

ధ్రభుత్వ  / ధ్రభుత్వ ంచే గురింీచబడిన  నరిస ంగ్ కళాశాలల నుండి 

జనరల్ నరిస ంగ్ మరియు మిడ్ వైఫరి కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర 

ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ నరిస ంగ్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు 

చేస్తకొని ఉండవలెను 
 

8 సైరయాధ్టిక్ 

నర్స  
1 NMHP 

ధ్రభుత్వ  / ధ్రభుత్వ ంచే గురింీచబడిన  నరిస ంగ్ కళాశాలల నుండి 

జనరల్ నరిస ంగ్ మరియు మిడ్ వైఫరి కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర 

ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ నరిస ంగ్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు 

చేస్తకొని ఉండవలెను 



9  జిరియాధ్టిక్/ 

పెలవాేటివ్ 

కేర్ నర్హస లు  
3 NCD 

ధ్రభుత్వ  / ధ్రభుత్వ ంచే గురింీచబడిన  నరిస ంగ్ కళాశాలల నుండి 

జనరల్ నరిస ంగ్ మరియు మిడ్ వైఫరి కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర 

ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ నరిస ంగ్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు 

చేస్తకొని ఉండవలెను 

10 శ్ర ట ్ నర్హస లు  

1 RBSK 

ధ్రభుత్వ  / ధ్రభుత్వ ంచే గురింీచబడిన  నరిస ంగ్ కళాశాలల నుండి 

జనరల్ నరిస ంగ్ మరియు మిడ్ వైఫరి కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర 

ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ నరిస ంగ్ కౌనిస ల్ నందు వార్హ పేర్హ నమోదు 

చేస్తకొని ఉండవలెను 

11 ల్లయ బ్ 

టెక్నన షియనాు 

మెడికల్ 

కులేజీ 

19 RNTCP 

12th సైనుస  ధ్ూప్ +మెడికల్ ల్లయ బ్ టెకున లజీ లో డిపామా లేక సరి టఫికేట్ 

కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ పారా మెడికల్ 

బోర్హు నందు వార్హ పేర్హ నమోదు చేస్తకొని ఉండవలెను 

12 ల్లయ బ్ 

టెక్నన షియనాు 

శ్రఫాోరోసిస్ట  

1 NCD 

12th సైనుస  ధ్ూప్ +మెడికల్ ల్లయ బ్ టెకున లజీ లో డిపామా లేక సరి టఫికేట్ 

కోర్స  ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ పారా మెడికల్ 

బోర్హు నందు వార్హ పేర్హ నమోదు చేస్తకొని ఉండవలెను 

13 NPHCE ధ్రంద్ 

ఫిజియోతెరఫి

శ్రస్టట 

/ఆళయ పేషన

ల్ తెరఫిస్టట  

2 NCD 

ధ్రభుత్వ ం చే గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి  BPT డిధ్ీ 

ఉత్తరీ ణత్ తో పాటు ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లో గ్ల సంబందిత్ మెడికల్ కౌనిస ల్ 

నందు వార్హ పేర్హ నమోదు చేస్తకొని ఉండవలెను 

14 ఆడియో 

మెధ్టిషియన్ 
2 NCD 

ధ్రభుత్వ ం చే గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం నుండి  సె్వ చ్ మరియు 

ల్లంగ్వవ జ్ ఫేథాలజి నందు డిధ్ీ ఉత్తరీ ణత్ కలిగి ఉండవలెను 

15 NMHP ధ్రంద్ 

సోషల్ వరక ర్  1 NMHP 

ధ్రభుత్వ ం చే గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం MSW/MA సోషల్ వర్క  

ఉత్తరీ ణత్తో పాటు ధ్రభుత్వ /స్ట్ైవేటు ఆస్తరధ్ుల నందు మూడు 

సంవత్స రంలు రనిచేసిన అనుభవం   కలిగి ఉండవలెను 

16 NTCP ధ్రంద్ 

సోషల్ వరక ర్  1 NCD 

ధ్రభుత్వ ం చే గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం MSW/MA సోషల్ వర్క  

ఉత్తరీ ణత్తో పాటు ధ్రభుత్వ /స్ట్ైవేటు ఆస్తరధ్ుల నందు మూడు 

సంవత్స రంలు రనిచేసిన అనుభవం   కలిగి ఉండవలెను 

17 కనస లెటంట్ – 

కువ లిటీ 

మానిటర్ 
1 QA 

ధ్రభుత్వ ం చే గురింీపు పందిన విశ్వ వి యా లయం ఏదైనా బాచిలర్ డిధ్ీ 

ఉత్తరీ ణత్తో పాటు ఎల్.ఎల్.బి. కోర్స  ఉత్తరీ ణ త్తో పాటు కంప్యయ టర్ నాలేడ్జే 

కలిగి ఉండి వీటితో పాటు మూడు నుండి నాలుగు సంవత్స రంలు స్ట్స్వ ీ

ధ్పాధానయ త్ కురయ ధ్కమాలలో రనిచేసిన అనుభవం కలిగి ఉండాలి. 

18 NPHCE ధ్రంద్ 

హాసెి టల్ 

అటెండంట్  
 

2 NCD 

10th లేా త్త్స మాన వి యా శ్రర ుత్లతో పాటు ధ్రభుత్వ  / స్ట్ైవేటు 

ఆస్తరధ్ుల నందు మూడు సంవత్స రంలు రనిచేసిన అనుభవం 

ఉండాలి.  
 
 

19 NPHCE ధ్రంద్ 

ానిటరీ  

అటెండంట్  

2 NCD 

10th లేా త్త్స మాన వి యా ర ుత్లతో పాటు ధ్రభుత్వ  / స్ట్ైవేటు 

ఆస్తరధ్ుల నందు మూడు సంవత్స రంలు రనిచేసిన అనుభవం 

ఉండాలి.  

 

 ఈ నియామక ధ్రధ్రయలో అందుబాటులో ఉనన  ఖాళీలను భరి ీచేయుటళ లేా రదుు 

చేయుటళ మరియు మార్హె లు చేయుటళ శ్ర కా జిలా్ల కలెక టర్ మరియు మేజిస్ట్రటట్, శ్ర కాకుళ ం వారిర 

ప్యరీ ీహళక లు గ్లవని తెలియజేయుచునాన ము. 
 

శ్రసలలం: శ్ర కాకుళ ం        జిలా్ల కలెక టర్ మరియు 

మేజిస్ట్రటట్ త్ర్హపున, 

తేది: 29.08.2021         శ్ర కాకుళ ం  

 



 

 


