GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESH
DEPARTMENT OF HORTICULTURE
Tel. No. 08812-220190, Email: wgadh2_nhm@yahoo.in

From
Sri P.Balaji Kumar, M.Sc (Agri).,
Asst. Director of Horticulture,
Eluru, West Godavari Dist.

To
The Joint Collector (AW),
West Godavari District,
Eluru.

Rc. No. H2/APCOS/Recruit/OS/2020, dt:05-11-2020
Sir,
Sub:- Horticulture Department – O/o Asst. Director of Horticulture, Eluru, West
Godavari District – APCOS – West Godavari District – Filling the
existing vacancies in Outsourced posts as per APCOS guidelines –
Requesting for publication at https://www.westogodavari.org –
Requested - Regarding.
Ref:- 1. Cir.Memo.No.GAD-SUO
Misc/31-20-2019SU-1,dt:20-11-2019
guidelines.
2. Note orders approved by the District Collector & Chairperson of
APCOS, W.G.Dist, dt:10-08-2020.
3. Roc.No.e-1811437/DEE/23/2020, West Godavari Collectorate, Eluru
dt:18-08-2020.
***
As per the information furnished by the District Officers who have vacancies
of Outsourced posts are instructed to take necessary steps to fill the vacancies as
per the APCOS guidelines. The details of the vacancies in the Asst. Director of
Horticulture, Eluru, West Godavari District having clear vacancies of Senior
Assistant, Accountant and Office subordinate posts.
Due to lack of budget we are not able to publish paper notification of
Outsourcing Senior Assistant, Accountant and Office subordinate posts. Hence I
request

the

Joint

Collector

(AW)

to

publish

notification

at

https://www.westogodavari.org website
Yours faithfully,
Sd/- P.Balaji Kumar,
Asst. Director of Horticulture,
Eluru, West Godavari District.

ఉద్య ోగ ప్రకటన
ఉద్యాన సహాయ సంచయలకులు, ఏలూరు
నోటిఫికేషన్.నెం.హెచ్2/అప్క ోస్/రికర
ూ ట్/ప్ొ .సె/2020,

తేద్ిః05-11-2020

ఉద్యాన సహాయ సంచయలకులు, ఏలూరు వారి పరిధిలో ఖాళీగా ఉననపొ రుగు సేవల (Outsourcing)
సీనియర్ సహాయకులు, అక ంటంటు మరియు ఆఫీసు సబారిినేట్ పో సుులకు అరుుల ైన అభ్ారుుల నుండి
దరఖాసుులు కోరుట గురించి.
ఈ నియామకాలు యోగాత మరియు రిజరవేషన్ విధయనయనిన అనుసరించి నిరేహంచబడును మరియు ఈ
ఎంపిక విధయనము APCOS వారి సూచనల పరకారము నియామకము జరుపబడును.
పై ఉద్య ాగములకు అరుుల ైన అభ్ారుులు తమ దరఖాసుులను (అరుత సరిుఫికెట్ లు)

గెజెటడ్ ఆఫీసరు

దృవీకరణతో జత పరచి ఉద్యాన సహయ సంచయలకులు, SBI పరధయన కారాాలయము ఎదురుగా, నరశంహారావు
పేట, ఏలూరు నందు ద్ిిః05-11-2020 నుండి 15-11-2020 వరకు ఉదయం గం 10-30ల నుండి సాయంతరం
గం.5-00ల లోపు కారాాలయము పనిద్ినములలో సమరిపంచవల ను. గడువు ముగిసిన పిదప దరఖాసుులు
సీేకరించబడవు. జిలాా వెబ్ సైట్ నందు తెలిపిన సీనియర్ సహాయకులు, అక ంటంటు మరియు ఆఫీసు సబారిినేట్
పో సుులకు తగిన అరుత దృవ పతరములను జత చేయవల ను. అసంపూరణ దరఖాసుులను మరియు అరుత జత
చేయని వారి దరఖాసుులు తిరసకరింపబడును. ఈ నొటిఫికవషన్ అమలు పరుుటకు మరియు నిలుపదలచేయుటకు
జిలాా నియామకపు కమిటి, పశుమ గోద్యవరి జిలాా వారికి పూరిు అధికారము కలదు.
కూమ

ఉద్య ోగ

ఖ్ాళీల

సెంఖ్ో

వివరములు

సెంఖ్ో

1.

సీనియర్

1

సహాయకులు

విద్యోరహతలు

కేటగిరి

వేతనము

ఏద్ెైనయ గాాడుాయేషన్ తో పాటు

SC -

రూ.17,500/- (పరభ్ుతే

కంపూాటరు పరిజా ఞనము

Women

నిబందనల మేరకు

మరియు అనుభ్వము కలిగిన

ESI,EPF వరిుంపు)

వారికి పారధయనాత
2.

అక ంటంటు

1

బి.కాం (అక ంటుు)

ST -

రూ.17,500/- (పరభ్ుతే

గాాడుాయేషన్ తో పాటు

Women

నిబందనల మేరకు

కంపూాటరు పరిజా ఞనము

ESI,EPF వరిుంపు)

మరియు అనుభ్వము కలిగిన
వారికి పారధయనాత
3.

ఆఫీసు సబారిినట్
ే

1

పదవ తరగతి ఉత్తు రణత

BC –

రూ.12,000/- (పరభ్ుతే

మరియు అనుభ్వము కలిగిన

General

నిబందనల మేరకు

వారికి పారధయనాత

(Male)

ESI,EPF వరిుంపు)

వయససు; ద్ి.01-07-2020 నయటికి 18 - 42 సంవతురముల మదా కలిగిన వారు మరియు SC/ST/BC లకు 5
సంవతురముల సడలింపు ఉంటుంద్ి.
ఎంపిక కాబడిన అభ్ారుులకు ఇంటరూే మరియు సరిుఫికవట్ వెరిఫికవషన్ ద్ి.16-11-2020 నుండి 20-112020 వరకు నిరేహంచబడును. తదుపరి వివరముల కొరకు సంపరద్ించవలసిన ఫో ను నెంబరుిః 08812-220190.
సం/- పి.బాలాజి కుమార్,
ఉద్యాన సహాయ సంచయలకులు,
ఏలూరు, పశుమగోద్యవరి జిలాా

Name of the Office

:

Application for the post of

:

Asst. Director of Horticulture,
Eluru,West Godavari District.

..............................................................................................................................................
Name of Applicant

:

Father/Husband Name

:

Date of Birth

:

Gender

:

Male / Female

Social status

:

BC-A,BC-B,BC-C,BC-D,BC-E
SC, ST

Marital status

:

Married / Un Married

Educational qualification

:

Year of passing

SSC
Intermediate
Degree

:
:
:

Technical qualification

:

Job Experience if any

:

Address for communication

:

Adhar Number

:

Mobile Number

:

E-mail Id

:

Signature of the applicant.
Enclosures:
1. SSC/10th .
2. Intermediate / 10+2.
3. Degree.
4. Experience certificate.
5. Caste certificate.

