
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము  
మహిళా అభివృదధి  మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ విశాఖప్ట్నం 

నోటి్ఫికేషన్ నం.615/2015/SA, తేదీ  -11-2022 

గృహహ ింస రక్షణ విఫాగిం విశఖట్నిం నిందు ఖాళీగ యునన లీగల్ కౌన్సిలర్ పో స్్ట భర్తీచేయు న్సమితీ్ిం 
 

  మహ ళా అభిఴృద్ధి  మరి్యు శిశు సింకే్షమ శఖ విశఖట్నిం నిందు నడబడుచునన గృహహ ింస రక్షణ 
విఫాగిం నిందు ఖాళీగ యునన లీగల్ కౌన్సిలర్ పో స్్ట కింట్ాాక్ట్  దితిన భర్తీచేయు న్సమితీ్ిం మహ ళా అభయరదు ల 

నుిండి దరఖాసుీ లట కోరబడుచుననవి. 

# పో సు్  ఖాళీల సింఖయ 01-07-2022  

నాట్ికి గరి్ష్్ ఴయసుి 
నెలసర్ ి

పరి్తోష్క్ిం 
1 లీగల్ కౌన్సిలర్ 01 42 సిం. ద్ాట్క్ూడదు  35,000/- 

    

  ాభుత్వ ఉతీ్రదవలట సింఖయ. 05, తేద్ధ.08.01.2013 ాకరిం లీగల్ కౌన్సిలర్ పో స్్ట కఴలసన 

అరహత్లట/న్సబింధనలట ద్ధగుఴ ప ిందురచడబ ైనద్ధ. 
1. లీగల్ కౌన్సిలర్ పో సు్  కింట్ాాక్ట్  దితిన (1) సింఴత్ిర కలము అనగ (12) నెలలక్ట భర్తీ చేయబడును  
2. దరఖాసుీ  ద్ారదలట ఎల్.ఎల్.బ/బ.ఎల్. పస్ట అయుిండి నాయయవద్ధగ క్నీసము (5) సింఴత్ిరముల 

అనుభఴము క్లిగి ఉిండఴలెను. 
3. లీగల్ కౌన్సిలర్ గ న్సయమిింబడిన అభయరి్ు నాయయవద్ధగ త్మ స ింత్ పాకట్సు చేయర్దు  
4. మరి్యు లీగల్ కౌన్సిలర్ గ న్సయమిింబడిన అభయరి్ు గృహహ ింస చట్్ిం, రక్షణ అధధకరి్ వరద 

అపగిించన విధులను ఫాదయత్గ గృహహ ింస చట్్ిం నిందలి సూచనలట ననుసరి్ించుచు విధులట 
న్సరవరీి్ించఴలెను.  
 

లీగల్ కౌన్సిలర్ న్సరవహించ వలసిన బాధ్యత్లు/విధ్ులు : 
1. కౌనెిలర్ బాధధత్ మహ ళలక్ట ఈ చట్్ిం విఴరి్ించి, గౌరఴ జ్యయడిషయల్ బేజిస్్ టే్ కోరద్ ల ముిందు గృహ 

సింఘట్న న్సవేద్ధక్ ( D.I.R) ద్ాఖలట చేయుట్క్ట మరి్యు కేసు ప ైల్ చేయబడి, విచారణ కోసిం పో స్్ట 

చేయడాన్సకి ఆబ క్ట సహాయిం చేయుట్. 

2. బాధధత్ులక్ట నాయయ సహాయిం అింద్ధించడిం మరి్యు చట్్రబ ైన తాాలను రూప ింద్ధించడిం. 

3. కోరద్ ల నుిండి ాతివద్ధ యొక్క సమనలను ప ింద్ధ మరల హ ింగరదు ల ద్ావర్ ర్ ిండు పర్త్లక్ట ింుట్. 

4. ట్ిష్నర్తో పట్ు బేజిస్్ టే్ కోరద్ క్ట హాజరఴుట్. 

5. మానఴ హక్టకల క్మిష్న్ ద్ావర్ ింబడే మానఴ హక్టకల కేసుల ై విచారణలట న్సరవహ ించుట్. 

6. బేజిస్్ టే్ ఆద్ేశల ాకరిం బాధధత్ మహ ళల సమమతితో ఴయకిీగత్ింగ లేద్ా ఉమమడిగ బాధధత్ ఴయక్టీ లక్ట సలహా ఇఴవట్ిం.  
7. అఴగహన శిబర్లట న్సరవహ ించడిం 

8. DV చట్్ిం ై నెలవర్త మరి్యు త్ైమైాసక్ న్సవేద్ధక్లను సదిిం చేయట్ిం.  
9. సమనుల  మరి్యు గృహ సిందరశనల స్ఴ మరి్యు కోరద్  ఉతీ్రదవల అమలట మొదలెైన వట్ికి 

సింబింధధించిన న్సవేద్ధక్లను సదిిం చేయడిం. 
10. DV చట్్ిం ాకరిం న్స చేసుీ ననుపడు PWDV చట్్ిం రూల్ి, 2006 ాకరిం విధానాలను అనుసరి్చి. 

రక్షణ అధధకరి్కి సహాయిం అింద్ధించట్ిం.  
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11. రక్షణ అధధకరి్ సమయానుసరము చ్్ప ఇత్ర  నులట చేయుట్.  
 

  ఆసకీి గల అభయరది లట https://visakhapatnam.nic.in/ వెబ్ైిట్ు నుిండి దరఖాసుీ  ఫరిం డౌనలల డ్ 
చేసుకొన్స నలట్ిపకేష్న్ ాకరిం న్సరే్ుశిించిన ధుాఴ త్ాములతో త్మ  దరఖాసుీ ను తేద్ధ.14-11-2022 ఉదయిం 
గిం.10.00 నుిండి  తేద్ధ.23-11-2022 సయింత్ాిం గిం.5.00 లోు (కర్యలయు న్స ద్ధనములలో)  జిలాల  
మహ ళా మరి్యు శిశు సింకే్షమ మరి్యు సధధకరత్ మరి్యు రక్షణ అధధకరి్, గృహ హ ింస చట్్ిం 2005 వరి్ 

కర్యలయము, ర్ ిండఴ అింత్సుీ , ాగతిభఴన్, స క్ ర్-9, యిం.వి..కోలనీ, విశఖట్నిం నిందు 
సమరి్పించఴలెను. 

 
 

                                                                జిలలా  కలెకటర్ మరియు చ ైర్ ప్రిన్  
                                                                 జిలలా  సెలెక్షన్ కమిటీ్ విశాఖప్ట్నం 
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APPLICATION FORM 

 

1. Proposed Position :__________________________________ 

2. Name   :__________________________________ 

3. Father’s Name :__________________________________ 

4. Address  :__________________________________ 

a) Permanent :___________________________________ 

 

 

b)  Present  :___________________________________ 

 

 

 

5. Telephone/Mobile: _____________________________________ 

6.  Email            : ____________________________________ 

7. Date of Birth          : _____________________ Nationality: ________________________                                                                                                   

8. Education Graduation to Professional Qualification) 

Sl.No Level Exam 
Board/ 

Institution 
Year of 
Passing 

Maximum 

Marks/ 
Grade 

Points 

Marks / 

Grade 
Points  

obtained 

% of 
marks 

obtained 

1 SSC/Equivalent      

2 Inter      

3 Degree      

4 Post Graduation      

5 Additional if any      

 

9. Membership details of BAR Associations: ____________________________________ 

10. Computer Skill   : MS Word /Excel / Power point / Internet 
 

11.     Languages Known: __________________________________________________________ 
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12. Work experience/ Employment Record  

Name of the 

Organization 

Position 

held/ 
Designation 

Period 

(from 
to) 

Address 

& Phone 
No, 

Job 

Responsibilities 

Reasons for 

leaving 

      

      

      

      

      

      

 

CERTIFICATION 

  I certify that the information furnished by me in this application is true 

and complete. I understand that false information may be grounds for not 

hiring me or for immediate termination of emplacement at any point in future if 

I am hired. I authorize the verification of any or all information listed above 

(including the enclosed documents)  

 

Signature : ____________________________  

Date   : _____________________________ 
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