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4ைற

அரசாைண நிைல எ*.72, (இ5) நாV 09.07.2013 அரசாைண நிைல எ*.44, ெதாழிலாள

ம=P$

ேவைலவா]5G 4ைற (T2) நாV 11.03.2015 ம=P$ அரசாைண நிைல எ*.73, ெதாழிலாள
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ேவைலவா]5G
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ெத7வ6Cக5பOEVள

ம4ைர

கிைள

வழC>

எ*.MP(MD) 2/2014 and 1/2015 in WP(MD) 12032/2014, MP(MD) 2/2013 and 1/2015 in WP(MD) 16884/2013 and

WMP(MD) 1166/2016 and 3240/2016 in WP(MD) No.1393/2016 _ ேப7@ வழMக5பOட இைடCகால
உ தரவ6=> உOபOE நிர5ப5பE$.
நிபKதைனக
1. வ6*ண5பதார கV க@வ6 த>தி, இB5ப6ட$, சாதிHசா_P, h_i7ைம சா_P
ஆகியைவகjC> ஆதார$ க*25பாக இைணCக ேவ*E$.
2. இன.ழ=சி, வய4 ம=P$ க@வ6

த>திய=ற நப கள^டமிB/4 வர5ெபP$

வ6*ண5பMகV நிராக7Cக5பE$.
3. ஒlெவாB கிராம ஊராOசி5 பண6ய6ட தி=>$ த>திய6_ அ25பைடய6@ தன^ தன^ேய
வ6*ண5ப6Cக ேவ*E$.
4. வ6*ண5பதார

காலிய6ட$ அறிவ6Cக5பOட ஊராOசி5 ப>திC>V வசிCக ேவ*E$.

5. த>தியான வ6*ண5பதார

ச$ப/த5பOட ஊராOசிய6@ இ@லாவ6Oடா@

அlmராOசிய6_ எ@ைலைய ஒO2ய ஊராOசிய6லிB/4 வ6*ண5ப6C>$ த>தி வா]/த
நப கV ப7சீலைன ெச]ய5பEவ .
6. அர. வ6திகள^_ப2 இன .ழ=சி hைற ப6_ப=றி நியமனMகV ேம=ெகாVள5பE$.
7.ெபா45ப67வ6ன

வ6*ண5ப6C>$ ேததிய6@ >ைற/த4 18 வய4 ;

தி அைட/தவராகN$

01.07.2018 அ_P அதிகபOசமாக 30 வயதி=> மிகாமn$ இBCக ேவ*E$, ஆதிதிராவ6ட
பழM>2ய6ன

/ மிகN$ ப6=பE த5பOேடா

/

(ம=P$ சீ மரப6ன ) / ப6=பE த5பOேடா

வ6*ண5ப6C>$ ேததிய6@ >ைற/த4 18 வய4 ;

தி அைட/தவராகN$ 01.07.2018 அ_P

அதிகபOசமாக 35 வயதி=> மிகாமn$ இBCக ேவ*E$.
ேத N ெச]ய5பE$ நப கjC> 2017 திB திய ஊதியC >o வ6திகV கீ p சிற5G காலhைற
ஊதிய$ அOடவைண (Matrix Table Level-4) >ைற/தபOச$ u.7700/- ம=P$ அiமதிCக5பOட
ப2கV வழMக5பE$.
;

தி ெச]ய5பOட வ6*ண5பMகV உ7ய சா_Pகள^_ நக@கjட_ ெதாட Gைடய

ஊராOசி ஒ_றிய தி_ தன^ அnவல

/ வOடார வள Hசி அnவல

(கி.ஊ) அவ கள^ட$

ேந7ேலா அ@ல4 பதிவvச@ wலமாகேவா 10.04.2018 (ெசlவா]கிழைம) அ_P ப6=பக@ 5.45
மண6C>V அi5ப6 ைவCக ேவ*E$. கால$ கட/4 ெபற5பE$ வ6*ண5பMகV
நிராக7Cக5பE$.
த>திbVள வ6*ண5பதார கjC> ேந hக ேத N நைடெபP$ இட$ ம=P$ ேததி
>றி 4 ேந காண@ க2த$ (Call Letter) அi5ப6 ைவCக5பE$.
ஊராOசி ெசயலாள

காலி5பண6ய6டMகjCகான வ6வரMகV ம=P$ வ6*ண5ப ப2வ$

ச$ப/த5பOட ஊராOசி ஒ_றிய அnவலக திn$, ேதசிய ெதாழி@ ெநறி வழிகாOE ைமய
இைணயதள$ (National Career Service Portal) www.ncs.gov.in ம=P$ கடy

மாவOட இைணயதள$

www.cuddalore.nic.in எ_ற இைணயதள தி@ ெவள^ய6ட5பOEVள4.

தனF அSவல
அ

/ வ'டார வள !சி அSவல

ணாகிராம& ஊரா'சி ஒDறிய&
SP

(கி.ஊ)

