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வசி?பவராக இK க ேவ

வய((01.07.2018 அF$)
18 வயP S MதியைடTP# 30
வயதிV5 மிகாம- இX+க
ேவ<Z#.

ஆதிதிராவGட

/ பழ,5$யGன

/ மிக`# பGVபZMதQபOேடா
(மVa# சீ மரபGன ) /
பGVபZதQபOேடா

க/வ 'தCதி

18 வயP S MதியைடTP# 35
வயதிV5 மிகாம- இX+க
ேவ<Z#.

10# வ5Q
ேத [சி
ெபVறிX+க
ேவ<Z#

+%.

அறிவG+கQபOட

காலிQபணGயGட,கe

ஊராக

வள [சி

மVa#

ஊராOசிM

Pைற

அரசாைண நிைல எ<.72, (இ5) நாe 09.07.2013 அரசாைண நிைல எ<.44, ெதாழிலாள
ேவைலவாkQ
மVa#

Pைற (T2) நாe 11.03.2015 மVa# அரசாைண நிைல எ<.73, ெதாழிலாள

ேவைலவாkQ

ெசயலாள

மVa#

(ஆ 1)

அவ களlH

Pைற,

க$த

19.04.2017,

எ<.MS1,

மா< மி5

நிபTதைனகளlHப$n#,

நாe

நாe

ெசHைன

ஊரக

வள [சி

02.01.2018--

உய நpதிமHற#

மVa#

ஊராOசி

ெதRவG+கQபOZeள

மPைர

கிைள

வழ+5

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 H ேபR- வழ,கQபOட இைட+கால
உMதரவGV5 உOபOZ நிரQபQபZ#.
நிபLதைனக
1. வG<ணQபதார கe க-வGMத5தி, இXQபGட#, சாதி[சாHa, rHsRைம சாHa
ஆகியைவகt+5 ஆதார# க<$Qபாக இைண+க ேவ<Z#.
2. இனuழVசி, வயP மVa# க-வGM த5தியVற நப களlடமிXTP வரQெபa#
வG<ணQப,கe நிராகR+கQபZ#.
3. ஒwெவாX கிராம ஊராOசிQ பணGயGடMதிV5# த5தியGH அ$QபைடயG- தனlMதனlேய
வG<ணQபG+க ேவ<Z#.
4. வG<ணQபதார

காலியGட# அறிவG+கQபOட ஊராOசிQ ப5தி+5e வசி+க ேவ<Z#.

5. த5தியான வG<ணQபதார

ச#பTதQபOட ஊராOசியG- இ-லாவGOடா-

அwxராOசியGH எ-ைலைய ஒO$ய ஊராOசியGலிXTP வG<ணQபG+5# த5தி வாkTத
நப கe பRசீலைன ெசkயQபZவ .
6. அரu வGதிகளlHப$ இன uழVசி rைற பGHபVறி நியமன,கe ேமVெகாeளQபZ#.
7.ெபாPQபGRவGன

வG<ணQபG+5# ேததியG- 5ைறTதP 18 வயP S Mதி அைடTதவராக`#

01.07.2018 அHa அதிகபOசமாக 30 வயதிV5 மிகாமy# இX+க ேவ<Z#, ஆதிதிராவGட
பழ,5$யGன

/ மிக`# பGVபZMதQபOேடா

/

(மVa# சீ மரபGன ) / பGVபZMதQபOேடா

வG<ணQபG+5# ேததியG- 5ைறTதP 18 வயP S Mதி அைடTதவராக`# 01.07.2018 அHa
அதிகபOசமாக 35 வயதிV5 மிகாமy# இX+க ேவ<Z#.
ேத ` ெசkயQபZ# நப கt+5 2017 திXMதிய ஊதிய+ 5z வGதிகe கீ { சிறQ

காலrைற

ஊதிய# அOடவைண (Matrix Table Level-4) 5ைறTதபOச# }.7700/- மVa# அsமதி+கQபOட
ப$கe வழ,கQபZ#.
S Mதி ெசkயQபOட வG<ணQப,கe உRய சாHaகளlH நக-கtடH ெதாட
ஊராOசி ஒHறியMதிH தனl அyவல

/ வOடார வள [சி அyவல

ைடய

(கி.ஊ) அவ களlட#

ேநRேலா அ-லP பதிவEச- ~லமாகேவா 10.04.2018 (ெசwவாkகிழைம) அHa பGVபக- 5.45
மணG+5e அsQபG ைவ+க ேவ<Z#. கால# கடTP ெபறQபZ# வG<ணQப,கe
நிராகR+கQபZ#.
த5திneள வG<ணQபதார கt+5 ேந rகMேத ` நைடெபa# இட# மVa# ேததி
5றிMP ேந காண- க$த# (Call Letter) அsQபG ைவ+கQபZ#.
ஊராOசி ெசயலாள

காலிQபணGயGட,கt+கான வGவர,கe மVa# வG<ணQப ப$வ#

ச#பTதQபOட ஊராOசி ஒHறிய அyவலகMதிy#, ேதசிய ெதாழி- ெநறி வழிகாOZ ைமய
இைணயதள# (National Career Service Portal) www.ncs.gov.in மVa# கடJ

மாவOட இைணயதள#

www.cuddalore.nic.in எHற இைணயதளMதி- ெவளlயGடQபOZeளP.
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