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அரசாைண நிைல எ>.72, (இ5) நா\ 09.07.2013 அரசாைண நிைல எ>.44, ெதாழிலாள

Aைற
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ேவைலவா;BP Aைற (T2) நா\ 11.03.2015 மLWJ அரசாைண நிைல எ>.73, ெதாழிலாள
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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 d ேப"
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வ@Fத,தி, இNBப@டJ, சாதிQசாdW, jdk"ைம சாdW

ஆகியைவகl=, ஆதாரJ க>-Bபாக இைண=க ேவ>OJ.
2. இனmழLசி, வயA மLWJ க

வ@F த,தியLற நப களcடமிNIA வரBெபWJ

வ@>ணBப+க\ நிராக"=கBபOJ.
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காலிய@டJ அறிவ@=கBப!ட ஊரா!சிB ப,தி=,\ வசி=க ேவ>OJ.
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நப க\ ப"சீலைன ெச;யBபOவ .
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,ைறIதA 18 வயA E Fதி அைடIதவராகVJ

01.07.2018 அdW அதிகப!சமாக 30 வயதிL, மிகாமqJ இN=க ேவ>OJ, ஆதிதிராவ@ட
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,ைறIதA 18 வயA E Fதி அைடIதவராகVJ 01.07.2018 அdW

அதிகப!சமாக 35 வயதிL, மிகாமqJ இN=க ேவ>OJ.
ேத V ெச;யBபOJ நப கl=, 2017 திNFதிய ஊதிய= ,r வ@திக\ கீ s சிறBP காலjைற
ஊதியJ அ!டவைண (Matrix Table Level-4) ,ைறIதப!சJ x.7700/- மLWJ அkமதி=கBப!ட
ப-க\ வழ+கBபOJ.
E Fதி ெச;யBப!ட வ@>ணBப+க\ உ"ய சாdWகளcd நக
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/ வ!டார வள Qசி அqவல

கlடd ெதாட Pைடய
(கி.ஊ) அவ களcடJ

zலமாகேவா 10.04.2018 (ெசoவா;கிழைம) அdW ப@Lபக

5.45

மண@=,\ அkBப@ ைவ=க ேவ>OJ. காலJ கடIA ெபறBபOJ வ@>ணBப+க\
நிராக"=கBபOJ.
த,திf\ள வ@>ணBபதார கl=, ேந jகFேத V நைடெபWJ இடJ மLWJ ேததி
,றிFA ேந காண

க-தJ (Call Letter) அkBப@ ைவ=கBபOJ.
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காலிBபண@ய@ட+கl=கான வ@வர+க\ மLWJ வ@>ணBப ப-வJ

சJபIதBப!ட ஊரா!சி ஒdறிய அqவலகFதிqJ, ேதசிய ெதாழி
இைணயதளJ (National Career Service Portal) www.ncs.gov.in மLWJ கட3
www.cuddalore.nic.in எdற இைணயதளFதி

ெநறி வழிகா!O ைமய
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ெவளcய@டBப!O\ளA.

தனF அSவல

/ வ&டார வள !சி அSவல

க%மா.ர% ஊரா&சி ஒDறிய%
SP

(கி.ஊ)

