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அரசாைண நிைல எC.72, (இ5) நாV 09.07.2013 அரசாைண நிைல எC.44, ெதாழிலாள
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எC.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 ` ேப.> வழLக,பOட இைடAகால
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கCM,பாக இைணAக ேவCD .

2. இனmழ;சி, வய+ ம;P

க>வ-$ த<திய;ற நப கள_டமி@8+ வர,ெபP
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அறிவ-Aக,பOட ஊராOசி, ப<திA<V வசிAக ேவCD .
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அதிகபOசமாக 35 வயதி;< மிகாமq
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ஊராOசி ஒ`றிய$தி` தன_ அqவல

/ வOடார வள Eசி அqவல

ைடய

(கி.ஊ) அவ கள_ட

ேந.ேலா அ>ல+ பதிவwச> xலமாகேவா 10.04.2018 (ெசoவா^கிழைம) அ`P ப-;பக> 5.45
மண-A<V அk,ப- ைவAக ேவCD . கால

கட8+ ெபற,பD

வ-Cண,பLகV

நிராக.Aக,பD .
த<திcVள வ-Cண,பதார கlA< ேந jக$ேத N நைடெபP
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இட
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ேததி

(Call Letter) அk,ப- ைவAக,பD .
காலி,பண-ய-டLகlAகான வ-வரLகV ம;P

வ-Cண,ப பMவ

ச ப8த,பOட ஊராOசி ஒ`றிய அqவலக$திq , ேதசிய ெதாழி> ெநறி வழிகாOD ைமய
இைணயதள

(National Career Service Portal) www.ncs.gov.in ம;P

கடz

மாவOட இைணயதள

www.cuddalore.nic.in எ`ற இைணயதள$தி> ெவள_ய-ட,பODVள+.
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