
ெச�தி ெவளியீ� எ� :154      நா�:19.11.2019 

அர� ேயாகா ம� ! இய�ைக ம$%&வ' க()*, அ$!பா'க!, ெச-ைன-600 106. கால 2ைற 

அ45பைட ஊதிய! 8பா�.15,700-50,000 (நிைல  - 1) எ-ற விகித%தி(   அ<வலக 

உதவியாள>,சைமயல>,ம$%&வமைன பணியாள>,கிள @ன> ம� ! &5AரB பணியாள>க� பதவி'C 

கீE'காF! தCதிக� Gல! நிர5ப5கிற& 

ெமா%த பணியிடHக� :20 

1. பதவியி- ெபய>  அ<வலக  உதவியாள> (Office Assistant) 

க(வி தCதி  எ�டா! வC5A ேத>Iசி / ப%தா! வC5A ேதா(வி   

பணியிடHகளி-  
எ�ணி'ைக  

2  (இர�)  

இன!  1.ெபா& ேபா�4-1 2-K*ைம 

2.அ$Lததிய> ஆதிதிராவிட>-1 2-K*ைம        

வய&  வர!A  CைறLத ப�ச! 18 வய&'C ேம<! OC-30 வய&'C 
மிகாம<! BC/MBC-32 வய&'C மிகாம<!,SC/ST-35  
வய&'C மிகாம<!   

2. பதவியி- ெபய>  சைமயல>  ( Cook ) 
க(வி தCதி  எ�டா! வC5A ேதா(வி    

பணியிடHகளி-  
எ�ணி'ைக  

3 (G-  )  

இன!  1.ெபா& ேபா�4-1 2-K*ைம 

2.அ$Lததிய> ஆதிதிராவிட>-1 2-K*ைம 

3.மிகB! பி�ப%த5ப�ேடா> ம� ! ச>ீமரபின>-1 
2-K*ைம 

வய&  வர!A  CைறLத ப�ச! 18 வய&'C ேம<! OC-30 வய&'C 
மிகாம<! BC/MBC-32 வய&'C மிகாம<!,SC/ST-35  
வய&'C மிகாம<!   

3. பதவியி- ெபய>  ம$%&வமைன பணியாள>    (Hospital  worker ) 
க(வி தCதி  எ�டா! வC5A ேதா(வி    

பணியிடHகளி-  
எ�ணி'ைக  

9  ( ஒ-ப& )  

இன!  1.ெபா& ேபா�4-1 2-K*ைம 

2.அ$Lததிய> ஆதிதிராவிட>-1 2-K*ைம 

3.மிகB! பி�ப%த5ப�ேடா> ம� ! ச>ீமரபின>-1 
2-K*ைம 

4. பி�ப%த5ப�ேடா>-1 2-K*ைம(கி$%&வ 
ம� ! 2]லி! தவிர) 
5.ெபா& ேபா�4-1  

6. ஆதிதிராவிட>-1  

7. மிகB! பி�ப%த5ப�ேடா> ம� ! ச>ீமரபின>-1 

8. ெபா& ேபா�4-1 

9. பி�ப%த5ப�ேடா>-1 

வய&  வர!A  CைறLத ப�ச! 18 வய&'C ேம<! OC-30 வய&'C 
மிகாம<! BC/MBC-32 வய&'C மிகாம<!,SC/ST-35  
வய&'C மிகாம<!   

 

 

 

 

 



4. பதவியி- ெபய>  கிளின>  ( Cleaner ) 
க(வி தCதி  எ�டா! வC5A ேதா(வி    

பணியிடHகளி-  
எ�ணி'ைக  

1   ( ஒ-  )  

இன!  1.ெபா& ேபா�4-1 2-K*ைம 

வய&  வர!A  CைறLத ப�ச! 18 வய&'C ேம<! OC-30 வய&'C 
மிகாம<! BC/MBC-32 வய&'C மிகாம<!,SC/ST-35  
வய&'C மிகாம<!   

5. பதவியி- ெபய>  

&5AரB பணியாள>க� (Sanitory worker ) 
க(வி தCதி  எ�டா! வC5A ேதா(வி    

பணியிடHகளி-  
எ�ணி'ைக  

5 (ஐL&)  

இன!  1.ெபா& ேபா�4-1 2-K*ைம 

2.அ$Lததிய> ஆதிதிராவிட>-1 2-K*ைம 

3.மிகB! பி�ப%த5ப�ேடா> ம� ! ச>ீமரபின>-1 
2-K*ைம 

4. பி�ப%த5ப�ேடா>-1 2-K*ைம(கி$%&வ 
ம� ! 2]லி! தவிர) 
5.ெபா& ேபா�4-1 

வய&  வர!A  CைறLத ப�ச! 18 வய&'C ேம<! OC-30 வய&'C 
மிகாம<! BC/MBC-32 வய&'C மிகாம<!,SC/ST-35  
வய&'C மிகாம<!   

 

ேம�க�ட பணியிடHகd'C CைறLத ப�ச அ45பைட ஊதிய! 8.15,700/- 

SCALE OF PAY  Level-1(15,700-50,000) 

Cறி5A :- ேம�க�ட பதவிகd'C உய>க(வி ப4%தவ>க� வி�ணபி'க ேதைவயி(ைல  

ேம<! விவரHகd'C: அர� ேயாகா ம� ! இய�ைக ம$%&வ' க()* அ$!பா'க! 

ெச-ைன-600 106 

எ-ற 2கவ*யி( அFகB!.ெதாைலேபசி எ�:044-26222516 

வி�ண5பHக� ெப ! இட! : அர� ேயாகா ம� ! இய�ைக ம$%&வ' க()* அ$!பா'க! 

ெச-ைன-600 106.வி�ண5ப! வழHக5ப! ேநர! காைல 10.00 மணி 2த( மாைல 5.00 மணி வைர  

வி�ண5ப! வழHC! ேததி:   22.11.2019 2த(    06.12.2019 வைர  

f>%தி ெச�ய5ப�ட வி�ண5பHக� வL& ேசர ேவ�4ய கைடசி ேததி  12.12.2019 மாைல 05.00 

வைர. 

Ï¤jftiyÏ¤jftiyÏ¤jftiyÏ¤jftiy    br‹id kht£l M£Áa®. ÂUkÂ M®. Ó¤jhy£Rä, Ï.M.g., mt®fŸ br‹id kht£l M£Áa®. ÂUkÂ M®. Ó¤jhy£Rä, Ï.M.g., mt®fŸ br‹id kht£l M£Áa®. ÂUkÂ M®. Ó¤jhy£Rä, Ï.M.g., mt®fŸ br‹id kht£l M£Áa®. ÂUkÂ M®. Ó¤jhy£Rä, Ï.M.g., mt®fŸ 
bjçé¤JŸsh®. bjçé¤JŸsh®. bjçé¤JŸsh®. bjçé¤JŸsh®.     
 

nra;jp ntspaPL 

nra;jp kf;fs; njhlh;G mYtyh;> 
khtl;l Ml;rpah; mYtyfk;> 
nrd;id-01 


