
பத்திரிக்கை செய்தி 
ெமூை பாதுைாப்புத் துகையின் ைீழ் இயங்கும் ைடலூர் மாவட்ட 

குழந்கதைள் பாதுைாப்பு அலைிற்கு பணியாளர் ஆட்செர்ப்பு 
 கடலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகிற்கு கீழ்கண்ட 
பணியிடம் ஒரு  வருட கால ஒப்பந்ை தைாகுப்பூைிய அடிப்பதடயில் 
பூர்த்ைி தெய்யப்பட உள்ளைால், அைற்கான விண்ணப்பங்கள் 
ைகுைியான தபண் நபர்களிடமிருந்து வரவவற்கப்படுகின்றன. 
இப்பணியிடங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வயது, கல்வி ைகுைி, 
விண்ணப்ப படிவம் மற்றும் இைர விவரங்கள் கடலூர் மாவட்ட 
இதணய ைள முகவரி www.cuddalore.tn.nic.in–ல் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (குைிப்பு: இந்தப்பணி முற்ைிலும் தற்ைாலிை 
அடிப்பகடயிலானது) 
நிரப்பப்படவுள்ள காலிப்பணியிடம் மற்றும் தைாகுப்பூைியம் 
வ. 
எ
ண் 

பதவியின் 
சபயர் 

எண்ணி
க்கை 

ைல்வி தகுதி, அனுபவம் 
மற்றும் வயது 

சதாகுப்பூ
தியம் 

(மாதம்) 

1 

ஆற்றுப்படுத்
துநர் 
(Counsellor) 
 

1 
(தபண்க
ள் 

மட்டும்) 

 பட்டைாரி/முதுகதல 
பட்டைாரி Social Work 
/Sociology/Psychology/ Public 
Health/ Counselling from a   
recognized university 
(அல்லது) PG Diploma in 
Counselling and 
Communication. 

 At least 1 year of working 
experience with the 
Govt./NGO 

      preferably in the field of 
Women         &Child 
Development. 

 Proficiency in Computers. 
 வயது 18 முைல் 40க்குள் 

ரூ.18,536/- 

வமற்காணும் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பம் 
இதணயைளத்ைில் தவளியிடப்பட்டுள்ளதை பைிவிறக்கம் தெய்து 
புதகபடத்துடன் (Passport size) பூர்த்ைி தெய்து 23.01.2023க்குள் 
பின்வரும் முகவரிக்கு பைிவு அஞ்ெலில் விண்ணப்பங்கள் வந்து 
வெரும் வதகயில் அனுப்பி தவக்க வவண்டும் என 
தைரிவித்துக்தகாள்ளப்படுகிறது. 
மாவட்ட குழந்கதைள் பாதுைாப்பு அலுவலர், 
மாவட்ட குழந்கதைள் பாதுைாப்பு அலகு, 
எண். 312, இரண்டாவது தளம், 
மாவட்ட ஆட்ெியர் அலுவலைம், ைடலூர்-607001. 
         மாவட்ட ஆட்ெியர், 

         கடலூர். 
  

http://www.cuddalore.tn.nic.in/


Press Release 

Recruitment of staff for District Child Protection Unit, Cuddalore 
under the control of Social Defence Department 

Applications are invited for District Child Protection Unit from eligible female 
candidates for the following vacancy. The staff to be recruited for the District Child 
Protection Unit will be on 1 year consolidated contractual basis. For further details 
please visit the district website www.cuddalore.tn.nic.in (Note: This post is purely 
temporary basis) 

SI.No. Designation 
No. of 
vacant 
post 

Education Qualification, 
Experience and Age 

Consolidated 
Pay (Monthly) 

1 Counsellor 
1 

(Female 
only) 

 Graduate in Social Work 
/Sociology/Psychology/ Public 

      Health/ Counselling from a   
recognized university. 

OR 
 PG Diploma in Counselling and                        
Communication. 

 At least 1 year of working 
experience with the Govt./NGO 

      Preferably in the field of Women         
&Child Development. 

 Proficiency in Computers. 
 Age: 18 to 40 years 

Rs. 18,536/- 

Eligible candidates can apply for the above said posts in the prescribed 
application form along with a passport size photograph on or before 23.01.2023 to 
the following address through register post.  

District Child Protection Officer,  
District Child Protection Unit,  
No. 312, IInd Floor,  
Collectorate,  
Cuddalore - 607001.  
 

          District Collector, 
               Cuddalore 

 

 

 

 

 

http://www.cuddalore.tn.nic.in/


Application Form for the post of _________________________ 

 
1 Name of the Applicant  

Paste a recent 
color passport size 

photograph 
(3.5 X 4.5 cm) 

2 Name of the Father/Husband  
3 Date of Birth  
4 Age as on 31/12/2022  
5 Sex  
6 Religion   
7 Community OC / BC / MBC / SC /ST 
8 Native District  
9 Marital Status  

10 Address for Communication  

11 Phone Number  
12 Email id  
13 Educational Qualification  

14 Details of Work Experience 
 
 
 
 

 

15 If physically disabled mention  
the Disability  

 

16 In case of widow/divorcee/  
deserted wife/ destitute/ex- 
student of home(please  
mention the category)  

 

 
Date: 

Place:            

Applicant’s signature 

 

 



விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் சபயர் _________________________ 
 

1 விண்ணப்பைாரரின் தபயர்  

பாஸ்வபார்ட் 

அளவு 

புதகப்படம் 
(3.5 X 4.5 cm) 

2 விண்ணப்பைாரரின் ைந்தை / 
கணவர் தபயர் 

 

3 பிறந்ை வைைி  

4 வயது (31/12/2022 அன்று)  

5 பாலினம்  

6 மைம்   

7 ொைி OC / BC / MBC / SC 
/ST 

8 தொந்ை மாவட்டம்  

9 ைிருமணம் ஆனவரா? 

ஆம்/இல்தல 

 

10 விண்ணப்பைாரரின் முகவரி  

11 தைாதலவபெி எண்  

12 மின்னஞ்ெல் முகவரி  

13 கல்வித் ைகுைி  

14 முன் அனுபவம் 
 
 
 

 

15 விண்ணப்பைாரர் 
ஊனமுற்வறாரா? 
ஆம்/இல்தல 

 

16 விைதவ/கணவனால் 
தகவிடப்பட்டவர்/ஆைரவற்வறார்/ 
வெதவயில்ல முன்னாள் 
மாணவி  

 

நாள்: 

இடம்:            

விண்ணப்பைாரரின் 

தகதயாப்பம் 


