GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
HOUSING BOARD COMPLEX (Opp. to LIC)
NEW SARAM, PUDUCHERRY-13
PH.NO.0413-2244964 / 2242621 / 2243181
No. 002/DWCD/PSRCW/2019

Date:07.03.2019

NOTIFICATION
RECRUITMENT FOR VARIOUS POSTS IN PUDUCHERRY STATE RESOURCE
CENTRE FOR WOMEN, PUDUCHERRY
Puducherry State Resource Centre for Women functioning under the control of
the Department of Women and Child Development, Puducherry, invites application from
the eligible Natives/Residents of Union Territory of Puducherry for filling up of the
following vacancies in the Puducherry State Resource Centre for Women (PSRCW) to
be engaged on contract basis for a period of one year on consolidated wages. The
details of post wise vacancies are as follows:
PUDUCHERRY STATE RESOURCE CENTRE FOR WOMEN
SL.
No.

Name of the post

Number of
vacancies

1.
2.
3.
4.
5.

State Project Co-ordinator
Specialist Gender
Research Officer
Training and Research Officer
Assistant

1 No.
1 No.
1 No.
1 No.
1 No.

Salary
per month
(Rs.)
52,500/36,750/26,250/26,250/15,750/-

The eligibility criteria and other terms and conditions may be referred in the
detailed Notification available in the Website.
https://wcd. py.gov.in
https://www.py.gov.in
Last date for receipt of application is 07.04.2019

(S.YESVANTHAIYAH)
DIRECTOR

புதுச்சேரி அரசு
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் சமம்பாட்டுத் துதற
காநபாஜர் சால, யட்டு
ீ
யசதி யாரின கட்டிடம்,
எல்.ஐ.சி. (எதிரில்), புதுசாபம், புதுச்சசரி
ததாலசசி: 0413-2242621
அறிவிப்பு

புதுச்சசரி நகிர் நற்றும் குமந்லதகள் சநம்ாட்டுத் துலனின்

கீ ழ் இனங்கி யரும் புதுச்சசரி நகிர் ய லநனத்தில் ஒரு யருட
காத்திற்கு

ஒப்ந்த

அடிப்லடனில்

யூினன் ிபசதசத்லத, குடினிருப்பு
யாய்ந்த

ர்கிடநிருந்து

கீ ழ்

/

யிண்ணப்ங்கள் யபசயற்கப்டுகின்.
வ .

பைவியின் பபயர்

ண்எ

1

ணிபுரியதற்காக

புதுலய

இருப்ிடநாக தகாண்ட தகுதி
கண்ட

பணியிட

ணினிடங்களுக்கா

ஊைிய விவரம்

ண்எணிக்தக

)மாை அபப்பதடயிம(

1

52,500/-

நாி திட்ட
ஒருங்கிலணப்ார்

2

ாி சிப்பு அதிகாரி

1

36,750/-

3

ஆபாய்ச்சி அலுயர்

1

26,250/-

4

னிற்சி நற்றும்

1

26,250/-

1

15,750/-

ஆபாய்ச்சி அலுயர்
5

உதயினார்

கல்யித்தகுதி, யிதிபலகள் நற்றும், ிந்தலகள் கீ ழ் கண்ட
அலுயக

யலத்தத்தில்

தற்றுக்தகாள்ாம்.

பூர்த்தி

சசப சயண்டின கலடசி சததி
https://wcd. py.gov.in
https://www.py.gov.in

உள்
தசய்னப்ட்ட

அியிப்பு
யிண்ணப்ங்கள்

பம்
யந்து

07.04.2019
)S. யஷ்வந்தையா(
இயக்குநர்

