
ப�ரைசக� ப	டய� 

ப�ரதான ெசயலாள அ�வலக� –ெத� மாகாண� 

ப�� ெதாட� 
இல 

வழ�க�ப�கி�ற ேசைவ கால� 

தாபன� ப�� 1 ெத� மாகாண அரச ேசைவய�#எ#லா உ&திேயாக&த�கள(� பதவ� நிர*தமா+க#, பதவ�-ய�� 
ம./� ஓ1� ெபற2ெச1த# 

05 நா	க� 

 2 தன(யா� ெவள(நா	� வ��6ைற+7 அ8மதி வழ�7த# 03 நா	க� 

 3 வ2ச:ைகய�#லாத வாகன இற+7மதி அ8மதி�ப&திர� வழ�7த#. 05 நா	க� 

ஆளண�� ப�� 1 நாடளாவ�ய ேசைவய�#  உ�ள உ&திேயாக&த�கள(� நியமன�க�, பதி# கடைம+7 நியமி&த#, 
உ	கவ�த# ம./� இடமா.ற� ெதாட�=ைடய எ#லா வ�வகார�க� 

03 நா	க� 

 2 6கைம&>வ உதவ�யாள�, அப�வ�?&தி உ&திேயாக&த�, தகவ# ெதாழி#@	ப உதவ�யாள� ம./� 
உ�ளக கண+கா1� உ&திேயாக&த�,  சாரதி , அ:வலக உதவ�யாள� ஆ	ேச��= ெச1த#(ேந�6க� 
பB	ைச 6C�கள(� ப�� நியமன� வழ�க#) 

02 வார�க� 

 3 ெவள(நா	� உதவ�&ெதாைக பய�.சி+7 வ�Eண�ப�+7� உ&திேயாக&த�கள(� வ�Eண�ப�கைள 
ெவள(நா	� வளய திைண+கள&>+7 6கவய�ட# 

02 நா	க� 

 4 7ைறபா� இ#லாம# கிைட+க�ப	ட உ&திேயாக=�வ ெவள(நா	� வ���= வ�Eண�ப�கG+7 
அ8மதி வழ�க# 

02 நா	க� 

 5 ஒ1�திய உ&திேயாக&த�க� ஒ�ப*த அC�பைடய�# ேசைவய�# ஈ�ப�வத.7 
ெதாட�=ைடயேகா+ைககைள சிபாசி ெச1> ெகௗரவ  ஆGந� அ8மதி+காக சம�ப�&த#. 

03 நா	க� 

 6 மாகாண�கG+கிைடய�லான இடமா.ற�க� ம./� வ��வ��=+கான ேகா+ைகக� சிபாேசா� 
அரசா�க ேசைவ ஆைண+7Lவ�.7 சம�ப�&த# 

02 நா	க� 

நி�வாக� ப�� 1 ப�ரதான ெசயலாள� அ:வலக&>+7 கிைட&த எ#லா கCத�க�ெதாட�=ைடய ப��+7 
ெநறி�ப�&>த# 

6.ப. 11.00 
மண�+7� 

 2 இடமா.ற� வழ�க# (  வ?டா*திர இடமா.ற� தவ�ர ) 03 நா	க� 

 3 ேமலதிக ேநர ெகா��பன�+7 அ8மதி வழ�க# 03 நா	க� 

 4 ேபாகஹெபெல2ச / ம-ர=ர வ��6ைற வ��திகள(# இடவசதி ஒ>+கி�த#. 5 நிமிட�க� 

 5 அவசர இழ�பO� வழ�7வத.7 சிபாP ெச1த# 03 நா	க� 

 6 காவலி# ைவ+க�ப	��ள வாகன�க� கடைமகG+7 ஒ>+கிைவ&த# ம./� பQ 
ஒ>+கிைவ&த# 

5 நிமிட�க� 



அப�வ�?&தி� 
ப�� 

1 2016 ஆ� ஆEC� 12 ஆ� இல+க தகவ:+கான உைம2 ச	ட&தி� பC கிைட+க�ப�� 
ேவE�ேகா�கைள, தகவ# உ&திேயாக&த�கG+7 அ8�=த# 

10 நிமிட�க� 

 2 “ஜனாதிபதிய�ட� ெதவ�+க” ெசய.தி	ட&தி� கீV உய 6ைறபா� கணண� ெம� ெபா?�க# 
6ைறைம ஊடாக ெதாட�=ைடய நி?வன�கG+7  ெநறி�ப�&>த# 

10 நிமிட�க� 

 3 ஜனாதிபதி அ:வலக&தி� ெபற�ப	ட ம+க� ேகா+ைகக�, ம8 ெதாட�பாக நடவC+ைக 
எ�&>த# 

03 நா	க� 

 4 பாராGம�ற வ�னா+கG+7 பதி#கைள அ8�=த# 03 நா	க� 

 5 சி/, அன�&த 6காைம&>வ, நX� வழ�க#, ேபாைத� ெபா?ைள+ க	��ப�&>த#, உண� உ	ப&தி 
ேதசிய தி	ட�,ெட�7 ேநா1 க	��ப�&>� 7L நடா&தி 7Lவ�� தX�மான�கைல ெதவ�&த# 

03 நா	க� 

 6 ெத� மாகாண வ�?*தின�கள(� ப	Cய# தயா&த# ம./� இ.ைற�ப�&>த# 02 வார�க� 

 7 க.ெபா.த. சாதாரன தர பB	ைசய�# சி&தியைட*த மாணவ மாணவ�கG+7 ஜனாதிபதி=லைம�பசி# 
வழ�7த#    

02 வார�க� 

 8 அEைமய�:�ள பாடசாைல சிற*த பாடசைல தி	ட&தி.7 ெதாட�பான 6�ேன.ற அறி+ைக
ையஇP?பாய க#வ� அைம2P+7 அ8�=த# 

02 நா� 

 9 Pகாதார அப�வ�?&தி தி	டமிட:+7 ெதாட�பான 6�ேன.ற அறி+ைகக�மாகாண சைப ம./� 
உ�\ரா	சி அைம2P+7 அ8�=த# 

02 நா� 

 10 ெத� மாகாண ெகா�ைக அறி+ைக தயா&த#       02 வார�க� 

கண+7� ப�� 1 எ#லா ப�ரேதச ெசயலாள� அ:வலக&>+7 அ2சார� வ��வ�&த# 01 நா� 

 2 ]	� மான(ய�க� ம./� உ/�ப�ன� மான(ய�க� வ��வ�&த# 10 நிமிட�க� 

 3 தைகைமகைள ^�&தி ெச1ய�ப	��ள பண�/தி�ப&திர�கG+7 ெச:&>வத.7 சம�ப�&த# 01 நா� 

நிதி� ப�� 1 அரசா�க அ2சக&>+7 அ8�ப�ப	ட மாகாண சைப வ�&தமான( அறிவ��=கைள அரசா�க 
வ�&தமான( ப&திைகய�# ெவள(ய��த# 

03 வார�க� 

 2 வைர�க� கண+கா1� அறி+ைக+7 ம./� 6காைம&>வ கண+கா1� அறி+ைக+7 பதி# 
வழ�7த# 

03 மாத� 07 
நா	க� 

 3 அரசா�க ெகா��பன�க�/ பCக� மாகாண சைப+7 ெச#:பCயா+க# 02 வார�க� 

 4 அைம2P/ திைண+கள�க� / ப�ரேதச2 ெசயலாள� அ:வலக�க� / உ�\ரா	சி நி/வன�கள(னா# 
கண+கா1� வ�சாரைண ம./� ப*திகG+7 பதி#கைள� ெப/த# 

03 நா	க� 

 5 ெகா�6த# 7L ெத� ெச1த# 03 நா	க� 



 6 அரசா�க+ கண+7+ 7Lவ�னா# பாராGம�ற&தி.7 அறி+ைகக� சம�ப�&த# 10 நா	க� 

 7 வாகன ெகா�வன�+7 அ8மதி ெப/வத.காக அ8�=த# 02 நா	க� 

வர� ெசல�� 
ப�� 

1 >ைண மதி�பO� அைம2சரைவ+7 சம�ப�&த# ம./� >ைண மதி�பO� அ8மதி&த# 02 வார�க� 

 2 மதி�பO� பCவ�க� நிதி ஆைண+7Lவ�.7 சிபாP+காக சம�ப�&த# ஒ_ேவா? 
ஆE�:� 31 � 
திகதி+8 6� 

 3 சயான 6&திைர க	டன� அ	டவைண ஒ>+க�கைள2 ெச1வத.7 கண+7 ம./� 
ெகா��பண� திைண+கள&>+7 அ8�=த# 

02 வார�க� 

 4 சயான நXதிம�ற 7.ற�பண வைக�பா�க� ஒ>+கீ	C.காக கண+7 ம./� ெகா��பன�& 
திைண+கள&>+7 அ8�=த# 

03 நா	க� 

 5 ெத� மாகாண  சைப நிதி வ�திக� 30 � பC 7ைறபா� இ#லாத ஒ>+க�கைள பமா./த# 07 நா	க� 

கண+7க� 
ம./� 
ெகா��பன�க� 
ப�� 

1 6.பண காேசாைலக� வழ�7த# 03 நா	க� 

 2 உ&திேயாக^�வ வ�கி+ கண+7கைள� திற&த# 01 வார� 

 3 உ&திேயாக^�வ வ�கி+ கண+7G+காக மாதி ைகெயா�ப அ	ைடகைள அ8மதி&> அ8�=த# 03 நா	க� 

 4 வ?மான&தி# தி?�ப�2 ெச:&>வத.7 அ8மதி வழ�7த# 01 வார� 

 5 மாதா*த கண+7 P?+க�கள(� அறி+ைகைள இைணய&தி# ெவள(ய�ட�ப�த# எ#லா மாத&தி:� 
20 � திகதி 
அ#ல> அத.7 
6� 

உ�ளக 
கண+கா1�� 
ப�� 

1 திைண+கள&>+7 சம�ப�+க�ப	ட ம8 ம./� 6ைற�பா� ெதாட�பான வ�சாரைண நடா&>த# 

 

 

01 மாத� 

தகவ# 
ெதாழி#@	ப� 
ப�� 

1 இைணய&தள&ைத இ.ைற�ப�&த# 15 நிமிட�க� 

 2 எQ.எ�.எQ.ெச1தி ேசைவ 10 நிமிட�க� 



 3 கணண� ப�ைழ ேசாதைன ம./� தX�� ெச1த# 10 நிமிட�க� 

ச	ட� ப�� 1 ெத� மாகாண&தி# எ#லா அைம2P , திைண+கள�க� ம./� அரசா�க எ#லா 
நி/வன�கG+7ச	ட உதவ�கைள வழ�7த# 

03 நா	க� 

=�ள(வ�பர� 
ப�� 

1 =�ள(வ�பர தகவ#க�க# ெவள(யா	க� ம./� நி/வன�கG+7 உய ச*த�ப&தி# வ�ைரவாக 
வழ�7த# 

01 நா� 

வழ�க# ப�� 1 வழ�7ந�கைள� பதி� ெச1த# எ#லா 
வ?ட�கள(:� 
ெச�ெட�ப� 15 
6த# ெநாெவ�ப� 
30 வைர 

 2 இய*திர சீரப�&>த# 01 நா� 

 


