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ம�திய மாகாண சைபய�  
பரதான ெசயலாள�, 
ஆ�ன� ெசயலாளர, 
அைன��  அைம���கள�� ெசயலாள�க�, 
திைண�கள� தைலவ�க� ம !" 
நி!வன� தைலவ�க��$ 
 

ம�திய மாகாண அரச காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவய�� தர� III இ�� ஆ�ேச��� 

ெச வத�கான ம�"�ப"�த�ப�ட ேபா�%� ப&�ைச – 2016 
 

என� சம இல�க" ம !" 2016-12-28 ஆ" திகதிய க'த�தி( அ)*ப*ப+ட ம�திய மாகாண 

அரசா-க ேசைவய/�ள கன�0ட ஊழிய�கைள ம�திய மாகாண அரசா-க 3காைம��வ 

உதவயாள� ேசைவ தர" III இ $ ஆ+ேச�*5 ெச6வத கான ம+7*ப7�த*ப+ட ேபா+'* ப8+ைச 

நடா��வத காக இ9வாைண�$:வனா(  தயா;�க*ப+ட  அறிவ�தலி� இல. 8.0 தைகைமக� 

ப;வ� ப;> (III) ம !" ப;> (VI), இல. 09 வ?ண*ப-க� ப;வ(  உப-ப;> (இ), ம !" இல. 
10.0 ப@திய(  வ?ண*ப�திைன தம� திைண�கள� தைலவ;ட" சம�*ப�க ேவ?'ய திகதி 
எ�பன ப�வAமா! மா றியைம�க*ப+7கி�றன.  
 

08. தைகைமக': -  
 

(III) க.ெபா.த (சாதாரண தர) ப8+ைசய( இA தடைவ�$ ேம படாம( ெமாழி/ 
இல�கிய" ம !" எ?கணத"/ Eயகணத"/ ஆர"பகணத"/ வ��தக எ?கணத" 
உ�ளட-கலாக ஆ! (06) பாட-க��$� $ைறயாம( இர?7 திறைம� 
சி�திக�ட� சி�தியைட@திA�த(. 

 

(VI) பதவ�$ ஆ+ேச�*5 ெச6வத $ $றி��ைர�க*ப+ட சகல தைகைமக�"  
2017-02-13 ஆ" திகதி�$ 3�ன� M��தி ெச6திA�த( ேவ?7". 

 

09. வ�*ண�ப+க' :  
 

(இ) வ?ண*ப-க� ப8+சா��திகள�� ெசா@த� ைகெய:�தி( ச;யாக>" 
ெதள�வாக>" நிர*ப*ப+7 2017-02-13 ஆ@ திகதிய�ேறா அ(ல� அத $ 
3�னேரா “ெசயலாள�, ம�திய மாகாண அரச ேசைவக� ஆைண�$:, இல 244, 
க7கPேதா+ைட வ Qதி, க?'” எ�ற 3கவ;�$ தா" ேசைவ 5;S" 
திைண�கள� தைலவ� ஊடாக பதி>� தபாலி( அ)*5த( ேவ?7". 

 

10. 2017-02-13 ஆ@ திகதிய�ேறா அ(ல� அத $ 3�னேரா கிைட�க�T'யவா! தம� 
வ?ண*ப�திைன ேநரகால��ட� தம� திைண�கள� தைலவ;ட" சம�*ப�$மா! 
வ?ண*பதார�க��$ அறிவ�க*ப7கி�ற�. 
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(rpq;fs fbjj;jpd; mbg;gilapy; nra;ag;gl;l jkpo; nkhopg;ngau;g;ghFk;)  

 

• இ�திA�த-கள�னா( வ?ண*ப-க� அ)*பேவ?'ய இ!தி� திகதி 2017-02-13 ஆ" திகதி 
வைர நQ'�க*ப+7�ள� 
 

• அறிவ�தலி( மாதி; வ?ண*ப*ப'வ�தி( ப;> 4.12 இ( $றி*பட*ப+7�ள திகதிS" 

திைண�கள� தைலவ;� சா�றிதழி( ப$தி 3, 5, 7 இ� திகதிக� 2017-02-13 என 

திA�த*ப7கி�ற�.  
 

• ஏ கனேவ வ?ண*ப*ப'வ�ைத அ)*பயவ�க� மW?7" வ?ண*ப*ப'வெமா�ைற 
அ)*ப� Tடா� 
 

• அறிவ�தலி( $றி*ப+7�ள ஏைனய  வடய-க� அ9வாேற வ/வலிA�$" 
 

02. அதன'*பைடய( உ;ய ஊழிய�கைள இ� ெதாட�ப( ெதள�>ப7�தி மாதி; 
வ?ண*ப*ப'வ�தி கைமய தயா;�க*ப+ட வ?ண*ப-கைள 2017.02.13 ஆ@ திகதி�ேகா 
அத $ 3�னேரா கிைட�$மா! பதி>� தபாலி( இ9வாைண�$:வ $ அ)*5மா! 
ேக+7� ெகா�கி�ேற�. 
 

03. ப8+ைச� க+டண" 600 Xபாவா$". இ*பண�ைத ம�திய மாகாண சைப பரதான 

ெசயலாள;� 20-03-02-13 எ�ற வAமான� தைல*ப� கீZ எ@தெவாA பரேதச ெசயலக�தி $ 

ெச/�தி ெபற*ப7" வ?ண*ப�திைன உ;ய T+')� கழறாதவா! ஒ+' அ)*5மா! 

ேக+7� ெகா�கி�ேற�.  
 

 

    ைக/இ:   ஆ�. எ". எ�. ர�நாய�க 
       ெசயலாள� 

மாகாண அரச ேசைவக� ஆைண�$:  
       ம�திய மாகாண சைப     
 

பரதிக� :  ம�திய மாகாண�தி/�ள அைன��  பரேதச ெசயலாள�க��$" - 
இ*ப8+சா��திகள�னா( ெச/�த*ப7" ப8+ைச� க+டண�ைத ம�திய மாகாண 
பரதான ெசயலாள;� 20-03-02-13 எ�ற வAமான� தைல*ப( வர> ைவ�$" 
வைகய( அறவ7வ� 2017.02.13 ஆ" திகதிவைரய( நQ'�க*ப+7�ளதா( 
அதன'*பைடய( நடவ'�ைக ேம ெகா��மா! ேக+7�ெகா�கி�ேற�  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


