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ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அைட� நிைல அறி�ைக

20
20�த� தவைண 

2020 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன ��கிய��வ�க�
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ெசபரா� ப�ைறைய திறைம, 

சம��வ�, ப�ைம, 

ேபா���த�ைம மி��த 

ெதாழி���ப� சா��த சிற�த 

நகரா��த�

இ
ல
�
�

நகரா�சி ேசைவ, நக���ற 

தி�டமிட� ம��� 

உ�க�டைம�� ேப�த�,  

ெசபரா� ப�ைற ச�க�தி� 

ேதைவக��� ஏ�ப திற�பட 

நட�த�
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திறைம

3 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற உதவ�� காவ� அதிகா� 

ம��� உ��ப�ன�க��� பத�க வ��� வழ��� வ�ழா  

(21 ப��ரவ� 2020) 

1 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ஊழிய�க�ட� 

ஆேரா�கிய உட�பய��சி

(10 ஜனவ� 2020 /  24 ஜனவ� 2020 /  7 ப��ரவ� 2020) 

2 ெபா� ம�க�ட� ஆேரா�கிய உட�பய��சி

(5 ஜனவ� 2020 /  19 ஜனவ� 2020 /  2 ப��ரவ� 2020 /  

 6 ப��ரவ� 2020 / 23 ப��ரவ� 2020 /  1 மா�� 2020 /  15 மா�� 2020) 

4 ெசபரா� ப�ைறைய ��றி��ள 4 ��ய���� ம��� 2 

வண�க� ப�திகள�� ேசதமைட�த சாைலகைள 

ம�சீரைம�த�.

·   ப�டா� ��ரா ெப�தா�

·   தாமா� �பவா�

·   தாமா� ெராப�னா

·   தாமா� ெமரா�தி

·   தாமா� ��தியரா

·   தாமா� ெத��வா

5 அ�தாப�ய�� 10 வ� உலக நகர ம�ற�தி� (WUF) 

கல���ெகா��த�

(8-15 ப��ரவ� 2020) 

6 இ�ேதாேனசியாவ�� ஜகா��தாவ�� ஆசியா� நிைலயான 

நகரமயமா�க� வ��க�தி� கல���ெகா��த�

(20-21 ப��ரவ� 2020) 

சம��வ�

1 1 ஜனவ� 2020 �த� 1 �ைற ம��� 4 ப��� 

நி�வ�ப�ட�

·   ���லா, கைல ம��� பார�ப�ய� �ைற 

·   காலநிைல மா�ற� ம��� க�யமிலவா�  சமநிைல 

 ப���

·   பாலின சம��வ� ப���

·   ஊடக ம��� ெநறி�ைற ப���

·   ஒ�ைம�பா� ப���

2 ெல�ெகா� ெத�கி�ய�� ஐ�� ந�ச�திர அளவ�லான 

ெபா� வசதி திற�� வ�ழா (28 ஜனவ� 2020) 

3 பாகா� 2020 ெகா�டா�ட� & ஒ�றிய கைல 

க�கா�சி� �வ�க வ�ழா (1 ப��ரவ� 2020) 

4 ப�ட�ெவா�� ேலாேரா� பாகா� �வா� 1 சாைலய�� 

சீன���தா��� ெகா�டா�ட� (1 ப��ரவ� 2020) 

5 வ�ள��க� அல�க��� திற�� வ�ழா 

(7 ப��ரவ� 2020) 

7 ப�னா�� ச�வேதச த�கால கைல வ�ழா (PICAF) 

ெதாட�க� (16 ப��ரவ� 2020) 

8 திட�கழி� ேமலா�ைம ம��� ெபா� ��த� ச�ட� 

2007 ப�றி ���கமான வழிகா��த� வ�ள�க�ைர

(5 மா�� 2020) 

6 ம�க� ச�தி�� நிக�� நட�த�

(15 ப��ரவ� 2020) 



ேபா���த�ைம

1 ேசாேஹா ெஜ�, ப�ைறய�� அ��க� நா�� வ�ழா

(6 ஜனவ� 2020) 

2 "உ�கள�� ேதைவ�� நா�க� உத�கிேறா�” 

க��ெபா�� ெகா�� 2020 ஆ���கான �த� 

தவைண வா��ைகயாள� ேசைவ நா�

(9 ப��ரவ� 2020 ) 

3 2019 வர� ெசல� தைலசிற�த �த�ைம வ��தி� 

ெவ�றி ெப�ற ெவ�றியாள��� ப�� வழ��� 

நிக��

(27 ப��ரவ� 2020 ) 

4 ��கி த���

இட�க� ேசாதைன  =  60

அபராத�                          =  30

5 எலிக� த��� & ப����

எலிக� ப���க�ப�ட�  = 675

6 நா�க� த��� & ப����

நா�க� ப���க�ப�ட�  = 643

ப�ைம

1 �வா� ெகபாயா� ச�க�தி�� ��ைமயான ம��� 

அழகான வ��  ேபா�� ப�சள��� நிக��

(1 ப��ரவ� 2020) 

2 �����ழ� ம��� நதி பா�கா�� வ�ழி��ண�� 

��ன��� �ழ�ைதக� ஈ�பா��� தி�ட� : அ�பா� 

ஜாஜா�, ம�திய ெசெபரா� ப�ைறய�� ��ற� 

சா�ட�ப�ட வழ�� ஆ��

3 வா��ைக �ழ�சி 2020�கான ம��ழ�சி �வெரா�� 

வ�வைம�� ேபா�� திற�� வ�ழா

(29 ப��ரவ� 2020) 

4 2020 ப�ைமயான ப�ள� வ��� �வ�க வ�ழா

(13 மா�� 2020) 
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ெதாழி���ப�
சா��த சிற�த நகர�

�����ழ� தா�க�

�����ழ� வ�ழி��ண�ைவ அதிக��த�1

�����ழ� ேநசி�த� உண��சி ��ட�2

ப�ைம ��கா பராம���3

ெதாழி���ப தா�க�

ெதாழி���ப ேம�பா�ைட ஊ��வ��த�1

வா��ைகயாள��� எள�தான �திய ெதாழி���ப� 

வழ��த�
2

நக���ற ��ணறி� நி�வாக�தி� அ��பைட 

அ�ச�கள�� பய�பா�

3

1 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அைழ�� ைமய� 

�வ�க வ�ழா

(31 ஜனவ� 2020) 

2 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற �கா� அைம�ப�� ப�� 

ப��ய� (ெத� வ�ள��க� / ேபா��வர�� 

வ�ள��க� / �ழிக�)

3 ெதாைல�ேபசி  வ��ண�ப வசதி �ல� வ��  மைன 

வ� ெச���த� - மா�� 31, 2020 நிலவர�ப�, 

ெமா�த� 4,296 வ� ெச���ேவா� இல�க�ைற 

�ல� பண� ெச��தின�

4 வ�� � மைன வ� ப��ய� இல�க�ைற வழி 

சம��ப��� - மா�� 31, 2020 நிலவர�ப�, 2020 இ� �த� 

மதி�ப�� � வ� ப��ய� ெமா�த� 10, 757 

மி�ன�ச�க� வழி வ� ெச���ேவா��� 

அ��ப�ப���ளன.

5 மி�ன� நிதி ப�மா�ற� (EFT) வழி 85 வ���கா� 

மாநக� ம�ற �� க�டண� ெச��த�ப�ட� 

- மா�� 31, 2020 நிலவர�ப�, மி�ன� நிதி ப�மா�ற� 

(EFT) வழி ெமா�த ெதாைகய�லி��� 4,658 

ெச��த�ப�ட�. 

6 வட ம��� ம�திய ெசபரா� ப�ைறய�� ெமா�த� 

24,134 வாகன நி���மிட�கள�� மி�ன�ய� அைம�� 

நி�வ�ப���ளன

ச�க தா�க�

�காதாரமான வா��ைக �ைறைய அம�ப���த�1

��ைமைய பா�கா�த� வ�ழி��ண�� நிைலைய 

த�� எ���த�

2

ெசபரா� ப�ைறய�� வா�� ��நிைலைய 

ேம�ப��த�

3

ெபா�ளாதார தா�க�
நக���ற தி�டமிட� வைர�பட� அ�கீக��க�ப�ட�:1

·   ெதாழி�சாைல  :  9 ப���

·   வண�க�                 :  26 ப���

·   ��ய����           :  10 ப���

நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

2

·   ��ய���� தி�ட�                                              :   6

·   �ய��ய����                                                         :   42

·   ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற   :   19

·   ம�ற க��ட�                                                       :   25

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட� :3
·   0 ெபா� உ�ம�

·   0 ெதாழி��ைற உ�ம�

·   96 வண�க உ�ம�

·   7 கா�நைட உ�ம�
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