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2021 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன ��கிய��வ�க�
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"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

மாநக� ம�ற உ��ப�ன�க� பதவ�ேய�� வ�ழா 1
(8 ஜனவ� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அமலா�க 
ப��வ�ன� அபக��த ெபா��க� ைவ��� 
கிட�� திற�� வ�ழா

2

(12 ஜனவ� 2021)

8 ��ய���� ப�திகள�� ேசதமைட�த 
சாைலகைள ம�சீரைம�த�

3

தாமா� ��, ப�டெவா��, வட ெசபரா� ப�ைற

தாமா� ெகதபா�, ப�டெவா��, வட ெசபரா� 

ப�ைற

தாமா� பாகா� லாலா�, ப�டெவா��, வட 

ெசபரா� ப�ைற    

தாமா� ெசலாயா�, ப�டெவா��, வட ெசபரா� 

ப�ைற    

தாமா� ைப��, ப�டெவா��, வட ெசபரா� ப�ைற    

தாமா� ஹாஜி அ���லா பாஹ�� , தாேச� 

��ேகா�, வட ெசபரா� ப�ைற    

தாமா� சிறி ெப�தா�, க�பளா ப�தா�, வட 

ெசபரா� ப�ைற    

ஜாலா� ெடலிமா, பாகா� அஜா�, வட ெசபரா� 

ப�ைற    

��தியரா ெப�க� அைம�ப�� ெசபரா� 
ப�ைறைய ஆரா�த�

1

(2 ஜனவ� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற� ம��� 
ப�னா�� ெசவ� திற� இயலாைம கழக� 
இைடேய ����ண�� ஒ�ப�த ைகெய��திட� 
நிக��         

2

(12 மா�� 2021)

�திய ��நிைலய�� ப�ள��� தி���ேவா� 
எ�� க��ெபா�ள�� ெம�நிக� வழி 
�வெரா�� வைரத� ம��� வ�ண� த���� 
ேபா��   

3

(22 – 30 மா�� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ஊழிய��� ஒ� 
ந�ப��ைக அற� ம��� ந�வா�� ப�கள��� 
வ�ழா

4

(25 மா�� 2021)

2021வ�� � மைன வ� ெச��திய 
அதி��டசாலிைய ���க� �ைறய�� ேத��

5

(26 மா�� 2021)

சாைலேயார�தி� மா���திறனாள�கள�� 
ச���பாைத வசதிகைள ேம�ப���த� 

6

ஜாலா� ஜ��� ெஜயா, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

சம��வ�



�த� தவைண 
2 0 2 1

1ST QUARTER 
2 0 2 1

அ��பைட தகவ� உ�க�டைம�� ம��� 
வ�வைம�� ெதாழி���ப பண�மைன 
ப�டைற கல�� ெகா�டவ�க��� சா�றித� 
வழ��� நிக��

1

(27 ப��ரவ� 2021)

மா��மி� ஹன�சா த�ஹா (அ�பா�, ெல�பா 
ெஜயா ச�டம�ற உ��ப�ன� ம��� ஓேர 
மேலசியா வ�� �வசதி தி�ட ெப�நி�வன 
ஆேலாசக�) வ�ைக

2

(5 மா�� 2021)

ெபா�� ெதாழிலாள�க��� கா�கறி வ�ைதக� 
வழ��� நிக��

3

(19 மா�� 2021)

பாடா� ெச�பாட� ப�ைமயான க�வ� 
ைமய�ைத நி��வத�கான உ�தி �றி�� 
��தா� இ��� க�வ�ய�ய� ப�கைல�கழக� 
(உ�சி), அ�ேபன�� ெச�.ெப�ஹா� ம��� 
ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற� இைடேய 
����ண�� ஒ�ப�த ைகெய��திட� நிக��       

4

(23 மா�� 2021)

ப�ைம

ச�க� ம��� அர� சா�ப�ற இய�க��ட� 
இைண��  நா�க� க��தைட நிக��

1

(19 ப��ரவ� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற தண��ைக நா� 
��ன��� ெம�நிக� வழி 2021 தண��ைக 
சாசன� ெதாட�க வ�ழா

2

(23 ப��ரவ� 2021)

#ஆ�க திற�மி�க ப�னா�� �வ�க வ�ழா3
(5 மா�� 2021)

#ப�டா� ெப�டா ஆ�க திற�மி�க 
ப�னா�கி�� மேலசியா உ�ப�தி�திற� கழக 
ேம�நிைல அதிகா�க� சிற�� வ�ைக

4

(29 மா�� 2021)

��கி த���5

இட�க� ேசாதைன =  62

அபராத� =  18

எலிக� த��� & ப����6

எலிக� ப���க�ப�ட�  = 829

நா�க� த��� & ப����7

நா�க� ப���க�ப�ட�  = 569

ேபா���த�ைம



ெதாழி� �ைற 4.0 ெகா�ைககள�� அ��பைடய�� ேபா��வர�� நி�வாக�.1

(ஜனவ� - மா�� 2021)

மா���திறனாள��� இலவச வாகன நி���மிட ஒ�� நிக�நிைல வழி வ��ண�ப�தி� �வ�க வ�ழா2

(12 மா�� 2021)

ெதாழி���ப� சா��த 
சிற�த நகர�

�����ழ� 

தா�க�

நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� அ�கீக��க�ப�ட�:2

·   ��ய���� தி�ட�                                           :  9

·   �ய��ய����                                                 :  72

·   ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற    :  24

·   ம�ற க��ட�                                                  :  40

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட�    : 12533

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

·   ெதாழி�சாைல      :  23

·   வண�க�                 :  24

·   ��ய����             :  12

ெபா�ளாதார 
தா�க�

ச�க 
தா�க�

�காதாரமான வா��ைக �ைறைய 
அம�ப���த�

1

��ைமைய பா�கா�த� 
வ�ழி��ண�� நிைலைய அதிக��த�

2

மைல ஏ�த� வழி மன 
அ��த�ைத �ைற�த�

3

�����ழ� வ�ழி��ண�ைவ 

அதிக��த�

1

�����ழ� ேநசி�த� உண��சி 

��ட�

2

ப�ைம ��கா பராம���3

ெதாழி���ப 

தா�க�

தகவ� பகி��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
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