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

இர�டா� தவைண 
2 0 2 1

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

திடகழி� ம��� க��ட� ெபா��கைள� ெகா��  

ம��ழ�சி ெச���  �ைற  ப�டைற

1
(9 ஏ�ர� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற�தி� 2021 ஆ���கான 

�த� ெம�நிக� ெப�நி�வன� ��ட�

2
(19 ஏ�ர� 2021)

நா�க� வசி�ப�ட� திற�� வ�ழா  ைகவ�ட�ப�ட 

நா�க� பராம��� அைம�� (ெம�சி) ப�ைற 

3

(24 ஏ�ர� 2021)

ெசபரா� ப�ைறைய ��றி��ள 8 ��ய���� ம��� 

1 வண�க� ப�திகள�� ேசதமைட�த சாைலகைள 

ம�சீரைம�த�

4

ஜாலா� ஜாவ� ெஜயா 1, தாமா� ஜாவ� ெஜயா, 

ெத� ெசபரா� ப�ைற

தாமா� நிேபா� இ�டா, ெத� ெசபரா� ப�ைற

ேமடா� ப�ளா��� & ேலாேரா� ப�ளா��� 1, 

தாமா� ப�ளா���, ெத� ெசபரா� ப�ைற

ஜாலா� தாேச� ��தியரா 4, ப�டா� தாேச� 

��தியரா, ெத� ெசபரா� ப�ைற

ேலாேரா� ெக�ஜாசமா 3, தாமா� ெக�ஜாசமா, 

ம�திய ெசபரா� ப�ைற

ஜாலா� தாேச� ��தியரா 2, ப�டா� தாேச� 

��தியரா, ெத� ெசபரா� ப�ைற

ெப�சியரா� ப�ளா���, தாமா� ப�ளா���, ெத� 

ெசபரா� ப�ைற

ேல� ேகா�தா ெப�மா� 1, தாமா� ேகா�தா ெப�மா�, 

ம�திய ெசபரா� ப�ைற

சம��வ�

2030 ெசபரா� ப�ைற உ��� தி�ட�தி� ெபா� 
ம�க� ப�ேக�� ம��� ெவள�ய��  �வ�க 
வ�ழா

2

(12 ஏ�ர� 2021)

சாைலேயார�தி� மா���திறனாள�கள�� ச���பாைத

வசதிகைள ேம�ப���த� 

1

ேலாேரா� மா�சா� �ேபா�  3, தாமா� மா�சா� 

�ேபா�, ம�திய ெசபரா� ப�ைற   

ஜாலா� அ�மா ெஜயா 3, தாமா� அ�மா ெஜயா, 

ம�திய ெசபரா� ப�ைற   

2022 வர� ெசல� �ட்டம் ��த்� ெமய்நிகர ்
வ� கலந்�ைரயாடல்

3

(18 ஜூ� 2021)



இர�டா� தவைண 
2 0 2 1

2ND QUARTER 
2 0 2 1

2021 ஆ���கான வண�க உ�ம க�டண கழிைவ 

அதி��ட ���க�  வழி  வழ��த� நிக��

1

(28 ஏ�ர� 2021)

��கி த���2

ேசாதைன ேம�ெகா�ட ெமா�த இட�க� =  494

ெமா�த அபாரத�  =  30

எலிக� த��� ம��� ப����3

எலிக� ப���க�ப�ட�  = 813

நா�க� த��� ம��� ப����4

ப���க�ப�ட நா�கள�� ெமா�த எ�ண��ைக   = 421

ேபா���த�ைமப�ைம

ப�ேள�, ப�னா�கி� 2021 �மி நா� �வ�க வ�ழா   1
(20 ஏ�ர� 2021)

2021 ஆ���கான �மி நா� ெகா�டா�ட�ைத 

��ன���  மர�க�� ந�� நிக��

2

(22 ஏ�ர� 2021)

மி�ேரா�, மேலசியாவ�� 2021 �மி நா� �வ�க வ�ழா      3
(23 ஏ�ர� 2021)

பாடா� ெச�படா�கி� கா�கறி அ�வைட நிக��4
(16 ேம 2021)



ப�னா�� சிற�த வாகன நி���மிட� 2.0 பதி�� �வ�க வ�ழா1

(21ஏ�ர� 2021)

வா��க� வ�� � மைன வ�ைய நிக�நிைல வழி ெச���ேவா�2

(29 ஜூ� 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�                                            :  5

·   �ய��ய����                                                  :  40

·   ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற   :  18

·   ம�ற க��ட�                                                   :  10

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட�      : 10693

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

·   ெதாழி�சாைல        :  9

·   வண�க�                  :  17

·   ��ய����              :  8

ெ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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