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

ெசய்ய�ம்



திறைம

சம��வ�

ச�ேவ கா�ன�வலி� �ட�கா��ச� எதி��� ஊசி 

ேபா�வத�கான நிர� ெவள�ய��

1

(22 ஜூைல 2021)

"நவன�  வண�க�" தி�ட�ைத ெசய�ப���வத�கான

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற� ம��� வண�க 

அதிக��� ெசயலி நி�வனமிைடேய ����ண�� 

ஒ�ப�த� (எ�ஓ�) ைகெய��தி�� வ�ழா

2

(23 ெச�ட�ப� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவ� தாமா� சா� 

ெல�கி��ள ெவ�ள க���பா� ந�� �ழா� தள�ைத 

பா�ைவய��டா�

1

(6 ஜூைல 2021)

மா��மி� ப�னா�� மாநில �த�வ� அவ�க� ெசபரா� 

ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவ�ட� தாமா� நாகசா� 

க���ப��த�ப�ட நடமா�ட� க���பா�� ஆைண 

(ப�.ேக.ப�.�) அமலா�க� ப�திைய பா�ைவய��டன�

2

(7 ஜூைல 2021)

2030 ெசபரா� ப�ைற உ��� தி�ட�தி� ெபா� ம�க� 

ப�ேக�� ம��� ெவள�ய��  நிைற� வ�ழா
3

(9 ஜூைல 2021)

மா��மி� ப�னா�� மாநில �த�வ� அவ�க� ெசபரா� 

ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவ�ட� த���சி ைமய� 

(ப�ப�வ�) மாநா��ைமய�ைத� பா�ைவய��டன�

4

(14 ஜூைல 2021)

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

இர�டா� ெம�நிக� ெப�நி�வன� ��ட�

5

(16 ஆக�� 2021)

6 2021 மாநகர நா� இர�டா� ஆ�� ெகா�டா�ட� 

(17 ெச�ட�ப� 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநகர நா� இர�டா� ஆ�� வ�ழாைவ 

��ன��� "ந�ப��ைக, நா� எ�ேக இ��கிேறா�?" எ�� 

தைல�ப�� கல��ைரயாட�

7

(24 ெச�ட�ப� 2021)

"நவன�  ம��� �ைற�த க�யமிலவா� ெகா�ட மாநகர�" 

எ�� க��ெபா�ள�� 2022 ஆ���கான ெசபரா� ப�ைற 

மாநக� ம�ற வர� ெசல� தி�ட�ைத சம��ப��த�

8

(30 ெச�ட�ப� 2021)

ெசபரா� ப�ைறைய ��றி��ள 1 ��ய���� ம��� 1 

வண�க� ப�திகள�� ேசதமைட�த சாைலகைள 

ம�சீரைம�த�

9

தாமா� ��கி� இ�டா, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

தாமா� ேகா�தா ெப�மா� வ��தக வளாக�, ம�திய 

ெசபரா� ப�ைற



��றா� தவைண 
2 0 2 1

3RD QUARTER 
2 0 2 1

ப�ைம

வ�� � ��ற�தி� நட� ெச�த� நிக�� �வ�க�1
(28 ஆக�� 2021)

��தா� இ��� க�வ�ய�ய� ப�கைல� கழக� (உ�சி) 

ம��� ��ப��� இைண�� பாடா� ெச�படா�கி� 

மிளகா� பறி��� தி�ட�

2

(12 ெச�ட�ப� 2021)

வ�� � ��ற�தி� நட� ெச�ய மர�க�� வழ��� 

வ�ழா

3

(18 ெச�ட�ப� 2021)

பாடா� ெச�படா� ப�ைம�க�வ� எ�மிட�தி� நக���ற 

வ�வசாய� தி�ட� �றி�� மேலசிய வாெனாலி 

ெதாைல�கா�சி� கழக� (ஆ�.�.எ�) �ல� பதி� 

ெச�த�

4

(19 ெச�ட�ப� 2021)

ேபா���த�ைம

ெம�நிக� வழி ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ஓ�ட� 

ம��� சவா� நிக�� �வ�க�

1

(22 ெச�ட�ப� 2021)

��கி த���4

ேசாதைன ேம�ெகா�ட ெமா�த இட�க� =  26

ெமா�த அபாரத�  =  11

எலிக� த��� ம��� ப����5

ப���க�ப�ட எலிகள�� ெமா�த எ�ண��ைக = 734

நா�க� த��� ம��� ப����6

ப���க�ப�ட நா�கள�� ெமா�த எ�ண��ைக  = 492

அைமதி�காக 2021 ஆ�� மிதிவ��ேயா�ட� நிக��2
(25 ெச�ட�ப� 2021)

சிற�த தைலைம வ��� வழ��� நிக��3
(28 ெச�ட�ப� 2021)



�����ழ� 

தா�க�

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

·   ��ய���� தி�ட�                                            :  7

·   �ய��ய����                                                  :  17

·   ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற     :  3

·   ம�ற க��ட�                                                   :  13

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட�      : 28813

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

·   ெதாழி�சாைல        :  5

·   வண�க�                   :  2

·   ��ய����               :  1

ெ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

ெதாழி���ப� சா��த 
சிற�த நகர�

பாகா� ெபலா��� க�காண��� க�வ� ம��� ��ைப ேசக��� இட� திற�� வ�ழா  1

(17 ஜூைல 2021)

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற�, ேதசிய மி�சார வா�ய� ம��� ஜிஎ�பா��� இைடேய ப��ப��க�த�க எ�ச�தி�கான 

வ�நிேயாக ஒ�ப�த� தி�ட�தி� �ல� ��ய�பலக� அைம�� நி�வலி� ெதாட�க வ�ழா

2

(27 ெச�ட�ப� 2021)
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