ேநாக்கம்

ெசபராங் ப�ைற நகராண்ைமக் கழக

"ெசபராங் ப�ைறைய திறைம,
சமத்�வம், ப�ைம,
ேபாட்�த்தன்ைம மி�ந்த
ெதாழில்�ட்பம் சார்ந்த சிறந்த
நகராக்�தல்

அைட� நிைல அறிக்ைக
�தல் தவைண 2018

இலக்�

2018 ெசபராங் ப�ைற ெப�நி�வன �க்கியத்�வங்கள்

"நகராட்சி ேசைவ, நகர்ப்�ற
திட்டமிடல் மற்�ம்
உள்கட்டைமப்� ேப�தல்,
ெசபராங் ப�ைற ச�கத்தின்
ேதைவக�க்� ஏற்ப திறம்பட
நடத்தல்"

DATO' Sr HJ ROZALI BIN HJ MOHAMUD
Yang Dipertua

அைட� நிைல

1

��ய மின்சக்தி தக� (ேசாலார்)
ெபா�த்�தல்
1 சனவரி 2018 �தல் இயங் ��ற�

2

ேப�டர் நிர்வாகப் பட்டைற

3

சிவப்� ேகா�ைடய இயந்திர
வாகன அறி�கம்

26 & 27 மார்ச்� 2018 ெசயல் ப�த்தப் பட்ட�

22 �ப் ரவரி 2018 ெவளி��

ப�னாங்� ெசவ� திறன்
இயலாைமய�டன் ��ந்�ணர்�
ஒப்பந்தம் �ரிந்�ணர்� ஒப்பந்த ப�வம்

1
2

"�த்த ��மக்க�க்� க�சனம்"
வாகனமில்லா காைல

3

"மைல ஏ�தல்" நிகழ்�

�தல் வார ஞா�ற் �க்�ழைம

1 மார்ச்� 2018 அைமத்தல்

4

�க்கிட் �.ஒ ேதாழர்கள்

5

ந� ர் ேசமிப்� உ�திெமாழி

5

6

ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக
�ைறைய ஊக்�வ�த்தல்
- ச�கம் 4 மார்ச்� ெசயல் ப�த்தல்

அைனவ�க்�மான வ�வைமப்�
• கட்�ட வைரப்படம்
• நகர்ப்�ற திட்டமிடல் வைரப்படம்
• ெபா��ேபாக்� �ங்கா &
ெபா� இடம்

8
9

ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக
�ைறைய ஊக்�வ�த்தல்
- ஊழியர்கள் 16 மார்ச்� ெசயல் ப�த்தல்

சனவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்

மாற்�த்திறனாள�கள�ன் வசதிக்கான
ேசாதைன

6

22 மார்ச்� ெசயல் ப�த்தல்

வாகனம் நி�த்�மிடம்
• மாற்�த்திறனாள�கள்
• கர்ப்ப�ண� ெபண்கள்
• ப�ள்ைளகைள பாலர் பள்ள�க்�
அ�ப்�ம் ெபற்ேறார்

த�யைணப்� ெபா�ட்கள்
கண்காண�ப்�

8

2019 வர� ெசல� திட்ட க�த்தாய்�

மைன வ� சிறப்� ச�ைக
மற்�ம் அதிர்ஷ்ட ��க்�

20 மார்ச்� ெசயல் ப�த்தல்

2

1 சனவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்

26 சனவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்

SP01

SP02

பா�காப்பான
�ற்�ச்�ழல்

வைளத�ப் பந்தாட்டம் திடல்
உ�வாக்க திட்ட வைரப்படம்.
ஒ� மாதத்தில் அ�மதி

3

24 மண� ேநரத்திற்�ள் சாைல
ப�ைத ச� ெசய்தல்
2 சனவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்

4

�க்கிட் தம்�ன் சாைல ேபாக்�வரத்�
அைமப்ைப ேமம்ப�த்தல்

5

வழிக்காட்�
• ேசைவ திறைன ேமம்ப�த்�தல்

SP04
ப�ைம மற்�ம்
�ய்ைமயான
�ற்�ச்�ழல்

சனவரி 2018 �தல் ெசயல் ப�த்தல்

சனவரி 2018

• வாகனம் க��ம் ைமய தற்காலிக
உ�மம்
• இைடெவள�ய�ல்லாத வசிப்ப�ட
ேமம்பா�
• ப�னாங்� ெவள�வ�ளம்பர பலைக
திட்டம்

6

SP03
ஆேராக்கியமான
வாழ்க்ைக �ைற

SP06

SP05
�திய
ெதாழில்�ட்ப
பயன்பா�

�ப் ரவரி 2018 �தல் ெசயல் ப�த்தல்

ெதாழில்�ட்பம்
நிைறந்த நகரம்

ப�ைம

மைல ஏ�தல்- இைளஞர் ��

2

ப�ைமயான பள்ள� வ���

3

"நகர்ப்�ற வ�வசாய ெபா�ள்
சந்ைத ஒவ் ெவா� மாத�ம்

24 மார்ச்� ெசயல் ப�த்தல்

�காதாரமானய�டங்கள் &
�காதாரமான மக்கள் நிகழ்ச்சி
• நான் ப�னாங்ைக ேநசிக்கிேறன் 2018

9

11 மார்ச்� 2018

8 �ப் ரவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்

• பட்டர்ேவார்த் ேகள�க்ைக நடந்தல்
10 மார்ச்� 2018

இரண்டாம் ஞா�ற் �க்�ழைம

• மாநிலங்க�க்கிைடேயயான
மிதிவண்�ேயாட்டம் 18 மார்ச்� 2018
• தாமான் கிம்சார்@ ப�ைற ஆ�
வ�ழா 31 மார்ச்� 2018

4

ெம�ேவாட்ட பாைத ெவள�ச்சம்

5

ேதைவயற்ற ெபா�ள்
ம�பயன்பா�

10

�வேராவ�யங்கள் ேபாட்� ெதாடக்கம்

6

ம��ழற்சி வ��� நிகழ்�

11

"மின்சார ேசமிப்�" நிகழ்�

7

மேலசியாவ�ேல �தல்
ம�பயன �� �ங்கா ெதாடக்கம்

12

கற்கவச மண்கட்�

8

ெலெபா கம்ேபாங் பங்காள� சி�
�ங்கா 24 �ப்ரவரி 2018 ெதாடக்கம்

13

585 ஒள� உமிழ்� இ��ைனய
வ�ளக்� மாற்றம்

27 ெசப் டம் பர் 2017 - 30 மார்ச்� 2018
வைர ெபா�த்�தல்

25 �ப் ரவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்
18 சனவரி 2018 ெசயல் ப�த்தல்

10 மார்ச்� 2018 ெதாடக்கம்

ச�க
தாக்கம்

1

�காதாரமான
வாழ் க்ைக �ைற

2

�த்தத்ைத
ேப�த�க்கான
��ப் �ணர்�
நிைலைய
அ�கரித்தல்

3

மைல ஏ�தல் வ�
மன அ�த்தத்ைத
�ைறத்தல்

1

27 மார்ச்� 2018 ெதாடக்கம்

தகவல் ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம்
தகவல்ெதாடர்� �ைற உ�வாக்கம்

2

ஹக்ெபஸ்ட் வ�ழா 2018

3

திறந்த தர� வைலத்தளம்

4

அறி� திறன் வாய்ந்த நகரம்

SP08

கலாச்சாரம் மற்�ம்
பாரம்ப�யத்ைத
வ�ப்ப�த்�தல்

நன்றாக
வசிக்கக்��ய
��ய��ப்�

SP09

SP10

ச�க ஈ�பா�

சமத்�வம் மட்�ம்
திறைம மி�ந்த
நகர வளர்ச்சி

1 மார்ச்� 2018 உ�வாக்கம்

11 �ப் ரவரி 2018

• பாரம்ப�ய பட்டர்ேவார்த் நடந்தல்

ெபா�ளாதார
ேபாட்�த்தன்ைம
மி�ந்த நகரம்

ேதைவயான இடங்கள�ல் மரங்கள்
பராம�ப்�

SP07

1

வசதியான
மற்�ம் தரமான
உள்கட்டைமப்�

23 சனவரி 2018 �ட்டம் அைமக்கபட்ட�

11 நிர்வாகம் ேசாதைன ெசய் யப் பட்ட�

7

வா�க்ைகயாளர் ேசைவ நாள்
• உங்கள�ன் ப�ரச்சைனக்� நாங்கள்
உத�கிேறாம் 25 சனவரி 2018
• வா�க்ைகயாளர் சந்திப்� ஒவ் ெவா�
மாதத்�ன் �தல் வார ெவள் ளிக்�ழைம

24 மார்ச்� ெதாடக்கம்

ேப�டர் நிர்வாகத்�ைற அைமத்தல்

7

1

22 �சம் பர் ெசயல் ப�த்தல்

4

22 மார்ச்� ெசயல் ப�த்தல்

KOMPETITIF

INKLUSIF

RESILIENT

10 வ��க
�க்கியத்�வங்கள்

31 மார்ச்� 2018 இைணயத்தளம் ெதாடக்கம்

சனவரி 2018 ெதாடக்கம்

27 மார்ச்� 2018 அ�� �றன் நகர்
�ட்ட�டல் �� உ�வாக்கம்

24 மார்ச்� 2018 ெதாடக்கம்

எதிர்கால நகரமாக உ�வா�ம்
ெசபராங் ப�ைற

24 மார்ச்� 2018 ெதாடக்கம்

1 ஏப் ரல் 2017 �தல் ெதாடக்கம்

1

நகர்ப்�றத் �ட்ட�டல்
வைரப் படம்
அங் �கரிக்கப் பட்ட� :
- ெதா�ற் சாைல 84 �ரி�
- �யாபாரம் 294 �ரி�
- ����ப்� 5,193 �ரி�

2

நிைற� மற் �ம்
இணங் �தல் சான்�தழ்
அங் �கரிக்கப் பட்ட� :
- ெதா�ற் சாைல 8 �ரி�
- �யாபாரம் 9 �ரி�
- ����ப்� 900 �ரி�

ெபா�ளாதார
தாக்கம்

3

349 உரிம �ண்ணப் பம்
அங் �கரிக்கப் பட்ட�

�ற்�ச்�ழல்
தாக்கம்

1

தகவல் ப�ர்�

1

�ற் �ச்�ழல்
பா�காப் �

2

2

�ற் �ச்�ழல்
ேந�த்தல்
உணர்ச்�
�ண்டல் .
ப�ைம �ங் கா
பராமரிப் �

வா�க்ைகயாள�க்�
எளிதான ��ய
ெதா�ல் �ட்பம்
வழங் �தல்

3

நகர்ப்�ற
�ண்ண��
நிர்வாகத்�ன்
அ�ப் பைட
அம் சங் களின்
பயன்பா�

3

ெதாழில்�ட்ப
தாக்கம்

