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நா�கா� வைண 2018



சம��வ�திறைம

1 ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம� கழக 
ஊழிய�ட� ஆேரா�கிய உட�பய��சி
(12 ம��� 26 அ�ேடாப� 2018/ 9 ம��� 23 
நவ�ப� 2018/ 7 �ச�ப� 2018) 

2 ெசபரா� ப�ைறய�� வ�கி நி�வன� 
ம��� ேம�பா�டாள�க�ட� 
ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக� 
தைலவ� "நாசி ெலமா� காப� ஓ" 
அர�ைட
(12 அ�ேடாப� 2018) 

3 தாமா� பாெவா ெஜயா, ம�திய 
ெசெபரா� ப�ைறய���ள ெவ�� 
ப�திைய ேம�ப���த� 
திதி�ட�ைத� ப�றி 
கல�தாேலாசி�த�
(14 அ�ேடாப� 2018) 

4 ெசபரா� ப�ைற வா� 
ெபா�ம�க�ட� 2.0 நட�த� 
நிக��
(17 நவ�ப� 2018) 

5 த�பாவள� ெகா�டா�ட� @ 
ப�ட�ெவா�� - பாகா� டாலா� 
ச�டம�ற உ��ப�ன�� த�பாவள� 
திற�த இ�ல உபச��� நிக��
(17 நவ�ப� 2018) 

6 ப�னா�� மாநில அளவ�� சமய 
நிக��
(20 நவ�ப� 2018) 

7 2019 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன 
��கிய��வ�க� தி�டமிட� 
ப�டைற 
(5 நவ�ப� 2018 இேசார வ��தி, ப�ைற/ 
24 ம��� 25 நவ�ப� 2018 வானவ�� 
வ��தி, ப�னா��) 

8 2018 ��றா� �ைற ெசபரா� 
ப�ைற நகரா�ைம�கழக� ��ட�, 
ெசபரா� ப�ைற 
நகரா�ைம�கழக��ட�தி� 
நைட�ெப�ற� 
(27 நவ�ப� 2018) 

9 தி�� சி�� ம��� தி�ல� 
இேவ�ஆதர�ட� ப�ட�ெவா�� 
வ�ள��ப�ய� ெப�வ�ழா 
(1 ம��� ௨ �ச�ப� 2018) 

10 ெசபரா� ப�ைற �ைக�பட வ��� 
2018 ெவ�றியாள��� ப�� 
வழ��� நிக�� 
(1 �ச�ப� 2018) 

11 ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக 
உ��ப�ன�க�, ேம�நிைல ம��� 
ந�நிைல ஊழிய�க��� 
ந����ைவ வழ��� நிக��  
(21 �ச�ப� 2018) 

12 ஓ�ேடா சி���ட� இைண�� 
ஓ�ேடா சி��, ம�திய ெசெபரா� 
ப�ைறய��  உறி�� �ழ� 
உபேயாகி�க�டா� ப�ர�சார�  
(24 �ச�ப� 2018) 

ஒ� �ழ�ைத ஒ� மர� தி�ட�தி�ப� 

ப�டா� ெப�டா, ம�திய ெசெபரா� 

ப�ைறய�� ��கா ெசய��ைற நிக��

(6 அ�ேடாப� 2018)

1

ப�னா�� ம�னவ� நல��� ச�க� ம��� 

ெப�ேரா��ட� ��ைக கி�யா�, நிேபா� 

திபாலி� 200 மர ந�� நிக�� 

(13 அ�ேடாப� 2018)

2

ஒ��க�ப�ட கா� ��கி� ஜூ�, ம�திய 

ெசெபரா� ப�ைறய�� மைல ஏ�த� நிக�� 

(3 நவ�ப� 2018)

3

உ� �ைறக�ட� ச�தி�����ட�

(27 நவ�ப� 2018)
4

த�பாவள� ெகா�டா�ட�ைத ��ன��� 

ெதாடா� சாைலய�� வாகனமி�லா காைல 

நிக�� 
(ஒ�ெவா� மாத�� �த� வார ஞாய����கிழைம)

5

��ைக ப�ைறய�� மிதிவ�� வழி சாைல 

(நவ�ப� 2018 ெசய�ப���த�) �றிய��
6

ஆமா� த��,ெத� ெசெபரா� ப�ைறய�� 

 மைல ஏ�த� நிக�� 
(15 �ச�ப� 2௦18)

7

ஆமா� த�வ��, நிதி ப�றிய தி�ட� 

ெதாட�க வ�ழா    
(15 �ச�ப� 2௦18)

8

ெப�மா�தா�  நிேபா� ச�க�தி�� 

��ைமயான வ��  ேபா�� ப�சள��� வ�ழா    
(23 �ச�ப� 2018)

9

பாகா� ேகள��ைக நிக�� @ ப�ட�ெவா�� 

கைல க�கா�சி
(13 அ�ேடாப� 2018/ 17 நவ�ப� 2018/ 29 �ச�ப� 2018)

10



ேபா���த�ைம

1 இய�ைக ெந� பய��� 

வ�ள�க���ட�
(14 அ�ேடாப� 2018)

2 ந�ல பய��சி பகி��- சிற�த 

நகரா��த� ��ன��� 

ப�லி�ைப�ஸி� ச�தி�����ட�
(16 �த� 20 அ�ேடாப� 2018 வைர)

3 தாமா� ெப�ெஜயா, நிேபா� திபா� 

ச�க�தின�ட� ெச�ல�ப�ராண� 

ம��� நா� க��தைட 

வ�ழி��ண�� நிக��
(21 அ�ேடாப� 2018)

4 �����ழ� ம��� பா�கா�� 

�ய�சிக� ப�றிய ெசபரா� ப�ைற 

நகரா�ைம� கழக ச�வேதச 

மாநா� (SPICEC) 2018
(8 �த� 9 அ�ேடாப� 2018 வைர)

5 ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக� 

தைலவ� ேபா��த����ய 

மாநகரா�சி ம�ற� தைலவ� 

ேபர� ெப���ட� ச�தி��  
(8 அ�ேடாப� 2018)

6 தாமா� சா� ேல� ச�க� ம��� 

அர� சாரா அைம��ட�  ப�வைக 

உபேயாக சைபய�� ெச�ல�ப�ராண� 

ம��� நா� க��தைட 

வ�ழி��ண�� நிக�� (21 அ�ேடாப� 2018)

7 ெட�� கா��ச� க���பா�� �� 
(7 ம��� 31 �ச�ப� 2018)

8 தாமா� ெசமிலா�, ெசபரா� ெஜயா, 

ம�திய ெசெபரா� ப�ைற 

ெபா��ேபா�� ��காவ�� �ைக�பட 

ப��� திற�� வ�ழா (15 �ச�ப� 2018)

9 ேல� ெத�கி�, ம�திய ெசெபரா� 

ப�ைற உண� வளாக� 

ேம�ப���த� திற�� வ�ழா
(15 �ச�ப� 2018)

10 ச�ேவ த��� வ��தி ெசபரா� 

ெஜயாவ�� நா�கா� தவைண 

ெசபரா� ப�ைற அளவ�லான 1 

மாநில� 1 ஒ�ப�த க��மான 

அ�மதி ப�டைற
(12 ம��� 13 �ச�ப� 2018)

11 ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம� கழக�, 

சி�� ஆ� ேயாேகாேஹாமா, 

ேயாேகாேஹாமா ப�கைல�கழக�, 

மேலசிய அறிவ�ய� ப�கைல�கழக� 

ம��� ஜ�பா� ச�வேதச� ���ற� 

ைமய��ட� நக���ற வ�வைம�� 

ஆேலாசைன ��ட�
(15 �ச�ப� 2018)

12 ைல� த��� வ��தி ெசபரா� 

ெஜயாவ�� வர� ெசல� தி�ட 

க��தா�� ப�டைற
(13 �ச�ப� 2018)

13 சிற��  �ழ��கான ந�சா�றித� 

ப�ேசாதைன
(20 �ச�ப� 2018)

14 ��கி த���
(57 இட�க� ேசாதைன/ 27 அபராத�)

15 எலிக� த��� & ப���� 
(553 எலிக� ப���க�ப�ட�)

16 நா�க� த��� & ப���� 
(787 நா�க� ப���க�ப�ட�)

ப�ைம

உபேயாகி�க�ப�ட ேபா�த� ��கைள ெகா�� 

நவன�  �வ� சி�திர� ெச�� ���த� நிக�� 

(1 அ�ேடாப� 2018)

1

ப�ள� அளவ�லான ம��ழ�சி ேபா�� ப�சள��� 

வ�ழா (11 அ�ேடாப� 2018)
2

�ைற�த க��ல� நகர க�டைம���கான 

அ�கீகார� சா�றித� ெசபரா� ப�ைற 

நகரா�ைம� கழக� ெவ�ற�  

(25 அ�ேடாப� 2018)

3

பாெவா டாைம, ம�திய ெசெபரா� ப�ைற 

அ���மா� வட� ைம�� வாசிக�ட� அழகிய 

����ழ� ெகா�ட அ���மா� வ�� ��கான 

வ��� வ�ழா (27 அ�ேடாப� 2018)

4

ஜாலா� டாைம இைடநிைல�ப�ள� ��கி� 

ெம��தாஜாமி� உண� கழி� ம�பயன��  தி�ட 

ெதாட�க நிக�� (2 நவ�ப� 2018)

5

நகரா�சி ப��வ�� ப�ைம ேப�த��காக 

ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம� கழக� பாரா�� 

ெதாைகைய ெப�ற� - 2018 உலக தி�டமிட� 

தின�ைத ��ன��� உரமா�க� தி�ட�

(3 நவ�ப� 2018)

6

இைடநிைல�ப�ள�க� அளவ�லான ந�� க�வ� 

ம��� வ�ழி��ண�� வ�னாவ�ைட ேபா�� 

ப�சள��� வ�ழா (17 நவ�ப� 2018)

7

கா��ென�ட�  ம��� ஜி��ேகா நி�வன� 

ஆதர�ட�  2018 ப�ைமயான ப�ள� வ��� 

வழ��� வ�ழா (19 நவ�ப� 2018)

8

ேகாலா ெசபதா�, ேபராகி�� ெசபரா� ப�ைற 

நகரா�ைம� கழக ஆ�� பயண�க�    

(22 நவ�ப� 2018)
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ச�க தா�க�

1 �காதாரமான வா��ைக 

�ைறைய அம�ப���த�

��ைமைய பா�கா�த� 

வ�ழி��ண�� நிைலைய அதிக��த�
2

மைல ஏ�த� வலி மன 

அ��த�ைத �ைற�த�

3

ெபா�ளாதார 

தா�க�

நக���ற தி�டமிட� வைர�பட� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

ெதாழி�சாைல    : 84 ப���

வண�க�          : 294 ப���

��ய����        : 5,193 ப���

1

நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

�ய��ய����                         : 53

ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற  : 5

 ம�ற க��ட�                           : 14

��ய���� தி�ட�                      : 11

2

1,503 உ�ம வ��ண�ப� 

அ�கீக��க�ப�ட�

3 �����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�

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� 

1 ப�னா�� மாநில அரசா�க� ஏ�பா��� 2018 நவன�  �ைற 

அரசா�க க��தர�கி� ம�க��� நவன�  �ைறய�� 

�த�ேசைவ எ�� தைல�ப�� ந�வ� ெசபரா� ப�ைற 

நகரா�ைம�கழக� தைலவ�

(11 அ�ேடாப� 2018)

2 சிற�த நக� தி�ட ப�டைற  
(17 �ச�ப� 2018)

3 ப�ள� வ���ைற�கால ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக நிக�� 

- அ��பைட கண�ன� திற�க� பய��சி

(11 ம��� 13 �ச�ப� 2018)

4 ஜாலா� ெக�� ெநனா�, ஜாலா� ஜூ�, ஜாலா� ��கி� 

த��� ேபா��வர�� வ�ள��க� ேநர ெதாழி���ப�

(நவ�ப� ௨௦௧௮ �த� ேசாதைன �ட�கிவ�ட�ப�ட�)
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