
"செபராங ் பிறையை திறமை, சமத்துவம,்  
பசுமை, போட்டித்தன்மை மிகுந்த 
தொழில்நுட்பம ்சார்ந்த சிறந்த 
நகராக்குதல்ந

ோ
க
்க
ம
்

"நகராட்சி சேவை, நகர்ப்புற திட்டமிடல ்
மற்றும ்உள்கட்டமைப்பு பேணுதல,்  
 செபராங ் பிறை சமூகத்தின ்
தேவைகளுக்கு ஏற்ப திறம்பட நடத்தல்"

DATO’ Sr HJ ROZALI BIN HJ MOHAMUD
Yang Dipertua
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செபராங் பிறை நகராண்மைக ்கழக அடைவு நிலை அறிக்கை

2019 செபராங் பிறை பெருநிறுவன முக்கியத்துவங்கள்

முதல ்தவணை 2019



1. செபராங் பிறை நகராண்மைக்கழக ஊழியர்களுடன ்
ஆரோக்கிய உடற்பயிற்சி 
( 8 மற்றும ்22 பிப்ரவரி 2019 / 8 மற்றும ்22 மார்ச்சு 2019)

பயிற்சி அறையில ்கால்நடை பிரிவு, சுகாதார சேவை 
துறை பொது ஊழியருடன ்குளம்பி அருந்தி 
கலந்துரையாடல ்நிகழ்வு
(14 சனவரி 2019)

2.

பெருநிறுவன உரை - 2019 செபராங் பிறை 
மாற்றத்தை நோக்கி செபராங் பிறை நகராண்மைக ்
கழகத ்தலைவர் டத்தோ சர்வேயர ்ஹாஜி ரோசாலி 
பின ்ஹாஜி முகம்மது 
(18 சனவரி 2019)

3.

2019 செபராங் பிறை பெருநிறுவன 
முக்கியத்துவங்கள ்விழா துவக்கம்
(24 சனவரி 2019)

4.

2019 பொங்கல் விழா- செபராங் பிறை 
நகராண்மைக்கழக பொங்கல் விழா பினாங்கு மாநில 
இரண்டாம ்துணை முதல்வர ்பேராசிரியர ்
ப.இராமசாமி அதிகாரப்பூர்வ தொடக்கம்

(10 பிப்ரவரி 2019)

5.

2019 முதலாம ்முறை செபராங் பிறை 
நகராண்மைக்கழகக ்கூட்டம்
(15 பிப்ரவரி 2019)

6.

செபராங் பிறை நகராண்மைக ்கழக துணை 
காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பதவி சின்னம ்
அணிவித்தல் நிகழ்வு
(16 மார்ச்சு 2019)

7.

பாகான ்சனீ பெருநாள் கொணட்ாடட்ம ்@ படட்ரவ்ொரத்்
(17 பிப்ரவரி 2019)

8.

பாகான ்லூவார ்2, பட்டர்வொரத் ்தில் 2019 

உலக மகளிர ்நாளை  முன்னிட்டு ஊதா நிறக ்
கொண்டாட்டம்
(16 மார்ச்சு 2019)

9.

திறமை
1. செபராங்  பிறை நகராணம்ைக ் கழகதத்ிறக்ு  உடப்டட் 

உணவு வளாகதத்ில் புகை பிடிகக்ாதீரக்ள் அறிவிபப்ு 
பலகை பொருதத்ுதல் துவகக் நிகழவ்ு (19 சனவரி 2019)

“ஊருக்கு திரும்புவோம”்  புக்கிட்மெர்தாஜாம ்
தோழமை நிகழ்வு (2 பிப்ரவரி 2019)

2.

2019 செபராங ் பிறை நகராண்மைக்கழக மலை ஏறுதல ்
நிகழ்வு (23 பிப்ரவரி 2019)

3.

2019 வரவு செலவு தலைசிறந்த முதன்மை விருது 
துவக்க விழா (27 பிப்ரவரி 2019)

4.

பினாங்கில ்2019 பினாங்கு சர்வதேச சொத்துடமை  
மாநாடு
(செபராங ் பிறை நகராண்மைக ் கழகத ் தலைவர ் விளக்கமளிக்க  
அழைக்கப்பட்டார/் 6 சனவரி 2019)

5.

தாமான ்துன ்டாக்டர ்அவாங ்உணவு வளாகத்தில் 
கழிவு தடை பொருத்துதல் மற்றும ்பராமரித்தல் 
பற்றி செபராங் பிறை நகராண்மைக ்கழகத ்தலைவர் 
மற்றும ்அதிகாரிகளுடன ்அரசாங்க நிறுவனங்களின ்
பிரதிநிதிளுடன ்மேற்பார்வை (14 பிப்ரவரி 2019)

6.

7. புலாவ ்அமான ்மறற்ும ்புலாவ் கெடொஙக்ில் 
பொது சுதத்ம ்சேவைகள் மறற்ும ்குபப்ை சேகரிபப்ு 
சேவைகள் பறற்ி செபராங் பிறை நகராணம்ைக ்கழகத் 
தலைவர ்மறற்ும ்அதிகாரிகளுடன ்துடுகக்ான 
மறற்ும ் சுறுசுறுபப்ான மகளிர ்கழக பிரதிநிதியுடன ்
மேறப்ாரவ்ை (20 பிப்ரவரி 2019)

தாமான ்நாகாசாரி, மத்திய செபெராங் பிறையில்   
வெளிநாட்டவர்கள ்சிக்கல், சுகாதாரம ்மற்றும ்
அமலாக்கம ்பற்றி செபராங் பிறை நகராண்மைக ்
கழகத ்தலைவர், உறுப்பினர ்மற்றும ்
அதிகாரிகளுடன ்மேற்பார்வை (21 பிப்ரவரி 2019)

8.

பினாங்கு மகளிர ்மேம்பாட்டு நிறுவனத்துடன ்
இணைந்து 2019 உலக மகளிர ்நாள ்கொண்டாட்டம்

(8 மார்ச்சு 2019)

9.

“சர்வதேச மகளிர ் நாள”்  தொடாக ்சாலையில் 

வாகனமில்லா காலை நிகழ்வு
(3 மார்ச்சு 2019) 

10.

“2019 புத்தாண்டு” தொடாக ்சாலையில் 
வாகனமில்லா காலை நிகழ்வு (6 சனவரி 2019)

11.

சமத்துவம்



பசுமை
1. தி பாவ் உணவகத்தில் உணவு கழிவை உரமாக்குதல ்

மையம ் திறப்பு விழா  
(19 சனவரி 2019)

2019 அண்டை அயலார்களுடன ்தோட்ட நிர்வகிப்பு 
போட்டி துவக்க விழா மற்றும ்உணவு கழிவை 
உரமாக்குதல ்இயந்திரம ்வழங்கும ்நிகழ்வு
(21 பிப்ரவரி 2019)

2.

செபராங் பிறை நகராண்மைக ்கழக  ஊழியர்களுக்கு 
இடாமன ்நிறுவனத்தின ்ஆதரவோடு  
“வாழ்க்கைக்கான மறுசுழற்சி” துவக்க விழா
(1 மார்ச்சு 2019)

3.

பட்டர்வொர்த் குவாங ்உவா சீனப்பள்ளியில் 
பினாங்கு சமூக நலன,் சமூக அக்கறை மற்றும ்
சுற்றுச்சூழல ்ஆட்சி மன்ற உறுப்பினர ்பி பூன ்
போவால் மழலையர ்பள்ளி மறுசுழற்சி பட்டறை 
திறப்பு விழா
(2 மார்ச்சு 2019)

4.

குவார ்பேராஹு இடைநிலைப்பள்ளியில் 2019  
பினாங்கு அளவிலான பசுமை பள்ளி துவக்க விழா
(7 மார்ச்சு 2019)

5.

மறுசுழற்சி கருத்தரங்கு  மற்றும ்பத்து கவான ்
சர்வதேச இளையோர் அரங்கு பதவியேற்பு விழா 
செபராங் பிறை நகராண்மைக ்கழக அரங்கில் நிகழ்வு
(10 மார்ச்சு 2019)

6.

தாமான ் துன்கு நிலப்பரப்பை மேம்படுத்துதல ்
பற்றி குழு கலந்து ஆலோசித்தல்
(16 மார்ச்சு 2019)

7.

1. வாடிக்கையாளர ்சேவை நாள ் "உங்களின ்
தேவைக்கு நாங்கள ்உதவுகிறோம"்
(21 மார்ச்சு 2019)

2. செபராங் பிறை கட்டுமான அனுமதிப ்பத்திரம் 
கையேடு தொடக்க விழா
(11 சனவரி 2019)

3. செபராங் பிறை புகைபப்ட விருது 2019 தொடகக் விழா
(24 சனவரி 2019)

4. மனை வரிக்கான விரைவு தகவல் ரசீது வெளியீடு 
விழா (24 சனவரி 2019)

5. வடக்கு அமலாக்க ஆணையம ்செபராங் பிறை 
நகராண்மைக ்கழகத்திற்கு சிறப்பு வருகை. 
செபராங் பிறை மற்றும ்சுற்றுலாத ்தாழ்வான 
தலம் மேம்பாட்டிற்கு  பல விளக்கங்கள் மற்றும ்
கருத்து பகிர்வு  நடைபெற்றன
(11 பிப்ரவரி 2019)

6. பிபர்வரி 13, 2019 இல் ஐ.நா. வதிவிட பிரதிநிதி வருகை. 
இநத் வருகை டாகட்ர் நீல் கோர ்(திங் சிடட்ி திடட் 
இயகக்ுனர)், திரு.பாகோம ்(ஐ.நா. வசிபப்ிடதத்ின ்
நிறைவேறற்ு இயகக்ுனருகக்ான ஆலோசகர)், 
(டாகட்ர.்எடவ்ரட்ோ (ஆராயச்ச்ி மறற்ும ் திறனை 
வளரப்ப்தறக்ான இயகக்ுனர)்.
(13 பிப்ரவரி 2019)

7.
நிலபப்ரபப்ு துறை அதிகாரிகள் மறற்ும ்
பலக்லைகக்ழக மாணவரக்ளுகக்ு புதர்ா 
பலக்லைகக்ழக வடிவமைபப்ு மறற்ும ்கடட்ிடகக்லை 
விரிவுரையாளர் பயிறச்ியளிபப்ு
(1 மார்ச்சு 2019)

8. டிங்கி தடுப்பு
இடங்கள் சோதனை   =  75
அபராதம ்                          =  27

9. எலிகள ்தடுப்பு & பிடிப்பு
எலிகள ்பிடிக்கப்பட்டது   = 726

10. நாய்கள ்தடுப்பு & பிடிப்பு
நாய்கள ்பிடிக்கப்பட்டது   = 680

போடட்ிதத்னம்ை

SUKU TAHUN PERTAMA 2019SUKU TAHUN PERTAMA 2019SUKU TAHUN PERTAMA 2019 1ST QUARTER 20191ST QUARTER 20191ST QUARTER 2019



1. செபராங் பிறை நகராண்மைக்கழகத ் தலைவர் 
தாய்லாந்தில்  காலநிலை மற்றும ்
ஆற்றலுக்கான மேயர்களின ்உலகளாவிய 
உடன்படிக்கை விளக்கத்திற்க்கான சிறப்பு 
விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டார்
(27 முதல ் 29  மார்ச்சு 2019 வரை)

2. செபராங் பிறையில்  பத்து கவான,் தென ்
செபெராங் பிறை  மற்றும ்பட்டர்வொர்த,்  
வட செபெராங் பிறையில் மேலும ்21 
கண்காணிப்பு கேமராக்கள ்பொருத்துதல்
(31 மார்ச்சு 2019)

3. மலேசிய நகர்ப்புற கருத்தரங்கு, 
கோலாலம்பூர ்
(19 பிப்ரவரி 2019)

4. செபராங் பிறை நகராண்மைக ்கழக குப்பை 
கனரக வாகனத்தில் 170 அளவில் 
தடங்காட்டி பொருத்துதல்
(31 மார்ச்சு 2019)

5.
நீர ்நிலை, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், புகை 
மூட்ட கண்காணிப்புக்கு 15  சுற்றுச்சூழ 
உணர்கருவி பொருத்துதல்
(31 மார்ச்சு 2019)

6.
பெர்டா உத்தமா சாலை,  புக்கிட்மெர்தாஜாம ்
மத்திய செபெராங் பிறையில் 77 அளவிலான 
தொழில்நுட்ப போக்குவரத்து விளக்குகள ்
மற்றும ்கண்காணிப்பு பொருத்துதல்
(31 மார்ச்சு 2019)

தொழில்நுட்பம ்
சார்ந்த 

சிறந்த நகரம ்
சமூக 
தாக்கம்

சுகாதாரமான வாழ்க்கை முறையை 
அமல்படுத்துதல்

1

தூய்மையை பாதுகாத்தல்  விழிப்புணர்வு 
நிலையை அதிகரித்தல்

2

மலை ஏறுதல ்வழி  மன அழுத்தத்தை 
குறைத்தல்

3

சுற்றுச்சூழல ்விழிப்புணர்வை அதிகரித்தல்1

சுற்றுச்சூழல ்நேசித்தல் உணர்ச்சி தூண்டல்2

பசுமை பூங்கா பராமரிப்பு3

சுற்றுச்சூழல ்
தாக்கம்

தகவல் பகிர்வு1

வாடிக்கையாளருக்கு எளிதான புதிய 
தொழில்நுட்பம ்வழங்குதல்

2

நகர்ப்புற நுண்ணறிவு நிர்வாகத்தின ்அடிப்படை 
அம்சங்களின ்பயன்பாடு

3

தொழில்நுட்ப 
தாக்கம்

பொருளாதார 
தாகக்ம்

நிறைவு மற்றும ்இணங்குதல் சான்றிதழ ்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது:

2

குடியிருப்பு திட்டம ்                                     : 11

· சுயகுடியிருப்பு                                              : 53

தொழிற்சாலை/ அலுவலகம/் பட்டறை : 9

மற்ற கட்டிடம ்                                                    : 21

உரிம விண்ணப்பம ்அங்கீகரிக்கப்பட்டது :3

362பொது உரிமம்
28தொழில்துறை உரிமம்

144வணிக உரிமம்
7கால்நடை உரிமம்

நகர்ப்புற திட்டமிடல ்வரைப்படம ்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது:

1

 தொழிற்சாலை  : 13 பிரிவு

வணிகம ்               : 16 பிரிவு
குடியிருப்பு     : 12 பிரிவு
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