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திறைம
1. ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக 

ஊழிய�க�ட� ஆேரா�கிய உட�பய��சி

(5 & 19 ஏ�ர� 2019/ 3 ேம 2019/ 14 ம��� 28 ஜூ� 2019)

2. ஓ�ய�ட� �ேளாப� நிக�� 

நி�வாக��ட� இைண�� ப�ட�ெவா�� 

பாகா� சாைலய�� ப�னா�� ��ம�க� 

நைட�பயண� 

(1 ேம 2019)

3. ப�ட�ெவா�� பாகா� சாைலய�� தி�� 

சி�� ம��� �� ஆ�� இேவ��� 

இைண�� உலக �மி தின�ைத ��ன��� 

ஏ�ர� மாத�தி� இய�ைக ெகா�டா�ட�.

(20 ஏ�ர� 2019)

4. தாமா� �னா, ெசபரா� ெஜயாவ�� ச��� 

வ�ைளயா�� ைமதான திற�� வ�ழா

(4 ேம 2019)

5. தி�� சி�� ம��� �� ஆ�� இேவ��� 

இைண�� ப�ட�ெவா�� பாகா� சாைலய�� 

ேநா�� ெப�நா� ெகா�டா�ட�

(22 ஜூ� 2019)

சம��வ�
1. ��கி� �லி� ம�திய ெசெபரா� ப�ைறய�� 

இர�டா� தவைண�கான 2019 ெசபரா� 

ப�ைற நகரா�ைம�கழக மைல ஏ�த� 

நிக��

(17 ஏ�ர� 2019)

2. ��ைக அ�ேச, ெத� ெசெபரா� ப�ைறய�� 

��றா� தவைண�கான 2019 ெசபரா� ப�ைற 

நகரா�ைம�கழக மைல ஏ�த� நிக��

(29 ஜூ� 2019)

3. ெதாடா� சாைலய�� வாகனமி�லா காைல 

நிக��

(ஒ�ெவா� மாத�� �த� வார ஞாய����கிழைம)

4. மேலசிய அறிவ�ய� ப�கைல�கழக� 

ம��� தி�� சி���ட� இைண�� பாகா� 

டாலா� ச�க��ட� ச�தி�� நா�

(6 ஏ�ர� 2019)

5. ப�னா�� மாநில அர�, ந���பாசன ம��� 

வ�கா� �ைற, தி�� சி��, �� ஆ�� 

இேவ��� இைண�� தாமா� ெச�ப�லா�, 

ெசபரா� ெஜயாவ�� படேகா�ட நிக��
(7 ஏ�ர� 2019)

6. ப�ைம, மகி��சி ம��� ெசழி�� நிைற�த 

ெசபரா� ப�ைற எ�ற க��ெபா�ைள 

ெகா�� ைல� த��� வ��தி ெசபரா� 

ெஜயாவ�� 2020-�கான வர� ெசல� தி�ட 

தயா��� �ைற ஆேலாசைன ��ட�  

(6 ஏ�ர� 2019)

7. ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம� கழக� ம��� 

ெத� த�� ஆைட நி�வன��ட� இைண�� 

ெப�மா�தா�  நிேபா� ச�க�தி�� 

��ைமயான வ��  ேபா�� ெதாட�க நிக�� 

(4 ேம 2019)



SUKU TAHUN KEDUA 2019SUKU TAHUN KEDUA 2019SUKU TAHUN KEDUA 2019 2ND QUARTER 20192ND QUARTER 20192ND QUARTER 2019

ப�ைம
1. ேகா�தா ெப�மா� ெபா� ச�ைதய�� 

ம��ழ�சி நிக��

(26 ேம 2019)

2. ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக�, ��தா� 

இ��� க�வ�ய�ய� ப�கைல�கழக�, 

ப�னா�� மாநில க�வ� இலாகா�ட� 

இைண�� ப�ள� அளவ�லான ெதாழி���ப 

ப�ைம வ�ைளயா��� ேபா�� �வ�க வ�ழா

(13 ஏ�ர� 2019)

3. ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக�, ��தா� 

இ��� க�வ�ய�ய� ப�கைல�கழக�, 

ப�னா�� மாநில க�வ� இலாகா�ட� 

இைண�� ப�ள� அளவ�லான ெதாழி���ப 

ப�ைம வ�ைளயா��� ேபா�� 

ெவ�றியாள��� ப�� வழ��� நிக��

(11 ேம 2019)

4. ப�னா�� ப�ேள� நி�வன� 

ஒ��ைழ��ட� ச�ேவேதச �மி ம��� 

வன நா� திற�� வ�ழா 

(11 ஏ�ர� 2019)

5. ெசபரா� ப�ைற நகரா�ைம�கழக� தைலவ� 

ெஜ�மன�� நைடெப�� உலகளாவ�ய 

ெசய��� ��ட�தி�� அைழ�க�ப�டா�.

(25 �த� 28 ஜூ� 2019 வைர)

6. ேம மாத� வைர 1372 ஒள� உமி�� 

இ��ைனய வ�ள�� ெபா��த�ப���ள�  

(3 ேம 2019)

7. நிதி ஒ��கீ��� �ல� பராம��க�ப�� 

மர�கள�� �றி�ெசா� இ�� பண�கைள 

ெசய�ப���த�

(ஜூ�  2019 வைர��� 1655 மர�கள�� �றி�ெசா� 

இட�ப�ட�)

ேபா���த�ைம

1. ெத� ெசபரா� ப�ைறய�� ெசபரா� ப�ைற 

நகரா�ைம�கழக�� ஜாவ� ச�டம�ற�� 

இைண�� வா��ைகயாள� ேசைவ நா� 

"உ�கள�� ேதைவ�� நா�க� 

உத�கிேறா�”

(16 ஏ�ர� 2019)

2. ��கி த���

இட�க� ேசாதைன   =  72

அபராத�               =  30

3. எலிக� த��� & ப����

எலிக� ப���க�ப�ட�  =  675

4. நா�க� த��� & ப����

நா�க� ப���க�ப�ட�   =  199



ெதாழி���ப� 

சா��த சிற�த 

நகர� 

1. திற�ேபசி பய�பா�கள�� வசதி 

�ல� உ�ைமயாள�கள�� 

மி�ன�ச� ம��� ெதாைல�ேபசி 

எ�ைண ேசக��த�

(ேம 2019 வைர 12,231 மி�ன�ச� தர� 

ெபற�ப�ட�)

2. ெதாழி� �ைற 4.0 ெகா�ைககள�� 

அ��பைடய�� ேபா��வர�� 

நி�வாக�. ஜூ�  2019  வைர ��� (3) 

இட�கள�� சாைல வ�ள�� 

அைம��க��� ஏ�ப�� ேசத�கைள 

க�காண��க திற�க�காண��� 

நி�வ�ப���ள�:

- ஜாலா� பாகா� ஆஜா�, வட ெசபரா� 

  ப�ைற

- ஜாலா� ெசா� பா� ேக�, ம�திய ெசபரா� 

  ப�ைற  

- தாமா� எேகா ெரசிெட�, வட ெசபரா� 

 ப�ைற  

 

ச�க 

தா�க�

1 �காதாரமான வா��ைக �ைறைய 

அம�ப���த�

2 ��ைமைய பா�கா�த� வ�ழி��ண�� 

நிைலைய அதிக��த�

3 மைல ஏ�த� வழி மன அ��த�ைத 

�ைற�த�

ெபா�ளாதார 

தா�க�

1 நக���ற தி�டமிட� வைர�பட� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

ெதாழி�சாைல : 8 ப���

வண�க�                   :   16 ப���

��ய����           :    8 ப���

2 நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�

��ய���� தி�ட�                                                 :  6

�ய��ய����                        :   29

ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற  :  9

ம�ற க��ட�                                                             :   31

3 உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட� :   859 

�����ழ� 

தா�க�

1 �����ழ� வ�ழி��ண�ைவ அதிக��த�

2 �����ழ� ேநசி�த� உண��சி ��ட�

3 ப�ைம ��கா பராம���

ெதாழி���ப 

தா�க�

1 தகவ� பகி��

2 வா��ைகயாள��� எள�தான �திய 

ெதாழி���ப� வழ��த�

3 நக���ற ��ணறி� நி�வாக�தி� 

அ��பைட அ�ச�கள�� பய�பா�
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