
"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�"

ே
ந
ா
�
க
� "ெசபரா� ப�ைறைய திறைம, சம��வ�, 

ப�ைம, ேபா���த�ைம மி��த ெதாழி���ப� 

சா��த சிற�த நகரா��த�

DATO’ Sr HJ ROZALI BIN HJ MOHAMUD
Mayor

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

2019 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன ��கிய��வ�க�

��றா� தவைண 
2019
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திறைம
1. ெசபரா�  ப�ைற மாநக� ம�ற ஊழிய�க�ட� 

ஆேரா�கிய உட�பய��சி
(12 ஜூைல 2019/ 26 ஜூைல 2019/  09 ஆக�� 2019/

 23 ஆக�� 2019/ 06 ெச�ட�ப� 2019)

2. பார�ப�ய ெகா�டா�ட�
(20 ஜூைல 2019)

3. ப�ள� அளவ�லான அ���மா� ��ய���� 

சி�வ�க� எ�� க��ெபா�ள�� அ���மா� 

��ய���� ச�க�தி� வ�ழி��ண�� க�வ�
(31 ஜூைல 2019)

4. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அர�கி� ச�க 

நல��ைற�ட� இைண��  "பதிேவா� 

வா��க�" நிக�ைவ ��ன��� �ழ�ைத 

வள��பக�, மழைலய� ப�ள� ம��� 

பராம��� ைமய�க��கான ���கமான 

வழிகா��த� வ�ள�க�ைர (05 ஆக�� 2019)

5. �த�திர நா� ெகா�டா�ட�
(26 ஆக�� 2019)

6. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�றமாக அறிவ��� 

வ�ழா ம��� மாநக� ேகா�ர�தி� ெசபரா� 

ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவைர வரேவ��� 

நிக�� (16 ெச�ட�ப� 2019)

7. நிைலயான ெசபரா� ப�ைற மாநகைர ேநா�கிய 

வ��க இல�� உ�வா�க� தி�ட� �வ�க வ�ழா

(17 ெச�ட�ப� 2019)

8. ம��ழ�சி ��காவ�� வ�ள�� திற�� வ�ழா

(17 ெச�ட�ப� 2019)

9. மாநக� ெகா�டா�ட�
(21 ெச�ட�ப� 2019)

10. 2019 ெசபரா� ப�ைற ச�க��ட� 

ச�தாய�தி�� அவசர� கால உதவ� 

வழ��� �� நிக��  (17 ெச�ட�ப� 2019)

11. ெசபரா� ப�ைற மாநகர ம�ற�தி� மாநகர 

ேகா�ர� ெபய��� வ�ழா (25 ெச�ட�ப� 2019)

12. ��ைக ப�ைற வ�ழா
(29 ெச�ட�ப� 2019)

சம��வ�
1. ப�டா� ெப�டா ச�க ��கா, ம��ழ�சி ��கா, 

ெத�ேகாமா ��கா ப�ைம ப�றி 

கல�தாேலாசி�த� நிக�� (13 ஜூைல 2019)

2. 2019 ெசபரா� ப�ைற ஓ�ட� நிக��
(21 ஜூைல 2019)

3. 2019 ேசைவ நா� நிக�� - ஓ�� 

ெபற�ேபாகிறவ�க���� ஓ�� 

ெப�றவ�க���� இற�த ஊழிய�க� ம��� 

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற���� த�க� 

ேசைவகைள அ��பண��த ஊழிய�கள�� 

ேசைவக��� ந�றி நவ��வ���� வ�ழா  

(8 ஆக�� 2019)

4. க�ேபா� ெத�ஸி� 2019 ப�னா�� ச�வேதச 

ெந� பய�� வ�ழா நிக�� (17 & 18 ஆக�� 2019)

5. வட ெசபரா� ப�ைற  ேதா� கிராம�தி� மைல 

ஏ�த� �����ழ� நிக�� (24 ஆக�� 2019)

6. 2019 ப�ட�ெவா�� ஓ�ட� நிக��
(08 ெச�ட�ப� 2019)

7. ப�னா�� மாநில அரசா�க பாலின சமநிைல 

ெசய� தி�ட�ைத த�� மான��ப� �றி�� 

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�றதி�கான ப�டைற
(11 ெச�ட�ப� 2019)

8. ��தா� அ��� ஹாலி� �வா�சா� ஷா 

பால�தி� ��கல ஓ�ட நிக�� (15 ெச�ட�ப� 2019)

9. ��கி� ெம�தாஜா�  ைம�� ேபர�கா�ய�� 

அைமதியான, ெசழி�பான, கவ��சிகரமான 

ெசபரா� ப�ைற எ�� தைல�ப�� மாநகர நா� 

ெகா�டா�ட��ட� இைண�� ப�ரதம உைர

(20 ெச�ட�ப� 2019)

10. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�றமாக உ�மா�ற�ைத 

��ன��� பார�ப�ய நா� ெகா�டா�ட�

(21 ெச�ட�ப� 2019)

11. ��கி� ெம�தாஜா�  ைம�� ேபர�கா�ய�� 

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற நா� 

ெகா�டா�ட�ைத ��ன��� "ந� அவைர 

பா��கிறா�, அவ� உ�ைன க�காண��கிறா�" 

தைல�ப�� ப�ரதம உைர (26 ெச�ட�ப� 2019)



ப�ைம
1. உலக ெப��கட� நாைள ��ன��� 

கட�கைர ��த� ெச��� நிக��

(06 ஜூைல 2019)

2. தாமா� கி�சா�� உ�ள ெவ�� ப�திைய 

இய�ைக ேம�ப��த� தி�ட�

(14 ஜூைல 2019)

3. ெந� அ�வைட தி�ட�தி� �����ழ� 

ேமலா�ைம நிக�� �வ�க�
(09 ெச�ட�ப� 2019)

4. நிதி ஒ��கீ��� �ல� பராம��க�ப�� 

மர�கள�� �றி�ெசா� இ�� பண�கைள 

ெசய�ப���த�

(ெச�ட�ப� 2019 வைர��� 2,180 மர�கள�� 

�றி�ெசா� இட�ப�ட�.)

5. �ைற�த க�யமிலவா� ெகா�ட நகர ெசய� 

தி�ட� - காலநிைல மா�ற� ம��� 

க�யமிலவா� அளவ��  ப��� �வ�க�

(17 ெச�ட�ப� 2019)

6. உறி�� �ழ� உபேயாகி�க�டா� ம��� 

ப�ைம மாவர� � ச�க வ���க� �வ�க 

நிக��

(26 ெச�ட�ப� 2019)

ேபா���த�ைம

1. தா�லா�தி� பா�கா�கி� நைடெப�ற 2019 

ஆ�� 5வ� ஆசியா� ேமய�க� 

ம�ற�தி� ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற 

தைலவ� கல��� ெகா�டா�

(26-28 ஆக�� 2019)

2. 2019 ெசபரா� ப�ைற �ைக�பட வ��� 

ப�சள��� வ�ழா

(17 ெச�ட�ப� 2019)

3. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ேகா�ர�தி� உ�ள 

�ட�தி� "உ�கள�� ேதைவகைள நா�க� 

அறிேவா�" வா��ைகயாள� ேசைவ நா�

(18 ெச�ட�ப� 2019)

4. வ��  வா��� தி�ட� ம��� ெசபரா� 

ப�ைற மாநக� ம�ற ெதாழி� வா��� 

க�கா�சி
(20 ெச�ட�ப� 2019)

5. ��கி த���

இட�க� ேசாதைன   = 75

அபராத� = 35

6. எலிக� த��� & ப����

எலிக� ப���க�ப�ட� = 641

7. நா�க� த��� & ப����

நா�க� ப���க�ப�ட� = 789
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ெதாழி���ப� 

சா��த சிற�த 

நகர� 

1. ெசபரா� ப�ைறைய சிற�த நகரா�க 

ெசய� தி�ட�ைத உ�வா��த�

(17 ஜூைல 2019)

2. ப�ள� அளவ�லான ெதாழி���ப 

ப�ைம வ�ைளயா�� ேபா�� மாநகர 

ம�ற தைலவ� �ழ�ேகா�ைப �வ�க 

வ�ழா
(08 ஆக�� 2019)

3. ெதாழி� �ைற 4.0 ெகா�ைககள�� 

அ��பைடய�� ேபா��வர�� 

நி�வாக�. ெச�ட�ப� 2019 வைர ஐ�� 

(5) இட�கள�� சாைல வ�ள�� 

அைம��க��� ஏ�ப�� ேசத�கைள 

க�காண��க திற�க�காண��� 

நி�வ�ப���ள�:

1)   ஜாலா� பாகா� ஆஜா�, வட ெசபரா� 

   ப�ைற

2)   ஜாலா� ெசா� பா� ேக�, ம�திய 

  ெசபரா� ப�ைற  

3)   தாமா� எேகா ெரசிெட�, வட ெசபரா� 

   ப�ைற  

4)   ஜாலா� ெப�சாஹா�, ப�ைற (த�யைண�� 

   நிைலய�) ம�திய ெசபரா� ப�ைற.  

5)   ேலாேரா� ெப�சாஹா� உ�தமா 4,  

   ஜூ�, ம�திய ெ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 : 12

வண�க�                   :   24

��ய����           :    14

2 நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

��ய���� தி�ட�                                                 :  2

�ய��ய����                        :   14

ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற  :  13

ம�ற க��ட�                                                            :   5

3 உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட� :   3,214

�����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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