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

இர�டா� தவைண 2020 
2020 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன ��கிய��வ�க�
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ெசபரா� ப�ைறைய திறைம, 

சம��வ�, ப�ைம, 

ேபா���த�ைம மி��த 

ெதாழி���ப� சா��த சிற�த 

நகரா��த�
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"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�"
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திறைம

1 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற �திய 

வ�தி�ைறக� �றி�� கல��ைரயாட�

(4 ஜூ� 2020) 

2 ெசபரா� ப�ைறைய ��றி��ள 4 ��ய���� 

ம��� 2 வண�க� ப�திகள�� ேசதமைட�த 

சாைலகைள ம�சீரைம�த�.

·  ப�டா� ��ரா ெப�தா�, வட ெசபரா� ப�ைற

·  தாமா� �பவா�, வட ெசபரா� ப�ைற

·  தாமா� ��தியரா, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

·  ேல� ஜனஹ�, ெசபரா� ெஜயா, ம�திய ெசபரா� 

  ப�ைற  

·  ேடசா ��ன� வண�க ைமய�, வட ெசபரா� 

  ப�ைற  

·  தாமா� ��தியரா வண�க ைமய�, ம�திய 

  ெசபரா� ப�ைற

சம��வ�

1 ெசபரா� ப�ைற ச�க� ம��� 

��ய���பாள�க�ட� ெசபரா� ப�ைற 

மாநக� ம�ற www.mbsp.gov.my அக�ப�க�தி� 

2021 வர� ெசல� தி�ட தயா��� �ைற 

�றி�� நிக�நிைலய�� கல��ைரயாட�

(19 ஏ�ர� 2020)

2 சாைலேயார�தி� மா���திறனாள�கள�� 

ச���பாைத வசதிகைள ேம�ப���த� 

·  ேல� ஜனஹ�, ெசபரா� ெஜயா, ம�திய 

  ெசபரா� ப�ைற  

 
·  தாமா� ப�தி� திற�த ெவள�, வட ெசபரா� 

 ப�ைற (ள��தா� உ�டா�)

3 140 அமலா�க அதிகா�க� / ஊழிய�க��கான

ச�ட ��த� ப�றிய நிக��

(2 ஜூ� 2020 / 15 ஜூ� 2020 / 23 ஜூ� 2020)



2ND QUARTER 2020

ப�ைம

1 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற  தைலவ� 

ேகா�ைப 2020 ப�ள� நிைலய�லான நவன�  

ப�ைம க�வ� ேபா��ய�� �வ�க வ�ழா 

(ப�ைம க�வ� மி�ன� வ�ைளயா��)

(5 ஜூ� 2020) 

2 உர� தயா��பத�காக க�பாளா ப�தா� 

ெபா� ச�ைதய�� க�ம கழி�கைள 

ேசக��த� ெதாட�க வ�ழா

(21 ஜூ� 2020) 

3 ெத� த�� ஆைட நி�வன�தி� �ல� ம�த 

�ண�ய�� ம��ழ�சி�கான நிக�� �வ�க�

(27 ஜூ� 2020) 

ேபா���த�ைம

1 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற�தி� வ�� � 

மைன வ� ெச��திய அதி��டசாலிைய 

���க� �ைறய�� ேத�� (2020 ஆ� 

ஆ��)

(19 ேம 2020) 

2 ��கி த���

இட�க� ேசாதைன = 66

அபராத�                           = 17

3 எலிக� த��� & ப����

எலிக� ப���க�ப�ட� = 134

4 நா�க� த��� & ப����

நா�க� ப���க�ப�ட� = 251

இர�டா� தவைண 2020



ெதாழி���ப�
சா��த சிற�த நகர�

1 ரமலா� மாத மி�ன� ச�ைத �வ�க�

(14 ஏ�ர� 2020) 

2 ெதாழி� �ைற 4.0 ெகா�ைககள�� 

அ��பைடய�� ேபா��வர�� நி�வாக�. 

ஐ�� (5) இட�கள�� சாைல வ�ள�� 

அைம��க��� ஏ�ப�� ேசத�கைள 

க�காண��க திற�க�காண��� 

நி�வ�ப���ள�:

·  ஜாலா� சகெஜயா 1, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

·  ப�தி ேதசிய இைடநிைல�ப�ள� சாைல 

 கட��� பாைத, தாேச� ��ேகா�,  வட 

 ெசபரா� ப�ைற

·  ஜாலா� மா� ம���, வட ெசபரா� ப�ைற

·  க�ேபா� ெபெல� பாதசா�க� சாைல, ம�திய 

 ெசபரா� ப�ைற      

·  ப�ெபா�� அ�கா� கைட ப�தி ப���ற�, 

 பாகா� ஆஜா�, வட ெசபரா� ப�ைற      

�����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

ச�க தா�க�

�காதாரமான வா��ைக �ைறைய அம�ப���த�1

��ைமைய பா�கா�த�  வ�ழி��ண�� நிைலைய 

அதிக��த�

2

மைல ஏ�த� வழி  மன அ��த�ைத �ைற�த�3

ெபா�ளாதார தா�க�
நக���ற தி�டமிட� வைர�பட� அ�கீக��க�ப�ட�:1

·   ெதாழி�சாைல  :  1 

·   வண�க�                 :  6 

·   ��ய����           :  4 

நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

2

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

·   �ய��ய����                                                         :   30

·   ெதாழி�சாைல/அ�வலக�/ ப�டைற    :   19

·   ம�ற க��ட�                                                       :   18

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட� : 8373
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