
ே
ந
ா
�
க
�

ெசபரா� ப�ைறைய திறைம, சம��வ�, ப�ைம, 

ேபா���த�ைம மி��த ெதாழி���ப� சா��த 
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DATO’ Sr HJ ROZALI BIN HJ MOHAMUD
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ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அைட� நிைல அறி�ைக

2019 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன ��கிய��வ�க�

நா�கா� தவைண 
2019

10 



திறைம
1. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ஊழிய�க�ட� ஆேரா�கிய 

உட�பய��சி
(11 அ�ேடாப� 2019/ 25 அ�ேடாப� 2019/  8 நவ�ப� 2019/ 22 நவ�ப� 2019/ 6 �ச�ப� 2019/

 20 அ�ச�ப� 2019)

2. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ஊழிய�க�ட� உய��வள��ேகா�� 

பய��சி
(6 அ�ேடாப� 2019/ 3 நவ�ப� 2019/  17 நவ�ப� 2019/ 24 நவ�ப� 2019/ 1 �ச�ப� 2019/

 15 �ச�ப� 2019/ 22 �ச�ப� 2019)

3. 2018/2019 ேப�த� ச�க வ��தள��� வ�ழா

(4 அ�ேடாப� 2019)

4. ப�ட�ெவா�� ேலாேரா� பாகா� �வா� 1 சாைலய�� நா� ப�னா�ைக ேநசி�கிேற�

 – 2019 ெசபரா� ப�ைற  ஓ�ட�
(6 அ�ேடாப� 2019)

5. நவ�ப� 2017 இ� ெவ�ள நிவாரண�தி� ஈ�ப�ட நி�வன�தி�� அ�கீகார� வழ��� நிக��
(7 அ�ேடாப� 2019)

6. ப�ட�ெவா�� ேலாேரா� பாகா� �வா� 1 சாைலய�� இைளஞ�க�, கைல ம��� 

வ�ைளயா�� நிக��

(26 அ�ேடாப� 2019)

7. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அளவ�லான ேந�ைம நா� ெகா�டா�ட�
(11 நவ�ப� 2019)

8. ப�ட�ெவா�� ேலாேரா� பாகா� �வா� 1 சாைலய�� சிற�த வ�ைளயா�� நிக��
(16 நவ�ப� 2019)

9. அ�மா, ��கி�ெம�தாஜா� ெட�ேகா ப�ெபா�� அ�கா�ய�� த� பா�கா�� ப�ர�சார� க�கா�சி
(16 நவ�ப� 2019)

10. ப�ட�ெவா�� பாகா� ெஜ�மா� ம�டப�தி� ேப�ட� ைகயா�த� நிக��
(7 �ச�ப� 2019)

11. ப�ட�ெவா�� �த�திர இைளஞ� திடலி� 2019 ப�ட�ெவா�� வ�ள��� வ�ழா
(7&8 �ச�ப� 2019)

12. ெசபரா� ப�ைறைய ��றி��ள 20 ��ய���� ம��� 7 வண�க� ப�திகள�� ேசதமைட�த 

சாைலகைள ம�சரீைம�த�

13. ெசபரா� ெஜயா தாமா� ��� ெபா��ேபா�� ��காைவ ேம�ப���த�

சம��வ�
1. நா�� (4)  பாைதகள�� சாைலேயார�தி� மா���திறனாள�கள�� 

ச���பாைத வசதிகைள ேம�ப���த�

ெப�சியரா� ெத�கி�, ெசபரா� ெஜயா, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

ஜாலா� �னா, ெசபரா� ெஜயா, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

ஜாலா� ப�ளா�கி 1, தாமா� ப�ளா�கி, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

ஜாலா� ��கி� மி�யா�, தாமா� ��கி� மி�யா�, ம�திய ெசபரா� ப�ைற

2. ெப�மா�தா� தி�கிய�� நா�க� வசி�ப�ட� திற�� வ�ழா ம��� 

நா�க� க��தைட நிக��

(1 அ�ேடாப� 2019)

3. ெப�மா�தா� நிேபா�- ம��ழ�சி நடவ��ைக ேம�ெகா��� 

ச�க�ைத அ�கீக��த�

(6 அ�ேடாப� 2019)

4. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ெப�நி�வன ��ட�
(7 அ�ேடாப� 2019/ 3 �ச�ப� 2019)

5. ெசேரா� ெதா��� ��கி� ெம�தாஜா� மைல�ப�தி� ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�றமாக 

உ�மா�ற�ைத ��ன��� ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற உ��ப�ன�க� ம��� �ைறகள�� 

தைலவ�க�ட� ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவ� ப���ெப�ற ெபா��ேபா�� நிக��சி

(13 அ�ேடாப� 2019)

6. தாமா� பாகா� லாலா� - கழி� உ�ப�திய��லா ச�க�ைத அ�கீக��த�
(20 அ�ேடாப� 2019)

7. தாமா� ல�கி, ப�ட�ெவா��தி� நா�க� பராம��� க��தர�� ெதாட�க வ�ழா
(20 அ�ேடாப� 2019)

8. ப�ட�ெவா��தி� மாநகர ெகா�டா�ட கலா�சார பைட�� நிக��
(26 அ�ேடாப� 2019)

9. ��கி� ெம�தாஜா� ���ண��சி தி�ட� - ேப�-கா� ேகாய�� ச��க�தி� ெவள���ற ஓவ�ய� 

வைரத� நிக�� நைடெப�ற�

(3 நவ�ப� 2019)

10. வாகனமி�லா காைல நிக�வ�� ��தவ�க��� க�சன� நிக��
(நவ�ப� 2019)

11. ம��ழ�சி நடவ��ைககைள தவ� �ர�ப���த�
(10 நவ�ப� 2019)

12. ெஜசிஐ�ட� இைண�� ம��ழ�சி நடவ��ைககைள தவ� �ர�ப���த�
(10 நவ�ப� 2019)

13. ம��ழ�சி வ��� வ�ழா - பய�பா�� திற� �க��
(14 நவ�ப� 2019)

14. ப�ட�ெவா�� மாநகர ெகா�டா�ட�தி� கழி� ெபா��கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட 

இைச நிக��சிக�

(16 நவ�ப� 2019)

15. ���லா கைல ம��� பார�ப�ய �ைற �வ�க�

(26 நவ�ப� 2019)

16. ��தமான �திய கிராம� ேபா�� (10 �திய கிராம�க�) ம��� ��ைமயான பார�ப�ய 

கிராம� ேபா�� (35 பார�ப�ய கிராம�க�) மதி�ப��
(4 ம��� 5 �ச�ப� 2019)

17. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அர�கி� ஆேரா�கியமான உண� ப�ர�சார�ைத ��ன��� 

�காதார உண� �ைற வ�ள�க�ைர ம��� க�கா�சிக�
(5 �ச�ப� 2019)

18. ஒ�ேடாசி��,  ஜூ�வ�� ேதைவய�ற ெபா�� ம�பய�பா� நிக��

(7 �ச�ப� 2019)

19. மைல ஏ�த� �����ழ� நிக�� 

(7 �ச�ப� 2019 - தாமா� ெநகி� ��கி� ப�ேசா�, ெத� ெசபாரா� ப�ைற)

(14 �ச�ப� 2019 - ெசேரா� ெதா��� ��கி� ெம�தாஜா� மைல�ப�தி, ம�திய ெசபரா� ப�ைற)

20. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ேகா�ர�தி� அர� சாரா இய�க� ம��� தன�யா� �ைற�ட� 

இைண��  த�கா�� கைல ச�க��ட� ெம�ேவா�ட�
(21 �ச�ப� 2019)

21. க�டண� ெச���மிட�தி� ஐ�� அதிகா�க� நா�� ெமாழிகள�� ேபச ���� அதாவ� 

மலா�, ஆ�கில�, சனீ ம��� தமி�. அைத�தவ�ர, சமி�ைஞ ெமாழிய��� ஒ�வ� ேபச 

����.

22. நா�க� தகவ� அைம�� ��ைமயாக அைம�க�ப�� இய��கிற�
(�ச�ப� 2019)



4TH QUARTER 20194TH QUARTER 20194TH QUARTER 2019நா�கா� தவைண 2019 நா�கா� தவைண 2019 நா�கா� தவைண 2019 

ப�ைம
1. ெசபரா� ப�ைறய�� 95 கி.ம� ெதாைலவ�� மிதிவ�� பாைத :-

ெராப�னா கட�கைர ெத�� ஆய� தாவா�, வட ெசபாரா� ப�ைற (30 கி.ம� )

 �வாள ஜூ�, ம�திய ெசபரா� ப�ைற (30 கி.ம� )

��ைக ெசனா�, நிேபா� திபா�, ெத� ெசபாரா� ப�ைற (35 கி.ம� )

2. �ைற�த க�யமிலவா� ெகா�ட நகர�கைள ேநா�கி �ச�ப� 

2019 வைர��� 16,353 மர�க� ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற�, அர� 

இய�க�க� ம��� தன�யா� �ைறயா� நட�ப�ட�.

(�ச�ப� 2019 வைர��� 2,852 மர�கள�� �றி�ெசா� இட�ப�ட�)

3. நிதி ஒ��கீ��� �ல� பராம��க�ப�� மர�கள�� �றி�ெசா� 

இ�� பண�கைள ெசய�ப���த�

(6 அ�ேடாப� 2019)

4. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�றமாக உ�மா�ற�ைத ��ன��� 

மர�க� ந�� நிக�� 

(6 அ�ேடாப� 2019)
5. ெப�மா�தா� நிேபா� ம��ழ�சி கிராம திற�� வ�ழா

(20 அ�ேடாப� 2019)

6. தாமா� பாகா� லாலா� ��ய���� ப�தி�ட� �ழிய கழி� 

நிக�� �வ�க�

(14 நவ�ப� 2019)
7. 2019 ப�ைமயான ப�ள� வ��� வழ��� நிக��  

(15 நவ�ப� 2019)
8. ஆ�� ந�� தர� வ�னாவ�ைட ேபா�� ப�சள��� வ�ழா

(16 நவ�ப� 2019)

9. ேதசிய ம��ழ�சி தின ெகா�டா�ட� ெசபரா� ப�ைற 

அளவ�லான  திற�� வ�ழா

(27 நவ�ப� 2019)

10. அ���மா� ��ய���ப�� இய�ைக வ�ழா ேபா�� ப�� 

வழ��� வ�ழா (ப�ைம)

(1 �ச�ப� 2019)

11. 2019  ெசபரா� ப�ைற அ�ைட அயலா�க�ட� ேதா�ட நி�வகி�� 

ேபா�� ப�சள��� வ�ழா

(1 �ச�ப� 2019)

12. ஒ� �ழ�ைத ஒ� மர� தி�ட�தி�ப� வட ெசெபரா� ப�ைறய�� 

��கா ெசய��ைற நிக��

(29 �ச�ப� 2019)

13. 2019 ெப�மா�தா� நிேபா� ச�க�தி�� ��ைமயான ம��� 

அழகான வ��  ேபா�� ப�சள��� நிக��

ேபா���த�ைம

(5 அ�ேடாப� 2019)
1. வாகன ப�டைற ெசய�பா� நிக�� �வ�க�

(5 �ச�ப� 2019)

2. 2019 ஆ� ஆ���கான ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற� 

வா�கிய சாதைன வ���கைள ��ன��� ெகா�டா�ட�

(8 அ�ேடாப� 2019)

3. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�றமாக உ�மா�ற�ைத ��ன��� 

ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவ� ேகா�ைப கா�ப�� 

ேபா��

(11 அ�ேடாப� 2019)

4. அதி��ட ���� ம��� 2019 இர�டா� தவைண மைன வ� 

சிற�� ச�ைகைய ��ன��� ப�சள��� வ�ழா  

(13 அ�ேடாப� 2019)

5. நிேபா� திபா� சி-மா�� ப�ெபா�� அ�கா�ய�� "உ�க� 

ேதைவகைள நா�க� அறிேவா�" வா��ைகயாள� ேசைவ நா�

(21 லி��� 25 நவ�ப� 2019 வைர)

6. ெகா�யாவ�� ஆசியா� அறி� திற� வா��த நகர� ேமய� 

மாநா� நிக�வ�� கல���ெகா�டா�

(27 நவ�ப� 2019)

7. ெகா�யாவ�� ஆசியா� அறி� திற� வா��த நகர� ேமய� 

மாநா� நிெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ேமைட�ேகா�ப�தா�ட 

ேபா�� நிக�� �வ�க�க�வ�� கல���ெகா�டா�

8. ��கி த���

இட�க� ேசாதைன  =  65

அபராத� =  40

9. எலிக� த��� & ப����

எலிக� ப���க�ப�ட�  =  775

10. நா�க� த��� & ப����

நா�க� ப���க�ப�ட� =  858



ெதாழி���ப� 

சா��த சிற�த 

நகர� 

1. ��ய கதி� பய�பா� ப�ராப�� ேதசிய 

இைடநிைல�ப�ள��� ப�ைம ப�ள� வ��� திற�� வ�ழா 

(2 அ�ேடாப� 2019)

2. நவன�  பய�பா� @ ெசபரா� ப�ைற நிக�� �வ�க� வ�ழா

(5 அ�ேடாப� 2019)

3. ெம�ைமயான ெவள�ய��  ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற 

�����ழ� தா�வார�

(18 அ�ேடாப�0 2019)

4. ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற தைலவ� ேகா�ைப ப�ள� 

நவன�  ப�ைம க�வ� ேபா�� ப�சள��� வ�ழா

(6 நவ�ப� 2019)

5. ��ய கதி� பய�பா� ேக�� சிேர, ��கி� ெம�தாஜா� 

ேதசிய நிைல�ப�ள��� ப�ைம ப�ள� வ��� திற�� வ�ழா
(13 நவ�ப� 2019)

6. ப�ட�ெவா�� ேல� க�ேபா� ெப�காள�ய�� ப�ட�ெவா�� 

நவன�  �லக�

(16 �ச�ப� 2019)

7. நிக�நிைல வழி வ� உய�� எதி��� ம��� வ�ைர�� 

தகவ� �றிய��  வள��சி 

(�ச�ப� 2019)

8. ெசபரா� ப�ைற நில �த�� மி�கண���ெபாறி வள��சி

(�ச�ப� 2019)

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     :6

வண�க�     :25

��ய����     :12

நிைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

2

��ய���� தி�ட�    :  9

�ய��ய����                  : 73

ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ ப�டைற :10

ம�ற க��ட� :   18

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட� 3

ெபா� உ�ம� : 551

ெதாழி��ைற உ�ம� : 73

வண�க உ�ம� : 107

கா�நைட உ�ம� : 5

�����ழ� 

தா�க�

�����ழ� வ�ழி��ண�ைவ அதிக��த�1

�����ழ� ேநசி�த� உண��சி ��ட�.2

ப�ைம ��கா பராம���2

ெ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
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