
வழக்கிலக்கம் 80707/0//2017 

நீதிவான் நீதிமன்றம் /  

மமல் நீதிமன்றம் 

நீதிவான் நீதிமன்றம் 

முறறப்பாட்டாளர்  S.J.M. H. சமரக்ககான் 

முறறப்பாட்டாளரின் பின்னணி உள்ளுராட்சி ஆணையாளர,்                       

உள்ளுராட்சி ஆணையாளர ்திணைக்களம்.                                            
(கமல் மாகாைம்) 

குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவரின் பபயர், 

பதவியும், பதாழில் புரியுமிடமும் ; 

மாநகர சணை உறுை்பினர,் 

சுற்றி வறளப்பு 
மமற்பகாள்ளப்பட்ட திகதி 

ககாழும்பு மாநகர சணை. 

சுற்றி வறளப்பிற்கு முன்பு 
இலஞ்சம் மகாரப்பட்ட திகதி 

- 

நிகழ்வுச் சுருக்கம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பகாழும்பு மாநகர 
சறபயின் உறுப்பினராக 2006 முதல் 
பணியாற்றி வருகின்றார். அவர் 2010-2015 

ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான பசாத்துக்கள் 
பபாறுப்புக்கள் பவளிப்படுத்தறல 
வழங்கவில்றல என்பதறன அதிகாரிகள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

தீர்ப்பு   

குற்றச்சாட்டு தண்டறன 

1 2011 ஆை்டு காலை்ைகுதிக்கான 

கசாத்துக்கள் கைாறுை்புக்கள் 

கவளிை்ைடுத்தணல வழங்காணம. 

தண்டப்பணம் ரூபா 1000.00. தண்டப்பணத்றத 

பசலுத்தத்தவறின் 3 மாத சிறறத்தண்டறன. 

2.  

3.  

4.  

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தினம் 17.11.2017 

சட்டவாதியின் பபயர் திருமதி அனுராதா சிறிவர்த்தன (உ.ப.ச) 

விசாரறண அலுவலர் ; திரு ரத்நாயக்க – PC 49460 

திருமதி  அனூஸிகா  WPC 9711 



வழக்கிலக்கம் 80708/1/2017 

நீதிவான் நீதிமன்றம் /  

மமல் நீதிமன்றம் 

நீதிவான் நீதிமன்றம் 

முறறப்பாட்டாளர்  S.J.M. H. சந்திராணி சமரக்ககான் 

முறறப்பாட்டாளரின் பின்னணி உள்ளுராட்சி ஆணையாளர,்                       

உள்ளுராட்சி ஆணையாளர ்திணைக்களம்.                                            
(கமல் மாகாைம்) 

குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவரின் பபயர், 

பதவியும், பதாழில் புரியுமிடமும் ; 

மாநகர சணை உறுை்பினர,் 

சுற்றி வறளப்பு 
மமற்பகாள்ளப்பட்ட திகதி 

ககாழும்பு மாநகர சணை. 

சுற்றி வறளப்பிற்கு முன்பு 
இலஞ்சம் மகாரப்பட்ட திகதி 

- 

நிகழ்வுச் சுருக்கம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பகாழும்பு மாநகர 
சறபயின் உறுப்பினராக 2006 முதல் 
பணியாற்றி வருகின்றார். அவர் 2010-2015 

ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான பசாத்துக்கள் 
பபாறுப்புக்கள் பவளிப்படுத்தறல 
வழங்கவில்றல என்பதறன அதிகாரிகள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

தீர்ப்பு  

குற்றச்சாட்டு தண்டறன 

1 2011 ஆை்டு காலை்ைகுதிக்கான 

கசாத்துக்கள் கைாறுை்புக்கள் 

கவளிை்ைடுத்தணல வழங்காணம. 

தண்டப்பணம் ரூபா 1000.00. 

தண்டப்பணத்றதபசலுத்தத்தவறின் 3 மாத 
சிறறத்தண்டறன. 

2.  

3.  

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தினம் 17.11.2017 

சட்டவாதியின் பபயர் திருமதி அனுராதா சிறிவர்த்தன (உ.ப. 
சட்டம்) 

விசாரறண அலுவலர் ; திரு ரத்நாயக்க – PC 49460 

திருமதி  அனூஸிகா  WPC 9711 

 



வழக்கிலக்கம் 80709/1/2017 

நீதிவான் நீதிமன்றம் /  

மமல் நீதிமன்றம் 

நீதிவான் நீதிமன்றம் 

முறறப்பாட்டாளர்  S.J.M. H. சந்திராணி சமரக்ககான் 

முறறப்பாட்டாளரின் பின்னணி உள்ளுராட்சி ஆணையாளர,்                       

உள்ளுராட்சி ஆணையாளர ்திணைக்களம்.                                            
(கமல் மாகாைம்) 

குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவரின் பபயர், 

பதவியும், பதாழில் புரியுமிடமும் ; 

மாநகர சணை உறுை்பினர,் 

சுற்றி வறளப்பு 
மமற்பகாள்ளப்பட்ட திகதி 

ககாழும்பு மாநகர சணை. 

சுற்றி வறளப்பிற்கு முன்பு 
இலஞ்சம் மகாரப்பட்ட திகதி 

- 

நிகழ்வுச் சுருக்கம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பகாழும்பு மாநகர 
சறபயின் உறுப்பினராக 2006 முதல் 
பணியாற்றி வருகின்றார். அவர் 2010-2015 

ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான பசாத்துக்கள் 
பபாறுப்புக்கள் பவளிப்படுத்தறல 
வழங்கவில்றல என்பதறன அதிகாரிகள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

தீர்ப்பு  

குற்றச்சாட்டு தண்டறன 

1 2011 ஆை்டு காலை்ைகுதிக்கான 

கசாத்துக்கள் கைாறுை்புக்கள் 

கவளிை்ைடுத்தணல வழங்காணம. 

தண்டப்பணம் ரூபா 1000.00. 

தண்டப்பணத்றதபசலுத்தத்தவறின் 3 மாத 
சிறறத்தண்டறன. 

2.  

3.  

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தினம் 17.11.2017 

சட்டவாதியின் பபயர் திருமதி அனுராதா சிறிவர்த்தன (உ.ப. 
சட்டம்) 

விசாரறண அலுவலர் ; திரு ரத்நாயக்க – PC 49460 

திருமதி  அனூஸிகா  WPC 9711 

 



வழக்கிலக்கம் 80710/1/2017 

நீதிவான் நீதிமன்றம் /  

மமல் நீதிமன்றம் 

நீதிவான் நீதிமன்றம் 

முறறப்பாட்டாளர்  S.J.M. H. சந்திராணி சமரக்ககான் 

முறறப்பாட்டாளரின் பின்னணி உள்ளுராட்சி ஆணையாளர,்                       

உள்ளுராட்சி ஆணையாளர ்திணைக்களம்.                                            
(கமல் மாகாைம்) 

குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவரின் பபயர், 

பதவியும், பதாழில் புரியுமிடமும் ; 

மாநகர சணை உறுை்பினர,் 

சுற்றி வறளப்பு 
மமற்பகாள்ளப்பட்ட திகதி 

ககாழும்பு மாநகர சணை. 

சுற்றி வறளப்பிற்கு முன்பு 
இலஞ்சம் மகாரப்பட்ட திகதி 

- 

நிகழ்வுச் சுருக்கம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பகாழும்பு மாநகர 
சறபயின் உறுப்பினராக 2006 முதல் 
பணியாற்றி வருகின்றார். அவர் 2010-2015 

ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான பசாத்துக்கள் 
பபாறுப்புக்கள் பவளிப்படுத்தறல 
வழங்கவில்றல என்பதறன அதிகாரிகள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

தீர்ப்பு  

குற்றச்சாட்டு தண்டறன 

1 2011 ஆை்டு காலை்ைகுதிக்கான 

கசாத்துக்கள் கைாறுை்புக்கள் 

கவளிை்ைடுத்தணல வழங்காணம. 

தண்டப்பணம் ரூபா 1000.00. 

தண்டப்பணத்றதபசலுத்தத்தவறின் 3 மாத 
சிறறத்தண்டறன. 

2.  

3.  

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தினம் 17.11.2017 

சட்டவாதியின் பபயர் திருமதி அனுராதா சிறிவர்த்தன (உ.ப. 
சட்டம்) 

விசாரறண அலுவலர் ; திரு ரத்நாயக்க – PC 49460 

திருமதி  அனூஸிகா  WPC 9711 



வழக்கிலக்கம் 80954/1/2017 

நீதிவான் நீதிமன்றம் /  

மமல் நீதிமன்றம் 

நீதிவான் நீதிமன்றம் 

முறறப்பாட்டாளர்  S.J.M. H. சந்திராணி சமரக்மகான் 

முறறப்பாட்டாளரின் பின்னணி உள்ளுராட்சி ஆறணயாளர்,                       

உள்ளுராட்சி ஆறணயாளர் திறணக்களம்.                                            
(மமல் மாகாணம்) 

குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவரின் பபயர், 

பதவியும், பதாழில் புரியுமிடமும்; 

மாநகர சறப உறுப்பினர், 

சுற்றி வறளப்பு மமற்பகாள்ளப்பட்ட 
திகதி 

பகாழும்பு மாநகர சறப. 

சுற்றி வறளப்பிற்கு முன்பு 
இலஞ்சம் மகாரப்பட்ட திகதி 

- 

நிகழ்வுச் சுருக்கம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பகாழும்பு மாநகர 
சறபயின் உறுப்பினராக 2006 முதல் 
பணியாற்றி வருகின்றார். அவர் 2010-2015 

ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான பசாத்துக்கள் 
பபாறுப்புக்கள் பவளிப்படுத்தறல 
வழங்கவில்றல என்பதறன அதிகாரிகள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

தீர்ப்பு  

குற்றச்சாட்டு தண்டறன 

1 2011 ஆை்டு காலை்ைகுதிக்கான 

கசாத்துக்கள் கைாறுை்புக்கள் 

கவளிை்ைடுத்தணல வழங்காணம. 

தண்டப்பணம் ரூபா 1000.00. 

தண்டப்பணத்றதபசலுத்தத்தவறின் 3 மாத 
சிறறத்தண்டறன. 

2.  

3.  

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தினம் 17.11.2017 

சட்டவாதியின் பபயர் திருமதி அனுராதா சிறிவர்த்தன (உ.ப. 
சட்டம்) 

விசாரறண அலுவலர் ; திரு ரத்நாயக்க – PC 49460 

திருமதி  அனூஸிகா  WPC 9711 

 


