
பலானி நகாட்சி (ஈராடு ாலட்டம்) 31.10.2022-ம் ரேதி விாறக்கிறம நமடபபற்ம அவச 
கூட்ட நடலடிக்மககள் தீர்ானத்தின் உண்ம நகல் 

 
பபாருள் எண்.1 

அசாமை (நிமய) எண்.92, நகாட்சி நிர்லாகம் ற்றும் குடிநீர் லறங்கல் துமம , நாள்.24.06.2022-இல் லார்டு 
குழுக்கள் அமக்கவும் , பகுதி சபாக்கள் ஏற்படுத்ேவும் ன்மத்திற்கு அதிகாம் அளிக்கப்பட்டு , ரலும் பகுதி 
சபாக்களுக்கான உறுப்பினர்கமர   ன்மம் நிமித்து பகாள்ரவும் அதிகாம் லறங்கப்பட்டுள்ரது . அேனடிப்பமடயில் 
இந்நகாட்சி பகுதிகளில் 27 லார்டுகளுக்கு 108 பகுதி சபாக்கள் றுலமமம பசய்ப்பட்டுள்ரது . அேன்படி கீழ்கண்டலாறு 
பகுதி சபா உறுப்பினர்கமர  நினம் பசய் ன்மம் ஒப்புேலுக்கு மலக்கப்படுகிமது . 

 

ல.எண் 
பகுதி சபா நின உறுப்பினர் பபர் திருலாரர்கள் லார்டு குழு ேமயலர் பபர் 
லார்டு எண்.1 

1 W1/1 ளர்மிரா ே/பப ேமிறசன் 

திரு.க.ச.லடிரலல் 
2 W1/2 ாசந்தின் ே/பப முத்துசாமி 

3 W1/3 திருமூர்த்தி ே/பப எம்.சுப்பிணிம் 

4 W1/4 கிருஷ்ைகுார் ே/பப ரக.ஜி.ாரகாபால் 

 லார்டு எண்.2 
5 W2/1 யட்சுைாஜ் க/பப ரக. ரகாவிந்ோன் 

திரு.ந.ராகன்ாஜ் 
6 W2/2 ாரேஸ்குார் ே/பப சிலக்குார் 

7 W2/3 னகாஜ் ே/பப நல்யமுத்து 

8 W2/4 அருன்பிகாஷ் ே/பப நாகாஜ் 

 லார்டு எண்.3 
9 W3/1 கு.சுகுார் ே/பப வி.குார்  

திரு.க.சிலக்குார் 
10 W3/2 எஸ்.மதிலி க/பப பி.பசல்லகுன் 

11 W3/3 பகதீசன் ே/பப ரயாகநாேன் 

12 W3/4 சுந்ேலடிரலல் ே/பப நலநீேம் 

 லார்டு எண்.4 
13 W4/1 ாணிக்காஜ் ே/பப பி.டி. பாலுசாமி 

திரு.பப.கார்த்திரகன் 
14 W4/2 நாகாஜ் ே/பப கண்மைன் 

15 W4/3 பபரிசாமி ே/பப குப்புரலல் 
16 W4/4 கந்ேசாமி ே/பப ரேலாஜ் 

 லார்டு எண்.5 
17 W5/1 பசந்தில்குார் ே//பப ரக.முனிப்பகவுண்டர் 

திரு.க.ஆ.சந்ரோஷ்குார் 
18 W5/2 கனகாஜ் ே/பப கண்ணுசாமி 

19 W5/3 ராகன்குார் ே/பப ரக.பலங்கடாயம் 

20 W5/4 சிாஜ்தீன் ே/பப முத்துக்கனி சாயுபு 

 லார்டு எண்.6 
21 W6/1 பசல்லகுார் ே/பப யட்சுைன் 

திருதி.ா.சந்திா 22 W6/2 ேனாஜ் ே/பப பசல்லாஜ் 

23 W6/3 கருப்பாயி க/பப ாது 



24 W6/4 ாசாமி ே/பப அங்கன்னன் 

 லார்டு எண்.7 
25 W7/1 சந்ரோஷ் ே/பப சண்முகம் 

திருதி.சு.சாோ 
26 W7/2 வீாஜ் ே/பப சலைன் 

27 W7/3 நாகாஜ் ே/பப சக்திரலல் 

28 W7/4 கார்த்தி ே/பப சந்தி ரசகன் 

 லார்டு எண்.8 

29 W8/1 ேனரசகர்  ே/பப என்.கிருஷ்ைன் 

திரு.ா.சுப்பிணிம் 
30 W8/2 பறனிப்பன் ே/பப ங்கசாமி 

31 W8/3 சகுந்ேயா ே/பப எம்.லடிரலல் 

32 W8/4 சந்திா ே/பப என்.ாரிமுத்து 

 லார்டு எண்.9 
33 W9/1 சுந்ேர்ாஜ் ே/பப சாமிப்பன் 

திரு.பச.க.விய்ஆனந்த் 34 W9/2 அண்ைாமய ே/பப ரகாவிந்ேன் 

35 W9/3 நாகாஜ் ே/பப சுப்பிணி 

36 W9/4 வில்குார் ே/பப ரசாசுந்ேம் 

 லார்டு எண்.10 
37 W10/1 ேங்கம் க/பப லர்கீஸ் 

திரு.ச.பாதிாா 
38 W10/2 ாா ே/பப ாஜ்பண்டாம் 

39 W10/3 மோகனசுந்தம் த/பப பசல்லப்பன் 

40 W10/4 ோஜன் த/பப தங்கமுத்து 
 லார்டு எண்.11 
41 W11/1 ரகாபு ே/பப சுப்பிணிம் 

திரு.சி.ணி 
42 W11/2 சலைன் ே/பப கருப்மபாபசட்டிார் 
43 W11/3 பர்லோஜ் ே/பப ாஜீபண்டாம் 

44 W11/4 ரலல்முருகன் ே/பப ாரிப்பன் 

 லார்டு எண்.12 
45 W12/1 காரேலன் ே/பப நாச்சிமுத்து 

திருதி.கி.ேங்கணி 
46 W12/2 பகதீசன் ே/பப யட்சுைன் 
47 W12/3 நல்யசிலம் ே/பப லாைலாசி 

48 W12/4 ஈஸ்வ மூர்த்தி த/பப முனிப்பன் 

 லார்டு எண்.13 
49 W13/1 நடான் ே/பப எல்யப்பன் 

திருதி.ச.தியகலதி 
50 W13/2 பசல்லம் ே/பப சண்முகம் 

51 W13/3 நவீன்குார் ே/பப மலத்திலிங்கம் 
52 W13/4 சலைன் ே/பப பாயகிருஷ்ைன் 

 லார்டு எண்.14 

53 W14/1 ஆறுமுகம் ே/பப சமடாஜ் திருதி.க.சுதி 



54 W14/2 சூரிாஜ் ே/பப கரைசன் 

55 W14/3 கார்த்திக் ே/பப பி.என்.ணி 

56 W14/4 குனரசகர் ே/பப ாஜீ 

 லார்டு எண்.15 

57 W15/1 எஸ்.குறந்மேரலலு ே/பப எம். சுப்ணிபிள்மர 

திரு.பல.வி 
58 W15/2 ேனக்ரகாடி ே/பப ேலசிப்பன் 

59 W15/3 இமரசஞ்சீவ்குார் ே/பப ரகாவிந்ோஜ் 

60 W15/4 வின் ே/பப அங்கன் 

 லார்டு எண்.16 
61 W16/1 ேங்கதும ே/பப குப்புசாமி 

திருதி.வி.ரகாகியாம்பாள் 
62 W16/2 சதீஸ்குார் ே/பப அங்கமுத்து 

63 W16/3 பசந்தில்குார் ே/பப சந்திரசகன் 

64 W16/4 சீனிவோசன் த/பப வீப்பன் 

 லார்டு எண்.17 
65 W17/1 ஆறுமுகம் ே/பப பபருாள் 

திருதி.பச.காரலரி 
66 W17/2 பசந்தில்குார் ே/பப ாமேன் 

67 W17/3 சக்திரலல் த/பப பபோம்ன் 

68 W17/4 கோலிங்கம் த/பப ோசோமி 

 லார்டு எண்.18 

69 W18/1 உேசூரின் ே/பப எஸ்,குறந்மேசாமி 

திருதி.ச.கவிோ 
70 W18/2 கல்ாைசுந்ேம் ே/பப எஸ்.பி.முனிப்பன் 

71 W18/3 பாயகிருஷ்ைன் ே/பப எல்.ரக.சண்முகசுந்ேம் 

72 W18/4 ஜீலா ே/பப அய்ர் 

 லார்டு எண்.19 

73 W19/1 வி ே/பப ாசாமிபிள்மர 

திருதி.தி.பகயட்சுமி 
74 W19/2 லடிரலல் ே/பப சுப்பிணின் 

75 W19/3 சண்முகம் ே/பப ஆஞ்சரநபபான்மனா 

76 W19/4 ாது ே/பப திாகான் 

 லார்டு எண்.20 
77 W20/1 ஹரி ே/பப குைரசகன் திருதி.கு.கல்பனா 

78 W20/2 சிவபபரிசோமி த/பப பத்நோபன் 

79 W20/3 விகுார் ே/பப ாசாமி 

80 W20/4 விகுார் ே/பப ரேலாஜ் 

 லார்டு எண்.21 



81 W21/1 ாரேஸ்லன் ே/பப ங்கநாேன் 

திருதி.கா.பவித்ா 
82 W21/2 அர்ஜீனன் ே/பப நடாஜ் 

83 W21/3 பசல்வம் த/பப ணி   

84 W21/4 லடிரலல் த/பப சுப்பிணி 

 லார்டு எண்.22 
85 W22/1 சத்திமூர்த்தி ே/பப ரயட் ாலிஙகம் 

 

திரு.கி.சலைன் 
86 W22/2 பசல்யரலல் ே/பப பறனிசாமி 

87 W22/3 சுதி ே/பப ரயட் ஆறுமுகம் 

88 W22/4 சீனிலாசன்   ே/பப பறனிசாமி 

 லார்டு எண்.23 
89 W23/1 தினா க/பப பீக் 

திருதி.ரா.கவிோ 
90 W23/2 யர் க/பப எஸ்.ாது 

91 W23/3 கண்ைன் ே/பப ரேலாஜ் 

92 W23/4 ாகினி க/பப ராகன் 

 லார்டு எண்.24 
93 W24/1 அண்ைாராதி ே/பப அய்ாசாமி 

திருதி.இ.சிந்தூரி 
94 W24/2 த்தினம் ே/பப சின்னசீங்கன் 

95 W24/3 உேகுார் ே/பப மலத்திலிங்கம் 

96 W24/4 ாது ே/பப கிருஷ்ைன் 

 லார்டு எண்.25 
97 W25/1 ரஷ் ே/பப பால்பாண்டின் 

திருதி.பா.நாகயட்சுமி 
98 W25/2 அன்னக்கிளி க/பப கரைசன் 

99 W25/3 நாகாஜ் த/பப ஆறுமுகம் 

100 W25/4 குப்புசாமி த/பப முத்துபழனிபசட்டி 

 லார்டு எண்.26 

101 W26/1 ரகாபால் ே/பப லள்ளிப்பன் 

திருதி..ஜிாரபகம் 
102 W26/2 முருகானந்ேம் ே/பப குருசாமி 

103 W26/3 ஆறுமுகம் ே/பப குருநாேன் 

104 W26/4 ாரசகன் ே/பப கந்ேசாமி 

 லார்டு எண்.27 

105 W27/1 பபிாஷ் ே/பப.ரக.வி நசிம்ன் 

திரு.து.ாா 
106 W27/2 சிலகுார் ே/பப எஸ்.வி.அண்ைாமய 

107 W27/3 வி ே/பப சண்முகம் 

108 W27/4 ஹரிஹன் ே/பப ரக.பாயசுப்பிணிம் 
  



ரற்காணும் நின உறுப்பினர்கமர அந்ேந்ே லார்டு பகுதிக்கான பகுதிசபா உறுப்பினர்கராக நிமிக்கவும் , 
அந்ேந்ே லார்டு நகர்ன்ம உறுப்பினர்கரர லார்டு குழுவின்  (ward committee) ேமயலாக பசல்பட ன்மத்தின் அனுதி 
ரலண்டப்படுகிமது.   
அலுலயக குறிப்பு: 
ன்மம் அனுதிக்கயாம்   
ன்மத்தீர்ான  எண் : 140     அனுதிக்கப்பட்டது                              (ந.க.எண் 1425/2022/எப்1) 

 
பபாருள் எண்.2 

லருகின்ம 01.11.2022 பசவ்லாய்கிறம உள்ராட்சிகள் தினம் பகாண்டாடபடுலமே முன்னிட்டு   பகுதி சபா 
நமடபபறுலோல் அந்ேந்ே பகுதியில் பகுதி சபா ேமயலர், உறுப்பினர் () பபாதுக்கள் பங்ரகற்புடன் கயந்து பகாள்ர ரகட்டு 
கூட்டம் நமடபபம உள்ரது ன்மத்தின் ேகலலுக்கும் பார்மலக்கும். 

 
அலுலயக குறிப்பு: 
ன்மம் பதிவு பசய்யாம்                                                                                 

ன்மத்தீர்ான  எண் : 141 

பதிவு பசய்ப்பட்டது                                                           (ந.க.எண் 1425/2022/எப்1)                                                
 

                                                                                                                     (ஒம்).E,சிந்தூரி.                                              
                                                                                                                          ேமயலர்,  

                                                                                                 
    பலானி நகாட்சி . 

                 
   /உண்மநகல்/  
 
 

         ஆமைாரர்  
 பலானி நகாட்சி. 

 
 

 

 


