
ஈரரரட     மதனனமம     மரவடனட     நநததமனனறமன  ,   ஈரரரட

மதநதமல கடனடமள பணதயரளரன மறனறமன நகலன வரசதபனபவரன / நகலன பரதரசரதகரன

ஆகதய பணதகளகனகரன எழதனத ரதரனவகனகரன 

ரவமலவரயனபனப     அறதவதபனப

ஈரரரட மரவடனட நநதததனதமறயதலன தமதழனநரட நநதததனதமற அமமசனசபன பணதகளதலன கரலதயரகவளனள

மதநதமல கடனடமளதரரரன மறனறமன நகலன வரசதபனபவரன / நகலன பரதரசரதகரன ஆகதய பணதகளகனகரன எழதனத

ரதரனவ 04.03.2018  ஞரயதறனறகனகதழமம அனனற நமடபபறவளனளன.   (கரமல 10.30  மணத மதலன 11.30

மணத வமர நகலன வரசதபனபவரன /  நகலன பரதரசரதகரன பணதகனகமன,  மறனபகலன 12  மணத மதலன 1  மணத வமர

மதநதமல கடனடமளதரரரன பணதகனகமன)  எழதனததன ரதரனவ ஈரரரட மரவடனட நநததமனனற வளரகதனததலன

நமடபபற உளனளத.

ரமலமன வதபரஙனகளகனக வதணனணபனபதரரரனகளன தஙனகளத இன சழறனசத மமறமயயமன வதணனணபனப

எணனணதமணயமன ஈரரரட மரவடனட நநதததனதமற வமலதளதனததலன (www.ecourts.gov.in\tn\erode)

08.12.2017  லன பவளதயதடபனபடனடளனள படனடயலதலன இரநனத பததவதறகனகமன பசயனத உடனன எடதனத வரமரற

ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.   பததவதறகனகமன இனனறத வரபவரனகளன ரதரனவ எழத அனமததகனகபனபட

மரடனடரரனகளன.  வதணனணபனபதரரரனகளன நதபநனதமனகமள கவனமரக பரரனதனத எழதனததனரதரனவகனக வரமரற

ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.

ஓபனபமன

(எனன. உமர மரகஸனவரத)

மதனனமம மரவடனட நநததபதத

ஈரரரட

நரளன : 03.02.2018

மதனனமம மரவடனட நநததமனனறமன, ஈரரரட

http://www.ecourts.gov.in/


மதனனமம     மரவடனட     நநததமனனறமன  ,   ஈரரரட
நகலன வரசதபனபவரன / நகலன பரதரசரதகரன பதவதகனகரன எழதனததன ரதரனவ - 2018

ரதரனவ நரளன : 04.03.2018

ரதரனவ நமடபபறமன இடமன : மதனனமம மரவடனட நநததமனனறமன, ஈரரரட.

வதணனணபனபதரரரனகளன     கவனதனததறனக
1. வதணனணபனபதரரரனகளன கரமல 9.00 மணதகனக ஈரரரட மரவடனட நநததமனனற வளரகதனததறனக 

வரமனபட ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.  எழதனததன ரதரனவ கரமல 10.30 மணதகனக 

தவஙனகமன.

2. வதணனணபனபதரரரனகளன நநததமனனற வளரகதனததலன எநனத ஒர இடதனததலமன தமரயதலன அமரனநனத ரதரனவ 

எழத தயரரரக வர ரவணனடமன.

3. வதணனணபனபதரரரனகளன ரதரனவ கரல அடனடவமணயதலன கறதபனபதடனடளனள ரதரனவ ரநரதனததறனகனக 30 

நதமதடதனததறனகனக மனனனரரக வரமரற ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.

4. வதணனணபனபதரரரனகளன எழதனததன ரதரனவகனக வரமனபபரழத தஙனகளமடய இன சழறனசத மமற, 

வரதமச எணன ஆகதயவறனமற மறகனகரமலன பதரதநனத பகரணனட வரமரற ரகடனடகன 

பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.  ரமலமன நநலமன அலனலத கரபனப நதற பநனதமமன ரபனர மறனறமன ரதரனவ 

அடனமட ஆகதயவறனமற மறகனகரமலன பகரணனடவர ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.

5. 10 நதமதடதனததறனகனக ரமலன கரலதரமதமரக வரமன வதணனணபனபதரரரனகளன எழதனததன ரதரனவதறனகனக 

அனமததகனகபனபட மரடனடரரனகளன.

6. ரவமலவரயனபனப அலவலகதனததலதரநனத பரதநனதமர பசயனயபனபடனட ரதரனவரளரனகளன தஙனகளமடய 

அசலன ரவமலவரயனபனப அடனமடமய அவசதயமன பகரணனட வரவமன.

7. மதனனனன சரதனஙனகளன ரதரனவதனன பபரழத அனமதத இலனமல.

8. வதணனணபனபதரரரனகளன அலனலரத நபரனகளன ரதரனவ நமடபபறமன வளரகதனததறனகனகளன அனமததகனகபனபட 

மரடனடரரனகளன.

9. பதனதகஙனகளன ரதரனவதனன பபரழத அனமதத இலனமல.

10. வதணனணபனபதரரரனகளன எழதனததன ரதரனவதறனகனக அவரவரன பசரநனத பசலவதலன வர ரவணனடமன, 

பயணபனபட ஏதமன வழஙனகபனபட மரடனடரத.

11. ரதரனவரளரனகளன ரதரனவ அமறயதலன எநனத ஒர மமறரகடரன பசயலனகளதலன ஈடபடரவர, ரதரனவ 

நடதனதபவரகனக இமடயற பசயனயரவர கடரத.  மநறதனரலன கடமமயரன தணனடமனகனக 

உளனளரவரரனகளன.

12. ரதரனவரளரனகளன பதறரமடய வதமடதனதரமள பரரனதனத எழதரவர, பதறரகனக தனனனமடய 

வதமடதனதரளதமன கரணனபதகனகரவர கடரத.  மநறதனரலன ரதரனபவழத அனமததகனகபனபட 

மரடனடரரனகளன.



மதனனமம     மரவடனட     நநததமனனறமன  ,   ஈரரரட
மதநதமல கடனடமள பணதயரளரன பதவதகனகரன எழதனததன ரதரனவ - 2018

ரதரனவ நரளன : 04.03.2018

ரதரனவ நமடபபறமன இடமன : மதனனமம மரவடனட நநததமனனறமன, ஈரரரட.

வதணனணபனபதரரரனகளன     கவனதனததறனக

1. வதணனணபனபதரரரனகளன கரமல 11.00 மணதகனக ஈரரரட மரவடனட நநததமனனற வளரகதனததறனக 

வரமனபட ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.  எழதனததன ரதரனவ கரமல 12.00 மணதகனக 

தவஙனகமன.

2. வதணனணபனபதரரரனகளன நநததமனனற வளரகதனததலன எநனத ஒர இடதனததலமன தமரயதலன அமரனநனத ரதரனவ 

எழத தயரரரக வர ரவணனடமன.

3. வதணனணபனபதரரரனகளன ரதரனவ கரல அடனடவமணயதலன கறதபனபதடனடளனள ரதரனவ ரநரதனததறனகனக 30 

நதமதடதனததறனகனக மனனனரரக வரமரற ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.

4. வதணனணபனபதரரரனகளன எழதனததன ரதரனவகனக வரமனபபரழத தஙனகளமடய இன சழறனசத மமற, 

வரதமச எணன ஆகதயவறனமற மறகனகரமலன பதரதநனத பகரணனட வரமரற ரகடனடகன 

பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.  ரமலமன நநலமன அலனலத கரபனப நதற பநனதமமன ரபனர மறனறமன ரதரனவ 

அடனமட ஆகதயவறனமற மறகனகரமலன பகரணனடவர ரகடனடகன பகரளனளபனபடகதறரரனகளன.

5. 10 நதமதடதனததறனகனக ரமலன கரலதரமதமரக வரமன வதணனணபனபதரரரனகளன எழதனததன ரதரனவதறனகனக 

அனமததகனகபனபட மரடனடரரனகளன.

6. ரவமலவரயனபனப அலவலகதனததலதரநனத பரதநனதமர பசயனயபனபடனட ரதரனவரளரனகளன தஙனகளமடய 

அசலன ரவமலவரயனபனப அடனமடமய அவசதயமன பகரணனட வரவமன.

7. மதனனனன சரதனஙனகளன ரதரனவதனன பபரழத அனமதத இலனமல.

8. வதணனணபனபதரரரனகளன அலனலரத நபரனகளன ரதரனவ நமடபபறமன வளரகதனததறனகனகளன அனமததகனகபனபட 

மரடனடரரனகளன.

9. பதனதகஙனகளன ரதரனவதனன பபரழத அனமதத இலனமல.

10. வதணனணபனபதரரரனகளன எழதனததன ரதரனவதறனகனக அவரவரன பசரநனத பசலவதலன வர ரவணனடமன, 

பயணபனபட ஏதமன வழஙனகபனபட மரடனடரத.

11. ரதரனவரளரனகளன ரதரனவ அமறயதலன எநனத ஒர மமறரகடரன பசயலனகளதலன ஈடபடரவர, ரதரனவ 

நடதனதபவரகனக இமடயற பசயனயரவர கடரத.  மநறதனரலன கடமமயரன தணனடமனகனக 

உளனளரவரரனகளன.

12. ரதரனவரளரனகளன பதறரமடய வதமடதனதரமள பரரனதனத எழதரவர, பதறரகனக தனனனமடய 

வதமடதனதரளதமன கரணனபதகனகரவர கடரத.  மநறதனரலன ரதரனபவழத அனமததகனகபனபட 

மரடனடரரனகளன.


