
ச்  ேக ேக நகைர ேசரந்்தவர ் ஆல்பரட்்.  இவ க்  ச்  மாவடட்ம் 

 வடட்ம் லான்ேசரி ராமத் ல் ெசாந்தமாக நிலம் உள்ள  அந்த 

நிலத் ல் அம்ைமயப்பா ப்  ெமடட்ல்ஸ் என்ற ெபயரில் கல் வாரி அைமக்க 

அ ம  ேவண்  கடந்த 2-6-2022 அன்  ச்  கனிமம் மட் ம் ரங்க ைற 

உத  இயக் னர ் அ வலகத் ல் ண்ணப் த் ள்ளார.் இவர  ண்ணப்பம் 

 வ வாய் ேகாடட்ாட் யர ்அவரக் க்  அ ப்பப்பட்  கள ஆய்  ெசய்  

இவர  ண்ணப்பம் ண் ம் உத  இயக் னர ் அ வலகத் ற்  வந் ள்ள . 

இவர  ண்ணப்பம் வந்  ன்  மாதங்கள் ஆ ம் உத  இயக் நர ்

அ வலகத் ல் எந்த நடவ க்ைக ம் இல்லாததால் ஆல்பரட்் ேநரில் ெசன்  

உத  இயக் னர ் தரன் அவரக்ைள ேகட் ள்ளார.் அதற்  தரன் தான் 

ேநரில் வந்  கள ஆய்  ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசால் ட்  கடந்த 7-2-2023 

அன்   லாஞ்ேசரி ெசன்  ஆல்பரட்் ன் இடதை்த ஆய்  ெசய் ள்ளார.் 

ஆய்  ெசய்  தத் டன் உங்கள  ஆவணங்கள் எல்லாம் சரியாக உள்ள  

எனேவ எனக்  நீங்க ெசய்ய ேவண் யதா ெசஞ்சா உங்க க்  கல் வாரி 

அைமக்க அ ம  ெகா த் ேவன் என்  ெசால்  உள்ளார.் அதற்  ஆல்பரட் ்

தரனிடம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என ேகட் ள்ளார.் அதற்  உத  

இயக் னர ் தரன் 5 லடச் பாய் எனக்  ெகா த்  ட் ரக்ள் என்றால் 

உங்க க்  பர் ட ் ைடக்கற க்  ஏற்பா  பண்ேறன். அ க்  அடவ்ான்சா 

 லடச் பாைய வ ம் ெவள்ளிக் ழைம என் ஆ ல் வந்  

ெகா த் ங்க, ஆரட்ர ் ேபாட்  ெகா த்த க்கப் றம்  2 லடச்தத் ங்க 

என்  ள்ளார.்  லஞ்சம் ெகா க்க ம்பாத ஆல்பரட்,் ச்  லஞ்ச 

ஒ ப் த் ைறக்  வந்   கார ் அளித் ள்ளார.் அந்த காரின் ேபரில், லஞ்ச 

ஒ ப் த ் ைற னரின் ஆேலாசைன ன் ேபரில், ஆல்பரட் ் இன்  10.2.2023 

ம யம் ச் , உத  இயக் னர,் கனிமம் மற் ம் ரங்கத் ைற 

அ வலகத் ல் ஆல்பரட்் டம் உத  இயக் னர ் தரன்  3 லடச்ம் பாய் 

லஞ்சம் ெபற்றேபா , ைக ம் கள மாக படட்ார.் 

  



PRESS NOTE 

ASSISTANT DIRECTOR, MINES & GEOLOGY ARRESTED FOR DEMANDED 

AND OBTAINEDMENT  OF BRIBE RS.3,00,000/- AS ADVANCE FOR 

ISSUING ORDER TO OPERATE BLUE METAL QUARRY 

  

 The complainant Tr. Albert  age 56,  S/o Pitchai, is residing at Ayyappa 

Nagar, KK Nagar, Trichy District.  He is having   having 2.93 hectare land joint 

property at Poolancheri Village, Musiri TK and they had run a blue metal 

quarry in that land from 2007.  Due to personal reasons,  the quarry works 

was stopped in the year 2011.  In order to open the quarry the complainant  

had applied to the Asst Director,  Dept. of Geology & Mines Dept., Trichy and 

paid the relevant fees.   As per procedure, the Jurisdiction Tahsildar and RDO 

had visited and inspected the land.   On 7.2.2023, Tr.Sridharan, Asst. Director, 

Geology &  Mines Dept., Trichy visited his land  and demanded Rs.5 lakhs as 

bribe to do favour in processing his petition i.e for issuing permission order to 

run the quarry at Poolancheri village.  Tr.Sridharan, Asst. Director, asked to 

the complainant give bribe amount of Rs.3 lakhs as advance to him on 

10.02.2023 at his office.  Not willing to give bribe, the complainant 

approached the Vigilance and Anti-Corruption, Trichy detachment and 

gave complaint. In this connection a case was registered and a trap was 

organized today 10.02.2023, during the trap Tr. Sridharan, Asst. 

Director, reiterated his demand and received the advance bribe amount 

of Rs.3,00,000/- from the complainant. The accused was arrested.   

  

  



  

 

 

 

 



 


