
கூட்ட எண் 01                 நகராட்சி அலுவலகம், 
2020 – 2021 –ம் ஆண்டு                 ஆரணி, 
                   நாள் 30.04.2020 

2020-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 3௦.04.2020-ந்தததி வியாழன் கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் ஆரணி 
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
 

பொருள்கள் 
 

1. இந்நகராட்சி ஆமணயர் அவர்களின் ஏப்ரல் 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்ெிமை மன்றத்தின் 
ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம். 
 
 
2. இந்நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் ஏப்ரல் 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்ெிமை மன்றத்தின் 
ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம். 
 
 
3. ஆரணி நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதியில் பகாதராைா தநாய் தடுப்பு ெணி தமற்பகாள்ளப்ெட்டு வரும் 
நிமலயில் ( சத்யமூர்த்தி தராடு மற்றும் காந்தி சிமல பமயின் தராட்டில் தைியார் JCB  வாகைம் 
ெயன்ெடுத்தி நகராட்சி வாகைங்கள் மூலம் அள்ளி மண்கமள பவளிதய அப்புரெடுத்திட) ஆகும் 
ததாராயமாக பசலவிை பதாமக ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு 144 தமட உத்தரவு ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர 
அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி பெற்று தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி   தகாரி நகராட்சிகளின் 
சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு 
மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம்.(ந.க.எண் :  766/2019/இ1) 

 
 
 

 
 
4. ஆரணி நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதியில் பகாதராைா தநாய் தடுப்பு ெணி தமற்பகாள்ளப்ெட்டு வரும் 
நிமலயில் கார்த்திதகயன் தராட்டில் மமழநீர் வடிகால்வாய் மண் நிரம்ெி உள்ளதால்  தைியார் JCB  
வாகைம் ெயன்ெடுத்தி நகராட்சி வாகைங்கள் மூலம் அள்ளி மண்கமள பவளிதய அப்புறப்ெடுத்திட ஆகும் 
ததாராயமாக பசலவிை பதாமக ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு 144 தமட உத்தரவு ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,       
அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி பெற்று நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு     15-ன் கீழ் நகராட்சி 
ெதிவு பெற்ற ஒப்ெந்ததாரர் திருமதி.S.உஷாராணி என்ெவருக்கு ெணி உத்தரவு வழங்கி 
ெணிதமற்பகாள்ளப்ெட்டதிமையும்  பசலவிைம் தமற்பகாண்டதமையும் மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் 
ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம். (ந.க.எண் :  766/2019/இ1) 
 
   
 
             
 



5. ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பதருவிளக்கு ெராமரிப்பு ெணிகள் 
தமற்பகாள்வதில்,மின்கம்ெத்தில் உள்ள மின்விளக்குகள் ெழுதுொர்த்தல், இந்நகரின் ெிரதாை சாமலயில் 
ெயன்ொட்டிலுள்ள பசன்டர் மீடியா விளக்குகள் ெழுதுொர்த்தல் தொன்ற ெணிகமள ொதுகாப்ொகவும், 
துரிதமாகவும் பசய்து முடிக்க ஏதுவாக, மைட்ராலிக் வாகைம் உடன் வாங்க ஆகும் ததாராயமாக 
பசலவிைம்  ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற ஒப்புதல் தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி பசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய் 
நிதியின் கீழ்தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :  765 /2019/இ1) 

6. ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட காந்தி தராடு ெகுதியில் அமமந்துள்ள பசன்டர் மீடியா 
விளக்குகளில் மின்கட்டணத்மத குமறக்கும் வமகயில், 17 மின்கம்ெங்களிலுள்ள 17X2-34 MHL 250W 

மின்விளக்குகமள 17X2-34 LED 120W மின்விளக்குகlளாக  மாற்றி  அமமக்கும்  ெணிக்கு  ஆகும்  
ததாராயமாக  பசலவிைம்  ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு  மன்ற  ஒப்புதல்  தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி பசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய் 
நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :  765 /2019/இ1)                

7. இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை BOV வாகைங்களின் ெழுது சரி பசய்து இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் 
ெிரிவிலிருந்து பொறியாளர் ெிரிவிற்கு குறிப்பு வழங்கப்ெட்டதின் தெரில் தைியார் நிறுவைங்களிடமிருந்து 4 
விமலப்புள்ளி தகாரி ெணி தமற்பகாள்ள ததாராய பசலவிைம் ரூ.30000/- ற்கு மன்ற அனுமதி 
தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி பசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய் 
நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் : 253  /2019/இ1)  
                                       
                                     
8. ஆரணி நகராட்சியில் அம்மா உணவகம் புதிய தெருந்து நிமலயத்தில் இயங்கி வருகிறது. ஆரணி G.H 
சாமலயில் அம்மா உணவகம் காமல,மதியம்  மற்றும் இரவு மூன்று தவமலயும் சமமயல் பசய்து 
தரப்ெட்டு வருகிறது.தற்தொது நகரில் பகாதராைா தநாய் தடுப்பு மற்றும் பொது மக்கள் சமுக 
இமடபவளியில் நாள்ததாறும் இயங்கி  வரும் தவமலயில் சமமயல் அமறயில் உள்ள நிராவி உற்ெத்தி 
பசய்யும் பகாதிகலன் ெழுது ஏற்ெட்டு, தைியார் இன்ஜிைியரிங் ஒர்க்ஸ் ஆட்கள் மவத்து நிராவி 
பகாதிகலன் ெரிதசாதமை பசய்து இயக்கி ொர்க்கப்ெட்டதில், பகாதிகலன் அடிொகம் விரிசல் மற்றும் 
துமள ஏற்ெட்டு தண்ணரீ் கசிவு ஏற்ெட்டுள்ளதால்,இைி பகாதிகலமை ெயன்ொடுத்த முடியாத நிமலயில் 
உள்ளது.பகாதராைா தநாய் தடுப்பு ெணி நடவடிக்மக பொருட்டு பொது மக்களுக்கு இலவச உணவு 
வழங்கிட, இட்லி  பகாதிகலன் ெழுது சரிொர்க்கவும், நிராவி குழாய்கள் சரிொர்க்கவும் மற்றும் புதிய 
பகாதிகலன் பொருத்தும் ெணி பசய்ய  மதிப்ெீடு பதாமக ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு ெணி தமற்பகாள்ள 
அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 
தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி பசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய் 
நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் : 766 /2020/இ1)      

 

 

 

                                  



9. ஆரணி நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெமழய தெருந்து நிமலயத்தில் அமமத்துள்ள OCC (on site Composting) 
அமமந்துள்ள இடத்தில் பொதுமக்கள் சிறுநீர் கழித்து அசுத்தம் பசய்கின்றைர்.அதமை தடுக்க சுற்றி கம்ெி 
தவலி மற்றும் சிபமண்ட் தூண்கள் அமமத்திட ஆகும் ததாராய பசலவிைம் ரூ.30,000/-ற்கு மன்றத்தின் 
ஒப்புதலுக்கும் ஆமணயாளரின் அனுமதிக்கும் மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.(ந.க.எண் :  766/2020/இ1) 
 
 

10. ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 13ல் கண்ணப்ென் பதருவில் கால்வாய் அருகில் உள்ள  சிறுொலம் 
ெழுது ஏற்ெட்டு இருக்கிறது. இதைால் அத் பதருவில் உள்ள  பொது மக்கள் நடந்து பசல்லும் தொது 
சிறுொலம் கடக்க  முடியாமல் அடிெடும் நிமலயில் இருப்ெதால், அந்த சிறுொலம் ெழுது சரி பசய்து 
புதியதாக கான்கிரட் கலமவ அமமத்து தர மதிப்ெடீு ரூ.30,000/-ஆகும். இப்ெணி அவசியம் கருதி வருவாய் 
நிதியில் இருந்து பசலவு பசய்ய மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம். (ந.க.எண் :  766 /2020/இ1) 

 

11. ஆரணி நகராட்சியில் மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுமற குடிநீர் விநிதயாகம் பசய்து வருகிறது. நகரின் 
பொது மக்கள் வார்டு பதருகளில் தொடப்ெட்டு உள்ள சிறுமின் விமசெம்பு மூலம் தண்ணரீ் விநிதயாகம் 
பசய்து வரும் தவமளயில் அவ்வதொது தெைல்தொர்டில் உள்ள உதிரிப் ொகங்கள் அடிகடி ெழுது ஏற்ெட்டு 
வருகிறது.அமத உடைடியாக சரி பசய்து தர உதிரிப் ொகங்கள் ததமவப்ெடுகிறது.வரும்காலம் தகாமட 
பவயில் அதிகமாக இருப்ெதால் குடிநீர் ெணிகள் அவசியம் அவசரம் கருதி Water Supply Fund-ல் பசலவு 
பசய்ய ரூ.30,000/- மன்றத்தின் ொர்மவக்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம். (ந.க.எண் 766 /2020/இ1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ஆரணி நகராட்சியில் அம்மா உணவகம் G.H சாமலயில் சமமயல் பசய்து,புதிய தெருந்து 
நிமலயத்தில் உள்ள அம்மா உணவகம் பொது மக்களுக்கு இலவசமாக மூன்று தவமள உணவு 
வழங்கப்ெடுகிறது. அம்மா உணவகத்தில் சமமயல் பசய்யும் ொத்திரங்கள் ததய்ந்தும், உமடந்தும் 
உள்ளதால்,மகளிர் குழு மனுவின் மீது உரிய நடவடிக்மகக்கும்,அவசியம் அவசரம் கருதி கீழ்கண்ட 
ொத்திரங்கள் வங்கி தரலாம். 

வ.எண் ொத்திரங்களின் பெயர் எண்ணிக்மககள் 
1 பெரிய கரண்டி 5 

2 சில்வர் அண்டா 10 

3 டெரா (பெரியது) 2 

4 சாதம் வடிக்கும் அன்ைகூமட 3 

5 ஜக்கு 10 

6 சப்ொத்தி(அ) ததாமச பசய்யும் அடுப்பு 1 

7 ததாமச கரண்டி 4 

8 ஸ்டீல் ட்ரம் 3 

9 5 LTR Wet Grinder (Steel) 1 

10 எமட தராசு 1 

11 கால் மிதியடி ( ரப்ெர்) 10 

12 காடா துணி 10 மீ 

13 பெரிய டவல் 5 

14 துமடப்ெம் 5 

15 இட்லி எடுக்கும் கிளவுஸ் 4 

16 ெிளாஸ்டிக் ொக்ஸ் 15 

      தமற்ெடி ொத்திரங்கமள திருமதி.S.உஷாராணி ஒப்ெந்ததாரர் மூலம் ெணி பசய்து தர                                                                                                          

ரூ       144 தமட உத்தரவு ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி பெற்று 
தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி   தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது..  
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம். (ந.க.எண் :  766 /2020/இ1)  
             
 

 

13. ஆரணி நகராட்சியில் தமிழக அரசின் ஆமணகிணங்க மார்ச் மாதம் 25 முதல் ஏப்ரல் 17ம் தததி வமர 
பகாராை தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மககள் பசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. நகராட்சியில் வரி பசலுத்தவரும் 
பொது மக்களுக்கு குடிநீருக்காக பொருத்தப்ெட்ட RO ெிளான்ட் இயந்திரம் ெழுது ஏற்ெட்டு உள்ளது. தமற்ெடி 
உள்ள RO ெிளான்ட் இயந்திரத்திமை ெழுது சரி பசய்திட ஆகும் ததாராய பசலவிைம் ரூ.30,000/-ற்கு அவசர 
அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 
நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15ன் கீழ் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் 
ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம். (ந.க.எண் :    766 /2020/இ1) 

 
 
 
 
 

 



 
14.ஆரணி நகராட்சியில் ெமழய தெருந்து நிமலயத்தில் இரண்டு இடங்களில் Pay and use toilet மற்றும் 
பதற்கு புறத்தில் நம்ம toilet உள்ளது. சமூக விதராதிகளால் நம்ம toilet ெழுதமடந்துள்ளது.பொது மக்கள் 
நம்ம toilet ெயன்ெடுத்த முடியாத உள்ளதால் அதமை Free Urienal –க மாற்றி தரவும்,பொது சுகாதாரம் 
காக்கவும் மற்றும் நம்ம toilet ெழுது சரி பசய்து தர ஆகும் பசலவிை பதாமக ரூ.30,000/-ற்கு, 144 தமட 
உத்தரவு ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி பெற்று தைியார் 
நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ெதிவுபசய்யலாம். (ந.க.எண் : 766 /2020/இ1) 

  
                     

 
 
 

15. ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட காந்தி தராடு மற்றும் உழவர் சந்மத ெகுதிகளில் பசயல்ெட்டு 
வந்த காய்கறி அங்காடிகள் தற்தொது நிலவி வரும் பகாதராைா-19 மவரஸ் தாக்கம் காரணமாக 
பொதுமக்கள் சமுதாய இமடபவளி ெின்ெற்றி காய்கறிகமள வாங்கி பசல்ல தமற்ெடி இடத்தில் 
பசயல்ெட்டு வந்த காய்கறி அங்காடிகமள மாவட்ட ஆட்சி தமலவர் மற்றும் ஆரணி சட்டமன்ற 
உறுப்ெிைர் மற்றும் இந்து சமயஅறநிமலயத்துமற அமமச்சர் அவர்களின் அறிவுமரப்ெடி ஆரணி அரசு 
ஆண்கள் தமல்நிமலப்ெள்ளி எதிரில் தகாட்மட மமதாைத்தில் தற்காலிகமாக 144 தமட உத்தரவு நீடிக்கும் 
வமர பசயல்ெடுத்த அறிவுமர வழங்கப்ெட்டுள்ளது. அதன்ெடி தகாட்மட மமதாைத்தில் இரவு தநரம் 
முதல் விடியற்காமல வமர காய்கறிகமள இறக்கம் பசய்ய தொதிய மின்   வசதிகள் பசய்யப்ெடதவண்டி 
உள்ளது. அதன்ெடி 200 Watts LED மின்கம்ெம் மற்றும் மின் விளக்குகள்  (Focus light LED) ெத்து 
எண்ணிக்மகயில் 28.03.2020 முதல் 03.04.2020 வமர (HIRE BASIS)-வாடமக அடிப்ெமடயில் ெணி தமற்பகாள்ள 
அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 
தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி தகாரி நகராட்சிகளின்  சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்                       

(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

 

 

 

16. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் ெிரிவின் உெதயாகத்திற்காக பகாதராைா மவரஸ் (Covid-19) ெரவாமல் 
தடுக்க தவண்டி கீழ்காணும் பொருட்கள் 

வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. 30’’ X 36 மஞ்சள் மெகள் 100 Kg 

 
 தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ. 
50,000/- மன்றத்தின் அனுமதிக்கு தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். (தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 



 
17. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை  

 
வ. 
எண் 

ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. மகயுமற (ஒருமுமற மட்டுதம ெயன்ெடுத்தும்) 100 எண்ணிக்மக 
2. முழு ொதுகாப்பு உமட 200 எண்ணிக்மக 
3. தசாடியம் மைப்தொகுதளாமரடு கமரசல் 3000 லிட்டர் 
4. மலசால் 3000 லிட்டர் 
 

தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ. 20.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள 
உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். (தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
 
 
 
 
18. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை  

 
வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. மகயுமற (ஒருமுமற மட்டுதம ெயன்ெடுத்தும்) 3000 எண்ணிக்மக 

2. தசாடியம் மைப்தொகுதளாமரடு கமரசல் 3000 லிட்டர்கள் 

3. மலசால் 3000 லிட்டர்கள் 

4. மகபதளிப்ொன் (தெட்டரி சார்ஜ்) 5 எண்ணிக்மக 

5. மிைி ெிளாஸ்டிக் ஸ்ெிதரயர் தகன் 5 எண்ணிக்மக 

6. N95 50 எண்ணிக்மக 

 
தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக  ரூ. 20.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். (483/2020/எச்1)  
    . 



19. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை  

வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. மலசால் 500 லிட்டர்கள் 

2. மக கழுவும் திரவம் 100 லிட்டர்கள் 

3. முக கவசம் (ஒருமுமற மட்டும் ெயன்ெடும்) 2000 எண்ணிக்மக 

4. மகயுமற (ரப்ெர் மீண்டும் ெயன்ெடுத்தக்கூடியது) 100 எண்ணிக்மக 

5.  முழு ொதுகாப்பு உமட 
(PPE Kit - ஒருமுமற மட்டும் ெயன்ெடுத்தும் ) 

50 எண்ணிக்மக 

6. மகயுமற(ஒருமுமற மட்டும் ெயன்ெடுத்தும்) 200 எண்ணிக்மக 

தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ. 7.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். (483/2020/எச்1) 
 
 
 
 
 20. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை  

வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. மலசால் 2000 லிட்டர்கள் 
 

தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ. 3.70 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். (483/2020/எச்1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
21. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக குறித்து 
பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தவும், சமூக இமடபவளி நமடமுமறப்ெடுத்தவும் 
துண்டுெிரசுரங்கள் அச்சடித்துக்பகாள்ள 03.04.2020 அன்று வரப்பெற்ற விமலப்புள்ளி மன்றத்தின் 
ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 

திைகரன் டிஜிட்டல் மசன், 
தகாட்மட வழி ெமழய தெருந்து 
நிமலயம், ஆரணி. 

பகாதராைா தநாட்டீஸ் 
ஒன்றுக்கு விமல ரூ. 1.25 

ொரதி அச்சகம், கார்த்திதகயன் 
தராடு ஆரணி 

பகாதராைா தநாட்டீஸ் 
ஒன்றுக்கு விமல ரூ. 1.10 

தகாகிலா ெிரஸ், தர்மராஜா 
தகாவில் பதரு ஆரணி 

பகாதராைா தநாட்டீஸ் 
ஒன்றுக்கு 

விமல ரூ. 1.00 

அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. குமறந்த விமலப்புள்ளி பகாடுத்துள்ள தகாகிலா ெிரஸ் 
ஆரணி விமலப்புள்ளியிமை மன்றம் ஏற்கலாம்.3. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
 
22.பகாதராைா மவரஸ் தநாய் பதாற்று ெரவாவண்ணம் தடுப்பு நடவடிக்மகயாக இந்நகராட்சி 
எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் தசகரமாகும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட முக கவசங்கள், மகயுமரகள் மற்றும் சுய 
ொதுகாப்பு உமடகமள தைியாக தசகரிக்கப்ெட்டு ொதுகாப்ொை முமறயில் அழிக்க தவண்டி தமிழ்நாடு 
மாசுகட்டுப்ொட்டு வாரியத்தின் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட நிறுவைமாை பசன்மை பகன் மெதயா லிங்க்ஸ் என்ற 
முகவர் இந்நகராட்சியில் வந்து பெற்றுபகாள்ளவும் அதற்காை பசலவிைத் பதாமக ெிரதி மாதத்திற்கு ரூ. 
20000/- வதீம் மூன்று மாதங்களுக்கு ஆகும் ததாராய பசலவிைமாக பதாமக ரூ. 60000/-க்கு மன்ற அனுமதி 
தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று தமற்கண்ட 
பசலவிைம் வருவாய்நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்ள மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 

 
23. ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் பகாதராைா மவரஸ் ெரவாமல் தடுக்கும் பொருட்டு தநாய் தடுப்பு ெணிகள் 
தமற்பகாள்ள மல்லிமக சுயஉதவிக்குழு மூலம் 50 தற்காலிக ெணியாளர்கள் சப்மள பசய்யவும் 08.04.2020 
முதல் 30.06.2020 வமர ெணிகள் பசய்ய மாவட்ட ஆட்சித்தமலவர் திருவண்ணாமமல அவர்கள் 
நிர்ணயித்த திைக்கூலி ரூ. 370/- என்ற அடிப்ெமடயில் ஆகும் ததாராய பசலவிைம் ரூ. 15.54  
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். தமற்ெடி பசலவிைம் வருவாய் நிதியில் தமற்பகாள்ள 
மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி தநாய் தடுப்பு ெணியாளர்கள் தமற்பகாள்ள தைி 
அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று 50 நெர்கள் சப்மள பசய்ய மல்லிமக சுயஉதவிக்குழுவிற்கு தவமல 
உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 538/2020/எச்1) 
 
 



24.இந்நகராட்சியில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு ெணிக்காக பொது மக்கள் பவளிதய வந்து பசல்வதற்காக 
அமடயாள அட்மட வழங்குவதற்காக பமாத்தம் 15500 அட்மடகள்  அச்சடித்தமமக்கு  திருவண்ணாமமல 
மாவட்ட எழுது பொருள்  மற்றும் அச்சக தசமவ பதாழிற்கூட்டுறவு சங்கம் லிட்       
திருவண்ணாமமல அவர்களுக்கு  அச்சடித்த பதாமக ரூ.213175/- மட்டும் வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு 
மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.தநாய் தடுப்பு ெணி அவசர அவசியம் என்ெதால் தைி 
அலுவலர் முன் அனுமதி  பெற்று பதாமக வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3.தமற்ெடி பசலவிைம் 
வருவாய் நிதியில் தமற்பகாண்டமத மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
25. .இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதாரப் ெிரிவில் அலுவலக ெணியாட்கள் மற்றும் துப்புரவு 350/ - Covid-19 

அமடயாள அட்மட வழங்க ஆகும் ததாராய பசலவிைம் ரூ.3500/-க்கு மற்றும் அதற்காக வரப்பெற்ற 
விமலப் புள்ளிகள் மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கெடுகிறது. 

சுதரஷ் டிஜிட்டல் ஸ்டுடிதயா, ஆரணி. அமடயாள அட்மட(1க்கு) 
 விமல ரூ. 12௦ 

சன் கலர் தலப் & ஸ்டுடிதயா, ஆரணி விமல ரூ. 110 

தஜாதி டிஜிட்டல் ஸ்டுடிதயா & வடீிதயா ,ஆரணி விமல ரூ. 100 

அலுவலக குறிப்பு:- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.குமறந்த விமலப்புள்ளி தகாரியுள்ள தஜாதி டிஜிட்டல் 
ஸ்டுடிதயா விமலப்புள்ளி மன்றம் ஏற்கலாம்.3.அவசர அவசியம் என்ெதால் தைி அலுவலர் முன் அனுமதி  
பெற்று பதாமக வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3.தமற்ெடி பசலவிைம் வருவாய் நிதியில் 
தமற்பகாண்டமத மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 

26. இந்நகராட்சி ெகுதியில் பகாதராை மவரஸ் தநாய் தடுப்பு ெணிக்காக இந்நகராட்சி சித்த மருத்துவர் 
குறிப்ெின்ெடி கெ சுரக் குடிநீர் என்னும் மருந்மத 100கிதலா வாங்க அவசர அவசியம் கருதி வாங்கவும் 
அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ.77500/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தநாய் தடுப்பு ெணி அவசர அவசியம் என்ெதால் தைி 
அலுவலர் முன் அனுமதி  பெற்று கெ சுரக் குடிநீர் என்னும் மருந்மத வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். 
3.தமற்ெடி பசலவிைம் வருவாய் நிதியில் தமற்பகாண்டமத மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 
544/2020/எச்1) 
 
                

27. இந்நகராட்சி ெகுதியில் பொது மக்கள் அத்தியாவசியமாக வந்து பசல்லும் இடத்தில் பகாதராைா 
மவரஸ் தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மக பொது மக்கள் உள்தள புகுந்து கிருமி நாசிைி பதளித்து பவளிதய 
வரும் தடர்விைல் தமாட்டார் இயந்திரம் WTT படக்ைாலஜி சர்விஸ் திருப்பூர் என்ற நிறுவைத்தில் இருந்து 
ஆரணி நகராட்சிக்கு எடுத்து வந்தமமக்காை லாரி வாடமக பதாமக ரூ.27000/-க்கு வழங்க மன்றத்தின் 
ஒப்புதலுக்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி  பெற்று பதாமக 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். 3.தமற்ெடி பசலவிைம் வருவாய் நிதியில் தமற்பகாண்டமத மன்றம் 
ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 550/2020/எச்1) 
 
 
 
 
 



28. ஆரணி நகராட்சி முழுவதும் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக குறித்து பொது மக்களுக்கு  
விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தவும், சமூக இமடபவளி நமடமுமறெடுத்தவும்,துண்டுெிரசுரங்கள் மூலம் பொது 
மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தும் பொருட்டு அவசர அவசியம் கருதி விழிப்புணர்வு தநாட்டீஸ் 1800 
எண்ணிக்மகயில் உள்ளூர் அச்சகத்தின் மூலம்  அச்சடித்துக்பகாள்ள ஏற்ெடும் ததாராய பசலவிைம் 
பதாமக ரூ.25000/- மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 1மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 

29. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் ெிரிவில் துப்புரவு ெணி தமற்ொர்மவயாளராக ெணிபுரிந்து வயது முதிர்வு 
காரணமாக 31.03.2020ல் ஓய்வு பெற்ற திரு.V.தஜாதிதவல்  என்ெவருக்கு கீழ்க்கண்ட விவரப்ெடி சிறப்பு தசம 
நலநிதி பதாமக வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கெடுகிறது. 

அசல் 2960.00 
வட்டி 17926.00 
நகராட்சி ெங்கு பதாமக 10000.00 

பமாத்தம் 30886.00 
அலுவலக குறிப்பு :- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண்: 594/2020/ எச்1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் ெிரிவில் ஓட்டுநராக ெணிபுரிந்து ெணிபுரிந்து ெணியிமடயில் அன்று 
இறந்து விட்ட திரு.K.தணிமகதவல் என்ெவருக்கு கீழ்கண்டவாறு 

1 சிறப்பு தசம நலநிதி அசல் 3460.00 
2 சிறப்பு தசம நலநிதி அசல் 15843.00 

ஆக பமாத்தம் 19303.00 
வழங்க மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம். 
அலுவலக குறிப்பு :- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண்: 543/2020/ எச்1) 
 
31.இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் ெிரிவில் துப்புரவு ெணியாளராக ெணிபுரிந்து வயது முதிர்வு காரணமாக 
31.03.2020ல் ஓய்வு பெற்ற திரு.K.வரதராஜன் என்ெவருக்கு கீழ்க்கண்ட விவரப்ெடி சிறப்பு தசம நலநிதி 
பதாமக வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கெடுகிறது. 

அசல் 2960.00 
வட்டி 3575.00 
நகராட்சி ெங்கு பதாமக 10000.00 

பமாத்தம் 48711.00 
அலுவலக குறிப்பு :- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண்: 595/2020/ எச்1) 
 

 

 



32. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை  

வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. மகயுமற (ஒருமுமற மட்டும் ெயன்ெடும்) 1000 லிட்டர்கள் 

2 முழு ொதுகாப்பு உமட(Reuse) 
 

50 லிட்டர்கள் 

3. N95 முக கவசம்  50 எண்ணிக்மக 

4. மூன்றடுக்கு முக கவசம் 5000 எண்ணிக்மக 

5.  மகயுமற 500 எண்ணிக்மக 

 தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ. 
4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். (483/2020/எச்1) 
 
 
 
33. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக குறித்து 
பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தவும், சமூக இமடபவளி நமடமுமறெடுத்தவும் தெட்டரி, 
மமக்பசட் மூலம் விளம்ெரம் பசய்தமமக்காக பசலவு பதாமக ரூ.12000/-ராசி சவுண்டு சர்வஸீ் ஆரணி 
அவர்களுக்கு பதாமக வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று பதாமக 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3. தமற்ெடி பசலவிைம் வருவாய் நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்ளலாம்.  
(தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
34. இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை ெமழய தெருந்து நிமலயத்தில் பகாதராைா விழிப்புணர்வு ெணிக்கு 
ெந்தல், தசர் மற்றும் மமக்பசட் மற்றும் மககழுவும் வாஷ்தெஷன் அமமத்து பொதுமக்களுக்கு 
விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்த தமற்ெடி பசலவிைத் பதாமக ரூ.7300/- மட்டும் ராசி சவுண்டு சர்வஸீ் ஆரணி 
அவர்களுக்கு பதாமக வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று பதாமக 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3. தமற்ெடி பசலவிைம் வருவாய் நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்ளலாம்.  
(தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
35. ஆரணி நகராட்சியில் அம்மா உணவகம் G.H சாமலயில் சமமயல் பசய்து,புதிய தெருந்து 
நிமலயத்தில் உள்ள அம்மா உணவகம் பொது மக்களுக்கு இலவசமாக மூன்று தவமள உணவு 
வழங்கப்ெடுகிறது. புதிய தெருந்து நிமலயம் அம்மா உணவகத்தில் False Celling ெணி பசய்ய ஆகும் 
பசலவிைம் ரூ.1.50 இலட்சம், நகராட்சிகளின்  சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத 
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 



36. ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை தச்சூர் தமலமம நிதரற்று நிமலயத்தில் உள்ள 40 HP மின் 
தமாட்டார் ெம்பு ெழுது ஏற்ெட்டுள்ளது.இந்த ெழுதிமை சரி பசய்யவும் காயில் ரீமவண்டிங் பசய்யவும் 
மற்றும் ெம்பு சர்வஸீ் பசய்யவும், நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

37. ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை தச்சூர் தமலமம நிதரற்று நிமலயத்தில் உள்ள 7.5 HP மின் 
தமாட்டார் ெம்பு ெழுது ஏற்ெட்டுள்ளது.இந்த ெழுதிமை சரி பசய்யவும் காயில் ரீமவண்டிங் பசய்யவும் 
மற்றும் ெம்பு சர்வஸீ் பசய்யவும்,நகராட்சிகளின்  சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 
 

38. ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண் 01-ல் நகராட்சி பதாடக்கப்ெள்ளியில் பவளிப்புற சிறுகுமட 
ெழுதமடந்தும், ெள்ளி கழிவமற ெழுதமடந்தும் உள்ளது.எைதவ சிறுகுமட (சன்தஷட்),கழிவமற மற்றும் 
ெள்ளியின் பவளிப்புறம் வர்ணம் பூச்சு ஆகியமவ சரி பசய்து ெராமரிப்பு ெணிகள் பசய்ய ஆகும் 
பசலவிைம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து பசலவு பசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 
39.ஆரணி நகராட்சியில் புதிய தெருந்து நிமலயத்தில் சிபமண்ட் கலமவ உமடந்து உள்ளதால், புதியதாக 
சிபமண்ட் ஓடுதளம் அமமக்க ஆகும் பசலவிைம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு வருவாய் நிதியில் இருந்து 
பசலவு பசய்ய மன்ற அனுமதிக்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

 

40. ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட காந்தி தராடு மற்றும் உழவர் சந்மத ெகுதிகளில் பசயல்ெட்டு 
வந்த காய்கறி அங்காடிகள் தற்தொது நிலவி வரும் பகாதராைா-19 மவரஸ் தாக்கம் காரணமாக 
பொதுமக்கள் சமுதாய இமடபவளி ெின்ெற்றி காய்கறிகமள வாங்கி பசல்ல தமற்ெடி இடத்தில் 
பசயல்ெட்டு வந்த காய்கறி அங்காடிகமள மாவட்ட ஆட்சி தமலவர் மற்றும் ஆரணி சட்டமன்ற 
உறுப்ெிைர் மற்றும் இந்து சமயஅறநிமலயத்துமற அமமச்சர் அவர்களின் அறிவுமரப்ெடி ஆரணி அரசு 
ஆண்கள் தமல்நிமலப்ெள்ளி எதிரில் தகாட்மட மமதாைத்தில் தற்காலிகமாக 144 தமட உத்தரவு நீடிக்கும் 
வமர பசயல்ெடுத்த அறிவுமர வழங்கப்ெட்டுள்ளது. அதன்ெடி தகாட்மட மமதாைத்தில் இரவு தநரம் 
முதல் விடியற்காமல வமர காய்கறிகமள இறக்கம் பசய்ய தொதிய மின்   வசதிகள் பசய்யப்ெடதவண்டி 
உள்ளது. அதன்ெடி 200 Watts LED மின் விளக்குகள்  (Focus light LED) ெத்து எண்ணிக்மகயில் ஏழு 
நாட்களுக்கு (HIRE BASIS)-வாடமக அடிப்ெமடயில் எரிய மவக்கும் ெணி தமற்பகாள்ள அவசர அவசியம் 
கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தைியார் நிறுவைம் 
ராசி சவுண்ட் சர்வஸீ்,ஆரணி என்ெவரால்  ெணி பசய்யப்ெட்டு  நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் 
கீழ் பசலவிைம் ரூ.21000.00/- தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 



41. ஆரணி நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளில் உள்ள அமைத்து பதருக்கள் மற்றும் பமயின் தராடுகளில் 
மாவட்ட ஆட்சித்தமலவர் அவர்கள் மூலம் வரப்பெற்ற விவசாய டிராக்டர் பமகா ஸ்ெிதர(Boom Spray) 
பகாண்டு கிருமி நாசிைி பதளிப்பு ெணி தமற்பகாள்ள உள்ளூர் விவசாயிகளின் டிராக்டர் மூலம் கிருமி 
நாசிைி பதளிப்பு ெணி தமற்பகாள்வதற்கு பொறியியல் ெிரிவு மூலம் தமல்நடவடிக்மககாக ஆமணயரின் 
அனுமதிக்கு ெணிந்து சர்ெிக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

42. ஆரணி நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதியில் பகாதராைா தநாய் தடுப்பு ெணி தமற்பகாள்ளப்ெட்டு வரும் 
நிமலயில்  புதிய தெருந்து நிமலயம், ெமழய தெருந்து நிமலயம் மற்றும் மகளிர் தமல்நிமல ெள்ளி 
ஆகிய இடங்களில் உள்ள மமழநீர் வடிகல்வாய்களில் உள்ள கசடுகமள தைியார் JCB  வாகைம்  மூலம் 
தூர்வாரும் ெணி பொறியியல் ெிரிவு மூலம் தமற்பகாள்வதற்கு பசய்ய ஆகும் ததாராயமாக பசலவிை 

பதாமக ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு 144 தமட உத்தரவு ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர அவசியம் கருதி மன்ற 
அனுமதி பெற்று தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி  தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் 
கீழ் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

 

 

 

 

43. ஆரணி நகராட்சியில் பகாதராைா தநாய் முன்தைச்சரிக்மக நடவடிக்மகயாக சிக்கன் கமட, மட்டன் 
கமட மற்றும் மீன் கமடகள் ஆரணி தகாட்மட மமதாைம் பொது மக்கள் சமுக இமடபவளியில் தமற்ெடி 
பொருட்கள் வாங்க, தற்காலிக கமடகள் அமமத்து தர ஆகும் பசலவு ரூ.30,000/-ஐ 144 தமட உத்தரவு 
ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி பெற்று தைியார் நிறுவைத்திடம் 
விமலப்புள்ளி  தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத 
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது 

அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

 

 

 

 

 

 



44.ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட காந்தி தராடு மற்றும் உழவர் சந்மத ெகுதிகளில் பசயல்ெட்டு 
வந்த காய்கறி அங்காடிகள் தற்தொது நிலவி வரும் பகாதராைா-19 மவரஸ் தாக்கம் காரணமாக 
பொதுமக்கள் சமுதாய இமடபவளி ெின்ெற்றி காய்கறிகமள வாங்கி பசல்ல தமற்ெடி இடத்தில் 
பசயல்ெட்டு வந்த காய்கறி அங்காடிகமள துமண ஆட்சியர்,துமண கண்காணிப்ொளர், 
வட்டாசியர்,ஆமணயர் மற்றும் பொறியாளர் முன் நிமலயில் தநராய்வு பசய்து, தற்காலிகமாக 144 தமட 
உத்தரவு நீடிக்கும் வமர பசயல்ெடுத்த அறிவுமர வழங்கப்ெட்டுள்ளது. அதன்ெடி பசய்யார் கூட்தராடு 
அருகில் (இரும்தெடு) தைியாருக்கு பசாந்தமாை 5ஏக்கர் இடத்தில் நிலெரப்ெில் உள்ள முள் புதர்,மண்தமடு 
இமவகமள JCB இயந்திரம் மவத்து சமன்ெடுத்தி, பமாத்த காய்கறி அங்காடிக்கு வரும் தற்காலிக 
கமடகள் 3௦ எண்ணிக்மகயில் அளவடீு பசய்து,குடிநீர் வசதிகள்,ொர்கிங் வசதிகள் பொது மக்கள் 
ெயன்ெடுத்திட தவண்டும் என்று வாய்பமாழி உத்தரவின்ெடி தற்காலிக காய்கறி கமட அமமத்து தரவும், 
தமலும் நகரில் பகாதராைா தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மகயில் பதருக்களின் குறுக்தக தமட 
பசய்யவும்,தமற்ெடி இவ்தவமலகமள தமற்பகாள்ள ஆகும் பசலவு ரூ.95,000/- ஐ 144 தமட உத்தரவு 
ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி பெற்று தைியார் நிறுவைத்திடம் 
விமலப்புள்ளி  தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத 
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

45. ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட காந்தி தராடு மற்றும் உழவர் சந்மத ெகுதிகளில் பசயல்ெட்டு 
வந்த காய்கறி அங்காடிகள் தற்தொது நிலவி வரும் பகாதராைா-19 மவரஸ் தாக்கம் காரணமாக 
பொதுமக்கள் சமுதாய இமடபவளி ெின்ெற்றி காய்கறிகமள வாங்கி பசல்ல தமற்ெடி இடத்தில் 
பசயல்ெட்டு வந்த காய்கறி அங்காடிகமள மாவட்ட ஆட்சி தமலவர் மற்றும் ஆரணி சட்டமன்ற 
உறுப்ெிைர் மற்றும் இந்து சமயஅறநிமலயத்துமற அமமச்சர் அவர்களின் அறிவுமரப்ெடி ஆரணி அரசு 
ஆண்கள் தமல்நிமலப்ெள்ளி எதிரில் தகாட்மட மமதாைத்தில் தற்காலிகமாக 144 தமட உத்தரவு நீடிக்கும் 
வமர பசயல்ெடுத்த அறிவுமர வழங்கப்ெட்டுள்ளது. அதன்ெடி தகாட்மட மமதாைத்தில் இரவு தநரம் 
முதல் விடியற்காமல வமர காய்கறிகமள இறக்கம் பசய்ய தொதிய மின்   வசதிகள் பசய்யப்ெடதவண்டி 
உள்ளது. அதன்ெடி 200 Watts LED மின்கம்ெம் மற்றும் மின் விளக்குகள்  (Focus light LED) ெத்து 
எண்ணிக்மகயில் 28.03.2020 முதல் 03.04.2020 வமர (HIRE BASIS)-வாடமக அடிப்ெமடயில் ெணி தமற்பகாள்ள 
அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 
தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி தகாரி நகராட்சிகளின்  சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன் கீழ் பசலவிைம் 
தமற்பகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



46. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக குறித்து அம்மா 
உணவகத்தில் சமூக இமடபவளி கமடெிடிக்கும் விதமாக பொது மக்களுக்கு உணவு பொட்டலங்கள் 
வழங்க ததமவயாை சில்வர் கவர்கள் (ொர்சல்) கீழ்க்கண்ட விவரப்ெடி அவசர அவசியம் கருதி வழங்கி 
அதற்குரிய ரசீது வழங்கி பதாமகயிமை பெற்றுக்பகாள்ள 01.04.2020 அன்று வரப்பெற்ற விமலப்புள்ளி 
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.  

ொபு தெப்ெர் மார்ட்,5/58A, 
சூரியகுளம் வடக்கு பதரு, 
ஆரணி. 

1.சில்வர் ெவுச்(17 பச.மீ X 21 பச.மீ) 
2.சில்வர் ெவுச்(12 பச.மீ X 17.5 பச.மீ) 

1.ஒரு கவருக்கு ரூ. 1.10/- 
2.ஒரு கவருக்கு ரூ. 0.80 மெ 

தமிழ்நாடு எஸன்ஸ் மார்ட் 197, 
மார்க்பகட் தராடு, ஆரணி 

1.சில்வர் ெவுச்(17 பச.மீ X 21 பச.மீ) 
2.சில்வர் ெவுச்(12 பச.மீ X 17.5 பச.மீ) 

1.ஒரு கவருக்கு ரூ. 1.00/- 
2.ஒரு கவருக்கு ரூ. 0.75 மெ 

அருண்குமார் ஏபஜன்சீஸ் 
22 MECCA Complex, 
பெரியகமட வதீி 
ஆரணி. – 632301. 

1.சில்வர் ெவுச்(17 பச.மீ X 21 பச.மீ) 
2.சில்வர் ெவுச்(12 பச.மீ X 17.5 பச.மீ) 

1.ஒரு கவருக்கு ரூ. 0. 90 மெ 
2.ஒரு கவருக்கு ரூ. 0.70 மெ 

அலுவலக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.குமறந்த விமலப்புள்ளி பகாடுத்துள்ள அருண்குமார் 
ஏபஜன்சீஸ் ஆரணி விமலப்புள்ளியிமை மன்றம்  ஏற்கலாம்.3.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று 
சப்மள உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். (ககோப்பு எண். 1586/2014/எச்1) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


