
ஆரணி நகராட்சி 
சாதாரணக் கூட்டம் 

 
2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 30.11.2020-ந்தததி திங்கட்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி 

அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 
 

வ.எண். பபாருள் 
எண் 

தீர்மான 
எண் 

தீர்மானம் 

1 1 152 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
2 2 153 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
3 3 154 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
4 4 155 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
5 5 156 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
6 6 157 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
7 7 158 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
8 8 159 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
9 9 160 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 

10 10 161 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
11 11 162 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
12 12 163 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
13 13 164 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
14 14 165 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
15 15 166 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
16 16 167 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
17 17 168 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
18 18 169 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
19 19 170 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
20 20 171 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
21 21 172 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
22 22 173 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
23 23 174 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
24 24 175 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
25 25 176 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
26 26 177 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
27 27 178 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
28 28 179 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
29 29 180 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
30 30 181 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 
31 31 182 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 

 
 
 
 

 தனி அலுவைர், 
ஆரணி நகராட்சி.  

    



கூட்ட எண் 11                 நகராட்சி அலுவைகம், 
2020 – 2021 –ம் ஆண்டு                 ஆரணி, 
                   நாள்.30.11.2020 
2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 30.11.2020-ந்தததி திங்கட்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி 

அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 
 

1.ஆரணி நகராட்சியில் 14,9,7,22 மற்றும் 21 வார்டுகளில் உள்ளூர் நீர் ஆதாரம் ஆழ்துமள கிணற்றில் உள்ள 
1 H.P மின்தமாட்டார் காயில் மற்றும் பம்பு பழுது ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது மக்களுக்கு குடிநீர் விநிதயாகம் 
பசய்ய முடியாத நிமையில் உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது பசய்ய ததாராய பசைவினம் 
ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

2.ஆரணி நகராட்சியில் 26,25,28,10,17,19,20,15 மற்றும் 22 வார்டுகளில் உள்ளூர் நீர் ஆதாரம் சின்டக்ஸ் மற்றும் 
ஆழ்துமள கிணற்றில் உள்ள 1 H.P மின்தமாட்டார் காயில் மற்றும் பம்பு பழுது ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது 
மக்களுக்கு குடிநீர் விநிதயாகம் பசய்ய முடியாத நிமையில் உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது பசய்ய 
ததாராய பசைவினம் ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

3.ஆரணி நகராட்சியில் 27,31,29,31,4,1 மற்றும் 25 வார்டுகளில் உள்ளூர் நீர் ஆதாரம் ஆழ்துமள கிணறுகளில் 
உள்ள 1 H.P மின்தமாட்டார் பழுது ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது மக்களுக்கு சின்டக்ஸ் தடங்க் மூைம் குடிநீர் 
விநிதயாகம் பசய்ய முடியாத நிமையில் உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது பசய்ய ததாராய 
பசைவினம் ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

4.ஆரணி நகராட்சியில் 28,5,3,24,4,31 மற்றும் 29 வார்டுகளில் உள்ள சின்டக்ஸ் தடங்க் உள்ள 1 H.P 
மின்தமாட்டார் பழுது ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது மக்களுக்கு மூைம் குடிநீர் விநிதயாகம் பசய்ய முடியாத 
நிமையில் உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது மற்றும் காயில் சரி பசய்ய ததாராய பசைவினம் 
ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.(தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

5. ஆரணி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட நகராட்சி அலுவைகம் அருகில் தமரமட்ட நீர் ததக்க பதாட்டி மூைம் 
தமல் நீர்  ததக்க பதாட்டிக்கு ஏற்றப்படும் 20 Hp தமாட்டார் பழுது  ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது மக்களுக்கு 
மூைம் குடிநீர் விநிதயாகம் பசய்ய முடியாத நிமையில் உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது மற்றும் 
காயில் சரி பசய்ய ததாராய பசைவினம் ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 
6. ஆரணி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 1Hp தமாட்டார் (வார்டு எண்கள் 3,33,9,29 மற்றும் 2Hp 16 
(ம)19) சிறுமின் விமச பம்பு பழுது  ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது மக்களுக்கு மூைம் குடிநீர் விநிதயாகம் 
பசய்ய முடியாத நிமையில் உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது மற்றும் காயில் சரி பசய்ய ததாராய 
பசைவினம் ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 



7. ஆரணி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள (வார்டு எண்கள்16,19,15,10,1,32,29 (ம) 22) சிறுமின் விமச 
பம்பு பழுது  ஏற்பட்டிருப்பதால் பபாது மக்களுக்கு மூைம் குடிநீர் விநிதயாகம் பசய்ய முடியாத நிமையில் 
உள்ளது.எனதவ மின்தமாட்டார் பழுது மற்றும் காயில் சரி பசய்ய ததாராய பசைவினம் ரூ.30,000.00/-ற்கு 
மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

8. ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான தச்சூர் தமைமம நீர் இறமவ நிமையத்தில் உள்ள 40Hp திறன் 
பகாண்ட நீர்மூழ்கி தமாட்டாரில் எர்த் வருவதால்,இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சியின் 
பதிவு பபற்ற ஒப்பந்தாரர் மூைம் பணி தமற்பகாள்ள ததாராய பசைவினம் ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் 
ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

9.ஆரணி நகராட்சியில் 2020-21க்கு சிறப்பு சாமை திட்டம் ரூ.830.௦௦ இைட்சம் சாமைகள்,மமழநீர் 
கால்வாய்,சிறுபாைம் மற்றும் தபவர் ப்ளாக் சாமைகள் அமமத்து தர திட்ட மதிப்படீுகள் தயாரித்து, அதில் 
Plan மற்றும் Cross Section வமரபடங்கள், புமகப்படங்கள் எடுத்து, நான்கு சிப்பங்களாக Book Lit தயாரித்து 
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் மற்றும் நகர்புற தமம்பாட்டு அலுவைகங்களில் மதிப்படீு ஒப்பமடக்க 
தவண்டும்.இதற்கு பெராக்ஸ் மற்றும் புமகப்படங்கள் கைர் பிரிண்ட் ஆகியமவ பசய்ய ததாராய 
பசைவினம் ரூ.60,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.(தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

10.ஆரணி நகராட்சியில் ஆற்காடு  முப்பது வட்டி தமைமம நிதரற்று நிமையம் மூைம் நாள் ஒன்றுக்கு 
3MLD ஆரணிக்கு வருகிறது. இது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் UIDSSMT திட்டத்தில் 
தமற்பகாள்ளப்பட்டு, தற்தபாது Booster Station-ல் இரவு காவைர் மற்றும் மின்தமாட்டார்கமள 
இயக்க,ஏற்கனதவ தனியார் சாய் பாபா ஆண்கள் குழு மூைம் மின்தமாட்டார்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 
இந்த குழுவிற்க்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ள ஊதிய நிர்ணயத்தில் பசயல்படுத்த ஆகும் ததாராய 
பசைவினம் ரூ.5.௦௦/-இைட்சத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் இருந்து பசைவு பசய்ய நகர  மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு 
மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 
 
11. ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு 1 முதல் 33 வமர உள்ள வார்டுகளுக்கு குடிநீரில் குதளாரின் கைந்து 
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்தபாது குதளாரின் இருப்பு குமறவாக உள்ளதால்,திரவ குதளாரின் 
தனியாரிடம் வாங்க ஆகும் ததாராய பசைவினம் ரூ.9.50/-மய குடிநீர் நிதியில் இருந்து பசைவு பசய்ய நகர 
மன்றத்தின் ஒப்புதல் தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-      மன்றம் ஒப்புதல் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 
12. ஆரணி நகராட்சியில் தமிழக அரசின் திட்டப்பணிகள் மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் சாதமனகள் குறித்து 
பவளிவரும் பதாழில் மைர் மற்றும் தினசரி நாளிதழ்களில் ஆரணி நகராட்சி சார்பாக விளம்பரம் 
பசய்யப்படுள்ளது.அதற்கான பசைவினம் ரூ.3.00இைட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம்.தமலும்,தனி அலுவைர் அவர்களின் முன்அனுமதி 
பபற்று பதாமக வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.(தகாப்பு எண்.765/2020/இ1) 
 
 
 



13. புரட்சித்தமைவி அம்மா விரிவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்படீ்டு திட்டத்தில் இந்நகராட்சி 
பகுதியில் வறுமமக் தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ள பயனாளிகள் கணக்பகடுத்து ததர்வு பசய்ய நகராட்சி நிர்வாக 
ஆமணயர் பசன்மன – 28 அவர்களிடமிருந்து அனுப்பப்பட்ட படிவம் கணிணியில் பதிவிறக்கம் பசய்து 
பிரிண்ட் எடுக்க விமைப்புள்ளி தகாரியதில் வரப்பபற்ற விமைப்புள்ளிகள் விவரம் பின்வருமாறு, 

1. HARI ARASU Browsing Centre ஆரணி  - ஒரு பக்கத்திற்கு பிரிண்ட் எடுக்க  
ரூ. 1.50 

2. சரவணா Browsing Centre ஆரணி  -   ரூ. 2.00 
தமற்கண்ட விமைப்புள்ளிகளில் குமறந்த விமைப்புள்ளி பகாடுத்த HARI ARASU Browsing Centreல் பிரிண்ட் 

எடுக்க 7712 X 4 = 30848 பக்கத்திற்கு ரூ. 1.50 வதீம் ரூ. 46272/- வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு 
மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு: 1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.தனி அலுவைர் முன்அனுமதி பபற்று பதாமக 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.(ககாப்பு எண். 1093/2020/எச்1) 
 
14. இந் நகராட்சியில் பபாது பிரிவில் இளநிமை உதவியாளராக பணி புரிந்து வரும் திரு.பா.அந்ததாணி 
என்பவர் புதியதாக இரு சக்கர தமாட்டார் வாகனம் வாங்க முன்பணம் பதாமக ரூ.81600/-வழங்க 
தகாரியுள்ளார்.எனதவ, அரசாமண எண் 467/நிதி/நாள்: 22.09.2009ன் படி முன்பணம் பதாமக ரூ.50000/-மட்டும் 
வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.தனி அலுவைர் முன்அனுமதி பபற்று பதாமக 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.(ககாப்பு எண். 1093/2020/எச்1) 
 
15.இந்நகராட்சி பபாது சுகாதாரப் பிரிவிற்கு தநாய் தடுப்பு பணிக்காக ததமவயான கிருமிநாசினிகள் அவசர 
அவசியம் கருதி Sec 15ன்படி அருமண எண்டர்பிமரசர்ஸ் அமடயாறு பசன்மன – 20 என்ற நிறுவனத்தில் 
இருந்து வாங்கிக்பகாள்ளவும் அதற்காக ஆகும் ததாராய பசைவினம் பதாமக ரூ. 25000/-க்கு மன்ற 
அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம்.2.அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் முன் 
அனுமதி பபற்று அருமண எண்டர்பிமரசர்ஸ் அமடயாறு பசன்மன – 20 சப்மள உத்தரவு வழங்கியமத 
மன்றம் ஏற்கைாம்.3.தமற்படி பசைவினம் Sec15படி வருவாய் நிதியில் தமற்பகாள்ளைாம்.(தகாப்பு எண். 
483/2020/எச்1) 

 
 
16.இந்நகராட்சி பபாது சுகாதாரப் பிரிவிற்கு தநாய் தடுப்பு பணிக்காக ததமவயான கிருமிநாசினிகள் அவசர 
அவசியம் கருதி Sec 15ன்படி ALCHEMI ENTERPRISES MUGAPPAIR WEST CHENNAI – 37 என்ற நிறுவனத்தில் 
இருந்து வாங்கிக்பகாள்ளவும் அதற்காக ஆகும் ததாராய பசைவினம் பதாமக ரூ. 25000/-க்கு மன்ற 
அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம்.2.அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் முன் 
அனுமதி பபற்று ALCHEMI ENTERPRISES MUGAPPAIR WEST CHENNAI சப்மள உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் 
ஏற்கைாம்.3.தமற்படி பசைவினம் Sec15படி வருவாய் நிதியில் தமற்பகாள்ளைாம். 
(தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
 
 
 



17. ஆரணி நகராட்சி புதிய தபருந்து நிமையத்தில் உள்ள கமட எண் 1,வரி விதிப்பு எண்.176 ற்கு கமட 
வாடமக உயர்த்தப்பட்டமத பதாடர்ந்து திரு.சலீம்தசட் என்பவர் பசன்மன உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு 
பதாடர்ந்துள்ளார். இவ்வழக்கிற்கு நகராட்சி சார்பாக பசன்மன உயர்நீதி மன்ற வழக்கறிஞர் திரு. லூர்து 
பால் பமௌரியா, நகராட்சி சார்பாக ஆெராகி உள்ளார். இவருக்கு வழக்கு கட்டணமாக ரூபாய் 15000/-  
பசலுத்த பதரிவித்து இரசீது வரப்பபற்றுள்ளது. தமற்காணும் வழக்கு கட்டணம் பசலுத்துவது குறித்து 
மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண். 1483/2020/எப்1) 

18. ஆரணி நகர சர்தவ வார்டு B, பிளாக் 6, நகரளவு எண். 15/1, சூரியகுளம், தமிழக அரசின் சுற்றுச் சூழல் 
தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நமடபாமத, பூங்கா, திறந்தபவளி உடற்பயிற்சி, திருமமை சமுத்திரம் 
ஏரியிைிருந்து வரும் நீர்வரத்து கால்வாய் பைப்படுத்துதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு தமிழக 
முதைமமச்சரின் 110 விதியின் கீழ் 6.50 தகாடிக்கான அறிவிப்பு பவளியானது. தமற்காணும் பணிகள் 
தமற்பகாள்ள சூரியகுளம் கிழக்கு பதருவின் ஒரு பகுதிமய ஆக்கிரமித்து வடீுகள் மற்றும் கமடகள் 
கட்டியுள்ள 31 நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 142,173, 180, 180A, 182, 313 
மற்றும் 362  ஆக்கிரமிப்புக்காகவும், தமலும் பிரிவு 216 (1&2), 316, 317 அனுமதியற்ற கட்டிடங்களுக்காகவும் 
அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது. 
 இதன்மீது, திரு.S.அழகிரி த/பப பசல்வரசு  என்பவர் ஆமணயமர பிரதிவாதியாக பகாண்டு பசன்மன 
உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு பதாடர்ந்துள்ளார்.  இவ்வழக்கு பதாடர்பாக ,பசன்மன உயர்நீதி மன்ற 
வழக்கறிஞர் திரு. லூர்து பால் பமௌரியா, நகராட்சி சார்பாக ஆெராகி உள்ளார். வழக்கு கட்டணமாக 
ரூபாய் 15000/-  பசலுத்த பதரிவித்து இரசீது வரப்பபற்றுள்ளது. தமற்காணும் வழக்கு கட்டணம் 
பசலுத்துவது குறித்து மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண். 1536/2020/எப்1) 

 

19. சட்டப்தபரமவ விதி 110-ன் கீழ் மாண்புமிகு தமிழக முதைமமச்சர் அவர்கள் பவளியிட்ட அறிவிப்பில் 
மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் தபாதிய இடவசதி உள்ள பூங்காக்களில் உடற்பயிற்சி கூடம் 
மற்றும் தயாகா மமயம் அமமக்க பதரிவிக்கப்பட்டத்தின் தபரில் இந்நகராட்சியில் தமற்காணும் 
திட்டப்பணிகள் தமற்பகாள்ள நகராட்சிக்கு பசாந்தமான பவங்கட்ராமன் பூங்கா Ward-C,Block-7, T.S.No.4/1 - 

3,290.16m² பரப்பளவு பகாண்ட இடம் ததர்வு பசய்து பணிகளுக்கான மதிப்படீு தயார் பசய்து மன்ற அனுமதி 
தவண்டி மன்றப்பபாருள் மவக்கப்படுகிறது. 
வ.எண்  பணியின் பபயர்  மதிப்படீு பதாமக 

(ரூ.இைட்சத்தில்) 
1 ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண்.32 பவங்கட்ராமன் பூங்காவில்  தயாகா 

மமயம் மற்றும் தமற்கூமர அமமக்கும் பணி 
15.00 

2 ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண்.32 பவங்கட்ராமன் பூங்காவில் 
திறந்தபவளி  உடற்பயிற்சி கூடம் அமமக்கும் பணி 

10.00 

பமாத்த பதாமக  25.00 

அலுவலக குறிப்பு:- 
1.மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம். 
2.தமற்காணும் பணிகளுக்கு உண்டான மதிப்படீு பதாமகயிமன நகராட்சி பபாதுநிதி மற்றும்  தனியார் 
பங்களிப்பு பபற்று பசயல்படுத்த மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம்.(ந.க.எண்.1665/2020/இ1)  

 
 
 

 



20. ஆரணி நகர சர்தவ வார்டு B, பிளாக் 6, நகரளவு எண். 15/1, சூரியகுளம், தமிழக அரசின் சுற்றுச் சூழல் 
தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நமடபாமத, பூங்கா, திறந்தபவளி உடற்பயிற்சி, திருமமை சமுத்திரம் 
ஏரியிைிருந்து வரும் நீர்வரத்து கால்வாய் பைப்படுத்துதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு தமிழக 
முதைமமச்சரின் 110 விதியின் கீழ் 6.50 தகாடிக்கான அறிவிப்பு பவளியானது. தமற்காணும் பணிகள் 
தமற்பகாள்ள சூரியகுளம் கிழக்கு பதருவின் ஒரு பகுதிமய ஆக்கிரமித்து வடீுகள் மற்றும் கமடகள் 
கட்டியுள்ள 31 நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 142,173, 180, 180A, 182, 313 
மற்றும் 362  ஆக்கிரமிப்புக்காகவும், தமலும் பிரிவு 216 (1&2), 316, 317 அனுமதியற்ற கட்டிடங்களுக்காகவும் 
அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது. 
 இதன்மீது, திரு.நாகராென் த/பப அண்ணாமமை என்பவர் ஆமணயமர பிரதிவாதியாக பகாண்டு 
பசன்மன உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு பதாடர்ந்துள்ளார்.  இவ்வழக்கு பதாடர்பாக ,பசன்மன உயர்நீதி 
மன்ற வழக்கறிஞர் திரு. லூர்து பால் பமௌரியா, நகராட்சி சார்பாக ஆெராகி உள்ளார். வழக்கு 
கட்டணமாக ரூபாய் 15000/-  பசலுத்த பதரிவித்து இரசீது வரப்பபற்றுள்ளது. தமற்காணும் வழக்கு 
கட்டணம் பசலுத்துவது குறித்து மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.(தகாப்பு எண். 1535/2020/எப்1) 
 
 
21.ஆரணி நகர சர்தவ வார்டு B, பிளாக் 6, நகரளவு எண். 15/1, சூரியகுளம், தமிழக அரசின் சுற்றுச் சூழல் 
தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நமடபாமத, பூங்கா, திறந்தபவளி உடற்பயிற்சி, திருமமை சமுத்திரம் 
ஏரியிைிருந்து வரும் நீர்வரத்து கால்வாய் பைப்படுத்துதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு தமிழக 
முதைமமச்சரின் 110 விதியின் கீழ் 6.50 தகாடிக்கான அறிவிப்பு பவளியானது. தமற்காணும் பணிகள் 
தமற்பகாள்ள சூரியகுளம் கிழக்கு பதருவின் ஒரு பகுதிமய ஆக்கிரமித்து வடீுகள் மற்றும் கமடகள் 
கட்டியுள்ள 31 நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 142,173, 180, 180A, 182, 313 
மற்றும் 362  ஆக்கிரமிப்புக்காகவும், தமலும் பிரிவு 216 (1&2), 316, 317 அனுமதியற்ற கட்டிடங்களுக்காகவும் 
அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது. 
 இதன்மீது, திரு. சுதரஷ் (எ) ஸ்டீபன் த/பப பிரகாசம் என்பவர் ஆமணயமர பிரதிவாதியாக பகாண்டு 
பசன்மன உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு பதாடர்ந்துள்ளார்.  இவ்வழக்கு பதாடர்பாக ,பசன்மன உயர்நீதி 
மன்ற வழக்கறிஞர் திரு. லூர்து பால் பமௌரியா, நகராட்சி சார்பாக ஆெராகி உள்ளார். வழக்கு 
கட்டணமாக ரூபாய் 15000/-  பசலுத்த பதரிவித்து இரசீது வரப்பபற்றுள்ளது. தமற்காணும் வழக்கு 
கட்டணம் பசலுத்துவது குறித்து மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது.  
அ.கு:-  மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.(தகாப்பு எண். 1537/2020/எப்1) 
 
 
22. ஆரணி நகர சர்தவ வார்டு B, பிளாக் 6, நகரளவு எண். 15/1, சூரியகுளம், தமிழக அரசின் சுற்றுச் சூழல் 
தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நமடபாமத, பூங்கா, திறந்தபவளி உடற்பயிற்சி, திருமமை சமுத்திரம் 
ஏரியிைிருந்து வரும் நீர்வரத்து கால்வாய் பைப்படுத்துதல் பணிகளுக்கு மாண்புமிகு தமிழக 
முதைமமச்சரின் 110 விதியின் கீழ் 6.50 தகாடிக்கான அறிவிப்பு பவளியானது. தமற்காணும் பணிகள் 
தமற்பகாள்ள சூரியகுளம் கிழக்கு பதருவின் ஒரு பகுதிமய ஆக்கிரமித்து வடீுகள் மற்றும் கமடகள் 
கட்டியுள்ள 31 நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 142,173, 180, 180A, 182, 313 
மற்றும் 362  ஆக்கிரமிப்புக்காகவும், தமலும் பிரிவு 216 (1&2), 316, 317 அனுமதியற்ற கட்டிடங்களுக்காகவும் 
அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது. 
 இதன்மீது, திரு. இராமமூர்த்தி த/பப வாசுததவன் என்பவர் ஆமணயமர பிரதிவாதியாக பகாண்டு 
பசன்மன உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு பதாடர்ந்துள்ளார்.  இவ்வழக்கு பதாடர்பாக ,பசன்மன உயர்நீதி 
மன்ற வழக்கறிஞர் திரு. லூர்து பால் பமௌரியா, நகராட்சி சார்பாக ஆெராகி உள்ளார். வழக்கு 
கட்டணமாக ரூபாய் 15000/-  பசலுத்த பதரிவித்து இரசீது வரப்பபற்றுள்ளது. தமற்காணும் வழக்கு 
கட்டணம் பசலுத்துவது குறித்து மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.(தகாப்பு எண். 1538/2020/எப்1) 



23. ஆரணி நகராட்சி எல்மைக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27-ல் மசதாப்தபட்மட தமல்நிமை நீர்ததக்கத் 
பதாட்டியின் கீழ் அமமந்துள்ள அங்கன்வாடி மமயம் அமமந்துள்ளது. நிவர் புயல் மமழயில் பள்ளமாக 
உள்ள தமற்படி இடத்தில் நீர் சூழ்ந்து அங்தகதய ததங்கி உள்ளதால் குழந்மதகளுக்கு தநாய் பதாற்று 
பரவும் சூழல் உள்ளது.  பபாதுமக்கள் மற்றும் குழந்மதகளின் சுகாதாரம் காத்திட உடனடியாக  GSP 

மற்றும் பமாரம்பு பகாண்டு நிரப்பி தமற்படி இடத்திமன நிரந்தரமாக சமன் பசய்து மமழநீர் 
ததங்கவண்ணம் நடவடிக்மக தமற்பகாள்ள ஆகும் ததாராய பசைவினம் ரூ.30000/-மன்றத்தின் அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 

 

24. ஆரணி நகராட்சி பபாறியாளர் மற்றும் ஆமணயாளர் அமறகளில் உள்ள மடல்கள் மற்றும் 
ஆமணயாளர் அமறயில் உள்ள கழிவமறயில் EWC மற்றும் கதவு  ஆகியமவகள் தசதமடிந்து உள்ளதால் 
அவசரம் அவசியம் கருதி தமற்படி பணியிமன நகராட்சி பதிவு பபற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.இ.இளங்தகாவன் 
மூைம் தமற்பகாள்ளவும் அதற்குண்டான ததாராய பசைவின மதிப்படீு ரூ.30000/-ற்கு மன்ற அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 
 
 
25.இந்நகராட்சி எல்மைக்குட்பட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதரானா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக பணிகள் 
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள பபாருட்கள் விவரம், 

வ.எண் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (ம) கிருமிநாசினி பபாருட்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 
1. பிளிச்சிங் பவுடர் 6 டன் 
2. சுண்ணாம்புநீர் 6 டன் 
3. மைசால் 3000 ைிட்டர் 
4. தசாடியம் மைப்தபாகுதளாமரடு 3000 ைிட்டர் 
5. 3 அடுக்கு முகக்கவம் 2000 எண்ணிக்மக 
6. மகயுமற 2000 எண்ணிக்மக 
7. Hand Sanitizer 500 ைிட்டர் 
8. மபரத்திரம் 150 ைிட்டர் 
9. படமிபாஸ் 150 ைிட்டர் 
10. கருப்பு பினாயில் 200 ைிட்டர் 
11. முழுஉடல் பாதுகாப்பு உமட (PPE Kit) 600 எண்ணிக்மக 

   தமற்கண்டவாறு உள்ள பபாருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசைவினம் பதாமக ரூ.22.00 
இைட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.தனி அலுவைர் முன் அனுமதி பபற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.3.தமற்படி பசைவினம் Sec15ன்படி வருவாய் நிதியில் தமற்பகாள்ளைாம். 
தகாப்பு எண். (483/2020/எச்1) 
 
26.இந் நகராட்சியில் வார்டு எண் 22 க்குப்பட்ட தகாவிந்தராென் பதருவிலுள்ள நகராட்சி துவக்க பள்ளியில் 
ததர்தல் வாக்கு சாவடி மமயம் பதாடர்ந்து பசயல்பட்டு வருகிறது. 21.11.2020 அன்று வாக்காளர் பட்டியல் 
சரிபார்ப்பு பணிகள் நமடபபற்றுது. இதில் வாக்குசாவடிக்கு மாவட்ட ஆட்சிதமைவர், திருவண்ணாமமை 
அவர்கள் அருமக புரிந்தார். தற்தபாது இப்பள்ளியின் தமல்தளம் பழுதமடந்துள்ளமத உடன் சரி 
பசய்யுமாறு அறிவுமர வழங்கியுள்ளார்கள். ஆமணயாளர் அவர்களின் அறிவுமர படி, ததர்தல் பணிகள் 
அவசர அவசியம் கருதி தமற்காண் பள்ளியில் தமல்தளம் அமமத்தல் மற்றும் இதர பணிகமள வருவாய் 
நிதியில் 2020-21ல் கீழ் ரூ.9.90/-இைட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்ள, ஆமணயாளர் அவர்களின் 
ஒப்புதலுக்கும், மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி தவண்டியும் சமர்பிக்கப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 



27. ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான ஈப்பு வாகனம் ஆமணயர் அவர்களின் அலுவைக பயன்பாட்டில் 
இருந்து வரும் வாகனம் எண் TN25AX9318க்கு 16.11.2020 அன்றுடன் வருடாந்திர இன்சூரன்ஸ் 
முடிவமடகிறது. இதமன 17.11.2020 முதல் 16.11.2021 வமர மீண்டும் ஓராண்டு காைத்திற்கு புதுப்பித்து 
பகாள்ள ரூ. 13323/-யிமன தி யுமனபடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பபனி ைிட் ஆரணி நிறுவனத்திற்கு 
பசலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். இச் பசைவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் 
தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கைாம். தமலும், அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவைர் அவர்களின் முன்அனுமதி 
பபற்று தமற்படி நிறுவனத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கைாம். 
(தகாப்பு எண் 634/2016/இ1) 
 

28. ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான மைட்ராைிக் டிராக்டர் அலுவைக பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் 
வாகனம் எண் TN97 8533க்கு 20.11.2020 அன்றுடன் வருடாந்திர இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. இதமன 
21.11.2020 முதல் 20.11.2021 வமர மீண்டும் ஓராண்டு காைத்திற்கு புதுப்பித்து பகாள்ள ரூ. 10609/-யிமன தி 
யுமனபடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பபனி ைிட் ஆரணி நிறுவனத்திற்கு பசலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி 
தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். இச் பசைவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் 
தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கைாம். தமலும், அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவைர் அவர்களின் முன்அனுமதி 
பபற்று தமற்படி நிறுவனத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கைாம். 
(தகாப்பு எண் 634/2016/இ1) 
 
29. ஆரணி நகராட்சியில் தற்தபாதுள்ள மக்கள் பதாமகயின் அடிப்பமடயில் தனி நபர் ஒருவருக்கு 
நாபளான்றுக்கு வழங்கப்படதவண்டிய 90(LPCD) ைிட்டர் அளவில் தற்தபாது 70(LPCD) ைிட்டர்  குடிநீர் 
இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுமற விநிதயாகிக்கப்படுகிறது. நகராட்சியின் அமனத்து பகுதிகளுக்கும் தினசரி 
குடிநீர் விநிதயாகிக்க சிை பகுதிகளில் பழுதாகியுள்ள  குடிநீர் குழாய் மற்றும்  வால்வுகமள 
பழுதுபார்க்கும் பணி தமற்பகாள்ள ஆகும் ததாராய பசைவினம் ரூ.9.80 இைட்சத்தில் தமற்பகாள்ள 
மன்றத்தின் அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு:-1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.தமற்படி பணியிமன குடிநீர் நிதியின் கீழ்  
தமற்பகாள்ளைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1)   

 

 
30. ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான அலுவைக பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் ைாரி வாகனம் எண் TN25 Y 
0238-க்கு 27.11.2020 அன்றுடன் வருடாந்திர இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. இதமன 28.11.2020 முதல் 27.11.2021 
வமர மீண்டும் ஓராண்டு காைத்திற்கு புதுப்பித்து பகாள்ள ரூ.18516/-யிமன தி யுமனபடட் இந்தியா 
இன்சூரன்ஸ் கம்பபனி ைிட் ஆரணி நிறுவனத்திற்கு பசலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். இச் பசைவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் 
தமற்பகாள்ள அனுமதிக்கைாம். தமலும், அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவைர் அவர்களின் முன்அனுமதி 
பபற்று தமற்படி நிறுவனத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.  
(தகாப்பு எண் 634/2016/இ1) 
 
 
 
31. இந் நகராட்சியில் தகாட்மட மமதானத்தில் புரவி புயைின் காரணமாக, தகாட்மட மமதானத்தின் 
சுற்றுசுவர் உட்புறம்,Stainless Steel மகபிடி,மின்விளக்குகள் ஆகியவற்றின் மீது மரங்கள் சாய்ந்ததால் 
பசதமமடதுல்ைத்மத சரி பசய்யும் பணி தமற்பகாள்ள  ரூ4.00/- இைட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது.அலுவைக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 766/2020/இ1) 
 


