
 
 

ஆரணி நகராட்சி 
அவசரக் கூட்டம்  

 
 

2021-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 22.01.2021-ந்தததி வவள்ளிக்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் 
ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடவெற்ற அவசரக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
தனி அலுவைர்  

 
 

ப ொருள் எண்.1 
 ஆரணி நகராட்சியில் சிறப்பு சாமைகள் திட்டம்  (SRP) 2020-2021-ன் கீழ் ஆரணி 
நகராட்சிக்குட்ெட்ட சாமைகமள தமம்ெடுத்தும் ெணிக்காக 4 சிப்ெங்களாக ெிரிக்கப்ெட்டு 
ஒப்ெந்தப்புள்ளிகள் 12.01.2021 அன்று வெறப்ெட்டு வதாழில் நுட்ெ தகுதி குறித்த விவரம் 
அடங்கிய உமற ெிரிக்கப்ெட்டு வதாழில் நுட்ெ கூர்ந்தாய்வு மதிப்ெடீ்டு குழுவின் ெரிசீைமனக்கு 
உட்ெடுத்தப்ெட்டு, குழுவின் ெரிந்துமரயின் தெரில் 19.01.2021 அன்று கீழ்கண்ட ெணிகளுக்கான 
விமை விகிதம் அடங்கிய உமறயிமன ெிரிக்கப்ெட்டது.ஒப்ெந்ததாரர்கள் அளித்துள்ள விமை 
விகிதம் குறித்து ஒப்பு தநாக்குப்ெட்டியல் மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் 
மவக்கப்ெடுகிறது. 

வ. 
எண் 

ெணியின் விவரம் 
 

மதிப்ெடீு ரூ. 
ைட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 
     திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்
ளி விவரம் 

1 வார்டு எண்.02, ஆறுமுகம் வதரு, வார்டு 
எண்.04 ெிள்மளயார் தகாயில் 
வதரு,தொலீஸ் ஸ்தடஷன் வதரு மற்றும் 
தமாகனன் வதரு, வார்டு எண்.08 ெரசுராமன் 
வதரு, வார்டு எண்.10 விநாயகர் தகாயில் 
வதரு மற்றும் வார்டு எண்.13 ஔமவயார் 
வதரு ஆகிய இடங்களில் தார் 
சாமையுடன் கூடிய சிறுொைம் மற்றும் 
மமழநீர் வடிகால்வாய்   அமமக்கும் 
ெணி, வார்டு எண்.06 புதிய மசூதி வதரு, 

வார்டு எண்.09 ராமகிருஷ்ணதெட்மட 
(நடுவதரு), வார்டு எண்.12 கல்யாண 
சுந்தரனார் வதரு, வார்டு எண்.15 
களத்துதமட்டு வதரு (ம)  வஜயின் வதரு, 

வார்டு எண். 17(ம) 19 தர்மராஜா தகாயில் 
வதரு மற்றும் வெரிய சாயகார வதரு 
மற்றும் வார்டு எண்.17 மருசூரன் 
வதருவில் தார் சாமை அமமக்கும் ெணி, 
வார்டு எண்.06 ஆசாத் வதரு, வார்டு எண்.07 
ைிங்கப்ென் வதரு, வார்டு எண்.08 வதாப்மெ 

200.00 

M/s ெத்ரா 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன், 
வசன்மன – 101 

 
M/ S இ.இளங்தகாவன்  

மசதாதெட்மட
,ஆரணி  

(+) 

4.98%அதிகம் 
 
 
 
(+) 

7.43%அதிகம் 



வதரு வார்டு எண்.01 வடக்கு தர்மராஜா 
தகாயில் குறுக்கு வதருவிற்கு சிவமண்ட் 
சாமைகள் அமமத்தல். 

2 வார்டு எண்.21 மாரியம்மன் தகாயில் 
வதரு, வார்டு எண்.22 அப்ொசாமி வதரு, 
வார்டு எண்.24 சீதாராமன் 
வதரு,சுப்ெிரமணி வதரு மற்றும் வார்டு 
எண்.25  மஹாவிஷ்ணு(தசாமை நகர்), 
வார்டு எண்.26 நாடகசாமைதெட்மட வதரு 
விரிவு ெகுதி வார்டு எண்.16 
தவதபுரீஸ்வரன் வதரு, வார்டு எண்.14 
திருவள்ளுவர் வதரு மற்றும் மசமத 
கந்தசாமி வதருவில் தார் சாமை 
அமமக்கும் ெணி, வார்டு எண்.17 தகாொல் 
வதரு, வார்டு எண்.18 அம்தெத்கர் நகர் 
வமயின் தராடு தார் சாமையுடன் கூடிய 
சிறுொைம்    அமமக்கும் ெணி, வார்டு 
எண்.19 சுந்தரம் வதரு, வார்டு எண்.21 
ஒத்தவாமட வதருவிற்கு தார் 
சாமையுடன் கூடிய சிறுொைம் மற்றும் 
மமழநீர் வடிகால்வாய்   அமமக்கும் 
ெணி, வார்டு எண்.09 முத்துமாரியம்மன் 
தகாயில் வதரு, வார்டு எண்.16 சின்னெட்டு 
நூல்காரன் வதருவிற்கு தார் சாமையுடன் 
கூடிய மமழநீர் வடிகால்வாய்   
அமமக்கும் ெணி. 

200.00 

 
M/s V.மதி,   
ஆற்காடு 

 
M/S R.குமார்,     
கிளம்ொடி 

 

 
(+) 

4.97%அதிகம் 
 
 
(+) 

6.69%அதிகம் 

3 வார்டு எண்.27 கார்த்திதகயன் தராடு 
குறுக்கு(கங்மகயம்மன் தகாயில் 
ெின்புறம்), வார்டு எண்.16 தகாகுைொைன் 
வதருவிற்கு தெவர் ப்தளாக் அமமக்கும் 
ெணி,வார்டு எண்.26 தமட்டு வதரு(ம) ெவர் 
ஹவுஸ் வதரு, வார்டு எண்.30 கமண்டை 
நாகநதி,ரகுநாதபுரம் வமயின் தராடு 
(கமண்டை நாகநதி அருகில்),ெசும்வொன் 
முத்துராமைிங்க ததவர் நகர்,வார்டு எண்.32 
புதிய தெருந்து சாமை (ம) சந்மததமடு 
சாமை, வார்டு எண்.33 மகாைட்சுமி நகர் 
வார்டு எண்.09 செியுல்ைா வதரு, வார்டு 
எண்.11 ொட்சா வதரு, வார்டு எண்.12 
தமதனஜர் முருதகசன் வதரு, வார்டு 
எண்.16 சின்ன கமட வதரு(ம) 
திருப்பூர்குமரன் வதருவிற்கு தார் சாமை 
அமமக்கும் ெணி, வார்டு எண்.14 

200.00 

M/s V.மதி,   
ஆற்காடு 

 
M/S R.குமார்     ,

கிளம்ொடி 
 

  

(+) 

4.97%அதிகம் 
 
 
(+) 

7.15%அதிகம் 



திருவள்ளுவர் 4 வது குறுக்கு வதருவிற்கு 
தெவர் ப்தளாக் சாமையுடன் கூடிய 
சிறுொைம் மற்றும் மமழநீர் வடிகால்வாய்   
அமமக்கும் ெணி, வார்டு எண்.19 சின்ன 
சாயகார வதருவிற்கு தெவர் ப்தளாக் 
சாமையுடன் கூடிய மமழநீர் 
வடிகால்வாய்   அமமக்கும் ெணி, வார்டு 
எண்.30 வி.ஏ.தக நகர் ஐஐ வதரு (ம) 
தக.ெி.தக நகரில் தார் சாமையுடன் கூடிய 
சிறுொைம் மற்றும் மமழநீர் வடிகால்வாய்   
அமமக்கும் ெணி 

4 வார்டு எண்.01 வஜயம் நகர், வார்டு எண்.03 
சாந்தா வதரு (ம) மகாவரீ் வதரு, வார்டு 
எண்.09 சொஷ்கான் வதரு, வார்டு எண்.29 
விஜயரங்கன் 1(ம)2  குறுக்கு வதருவிற்கு 
தார் சாமை அமமக்கும் ெணி, வார்டு 
எண்.12 மாதவராயண் தெட்மட வதரு, 
வார்டு எண்.27 அண்ணா நகரில் தார் 
சாமையுடன் கூடிய சிறுொைம் மற்றும் 
மமழநீர் வடிகால்வாய்   அமமக்கும் 
ெணி, வார்டு எண்.07 ததசாய் வதரு(ம) 
காளத்தி அண்ணாமமை வதரு, வார்டு 
எண்.08 ொப்ொதியம்மன்  தகாயில் வதரு 
வார்டு எண்.13 கண்ணப்ென் வதரு, வார்டு 
எண்.14 திருவள்ளுவர்  I வதரு, வார்டு 
எண்.21 உதசல் வதரு, வார்டு எண்.29 அன்பு 
நகர் 1,2,3(ம) 4 குறுக்கு வதரு, வார்டு 
எண்.33 ெள்ளிக்கூடத்  வதருவிற்கு 
சிவமண்ட் சாமை கூடிய சிறுொைம் 
மற்றும் மமழநீர் வடிகால்வாய்   
அமமக்கும் ெணி, வார்டு எண்.29  
ொர்வதியம்மன் தகாயில் வதரு (ம) 
ொர்வதியம்மன் தகாயில் வதரு (எதிரில்) 
வதருவிற்கு தெவர் ப்தளாக் சாமையுடன் 
கூடிய சிறுொைம் மற்றும் மமழநீர் 
வடிகால்வாய்   அமமக்கும் ெணி, வார்டு 
எண்.29  கார்த்திதகயன் தராடு I குறுக்கு 
வதருவிற்கு தெவர் ப்தளாக்   அமமக்கும் 
ெணி, வார்டு எண்.01 அருணகிரிசத்திரம் 
தார் சாமையுடன் கூடிய சிறுொைம்  
அமமக்கும் ெணி 

230.00 

M/s சுகன்யா,   
அருப்புக்தகாட்மட 

 
M/S ைக்கி 

அதசாசிதயட்ஸ்     ,
மதுமர.  

 

(+) 

4.49%அதிகம் 
 
  
(+) 

7.03%அதிகம் 

அலுவைக குறிப்பு :- தமற்கண்ட ெணிகளுக்கு விமைவிகிதம் வழங்கியுள்ள அமனவருதம 
அந்தந்த ெணிக்கான மதிப்ெடீ்டு வதாமகமய விட கூடுதைான விழுக்காட்டிற்குத்தான் 



விமைவிகிதம் அளித்துள்ளனர். இருப்ெினும், இத்திட்டம் அரசின் சிறப்பு திட்டமாதைினாலும், 
விமரந்து முடிக்க தவண்டிய கட்டாயத்தினாலும், முதல் அமழப்பு என்ற தொதிலும் 
சிறப்ெினமாக கருதி 4 சிப்ெங்களின் ெணிக்கான மதிப்ெடீ்டு வதாமகக்கு கூடுதைாக 05% 
விழுக்காட்டிற்கு குமறவாக விமைப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்ெந்ததாரர்களின் 
விமைப்புள்ளியிமன ஏற்கவும், ெணி ஆமண வழங்கவும் மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். 
(தகாப்பு எண் 768/இ1/2020) 
 

 

ப ொருள் எண்.2 
ஆரணி நகராட்சியில் தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் (ம) வனத்துமற நிதி 2019-2020ன் கீழ் ஆரணி 
நகராட்சிக்குட்ெட்ட சூரியகுளம் சுற்றுசூழல் தமம்ொட்டு ெணிக்காக 1 சிப்ெமாக ெிரிக்கப்ெட்டு 
ஒப்ெந்தப்புள்ளிகள் 17.12.2020 அன்று வெறப்ெட்டு வதாழில் நுட்ெ தகுதி குறித்த விவரம் 
அடங்கிய உமற ெிரிக்கப்ெட்டு வதாழில் நுட்ெ கூர்ந்தாய்வு மதிப்ெடீ்டு குழுவின் ெரிசீைமனக்கு 
உட்ெடுத்தப்ெட்டு, குழுவின் ெரிந்துமரயின் தெரில் 2௦.10.2020 அன்று கீழ்கண்ட ெணிகளுக்கான 
விமை விகிதம் அடங்கிய உமறயிமன ெிரிக்கப்ெட்டது.ஒப்ெந்ததாரர்கள் அளித்துள்ள விமை 
விகிதம் குறித்து ஒப்பு தநாக்குப்ெட்டியல் மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் 
மவக்கப்ெடுகிறது. 

 

வ.எண் ெணியின் விவரம் மதிப்ெடீு ரூ. 
ைட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 
     திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி 
விவரம் 

1  
சூரியகுளம் சுற்றுசூழல் தமம்ொட்டு 
ெணிகள் (ECO Restoration Activities and 
Improvement of the Surya kulam) 

646.67 

     M/s உழவன் & தகா,  
     நாமக்கல் – 637 404 

M/ S தங்கராத , 
 

(+) 4.98%அதிகம் 
(+) 7.14%அதிகம் 

 
அலுவைக குறிப்பு :- தமற்கண்ட ெணிக்கு விமைவிகிதம் வழங்கியுள்ள அமனவருதம அந்தந்த 
ெணிக்கான மதிப்ெடீ்டு வதாமகமய விட கூடுதைான விழுக்காட்டிற்குத்தான் விமைவிகிதம் 
அளித்துள்ளனர். இருப்ெினும், இத்திட்டம் அரசின் சிறப்பு திட்டமாதைினாலும், விமரந்து 
முடிக்க தவண்டிய கட்டாயத்தினாலும், முதல் அமழப்பு என்ற தொதிலும் சிறப்ெினமாக கருதி 
1 சிப்ெங்களின் ெணிக்கான மதிப்ெடீ்டு வதாமகக்கு கூடுதைாக 05% விழுக்காட்டிற்கு குமறவாக 
விமைப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்ெந்ததாரர்களின் விமைப்புள்ளியிமன ஏற்கவும், ெணி ஆமண 
வழங்கவும் மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 338/இ1/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ப ொருள் எண்.3 
இந்நகராட்சியின் கீழ்குறிெிட்டுள்ள குத்தமக இனங்கமள அரசாமன எண். 181 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் 
குடிநீர் வளங்கள் துமற நாள் 19. 09. 2008 ன்ெடி 2021-2022 முதல் 2023-2024வமர (01.04.2021முதல்   31.03.2024 
வமர) அனுெமவதுவகாள்ளும் உரிமமமய வொது ஏைம் விடுவதற்கும் ஒப்ெந்தபுள்ளி தகாரவும் ஏை 
நிெந்தமன மற்றும் சிறப்பு நிெந்தமனகளுக்கும் மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
 

வ. 
எண் ஏல விளம் ரம் 

ஏலப ொறுப்பு 
ப ொகை 
ரூ 

ப ொத்து 
 ொன்றி ல் ரூ 
01.01.2021க்கு 
 ிறகு ப ற்ற 
 ொன்று 

 ொ ில் ொரிடமிருந்து 
 ொல்வன் ி ப றொ வர்ைள் 
ஏலத் ின் ப ொது ப லுத்  
பவண்டிய ப ொறுப்பு 
ப ொகை ரூ 

1 டாக்டர் புரட்சி தமைவர் எம்.ஜி.ஆர் தெருந்து 
நிமையம் மற்றும் புதிய தெருந்து 
நிமையங்களில் வரும் தெருந்துகளுக்கு 
மட்டும் கட்டணம் வசூல் வசய்து வகாள்ளும் 
உரிமம் 

1000000/- 2000000/- 1500000/- 

2 டாக்டர் புரட்சி தமைவர் எம்.ஜி.ஆர் தெருந்து 
நிமையம் மற்றும் புதிய தெருந்து 
நிமையங்களில் சுக்கு காெி,முருகு 
இட்ைி,வராட்டி,ெழம் ஆகிய இதர 
தட்டுக்கமடகளுக்கு கட்டணம் வசூல் வசய்து 
வகாள்ளும் உரிமம் 

100000/- 200000/- 200000/- 

3 மாடு ஆறுக்கும் இடத்தில் கட்டணம் வசூல் 
வசய்துவகாள்ளும் உரிமம் 

100000/- 300000/- 200000/- 

4 மாடு அறுக்கும் இடத்தில் உள்ள 10 
கமடகளில் கட்டணம் வசூல் வசய்துவகாள்ளும் 
உரிமம்  

100000/- 300000/- 200000/- 

5 நகராட்சிக்கு ொதிக்கப்ெட்ட ெழிய மரங்கள் 
,மாமரங்கள் ,வதன்மன மரங்களின் 
மகசூல்கமள மட்டும் அனுெவித்தல் 

 10000/- 50000/- 20000/- 

6 புதிய தெருந்து நிமைய கட்டண 
கழிப்ெிடத்திற்கு கட்டணம் வசூளிக்கும் உரிமம் 

300000/- 1000000/- 500000/- 

7 புதிய தெருந்து நிமையத்தில் மசக்கில் 
ஸ்தடண்டில் கட்டணம் வசூைிக்கும் உரிமம் 
(நகராட்சி நிர்ணயிக்கும் இடம் மற்றும் 
அளவுப்ெடி)  

250000/- 1000000/- 500000/- 

8 சூரியகுைம் மீன் ெிடித்தல் குத்தமக உரிமம்  10000 50000 20000 
9 டாக்டர் புரட்சி தமைவர் எம்.ஜி.ஆர் தெருந்து 

நிமையம்கட்டண கழிெடீம் கட்டணம் 
வசூைிக்கும்உரிமம் 

300000 1000000 500000 

10 டாக்டர் புரட்சி தமைவர் எம்.ஜி.ஆர் தெருந்து 
நிமையம் மசக்கில் ஸ்தடண்டில் கட்டணம் 
வசூைிக்கும்உரிமம்(நகராட்சி நிர்ணயிக்கும் 
இடம் மற்றும் அளவுப்ெடி) 

250000 1000000 500000 

அலுவைக குறிப்பு:- 1.வ.எண்.1 முதல் 10 வமர உள்ள குத்தமக இனங்கள் அமனத்தும் ஏைம் எடுப்ெவர்கள்  
ஏை முழுத்வதாகமயயும் ஏைம் ஒப்ெமடத்ததற்க்கு முன்தெ ஒதர தவமணயில் 
வசலுத்ததவண்டும்.2.தமற்ெடி குத்தமக ஏை விளம்ெரத்திமன தினசரி நாளிதழில் விளம்ெரம் வசய்யவும் , 
குத்தமக ஏை விளம்ெர அறிக்மககமள 250 ெிரதிகமள  உள்ளூர்அச்சகத்தில் விமைப்புள்ளி தகாரி 
அச்சடிதுவகாள்ளவும் ,அதற்கான வசைவிமன ஏற்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 



ப ொருள் எண்.4 
    ஆரணி நகராட்சியில் வொது நிதி 2019-2020ன் கீழ் ஆரணி நகராட்சிக்குட்ெட்ட 
வவங்கட்ராமன் பூங்¦காவில்¦ திறந்த வவளி  உடற்ெயிற்சி கூடம்  மற்றும் தயாகா மமயம் 
அமமத்தல் ெணிக்காக ஒப்ெந்தப்புள்ளிகள் 18.12.2020 அன்று வெறப்ெட்டு வதாழில் நுட்ெ தகுதி 
குறித்த விவரம் அடங்கிய உமற ெிரிக்கப்ெட்டு வதாழில் நுட்ெ கூர்ந்தாய்வு மதிப்ெடீ்டு 
குழுவின் ெரிசீைமனக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டு, குழுவின் ெரிந்துமரயின் தெரில் 2௦.12.2020 அன்று 
கீழ்கண்ட ெணிகளுக்கான விமை விகிதம் அடங்கிய உமறயிமன 
ெிரிக்கப்ெட்டது.ஒப்ெந்ததாரர்கள் அளித்துள்ள விமை விகிதம் குறித்து ஒப்பு தநாக்குப்ெட்டியல் 
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.  

 

வ. 
எண் 

ெணியின் விவரம் மதிப்ெடீு ரூ. 
ைட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 
     திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி 
விவரம் 

1 ஆரணி நகராட்சி: வவங்கட்ராமன் 
பூங்கா சர்தவ வார்டு எண் C, ெிளாக் 7, 

நகரளவு எண் 4/1ல்  உள்ள பூங்¦காவில்¦ 

திறந்த வவளி  உடற்ெயிற்சி கூடம்  
மற்றும் தயாகா மமயம் அமமத்தல்  
ெணி 

25.00 

 
s.உஷாராணி 
E.இளங்தகாவன் 

      

(+) 0.03%அதிகம் 
(+) 6.00%அதிகம் 

 
அலுவைக குறிப்பு :- தமற்கண்ட ெணிக்கு விமைவிகிதம் வழங்கியுள்ள அமனவருதம அந்தந்த 
ெணிக்கான மதிப்ெடீ்டு வதாமகமய விட கூடுதைான விழுக்காட்டிற்குத்தான் விமைவிகிதம் 
அளித்துள்ளனர். இருப்ெினும், இத்திட்டம் அரசின் சிறப்பு திட்டமாதைினாலும், விமரந்து 
முடிக்க தவண்டிய கட்டாயத்தினாலும், முதல் அமழப்பு என்ற தொதிலும் சிறப்ெினமாக கருதி, 
ெணிக்கான மதிப்ெடீ்டு வதாமகக்கு கூடுதைாக 05% விழுக்காட்டிற்கு குமறவாக விமைப்புள்ளி 
அளித்துள்ள ஒப்ெந்ததாரர்களின் விமைப்புள்ளியிமன ஏற்கவும், ெணி ஆமண வழங்கவும் 
மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 1665/இ1/2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆரணி நகராட்சி 
அவசரக் கூட்டம்  

 
 

2021-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 22.01.2021-ந்தததி வவள்ளிக்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் 
ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடவெற்ற அவசரக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
தனி அலுவைர்  

 
வ .எண்.  வொருள் 

எண் 
தீர்மான 
எண் 

தீர்மானம் 

1 1 191 ஒப்புதல் வழங்கப்ெடுகிறது 
2 2 192 ஒப்புதல் வழங்கப்ெடுகிறது 

3 3 193 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 
4 4 194 ஒப்புதல் வழங்கப்ெடுகிறது 

 

 

 

 

தனி அலுவைர், 

ஆரணி நகராட்சி.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


