
                      
 

ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

 

 

2021-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்   மாதம் 31.08.2021-ந்தததி சசவ்வாய்க்கிழமம மாமை 

4.00 மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடசெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

 

தனி அலுவைர் 

 

ப ொருள் எண் 1. 

மாவட்ட ஆட்சித்தமைவர் திருவண்ணாமமை அவர்களின் அறிவுமரயின்ெடி 

ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் சொதுமக்கள் அமைவருக்கும் சகாதராைா தநாய் ெரவாமல் 

தடுக்கும் சொருட்டு மருத்துவ முகாம் நடத்தியதற்கு ெந்தல், தடபிள், தசர், ஸ்கீரின் ஆகியமவ 

11 இடங்களில் அமமத்தமமக்கு ராசி சவுண்ட் சர்வீஸ் நிறுவைத்திற்கு ரூ. 44000/- வழங்க 

மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. அலுவைக குறிப்பு1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

2.அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் முன் அனுமதி செற்று சதாமக வழங்கியமத 

மன்றம் ஏற்கைாம். 

தகாப்பு எண். 611/2021/எச்1  

ப ொருள் எண் 2. 

ஆரணி நகராட்சியில் நிை அளமவ ெதிதவடுகள் துமற மூைம் நகர அளமவ ெணிகள் 

தமற்சகாள்ளப்ெட்டது. ரூ. 88,025/- மய உரிய அரசு தமைப்பில் சசலுத்த 

சதரிவிக்கப்ெட்டது. CSM(B) – கணக்கு தமைப்பில் ரூ. 17,605/- தும், 0029LR – கணக்கு 

தமைப்பில் ரூ. 70420/- ம் உரிய அரசு தமைப்பில் சசலுத்த கடிதம் வரசெற்றுள்ளது. 

சதாமக அரசு தமைப்பில் சசலுத்த மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் 

மவக்கெடுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம் தகாப்பு எண்:- 3312/2018/எப்1                

 

ப ொருள் எண் 3 

மாவட்ட ஆட்சித்தமைவர் திருவண்ணாமமை அவர்களின் சசயல்முமறகள் 

ஆமண எண். டி.எம்.1/8160/2020 நாள். 18.05.2021ன்ெடி சகாதராைா தநாய் இரண்டாவது 

அமை இந்நகராட்சி ெகுதியில் ெரவிய தொது தநாய் ொதித்த நெர்கள் வசித்த சதருக்களில் 

தற்காலிக தடுப்புகள் மற்றும் Flex அமமத்தமமக்கு APR ெந்தல் சர்வீஸ் நிறுவைம் 135 

இடங்களில் ெணி சசய்தமமக்கு 1 இடத்திற்கு ரூ. 1200 வீதம் 135 இடங்களுக்கு                

ரூ. 1,62,000/- வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. அலுவைக குறிப்பு, 

1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2. தனி அலுவைர் முன் அனுமதி செற்று சதாமக வழங்கியமத 

மன்றம் ஏற்கைாம். 

ந.க.எண். 483/2020/எச்1     



 ப ொருள் எண் 4. 

  இந்நகராட்சி சொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு தமைாண்மம திட்டம் மூைம் 1 முதல் 

18 வமர உள்ள வார்டுகளில் தனியார் நிறுவைமாை Black Cat Solution நிறுவைம் மூைம் 116 

நெர்கள் ெணிபுரிந்து வருகின்றைர்.  தமற்கண்ட ஒப்ெந்த 05.03.2020ந் தததிதயாடு 

முடிவமடகிறது.  எைதவ நகராட்சியில் ஆட்கள் ெற்றாக்குமற காரணமாகவும் சகாதராைா 

சதாற்று தமிழகத்தில் ெரவிவருவதாலும் நகராட்சிக்கு நிதி இழப்பு இல்ைாமல் 06.03.2020 

முதல் தமலும் ஓராண்டுக்கு இந்நிறுவைத்தின் மூைம் துப்புரவு ெணிதமற்சகாள்ள நீட்டிப்பு 

சசய்யவும் அதற்காை ததாராய சசைவிைம் சதாமக ரூ. 180 இைட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

06.03.2020 முதல் தமலும் ஓராண்டுக்கு அவசர அவசியம் கருதி நீட்டிப்பு சசய்யவும் தனி 

அலுவைர் முன் அனுமதி செற்று ெணி உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம். 

தகாப்பு எண். 264/2020/எச்1    

            

சொருள் எண் 5. 

                    ெகுதிகளில்     குப்மெகமள     நகராட்சி ெதிவு 

செற்ற ஒப்ெந்ததாரர் திரு.N.தநரு என்ெவர் மூைம்            மற்றும் டிராக்டர்     வாரி 

சுத்தம் சசய்யும் ெணி தமற்சகாள்ள                    .          

          .1.அவசரம் அவசியம் கருதி மத அலுவைர் முன் அனுமதி செற்று 

ெணியாமை வழங்கியமதயும் சதாமக வழங்கியமதயும்               . 

2.                                                   . 

        . 766/2021/ 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 
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4.00 மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடசெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

 
வ.எண். சொருள் 

எண் 

தீர்மாை 

எண் 

தீர்மாைம் 

1 1 292 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

2 2 293 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

3 3 294 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

4 4 295 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

5 5 296 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 
 
 

 தனி அலுவைர், 

ஆரணி நகராட்சி. 

 

 

 

 

 

 

 


