
ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

 

 

2021-ம் ஆண்டு ஜூலை  மாதம் 30.07.2021-ந்தததி புதன்கிழலம மாலை 4.00 

மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நலடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்லககள். 

 

தனி அலுவைர் 

 

ப ொருள் எண் 1. 

இந்நகரட்சில் பொது சுகாதார பிரிவு துப்புரவு ெணியாளராக ெணி புரிந்து வந்து வயது முதிர்வு 

காரணமாக 30.06.2021   அன்று ெண்ணி ஓய்வு பெற்று திருமதி.நந்தினா தமரி என்ெவருக்கு 

கீழ்க்கண்டவாறு வழங்க மன்ற அனுமதி தகார ெடுகிறது . 

  1.சிறப்பு தசமலை நிதி அசல்  ரு 2960 

  2 . முறப்பு தசமலை நிதி ரூ 33744 

  3. நிர்வாக ெங்கு பதாலக ரூ 10000 

     பமாத்தம் - 46704 

 அலுவைக குறிப்பு:-  மன்றம் முன் அனுமதிவழங்கைாம். 

தகாப்பு எண்:  682/பி2/2021    

 

ப ொருள் எண் 2. 

இந்நகரட்சில் பொது சுகாதார பிரிவு துப்புரவு ெணியாளராக ெணி புரிந்து வந்து வயது முதிர்வு 

காரணமாக 30.06.2021   அன்று ெண்ணி ஓய்வு பெற்று திரு அ.முனுசாமி  என்ெவருக்கு 

கீழ்க்கண்டவாறு வழங்க மன்ற அனுமதி தகார ெடுகிறது . 

  1.சிறப்பு தசமலை நிதி அசல்  ரு 2960 

  2 . முறப்பு தசமலை நிதி ரூ 21864 

  3. நிர்வாக ெங்கு பதாலக ரூ 10000 

       பமாத்தம் - 34824  

 அலுவைக குறிப்பு:-  மன்றம் முன் அனுமதிவழங்கைாம். 

தகாப்பு எண்:  680/பி2/2021 

 

 

 

ப ொருள் எண் 3. 

இந்நகரட்சில் பொறியியல் பிரிவில் குலை திறொைராக ெணியாளராக ெணி புரிந்து வந்து வயது 

முதிர்வு காரணமாக 30.06.2021   அன்று ெண்ணி ஓய்வு பெற்று திரு எம். மகாததவன்   

என்ெவருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு வழங்க மன்ற அனுமதி தகார ெடுகிறது . 

 

  1.சிறப்பு தசமலை நிதி அசல்  ரு 2960 

  2 . முறப்பு தசமலை நிதி ரூ 17586 

  3. நிர்வாக ெங்கு பதாலக ரூ 10000 



       பமாத்தம் - 30546 

 அலுவைக குறிப்பு:-  மன்றம் முன் அனுமதிவழங்கைாம். 

தகாப்பு எண்:  725/பி2/2021 

 

ப ொருள் எண் 4. 

இந்நகரட்சில் பொது சுகாதார பிரிவு தூய்லம ெணியாளராக ெணி புரிந்து வந்து வயது முதிர்வு 

காரணமாக 30.06.2021   அன்று ெண்ணி ஓய்வு பெற்று திரு ெ. தசட்டு  என்ெவருக்கு 

கீழ்க்கண்டவாறு . 

  1.சிறப்பு தசமலை நிதி அசல்  ரு 2960 

  2 . முறப்பு தசமலை நிதி ரூ 39253 

  3. நிர்வாக ெங்கு பதாலக ரூ 10000 

       பமாத்தம் - 52195 

 வழங்க மன்ற அனுமதி தகார ெடுகிறது . 

 

 அலுவைக குறிப்பு:-  மன்றம் முன் அனுமதிவழங்கைாம். 

தகாப்பு எண்:  735 /பி2/2021 

     

ப ொருள் எண் 5 

இந்நகரட்சில் பொது சுகாதார பிரிவு துப்புரவு ெணி தமற்ொர்லவயாளராக  ெணி புரிந்து வந்து 

வயது முதிர்வு காரணமாக 30.06.2021   அன்று ெண்ணி ஓய்வு பெற்று திரு க.தனொல்    

என்ெவருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு வழங்க மன்ற அனுமதி தகார ெடுகிறது . 

 

  1.சிறப்பு தசமலை நிதி அசல்  ரு 2960 

  2 . முறப்பு தசமலை நிதி ரூ 20507 

  3. நிர்வாக ெங்கு பதாலக ரூ 10000 

     பமாத்தம் - 33467 

 அலுவைக குறிப்பு:-  மன்றம் முன் அனுமதிவழங்கைாம். 

தகாப்பு எண்: 739/பி2/2021 

 

 ப ொருள் எண் 6 

இந்நகரட்சில் பொது சுகாதார பிரிவு தூய்லம ெணியாளராக ெணி புரிந்து வந்து வயது முதிர்வு 

காரணமாக 30.06.2021   அன்று ெண்ணி ஓய்வு பெற்று திரு  அ. சுப்பிரமணி த/பெ 

அனுமந்தன்   என்ெவருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு வழங்க மன்ற அனுமதி தகார ெடுகிறது . 

  1.சிறப்பு தசமலை நிதி அசல்  ரு 2960 

  2 . முறப்பு தசமலை நிதி ரூ 19806 

  3. நிர்வாக ெங்கு பதாலக ரூ 10000 

       பமாத்தம் - 32766 

 அலுவைக குறிப்பு:-  மன்றம் முன் அனுமதிவழங்கைாம். 

தகாப்பு எண்:  737 /பி2/2021 

    



   ப ொருள் எண் 7 

ஆரணி நகராட்சியின் கீழ் பசயல்ெட்டு வரும் டாக்டர் புரட்சிதலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 

தெருந்து நிலைய இரு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்திற்கு ஸ்கூட்டர் மற்றும் மாடு அறுக்கும் 

பதாட்டி கலடக்கான தடாக்கன் முடியும் தருவாயில் உள்ளதால் ஸ்கூட்டர் 100 எண்ணிக்லக 

பகாண்ட 500 புத்தகம் மற்றும் மாடு அறுக்கும் கலடக்கு 100 எண்ணிக்லக பகாண்ட 100 

புத்தகங்கள் பகாண்ட ரசீது அச்சடித்து வழங்க அரசு அங்கிகாரம் பெற்ற நிறுவனமான 

பசயைாளர், தமிழ்நாடு மல்டிெர்ெஸ் இனிட்தகா சர்வ் 107, முதல் மாடி எண். எஸ்.காம்ப்ளக்ஸ் 

25 ஏ,சுந்தராஜ் தடங்க் வீதி, திருச்சி – 8 வாங்கி பகாள்ள உத்ததச ததாராய பசைவினம் 

மன்றத்தின் அனுமதிக்கு லவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம் 

தகாப்பு எண்: 733/அ3/2021 

                              

ப ொருள் எண் 8 

ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் பகாதரானா லவரஸ் ெரவாமல் தடுக்கும் பொருட்டு 

கிருமிநாசினி பதளித்தல் மற்றும் தநாய் தடுப்பு ெணிகள் தமற்பகாள்ள திருவண்ணாமலை 

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடமிருந்து பகாதரானா தடுப்பு நடவடிக்லககாக 

டிராக்டரில் பொருத்த ெயன்ெடும் (Boom Spray) பமகா ஸ்பிதரயர் 10 எண்ணிக்லகயில் 

ஶ்ரீவிநாயகா விவசாய தவளாண் இயந்திர வாடலகத்தாரர்கள் லமயம் டிராக்டர்களில் 

பொருத்தி இந்நகராட்சிக்கு வரப்பெற்றது.  இதலன பகாண்டு கிருமிநாசினி பதளிப்பு 

ெணிக்கு தமற்பகாள்ள அதற்காக ஆகும் வாடலக கட்டணம் ததாராய பசைவினம் பதாலக 

ரூ. 10.00 ைட்சத்திற்கு மன்றத்தின் முன் அனுமதிக்கு லவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.தமற்ெடி பசைவினம் வருவாய் 

நிதியில் தமற்பகாள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம்.3.அவசர அவசியம் கருதி தநாய் தடுப்பு 

ெணிக்காக 10 எண்ணிக்லக டிராக்டர்கள் மூைம் கிருமிநாசினி பதளிப்பு ெணி தமற்பகாள்ள 

ஶ்ரீவிநாயகா விவசாய தவளாண் இயந்திர வாடலகதாரர்கள் லமயம் வழங்கியலத மன்றம் 

ஏற்கைாம். 

தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1     

 
ப ொருள் எண் 9 

இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பகாதரானா லவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்லக  

குறித்து பதாற்று ஏற்ெட்ட தநாயாளிகள் வீடுகள் இருக்கும் வழித்தடத்தில் உள்ள அலனத்து 

பதருக்களிலும் தடுப்புகள் தற்காலிகமாக ஏற்ெடுத்தி பெருமளவில் பொதுமக்களுக்கு 

ெரவாமல் தடுப்பு நடவடிக்லக தமற்பகாள்ள ததலவயான தடுப்புகள், Flex லவத்து 



(தலடபசய்யப்ெட்ட ெகுதி) தடுப்புகள் அலமப்ெதற்கு 27.04.2020 அன்று வரப்பெற்ற 

விலைப்புள்ளி மன்றத்தின் ொர்லவக்கும் முடிவிற்கும் லவக்கப்ெடுகிறது. 

AJA ெந்தல் ஸ்தடஜ் அலமப்ொளர் 

வண்டிதமடு, ஆரணி 

தற்காலிக தடுப்புகள் மற்றும் Flex 

Board லவத்தல் ஒரு இடத்திற்கு 

வாடலக கட்டணம் 

ரூ. 2000/- 

ராசி சவுண்டு சர்வீஸ், GH தராடு 

ஆரணி 

தற்காலிக தடுப்புகள் மற்றும் Flex 

Board லவத்தல் ஒரு இடத்திற்கு 

வாடலக கட்டணம் 

ரூ. 1800/- 

APR ெந்தல் சர்வீஸ், 66, புதிய 

தெருந்து நிலையம் பின்புறம், 

ஆரணி 

தற்காலிக தடுப்புகள் மற்றும் Flex 

Board லவத்தல் ஒரு இடத்திற்கு 

வாடலக கட்டணம் 

ரூ. 1200/- 

அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.குலறந்த விலைப்புள்ளி பகாடுத்துள்ள APR 

ெந்தல் சர்வீஸ்  ஆரணி விலைப்புள்ளியிலன மன்றம் ஏற்கைாம்.3.தனி அலுவைர் முன் 

அனுமதி பெற்று சப்லள உத்தரவு வழங்கியலத மன்றம் ஏற்கைாம். 

தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1     

ப ொருள் எண் 10 

இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் தநாய் பதாற்று ஏற்ெட்ட தநாயாளிகள் வீடுகள் 

இருக்கும் வழித்தடத்தில் உள்ள அலனத்து பதருக்களிலும் தடுப்புகள் தற்காலிகமாக 

ஏற்ெடுத்தி பெருமளவில் பொதுமக்களுக்கு ெரவாமல் தடுப்பு நடவடிக்லக தமற்பகாள்ள 

தடுப்புகள், Flex லவத்து (தலடபசய்யப்ெட்ட ெகுதி) அவசர அவசியம் கருதி Sec 15 உள்ளூர் 

ஒப்ெந்ததாரர் மூைம் தடுப்புகள் அலமப்ெதற்கும் தமல்நடவடிக்லகக்கும் மன்றத்தின் 

அனுமதியும், உத்ததச பசைவினத் பதாலக ரூ. 5,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி 

தகாரப்ெடுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

2.அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் முன் அனுமதி பெற்று பதாலக வழங்கியலத 

மன்றம் ஏற்கைாம்.3.தமற்ெடி பசைவினம் Sec 15ன்ெடி தமற்பகாள்ளைாம். 

தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ப ொருள் எண் 11 

 மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருவண்ணாமலை அவர்களின் அறிவுலரயின்ெடி 

ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் பொதுமக்கள் அலனவருக்கும் பகாதரானா தநாய் ெரவாமல் 

தடுக்கும் பொருட்டு தடுப்பூசி தொட்டுக்பகாள்ள ெலழய மற்றும் புதிய தெருந்து 

நிலையங்களில் ஒலி பெருக்கி லவத்து விளம்ெரம் பசய்ய ஆம்ளிதெர் – 3, ஆரன் யூனிட் – 6, 

ஒயர் மற்றும் பிட்டிங் சார்ஜ் உட்ெட அலமத்து பகாடுத்த ராசி சவுண்ட் சர்வீஸ் 

நிறுவனத்திற்கு ரூ. 31950/-லய வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு லவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு 

1.மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2.அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் முன் அனுமதி பெற்று 

பதாலக வழங்கியலத மன்றம் ஏற்கைாம்.தகாப்பு எண். 611/2021/எச்1    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

2021-ம் ஆண்டு ஜூலை  மாதம் 30.07.2021-ந்தததி புதன்கிழலம மாலை 4.00 

மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நலடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்லககள். 

 
வ.எண். பொருள் 

எண் 

தீர்மான 

எண் 

தீர்மானம் 

1 1 279 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

2 2 280 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

3 3 281 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

4 4 282 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

5 5 283 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

6 6 284 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

7 7 285 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

8 8 286 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

9 9 287 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

10 10 288 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

11 11 289 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 
 
 
 
 
 

 தனி அலுவைர், 

ஆரணி நகராட்சி. 


