
ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

2021-ம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 30.06.2021-ந்தததி புதன்கிழமம மாமை 4.00 

மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

தனி அலுவைர் 

பொருட்கள் 

பொருள் எண் 1. 
ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 1 முதல் 33 வமர உள்ள ஆழ்துமள கிணறுகளில் 1 

HP நீர் மூழ்கி மின் தமாட்டார்கள் ெை முமற காயில் எரிந்து Rewinding பசய்து தரப்ெட்டது. 

தற்தொது மின் தமாட்டாரின் தன்மம குமறந்துள்ளதாலும், அடிக்கடி ெழுது ஏர்ெடுவதாலும் 

புதிய 1 HP மின் தமாட்டார்கள் மற்றும் 1 HP தெனல் தொர்டு, 2.5 Sqmm Flat Copper Wire 

ததமவெடுவதால், குடிநீர் ெணிகள் தங்கு தமடயின்றி விநிதயாகம் பசய்ய ததாராய மதிப்பீடு 

ரூ.4.00 இைட்சம் நகர மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.    

அலுவைக குறிப்பு:-மன்றம் அனுமதிக்கைாம் . 

 

பொருள் எண் 2. 
இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவில் துப்புரவு ெணியாளராக ெணி புரிந்து வயது 

முதிர்வு காரணமாக 30.06.2020 அன்று ெணியில் ஒய்வு பெற்ற திருமதி.ஆர். கனக வள்ளி 

என்ெவருக்கு கீழ்கண்டுள்ளவாறு 

1.  சிறப்பு தசம நைநிதி அசல்    ரூ. 2960.00 

2. சிறப்பு தசம நைநிதி அசலுக்கான வட்டி  ரூ. 5180.00 

3. நிர்வாக ெங்கு பதாமக     ரூ. 10000.00 

 

           ஆக பமாத்தம்    ரூ. 18140.00 

 

வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:-மன்றம் அனுமதிக்கைாம் . (ந.க.எண். 601/பி2/2021) 

 

 

பொருள் எண் 3. 
ஆரணி நகராட்சி குத்தமகக்கு விடப்ெட்ட அமசயா பசாத்துக்கள் 9 ஆண்டுகள் 

முடிவமடந்த இனங்களுக்கு வாடமக மறு நிர்ணயம் பசய்தது உயர்தப்ெட்ட கமட 

வாடமகயிமன எதிர்த்து பசன்மன உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு எண்:  திரு. A.P. 

உெயதுல்ைா என்ெவரால் தாக்கல் பசய்யெட்டுள்ளது. இவ்வழக்கு குறித்து பசன்மன 

உயர்நீதி மன்ற வழக்கறிஞர் திரு. பமௌரியாொல் அவர்கள் வழக்கில் ஆஜரகியுள்ளதால் 

வழக்கறிஞர் கட்டணம் பதாமக ரூ. 15000/- பசைவினத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் 

தகாரப்ெடுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். (ந.க.எண். 2408/2018/அ3)  



 

 

பொருள் எண் 4. 
. ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் பகாதரானா மவரஸ் ெரவாமல் தடுக்கும் பொருட்டு 

கிருமி நாசினி பதளித்தல் மற்றும் தநாய் தடுப்பு ெணிகள் தமற்பகாள்ள 01.06.2021 முதல் 

அருமண கம்ப்யூட்டர் ொர்ம்ஸ் (அரசு அங்கிகாரம் பெற்றது) என்ற நிறுவனத்திற்கு 1 வருட 

காைதிற்கு 50 தெர் வீதம் ெணி பசய்ய மாவட்ட ஆட்சி தமைவர் திருவண்ணாமமை அவர்கள் 

நிர்ணயித தினசரி கூலி ரூ. 383/- என்ற அடிப்ெமடயில் 1 வருடத்திற்கு ஆகும் ததாரிய 

பசைவினம் ரூ.80.00 இைட்சதிற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம். தமற்ெடி பசைவினம் வரமவ நிதியில் 

தமற்பகாள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம்.  2. அவசர அவசியம் கருதி தநாய் தடுப்பு 

ெணியாளர்கள் ெணிகள் தமற்பகாள்ள தனி அலுவைர் முன் அனுமதி பெற்று 50 நெர்கள் 

சப்மள பசய்ய அருமண கம்ப்யூட்டர் ொர்ம்ஸ்க்கு தவமை உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் 

ஏற்கைாம்.(தகாப்பு எண்: 538/2020/எச்1) 

 

 

பொருள் எண் 5. 
ஆரணி நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் 4 MCC நுண்னுயிர் உரம் தயாரிக்க மக்கும் 

குப்மெகளில்ருந்து இயற்மக உரம் தயாரித்தல் ெணி திடக்கழிவு தமைாண்மம திட்டத்தின் 

மூைம் ெணிகளுக்கு 5வது MCC காஜிவாமடயில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் மக்காத குப்மெ 

தசகரிக்கும் ெணி பசய்ய 01.06.2021 முதல் அருமண கம்ப்யூட்டர் ொர்ம்ஸ்  (அரசு அங்கிகாரம் 

பெற்றது) என்ற நிறுவனத்திற்கு 1 வருட காைத்திற்கு 25 தெர் ெணி பசய்ய மாவட்ட 

ஆட்சிதமைவர் திருவண்ணாமமை அவர்கள் நிர்மனத்த தினசரி கூலி ரூ. 383/- என்ற 

அடிப்ெமடயில் ஒரு வருடத்திற்கு ஆகும் ததாராய பசைவினம் ரூ. 50.00 ைட்சத்திற்கு 

மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு:-1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். 2. தனி அலுவைர் முன் அனுமதி பெற்று 

01.06.2021 முதல்  1 வருடத்திற்கு ெணி உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.  

(தகாப்பு எண்: 3318/2018/எச்1) 

பொருள் எண் 6. 
ஆரணி நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு நகரில் பகாதரானா மவரஸ் ெரவாமல் தடுக்கும் 

பொருட்டு ஆங்காங்தக காய்ச்சல் கண்டறிய மருத்துவ முகாம் நமடபெறுகிறது. அதற்கு 

மருத்துவ குழு அமர்வதற்கு ஏதுவாக சாமியான ெந்தல் தொடா நகராட்சிக்கு பசாந்தமாக 2 

இரும்பு கம்பியில் ஆன சாமியான ெந்தல் மற்றும் தசர் 20  எண்ணிக்மக ஓரியண்டல் தென் 2 

எண்ணிக்மக ஆகியமவ வாங்கியதற்கு ராசி சவுண்ட் சர்விஸ்க்கு ரூ.73700/- வழங்க 

மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.            

அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம். 2. தனி அலுவைர் முன் அனுமதி 

பெற்று பதாமக வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம். (தகாப்பு எண்: 611/2021/எச்1) 

 



பொருள் எண் 7. 
ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கீழ்க்கண்ட கமடகள் மூன்றாண்டு குத்தமக 

காைம் முடிவமடவதால் தமலும் மூன்று ஆண்டுகள் குத்தமகயிமன புதுப்பிக்கவும் தற்தொது 

பெறப்ெடும் வாடமக பதாமகயிமன 15 சதவீதம் உயர்வு பசய்தும் வசூல் பசய்யவும் 

மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் அனுமதிக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.   

 

வரி 

விதிப்பு 

எண்  

குத்தமககாரர் 

பெயர்(ம) 

கமடயின் 

விவரம்  

குத்தமக 

காைம் 

முடிவமடயும் 

நாள்  

தற்தொது 

பெறப்ெடும் 

வாடமக  

15% உயர்வு  15% 

உயர்வுக்கு 

பின் வாடமக 

பதாமக  

038/179 K.சுொனி, 

புதிய தெருந்து 

நிமைய எண்: 

1 

31.03.2020 5000.00 750.00 5750.00 

038/221 S. ரதமஷ், 

புதிய தெருந்து 

நிமைய கமட  

எண்: 36  

31.03.2020 5750.00 863.00 6613.00 

அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம். . (தகாப்பு எண்: 706/2021/அ3) 
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ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

2021-ம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 30.06.2021-ந்தததி புதன்கிழமம மாமை 4.00 

மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

தனி அலுவைர் 

 
வ .எண்.  பொருள் 

எண் 

தீர்மான 

எண் 

தீர்மானம் 

1 1 270 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

2 2 271 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

3 3 272 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

4 4 273 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

5 5 274 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

6 6 275 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

7 7 276 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 
 
 
 

 தனி அலுவைர், 

ஆரணி நகராட்சி. 

 


