
 

 

 

 

 

ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

2021-ம் ஆண்டு மே  ோதம் 31.05.2021-ந்மததி திங்கட்கிழமே ோமை 4.00 

ேணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

தனி அலுவைர் 

பொருட்கள் 

 

 

 

 

 

பொருள் எண் 1. 
இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவில் துப்புரவு ெணியாளராக ெணிபுரிந்து இயைாமே 

காரணோக தி.ேமை ோவட்ட ேருத்துவ குழு ெரிந்துமர ெடி 28.10.2020 அன்று ஓய்வு பெற்ற 

திரு.க.ராஜ என்ெவருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு 

1. சிறப்பு மசே நைநிதி அசல்    -  4000/- 

2. சிறப்பு மசே நைநிதி  சந்தா கான வட்டி  -  9640/- 

3. நிர்வாக ெங்குத் பதாமக    -  10000/- 

        

    ஆக போத்தம் -  23640/- 

அலுவைக குறிப்பு:-ேன்றம் அனுேதி அளிக்கைாம்(ந.க.எண்:364/2021/பி2) 

 

 

  பொருள் எண் 2. 
இந்நகரட்சியின் வரியினங்கள் சம்ேந்தோக டிோண்ட் ரிஜிஸ்ட்டர் ேற்றும் டிோண்ட் 

மநாட்டீஸ் கணினி பிரிவு, பொது பிரிவு, பொறியியல்    பிரிவு, பொது சுகாதார பிரிவு, ேற்றும் 

நகரமேப்பு பிரிவு உள்ள கணினி பிரிண்டர் மடானர் கணினி சேந்தப்ெட்ட உதிரி ொகங்கள் 

ேற்றும் ஆண்டி மவரஸ் அரசு அங்கிகாரம் பெற்ற கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூைம் 

வாங்கிக்பகாள்ள ஆகும் மதாராய பசைவினம் ரூ. 300000- க்கு ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் 

ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:- ேன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். 

 

 

 



 

 

பொருள் எண் 3. 
ோவட்ட மதர்தல் அலுவைர், திருவண்ணாேமை அவர்கள் சட்டேன்ற மதர்தலில் 

அமனத்து வக்கைர்களுகும் வாக்காளர்களும் வாக்களிக்க வருகின்ற பொதுேக்களிடம் 

விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தும் வமகயில் விளம்ெரம் பசய்யுோறு அரசாமன எண்: 158, நாள்: 

27.02.2019- ன் ெடி நமடமுமறெடுத்துோறு தி.ேமை ோ.ஆட்சித் தமைவரின் ஆமைாசமன 

கூட்டம் நாள்: 02.03.2021 ல் அறிவுறுத்தப்ெட்டது. அதன்ெடி ஆரணி நகராட்சியின் 

எல்மைக்குட்ப்ெட 33 வார்டுகளில் சட்டேன்ற மதர்தலில் பொதுேக்கள் 100% வாக்குெதிவு 

பசய்ய அறிவுறுத்த கமைக்குழுவின் மூைோக விழிப்புணர்வு  பிரச்சாரம் பசய்ய கீழ்க்கண்ட 

கமைகுழுவினரிடம் விமைப்புள்ளி பெறப்ெட்டது.  

1. சிவசக்தி கிராமிய கமைக்குழு,       

 வள்ளைார் குடில், வள்ளைார் சாமை,       

  சாய்ராம் நகர், விருத்தாச்சைம்,        

  கடலூர் ோவட்டம். நாள் ஒன்றுக்கு  ரூ. 20,000/-            

2.   பஜயம் கமைக்குழு,          

  கிரிஷ்ணகிரி ோவட்டம்.   ரூ. 21,000/-                               

3.    உதயம் கமைக்குழு           

 தருேபுரி ோவட்டம்.     ரூ. 21,500/- 

அலுவைக குறிப்பு: மேற்ெடி கமைக்குழுவினரால் குமறந்த விமைப்புள்ளி மகாரியுள்ள 

சிவசக்தி கிராமிய கமைகுழுவிற்கு ஒரு நாள் ேட்டும் கமை நிகழ்ச்சி நடத்தி பகாள்ள 

அனுேதி வழங்கைாம். (ந.க.எண்:450/2019/சி 1)  

 

பொருள் எண் 4. 
திருவண்ணாேமை ோவட்ட பரட்கிராஸ் சங்கத்திற்கு பசலுத்த மவண்டிய சந்தா 

பதாமக சம்ேந்தோக நகராட்சி நிர்வாகம் ேற்றும் குடிநீர் விநிமயாகம்(MA IV) துமற 

அரசாமன எண்: (MS)157/ நாள்: 03.11.2016 பரட்கிராஸ் சங்கம் பசய்யும் ேனித மநய இன்ெடி 

மசமவகளுக்கு ெயன்ெடும் வமகயில் நகராட்சிகள் தேது ெங்களிப்ொக ஆண்டுக்கு ரூ. 12/- 

ஆகவும், பின்னர் அத்பதாமக ரூ. 25/- எனவும் உயர்த்தப்ெட்டது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக 

ஆரணி நகராட்சியில் இருந்து ெங்களிப்பு ஏதும் இச்சங்கத்திற்கு வழங்கப்ெடவில்மை. எனமவ 

இந்நகராட்சியில் இருந்து கீழ்க்கண்ட விவரப்ெடி நிலுமவ பதாமக இச்சங்கத்திற்கு 

பசலுத்தப்ெட மவண்டியுள்ளது.                                                                         

2003-04 முதல் 2021-13 வமர ரூ.50/- வீதம் 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.500/-ம்              

2013-14 முதல்   2015-16 வமர ரூ.500/-வீதம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ரூ. 1500/- ம்         

2016-17 முதல் 2020-2021 க்கு ரூ.2500/- வீதம் 5 ஆண்டுகளுக்கு 12500- ஆம்  

போத்தம் – ரூ.14500-மன ோவட்ட பரட்கிராஸ் சங்கத்திற்கு நிலுமவ பதாமகமய 

பசலுத்த ேன்றத்தின் முன் அனுேதிக்கு மகாரப்ெடுகிறது.            

அலுவைக குறிப்பு: அவசர அவசியம் கருதி ேன்றம் அனுேதிக்கைாம். (ந.க.எண்: 

1435/2020/சி1)  



 

பொருள் எண் 5. 
ஆரணி நகர சர்மவ வார்டு E, பிளாக் 1, நகரளவு எண். 6௦ யில் உள்ள அரசு புறம்மொக்கு 

இடத்மத ஆக்கிரமித்து கமட கட்டியுள்ள திரு. E. ேமனாகரன், என்ெவர் ஆமணயமர 

பிரதிவாதியாக பகாண்டு பசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தில் வழக்கு பதாடர்ந்துள்ளார். வழக்கு 

எண்: W.P. NO. 9393/2021, இவ்வழக்கு பதாடர்ொக, பசன்மன உயர்நீதிேன்ற  

வழக்கறிஞ்சர் திரு. லூர்து ொல் பேௌரியா, நகராட்சி சார்ொக ஆஜராகி உள்ளார். அவருக்கு 

வழக்கு கட்டணோக ரூொய் 1500/- பசலுத்த மகாரி ரசீது வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்காணும் 

வழக்கு கட்டணம் பசலுத்துவது குறித்து ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் 

மவக்கப்ெடுகிறது.                                            

அலுவைக குறிப்பு:- ேன்றம் அனுேதிக்கைாம்.(மகாப்பு எண்: 396/2021/எப்1) 

 

பொருள் எண் 6. 
ஆரணி நகர சர்மவ வார்டு E, பிளாக் 1, நகரளவு எண்: 60 யில் உள்ள அரசு புறம்மொக்கு 

இடத்தில் ஆக்கிரமித்து கமட கட்டியுள்ள திரு. A. நடராஜன் த/பெ ஆதிமகசவன், என்ெவர் 

ஆமணயமர பிரதிவாதியாக பகாண்டு பசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தில் வழக்கு 

பதாடர்ந்துள்ளார். வழக்கு எண்: W.P.NO.9436/2021 இவ்வழக்கு பதாடர்ொக, பசன்மன 

உயர்நீதிேன்ற வழக்கறிஞசர் திரு. லூர்து ொல் பேௌரியா, நகராட்சி சார்ொக ஆஜராகி 

உள்ளார். அவருக்கு வழக்கு கட்டணோக ரூொய் 1500/- பசலுத்த மகாரி ரசீது வர 

பெற்றுள்ளது. மேற்காணும் வழக்கு கட்டணம் பசலுத்துவது குறித்து ேன்றத்தின் 

ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.                                              

அலுவைக குறிப்பு:-ேன்றம் அனுேதிக்கைாம்.(மகாப்பு எண்:- 396/2021/எப்1) 

பொருள் எண் 7. 
இந்நகராட்சி சித்த ேருத்துவ அலுவைர் குறிப்பின்ெடி நகரில் பகாமரானா மநாய் 

ேற்றும் படங்கு மநாய் ெரவாேல் கட்டுெடுத்த கெசுர குடிநீர் ேற்றும் நிைமவம்பு கசாய ெவுடர் 

உடன் ோத்திமரகள் மொன்றமவ பசன்மன Tampcol அரசு நிறுவனத்திடம் வாங்க ஆகும் 

மதாராய பசைவினம் ரூ.1,17,420/- க்கு ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு மவகப்ெடுகிறது.               

அலுவைக குறிப்பு:- 1.ேன்றம் அனுேதிக்கைாம். 2.அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் 

முன் அனுேதி பெற்று ேருந்துகள் வாங்கியதற்கு ேன்றம் அனுேதி வழங்கைாம்.(மகாப்பு எண்: 

5783/2007/எச் 

 

 

 

 



 

 

பொருள் எண் 8. 
இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் இயங்கும் 3 ACE ஆட்மடாவிற்கு 25.03.2021ந் 

மததிமயாடு இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. மேலும் ஒரு ஆண்டுக்கு புதுபிக்க யுமனமடட் 

இந்திய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிபடட் நிறுவனத்திற்கு கீழ்க்கண்ட விவரப்ெடி 

இன்சூரன்ஸ் பதாமக பசலுத்தவும் அதற்காக ஆகும் பசைவினம் ரூ. 59067/- க்கு 

ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.  

 1. ACE  ஆட்மடா  TN  97 1839 -  19689/- 

 2.   ACE ஆட்மடா  TN  97 1856 -  19689/- 

 3.  ACE ஆட்மடா  TN  97 1833 - 19689/-   

அலுவைக குறிப்பு:- 1.ேன்றம் அனுேதிக்கைாம். 2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் 

முன் அனுேதி பெற்று பதாமக பசலுத்தியமத ேன்றம் ஏற்கைாம். 3. மேற்ெடி பசைவினம் 

வருவாய் நிதியில் மேற்பகாண்டமத ேன்றம் ஏற்கைாம். (மகாப்பு எண்: 634/2016/எச்1) 

 

 

பொருள் எண் 9. 
ஆரணி நகராட்சி உட்ெட புதிய மெருந்து நிமையம் ேற்றும் ெமழய மெருந்து நிமையம் 

உள்ள நம்ே கழிவமறயில் உள்ள மெப் மைன், குழாய் உமடப்பு ஏற்ெட்டதால் புதியதாக 

வாங்கி பொறுத்த ேற்றும் வார்ட்25 கந்தசாமி பதரு, வார்ட்-26 மேட்டு பதரு, வார்ட்-28 

ஆனந்தபுரம் பதரு, வார்ட்-28 ெள்ளிகூடபதரு, வார்ட்-12 ோதவாராயண் மெட்மட பதரு, 

வார்ட்-8 ெரசுராேன் பதரு, வார்ட்-30 நகர், வார்ட்-1 புதுகாமூர் மராடு, வார்ட்-3 சந்தா பதரு, 

வார்ட்-22 அப்ொசாமி பதரு ஆகிய பதருக்களில் உள்ள குடிநீர் குழாய் மெப் மைன் 

உமடப்பு ஏற்ப்ெட்டதால் அதமன புதியதாக ோற்ற ஆகும் மதாராய பசைவினம் ரூ.30000/-

க்கு ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:- ேன்றம் அனுேதிக்கைாம். 

 

 

பொருள் எண் 10. 
ஆரணி நகராட்சியில் 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு தணிக்மக கட்டணம் பசலுத்த 

மகாரி உதவி இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதி தணிக்மக துமற, திருவண்ணாேமை அவர்களிடம் 

கடிதம் ந.க.எண்: 27/அ1/2021 நாள்:10.03.2021 வரபெற்றுள்ளது. எனமவ இந்நகராட்சிக்கான 

2019-2020 ஆம் ஆண்டு தணிக்மக கட்டணம் ரூ.149188/- உரிய அரசு தமைப்பில் 

பசலுத்த மவண்டி உள்ளதால் ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு:- ேன்றம் அனுேதிக்கைாம். (மகாப்பு எண்: 2706/எப்/2017) 

 



 

 

பொருள் எண் 11. 
நகராட்சி நிர்வாக ேண்டை இயக்குநர் மவலூர் – 12 அவர்களின் குறிப்ொமனயில் 

பதரிவிக்கப்ெடுள்ளதிர்கிணங்க காந்தி காய்கறி அங்காடி புதியதாக கட்டப்ெட்டு வந்த 

காைத்தில் அங்கு கமடகமள நடத்த அனுேதி வழங்கப்ெட்டது. ஆனால் நகராட்சி அலுவைக 

வளாகத்தில் கமடகமள நடத்திய நெர்கள் (76 எண்ணிக்மக) வாடமக பதாமக 

பசலுத்தவில்மை. எனமவ நகராட்சி வழக்கறிஞமர பதாடர்பு பகாண்டு கடந்த 30.04.2021 

அன்று காந்தி காய்கறி அங்கவாடி சங்க தமைவர், பசயைாளர் ேற்றும் பொருளாளர்க்கு 

அறிவிப்பு அனுப்ெப்ெட்டுள்ளது. ஆனால் மேற்ெடி கமட நடத்தி குத்தமக பசலுத்தாத 

நெர்களில் தற்மொது 5 நெர்களுக்கு வழக்கறிஞர் மூைோக அறிவிப்பு அனுப்ெவும் அதமன 

பதாடர்ந்து நீதி ேன்றத்தில் வழக்கு பதாடரவும் அதற்கான நீதிேன்ற கட்டணம் ேற்றும் 

வழக்கறிஞர் கட்டணம் பசைவினத்திற்கு ேன்றத்தின் ஒப்புதல் மகாரப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:- ேன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். மேலும் தனி அலுவைர் அவர்களின் முன் 

அனுேதி பெற்று பதாடர் நடவடிக்மக மேற்பகாண்டமத அனுேதிக்கைாம். (ந.க.எண்: 

2485/அ3/2019) 

 

 

பொருள் எண் 12. 
இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தோன நவீன எறிவாயு தகன மேமட மொதிேரம் அறகட்டமள 

ெராேரித்து வருகிறது. அந்த அரக்கட்டமளமய மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ெராேரிக்க 

விருப்ெம் பதரிவித்து உள்ளது எனமவ 01.04.2021 முதல் மொதிேரம் அறகட்டமள நவீன 

எறிவாயு தகன மேமடமய ஒப்ெந்த அடிப்ெமடயில் ெராேரிக்க ஒப்ெமடக்க ேன்றத்தின் 

ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. 

 

 

பொருள் எண் 13. 
இந்நகராட்சிக்கு உட்ெட்ட ெகுதியில் உள்ள பசாத்து வரி சம்ேந்தப்ெட்ட இந்து 

எண்ணிக்மகயிைான வழக்குகள், இந்நகராட்சிக்கு சாதகோன தீர்ப்புகள் வந்துள்ளதால் 

இந்நகரேன்ற வழக்கறிஞர் அவர்களிடம் இருந்து பெறப்ெட்ட ெட்டியலின்ெடி  

 ஐந்து வழக்குகளுக்கான வழக்கறிஞ்ர் கட்டணம் ரூ. 12500/- ரூொய் 

ென்னிஇரண்டாயிரத்து ஐநூறு ேட்டும் வழங்க இந்நகரேன்ற ொர்மவக்கு ஒப்புதல் 

மகாரப்ெடுகிறது.  

 வழக்கு எண்கள்:- 

  1. A.S.NO: 3/2016 

 2.  A.S.NO: 4/2016     

3. A.S.NO : 9/2017  

4. A.S.NO : 9/2017  

5. A.S.NO : 9/2017  

அலுவைக குறிப்பு:-ேன்றம் அனுேதிக்கைாம் . 

 



பொருள் எண் 14. 
இந்நகராட்சி ெகுதியில் பகாரானா மநாயால் ொதிக்கப்ெட்டு இறந்தவர்  சடைங்கமள 

JCB டிராக்டர் ஆரணி நிறுவனத்திற்கு  ரூ.189600/- வழங்க ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு 

மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:- ேன்றம் அனுேதிக்கைாம். தனி அலுவைர் முன் அனுேதி பெற்று 

பதாமக வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கைாம். (மகாப்பு எண்: 579/எச்1/2021) 

பொருள் எண் 15. 
இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவுக்கு மதமவயான கிருமி நாசினி ேற்றும் ொதுகாப்பு 

உெகரணங்கள் மொன்றவற்மற பகாமரானா மநாமய கட்டுப்ெடுத்த M/S Tirupattur Agro 

Engineering Service – ல் வாங்கியதற்கு ரூ. 1106250/- வழங்க ேன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு 

மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:-ேன்றம் அனுேதிக்கைாம் . தனி அலுவைர் முன் அனுேதி பெற்று 

பதாமக வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கைாம். . (மகாப்பு எண்: 483/எச்1/2021) 

 

 
 

 

பொருள் எண் 16. 
இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் பகாமரானா மநாய் தடுக்கும் பொருட்டு பதர்ேல் 

ஸ்மகன் – 50. கட்ெடுத்த M/S Tirupattur Agro Engineering Service – ல் வாங்கியதற்கு ரூ. 

124000/- வழங்க ேன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:-ேன்றம் அனுேதிக்கைாம் . தனி அலுவைர் முன் அனுேதி பெற்று 

பதாமக வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கைாம். . (மகாப்பு எண்: 483/எச்1/2021) 

 

பொருள் எண் 17. 
ஆரணி நகராட்சியில் ஆற்காடுமுப்ெது வட்டி தமைமே நிமரற்று நிமையம் மூைம் 

நாள் ஒன்றுக்கு 3MLD ஆரணிக்கு வருகிறது. இது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் 

UIDSSMT திட்டத்தில் மேற்பகாள்ளப்ெட்டு, தற்மொது Booster Station – ல் இரவு காவைர் ேற்றும் 

மின் மோட்டார்கமள இயக்க, ஏற்கனமவ தனியார் சாய்ொொ ஆண்கள் குழு மூைம் மின் 

மோட்டார்கள் இயக்கப்ெட்டு வருகிறது. இந்த குழுவிற்கு ோவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ள 

ஊதிய நிர்மனயத்தில் பசயல்ெடுத்த ஆகும் மதாராய பசைவினம் ரூ.10.00/- இைட்சத்திற்கு 

குடிநீர் நிதியில் இருந்து பசைவு பசய்ய நகர ேன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.  

 அலுவைக குறிப்பு:-ேன்றம் அனுேதிக்கைாம் . (மகாப்பு எண்: 766/2020/இ1) 

 

 

 

  

 



  

 

ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

2021-ம் ஆண்டு மே  ோதம் 31.05.2021-ந்மததி திங்கட்கிழமே ோமை 4.00 

ேணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

 
வ.எண். பொருள் 

எண் 

தீர்ோன 

எண் 

தீர்ோனம் 

1 1 251 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

2 2 252 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

3 3 253 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

4 4 254 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

5 5 255 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

6 6 256 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

7 7 257 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

8 8 258 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

9 9 259 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

10 10 260 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

11 11 261 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

12 12 262 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

13 13 263 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

14 14 264 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

15 15 265 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

16 16 266 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

17 17 267 அனுேதி வழங்கப்ெடுகிறது. 
 
 
 
 
 

 தனி அலுவைர், 

ஆரணி நகராட்சி. 
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