
       ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

 

 

2021-ம் ஆண்டு அக்டடாபர்   மாதம் 29.10.2021 -ந்டததி வெள்ளிக்கிழமம மாமை 

4.00 மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுெைகத்தில் நமடவபற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடெடிக்மககள். 

 
தனி அலுெைர் 

 

   ப ொருள் எண் 1. 

சென்னை, நகராட்ெி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்கள் 02.10.2021ம் தேேிய 

ந.க.எண்.21287/2021/EA2ல் சவளிக்சகாணர்வு முகனை மூலம் இந்நகராட்ெி ச ாது சுகாோர 

தூய்னை  ணி, சேருவிளக்கு  ணி ைற்றும் குடிநீர் விநிதயாகம்  ணி ஆகிய  ணிகளுக்கு 

 ணியாளர்கள்  ணியைர்த்துேல் சோடர் ாக அளவுதகால்கள் நிர்ணயம் செய்து 

உத்ேரவிடப் ட்டுள்ளது. இந்ே அளவுதகாலின் டி இந்நகராட்ெிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு 

 ணியாளர்கள் தேனவப் டுகிறார்கள். 

 

Out sourcing on Solid waste Management  

Name of Municipality  : Arani 

S.No 
Details of the 

activities   
Base 
data  

Sanitary worker  Driver  Electrician 
Sanitary 

supervisor  

Norms  Requirement Norms  Requirement Norms  Requirement Requirement 

1 
Door to  Door 
collection 
BOV 

15061 
2 per 

400 HH 
45           

2 Door to Door 
Collectin LCV 

15061 
2 per 
1200  

10 1 5       

3 
Door to Door 
Collection 
Comericial 
with LCV 

4202 
1 per 
500 C 

8 
 

500 8       

4 
Door to door 
Colletion 
commercial 
with HCV 

0 
2 per 

1000 C 
0 1000 0       

5 Road/ Street 
sweeping 

33 1 33 0         

6 
wet wast 
processing  
MCC 

5 5 25           



7 
wet wast 
processing  
OCC 

4 
1 Per 4 
OCC 

1           

8 
wet waste 
processing  
Bio Gas Plant 

0 2 0     1 0   

9 
Wet waste 
Processing  
CPC/windrow/ 
vermi 

0 3 0           

10 
Dry waste 
Handling 
RRC  

1 4 4           

11 Market More 
than one acre 

1 4 4 1 1       

12 Market less 
than one acre  

0 2 0 1 0       

13 
weekly 
market 

0 2 0 1 0       

14 Bus stand A,B 1 8 8 1 1       

15 
Bus stand  C, 
D 

1 4 4 1 1       

16 
Public Toilet  

0 
2  for 4 
toilets 

0           

17 Park with one 
acre  

1 1 1           

18 
Park with 
more than 
one acre 

0 2 0           

19 
Road side 
greenery and 
median 

0 1 0 1 0       

20 
water bodies 
vehcile 
operation 

33 
1/20 

wards  
2 

1/20 
wards  

2       

21 
Road margin 
vehicle 
operation 

full ulb 0 0 1 1       

22 

Jungle 
cleaning 
vehicle 
operatin 

full ulb 1 1 1 1       

23 Supervisors  33 2           17 

  
Total 

manpower 
    146   20   0 17 

  Available      71   1   0 7 

  Gap      75   19   0 10 

  Proposed      75   7   0 10 

  Rate     461.00   708.00   708.00 562.00 

  
Amount in 

Lakhs 
    124.47   17.84   0.00 20.23 



                    

  

Total  Base 
Cost  cost in 

Lakhs  
162.54 

 
            

                    

  

Total 
estimated 
cost including 
GST, EPF, 
ESI, EPF 
admin, EDLI 
and agency 
charges  

192.63   

            

 

சேரு விளக்குகள் 

 

ஆரணி நகராட்ெி 22.08.1996 ஆம் ஆண்டு முேல் முேல்நினல நகராட்ெியாக செயல் ட்டு 

வருகிறது. 2011 கணக்சகடுப் ின் டி இந்நகராட்ெியின் ைக்கள் சோனக 63671 ஆகும். 

இந்நகராட்ெியின்  ரப் ளவு 9.76 ெதுர கிதலா ைீட்டர் சகாண்ட 33 வார்டுகனள 

உள்ளடக்கியோகும். இந்நகாில் 426 சேருக்களும் சுைார் 15061-க்கு தைற் ட்ட குடியிருப்புகளும், 

2 த ருந்து நினலயங்கள் உள்ளது. 

 

ஆரணி நகராட்ெிக்குட் ட்ட 33 வார்டுகளில் 2243 எண்ணிக்னக சேருவிளக்குகள் 

 ராைாிக்கப் ட்டு வருகின்றை. தைற்காணும் சேருவிளக்குகளில் 40W குழல் விளக்கு -1678, 

தொடியம் விளக்கு – 432,  உயர் தகாபுர ைின் விளக்கு -15 ைற்றும் LED  விளக்கு -118  

எண்ணிக்னக விளக்குகள்  ராைாிக்கப் ட்டு வருகின்றை. இப் ணிக்கு 2 ைின் ணியாளர் 

ைட்டுதை உள்ளைர். இேைால் நகாில் உள்ள ைின் விளக்குகள் எாியூட்டி  ராைாிப்பு  ணிகள் 

தைற்சகாள்ள ெிரைைாக உள்ளது. 

 
நகராட்ெி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்னகயில்  த ாதுைாை 

 ணியாளர்கள் சவளிக்சகாணர்வு முகனை மூலம் ஒப் ந்ே அடிப் னடயில்  ணியாளர்கள் 

நியைைம் செய்ய உாிய வழிமுனறகள் வழங்கப் ட்டேன் த ாில் இந்நகராட்ெி சேரு விளக்குகள் 

இயக்கி  ராைாிக்க த ாதுைாை  ணியாளர்கள் சவளிக்சகாணர்வு முகனை மூலம் நியைைம் 

செய்ய கீழ்கண்டவாறு கருத்துரு ேயார் செய்யப் ட்டுள்ளது. 

 

இந்நகராட்ெியின் சேரு விளக்குகள்  ராைாிக்க அளவுதகால்  டி தேனவப் டும்  ணியாட்கள் 

விவரம் 

வ. 

எண் 
 ணியிடம் 

அளவுதகால் 

 டி (As per 

Norms) 

தேனவப் டும் 

 ணியாட்கள் 

ேற்த ாது 

 ணிபுாியும் 

 ணியாட்கள் 

தேனவப் டும் 

 ணியாட்கள் 

1 ஒளிர் உைிழ் விளக்குகள் அல்லாே  ிற 

வனகயாை விளக்குகனள இயக்கி 

எாியூட்டி  ராைாித்ேல் 

ைின் கம் ியாளர்  

4 2 2 



 

2 ஒளிர் உைிழ் விளக்குகள் அல்லாே  ிற 

வனகயாை விளக்குகனள இயக்கி 

எாியூட்டி  ராைாித்ேல் 

ைின் உேவியாளர் 

4 0 4 

 சைாத்ேம் 8 2 6 

 

 

Details of the activities   
Base 
data  

Norms  
wireman 

Norms  

Electrical 
Helper 

R R 

Other  than LED lamp fitting  2125 1 per 600 4 1 per 600  4 

LED light fitting lamp post   1 per1800 0 1 per 1800 0 

Total Man Power      4   4 

Available      2   0 

Gap      2   4 

Proposed      2   4 

Rate     708   556 

Amount in Lakhs     5.10   8.00 

            

Total  Base Cost  cost in Lakhs  13.10         

            

Total estimated cost including 
GST, EPF, ESI, EPF admin, EDLI 
and agency charges  

15.53 

        

குடிநீர்  ிாிவு  ராைாிப்பு  ணிகள் 

   இந்நகாில் நாசளான்றுக்கு 4.80 எம்.எல்.டி குடிநீர் விநிதயாகம் செய்யப் டுகிறது.  

இேில் 3.80 எம்.எல்.டி காதவாி கூட்டு குடிநீர்ேிட்டம் மூலம் 1.00 எம்.எல்.டி உள்ளூர் ஆோரம் 

மூலம் ச றப் ட்டு குடிநீர் விநிதயாகம் செய்யப் டுகிறது. 

ேற்த ாது இந்நகராட்ெிக்குட் ட்ட ச ாதுைக்களுக்கு ேிைொி குடிநீர் விநிதயாகத்ேிற்கு 

தேனவயாை குடிநீர் 3.ேனலனை நீதரற்று நினலயங்கள் மூலம் ச றப் டுகிறது. 1.ஆற்காடு 



முப் துசவட்டி ேனலனை நீதரற்று நினலயம் 2.ேச்சூர் ேனலனை நிதரற்று நினலயம் ைற்றும் 

கைண்டல நாகநேி ேனலனை நிதரற்று நினலயம். 

முேல் ேிட்டம் - கைண்டல  நாகநேி  1952-ம்  வருடம் 1.80MLD  (Design)க்கு  ேற்ச ாழுது         

0.80MLD ச றப் டுகிறது.  

இரண்டாம் ேிட்டம் - செய்யாறு   1981-ம்  வருடம்  2.00MLD  (Design) க்கு  ேற்ச ாழுது          

1.00MLD ச றப் டுகிறது.  

மூன்றாவது ேிட்டம் - ஆற்காடு முப் துவட்டி 2018-ம் வருடம் 3.22MLD (Design)க்கு  

ேற்ச ாழுது 2.00MLD ச றப் டுகிறது.  

உள்ளூர் நீராோரங்கள் மூலம்  ேற்ச ாழுது  1.00 MLD ச றப் டுகிறது.  

ேிைொி  ச றப் ட்டு  விநிதயாகிக்கப் டும் நீாின்  அளவு 3.80 MLD   

ேற்த ாதுள்ள ைக்கள் சோனகயின்  அடிப் னடயில் தேனவப் டும் குடிநீாின்  அளவு   

63,671 @ 90 LPCD                              :   5.73 MLD  

ேற்த ாது  வழங்கப் டும்  நீாின்  அளவு :   3.80 MLD 

 ற்றாக்குனற                                     :   1.93 MLD 

(TWAD-- காதவாி கூட்டுக்குடிநீர்ேிட்டத்ேின் மூலம் ச றப் டும் குடிநீர்  2.00 MLD) 

ஆரணி நகர ச ாதுைக்களின் குடிநீர் தேனவயின் அவெியத்னே கருத்ேில் சகாண்டு 

ேைிந ர் ஒருவருக்கு நாசளான்றுக்கு வழங்கப் டதவண்டிய 90(LPCD) லிட்டர் அளவில் 

விநிதயாகம் செய்வேற்கு  ற்றாக்குனறயாக  உள்ள 2.00(MLD) குடிநீாினை காதவாி 

கூட்டுக்குடிநீர் ேிட்டத்ேில் நகராட்ெி நிர்வாக ஆனணயர் அவர்களின் கடிேம் 

ROC.No.19094/2008/WS, Dated:15.09.2020ல் ேைிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாாியம் மூலம் 

வழங்குவேற்கு  ணிகள் நனடச ற்று வருகிறது. 31.10.2021-ற்குள்   ணிகள் முடிவனடந்து 

ேிட்டம்  யன் ாட்டிற்கு சகாண்டுவர உத்தேெிக்கப் ட்டுள்ளது.  

ேற்த ாது இந்நகராட்ெியில் குடிநீர் விநிதயாக  ிாிவில் குடிநீர் விநிதயாகத்ேிற்கு குழாய் 

ச ாருத்துைர் நினல ll – 1, ைின்  ணியாளர் – 1, ைீட்டர் சைக்காைிக் – 1, குழாய் ேிறப் ாளர் – 2, 

தைநீர் தேக்க சோட்டி துலக்குநர் – 3 (ை) உள்ளூர் நீதரற்று நினலய  ராைாிப்பு  ணியாளர் – 5 



எண்ணிக்னகயில் ைட்டுதை  ணியாளர்கள் உள்ளைர்.  இேைால் நகாில் குடிநீர் விநிதயாகம் 

 ராைாிப் ேில் கடும் ேட்டுப் ாடு நிலவுகிறது. 

  ார்னவ 1 இல்காணும் நகராட்ெி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் 

சுற்றறிக்னகயில் த ாதுைாை  ணியாளர்கள் சவளிக்சகாணர்வு முகனை மூலம் ஒப் ந்ே 

அடிப் னடயில்  ணியாளர்கள் நியைைம் செய்ய உாிய வழிமுனறகள் வழங்கப் ட்டேன் த ாில் 

இந்நகராட்ெி குடிநீர் விநிதயாகத்ேிற்கு த ாதுைாை  ணியாளர்கள் சவளிக்சகாணர்வு முகனை 

மூலம் நியைைம் செய்ய கீழ்கண்டவாறு கருத்துரு ேயார் செய்யப் ட்டுள்ளது. 

Out sourcing on Water supply system 

Name of Municpality  : Arani 

Sl. 
No 

Details of the 
activities   

Base 
data  

No
rm
s  

Elect
rican 

C 
certif
icate 

Nor
ms  

Electrici
an B 

certificat
e  

Nor
ms  

Filter 
Bed 

Operat
or 

Norm
s  

Mainte
nance 
worker 

Norm
s  

Lab 
assistant 

Gr II 
Nor
ms  

Driver 
N
or
m
s  

Clean
er 

R R R R R R R 

1 Head works  3 3 9 0 0     3 9             

2 
Water 
Treatment 
plant 

0 1 0 2 0     3 0 1 0         

3 
Filter bed 
maintenance 

0         3 0                 

4 

Pumping 
Station 
operation & 
maintenance 

0 1 0 2 0     3 0             

5 
Booster 
station 

0             2 0             

6 

Over head 
tank / Sumps  
and related 
distribution 
main works  
upto 1 lakh 

0             
1 for 

4 
tanks  

0             

7 

Over head 
tank / Sumps  
and related 
distribution 
main works  
1LL to 2  LL 

1             
1 per 
tank 

1             

8 

Over head 
tank / Sumps  
and related 
distribution 
main works  
2LL to 5  LL 

3             
2 per 
tank 

6             

9 

Over head 
tank / Sumps  
and related 
distribution 
main works   
more  5  LL 

3             
3 per 
tank 

9             



10 

Uncovered 
area with D 
system , 
water supply 
through 
water tanker 

1   0 0 0 0 0   0     
1 

per 
lorry 

1 

1 
pe
r 

lor
ry 

1 

      9   0   0   25   0   1   1 

Available      1   0   0   0   0   1   0 

Gap      8   0   0   25   0   0   1 

Proposed      8   0   0   25   0   0   1 

Rate     712   708   800   581   732   708   443 

Amount in Lakhs 
    

20.5
1 

  0.00   0   52.29   0   0   1.5948 

                                

Total  Base Cost  
cost in Lakhs  

74.39                             

                                

Total estimated 
cost including GST, 
EPF, ESI, EPF 
admin, EDLI and 
agency charges  

88.16                             

நகராட்ெி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்னகயில் த ாதுைாை 

 ணியாளர்கள் சவளிக்சகாணர்வு முகனை மூலம் ஒப் ந்ே அடிப் னடயில்  ணியாளர்கள் 

நியைைம் செய்ய உாிய வழிமுனறகள் வழங்கப் ட்டேன் த ாில் இந்நகராட்ெி ச ாது சுகாோர 

தூய்னை  ணியாளர்கள், சேருவிளக்கு  ணியாளர்கள் ைற்றும் குடிநீர் விநிதயாகம்  ணியாளர்கள் 

சவளிக்சகாணர்வு முகனை மூலம் நியைைம் செய்ய ச ாது சுகாோரத்ேிற்கு ஆண்டு ஒன்றிற்கு 

ரூ.192.63 இலட்ெம் வீேம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேெ செலவிைம் ரூ. 192.63 *3=ரூ.577.89 

இலட்ெம் செலவிைமும்,சேருவிளக்கு  ராைாிப்பு  ணிகளுக்கு ஆண்டு ஒன்றிற்கு ரூ.15.53 

இலட்ெம் வீேம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேெ செலவிைம் ரூ.15.53*3=ரூ.46.59 இலட்ெம் 

செலவிைமும், குடிநீர் விநிதயாக  ராைாிப் ிற்கு  ணிகளுக்கு ஆண்டு ஒன்றிற்கு ரூ.88.16 

இலட்ெம் வீேம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேெ செலவிைம் ரூ.88.16*3=ரூ.264.48இலட்ெம் 

செலவிைமும் ஆக சைாத்ேம் ரூ.296.32 இலட்ெம் வீேம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேெ 

செலவிைம் ரூ.296.32*3 = ரூ.888.96/- இலட்ெம் செலவிைத்ேிற்கு ைன்றத்ேின் அனுைேிக்கு 

னவக்கப் டுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு  

1. ஆரணி நகராட்ெி ேிடக்கழிவு தைலாண்னை  ணி, சேருவிளக்குகள்  ராைாிப்பு  ணி  

ைற்றும் குடிநீர் விநிதயாக  ணி தைற்சகாள்ள 132  ணியாளர்கனள 3 வருடம்  ணியில் 

ஈடு டுத்ே நகராட்ெி நிர்வாக ஆனணயர், சென்னை அவர்கள் அனுைேி ச ற்று 

ஒப் ந்ேப்புள்ளி தகார ைன்றம் அனுைேிக்கலாம். 

2. ஒப் ந்ேம் செய்யும் நாளிலிருந்து 1 ஆண்டு முடியும் த ாது  ணித்ேிறன் ைேிப்பீடு செய்து 

ஒப் ந்ேத் சோனக உயர்வு செய்து ைன்ற ஒப்புேலுடன் ஒப் ந்ேம் புதுப் ிக்க ைன்றம் 

அனுைேிக்கலாம். 

3. ஒப் ந்ேம் தைற்சகாள்ளும் நாளிலிருந்து ஒரு வருடம் காலத்ேிற்காை உத்தேெ செலவிை 

சோனக ரூ.208.16 இலட்ெம் நகராட்ெி ச ாது நிேியிலிருந்து தைற்சகாள்ள ைன்றம் 

அனுைேிக்கலாம்.  

4. ஒப் ந்ேம் தைற்சகாள்ளும் நாளிலிருந்து குடிநீர் விநிதயாக  ராைாித்ேல் ைற்றும் த னுேல் 

 ணிக்கு ஒரு வருடம் காலத்ேிற்காை உத்தேெ செலவிை சோனக ரூ.88.16 இலட்ெம் 

நகராட்ெி குடிநீர் நிேியிலிருந்து செலவிைம் தைற்சகாள்ள ைன்றம் அனுைேிக்கலாம்.    

 



ப ொருள் எண் 2 

ஆரணி நகராட்சிக்கு வசாந்தமான காந்தி மார்வகட் டமல்மாடி முன்புறம் மற்றும் உட்புறம் 

உள்ள கமடகள் பழுதமடந்த நிமையில் உள்ளதால் இக்கட்டிடத்தின் உறுதித்தன்மம 

குறித்த சான்று ெழங்குமாறு வசயல்வபாறியாளர் வபாதுபணித் துமற அெர்களுக்கு கடிதம் 

அனுப்பட்டது. 

 டமலும், வசயல்வபாறியாளர் வபாது பணித்துமற கட்டிடம் (க&ப) டகாட்டம் 

திருெண்ணாமமை அெர்களின் கடிதத்திை வதரிவித்துள்ளொறு டமற்படி கட்டிடத்தின் 

உறுதித்தன்மம குறித்த சான்று ெழங்க தங்கள் துமற மூைம் இத்துமறக்கு நூற்றுவீதக் 

கட்டணமாக ரூ. 10,000/- வசலுத்துெதற்கான சம்மத கடித்த்திமன இவ்ெலுெைகத்திற்க்கு 

அனுப்பி மெத்தால் டமற்வகாண்டு நடெடிக்மக டமற்வகாள்ளப்படும் என 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  டமலும் அரசு ஆமண எண். 181/வபாதுப்பணி (இ2) துமற / நாள். 

16.05.2003ன்படி கட்டிட மத்திப்பில் 2% சதவீதம் ரூ. 10,000/- நூற்று வீத கட்டணம் வதாமக 

வசலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி டகாரப்படுகிறது. 

அலுெைக குறிப்பு:-மன்றம் வதாமக வசலுத்த அனுமதிக்காைம்.  

டகாப்புஎண். 614/2021/அ3. 

 

ப ொருள் எண் 3 

இந்நகராட்சியில் வபாது சுகாதாரப் பிரிவில் தூய்மம பணியாளராக பணிபுரிந்து ெயது முதிர்வு 

காரணமாக 31.07.2021 அன்று ஓய்வு வபற்ற திரு. சி. ஜம்புலிங்கம் என்பெருக்கு 

கீழ்க்கண்டொறு, 

1. சிறப்பு டசமநை நிதி அசல்   - 2960/- 

2. சிறப்பு டசமநை நிதிகான ெட்டி  - 22308/- 

3. நிர்ொக பங்குத் வதாமக   - 10000/- 

 

ஆக வமாத்தம்    35268/-ஐ ெழங்க மன்ற அனுமதி 

டகாரப்படுகிறது. 

அலுெைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம். 

டகாப்பு ந.க.எண். 938/பி2/2021. 

  

ப ொருள் எண் 4 

இந்நகராட்சியில் வபாது சுகாதாரப் பிரிவில் தூய்மம பணியாளராக பணிபுரிந்து ெந்த திரு. எஸ். 

டெைன், என்பெர் கடந்த 07.01.2021 அன்று பணியிமடயில் இறந்து விட்டார்.  எனடெ 

தனியரின் கணக்கில் கீழ்க்கண்டொறு உள்ள, 

 

1. சிறப்பு டசமநை நிதி அசல்              - 4290/- 

2. சிறப்பு டசமநை நிதி அசல்கான ெட்டி  - ரூ. 2061/- 

 

ஆக வமாத்தம்                                  ரூ. 6351/- 

 

ெழங்க மன்ற அனுமதி டகாரப்படுகிறது. 

அலுெைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம். 

டகாப்பு ந.க.எண். 1013/பி2/2021. 



 

 

 

ப ொருள் எண் 5 

இந்நகராட்சியில் 2020 – 2021 ஆம் ஆண்டின் ெருொய் (ம) மூைதன நிதி, குடிநீர் (ம) 

ெடிகால் நிதி, ஆரம்ப கல்வி நிதியின் ஆண்டு கணக்குள் தணிக்மக வசய்யப்பட்டுள்ளது.  

தணிக்மக கணக்குகமள நிதி ொரியாக தட்டச்சு வசய்து Xerox வசய்ததற்கான வசைவின 

வதாமக ரூ. 50000/- ஐம்பது ஆயிரம் மட்டும் வசந்தில் கம்யூட்டர்ஸ் அெர்களுக்கு ெழங்க 

மன்ற அனுமதி டகாரப்படுகிறது. 

அலுெைக குறிப்பு:- வதாமக ெழங்க மன்றம் முன் அனுமதி ெழங்கைாம். 

டகாப்பு எண். 705/பி2/2021. 

ப ொருள் எண் 6 

மாெட்ட ஆட்சிதமைெர் திருெண்ணாமமை அெர்களின் உத்தரவின்படி 

இந்நகராட்சி பகுதிகளில் வகாடரானா டநாய் தடுப்பு பற்றி வபாது மக்களுக்கு 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நகரில் முக்கிய இடங்களில் 12 டபனர் மெக்க 

அச்சடித்தமமக்கு நியு அஜந்தா மசன் பிரிண்டிங் பிரஸ்க்கு ரூ. 15000/- ெழங்க 

மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மெக்கப்படுகிறது. அலுெைக குறிப்பு 1.மன்றம் 

அனுமதிக்கைாம் .2. தனி அலுெைர் முன் அனுமதி வபற்று வதாமகமய 

ெழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்  

டகாப்பு எண்: 611/2021/எச்1 

 

2021-ம் ஆண்டு அக்டடாபர்   மாதம் 29.10.2021 -ந்டததி வெள்ளிக்கிழமம மாமை 

4.00 மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுெைகத்தில் நமடவபற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடெடிக்மககள். 

 
ெ .எண்.  வபாருள் 

எண் 

தீர்மான 

எண் 

தீர்மானம் 

1 1 312 அனுமதி ெழங்கப்படுகிறது. 

2 2 313 அனுமதி ெழங்கப்படுகிறது. 

3 3 314 அனுமதி ெழங்கப்படுகிறது. 

4 4 315 அனுமதி ெழங்கப்படுகிறது. 

5 5 316 அனுமதி ெழங்கப்படுகிறது. 

6 6 317 அனுமதி ெழங்கப்படுகிறது. 
 
 
 
 
 

           தனி அலுெைர், 

        ஆரணி நகராட்சி. 


