
கூட்ட எண் 31                 நகராட்சி அலுவலகம், 

2021 – 2022–ம் ஆண்டு                ஆரணி, 

                   நாள்:28.02.2022 

 

 2022-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 28.02.2022-ந் தததி திங்கட்கிழமம மாமல 4.00 

மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

 

பொருள்கள் 

 

1. இந்நகராட்சி ஆமணயர் அவர்களின் பிப்ரவரி 2022 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்பிமை 

மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம். 

 

 

2. இந்நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் பிப்ரவரி 2022 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்பிமை 

மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம். 

 

பொருள் எண்: 1 

ஆரணி நகராட்சியில் இயங்கும் ஈர்ப்பு ஊர்தி எண்:TN25 AU 6961. வாகைத்தின் டிங்கரிங், 

எபலக்ட்ரிக் ஒயர்கள், என்ஜின் டயர்கள், கிளாச், இன்ஜின் ஆயில்  மற்றும்  சஸ்ென்சர்  

ெழுதுகள்  சரிபசய்ய ஓட்டுநர் திரு.T.நாதகந்திரன் என்ெவர் மனு அளித்துள்ளார்.  தமற்ெடி 

வாகைம் சரி பசய்ய ஆகும் ததாராய பசலவிைம் ரூ.93000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி 

தவண்டப்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு:-1.மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2.அவசர அவசியம் கருதி தனி 

அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று தமிழ்நாடு நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920- பிரிவு 15ன் கீழ் 

ெணி மற்றும் பசலவிைம் தமற்பகாண்டமத மன்றம் ஏற்கலாம்.                      

(ந.க.எண்.101/2022/இ1) 

பொருள் எண்: 2 

ஆரணி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி ததர்தல் 19.02.2022 அன்று 

நமடபெற்றதற்கு வாக்கு எண்ணும் மமயமாை ஒழுங்குமுமற விற்ெமை கூடம் மில்லர்ஸ் 

தராடு சபியுல்லா பதரு, வந்தவாசி தராடு, தசத்ெட் தராடு, ஆகிய ெகுதிகளில் மண்தமடுகமள 

அகற்றியும் கால்வாய்கள் தூர்வாரியதற்கும் தனியார் JCB இயந்திரம் பகாண்டு 

ெணிபசய்தமமக்கு ரூ. 187200/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ததர்தல் ெணி என்ெதால் அவசர அவசியம் 

கருதி தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.                                                                                                                                                                                           

தகாப்பு எண். 766/2020/எச்1 

 

 



பொருள் எண்: 3 

ஆரணி நகராட்சியின் கீழ் பசயல்ெட்டு வரும் அம்மா உணவகம் சாம்ொர் தடாக்கன் 

முடியும் தருவாயில் உள்ளதால் (1000 ரசிதுகள் பகாண்ட ஒரு புத்தகம்) எண் -1/- முதல் 

100000/- வமர 100 புத்தகங்கள் பகாண்ட இரசீது அச்சடித்து வழங்க அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற 

நிறுவைமாை பசயலாளர், தமிழ்நாடு மல்டிெர்ெஸ் இன்ட்தகா சர்வ 107, முதல்மாடி, என்.எஸ். 

காம்ப்பளக்ஸ் 25ஏ, சாந்தராஜ் தடங்க் வீதி, திருச்சி-8 வாங்கி பகாள்ள உத்ததச ததாராய 

பசலவிைம் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம்அனுமதி அளிக்கலாம். (தகாப்பு எண்:733/அ3/2021) 

பொருள் எண்: 4 

ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை தாய் தசய் நலவிடுதி கமட எண் : 07 வரி விதிப்பு எண்: 

038/480 திரு. A.C. மணி என்ெவர் கமடமய பதாடர்ந்து நடத்த இயலவில்மல எை பதரிவித்து 

கமட வாடமக ஜைவரி- 2022 வமர பதாமக முழுவதும் பசலுத்தி தமற்ெடி கமட குத்தமகதாரர் 

நகராட்சி வசம் கமடமய ஒப்ெமடத்து விட்டைர் ,எைதவ  வருவாய் ஆய்வாளரின் குறிப்பின்ெடி 

தமற்ெடி கமடயின்  வழங்கப்ெட்ட உரிமத்மத ரத்து பசய்து புதியதாக பொது ஏலம் மற்றும் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரவும், தமலும்  குத்தமகதாரர் கமடமய ஒப்ெமடத்த நாள் முதல் தகட்பிமை 

கணினியில் இருந்து நீக்கம் பசய்யவும் மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது .   

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (தகாப்பு எண் : 256/அ3/2022) 

பொருள் எண்: 5 

ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை தாய் பெரியார் மாளிமக கமட எண் : 27 வரி விதிப்பு 

எண்: 038/128 திருமதி.P.பிரித்தி  என்ெவர் கமடமய பதாடர்ந்து நடத்த இயலவில்மல எை 

பதரிவித்து கமட வாடமக பிப்ரவரி 2022 வமர பதாமக முழுவதும் பசலுத்தி தமற்ெடி கமட 

குத்தமகதாரர் நகராட்சி வசம் கமடமய ஒப்ெமடத்து விட்டைர் ,எைதவ வருவாய் ஆய்வாளரின் 

குறிப்பின்ெடி தமற்ெடி கமடயின்  வழங்கப்ெட்ட உரிமத்மத ரத்து பசய்து புதியதாக பொது ஏலம் 

மற்றும் ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரவும், தமலும்  குத்தமகதாரர் கமடமய ஒப்ெமடத்த நாள் முதல் 

தகட்பிமை கணினியில் இருந்து நீக்கம் பசய்யவும் மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது .   

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (தகாப்பு எண் : 292 /அ3/2022) 

பொருள் எண்: 6 
Muâ efuh£Á, ÂUt©zhkiy kht£l¤Ây¦ mika¥bgw¦Ws¦s Kjy¦ ãiy efuh£Á 

MF«.  9.76 rJu ».Û. gu¥gséy¦ mika¥bgw¦Ws¦s Ïªefuh£Áæd¦ 2011 k¡fs¦ bjhif 

fz¡bfL¥Ãd¦goahd k¡fs¦ bjhif 63671 MF«. Muâ efuh£Á g£L berÎ¡F«, mçÁ 

MiyfS¡F« ÃuÁ¤Â bgw¦w efukhF«.  Muâ efçY« efiu¢ Rw¦¿Ís¦s gFÂfëY« Rkh® 

200 mçÁ Miyfs¦ mika¥ bgw¦Ws¦sd.  Ïªefuh£Á 33 th®Lfis¡ bfh©lJ MF«. 

efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, brd¦id mt®fëd¦ foj e.f.v©.18598/2021/Â2  ehs¦ 

25.01.2022y¦ ek¡F ehnk Â£l« 2021-22d¦ ÑH¦ gâfis nkw¦bfhs¦s éçthd Â£l 

m¿¡ifÍld¦ fU¤JU rk®¥Ã¡f bjçé¡f¥g£Ls¦sJ. Ïjd¦go ÑH¦¡f©l gâfS¡F 

kÂ¥Õ£L jahç¡f¥g£Ls¦sJ.  

 

 

 



வ.எண்  ெணியின் பெயர்  

மதிப்பீட்டு 

பதாமக  

ரூ.இலட்சத்தில்¦) 
1 ஆரணி நகராட்சி வார்டு 02, தக.பி.தக நகர் சிறுவர் பூங்கா அமமக்கும் 

ெணி.  

திரு.பிரபு ததவராஜ்,ஆரணி  ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி ஆரணி கிமள   

வமரதவாமல எண்.500130, நாள்.22.03.2022 

பதாமக ரூ.8,17,000/- 

24.50 

2 ஆரணி நகராட்சி வார்டு 25,விநாயகர் தகாவில் பதருவில் சிபமண்ட் 

சாமல மமழநீர் வடிகால்வாய் மற்றும் சிறுொலம் அமமக்கும் ெணி  

திரு.சுப்பிரமணியன்,ஸ்தடட் தெங்க் ஆப் இந்தியா,ஆரணி கிமள  

வமரதவாமல எண்.537122, நாள்.25.03.2022 

பதாமக ரூ.3,58,333/- 

10.75 

பமாத்தம்  35.25 
nkw¦f©l kÂ¥Õ£oid efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, brd¦id-28 mt®fS¡F Â£l 

Ãnuuiz mD¥g, kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf¡ F¿¥ò:  kd¦w« mDkÂ¡fyh«. (e.f.v©. 175/2022/Ï1)  

பொருள் எண்: 7 

ஆரணி நகராட்சியில் ொராளுமன்ற உறுப்பிைர் உள்ளூர் பதாகுதி தமம்ொட்டு 

திட்டம்-2017-2018ன் கீழ் பின்வரும் ெணி தமற்பகாள்ள 20.01.2022 அன்று ஒப்ெந்தப்புள்ளி 

தகாரப்ெட்டது. அதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்குப் ெட்டியலிமை 

மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 

வ. 

எண் 

ெணியினி விவரம் மதிப்பீடு 

ரூ. 

லட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 

திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி 

விவரம் 

1 

நவீை உடற்ெயிற்சி 

கூடத்திற்கு ததமவயாை 

உடற்ெயிற்சி உெகரணங்கள் 

விநிதயாகம் பசய்தல் 

13.00 

திரு. s.ஆறுமுகம்,  

ஒப்ெந்ததாரர், 

காஞ்சிபுரம். 

 

திருமதி. s.உஷாராணி,  

ஒப்ெந்ததாரர், ஆரணி. 

 

0.05%குமறவு 

 

 

 

 

0.21%அதிகம் 

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம், தமற்ெடி ெணிக்கு மதிப்பீட்டு 

விமலவிகித்மதவிட குமறந்த ஒப்ெந்தப்புள்ளி பகாடுத்துள்ள திரு. s.ஆறுமுகம், காஞ்சிபுரம். 

ஒப்ெந்ததாரரரின் ஒப்ெந்தப்புள்ளியிமை அங்கீகரிக்கலாம். தமலும், இப்ெணி திட்டப் ெணி 

என்ெதால், தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ெணி ஆமண வழங்கியமத 

மன்றம் ஏற்கலாம்.  

(தகாப்பு எண் 939/இ1/2017) 

 
 

 



ஆரணி நகராட்சி 

சாதாரணக் கூட்டம் 

 

2022-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 28.02.2022-ந்தததி திங்கட்கிழமம மாமல 

4.00மணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட 

நடவடிக்மககள். 

 

 

வ.எண். பொருள் 

எண் 

தீர்மாை 

எண் 

தீர்மாைம் 

1 1 388 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

2 2 389 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

3 3 390 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

4 4 391 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

5 5 392 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

6 6 393 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

7 7 394 அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

 

 

 

 


