
கூட்ட எண் 11                 நகராட்சி அலுவலகம், 
2019 – 2020 –ம் ஆண்டு                 ஆரணி, 
                   நாள் 28.02.2020 

2020-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 28.02.2020-ந்தததி வவள்ளிக் கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் 
ஆரணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடவபற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
வபாருள்கள் 

 
1. இந்நகராட்சி ஆமணயர் அவர்களின் பிப்ரவரி 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்பிமை மன்றத்தின் 
பார்மவக்கும் பதிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் பதிவு வசய்யலாம். 
 
 
2. இந்நகராட்சி வபாறியாளர் அவர்களின் பிப்ரவரி 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்பிமை மன்றத்தின் 
பார்மவக்கும் பதிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் பதிவு வசய்யலாம். 
 
 
3. இந்நகராட்சி வசாந்தமாை BOV வாகைங்களில் உள்ள 30 தபட்டரிகள் புதியதாக வாங்க 
இந்நகராட்சி வபாது சுகாதாரப் பிரிவிலிருந்து வபாறியியல் பிரிவுக்கு குறிப்பு வழங்கப்பட்டதின் 
தபரில் 30 தபட்டரிகள் புதியதாக வாங்க தைியார் நிறுவைங்களிடமிருந்து விமலப்புள்ளி 
வரப்வபற்றுள்ளது.தமற்படி விமலப்புள்ளிகளில் குமறந்த விமலப்புள்ளி வழங்கிய SHREE BHAIRAVA 
GREEN LINES,31C SEEVERAM, 1 street, Perungudi, Ch-96 என்கிற நிறுவைத்திமை அங்கீகரித்து 30 
தபட்டரிகள் சப்மள வசய்ய தைி அலுவலரின் முன் அனுமதி வபற்று பணி தமற்வகாள்ள 
மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவக குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
 
 
 
4 ஆரணி நகராட்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பிைர் வதாகுதி தமம்பாட்டு நிதி 2019 - 2020ம் 
ஆண்டிற்காை பின்வரும் பணி தமற்வகாள்ள 16.03.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டது. அதில் 
வரப்வபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்குப் பட்டியலிமை மன்றத்தின் பார்மவக்கும் 
ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது 
வ. 

எண் 
பணியின் விவரம் 

 
மதிப்படீு ரூ. 
லட்சத்தில் 

ஒப்பந்ததாரர் விவரம் 
திருவாளர்கள் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
விவரம் 

1 

ஆரணி அரசு வபண்கள் 
தமல்நிமலப்பள்ளிக்கு 
தபவர் பிளாக் அமமத்தல் 
பணி 

6.60 

s.உஷாராணி 
 

E.இளங்தகாவன் 
 
 

     0.06% 

குமறவு 

 
     0.50%. 

அதிகம் 

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். தமலும், அவசர அவசியம் கருதி மன்ற 
அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி வபற்று தமற்குறிப்பிட்டுள்ள 
பணிகளுக்கு குமறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரர்க்கு பணிஆமண வழங்கியமத 
மன்றம் ஏற்கலாம். 
(தகாப்பு எண் 3332/இ1/2020) 
 
 
 
 
 



5. ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 13-ல் சபாஷ்கான் வதரு மமயத்தில் பமழய கிணறு தமல் 
சிவமண்ட் பலமக தபாடப்பட்டு இருகிறது.வதருவில் வாகைங்கள் வசன்று வரும்தபாது சிவமண்ட் 
பலமக உமடப்பு ஏற்பட்டு அதிலிருந்து கம்பிகள் வவளிதய வருகிறது.இதைால் அவ்வழியாக 
வசல்லும் வபாதுமக்களுக்கு அடிப்படும் நிமலயில் இருப்பதால் இந்த கிணற்றிக்கு புதியதாக 
இரும்பு கம்பியால் சிவமண்ட் பலமக வபாருத்தி தரவும், பள்ளமாை பகுதியில் கிராவல் நிரப்பி தர 
ஆகும் ததாராயமாக மதிப்படீு  ரூ.30000.00-ஐ வருவாய் நிதியில் இருந்து வசலவு வசய்யவும் நகர 
மன்ற வபாருளுக்கும் அனுமதிக்கும். 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்படி வசலவிைத்மத நகராட்சி 
வருவாய் நிதியின் கீழ் தமற்வகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம். 
. 
    
                  
6. ஆரணி நகராட்சியில் உள்ள வெயலட்சுமி நகரில் கால்வாய் அமடப்பு ஏற்பட்டு  
வபாதுமக்களுக்கு இமடயுறாக உள்ளமத JCB இயந்திரம் வகாண்டு அகற்றிய ஸ்ரீொைகி எர்த் 
முவர்ஸ் நிறுவைத்திற்கு 34 மணி தநரம் தவமல வசய்ததற்கு ரூ.28900/- வசலவிைத்மத வருவாய் 
நிதியில் தமற்வகாள்ள மன்ற அனுமதிக்கும். 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.  2. தமற்படி வசலவிைத்மத நகராட்சி 
வருவாய் நிதியின் கீழ் தமற்வகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம். (தகாப்பு எண் : 1867 / 2019 / எச்1) 
 
 
 

8. வாணியம்பாடி நகராட்சி ஆமணயாளர் (வபா) அவர்களின் கடிதத்தில் வதரிவித்துள்ளவாறு 
தவலூர் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகத்தில் காவணாளி காட்சி அமமக்கவும் 
கூட்ட அரங்கு கூட்டமமப்பு அமமக்கவும் மற்றும் மின்சார கட்டமமப்பு ஆகியவற்மற அமமக்க 
மதிப்படீு வதாமக ரூ.46,50,000/- இதில் ஒவ்வவாரு நகராட்சிக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் பங்குத்வதாமகயாக  
முதல்நிமல நகராட்சியாை ஆரணி நகராட்சிக்கு 5% வதாமகமய ரூ. 2,32,500/ ஐ வாணியம்பாடி 
நகராட்சிக்கு வமரதவாமலயாக வசலுத்த மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். (ந.க.எண்.123/பி2/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                        
                  

7.ஆரணி நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட புதுகாமூர் தராட்டில் அமமந்துள்ள முட்புதர்கமள JCB 
இயந்திரம் வகாண்டு அகற்றியதற்கு ஸ்ரீொைகி எர்த் முவர்ஸ் நிறுவைத்திற்கு 33 மணி தநரம் JCB 
இயக்கியதற்கு 1 மணி தநரத்திற்கு ரூ.850/- வதீம் ரூ.28050/- வசலவிைத்மத வருவாய் நிதியில் 
தமற்வகாள்ள மன்ற அனுமதிக்கும். 
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2. தமற்படி வசலவிைத்மத நகராட்சி 
வருவாய் நிதியின் கீழ் தமற்வகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண் : 1867 / 2019 / எச்1) 
 
 
 

                        



9. ஆரணி நகராட்சிக்கு வசாந்தமாை கமடகள் ,குத்தமகக்கு விடப்பட்டு  9 ஆண்டுகள் முடிவமடந்த 
அமசயா வசாத்துக்களுக்கு அப்தபாமதய அங்காடி மதிப்படீ்டின் அடிப்பமடயில் வாடமக 
மறுநிர்ணயம் வசய்யப்படதவண்டும் எைவும் ,குத்தமக விடப்பட்ட இைங்களுக்கு அங்காடி 

மதிப்படீ்மட விட குமறவாக வாடமக நிர்ணயம் வசய்யப்படுவதால் நகராட்சிக்கு வபரும் இழப்பு 
ஏற்ப்படுதுவமத தவிர்க்கும் வபாருட்டு சரியாை முமறயில் நிதியிழப்பு ஏற்படாதவாறு வாடமக 
மறு நிர்ணயம் வசய்வது குறித்து ஆராய அந்தந்த மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் 
அவர்கமள வகாண்டு கண்காணிப்புக்குழு ஏற்படுத்த தவண்டும் எை நகராட்சி நிர்வாக 
ஆமணயர் ,வசன்மை அவர்களின்   ந .க.எண். 15316/2016/ஆர்3,நாள்:30.11.2016     சுற்றறிக்மகயில் 
வதரிவிக்கப்பட்டது  .அதன் அடிப்பமடயில் நகராட்சி நிர்வாக ஆமணயர்,வசன்மை அவர்களின் 

வழிகாட்டுதலின்பட  9 ஆண்டுகள் முடிவமடந்த இைங்களுக்கு வாடமக மறுநிர்ணயம் வசய்து 
இந்நகராட்சியின் நகரமன்ற தீர்மாை எண்.183 ,நாள்: 28.02.2017- ன்படி கமடகுத்தமகதாரர்களுக்கு 
அறிவிப்பு கடிதம் வழங்கி 01.04.2017 முதல் நமடமுமறக்கு வகாண்டுவரப்பட்டது .வாடமக 

மறுநிர்ணயம் நிர்ணயம் வசய்யப்பட்டமத எதிர்த்து குத்தமகதாரர்களால் வசன்மை 
உயர்நீதிமன்றத்தில் பல்தவறு நீதிப்தபராமண வழக்குகள் தாக்கல் 

வசய்யப்பட்டது. அவ்நீதிப்தபராமண வழக்குகள் தள்ளுபடி வசய்யப்பட்டு ,அதன்மன்து 
குத்தமகதாரர்களால் தமல் முமறயடீு தாக்கல் வசய்யப்பட்டது .அம்தமல்முமறயடீ்டில் 

குத்தமகதாரர்களின் வாடமக குறித்து ஆமணயாளர்,ஆரணி நகராட்சி அவர்கள் புதியதாக 
கண்காணிப்புக்குழு அமமத்து நகராட்சி நிர்வாக ஆமணயர்,ச வ ன்மை அவர்களின்  

ந .க.எண். 15316/2016/ஆர்3,நாள்:30.11.2016 சுற்றறிக்மகயின் வழிகாட்டுதலின்படி கமட வாடமகயிமை 
மறுசீராய்வு வசய்து வாடமக நிர்ணயம் வசய்யுமாறு வசன்மை உயர்நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு 
பிறப்பிக்கப்பட்டது  .அதன் அடிப்பமடயில் ஆமணயாளர் ஆரணி நகராட்சி அவர்கள்  புதியதாக 
கண்காணிப்புக்குழு அமமக்கப்பட்டு கமட வாடமக மறுசீராய்வு வசய்து வாடமக நிர்ணயம் 
வசய்யப்பட்டதிமை நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் தவலூர் அவர்களுக்கு பணிவுடன் 
சமர்ப்பித்து ஒப்புதல் வபறப்பட்டுள்ளது. தமற்படி கமடகளுக்கு 01.04.2017 முதல் எழுப்பப்பட்ட 
தகட்பிமை மாற்றி  தற்தபாது  மறுநிர்ணயம் வசய்யப்பட்டு ஒப்புதல் வபறப்பட்ட வாடமக 
வதாமகமய 01.04.2017 முதல் மறுநிர்ணய தகட்பாக நிர்ணயம் வசய்து  கணிைியில் பதிதவற்றம் 
வசய்து வழக்கின் இமடகால தீர்ப்பின்படி தமற்படி கமடகுத்தமகதாரர்களால் ஆமணயாளர் ,
ஆரணி நகராட்சி அவர்களின் 14.06.2017 தததிய உத்தரவுவின்படி  Security Deposit Lease,Code: 3402001 

வசலுத்தப்பட்ட வதாமகயிமை சம்மந்தப்பட்ட கமடகுத்தமகதாரர்களின் வரிவிதிப்பு கணக்கில் தநர் 
வசய்து தமற்படி கமடகுத்தமகதாரர்களுக்கு மறுநிர்ணயம் வசய்யப்பட்ட வாடமக மற்றும் தகட்பு 
அறிவிப்பு கடிதம் வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது . 
அலுவலக குறிப்பு :-மன்றம் அனுமதிக்கலாம் . (ந .க.எண். 2408/அ3/2018)  

   
 
 
 
 
 
 
 
     
 

10. இந்நகராட்சி வபாது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கும் TATA ACE ஆட்தடா 3 எண்ணிக்மக 
வாகைங்களுக்கு 25.03.2020ந் தததியுடன் இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. தமலும் ஒராண்டிற்கு 
புதுப்பித்துக்வகாள்ள யுமைவடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவைத்திற்கு வதாமக வசலுத்த ததாராய 
வசலவிைம் ரூ.69,000/- மட்டும் மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
                                    த ொகை ரூ. 

1 TN 251833 - 23000/- 
2 TN 251839 - 23000/ 
3 TN 251856 - 23000/ 

ஆைத ொத் ம் 69000/- 

 
அலுவலககுறிப்பு :- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (தகாப்பு எண் : 264/2020/எச்1) 



11. இந்நகராட்சியில் வபாது சுகாதாரப் பிரிவில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் லாரி மற்றும் TATA ACE 
ஆட்தடா   ஆகியவற்றிற்கு 31.03.2020ந் தததியுடன் இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. தமலும் ஒரு 
ஆண்டிற்கு புதுப்பித்துக்க ஆரணி தபாக்குவரத்து அலுவலகத்தில் வதாமக வசலுத்த தவண்டிய 
வசலுத்த ததாராய வசலவிைம்    ரூ.31,000/-க்கு மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
                                      த ொகை ரூ. 

1 TN 25V9462 - 3600/- 
2 TN 25V9463 - 3600/- 
3 TN 25V9465 - 3600/- 
4 TN 25V4633 - 4200/- 
5 TN 25V4635 - 4200/- 
6 TN 25AZ1101 - 5900/- 
7 TN 25AX6476 - 5900/- 

ஆைத ொத் ம் 31000/- 

அலுவலககுறிப்பு :- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (தகாப்பு எண் : 264/2020/எச்1) 

 
 
 
 
 
 

12.இந்நகராட்சி வபாது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு தமலாண்மம திட்டம் மூலம் 1 முதல் 18 வமர 
வார்டுகளில் திைசரி தைியார் மயம் மூலம் அதாவது BLOCK CAT SOLUTION நிறுவைத்தின் மூலம் 
116 தபர் தூய்மம பணி வசய்கின்றைர்.அமவ 05.03.2020ந் தததிதயாடு ஒப்பந்தம் முடிவமடகிறது. 
இந்நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர்(வபா) அவர்களின் குறிப்பின்படி அதாவது நகராட்சியில் ஆட்கள் 
பற்றாக்குமற காரணமாக 06.03.2020  முதல் 31.05.2020 வமர தமலும் மூன்று மாதங்களுக்கு 
நீட்டிப்பு வசய்யவும் அதற்காக ஆகும் ததாராய வசலவிைம் ரூ.44.52 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு மவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு: 1.மன்றம் அனுமதிக்காலம்.2.-06.03.2020 முதல் 31.05.2020 வமர பணி நீட்டிப்பு 
அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன் அனுமதி வபற்று பணி உத்தரவு வழங்கியமத 
மன்றம் ஏற்கலாம். (தகாப்பு எண் : 264/2020/எச்1). 

 
 
 

13. துமண இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் வசய்யாறு அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 2833/இ4/2013 
நாள். 10.02.2020ன்படி இந்நகராட்சி பகுதியில் தநாய் தடுப்பு பணிகள் பாதிக்காத வமகயில் 
ஏற்கைதவ பணி வசய்து வரும் வடங்கு தநாய் தடுப்பு தற்காலிக பணியாளர்கள் 04.02.2020 முதல் 
30.04.2020 வமர 87 நாட்களுக்கு 40 தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமித்து வடங்கு தநாய் தடுப்பு 
பணிகள் தமற்வகாள்ளவும் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 280/- திைக்கூலி அடிப்பமடயில் ஆகும் ததாராய 
வசலவிைம் ரூ. 9.75 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலை குறிப்பு1.வபாது சுகாதாரம் வடங்கு தநாய் தடுப்பு பணிகள் வசய்ய 40 DBC பணியாளர்கள் 
தற்காலிக பணியமர்த்தி வகாள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.தமற்படி வசலவிைம் வருவாய் 
நிதியில் தமற்வகாள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 
கைொப்பு எண். 1537/2012/எச்1 
 
14.ஆரணி நகராட்சி வபாறியியல் பிரிவில் தமிழக அரசு திட்டப் பணிகள், வளர்ச்சி பணிகள், 
சாதமைகள் மற்றும் வபாறியியல் பிரிவு சம்மந்தமாக வசய்தி தாள்களில் வரும் விளம்பரங்களுக்கு 
வதாமக  வழங்க  ஆகும் ததாராய வசலவிைம் ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி 
தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 1.மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2.தமற்படி வசலவிைம் வருவாய் நிதியின்கீழ் 
தமற்வகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
(தகாப்பு எண்.765/2019/இ1) 

  
 
 
 



15. ஆரணி நகராட்சியில் உள்ள எரிதமமட மற்றும் கமண்டல நகாநதி ஆகிய இடங்களில் உள்ள 
குப்மபகமள JCB இயந்திரம் வகாண்டு அகற்றிய SUJ எர்த் முவர்ஸ் நிறுவைத்திற்கு 32 மணி 
தநரம் தவமல வசய்ததற்கு ரூ.27200/- வசலவிைத்மத வருவாய் நிதியில் தமற்வகாள்ள மன்ற 
அனுமதிக்கும். 
அலுவலக குறிப்பு :-  1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்படி வசலவிைத்மத நகராட்சி 
வருவாய் நிதியின் கீழ் தமற்வகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம்.  (தகாப்பு எண் : 765 / 2019 / இ1) 
 

  
       தைி அலுவலர் 

                                                                     ஆரணி நகராட்சி  

 
 


