கூட்ட எண் 12

நகராட்சி அலுவலகம்,

2019 – 2020 –ம் ஆண்டு

ஆரணி,

நாள் 31.03.2020

2020-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31.03.2020-ந்தததி சசவ்வாய் கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் ஆரணி
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடசெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள்.

சொருள்கள்
1.

இந்நகராட்சி

ஆமணயர்

அவர்களின்

ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

மார்ச்

2020

ஆம்

மாதத்திய

நாட்குறிப்ெிமை

மன்றத்தின்

ஆம்

மாதத்திய

நாட்குறிப்ெிமை

மன்றத்தின்

திட்ட

மதிப்ெீட்டிமை

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம்.

2.

இந்நகராட்சி

சொறியாளர்

அவர்களின்

மார்ச்

2020

ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம்.

3.

ஆரணி

நகராட்சியின்

ொர்மவக்கும்

2020

ஒப்புதலுக்கும்

–

2021

ஆம்

ஆண்டின்

மவக்கப்ெடுகிறது.

தமலும்

நகர

மன்ற

முன்

மன்றத்தின்

மன்றத்தின்

அனுமதிக்கு

ஒப்புதல்

அளிக்கலாம். அலுவலக குறிப்பு :-1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். (தகாப்பு எண் : 441/ெி1/2020 )

4.ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 32-ல் காந்தி தராடு இமணப்ெில் மற்றும் கலாஸ்கார சதரு மற்றும்
தமாகைன் சதருவில் உள்ள சிறுொலம் உமடப்பு ஏற்ெட்டு இருக்கிறது. இதைால் அப்ெகுதி சதரு மக்கள்
சசன்று

வருவதற்கு

சிரமமாக

உள்ளது.

எைதவ,

சொது

மக்களின்

நலன்

கருதி

ெழுதமடந்துள்ள

சிறுொலங்கமள ெராமரித்து ரிப்தெர் சரி சசய்ய மதிப்ெீடு ரூ. 1.60/- லட்சம் சசலவு ஆகும். இப்ெணிகள்
மிகவும் அவசரம் அவசியம் எைதவ, நகராட்சி வருவாய் நிதியில் இருந்து தவமலகள் சசய்ய நகர மன்ற
சொருளுக்கும், அனுமதிக்கும்.
அலுவலக

குறிப்பு

:-

1.

மன்றம்

ஒப்புதல்

அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி

நிதியின் கீ ழ் தமற்சகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :

சசலவிைத்மத

நகராட்சி

வருவாய்

/2019/இ1)

5.ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 6-ல் நகராட்சிக்கு சசாந்தமாை நடுநிமல ெள்ளி சார்ெைா தமட்டடில்
நடுநிமல ெள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்த ெள்ளியில் ஆண்கள் மாணவர்கள் ெயன்ெடுத்தும் கழிவமற
மற்றும்

சிறுநீர்

கழிப்ெிடம்

கட்டிடம்

ெழுதமடந்துள்ளது.

ெள்ளி

கட்டிடத்தின்

கான்கிரிட்

தளம்

மமழ

காலங்களில் மமழநீர் கட்டிடத்தின் உட்புறமாக வருவதால் கான்கிரிட் தளம் ரிப்தெர் சரி சசய்யலாம்,
தமலும்

ெள்ளியின்

கதவுகளில்
மதிப்ெீடு

சுற்று

வண்ணப்பூச்சு

ரூ.

3.00

சுவர்

உயர்த்தி

தவமலகள்

இலட்சத்மத,

தர

சசய்ய,

2019-2020

தவண்டியும்,
கட்டிடம்

கல்வி

கட்டிடத்தில்

ரிப்தெர்

நிதியில்

இருந்து

சொருளுக்கும், அனுமதிக்கும் சமர்ப்ெிக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :-

சரி

வண்ணப்பூச்சு

சசய்ய

சசலவு

தவமலகள்,

தயாரிக்கப்ெட்ட
சசய்ய

நகர

திட்ட

மன்ற

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி கல்வி

நிதியின் கீ ழ் தமற்சகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :

/2019/இ1)

6. ஆரணி நகராட்சியில் வருவாய் நிதி, குடிநீர் நிதி, கல்வி நிதி 2019-2020-ன் ஆண்டிற்காை ெின்வரும்
ெணிகள் தமற்சகாள்ள

அன்று ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரப்ெட்டது. அதில் வரப்செற்ற ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின்

ஒப்பு தநாக்குப் ெட்டியல் மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
ெணியின் விவரம்

வ.எ

மதிப்ெீடு ரூ.

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம்

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

0.60

இ.இளங்தகாவன்

0.13% குமறவு

ஆர். கந்தன்

0.30% அதிகம்

லட்சத்தில்

ண்

திருவாளர்கள்

விவரம்

வருவாய் நிதி
1

ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண் 1
KK நகரில் சிறுொலம் அமமத்தல்

2

ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண் 4
தமாகைன் சதருவில்

சிறுொலம் அமமத்தல்
3

நகரில்

0.65

இ.இளங்தகாவன்
ஆர். கந்தன்

0.10%குமறவு
0.25%அதிகம்

ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண் 32ல்

காந்தி

சதரு,

தராடு,

கலாஸ்கார

மற்றும்

சதருவில்

சிறுொலங்கமள

தமாகைன்

ெழுது

நகரில்

1.60

சரி

இ.இளங்தகாவன்

0.09% குமறவு

ஆர். கந்தன்

0.18% அதிகம்

இ.இளங்தகாவன்

0.10%குமறவு

இ.இளங்தகாவன்

0.19% குமறவு

ஆர். கந்தன்

௦.32% அதிகம்

சசய்தல் ெணி
குடிநீ ர் நிதி
4

ஆரணி

நகராட்சி

ெகுதியில்

ெழுதமடந்த வால்வு சதாட்டிமய
சரி சசய்தல் ெணி

5.60

ஆர். கந்தன்

0.20%அதிகம்

கல்வி நிதி
5

ஆரணி நகராட்சி வார்டு 6-ல்

சுற்று சுவர் அமமத்தல்,வண்ண

3.00

பூசுதல் சசய்தல் ெணி
அலுவலக

குறிப்பு:-1.மன்றம்

ஒப்புதல்

அளிக்கலாம்.

2.தமற்குறிப்ெிட்டுள்ள

ெணிகளுக்கு

ஒப்ெந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்ெந்ததாரர்களுக்கு ெணிஆமண வழங்க மன்றம் அனுமதிகலாம்.
(தகாப்புஎண். 765/E1/2020)

குமறந்த

7. ஆரணி நகராட்சியில் குடிநீர் நிதி 2019-2020-ன் ஆண்டிற்காை ெின்வரும் ெணிகள் தமற்சகாள்ள 22.11.2019
அன்று ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரப்ெட்டது. அதில் வரப்செற்ற ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்குப் ெட்டியல்
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
ெணியின் விவரம்

வ.எண்

மதிப்ெீடு

ஒப்ெந்ததாரர்

லட்சத்தில்

திருவாளர்கள்

3.00

இ.இளங்தகாவன்

ரூ.

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

விவரம்

விவரம்

குடிநீ ர் நிதி
1

ஆரணி நகராட்சி ெகுதிகளில் உள்ள
சிறுமின்விமச மற்றும் தமலமம
நிதரற்று நிமலயங்களில் உள்ள

0.05% குமறவு
0.39

ஆர். கந்தன்

மின்தமாட்டர்கள் ெழுது ொர்த்தல்

% அதிகம்

ெணி
2

ஆரணி நகராட்சி குடிநீர் விநிதயாக

ெிரதாை குழாய்கள், குடிநீர் விநிதயாக

இ.இளங்தகாவன்

2.00

ெகிர்மாை குழாய்கள் உமடப்புகள் சரி

0.06% குமறவு

ஆர். கந்தன்

0.30% அதிகம்

சசய்யும் ெணி
அலுவலக

குறிப்பு

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

:-1.மன்றம்

வழங்கியுள்ள

(தகாப்புஎண்.765/E1/2019)

ஒப்புதல்

அளிக்கலாம்.2.தமற்குறிப்ெிட்டுள்ள

ஒப்ெந்ததாரர்களுக்கு

ெணிஆமண

வழங்க

ெணிகளுக்கு
மன்றம்

குமறந்த

அனுமதிகலாம்.

8. இந்நகராட்சியில் Covid -19 தாக்கத்தால் சொதுமக்கள் உயிர் காக்கும் வண்ணம் தற்தொது 144 தமட
உத்தரவு உள்ளதால், சத்தியமூர்த்தி ெகுதியில் JCB மூலம் மமழநீர் வடிகால்வாய்களில் உள்ள கசடுகமள
துர்வாரும்

ெணிகமள,

இந்நகராட்சி

ெதிவுசெற்ற

ஒப்ெந்ததாரர்

திருமதி.S.உஷாராணி

ஆரணி

அவர்கள்

மூலம் ெணியின் அவசர அவசியம் கருதி ரூ.21000/- மதிப்ெீட்டில் தமற்சகாள்ள மன்றத்தின் முன் அனுமதி
செற்று தவமல உத்தரவு வழங்கலாம். ஆமணயாளரின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் : 765/2019/இ1)

9. ஆரணி நகராட்சியில் எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சதருவிளக்கு ெராமரிப்பு ெணிகளுக்கு ததமவயாை
மின்உெகரணங்கள் வரும் ஏப்ரல் 2020 முதல் சசப்டம்ெர் 2020 வமர ஆறு மாத காலத்திற்கு வாங்கி,
நகராட்சி

மகயிருப்பு

மவத்து

ெயன்ெடுத்தி

சகாள்ள

ஆகும்

ததாராயமாக

சசலவிைம்

ரூ.2.00

இலட்சத்திற்கு அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன்

அனுமதி செற்று தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி தகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 ெிரிவு 15-ன்
கீ ழ் சசலவிைம் தமற்சகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம்.(ந.க.எண் :592/2020/இ1)

10. ஆரணி நகராட்சியில் தமிழக அரசின் ஆமணகிணங்க மார்ச் மாதம் 25 முதல் ஏப்ரல் 14ம் தததி வமர
சகாராை தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மககள் சசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது.சாமல ஓரம் வசிக்கும் மக்கள்,
ஊைமுற்றவர்கள், வசதி இல்லாதவர்கள் நகராட்சியின் கட்டுொட்டில் இயங்கி வரும் அம்மா உணவகத்தில்

இலவச உணவு வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. அம்மா உணவகத்தில் குடிநீருக்காக சொருத்தப்ெட்ட RO ெிளான்ட்
இயந்திரம் மற்றும் ெமழய தெருந்து நிமலயத்தில் உள்ள

RO ெிளான்ட் இயந்திரம் ஆகியமவகள் ெழுது

ஏற்ப்ெட்டு உள்ளது. தமற்ெடி அம்மா உணவகத்தில் உள்ள RO ெிளான்ட் இயந்திரம் முழுவதுமாக ெழுது
அமடந்து விட்டெடியால்

புதியதாக RO ெிளான்ட் இயந்திரமும் ெமழய தெருந்து நிமலயத்தில் உள்ள RO

ெிளான்ட் இயந்திரத்திமை ெழுது சரி சசய்திடவும் ஆகும் ததாராய சசலவிைம் ரூ.30,000/-ற்கு அவசர
அவசியம்

கருதி

நகராட்சிகளின்

மன்ற

சட்டம்

அனுமதி

1920 ெிரிவு

எதிர்தநாக்கி

15ன்

ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

கீ ழ்

தைி

அலுவலர்

சசலவிைம்

அவர்களின்

தமற்சகாண்டமத

முன்

அனுமதி

மன்றத்தின்

செற்று

ொர்மவக்கும்

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம் (தகாப்பு எண் 765/2019/இ1)

11.

ஆரணி

நகராட்சிக்கு

சசாந்தமாை

TN25V

9461

இலகு

ரக

வாகைம்

குடிநீர்

ெணிகளுக்காக

ெயன்ொட்டிலிருந்த வாகைம் தற்தொது ெழுதமடந்ததால், குடிநீர் விநிதயாகம், மெப்பு உமடப்பு, வரி வசூல்
விளம்ெரம் ெணிகள் ொதிக்கப்ெடுகிறது.
ஆகும் ததாராயமாக சசலவிைம்
அலுவலக குறிப்பு :-

ெழுதமடந்த வாகைம் தைியார் ஒர்க்ஸ் ஷாப்

ரூ.30000.00-ற்கு மன்ற ஒப்புதல் தகாரப்ெடுகிறது.

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி குடிநீர்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :

12.

ஆரணி

நகராட்சியின்

ரிப்தெர் சரிொர்க்க

நகராட்சியில்
சார்ெில்

சொதுமக்கள்

தெருந்து

கூடும்

நிமலயத்தில்

/2019/இ1)

இடங்களில்
கிருமி

சகாதராைா

நாசிைி

மவரஸ்

சதளித்து

ெரவாமல்

வருகின்றைர்.

தடுக்க

மாவட்ட

ஆட்சியாளர் வாய்சமாழி உத்தரவில் சகாதராைா விழிப்புணர்வுக்கு தெருந்து நிமலயத்தில் சொதுமக்கள்

மககள் கழுவுவதற்கு ததமவயாை 5 இடங்களில் தண்ணர்ீ வசதிகள் (Wash Basin) அமமத்து தர ஆகும்
ததாராயமாக சசலவிைம்
அலுவலக குறிப்பு :-

ரூ30000.00 மன்ற ஒப்புதல் தகாரப்ெடுகிறது.

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :

/2019/இ1)

13. ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 01 முதல் 33 வமர உள்ள சதருகளில் குடிநீர் விநிதயாகம் இரண்டு
நாட்களுக்கு ஒரு முமற வழங்கப்ெடுகிறது. தமலும் நகரில் ஆழ்துமள கிணற்றுடன் கூடிய சிறுமின்
விமச ெம்புகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்ெடுகிறது. வரும் காலம் தகாமட சவப்ெம் மற்றும் ெருவநிமல

மாற்றம் ஏற்ெடும் தொது பூமியில் நீர்மட்டம் குமறய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ெட்சதில் நகரில்
சொது மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கிட ஆரணி நகராட்சி மூலம் தைியாருக்கு ஒப்ெந்தப்புள்ளி விடப்ெட்டு
குடிநீர் வழங்கிட ஆகும் ததாராயமாக சசலவிைம்

ரூ.10.00 இலட்சத்தில், 2019-2020 water Supply Fund –ல்

ெணி சசய்ய மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2. தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி குடிநீர்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம்.(ந.க.எண் :

/2019/இ1)

14. ஆரணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆமணயாளர் அமற, நகரமன்ற தமலவர் அமற,சொறியாளர் அமற
மற்றும் வரிவசூல் மமயம் தொன்ற ெகுதிகளில்
மற்றும்

மின்ெணிகள்

சசய்ய

1.50 Ton குளிர் சாதை செட்டிகள் அமமக்கும் ெணி

தயாரிக்கப்ெட்ட

உத்ததச

மதிப்ெீட்டுத்

சதாமக

மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் சமர்ெிக்கப்ெடுகிறது.

ரூ.3.00/-இலட்சத்திற்கு

அலுவலக குறிப்பு :-1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய்
நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.765/2019/இ1)

15.ஆரணி நகராட்சியில் தமிழக அரசின் ஆமணகிணங்க மார்ச் மாதம் 25 முதல் ஏப்ரல் 14ம் தததி வமர

சகாராை தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மககள் சசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. அவசர அவசியம் கருதி சகாராை
தநாய் தடுப்பு ெணிக்கு

மலசால்-5000 லிட்டர்கள், 3 அடுக்கு முககவசம்-5000 எண்ணிக்மககள்-(ஒரு முமற

மட்டும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்) ப்ளாக் ெிைாயில் 100-லிட்டர்

ஆகியமவகமள சொறியியல் ெிரிவின் மூலம்

வாங்கிட

இந்நகராட்சியின்

இருந்து

அவசியம்

கருதி

சொது

சுகாதாரப்ெிரிவில்

குறிப்பு

வழங்கப்ெட்டதின்

தெரில்

தமற்க்குறிப்ெிட்ட சொருட்கள் வாங்கிட ஆகும் ததாராய சசலவிைம் ரூ.20.00/-ற்கு(இலட்சத்தில்) அவசர
மன்ற

அனுமதி

எதிர்தநாக்கி

தைி

அலுவலர்

அவர்களின்

முன்

சசலவிைம் தமற்சகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

அனுமதி

செற்று

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம் (தகாப்பு எண் 765/2019/இ1)

16.இந்நகராட்சி

எல்மலக்குட்ெட்ட

33

வார்டுகளில்

சகாதராைா

மவரஸ்

தடுப்பு

நடவடிக்மக

ெணிகள்

சசலவிைம்

சதாமக

துரிதமாக தமற்சகாள்ள தவண்டி கீ ழ்க்கண்டுள்ள சொருட்களாை
வ.எண்

ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம்

எண்ணிக்மக அளவு

1

மகயுமற

1000 எண்ணிக்மக

2

முக கவசம்

1000 எண்ணிக்மக

3

முழு ொதுகாப்பு உமட

30 எண்ணிக்மக

4

இயந்திர சதளிப்ொன்

5 எண்ணிக்மக

5

தசாடியம்மைப்தொ குதளாமரடு கமரசல்

1000 லிட்டர்

6

மலசால்

2000 லிட்டர்

7

தசாப்பு

500 எண்ணிக்மக

8

நீர்த்த சுண்ணாம்பு தூள்

10 டன்

9

Sanitizer 100ml

100 எண்ணிக்மக

10

ஒளிரும் சட்மட

500 எண்ணிக்மக

11

சடட்டால் கமரசல்

200 லிட்டர்

12

தசாப்பு கமரசல்

200 லிட்டர்

13

ெிளிச்சிங் ெவுடர்

5 டன்

தமற்கண்டவாறு

உள்ள

சொருட்கமள

வாங்க

அதற்காை

ரூ.20.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

ஆகும்

ததாராய

அலுவலக குறிப்பு: 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.தைி அலுவலர் முன்அனுமதி செற்று சப்மள உத்தரவு
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கல

17.இந்நகராட்சி சொது சுகாதாரப் ெிரிவு துப்புரவு ெணியாளராக ெணிபுரியும் எம்.கமலா என்ெவர் ெணி நீக்க
காலத்மத ெணிக்கலமாக தகட்டு சசன்மை உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு எண் 22367/ 2019 வழங்கப்ெட்ட
தீர்ப்ெின்ெடி

சசன்மை

அரசு

வழக்கறிஞர்

திரு.வி.செயெிரகாஷ்

நாராயணன்

அவர்களிடம்

கருத்து

செறப்ெட்டதற்கு கட்டண சதாமக ரூ.5000/- வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண் : 2053/2019/எச்1)

18.ஆரணி நகராட்சி சொது சுகாதாரப் ெிரிவு 2020 – 2021 ஆண்டுக்காை சகாசு ஒழிப்பு ெணிக்காக காமல
மற்றும் மாமலயில் முதிர்வு சகாசுக்கமள அழிக்க கீ ழ்க்கண்ண்டவாறு
1 Temephos
50% Extra 50Ltr
2 Pyretherum
2% Extra 50Ltr
3 Penthion
82.5% Extra 20Ltr
தமற்கண்டவாறு

உள்ள

மருந்துகமள

வாங்கவும்

அதற்காக

ஆகும்

இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக

குறிப்பு

:

.1.மன்றம்

அனுமதி

அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி

தமற்சகாள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.(தகாப்பு எண் : 9410/2007/எச்1)

19.இந்நகரட்சியில்
நகராட்சியில்
ெணியிடம்

இயக்கப்ெட்டு

சொது

தொதிய

மட்டுதம

வாகைங்கமள
ஓட்டுநர்கமள

சுகாதாரப்

ஓட்டுநர்

உள்ளதால்

வருகிறது.
இயக்க

மீ தமுள்ள

இதைால்

முடியாமல்

ஒப்ெந்த

ெிரிவில்

ெணியிடங்கள்

2019

துப்புரவு

உள்ளது.எைதவ
–

2020ம்

வரும்

மீ தம்

2

துப்புரவு

ெணியில்

உள்ள

வருவாய்

தமாட்டார்

ரூ.1.20
நிதியில்

வாகைங்களுக்கு

எண்ணிக்மகயிலாை

ஓட்டுநர்

ெணியாளர்கமளக்

சகாண்டு

ததாய்வு

தமாட்டார்

ெணியமர்த்திசகாள்ளவும்
ஆண்டிற்காை

சசலவிைம்

சசலவிைம்

நிமலயில்

வாகைங்கமள

நகரில்

அடிப்ெமடயில்

திருவண்ணாமமலஅவர்களின்

ெராமரிக்கப்ெட்டு

இல்லாத

ததாராய

ஏற்ெடுகிறது.

அதைால்

வாகைங்கமள

மாவட்ட

சசயல்முமறகள்

இயக்க

ஆட்சித்தமலவர்

ந.க.எண்.F3/17888/2018

நாள்:.௦7.2019ன் ெடி நெர் ஒன்றுக்கு சதாமக ரூ.500/-வதம்
ீ
11 தமாட்டார் வாகைங்களுக்கு 30 நாட்களுக்கு
165000/-வதம்
ீ
1 ஆண்டுக்கு ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ.2007500/-க்கு மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.
அலுவலக

குறிப்பு

:

1.மன்றம்

அனுமதி

அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி

தமற்சகாள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.(தகாப்பு எண்.297/2020/எச்1)

சசலவிைம்

வருவாய்

நிதியில்

20. ஆரணி நகராட்சியில் தமிழக அரசின் ஆமணகிணங்க மார்ச் மாதம் 25 முதல் ஏப்ரல் 14ம் தததி வமர
சகாராை தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மககள் சசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. அவசர அவசியம் கருதி சகாராை
தநாய்

தடுப்பு

ெணிக்கு

மலசால்-1000 லிட்டர்கள்

வாங்கிட

ஆகும்

ததாராய

சசலவிைம்

ரூ.2.70/-

ற்கு(இலட்சத்தில்) அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன்
அனுமதி செற்று சசலவிைம் தமற்சகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம் (தகாப்பு எண் 765/2019/இ1)

21.ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் சகாதராைா மவரஸ் ெரவாமல் தடுக்கும் சொருட்டு தநாய் தடுப்பு ெணிகள்
தமற்சகாள்ள மல்லிமக சுய உதவிக் குழு மூலம் 20 தற்காலிக ெணியாளர்கள் சப்மள சசய்யவும் மூன்று

மதங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தமலவர் திருவண்ணாமமல அவர்கள் நிர்ணயித்த திைக் கூலி ரூ.370/என்ற

அடிப்ெமடயில்

மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக

குறிப்பு:

ஆகும்

1.மன்றம்

ததாராய

சசலவிைம்

ரூ.6.88 இலட்சத்திற்கு

அனுமதிக்கலாம்.2தமற்ெடி

சசலவிைம்

மன்றத்தின்

வருவாய்

அனுமதிக்கு

நிதியில்

தமற்சகாள்ள

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.3.அவசர அவசியம் கருதி தநாய் தடுப்பு ெணிகள் தமற்சகாள்ள மல்லிமக
சுய உதவிக் குழுவிற்கு தவமல உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். (தகாப்பு எண்: 538/2020/ எச்1)

22.

ஆரணி

நகராட்சிக்குட்ப்ெட்ட

சூரிய

குளத்திற்கு

புணரமமத்தல்

ெணிகளாக,

கழிவுநீமர சுத்திகரிப்பு சசய்தல்,நமடொமத,சுற்று சுவர்,வடக்கு ெகுதியில்
நமடொமத,சிறுவர்

பூங்காவிற்காை

விமளயாட்டு

உெகரணங்கள்,

மின்

Aeration

முமறயில்

நமடொமத,கிழக்கு ெகுதியில்
வசதிகள்,

ெில்டர்

மீ டியா

அமமத்தல் தொன்ற ெணிகளுக்காக,மாண்புமிகு தமிழக முதலமமச்சர் அவர்கள் 110 –ன் விதியின் கீ ழ்
ரூ.650.00

இலட்சம்

ெரிதசாதமை,
ெயன்ெடுத்தி

மதிப்ெில்

பூங்கா

விரிவாை

சசன்மைஅவர்களுக்கு

தமற்சகாள்ள

அமமப்ெதற்காை
திட்ட

அனுப்ெி

அறிவித்துள்ளார்.

வமரெடம்,

மதிப்ெீடு

தமலமம

(DPR)

மதிப்ெீடு
தயார்

சொறியாளர்

இப்ெணிகளுக்காை

தயாரித்தல்,

சசய்து

Test

நகராட்சி

அவர்களிடம்

நில

Report,

நிர்வாக

சதாழில்நுட்ெ

ஆய்வு,மண்

புமகப்ெடங்கள்

இயக்குநர்,

அனுமதி

செற

தவண்டி உள்ளதால், தைியார் மூலம் consultant நியமித்து, இப்ெணிகமள சசய்து முடிக்க ஆகும் உத்ததச
மதிப்ெீட்டுத்

சதாமக

சமர்ெிக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

ரூ.7.00/-இலட்சத்திற்கு

மன்றத்தின்

நிர்வாக

அனுமதிக்கும்

ஒப்புதலுக்கும்

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.765/2019/இ1)

23. ஆரணி நகராட்சியில் குடிநீர் விநிதயாகம் சசய்ய WATER SUPPLY TANKER LORRY தற்சமயம் ெழுதமடந்த
நிமலயில் உள்ளது. இைிவரும் காலங்களில் தகாமட சவயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ெட்சத்தில்

நகரில் குடிநீர் ததமவ அதிகரிக்கும் எைதவ இந்நகராட்சிக்கு சசாந்தமாை DUMPER PLACSER LORRY-யில்
WATER TANKமய புதியதாக சொருத்தி தரவும் இதற்குண்டாை மதிப்ெீடு

ரூ.7.00 (இலட்சம்) குடிநீர் நிதியில்

அலுவலக குறிப்பு

சசலவிைத்மத

இருந்து சசலவிைம் தமற்சகாள்ள
:-

1.

நகர மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

மன்றம்

ஒப்புதல்

அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி

நகராட்சி

குடிநீர்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ளவும் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.765/2019/இ1)

24. ஆரணி நகராட்சியில் ஒருங்கிமணந்த குழந்மத வளர்ச்சி திட்டப்ெணிகள் 2019 -20 விதி 110-ன் கீ ழ்
மாண்புமிகு தமிழக முதலமமச்சரின் அங்கன்வாடி மமயங்கமள மறுசீர்மமத்தல் ெணிகளின் கீ ழ் ரூ.2.00
இலட்சம்

மதிப்ெீட்டில்

கங்மகயம்மன்

தகாவில்

சதருவில்

உள்ள

அங்கன்வாடி

மமயத்திற்கு

நிதி

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. இதன்ெடி தமற்கண்ட ெணிகமள தமற்சகாள்வதற்கு, மதிப்ெீடு அனுப்ெி மவக்குமாறு,
திட்ட

அலுவலர்,

மாறுெட்ட

ஊரக

வளர்ச்சி

முகமம,

திருவண்ணாமமல

அவர்கள்

தகாரியுள்ளார்கள்.ஆகதவ தமற்கண்ட ெணிகளுக்கு திட்ட மதிப்ெீடு தயார் சசய்து அனுப்ெி மவக்கப்ெதற்கு,
மன்றத்தின் அனுமதி எதிர்தநாக்கி சமர்ெிக்கெடுகிறது. ஆமணயாளர் ஒப்புதலுக்கு சமர்ெிக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.765/2019/இ1)

25. இந்நகராட்சி சொது சுகாதாரப் ெிரிவு நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் உள்ள 33 வார்டுகளில்
இருக்கும் குடியிருப்புகளில்ஏடிஸ் வமக சகாசுக்கள் உற்ெத்தியிமை தடுப்பு ெணிகள் தமற்சகாள்ளவும்

முதிர்ந்த சகாசுக்கமள ஒழிப்ெதற்கு புமக மருந்து அடிப்ெது முக்கிய ெணியாகும்.எைதவ திைசரி இரண்டு
தவமல புமக மருந்து அடிக்க புதியதாக புமக மருந்து இயந்திரம் Portable Fogging Machine 2 எண்ணிக்மக
மற்றும் Handy Fogging Machine 3 எண்ணிக்மகயும் ததாரய சசலவிைம் சதாமக ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்ற
அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2.தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய்

நிதியின் கீ ழ்தமற்சகாள்ள அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.299/2020/எச்1)

26.இந்நகராட்சி சொது சுகாதாரப் ெிரிவு சகாசு ஒழிப்பு புமக மருந்து அடிக்கும் இயந்திரம் சப்மள சசய்ய
20.03.2020

அன்று

ஒப்ெந்தபுள்ளி

தகாரியதில்

வரப்செற்ற

ஒப்ெந்தபுள்ளிகள்

மன்றத்தின்

ொர்மவக்கும்

முடிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
N.R. TRADERS 22A, E.B காலணி, T.V.S
Nagar இமடயார்ெமளயம்,

1

Fogging

Machine

விமல – 1,08,560/-

ஒன்றின்

Handy Fogging Machine ஒன்றின் விமல –
27,140/Portable
Fogging
Machine
ஒன்றின்

தகாயம்புத்தூர் – 25

அமுதா ஏசென்சீஸ் 2 /342,

கரும்ொொமளயம் M.G.புதூர்(அ)

2

Portable

விமல – 1,13,280/-

Handy Fogging Machine ஒன்றின் விமல –
28,320/ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2.குமறந்த விமலப்புள்ளி

சூலூர் தகாயம்புத்தூர் – 641406
அலுவலக

குறிப்பு

N.R.TRADERS

:-

1.

நிறுவைத்தின்

மன்றம்

ஒப்ெந்தபுள்ளியிமை

மன்றம்

ஏற்கலாம்.3.தைி

அலுவலர்

சகாடுத்துள்ள
முன்

அனுமதி

செற்று சப்மள உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.(தகாப்பு.எண்.299/2020/எச்1)

27. இந்நகராட்சி ெகுதியில் உள்ள கார்த்திதகயன் தராட்டில் திருமதி.மு.செயந்தி,ந.முரளி என்ெவர் செயரில்
உள்ள சசாத்துவரி சமந்தமாக மாவட்ட முன்கிப் தகாட்டில்

சதாடர்ந்த வழக்கில் டிகிரி காெி செற்று

தந்தமமக்கு நீதி மன்ற கட்டணம் மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணம், 10 வழக்கறிஞர்களுக்கு ரூ.40,000/எழுத்தால் ரூொய்.நாற்ெதாயிரம் மட்டும் வழங்க நகரமன்ற
அவர்கள்

ெட்டியல்

வழக்கறிஞர் திரு.V. சவங்கதடசன் B.Com LLM

வழங்கியுள்ளார்.

வழக்கு

எண்கள்

:

AS,No.35/2015,36/2015,52/2015,2/2015,12/2016,46/2015,51/2015,6/2015,57/2015 மற்றும் 9/2016 ஆகிய வழக்குகளுக்கு
கட்டணம் சசலுத்த தவண்டியுள்ளத்தால் தைி அலுவலர் / ஆமணயாளரின் முன்அனுமதி செற்று தமற்ெடி
கட்டணம் வழங்க மன்றத்தின் ொர்மவக்கும், அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.
அலுவக

குறிப்பு

:

வழக்கு

மற்றும்

நீதிமன்ற

அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண் : 1756/அ1/2020)

கட்டணம்

அவசர

அவசியம்

கருதி

மன்றம்

28. ஆரணி நகராட்சியில் தமிழக அரசின் ஆமணகிணங்க மார்ச் மாதம் 25 முதல் ஏப்ரல் 14ம் தததி வமர
சகாராை தநாய் தடுப்பு நடவடிக்மககள் சசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. மாண்புமிகு இந்து சமயம் மற்றும்
அறநிமலயத்துமற அமமச்சர் அவர்கள் மற்றும்

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களாலும் முன் எச்சரிக்மக

நடவடிக்மக சதாடர்ெை ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தப்ெட்டது. இக்கூட்டத்தில் சொது மக்கள் ெயன்ொட்டிற்கு
ஏப்ரல்-14 தததி வமர ஆரணி காந்தி தராட்டில் இயங்கி வரும் காய்கைி அங்காடியிமை தற்காலிகமாக
தகாட்மட மமதாைத்தில் அமமதிடுமாறு அறிவுறுத்தப்ெட்டது. தமற்ெடி இடத்தில்
மமதாைத்தில்
தகாட்மட

சவளிதய

மமதாைத்தின்

ெயன்ொட்டிற்காக
நடவடிக்மகயில்

வாகைங்கள்

உள்புறமும்

சகாண்டு

தவமல

வர

சசய்ய

நிறுத்த

மார்க்கிங்

சவளிபுறமும்

தமற்ெடி

நகராட்சி

உத்தரவு வழங்கி தமற்ெடி ெணிகள் சசய்திட ஆகும்

மற்றும்

இடத்திமை

ெணிகமள
ெதிவு

மலன்

சகாராை

ஒப்ெந்ததாரர்

சமன்

தநாய்

JCB

73 கமடகள்,

இயந்திரம்

ெடுத்தி
தடுப்பு

E.இளங்தகாவன்

சொது

முன்

சகாண்டு
மக்கள்

எச்சரிக்மக

என்ெவருக்கு

ெணி

ததாராய சசலவிைம் ரூ.74000/-ற்கு அவசர அவசியம்

கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி செற்று நகராட்சிகளின்
சட்டம்

1920 ெிரிவு

15ன்

மவக்கப்ெடுகிறது.

கீ ழ்

சசலவிைம்

தமற்சகாண்டமத

மன்றத்தின்

ொர்மவக்கும்

ெதிவிற்கும்

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம் (தகாப்பு எண் 765/2019/இ1)

29.இந்நகராட்சியின் 21.03.2019 கணிைி ெிரிவு, சொது ெிரிவு,சொறியில் ெிரிவு,சொது சுகாதார ெிரிவு மற்றும்
நகரமமப்பு

ெிரிவு

ெயன்ெடுத்தப்ெடும்

Canon

328

image

Class

Toner

முழுவதும்

தீர்ந்துவிட்டதால்

அதற்குண்டாை HP 328 Toner 20 எண்ணிக்மகயும், Canon LBP 2900 அதற்குண்டாை 12A Toner 15 எண்ணிக்மக,
Mouse 10எண்ணிக்மக,Dot Martix Printer 2 எண்ணிக்மக, அரசு அங்கீ காரம் செற்ற கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலம்
வாங்கிக்சகாள்ள அதற்காை ததாராய சசலவைம்
ீ
ரூ.2,00,000/-ற்கு மன்றம் அனுமதிக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது
அலுவலக குறிப்பு:மன்றம்

அனுமதி வழங்கலாம்.

30.ஆரணி நகராட்சி அலுவலகம் மற்றும் அதமை சுற்றி உள்ள வளாகத்தினுள் நமடசெறும் நிகழ்வுகமள

கண்டறியவும், ொதுகாப்பு நலன் கருதியும் 6 எண்ணிமகயிலாை CCTV CABLE அமமக்க ஆகும் ததாராய
சசலவிைம் ரூ.1,00,000/- வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கும்,அனுமதிக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:மன்றம்

அனுமதி வழங்கலாம்.

31. இந்நகராட்சி 2020-2021-ன் ஆண்டின் சொது ெிரிவு, வருவாய் ெிரிவு,சொறியில் ெிரிவு,சொது சுகாதார
ெிரிவு மற்றும் நகரமமப்பு ெிரிவு

ஆகிய ெிரிவுகளுக்கு ததமவயாை எழுதுப் சொருட்கள் A4 தெப்ெர்,

லிகல் தெப்ெர்,ெதிதவடுகள் மற்றும் இதர சொருட்கள் ெின்வருமாறு வாங்கதவண்டியுள்ளதால்
1

A4 தெப்ெர்

100 ரிம்

2

லிகல் தெப்ெர்

50 ரிம்

3

தன் ெதிதவடுகள்

50

4

ெகிர்மாை ெதிதவடுகள்

15

5

சடொசிட் ெதிதவடுகள் ெக்கம் – 25

25

6

சடொசிட் ெதிதவடுகள் ெக்கம் – 5௦

25

7

கார்ென் தெப்ெர்

8

வருமக ெதிதவடு நாட்குறிப்பு

20

9

தன் ெதிதவடு நாட்குறிப்பு
Now Tax Chelan Register

2௦

1௦

தமற்குறிப்ெிட்டுள்ள

2 ொக்சகட்

அலுவலக

20
ெதிதவடுகள்

தெப்ெர்கள்

அரசு

அங்கீ காரம்

Tamilnadu Multipurpose Indco Services ,Trichy) என்ற நிறுவைத்தில் தநரடியாக

செற்ற

நிறுவைமாை

(

வாங்கி சகாள்ளவும் அதற்காை

உத்ததச சசலவிைம் ரூ.3..00 இலட்சத்தின் மன்றத்தின் முன் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2தமற்ெடி சசலவிைத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதிலிருந்து
தமற்சகாள்ள

அனுமதி

எதிர்தநாக்கி

தைி

அலுவலர்

அவர்களின்

முன்

அனுமதி

செற்ற

சதாடர்

நடவடிக்மக தமற்சகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

32.

இந்நகராட்சிக்குட்ெட்ட

நடவடிக்மக
ஏற்ப்ெடுத்த

ெணி

33

வார்டுகளில்

தமற்சகாள்ள

நகராட்சியின்

அமைத்து

குப்மெகள்

சகாதராைா

மவரஸ்

சதருக்களிலும்

தசகரிக்கும்

நாசிைி சதளிக்கும் ெணி தமற்க்சகாள்ளப்ெடும்

தநாய்

தடுப்பு

சொதுமக்களுக்கு

TATA Ace 2 வாகைங்களில்

முன்சைச்சரிக்மக

திைமும்

விழிப்புணர்வு

ஒலிப்செருக்கிகள்

,கிருமி

TATA Ace-ல் மமக்குடன் கூடிய ஒலிப்செருக்கி மற்றும்

ஆமணயாளர் ெீப்ெில் மமக்குடன் கூடிய ஒலிப்செருக்கி ஆகியமவகமள சொருத்தும் ெணியிமை அவசர
அவசியம் கருதி சொறியியல் ெிரிவின் மூலம் தமற்சகாள்ள இந்நகராட்சியின் சொது சுகாதாரப்ெிரிவின்

31.03.2020-ன் குறிப்ெில் சதரிவிக்கப்ெடுள்ளதிர்கிணங்க ததாராய சசலவிை சதாமக ரூ.45,000/-ற்கு அவசர
அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தைி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி செற்று தைியார்
நிறுவைத்திடம்

விமலப்புள்ளி

தகாரி

நகராட்சிகளின்

சட்டம்

1920

ெிரிவு

15-ன்

கீ ழ்

சசலவிைம்

தமற்சகாண்டமத மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:-மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம். (ந.க.எண்.765/2019/இ1)

தைி அலுவலர்
ஆரணி நகராட்சி

