கூட்ட எண் 06

நகராட்சி அலுவலகம்,

2020 – 2021 –ம் ஆண்டு

ஆரணி,

நாள் 31.08.2020

2020-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 31.08.2020-ந்தததி திங்கட்கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் ஆரணி
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடபெற்ற அவசர கூட்ட நடவடிக்மககள்.

பொருள்கள்
1.

இந்நகராட்சி

ஆமணயர்

அவர்களின்

ஆகஸ்ட்

2020

ஆம்

மாதத்திய

நாட்குறிப்ெிமை

மன்றத்தின்

ஆம்

மாதத்திய

நாட்குறிப்ெிமை

மன்றத்தின்

ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.

2.

இந்நகராட்சி

பொறியாளர்

அவர்களின்

ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

ஆகஸ்ட்

2020

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யலாம்.

3. ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு எண் 1 முதல் 33 வமர உள்ள பதருக்களில் கழிவுநீர் கால்வாய் உட்புறம்
ெல பதருக்களில் வண்டல் மண் நிரம்ெி கழிவுநீர் பவளிதய வருவதால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிரமாக
உள்ளது.

இதைால்

தநாய்

பதாற்று

ஏற்ெடும்

அொயம்

உள்ளது.

எைதவ,

நகரில்

உள்ள

கால்வாய்

அமடப்புகமள எடுத்து தர தைியார் மூலம் JCB இயந்திரம் மற்றும் டிராக்டரில் வண்டல் மண் எடுக்க
ததாராய மதிப்ெீடு
இருப்ெதால்,

ரூ.9.80 இலட்சம் பசலவு ஆகும்.

இப்ெணி

தவண்டெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

அவசியம்

கருதி

இைி

தவமலகள்

வரும் காலங்கள்

பசய்ய

இந்

நகர

மமழக்காலம் பதாடங்க

மன்றத்தின்

அனுமதிக்கு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1)

4. ஆரணி நகராட்சியில் புதிய தெருந்து நிமலயம் கட்டி சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு தமல் கடந்து உள்ளது.
இந்த தெருந்து நிமலயத்தில் உள்ள தூண்கள் ெழுதமடந்து உள்ளது. இந்த இடத்தில் உள்ள தூண்கமள

ெழுது சரி பசய்ய ஆகும் ததாராய பசலவிைம் ரூ.1.00 இலட்சம் ஆகும். இப்ெணி அவசியம் கருதி, நகர
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு தவண்டெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1)

5.ஆரணி நகராட்சியில் 5 MCC உள்ளது. அங்கு உள்ள இயந்திரம் ெழுது ஏற்ெட்டுள்ளது. இயந்திரத்மத
ெழுது சரி பசய்யவும், விளம்ெர ெலமக மவக்கவும் ஒப்ெந்தாரர் மூலம் தவமலமய
பதாமகமய

ஏற்று

ெணிகள்

தமற்பகாள்ள

மன்றத்தின் அனுமதிக்கு தவண்டெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:-

ஆகும்

மதிப்ெீடு

ரூ.1.25

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1)

இலட்சம்

பசய்த உடன்

பசலவிைத்மத

நகர

6.

இந்நகராட்சி

பொது

சுகாதாரப்

ெிரிவு

இளநிமல

உதவியாளராக

ெணிபுரிந்து

வந்த

அ.தசதுராமன்

என்ெவர் 17.06.2020-ல் ெணியில் காலமாகிவிட்டார்.எைதவ, அன்ைார் SPF கணக்மக முடித்து அவருமடய
மமைவி

M

ததவி

பெயரில்

கீ ழ்கண்டவாறு

பதாமகமய

வழங்க

மன்றத்தின்

அனுமதிக்கு

மவக்கப்ெடுகிறது.
அசல்

– ரூ.5880/-

வட்டி

– ரூ.1961/-------------பமாத்தம்
ரூ.7841/--------------அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண் : 1034/2020/ெி2)

7. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் ெிரிவு தூய்மம ெணியாளராக ெணிபுரிந்து வயது முதிர்வு காரணமாக
30.06.2020ல்

ஓய்வு

பெற்ற

திருமதி.R.மண்ணுஅம்மாள்/ராமசாமி

என்ெவர்

SPF

கணக்மக

கீ ழ்கண்டவாறு பதாமகமய வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ஒப்புதலுக்கும் மவக்கெடுகிறது.
அசல்

முடித்து

– ரூ.2,960/-

வட்டி

– ரூ.8,581/-

நி.ெ. பதாமக

- ரூ.10,000/-------------பமாத்தம்
ரூ.21,541/--------------அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(தகாப்பு எண் : 960/2020/ெி2)

8. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் ெிரிவிற்கு தநாய் தடுப்பு ெணிக்காக ததமவயாை கிருமிநாசிைிகள் அவசர
அவசியம் கருதி Sec 15ன்ெடி தி. திருப்ெத்தூர் அக்தரா இன்ஜிைியரிங் Co-Operative Society திருப்ெத்தூர் என்ற

நிறுவைத்தில் இருந்து வாங்கிக்பகாள்ளவும் அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ. 50000/-க்கு
மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.2.அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன்
அனுமதி பெற்று தி. திருப்ெத்தூர் அக்தரா இன்ஜிைியரிங்

Co-Op Centre

திருப்ெத்தூர் சப்மள

உத்தரவு

வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3.தமற்ெடி பசலவிைம் Sec15ெடி தமற்பகாள்ளலாம்.
தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1
9. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட

33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள்

துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீ ழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை
வ. எண்

ொதுகாப்பு உெகரணங்கள் (ம) கிருமிநாசிைி
பொருட்களின் விவரம்

எண்ணிக்மக அளவு

1.

தசாடியம் மைப்தொகுதளாமரடு கமரசல்

2000 லிட்டர்

2.

மலசால்

2000 லிட்டர்

தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ.

5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு: 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1

10. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள்
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீ ழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை
வ. எண்

ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம்

எண்ணிக்மக அளவு

1.

முழு உடற்ொதுகாப்பு உமட

1500 எண்ணிக்மக

தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ.
11.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு. 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள உத்தரவு
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1

11. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் பகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள்
துரிதமாக தமற்பகாள்ள தவண்டி கீ ழ்க்கண்டுள்ள பொருட்களாை
வ. எண்

ொதுகாப்பு உெகரணங்கள் (ம) கிருமிநாசிைி

எண்ணிக்மக அளவு

பொருட்களின் விவரம்

1.

ெிளிச்சிங் ெவுடர்

3000 கிதலா

2.

நீர்த்தசுண்ணாம்பு நீர்

5000 கிதலா

மகயுமற(ஒருமுமற மட்டுதம ெயன்ெடும்)

5000 எண்ணிக்மக

4.

மூன்று அடுக்கு முகக்கவசம்

5000 எண்ணிக்மக

5.

Hand Sanitizer

500 லிட்டர்

3.

தமற்கண்டவாறு உள்ள பொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய பசலவிைம் பதாமக ரூ.

8.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு.: 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று சப்மள
உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1
12. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட கார்த்திதகயன் தராடு, ெமழய மற்றும் புதிய தெருந்து நிமலயம்

VAK

நகர், பெண்கள் தமல்நிமலப்ெள்ளி விமளயாட்டு மமதாைம் ஆகிய ெகுதிகளில் உள்ள கால்வாய்கமள

JCB இயந்திரம் மூலம் தூர்வாரிய வமகயில் வாடமக பதாமக ரூ. 76000/- மட்டும் ஆரணி ஶ்ரீ ஜாைகி
எர்த் மூவர்ஸ் நிறுவைத்திற்கு வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.

அலுவலக

குறிப்பு.1.மன்றம்

அனுமதிக்கலாம்.2.தமற்ெடி

இருந்து வழங்க அனுமதிக்கலாம். ககோப்பு எண்.

பசலவிைத்

பதாமகமய

வருவாய்

819/2020/இ1

13. இந்நகராட்சி பொது சுகாதரப்ெிரிவில் தூய்மம ெணியாளராக ெணி புரிந்து வயது முதிர்வு

காரணமாக 30.06.2020-ல் ஓய்வு பெற்ற P.காணிக்கராஜ் என்ெவரின் சிறப்பு தசம நலநிதி கணக்மக
முடித்து கீ ழ்கண்ட விவரப்ெடி பதாமக வழங்க மண்டர்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அசல்

வட்டி
நி.ெ.பதாமக
தகாப்பு எண்.902/2020/ெி2

:2960
:20632
:10000
:33.592

அலுவலக குறிப்பு:-தமற்ெடி பதாமக வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

நிதியில்

14. ஆரணி நகராட்சி பொது சுகாதரப்ெிரிவு நகரில் பகாதராைா மவரஸ் ெரவமல தடுக்கும் பொருட்டு
அறிந்து பகாள்ளுதல் என்ற மல்டி கலர் தநாட்டீஸ் அச்சடித்து பொதுமக்களுக்கு வடுகள்
ீ
ததாறும் வழங்க
விமலப்புள்ளி தகாரியதில் வரப்பெற்ற விமளபுள்ளிகள் மற்றும் ததாராய பசலவிைம் ரூ.65000/-க்கும்
மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
GST உட்ெட-ஒன்றுக்கு
1

சுெம் ெிரிண்டர்ஸ்,39/7,பகாசமாடத் பதரு,திருவண்ணாமமல

ரூ.3.25

2

ஜைைி ெிரிண்டர்ஸ்,39/1,பசன்ைப்ென் பதரு, திருவண்ணாமமல

ரூ.3.55

3

அண்ணாமமலயார் ஆப்பசட் ெிரிண்டர்ஸ்,987-A II nd Street,பதன்றல்

ரூ.3.60

நகர், தவங்கிகால்,திருவண்ணாமமல
தகாப்பு எண்.483/2020/எச்-1
அலுவலக குறிப்பு:-1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.அவசர அவசியம் கருதி தநாய் தடுப்பு ெணி அவசியம்
தைி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று குமறந்த விமலப்புள்ளி பகாடுத்த சுெம் ெிரிண்டர்ஸ்
அச்சகத்தில் அச்சடித்தமமக்கும் பதாமக வழங்கியமதயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

15. இந்நகராட்சி பொது சுகாதரப்ெிரிவில் இயங்கி வரும் மூன்று எண்ணிக்மக வாகைங்களுக்கு

06.09.2020,26.09.2020 (ம) 27.09.2020ந் தததியுடன் இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. தமலும் ஓராண்டிற்கு
புதுப்ெித்துக் பகாள்ள யுமைபடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவைத்திற்கு பதாமக பசலுத்த ததாராய
பசலவிை பதாமக ரூ.83302/-மட்டும் மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.
1.

2.

TN 25 AX 6476

TN 25 AX 6476

- 32852/-

3.

TN 25 AX 6476

- 32852/-

ஆக பமாத்தம்

= 83302/-

- 32852/--------------------

அலுவலக குறிப்பு:-1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன் அனுமதி
பெற்று பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.

16. இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமாை காஜிவாமட மாடு அடிக்கும் பதாட்டியிமை 2020-21ம் ஆண்டிற்கு

புதுப்ெிக்க தமிழ்நாடு மாசு கட்டுொட்டு வாரியத்திற்கு F.TVM 0275/R3/DEE/TNPCB/TVM/2020 நாள்: 25.08.2020ன்
கடிதத்தின் ெடி பதாமக ரூ.8800/- மட்டும் பசலுத்த மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன் அனுமதி
பெற்று பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.

17. உயர்திரு மாவட்ட ஆட்சியர்,திருவண்ணாமமல அவர்களின் ந.க.எண்: ஆ4/7791/2020, நாள் : 16.03.2020
கடிதத்தில்,ஆரணி வட்டம் மற்றும் நகர எல்மலக்குட்ெட்ட அரசு புறம்தொக்கு (பூந்ததாட்டம்) வார்டு F

,ெிளாக் 1, நகரளவு எண் 17/1–ல் 4000 சதுர மீ ட்டரில்,405 சதுர மீ ட்டர் ெரப்ெில் ஆக்கரமிப்பு பசய்து வடு
ீ கட்டி
வசித்து வரும் 8 நெர்களுக்கு வட்டு
ீ
மமைப்ெட்டா வழங்கிட கிராமிய நத்தமாக வமக மாற்றம் பசய்திட
ஆரணி நகராட்சியின் மன்ற தீர்மாைம் இயற்றி தருமாறு பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

தமற்ெடி கடிதத்தில் பதரிவிக்கப்ெட்டதின் தெரில் ஆரணி நகர சார் ஆய்வாளரின் 17.08.2020ந் தததிய

குறிப்ெில் ஆரணி நகரம் சர்தவ வார்டு F, ெிளாக் 1, நகரளவு எண் 17/1ல் 405 சதுர மீ ட்டர் இடமாைது
நகராட்சி பூந்ததாட்டம் மற்றும் காலி நத்தம் எை உள்ளது.தமற்ெடி இடத்மத கிராமிய நத்தமாக வமக
மாற்றம் பசய்ய மன்றத்தின் முடிவிற்கு மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-1. மன்றம் முடிவு பசய்யலாம். (தகாப்பு எண் : 557/2020/எப்1)

18. ஆரணி நகராட்சியின் பொது சுகாதரப்ெிரிவில் ெயைற்ற உமடந்த டம்ெர் ெின்கள் 24 எண்ணிக்மகயும்
டம்ெர் ெிதளசர் மூடி 17 எண்ணிக்மகயும் துருெிடித்து ெயன் ெடுத்த முடியாத நிமலயில் இருப்ெதாக
பொது சுகாதரப்ெிரிவின் சுகாதார ஆய்வர் குறிப்பு வழங்கியுள்ளதின்
ஏலத்தில் விட மன்றத்தின் ஒப்புதல் தகாரப்ெடுகிறது.
தகாப்பு எண் : 771/இ1/2019

அலுவலக குறிப்பு:-மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

தெரில் தமற்ெடி பொருட்கமள பொது

