
கூட்ட எண் 04                 நகராட்சி அலுவலகம், 
2020 – 2021 –ம் ஆண்டு                 ஆரணி, 
                   நாள் 30.06.2020 

2020-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 3௦.06.2020-ந்தததி சசவ்வாய் கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் ஆரணி 
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடசெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
 

சொருள்கள் 
 

1. இந்நகராட்சி ஆமணயர் அவர்களின் ஜூன் 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்ெிமை மன்றத்தின் 
ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம். 
 
 
2. இந்நகராட்சி சொறியாளர் அவர்களின் ஜூன் 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்ெிமை மன்றத்தின் 
ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு சசய்யலாம். 
 
 
3. ஆரணி நகராட்சியில் இயங்கும் ஆமணயாளர் ஈர்ப்பு ஊர்தி எண் :TN 25 AX 9318. வாகைத்தின்  டயர்கள், 
கிளாச், இன்ஜின் ஆயில்  மற்றும்  சஸ்ென்சர்  ெழுதுகள்  சரிசசய்ய ஓட்டுநர் திரு. அ.தமாகன் என்ெவர் 
மனு அளித்துள்ளார். தமற்ெடி வாகைம் சரி சசய்யவதற்கு ஆகும் ததாராய சசலவிைம் ரூ.74,000/-க்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி தவண்டப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-   1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலரின் முன் 
அனுமதி செற்று வருவாய் நிதியில் சசலவிைம் தமற்சகாண்டமத மன்றம் ஏற்கலாம்.( 
ந.க.எண்.685/2020/இ1) 
 

4. இந்நகராட்சியின் சசப்டம்ெர்-2019 கணிைி ெிரிவு, சொது ெிரிவு, சொறியியல் ெிரிவு,சொது 
சுகாதார ெிரிவு மற்றும் நகரமமப்பு ெிரிவு உள்ள கணிைி ெிரிண்டர்,தடாைர்,கணிைி சம்மந்தப்ெட்ட 
உதிரிப்ொகங்கள்  மற்றும்  ஆண்டி மவரஸ் அரசு அங்கீகாரம் செற்ற கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலம் 
வாங்கிக்சகாள்ள அதற்காை ததாராய சசலவிைம் ரூ.180000/- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

1.HP Laser Canon LBP 2900 Printer - 3 Nos 

2.HP Laser Jet 328A Toner - 20 Nos 

3.Mouse - 10 Nos 

4.Dot Matrix Printer Cartrage - 10 Nos 

 
 

 

 

 

 



5.  இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்சகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள சொருட்களாை  

வ. 
எண் 

ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. மகயுமற (ஒருமுமற மட்டுதம ெயன்ெடுத்தும்) 3000 எண்ணிக்மக 
2. ெிளிச்சிங் ெவுடர் 2 டன் 
3. நீர்த்த சுண்ணாம்புதூள் 2 டன் 
4. Infra Thermo meter  1 எண்ணிக்மக 

தமற்கண்டவாறு உள்ள சொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ. 10.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.( தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
     

 
6. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்சகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள சொருட்களாை  

வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. தசாடியம் மைப்தொகுதளாமரடு 2000 லிட்டர்கள் 

      தமற்கண்டவாறு உள்ள சொருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ. 
1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி செற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.( தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
 

7. இந்நகராட்சி சொது சுகாதார ெிரிவிற்கு தநாய் தடுப்பு தடுப்பு ெணிக்காக ததமவயாை 3 டன் ெிளிச்சிங் 
ெவுடர் அவசரம் அவசியம் கருதி Sec 15 மூலம் The Walajapet Agro Engineering & Service Co-Operative 
Centre Ltd என்ற நிறுவைத்திலிருந்து வாங்கிக்சகாள்ளவும், அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் 
சதாமக ரூ. 2,00,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். தைி அலுவலர் முன் அனுமதி செற்று The Walajapet 
Agro Engineering & Service Co- Operative Centre Ltd சப்மள உத்தரவு வழங்கியமதயும், 
அதற்குண்டாை ரசீது சதாமக வழங்கவும் மன்றம் ஏற்கலாம். தமற்ெடி சசலவிைம் Sec 15ன்ெடி  

தமற்சகாள்ளலாம்.( தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
            

 
8. இந்நகராட்சி சொது சுகாதாரப் ெிரிவில் இயங்கும் மிைிலாரி TN25BY7803க்கு வருடாந்திர FC ெழுது 
நீக்கம் சசய்யவும் Max Trucks நிறுவைத்தில் ெணிகள் தமற்சகாள்ளவும் அதற்காக ஆகும் ததாராய 
சசலவிைம் ரூ. 1.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.தமற்ெடி சசலவிைம் வருவாய் நிதியில் தமற்சகாள்ள 
மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ( ககோப்பு எண். 2404/2019/எச்1) 



09. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக குறித்து அம்மா 
உணவகத்தில் சமூக இமடசவளி கமடெிடிக்கும் விதமாக சொது மக்களுக்கு உணவு சொட்டலங்கள் 
வழங்க ததமவயாை உணவு கவர்கள் (ொர்சல்) கீழ்க்கண்ட விவரப்ெடி அவசர அவசியம் கருதி தி. 
திருப்ெத்தூர் அக்தரா இன்ஜிைியரிங் Co-Operative Society(கூட்டுறவு)வில் வாங்கவும் அதற்காக ஆகும் 
ததாராய சசலவிைம் ரூ. 2.00 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.  

1. உணவு ொர்சல் கவர்  - 72000 எண்ணிக்மக  
2. சாம்ொர் ொர்சல் கவர்  - 48000 எண்ணிக்மக 

அலுவலக குறிப்பு. 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.தி. திருப்ெத்தூர் அக்தரா இன்ஜிைியரிங் Co-Operative 
Society (கூட்டுறவு) மன்றம்  ஏற்கலாம். 3.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி செற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். ( ககோப்பு எண். 1586/2014/எச்1) 

 

 

 

10. இந்நகராட்சி சொது சுகாதாரப் ெிரிவில் ெராமரிக்கப்ெட்டு வரும் லாரி மற்றும் டாடா Ace ஆட்தடா 
ஆகியவற்றிக்கு 31.03.2020ந் தததியுடன் சாமல வரி முடிவமடகிறது. எைதவ தமலும் ஒரு ஆண்டிற்கு 
புதுப்ெிக்க ஆரணி வட்டார தொக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சதாமக சசலுத்த தவண்டிய ததாராய 
சசலவிைம் ரூ.31000/-க்கு நகர மன்ற தீர்மாை எண்,202 நாள்:28.02.2020ல் அனுமதி 
அளிக்கப்ெட்டுள்ளது.தமலும் தற்தொது கூடுதலாக TN25BY7803 க்கு சதாமக சசலுத்த தவண்டி உள்ளதால் 
தமலும் ததாராய சசலவிைமாக ரூ.10000/-க்கு மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி செற்று தமற்கண்ட 
சதாமகயிமை சசலுத்த மன்றம்  
 

 

11. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் தநாய் சதாற்று ஏற்ெட்ட தநாயாளிகள் வடீுகள் இருக்கும் 
வழித்தடத்தில் உள்ள அமைத்து சதருக்களிலும் தடுப்புகள் தற்காலிகமாக ஏற்ெடுத்தி செருமளவில் 
சொதுமக்களுக்கு ெரவாமல் தடுப்பு நடவடிக்மக தமற்சகாள்ள தடுப்புகள், Flex மவத்து (தமடசசய்யப்ெட்ட 
ெகுதி) அவசர அவசியம் கருதி Sec 15 உள்ளூர் ஒப்ெந்ததாரர் மூலம் தடுப்புகள் அமமப்ெதற்கும் 
தமல்நடவடிக்மகக்கும் மன்றத்தின் அனுமதியும், உத்ததச சசலவிைத் சதாமக ரூ. 5,00,000/-க்கு மன்ற 
அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன் அனுமதி 
செற்று சதாமக வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3. தமற்ெடி சசலவிைம் Sec 15ன்ெடி தமற்சகாள்ளலாம். 
(ககோப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. இந்நகராட்சிக்கு சசாந்தமாை சித்தா மருத்துவமமைக்கு சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு மற்றும் தநாயின் 
தீவிரத்மத குமறக்கவும், சகாடுக்கப்ெடும் மருந்துகளாை கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு  

1. அமுக்கரா சூரண மாத்திமர     
2. திரிெலா சூரண மாத்திமர     
3. சநல்லிக்காய் தலகியம்    
4. ஆடாததாமட மணப்ொகு    
5. வாத சுர குடிநீர்     

   தமற்கண்டவாறு மருந்துகமள வாங்கி வழங்க ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ. 63000/-க்கு 
மன்ற அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன் அனுமதி 
செற்று சதாமக வழங்க மன்றம் ஏற்கலாம்.3. தமற்ெடி சசலவிைம் வருவாய் நிதியில் தமற்சகாள்ள 
மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.( ககோப்பு எண். 5783/2007/H1) 

 

13. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட 33 வார்டுகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக ெணிகள் 
துரிதமாக தமற்சகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள சொருட்கள்  

வ. எண் ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. 
3 அடுக்கு முகக்கவசம் (ஒருமுமற மட்டுதம 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும்) 3000 எண்ணிக்மக 

     தமற்கண்டவாறு உள்ள சொருமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ. 30000/-
க்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்ெடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி செற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.( தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1) 
 
 
 
      
14. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக  144 தமட 
உத்தரவு காரணமாக தொக்குவரத்து தமட சசய்தது தூய்மம ெணியாளர்கமள (TN 25 AS 7224) தைியார் 
வாகைத்தில் வடீுகளிலிருந்து அமழத்து வந்து ெணிதமற்சகாண்டு திரும்ெ விடுதல் ெணி வாகைத்திற்கு 
ததமவயாை எரிசொருள் (டீசல்) சசலவிைம் தமற்சகாள்ளப்ெட்டு அதற்கு ஆகும் சசலவிைம் ரூ. 21000/-க்கு 
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு. 
அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2. தைி அலுவலர் முன் அனுமதி செற்றமத மன்றம் 
ஏற்கலாம்.( ககோப்பு எண். 2020/எச்1) 
 

 

 
     

 
 



15.ஆரணி நகராட்சியில் குடிநீர் நிதி 2019 – 2020ம் ஆண்டிற்காை ெின்வரும் ெணி தமற்சகாள்ள 
29.03.2020 அன்று ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரப்ெட்டது. அதில் வரப்செற்ற ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு 
தநாக்குப் ெட்டியலிமை மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
வ. 
எண் 

ெணியின் விவரம் 
 

மதிப்ெடீு ரூ. 
லட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 
திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி 
விவரம் 

1 வார்டு எண் 1 முதல் 33 வமர 
உள்ள சதருக்களில் டிராக்டர் 
மூலம் குடிநீர் வழங்கும் ெணி 

10.00 E.இளங்தகாவன் 
 R. கந்தன் 

 0.09%குமறவு 

0.43%. அதிகம் 

அலுவலக குறிப்பு :-1.மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2. தமற்குறிப்ெிட்டுள்ள ெணிகளுக்கு குமறந்த 
ஒப்ெந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்ெந்ததாரர்க்கு ெணி ஆமண வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.  
(தகாப்பு எண்: 765/இ1/2019) 
 
 
16.ஆரணி நகராட்சியில் குடிநீர் நிதி 2019 – 2020ம் ஆண்டிற்காை ெின்வரும் ெணி தமற்சகாள்ள 
31.03.2020 அன்று ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரப்ெட்டது. அதில் வரப்செற்ற ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு 
தநாக்குப் ெட்டியலிமை மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது. 
வ. 
எண் 

ெணியின் விவரம் 
 

மதிப்ெடீு ரூ. 
லட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 
திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி 
விவரம் 

1 வார்டு எண் 1 முதல் 33 வமர உள்ள 
சதருக்களில் டிராக்டர் மூலம் குடிநீர் 
வழங்கும் ெணி 

10.00 E.இளங்தகாவன் 
 R. கந்தன் 

 0.09%குமறவு 

0.43%. அதிகம் 

அலுவலக குறிப்பு :-1.மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2.தமற்குறிப்ெிட்டுள்ள ெணிகளுக்கு குமறந்த 
ஒப்ெந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்ெந்ததாரர்க்கு ெணிஆமண வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். 
(தகாப்பு எண் : 765/இ1/2019) 
 
 
 
 
17. ஆரணி நகராட்சியில் வருவாய் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி 2020 – 2021ம் ஆண்டிற்காை ெின்வரும் ெணி 
தமற்சகாள்ள 06.05.2020 அன்று ஒப்ெந்தப்புள்ளி தகாரப்ெட்டது. அதில் வரப்செற்ற ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு 
தநாக்குப் ெட்டியலிமை மன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.  
வ. 
எண் 

ெணியின் விவரம் மதிப்ெடீு ரூ. 
லட்சத்தில் 

ஒப்ெந்ததாரர் விவரம் 
திருவாளர்கள் 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி 
விவரம் 

1 
வருவோய்நிதி        
ஆரணி நகராட்சி புதிய தெருந்து நிமலயத்தில் 
சிசமண்ட் ஓடுதளம் அமமத்தல்   

3.00 E.இளங்தகாவன் 
R. கந்தன் 

0.08%குமறவு 

0.10%. அதிகம் 

2 

கல்வி நிதி  
ஆரணி நகராட்சி வார்டு எண் 01-ல் 
நகராட்சிசதாடக்கப்ெள்ளியில்சவளிப்புறசிறுகுமட
(சன்தேட்),கழிவமற மற்றும் ெள்ளியின் 
சவளிப்புறம் வர்ணம் பூச்சு ஆகியமவ சரி 
சசய்து ெராமரிப்பு ெணிகள் சசய்தல் 

3.00 E.இளங்தகாவன் 
R. கந்தன் 

0.08%குமறவு 

0.10%. அதிகம் 

அலுவலக குறிப்பு :-1.மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.2.தமற்குறிப்ெிட்டுள்ள ெணிகளுக்கு குமறந்த 
ஒப்ெந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்ெந்ததாரர்க்கு ெணிஆமண வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம். 
(தகாப்பு எண்: 766/இ1/2020) 
.  


