கூட்ட எண் 02

நகராட்சி அலுவலகம்,

2020 – 2021 –ம் ஆண்டு

ஆரணி,

நாள் 29.05.2020

2020-ம் ஆண்டு மே ோதம் 29.05.2020-ந்மததி வவள்ளிக்கிழமே ோமல 4.00 ேணியளவில் ஆரணி நகராட்சி
அலுவலகத்தில் நமடவெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள்.

வொருள்கள்
1. இந்நகராட்சி ஆமணயர் அவர்களின் மே 2020 ஆம் ோதத்திய நாட்குறிப்ெிமை ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும்
ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- ேன்றம் ெதிவு வசய்யலாம்.
2.

இந்நகராட்சி

வொறியாளர்

அவர்களின்

மே

ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.

2020

ஆம்

ோதத்திய

நாட்குறிப்ெிமை

ேன்றத்தின்

அலுவலக குறிப்பு :- ேன்றம் ெதிவு வசய்யலாம்.

3.ஆரணி

நகராட்சியில்

உள்ள

MCC

நான்கு

இடங்களில்

ேின்விசிறிகள்

ேற்றும்

மதமவயாை

ேின்உெகரணங்கள் விநிமயாகம் வசய்தல் ெணிக்கு ஆகும் வசலவிை வதாமக ரூ.30,000/-ற்கு, 144 தமட
உத்தரவு

ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதால்,அவசர

நிறுவைத்திடம்

விமலப்புள்ளி

மகாரி

அவசியம்

நகராட்சிகளின்

கருதி

ேன்ற

சட்டம்

1920

மேற்வகாண்டமத ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :- ேன்றம் ெதிவுவசய்யலாம். (ந.க.எண் :

அனுேதி

ெிரிவு

15-ன்

வெற்று
கீ ழ்

தைியார்

வசலவிைம்

766 /2019/இ1)

4.ஆரணி நகராட்சியின் அலுவலக கட்டிடம்,மேல் நிமல நீர் மதக்க வதாட்டி, MCC SHEAD ேற்றும் கார் ொர்கிங்
மொன்ற

இடங்களில்

வொது

ேக்கள்

அதிகம்

கூடும்

இடங்களில்

நலன்

மவண்டி (8 எண்ணிக்மக) இருப்ெதால் தயாரிக்கப்ெட்ட ேதிப்ெீடு ரூ.1.50

கருதி

CCTV CAMERA வொருத்த

இலட்சத்திற்கு அவசர அவசியம்

கருதி ேன்ற அனுேதி வெற்று தைியார் நிறுவைத்திடம் விமலப்புள்ளி மகாரி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920
ெிரிவு

15-ன்

கீ ழ்

ெணி

ேற்றும்

வசலவிைம்

மேற்வகாண்டமத

ேன்றத்தின்

ொர்மவக்கும்

ெதிவிற்கு

மவக்கெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-ேன்றம் ெதிவுவசய்யலாம்.

5.ஆரணி நகராட்சியில் அலுவலகத்தில் உள்ள வொது கழிவமறக்கு வரும் தண்ணர்ீ மெப்பு அமடப்பு

ஏற்ெட்டு தண்ண ீர் வராேல் உள்ளது. மேலும் வொறியியல் ெிரிவு,நகரமேப்பு ெிரிவு அமறயில் தண்ண ீர்
மெப்பு அமடப்பு ஏற்ெட்டு இருப்ெதால் மேல்நிமல வதாட்டியிலிருந்து புதியதாக PVC Pipe ேற்றும் Toilet
ெகுதியில்

ரிப்மெர்

ெணிகள்

வசய்து

தர

மவண்டி

ேதிப்ெீடு

ரூ.30,000/-மய

மேற்வகாள்ள நகர ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ெதிவிற்கு மவக்கெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :- ேன்றம் ெதிவுவசய்யலாம். (ந.க.எண் :

766 /2019/இ1)

குடிநீர்

நிதியில்

இருந்து

6. இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் வகாமராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக
குறித்து

வொதுேக்களுக்கு

முககவசம்

அணியாேல்

விழிப்புணர்வு

வவளிமய

ஏற்ெடுத்தவும்,

வருெவர்களுக்கும்,

சமூக

இமடவவளி

சமூக

இமடவவளி

நமடமுமறப்ெடுத்தவும்
ெின்ெற்றாத

வணிக

நிறுவைங்கள் ேற்றும் கமடகளுக்கும் அெராதம் விதிக்க ரசீது புத்தகங்கள் அச்சடித்துக்வகாடுக்க 15.05.2020
அன்று வரப்வெற்ற விமலப்புள்ளி ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
திைகரன் டிஜிட்டல் மசன்,

வகாமராைா அெராத புத்தகம்

மகாட்மட வழி ெமழய மெருந்து நிமலயம், ஆரணி.

ஒன்றுக்கு

விமல ரூ. 300

வகாமராைா அெராத புத்தகம்

ொரதி அச்சகம், கார்த்திமகயன் மராடு ஆரணி

விமல ரூ. 290

ஒன்றுக்கு

மகாகிலா ெிரஸ், தர்ேராஜா மகாவில் வதரு ஆரணி

வகாமராைா அெராத புத்தகம்

விமல ரூ. 280

ஒன்றுக்கு

அலுவலக குறிப்பு. 1.ேன்றம் அனுேதிக்கலாம்.2. குமறந்த விமலப்புள்ளி வகாடுத்துள்ள மகாகிலா ெிரஸ்
ஆரணி விமலப்புள்ளியிமை ேன்றம் ஏற்கலாம்.3. தைி அலுவலர் முன் அனுேதி வெற்று சப்மள
உத்தரவு வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கலாம்.(மகாப்பு எண். 627/2020/அ1)

7. இந்நகராட்சி வொது சுகாதாரப் ெிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மே திட்டம் மூலம் 1 முதல் 18 வமர
வார்டுகளில்

திைசரி

தைியார்

ேயம்

மூலம்

இந்நகராட்சி

வொது

சுகாதாரப்

ெிரிவில்

தூய்மே

மேற்வகாண்டு வந்த BCS வசன்மை நிறுவைம் ோதந்மதாறும் EPF, ESI வசலுத்தப்ெடவில்மல.

ெணி

இந்நகராட்சி

துப்புரவு ஆய்வாளர்(வொ) அவர்களின் குறிப்ெின்ெடி, நகராட்சியில் ஆட்கள் ெற்றாக்குமற காரணோகவும்,
தற்மொது வகாமராைா மநாய் தடுப்பு காரணோக (144 தமட உத்தரவு) ெிறப்ெிக்கப்ெட்டுள்ள நிமலயில்

அவசர அவசியம் கருதி தூய்மே ெணி வதாடர்ந்து நமடவெற 01.06.2020 முதல் 31.08.2020 வமர ேட்டும்
ஒப்ெந்த அடிப்ெமடயில் 116 துப்புரவு ெணியாளர்கள் வகாண்டு தூய்மே ெணிமேற்வகாள்ள G5S SECURITY
SERVICE, CHENNAI என்ற நிறுவைத்திற்கு வழங்கவும், அதற்காக ஆகும் மதாராய வசலவிைம் ரூ. 60.00
இலட்சத்திற்கு ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : 1.ேன்றம் அனுேதிக்கலாம்.2.01.06.2020 முதல் 31.08.2020 வமர ெணி அவசர அவசியம்
கருதி தைி அலுவலர் முன் அனுேதி வெற்று ெணி உத்தரவு வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கலாம். (மகாப்பு
எண். 264/2020/எச்1)

8.இந்நகராட்சி

வொது

சுகாதாரப்

ெிரிவு

(SBM)

தூய்மே

இந்தியா

திட்டத்தின்

கீ ழ்

ஒவ்வவாரு

ெரப்புமரயாளர்கள் வதம்
ீ
வோத்தம் 8 ெரப்புமரயாளர்களுக்கு மதமவயாை ெதிமவடுகள் கலர் புமகப்ெட
அறிக்மககள்

தயார்

வசய்தமேக்கும்,

வென்டிமரவ்,

ேற்றும்

A4

மெப்ெர்

மொன்றமவ

மதாராய வசலவிை வதாமக ரூ. 10000/- ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு மகாரப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு: ேன்றம் அனுேதி அளிக்கலாம்.

.

வாங்கியமேக்கு

9.ஆரணி நகராட்சி வொது சுகாதாரப் ெிரிவில் 4
குப்மெகளிலிருந்து

இயற்மக

உரம்

தயாரித்தல்

MCC மேயத்தில் நுண்ணுயில் உரம் தயாரிக்க ேக்கும்
ெணி

திடக்கழிவு

மேலாண்மே

திட்டத்தின்

மூலம்

ெணிகளும் 5வது MCC காஜிவாமடயில் ெிளாஸ்டிக் ேற்றும் ேக்காத குப்மெ மசகரிக்கும் ெணி வசய்ய
ேல்லிமக

சுயஉதவிக்குழு

ெணியாளர்களுக்கு

ஒப்ெந்தம்

ோதந்மதாறும்

வகாடுக்கப்ெட்ட

EPF,

ESI

நிமலயில்

இதைால்

வசலுத்தப்ெடவில்மல.

வமரயில்

இதைால்

ஒப்ெந்த

வருங்காலத்தில்

தணிக்மகதமட தவிர்க்கும் விதோக 01.06.2020 முதல் அருமண கம்ெியூட்டர் ொர்ம்ஸ் (அரசு அங்கீ காரம்

25 மெர் ெணி வசய்ய ோவட்ட ஆட்சித்தமலவர்

வெற்றது) என்ற நிறுவைத்திற்கு 1 வருட காலத்திற்கு

திருவண்ணாேமல அவர்கள் நிர்ணயித்த திைசரி கூலி ரூ.
ஆகும் மதாராய வசலவிைம் ரூ.

370/- என்ற அடிப்ெமடயில் ஒரு வருடத்திற்கு

50.00 லட்சத்திற்கு ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :1.ேன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.தைி அலுவலர் முன் அனுேதி வெற்று
முதல் 1 வருடத்திற்கு ெணி உத்தரவு வழங்கியமத ேன்றம் அனுேதிக்கலாம்.(மகாப்பு எண்.

10.ஆரணி

நகராட்சி

ெகுதியில்

வகாமராைா

மவரஸ்

ெரவாேல்

தடுக்கும்

3318/2018/எச்1)

வொருட்டு

வதளித்தல் ேற்றும் மநாய் தடுப்பு ெணிகள் மேற்வகாள்ள ேல்லிமக சுயஉதவிக்குழு மூலம்
ெணியாளர்கள்

ஏற்கைமவ

வகாடுக்கப்ெட்ட

நிமலயில்

ெணிபுரிந்து
இதைால்

வருகின்றைர்.

வமரயில்

ஒப்ெந்த

ேல்லிமக

01.06.2020

கிருேிநாசிைி

50 தற்காலிக

சுயஉதவிக்குழு

ெணியாளர்களுக்கு

ோதந்மதாறும்

வசலுத்தப்ெடவில்மல. இதைால் வருங்காலத்தில் தணிக்மகதமட தவிர்க்கும் விதோக
அருமண கம்ெியூட்டர் ொர்ம்ஸ் (அரசு அங்கீ காரம் வெற்றது) என்ற நிறுவைத்திற்கு

ஒப்ெந்தம்

EPF, ESI

01.06.2020 முதல்

1 வருட காலத்திற்கு

50 மெர் வதம்
ீ
ெணி வசய்ய ோவட்ட ஆட்சித்தமலவர் திருவண்ணாேமல அவர்கள் நிர்ணயித்த திைசரி
கூலி ரூ.

370/- என்ற அடிப்ெமடயில் 1 வருடத்திற்கு ஆகும் மதாராய வசலவிைம் ரூ. 80.00 லட்சத்திற்கு

ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலக
ேன்றம்

குறிப்பு:1.ேன்றம்

ஒப்புதல்

அனுேதிக்கலாம்.2.மேற்ெடி

அளிக்கலாம்.3.அவசர

அவசியம்

வசலவிைம்

கருதி

மநாய்

வருவாய்
தடுப்பு

நிதியில்

மேற்வகாள்ள

ெணியாளர்கள்

ெணிகள்

மேற்வகாள்ள தைி அலுவலர் முன் அனுேதி வெற்று 50 நெர்கள் சப்மள வசய்ய அருமண கம்ெியூட்டர்
ொர்ம்ஸ்க்கு மவமல உத்தரவு வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கலாம். (மகாப்பு எண். 538/2020/எச்1)

11.ஆரணி

நகராட்சியில்

ஆண்டிற்காை

ெின்வரும்

ொராளுேன்ற
ெணி

உறுப்ெிைர்

மேற்வகாள்ள

உள்ளூர்

13.05.2020

வதாகுதி

அன்று

மேம்ொட்டு

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

திட்டம்

மகாரப்ெட்டது.

2019-2020

அதில்

வரப்வெற்ற ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு மநாக்குப் ெட்டியலிமை ேன்றத்தின் ொர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும்
மவக்கப்ெடுகிறது.
வ.எண்

1

அலுவலக

ெணியின் விவரம்

வார்டு 17 மகாொல் வதரு கழிவுநீர்
கால்வாய் அமேக்கும் ெணி
குறிப்பு

:-1.ேன்றம்

ஒப்புதல்

ேதிப்ெீடு

ஒப்ெந்ததாரர்

லட்சத்தில்

திருவாளர்கள்

2.00

E.இளங்மகாவன்

ரூ.

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

விவரம்

A.அமசாக்குோர்

விவரம்

0.05%குமறவு
0.13%. அதிகம்

அளிக்கலாம்.2.மேற்குறிப்ெிட்டுள்ள

ெணிகளுக்கு

ஒப்ெந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்ெந்ததாரர்க்கு ெணிஆமண வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கலாம்.

குமறந்த

12.

ஆரணி

ெின்வரும்

நகராட்சியில்

ெணி

மேற்வகாள்ள

ஒப்ெந்தப்புள்ளிகளின்

ஒப்பு

மவக்கப்ெடுகிறது.
வ.எண்

1

ஒருங்கிமணந்த
13.05.2020

மநாக்குப்

குழந்மத

அன்று

வளர்ச்சி

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

ெட்டியலிமை

ெணியின் விவரம்

திட்டப்ெணிகள்

அங்கன்வாடி மேயம் ேறு சீரமேத்தல்

மகாரப்ெட்டது.

ேன்றத்தின்

ஒப்ெந்ததாரர்

லட்சத்தில்

திருவாளர்கள்

2.00

R. கந்தன்

வரப்வெற்ற

ஒப்புதலுக்கும்

ஒப்ெந்தப்புள்ளி

விவரம்

E.இளங்மகாவன்

ஆண்டிற்காை

அதில்

ொர்மவக்கும்

ேதிப்ெீடு
ரூ.

கங்மகயம்ேன் மகாவில் வதரு

2019-2020

விவரம்

0.04%குமறவு
0.17%. அதிகம்

ெணி
அலுவலக

குறிப்பு

:-1.ேன்றம்

ஒப்புதல்

அளிக்கலாம்.2.மேற்குறிப்ெிட்டுள்ள

ெணிகளுக்கு

ஒப்ெந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்ெந்ததாரர்க்கு ெணிஆமண வழங்கியமத ேன்றம் ஏற்கலாம்.

13.

ஆரணி

நகராட்சி

அலுவலகத்தில்

வரி

வசலுத்தவரும்

வொது

ேக்களுக்கு

குமறந்த

குடிநீருக்காக

வொருத்தப்ெட்ட RO ெிளான்ட் இயந்திரம் ெழுது ஏற்ெட்டு உள்ளது. மேற்ெடி உள்ள RO ெிளான்ட்
இயந்திரத்திமை ெழுது சரி வசய்திட ஆகும் மதாராய வசலவிைம் ரூ.30,000/-மய குடிநீர் நிதியில்
இருந்து மேற்வகாள்ள நகர ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டப்ெடுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு :- ேன்றம் அனுேதிக்கலாம்.

