
கூட்ட எண் 07                 நகராட்சி அலுவலகம், 
2020 – 2021 –ம் ஆண்டு                 ஆரணி, 
                   நாள் 11.09.2020 

2020-ம் ஆண்டு சசப்டம்பர் மாதம் 11.09.2020-ந்தததி புதன் கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் ஆரணி 
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடசபற்ற சாதாரணக் அவசர நடவடிக்மககள். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சபாருள்கள் 
 

1. murhiz ãiy v© 303 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš(M.A2) Jiw ehŸ 11.09.2020.Â£l¥ 

gâfis  xU§»izªj ef®¥òw nk«gh£L FGk« (IUDM) 2020-2021‹go jh® rhiy,ngt® Ãsh¡, kiHÚ® 

Ú® tofhšthŒ,ÁWghy« M»a  gâfŸ nk‰bfhŸs kÂ¥ÕL %.271.85/- y£rÂ‰F, xU§»izªj ef®¥òw 

nk«gh£L Â£l« (IUDM) g§fë¥Ãš %.217.48 y£r« k‰W« efuh£Á g§fë¥ò %.54.37 y£rÂ‰F, ÑœfhQ« 

gâfŸ nk‰bfhŸs ã®thf mDkÂ tH§»aij k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

S.N Pack
age 

Name of Works Length  
(Km) 

Width    
(in m) 

Project Cost 
(Rs. In Lakhs) 

IUDM Share(Rs. 
In Lakhs) 

ULB 
Share(Rs. In 
Lakhs) 

1 

I 

Providing and laying BT surface at Pudukamur road(DRS 
Nagar street) in ward no.01, Indra Nagar Extension cross 
street 1 & 2 in ward no.09, Kumaran nagar Main street, 
cross street 1,2,3,4, Jeeva Nagar Main street, Middle street, 
cross street 1 & 2  in ward no.23, Mullipet road (MGR 
Nagar) street 1 & 2 in ward no.27 in Arani Municipality  

1.010 5.00 64.60 51.68 12.92 

2 

Providing Paver Block Pavement at Pudukamur street 
Extension Main street, cross street 1 & 2 in ward no.01, 
Saraswathi Nagar First street, cross street 1 & 2, Nehru 
Nagar(EB backside) cross street 1,2,3,4 in ward no.26, 
Anna Nagar Extension Main street, cross street 1 & 2 in 
ward no.27 and  Saidaia Pallikuda street Extension cross 
street 1,2,3 in ward no.28 in Arani Municipality 

0.690 4.00 55.00 44.00 11.00 

3 

II 

Providing and laying BT surface at Meenakshi nagar Main 
street, Rajeswari Nagar First and Second street, cross street 
1 & 2, Muruga Nagar street, Amma Nagar Main street, 
cross street 1 & 2  in ward no.30 and Sri Amman Nagar 
Main street, cross street 1,2,3 in ward no.33 in Arani 
Municipallity 

1.140 5.00 73.00 58.40 14.60 

4 

Providing Paver Block Pavement at VAK Nagar 
Extension(Ariyathamman Nagar) cross street 1 & 2  in ward 
no.30 and Pallikuda street extension cross street 1 & 2 in 
ward no.33 in Arani Municipality 

0.260 4.00 21.50 17.20 4.30 

5 

III 

Construction of stromwater drain at Pudukamur road(DRS 
Nagar) in ward no.01, Indra Nagar Extension cross street 1 
in ward no.09, Rajeswari Nagar First street in ward no.30 
Saidaipallikuda street Extension cross street 1,2,3 in ward 
no.28 and  in Arani Municipality 

0.800 0.95 52.50 42.00 10.50 

6 

Construction of Culvert at Pudukamur road(DRS Nagar 
street) in ward no.01, Indra Nagar Extension cross street 2 
in ward no.09 and Rajeswari Nagar First street in ward 
no.30 in Arani Municipality 

0.050 1.50 5.25 4.20 1.05 

  
Total 

  
271.85 217.48 54.37 

     vdnt, nk‰F¿¥Ã£LŸsthW gâfŸ nk‰bfhŸs jah® brŒa¥g£LŸs éçthd Â£l kÂ¥ÕLfŸ 

%.271.85/- y£rÂ‰F bjhêš E£g mDkÂ bgw nt©o k©ly bra‰bgh¿ahs®, ntÿ®-12 mt®fë‹ 

_ykhf jiyik bgh¿ahs® efuh£Á ã®thf«, br‹id-05 mt®fS¡F nkyD¥Ã it¡f k‹w¤Â‹ 

x¥òjš nt©l¥gL»wJ. 



mYtyf F¿¥ò :- k‹w« gÂÎ brŒayh«, nkY«, jah® brŒa¥g£LŸs éçthd Â£l kÂ¥Õ£o‰F bjhêš 

E£g mDkÂ bgW« bghU£L nkyD¥Ã it¡f k‹w« x¥òjš më¡fyh«. (nfh¥ò v©.338/Ï1/) 
 
 
 
 
2. ஆரணி நகராட்சியில் சபாறியியல் பிரிவில் சதரு விளக்கு பிரிவில் பயன்படுத்தப்பட்டு 
மீண்டும் உபதயாகப்படுத்த முடியாத சதருவிளக்கு மின் உபகரணங்கமள 14.08.2020 அன்று 
சபாது ஏலத்தில் விடப்பட்டது. அதில் தகாரப்பட்ட ஏலக் தகள்வி குறித்த விவரம் பின்வருமாறு 
மன்றத்தின் பார்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது. 

1 திரு.K.விநாயகம்,                -   ரூ.84,700/- 
45, காந்தி நகர், 
முதல் சதரு,ஆரணி 
 

2 M.சிவசங்கர்,                     -   ரூ. 84,600/- 
27A, சபியுல்லா சதரு, 
R K தபட்மட, ஆரணி. 

அலுவலக குறிப்பு : 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.வரிமச எண் 1 ல் உள்ள திரு. K.விநாயகம் 
என்பவரின் உச்ச தகள்வியிமை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 

 
 
 
3. ஆரணி நகராட்சியில் சபாது சுகாதரப்பிரிவில் பயைற்ற உமடந்த டம்பர் பின்கள் 24 
எண்ணிக்மகயும் டம்பர் பிதளசர் மூடி 17 எண்ணிக்மகயும் துருபிடித்து பயன் படுத்த முடியாத 
உபகரணங்கமள 14.08.2020 அன்று சபாது ஏலத்தில் விடப்பட்டது. அதில் தகாரப்பட்ட ஏலக் 
தகள்வி குறித்த விவரம் பின்வருமாறு மன்றத்தின் பார்மவக்கும் முடிவிற்கும் 
மவக்கப்படுகிறது. 

1 திரு.K.விநாயகம்,                -   ரூ.27,000/- 
45, காந்தி நகர், 
முதல் சதரு,ஆரணி 
 

2 M.சிவசங்கர்,                     -   ரூ. 26,900/- 
27A, சபியுல்லா சதரு, 
R K தபட்மட, ஆரணி. 

அலுவலக குறிப்பு :1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.வரிமச எண் 1 ல் உள்ள திரு. K.விநாயகம் 
என்பவரின் உச்ச தகள்வியிமை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 
 
 


