
கூட்ட எண் 08                 நகராட்சி அலுவலகம், 
2020 – 2021 –ம் ஆண்டு                 ஆரணி, 
                   நாள் 31.09.2020 

2020-ம் ஆண்டு சசப்டம்பர் மாதம் 30.09.2020-ந்தததி புதன் கிழமம மாமல 4.00 மணியளவில் ஆரணி 
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடசபற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
 
 

சபாருள்கள் 
 

1. இந்நகராட்சி ஆமணயர் அவர்களின் சசப்டம்பர் 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்பிமை மன்றத்தின் 
பார்மவக்கும் பதிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் பதிவு சசய்யலாம். 
 
 
2. இந்நகராட்சி சபாறியாளர் அவர்களின் சசப்டம்பர் 2020 ஆம் மாதத்திய நாட்குறிப்பிமை மன்றத்தின் 
பார்மவக்கும் பதிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் பதிவு சசய்யலாம். 
 
 
3.  ஆரணி நகராட்சியில் வார்டு 1 முதல் 33 வமர உள்ள வார்டுகளுக்கு குடிநீரில் குதளாரின் கலந்து 
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்தபாது தமல்நிமல நீர் ததக்கசதாட்டியில் குதளாரின் இருப்பு குமறவாக 
உள்ளதால்,ஒப்பந்தாரர் நித்தின் எண்டர்பிமரசஸ் தற்காலிகமாக குதளாரின் சப்மள சசய்ய முடியாத 
காரணத்தால்,10,000 லிட்டர் தைியாரிடம் வாங்க ஆகும் ததாராய சசலவிைம் ரூ.  மய குடிநீர் 
நிதியில்இருந்து சசலவு சசய்ய நகர மன்றத்தின் ஒப்புதல் தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-      மன்றம் ஒப்புதல் அனுமதிக்கலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

 
 
4. ஆரணி நகராட்சியில் குடிநீர் விநிதயாகம் தமல்நிமல நீர் ததக்கத் சதாட்டி வழியாக குடிநீரில் 
குதளாரின் கலந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்தபாது நகராட்சி அலுவலகம் பின்புறம் உள்ள நீர் உந்து 
நிமலயம், கமண்டல நாகநதி Pump House மற்றும் தமர பாலம் பகுதியில் குதளாரின் பம்பு பழுது 
ஏற்பட்டுள்ளது.எைதவ பழுதாை தமாட்டார் மற்றும் பம்பு ரிப்தபர்  சரி சசய்ய (7nos) ததாராய மதிப்படீு ரூ. 
மய ஆகும் இப்பணி குடிநீர் மற்றும் சகாதராைா தநாய் தடுப்பு  பணிக்காகவும் அவசர அவசியம் கருதி 
உடைடியாக பணிகள் சசய்ய இந் நகர மன்றத்தின் அனுமதிக்கு தவண்டபடுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.(ந.க.எண் :766/2020/இ1) 

 

 
 

5. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அவர்களால் சகாதராைா பணிகள் மற்றும் அலுவலக ஆய்வு 
அறிக்மக தபான்றவற்மற கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு தநரடியாக நடத்த இயலாத காரணத்தால் ஒவ்சவாரு 
வாரமும் Google Meet என்ற இமணயதளம் வரியாக கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.அதற்கு ததமவயாை 
வசதியுடன் கூடிய கணிைி All in One i3 Computer 2 எண்ணிக்மக வாங்கிக் சகாள்வதற்கு ததாராய 
சசலவிைம் ரூ.1.50 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 



 

6. ஆரணி நகராட்சியில் உள்ள சபாது பிரிவு, சபாறியியல் பிரிவு,சபாது சுகாதாரப்பிரிவு,வருவாய் பிரிவு 
மற்றும் கணிைி பிரிவில் பழுதமடந்துள்ள Canon MF4820 Printer 3 எண்ணிக்மகயும்,Canon LPB 2900 B Printer 8      
எண்ணிக்மகயும்,பழுதமடந்துள்ளமத சரி சசய்ய ஆகும் ததாராய சசலவிைம் ரூ.50,000/-க்கு மன்றத்தின் 
ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 

 

7.இந்நகராட்சி அறிஞர் அண்ணா சித்த மருத்துவமமைக்கு சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு 
நடவடிக்மககாகவும், சித்த மருத்துவமமைக்கு ததமவயாை 14 வமகயாை மருந்துகள் மற்றும் 
மாத்திமரகள் வாங்கவும் அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ. 42150/-க்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:1.மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.2.அவசர அவசியம் கருதி தைி அலுவலர் முன் 
அனுமதி சபற்று சதாமக வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3.தமற்படி சசலவிைம் வருவாய் நிதியில் 
தமற்சகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். தகாப்பு எண். 5783/2007/எச்1  
 
 
 

8. சகாதராைா மவரஸ் தநாய் சதாற்று பரவாவண்ணம் தடுப்பு நடவடிக்மகயாக இந்நகராட்சி 
எல்மலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தசகரமாகும் பயன்படுத்தப்பட்ட முக கவசங்கள், மகயுமரகள் மற்றும் சுய 
பாதுகாப்பு உமடகமள தைியாக தசகரிக்கப்பட்டு  பாதுகாப்பாை முமறயில் அழிக்க தவண்டி தமிழ்நாடு 
மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவைமாை சசன்மை சகன் மபதயா லிங்க்ஸ் என்ற 
முகவர் இந்நகராட்சியில்  வந்து சபற்றுசகாள்ளவும்  அதற்காை  சசலவிைத்  சதாமக பிரதி மாதத்திற்கு  
ரூ.20000/-க்கு வதீம் தமலும்01.07.2020 முதல் 31.12.2020 ஆறு மாதங்களுக்கு ஆகும் ததாராய சசலவிைமாக 
சதாமக ரூ. 120000/-க்கு மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1. மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம். தைி அலுவலர் முன் அனுமதி சபற்று தமற்கண்ட 
சசலவிைம் வருவாய்நிதியிலிருந்து தமற்சகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1  
 
 
 
 

9. இந்நகராட்சி சபாது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கும் TN 97 1833 என்ற வாகைத்திற்கு சர்வஸீ் சசய்ய அரசு 
அங்கீகாரம் சபற்ற LAWRENCE AUTO MOTIVE PVT.LTD என்ற நிறுவைத்திற்கு வாகைம் சர்வஸீ் 
சசய்தமமக்காை சதாமக ரூ. 12324/- மட்டும் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம். தைி அலுவலர் முன் அனுமதி சபற்று தமற்படி 
சசலவிைம் தமற்சகாண்டமத மன்றம் ஏற்கலாம். தகாப்பு எண். 1057/2020/எச்1 
 
 
 
 
10. ஆரணி நகராட்சியில் இளம் பட்டதாரிகளின் தவமலத்திறமை உயர்த்துவதற்காக சீர்மிகு திட்டத்தின் 
மூலம் பயிற்சி சபற திைத்தந்தி தமிழ் நாளிதழில் விளம்பரம் படுத்தியதற்காை சசலவுத் சதாமக       
ரூ. 4368/- மய வழங்கலாம்.அவசரஅவசியம் கருதி விளம்பரம் சசய்தமத மன்றம் ஏற்கலாம்.மன்றத்தின் 
பர்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-      மன்றம் ஒப்புதல் அனுமதிக்கலாம். 
 
 
 



11. ஆரணி நகராட்சியில் தசத்பட் சாமல,எம்.ஜி.ஆர் சிமல எதிரில் உள்ள தபருந்து நிறுத்தத்தில் உள்ள 
தமற்கூமறமய (Bus Shalter)  சட்ட மன்ற உறுப்பிைர் மற்றும் அறநிமல துமற அமமச்சர்  அவர்கள் 
ஆய்வு தமற்சகாண்டு, தமற்கூமறயில் (Bus Shelter)  சபயர் பலமக (BRASS)  மவக்க வாய் சமாழி  
உத்தரவின்படி, சபயர் பலமக (BRASS)   மவக்க ஆகும் ததாராய மதிப்படீு ரூ.30,000/-க்கு மன்றத்தின் 
ஒப்புதல் தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.                                             

 

12. ஆரணி நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள காந்தி நகர் சபாது கழிப்பிடத்தில் Out Let மபப்பு 
அமடப்பு மற்றும் படிக்கட்டுக்கள் உமடந்த நிமலயில் உள்ளதால், சபாதுமக்கள் பயன்படுத்த சிரமமாை 
நிமல உள்ளது. இதமை சரி சசய்ய ஆகும் ததாராய மதிப்படீு ரூ.30,000/-க்கு பணி மற்றும் சசலவிைம் 
தமற்சகாள்ள மன்றத்தின் ஒப்புதல் தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.   
 
 
 

13.ஆரணி நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவ மமழ கரமாைாக முன்சைச்சரிக்மக  
நடவடிக்மக தமற்சகாள்ளவும்,மமழ சவள்ளக் காலங்களில் தசதமமடந்து விழும் மரங்கமள சவட்டி 
அப்புறபடுத்த,ததமவயாை 8Nos  Hand Power Saw இயந்திரம் வாங்க ஆகும் ததாராய சசலவிைம் ரூ.3.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-      மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.    

  

14.இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட 33 வார்டுகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக பணிகள் 
துரிதமாக தமற்சகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள சபாருட்களாை  

வ. எண் கிருமிநாசிைி சபாருட்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. தசாடியம் மைப்தபாகுதளாமரடு 3000 லிட்டர் 

2. மலசால் 3000 லிட்டர் 

தமற்கண்டவாறு உள்ள சபாருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ. 7.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி சபற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3.தமற்படி சசலவிைம் Sec15ன்படி வருவாய் நிதியில் 
தமற்சகாள்ளலாம்.தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1      

         

 

 

 

 
 



15.இந்நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட 33 வார்டுகளில் சகாதராைா மவரஸ் தடுப்பு நடவடிக்மக பணிகள் 
துரிதமாக தமற்சகாள்ள தவண்டி கீழ்க்கண்டுள்ள சபாருட்களாை  

 

வ. எண் கிருமிநாசிைி சபாருட்களின் விவரம் எண்ணிக்மக அளவு 

1. பிளிச்சிங் பவுடர் 6000 கிதலா 

2. நீர்த்தசுண்ணாம்பு நீர் 5000 கிதலா 

3.  Hand Sanitizer 300 லிட்டர் 

4. மகயுமற(ஒருமுமற மட்டுதம பயன்படும்) 2000 எண்ணிக்மக 

5. மூன்று அடுக்கு முகக்கவசம் 2000 எண்ணிக்மக 

6. முழு பாதுகாப்பு உமட 800 எண்ணிக்மக 

தமற்கண்டவாறு உள்ள சபாருட்கமள வாங்க அதற்காக ஆகும் ததாராய சசலவிைம் சதாமக ரூ.13.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி தகாரப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.2.தைி அலுவலர் முன் அனுமதி சபற்று சப்மள உத்தரவு 
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கலாம்.3.தமற்படி சசலவிைம் Sec15ன்படி வருவாய் நிதியில் தமற்சகாள்ளலாம். 
தகாப்பு எண். 483/2020/எச்1 


