ஆரணி நகராட்சி

சாதாரணக் கூட்டம்

2021-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 27.01.2021-ந்தததி புதன் கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில்
ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள்.

தனி அலுவைர்

ப ொருள் எண்.1

ஆரணி நகராட்சியில் வரும் காைங்கள் வடகிழக்கு ெருவமமழ பதாடங்க இருப்ெதால்
மண்டை

நகராட்சிகளின்

ஆமணயாளர்களின்
ெரவாமல்

இயக்குநர்

Pavar

அமனத்து

நகராட்சிகளின்

ஆய்வு கூட்டத்தில் ெருவமமழ காைங்களில் பொதுமக்களுக்கு தநாய்

தடுக்கவும், நகரில்

அப்புறெடுத்த

அலுவைகத்தில்

Shaw,

காற்று ெைமாக

Torch

Light,சவுக்கு

வசும்
ீ
தொது மரக்கிமளகள்
கம்ெம்,மற்றும்

மமழநீர்

உமடயும்தொத

தடுக்க

மணல்

மூட்மடகள்(Sand Bags) முதைியமவகமள தனியாரிடம் வாங்கி நகராட்சி இருப்ெில் மவக்க
ஆகும் ததாராய பசைவினம் ரூ.3.00 இைட்சம் பசைவுகமள இயற்மக தெரிடர் தமைாண்மம
திட்டத்தில் பசைவு பசய்ய நகர மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கைாம்

ப ொருள் எண்.2
ஆரணி நகராட்சிக்கு உட்ெட்ட நகராட்சி அலுவைகம் அருகில் தமரமட்ட நீர் ததக்க பதாட்டி
மூைம் தமல் நீர்

ததக்க பதாட்டிக்கு ஏற்றப்ெடும் 20 Hp Open well wet type தமாட்டார் Shaft ெழுது

ஏற்ெட்டிருப்ெதால் பொது மக்களுக்கு மூைம் குடிநீர் விநிதயாகம் பசய்ய முடியாத நிமையில்
உள்ளது.எனதவ

மின்தமாட்டார்

ெழுது

மற்றும்

காயில்

ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.

சரி

பசய்ய

ததாராய

பசைவினம்

அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கைாம்

ப ொருள் எண்.3
ஆரணி நகராட்சிக்கு உட்ெட்ட ெகுதிகளில் குடிநீர் விநிதயாகம் தினமும் வழங்க கீ ழ்கண்ட
மின்தமாட்டார்கள்

மற்றும்

காயில்

ரீமவண்டிங்(Coil

Rewinding)

தமற்ெடி

ெணிமய

Summer

Management Water Supply-ல் ரூ.10.00இைட்சத்திற்கு தவமை பசய்ய, நகர மன்றத்தின் அனுமதிக்கு
மவக்கப்ெடுகிறது.

1.150 HP (முப்ெதுபவட்டி ஆற்காடு) – Coil & Pump Repair
2.5 HP Submersible (தச்சூர்) 12 Nos - Pump Repair
3.20 HP Vertical Motor - 1 No

4. 20 HP Submersible Motor (கமண்டை நகாநதி) – 1 No
5. UG Cable 4sqmm – 2500mt
6. 7.5 HP Starter Oil – 7 Nos

அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கைாம்

ப ொருள் எண்.4
ஆரணி நகராட்சியில் பதரு விளக்கு ெராமரிப்பு ெணிக்கு ததமவயான 100 எண்கள் பகாண்ட
40W குழல் விளக்கு copper Cable வாங்கும் ெணிகளுக்கு ததமவயான மதிப்ெீட்டுத் பதாமக ரூ.
ரூ.30,000.00/-ற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
ப ொருள் எண்.5
ஆரணி நகராட்சியில் பொங்கல் ெண்டிமகபயாட்டி 13.01.2021 முதல் 17.01.2021 ஆகிய 5 நாட்கள்,
பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் காந்தி தராடு ெகுதியில் கூடுதைாக 6 எண்கள் பகாண்ட 200W LED
மின்விளக்குகள்,ராசி

சவுண்ட்

சர்வஸ்,ஆரணிஅவர்கள்
ீ

மூைம்

தமற்பகாண்ட

ெணிக்கான

பசைவின பதாமக ரூ.6000/-மய வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
ப ொருள் எண்.6
ஆரணி

நகராட்சி

ெகுதியில்

பகாதரானா

மவரஸ்

ெரவுதமை

தடுக்கும்

பொருட்டு

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்த 5.4 பசைவில் தினத்தந்தி தினசரி நாளிதழில்

பொது

விளம்ெரம்

பசய்தமமக்கு விளம்ெர கட்டணம் ரூ 24780/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கெடுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் அனுமவழங்கைாம்.(தகாப்பு எண்:

1710/2020/ எச்1)

ப ொருள் எண்.7
ஆரணி

நகராட்சி

உரிமமயாளர்கள்

எல்மைக்குள்

மாட்டு

ெராமரிக்கெடாமல்

ெசுமாடுகள்

பதாழுவம்

,

அமமத்து

பதருக்கள்,சாமைகள்

காமை

மாடுகள்

ெராமரிக்கப்ெட

,பநடுசாமைதுமரக்கு

ஆகியவற்மற

தவண்டும்

பசாந்தமான

.

மாட்டின்

அவ்வாறு

சாமைகளில்

அமைந்து திரிவதால் பொதுமக்களுக்கு இமடயுறாக உள்ளத்தால் ,1920 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு
மாவட்ட

நகராட்சிகள்

சட்டம்

ெிரிவு

245,246,247

மற்றும்

நடவடிக்மக தமற்பகாள்ளவும் ,மாடு உர்மமயாளர்களுக்கு

313(1),313(2)

அெராதம் விதிக்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
அலுவைக
ஒப்புதல்

குறிப்பு:-

1.மன்றம்

எதிர்தநாக்கி

தனி

அனுமதிக்கைாம்.2.அவசர
அலுவைர்

ஆகிய

ஒரு மாட்டிற்கு
அவசியம்

அவர்களின்

முன்

கருதி
அனுமதி

ெிரிவுகளின்ெடி

ரூ 2000/- வதம்
ீ

தனி

அலுவைர்

பெற்று.பதாடர்

நடவடிக்மககள் தமற்பகாள்வதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கைாம்(ந.க.எண்.1298 /2019/எச்1)
ப ொருள் எண்.8
ஆரணி

நகராட்சி

ஆகியவற்றிற்கு

பொது

31.01.2021

சுகாதாரப்

ெிரிவில்

தததிதயாடு

ஆண்டிற்கு யுமனதடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்

இயங்கும்

இன்சூரன்ஸ்

ைாரி

மற்றும்

முடிவவமடகிறது

ACE

தமலும்

-

TN-25 AZ -1101

-

TN-25 V - 4635

-

TN-25 V - 4633

ஒரு

கம்ப்பெனி ைிமிபடட் நிறுவனத்திற்கு பதாமக

பசலுத்த விவரம் ெின்வருமாறு தமலும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.
TN-25 V -9463

ஆட்தடா

-

19153

31557

20070
20070
90850

அலுவைக குறிப்பு:-1.மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம்.2. தனி அலுவைர் முன் அனுமதி பெற்று
பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.(தகாப்பு எண்:634/2016/எச்1)
ப ொருள் எண்.8

ஆரணி நகராட்சி ெகுதியில் 33 வார்டுகளிலும் பகாதரானா மவரஸ்

விழிப்புணர்வு மற்றும்

முககவசம் அனிதைின் அவசியம் தமலும் படங்கு பகாசுக்களினால் ஏற்ெடும் தீமமகள் மற்றும்
திடக்கழிவு

தமைாண்மம

பொதுமக்களுக்கு

திட்ட

விழிப்புணர்வு

விழிப்புணர்வு

ஏற்ெடுத்த

தொன்றவற்மற

சிவசக்தி

கிராமியகுழு

சுெநிகழ்ச்சிகள்

விருத்தாசைம்.

முைம்

இரண்டு

நாட்கள் கமை நிகழ்ச்சி நடத்த ,நாள் ஒன்றுக்கு ரூ 15000 /- வதம்
ீ
இரன்டு நாட்களுக்கு
30000 /- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கப்ெடுகிறது.

அலுவைக

குறிப்பு:-1.மன்றம்

அனுமதிக்கைாம்.2.

தனி

அலுவைர்

அனுமதி

ரூ

பெற்று

சிவசக்தி கிராமியகுழுவிற்கு பதாமக பசலுத்தியமத மன்றம் ஏற்கைாம் .(தகாப்பு எண்:
28/2020/ எச்1)
.

ப ொருள் எண்.9
நகராட்சி நிர்வாக
நாள்:

ஆமணயாளர் பசன்மன28

15.12.2020

பதரிவிதுள்ளவாறு

திருத்தகம்/ அழகுநிமையம்/ ஸ்ொ

இந்நகராட்சி

அலுவைக

எல்மைக்குட்ெட்ட

ெகுதிகளில்

முடி

/ மசாஜ் நிமையம் நடத்துதவார் ஆரணி நகராட்சியில்

பதாழில்உரிமம் பெற்றுக்பகாள்ள தினத்தந்தி
விளம்ெரகட்டணம்

அவர்களின் சுற்றரிமக ந.க.எண்.19775/72/2019-3

நாளிதழில் 9.1.2021ல் விளம்ெரம் பசய்வதற்கு

ரூ4166 /- பசலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு மவக்கெடுகிறது .

குறிப்பு:-1.மன்றம்

அனுமதிக்கைாம்.2.

தனி

அலுவைர்

வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.( தகாப்பு எண்: 35/2021/ எச்2)

அனுமதி

பெற்று

பதாமக

வளர்ச்சி

முகமம

ெின்வரும்

ெணிகள்

ப ொருள் எண்.10
மாவட்ட

ஆட்சித்

திருவண்ணாமமை
உறுப்ெினர்

தமைவர்

உள்ளுர்

மற்றும்

அவர்களின்
பதாகுதி

பெருந்தமைவர்,

பச.மு.எண்

தமம்ொட்டு

மாவட்ட

3343/2017/அ7

திட்டம்

2017

நாள்

–

2018ன்

ஊரக

20.06.2018ல்
கீ ழ்

ொராளுமன்ற

தமற்பகாள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கி வரப் பெற்ற கடிதத்திமன மன்றத்தின் ொர்மவக்கும்
ெதிவிற்கும் மவக்கப்ெடுகிறது.
SL No.

Name of the Work

1

Construction of Modernized GYM Building in Arani
Municipality

Estimate Amount
(Rs.in Lakhs)
50.00

Implementing Agency
Commissioner, Arani
Municipality

அலுவைக குறிப்பு :- மன்றம் ெதிவு பசய்யைாம். தமலும் தமற்காணும் ெணிகள் தமற்பகாள்ள
பதாடர் நடவடிக்மக தமற்பகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கைாம். (தகாப்பு எண் 939/இ1/2017)

ஆரணி நகராட்சி
சாதாரணக் கூட்டம்

2021-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 27.01.2021-ந்தததி புதன் கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில்
ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்மககள்.
தனி அலுவைர்
வ.எண்.

பொருள்

தீர்மான

1

1

197

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

2

2

198

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

3

3

199

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

4

4

200

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

5

5

201

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

6

6

202

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

7

7

203

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

8

8

204

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

9

9

205

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

10

10

206

அனுமதி வழங்கப்ெடுகிறது.

எண்

எண்

தீர்மானம்

தனி அலுவைர்,

ஆரணி நகராட்சி.

