ஆரணி நகராட்சி
அவரசக்கூட்ட கூட்டம்

2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 17.11.2020-ந்தததி புதன்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் ஆரணி
நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற அவரசக்கூட்ட நடவடிக்மககள்.

தனி அலுவைர்
பபாருள் எண்.1
கமைஞர் நகர்புற தமம்பாட்டு திட்டம் (KNMT) 2021-2022-ன் கீழ் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட
பகுதிகளில் தார்சாமைகள், தபவர் பிளாக் சாமைகள் மற்றும் மமழநீர் வடிகால் வசதிகள் தமம்பாடு பசய்ய
தயார் பசய்யபட்ட மதிப்பீடு பதாமக ரூ.81.91 இைட்சம் ஆகும். தமற்காணும் திட்டத்தின் கீழ் அரசாமை
எண்: 92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துமற நாள்:30.10.2021-ல் ஒதுக்கீடு வழங்கி
அரசாமை வரபபற்றுள்ளதன் தபரில் கீழ்காணுமாறு சாமைகள் அமமக்க மன்றத்தின் பார்மவக்கு
பதிவிற்கும் மன்றபபாருள் மவக்கபடுகிறது.
வ.எண்
.

1

2

அடிப்பமட
வசதி
தமைப்பு
தார்
சாமைகள்

தபவர்
பிளாக்
சாமைகள்

மதிப்பீடு
(ரூ.இைட்சத்தில்)

பணிகளின் பபயர்
Providing and Laying of BT Surface road at Othavadai
street w.no:9 (Uni Code:038009R064), Muruga nagar I st
street w.no:30 (Uni Code:038030R213), Muruga nagar III
rd street w.no:30 (Uni Code:038030R212), MGR Nagar II
st cross w.no:30 (Uni Code:038030R214), Thenarivi nagar
II nd street w.no:30 (Uni Code:038030R216), Basker Nagar
IIIrd cross street w.no:30 (Uni Code:038030R226)
Providing Laying of Paver Block Road in Pichandi nagar III
street w.no:29 (Uni Code:038029S099).
பமாத்தம்

81.91

4.21
86.12

அலுவைக குறிப்பு: மன்றம் பதிவு பசய்யைாம். மதிப்பீடு பதாமக ரூ: 86.12 இைட்சத்திற்கு முதன்மம
பபாறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம், பசன்மன அவர்களிடம் பதாழில்நுட்ப அனுமதி பபற
ஒப்புதல் வழங்கைாம். ந.க.எண்.1279 /2021/இ1

ஆரணி நகராட்சி
அவரசக் கூட்டம்
2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 17.11.2020-ந்தததி புதன்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் ஆரணி
நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற அவரசக்கூட்ட நடவடிக்மககள்.
வ.எண்.
1

பபாருள்
எண்
1

தீர்மான
எண்
331

தீர்மானம்
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

ஆரணி நகராட்சி
சாதாரைக் கூட்டம்

2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 23.11.2020-ந்தததி பசவ்வாய்க்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில்
ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரைக் கூட்ட நடவடிக்மககள்.

தனி அலுவைர்
பபாருள் எண்.1
இந்நகராட்சியில் 2020 – 2021 ஆம் ஆண்டின் வருவாய் (ம) மூைதன நிதி, குடிநீர் (ம) வடிகால் நிதி,
ஆரம்ப கல்வி நிதியின் ஆண்டு கைக்குள் தணிக்மக பசய்யப்பட்டுள்ளது. தணிக்மக கைக்குகமள
நிதி வாரியாக தட்டச்சு பசய்து Xerox பசய்ததற்கான பசைவின பதாமக ரூ. 50000/- ஐம்பது ஆயிரம்
மட்டும் பசந்தில் கம்யூட்டர்ஸ் அவர்களுக்கு வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- பதாமக வழங்க மன்றம் முன் அனுமதி வழங்கைாம்.
பபாருள் எண்.2
இந்நகரட்சியில் பபாது சுகாதாரப் பிரிவில் தூய்மம பணியாளராக பணிபுரிந்து பணியிமடயில் 18.01.2021
அன்று இறந்து விட்ட திரு.தைாகதாஸ் என்பவருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு
1. சிறப்பு தசம நை நிதி அசல் ரூ. 4290/2. சிறப்பு தசம நை நிதி அசல்கான வட்டி - ரூ. 12363/ஆகபமாத்தம்
- ரூ.15323/- வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம். (தகாப்பு எண் 1169/பி2/2021)
பபாருள் எண்.3
ஆரணி நகராட்சியின் சார்பாக நீதிமன்ற வழக்குகமள ஆரணி நீதி மன்றத்திலும் பசய்யாறு சார்பு நீதி
மன்றத்திலும் வாதாட நகரமன்ற வழக்கறிஞர் ஒருவமர புதியதாக நியமனம் பசய்ய நகராட்சி நிர்வாக
மண்டை இயக்குநர் தவலூர் அவர்களின் பட்டியலில் பதரிவித்துள்ளவாறு ஆரணி நகராட்சிக்கு என
ததர்வு பசய்துள்ள திரு.k. இராஜ மூர்த்தி BA.BL என்பவமர நியமனம் பசய்யப்பட்டமத நகரமன்றத்தின்
பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- திரு.k. இராஜ மூர்த்தி BA.BL என்பவமர வழக்கறிஞமர ஆரணி நகராட்சிக்கு சட்ட
ஆதைாசமன வழங்க நியமனம் பசய்ய தீர்மானிக்கைாம். ந.க.எண்: 1287/C1/2021
பபாருள் எண்.4
ஆரணி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான புதிய தபருந்து நிமையம் பின்புறம் உள்ள கமட எண்:3,4 ஆகிய
இரண்டு கமடகளுக்கு குத்தமக இனங்கமள ஒப்பமடக்கும் நாள் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
அனுபவிக்கும் வரிமமக்கு 18.11.2021 ஆம் தததி வியாழக்கிழமம
காமை 11.00 மணி ஏைம் நடத்தப்பட்டமத இதில் உச்ச தகள்வி தகட்ட ஏை தாரர்களுக்கு அனுமதி
வழங்க மன்றத்தின் பார்மவக்கும் முடிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது.
வ.எண்
கமட எண்
ஏைம் தகாரியவரின் விவரம்
ஏை விவரம்(ம) மாத
வாடமக ரூ.
1.
1.
திரு.பகௌ.முனாப்,எண்.16.மாதவராயன் 3,100/தபட்மட பதரு, அருைகிரி சத்திரம்,
ஆரணி.
மு.
ருக்சுஷனா
தபகம்,எண்
16 3000/-

2.

2

மாதவராயன்
தபட்மட
பதரு,
அருைகிரி சத்திரம், ஆரணி.
மு.
ருக்சுஷனா
தபகம்,எண்
16 300/மாதவராயன்
தபட்மட
பதரு,
அருைகிரி சத்திரம், ஆரணி.
திரு.பகௌ.முனாப்,எண்.16.மாதவராயன் 3000/தபட்மட பதரு, அருைகிரி சத்திரம்,
ஆரணி.

அலுவைக குறிப்பு:- 1. ஏைத்தில் உச்ச தகள்வி தகட்டு பகாண்ட கமட எண்
3,
திரு.பகௌ.முனாப்,எண்.16.மாதவராயன் தபட்மட பதரு, அருைகிரி சத்திரம், ஆரணி.
2 .கமட எண் 4. திரு.பகௌ.முனாப்,எண்.16.மாதவராயன் தபட்மட பதரு, அருைகிரி சத்திரம், ஆரணி.
தமற்படி இரண்டு கமடகளுக்கு அனுமதியும் உத்தரவும் வழங்க மன்றன் ஒப்புதல் அளிக்கைாம்.
3.தமலும் மீதமுள்ள கமடகளுக்கு மாறு ஏைம் தகார மன்றம் அனுமதி அளிக்கைாம்.
4.தமலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி தனி அலுவைர் அவர்களின் ,முன்
அனுமதி பபற்று ஏைதாரர்களுக்கு கமடயிமன ஒப்பமடக்க உரிய ஆமை வழங்கியமத மன்றம்
ஏற்கைாம். (தகாப்பு எண் 2074/2015/அ3)
பபாருள் எண்.5
2021 உள்ளாட்சி ததர்தமை முன்னிட்டு ததர்தல் சமந்தமான ஆவைங்கள் நகல் எடுப்பதற்கு
ததமவயான தடானர்கள் அலுவைகத்தில் இல்ைாத காரைத்தால் அவசர அவசியம் கருதி 12 A Tonner 25
Nos மற்றும் 328 A Tonner 20 Nos மய அரசு அங்கீகாரம் பபற்ற கூட்டுறவு சங்கத்தில் வாங்கிக்பகாள்ள
ஆகும் ததாராய பசைவினம் ரூ. 1500- க்கு மன்றத்தின் பார்மவக்கும், ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.
பபாருள் எண்.6
இந்நகராட்சியில் பபாது சுகாதாரப் பிரிவில் மகப்தபறு ஆயாவாக பணிபுரிந்து வயது முதிர்வு காரைமாக
30.09.2021 அன்று பணியில் இருந்து ஒய்வு பபற்ற திருமதி.எம்.கமைச்பசல்வி என்பவருக்கு
கீழ்க்கண்டவாறு
.1சிறப்பு தசம நை நிதி அசல்
-2960/.2சிறப்பு தசம நை நிதிகான வட்டி - 19178/.3நிர்வாக பங்குத் பதாமக
-10000/ஆக பமாத்தம்
- 32138/- வழங்க மன்ற அனுமதி தகாரப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு -:மன்றம் அனுமதிக்கைாம் .. (தகாப்பு எண் 1240/பி2/2021)
பபாருள் எண்.7
இந்நகராட்சி பபாது சுகாதார பிரிவில் இயங்கும் டிராக்டர் TN978533 க்கு 20.11.2021 ந் தததிதயாடு
இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. தமலும் ஒரு ஆண்டிற்கு புதுபிக்க யுமனபடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்
கம்பபனி லிமிபடட் நிறுவனத்திற்கு ரூ. 10349/- மய பசலுத்த மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு
மவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 2. தனி அலுவைரின் முன் அனுமதி பபற்று பதாமக
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.

பபாருள் எண்.8
ஆரணி நகராட்சி பபாது சுகாதார பிரிவில் இயங்கும் ACE ஆட்தடா TN 971856 மய பழுது நீக்கம்
பசய்ய 01.11.2021 அன்று ஒப்பந்த புள்ளிகள் தகாரியதில் வரப்பபற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகள் மன்றத்தின்
முடிவிற்கு மவக்கப்படுகிறது.
1. ஜவஹர் ஆட்தடா ஒர்க்ஸ்
விமை
77 B மத்தைாங் குளத் பதரு
ரூ. 139300/திருவண்ைாமமை.
2. கண்ைம்மாள் ஆட்தடா ஒர்க்ஸ்
ரூ. 144500/183, முத்து விநாயகர் தகாவில் பதரு, திருவண்ைாமமை.
அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 2. குமறந்த விமைபுள்ளி பகாடுத்துள்ள . ஜவஹர்
ஆட்தடா ஒர்க்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த புள்ளிமய மன்றம் ஏற்கைாம். 3. தனி அலுவைர் முன் அனுமதி
பபற்று தவமை உத்தரவு வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.
தகாப்பு எண்: 1164/2021/எச்1
பபாருள் எண்.9
ஆரணி நகராட்சி பபாது சுகாதார பிரிவில் மமழ நீர் கால்வாய் தூர்வாருவதற்க்கு தனியார் வாடமக JCB
எந்திரம் மற்றும் ட்ராக்டர் பயன்படுத்தி நகரில் உள்ள KK நகர், VAK நகர், பஜயைக்ஷ்மி நகர், பாரதியார்
பதரு, புதுகாமூர் தராடு, கார்த்திதகயன் தராடு, காந்தி நகர், தச்சூர் சாமை, பகாசப்பாமளயம், தர்மராஜா
தகாவில் பதரு, முனுசாமி பதரு, முள்ளிப்பட்டு தராடு, மசதாதபட்மட நாயகன் பாமளயம், வந்தவாசி
தராடு, நகராட்சி அலுவைகம் பின்புறம் நீர்ததக்க பதாட்டி ஆகிய இடங்களில் பணி பசய்ய குமறந்த
விமைப்புள்ளி பகாடுத்துள்ள தரணுகா JCB ட்ராக்டர் நிறுவனத்தின் மூைம் பணி பசய்தமமக்கு ரூ.
9,60,000/- வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.2. தனி அலுவைரின் முன் அனுமதி பபற்று பதாமக
வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.
பபாருள் எண்.10
ஆரணி நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆற்காடு தமைமம நீதரற்று நிமையத்தில் குடிநீர் விநிதயாகம்
பசய்யப்பட்டும் பணி தமடயில்ைாமல் நமடபபற தவண்டியும் ததர்தல் நமடபபற உள்ள நிமையிலும்
தமற்படி பணிகளுக்கு ஆரணி நகராட்சி தனி அலுவைர் அவர்களின் முன் அனுமதி பபற்று தமிழ் நாடு
நகராட்சிகளின் சட்டம் – 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் பணி தமற்பகாள்ள விமைப்புள்ளி தகாரி குமறந்த
விமைபுள்ளி வழங்கிய திரு. T.கதைஷ், ஒப்பந்ததாரர் பதாரப்படி தவலூர் மற்றும் M/S.பாைாஜி
Industries,பபன்னாதூர்,
தவலூர்
ஆகிதயார்களால்
பணி
பசய்து
முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி
தமற்பகாண்டமமக்கான பட்டியல் பதாமக வழங்க தகாரி தமற்படி ஒப்பந்தகாரர் மனு அளித்துள்ளார்.
அவசர அவசியம் கருதி தமிழ் நாடு நகராட்சிகளின் சட்டம் – 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் தமற்படி
ஒப்பந்தக்காரருக்கு பணி தமற்பகாண்டமமக்கான பதாமக ரூ.2,28,921/- வழங்க மன்ற அனுமதி
தகாரப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவைர் முன்
அனுமதி பபற்று பணி தமற்பகாண்டமதயும் பதாமக வழங்கியமதயும் மன்றம் ஏற்கைாம். 3. தமற்படி
பசைவினம்Sec 15 ன் படி தமற்பகாள்ளைாம்.
தகாப்பு எண்: 766/2021/இ1
பபாருள் எண்.11
இந்நகராட்சியின் பதருவிளக்கு பாரமரிப்பிற்கு ததமவயான மின் உதிரி உபகரைங்கள்
பற்றாக்குமறயாக உள்ளதால் அவ்வப்தபாது பபறப்படும் பதரு விளக்குகள் புகார்கள் சரிபசய்ய சிரமமாக
உள்ளது. மின் உதிரி பபாருட்கள் உடன் வாங்குவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட உத்ததச மதிப்பீட்டு பதாமக
ரூ.5.00/- ைட்சத்திற்கு மன்ற ஒப்புதல் தவண்டப்படுகிறது.

அலுவைக குறிப்பு:- 1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம்.
ந.க.எண்.766/2020/இ1
பபாருள் எண்.12
ஆரணி நகாரட்சியில் சிறப்பு சாமை திட்டம் 2020-2021 –ன் கீழ் எடுக்கப்பட்ட 73 பணிகளில் நிதி
பற்றாக்குமறயால் பணி தமற்பகாள்ள முடியாத நிமையில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், பசன்மன-28
அவர்களின் பசயல்முமற ஆமை ந.க.எண்.2304/2021/இ1, நாள்:20.10.2021-ல் 63 பணிகள் ரத்து
பசய்து வரப்பபற்ற கடிதத்திமன மன்றத்தின் பார்மவக்கும் பதிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது
t.
gâæ‹ étu«
Ús«
kÂ¥ÕL
சிப்பம்
பமாத்த
ரத்து
v
(Û)
bjhif
பணிகளின்
பசய்யப்படும்
©
(%.Ïy£
எண்ணிக்
பமாத்த
r¤Âš)
மக
பணிகள்
1

Á¥g« -I th®L v©.02, MWKf« bjU,
th®L v©.04 ÃŸisah® nfhæš
bjU,nghÄ° °nlõ‹ bjU k‰W«
nkhfd‹ bjU, th®L v©.08 guRuhk‹
bjU, th®L v©.10 éehaf® nfhæš
bjU k‰W« th®L v©.13 xsitah®
bjU M»a Ïl§fëš jh® rhiyÍl‹
Toa ÁWghy« k‰W« kiHÚ®
tofhšthŒ mik¡F« gâ, th®L
v©.06 òÂa kNÂ bjU, th®L
v©.09uhk»UZzng£il(eLbjU),th
®L v©.12 fšahz Rªjudh® bjU,
th®L v©.15 fs¤Jnk£L bjU (k)
b#æ‹ bjU, th®L v©. 17(k) 19
j®kuh#h nfhæš bjU k‰W« bgça
rahfuh bjU k‰W« th®L v©.17
kUNu‹ bjUéš jh® rhiy
mik¡F« gâ, th®L v©.06 Mrh¤
bjU, th®L v©.07 è§f¥g‹ bjU,
th®L v©.08 bjh¥ig bjU th®L
v©.01 tl¡F j®kuh#h nfhæš FW¡F
bjUé‰F Ábk©£ rhiyfŸ
mik¤jš.

1

4.020

200.00

19

19

2

Á¥g« -II th®L v©.21 khça«k‹
nfhæš bjU, th®L v©.22 m¥ghrhä
bjU, th®L v©.24 jhJ bjU

2

4.060

200.00

16

12

3

4.125

200.00

19

13

,Ójhuhk‹ bjU,R¥Ãukâ bjU k‰W«
th®L v©.25 kAhéZQ(nrhiy
ef®), th®L v©.26 ehlfrhiyng£il
bjU éçÎ gFÂ th®L v©.16
ntjòß°tu‹ bjU, th®L v©.14
ÂUtŸSt® bjU k‰W« irij
fªjrhä bjUéš jh® rhiy mik¡F«
gâ, th®L v©.17 nfhghš bjU, th®L
v©.18 m«ng¤f® ef® bkæ‹ nuhL jh®
rhiyÍl‹ Toa ÁWghy« mik¡F«
gâ, th®L v©.19 Rªju« bjU, th®L
v©.21 x¤jthil bjUé‰F jh®
rhiyÍl‹ Toa ÁWghy« k‰W«
kiHÚ® tofhšthŒ mik¡F« gâ,
th®L v©.09 K¤Jkhça«k‹ nfhæš
bjU, th®L v©.16 Á‹dg£L
üšfhu‹ bjUé‰F jh® rhiyÍl‹
Toa kiHÚ® tofhšthŒ mik¡F«
gâ.
3

Á¥g« -III th®L v©.27
fh®¤Ânfa‹ nuhL
FW¡F(f§ifa«k‹ nfhæš Ã‹òw«),
th®L v©.16 nfhFyghy‹ bjUé‰F
ngt® ¥nsh¡ mik¡F« gâ,th®L
v©.26 nk£L bjU(k) gt® AÎ° bjU,
th®L v©.30 fk©ly
ehfeÂ,uFehjòu« bkæ‹ nuhL
(fk©ly ehfeÂ mU»š),gR«bgh‹
K¤Juhkè§f njt® ef®,th®L v©.32
òÂa ngUªJ rhiy (k) rªijnkL
rhiy, th®L v©.33 kfhy£Rä ef®
th®L v©.09 rgÍšyh bjU, th®L
v©.11 gh£rh bjU, th®L v©.12
nknd#® KUnfr‹ bjU, th®L v©.16
Á‹d fil bjU(k) ÂU¥ó®Fku‹
bjUé‰F jh® rhiy mik¡F« gâ,
th®L v©.14 ÂUtŸSt® 4 tJ
FW¡F bjUé‰F ngt® ¥nsh¡
rhiyÍl‹ Toa ÁWghy« k‰W«
kiHÚ® tofhšthŒ mik¡F« gâ,

th®L v©.19 Á‹d rahfuh bjUé‰F
ngt® ¥nsh¡ rhiyÍl‹ Toa kiHÚ®
tofhšthŒ mik¡F« gâ, th®L
v©.30 é.V.nf ef® II bjU (k)
nf.Ã.nf efçš jh® rhiyÍl‹ Toa
ÁWghy« k‰W« kiHÚ® tofhšthŒ
mik¡F« gâ
4

Á¥g« -iv th®L v©.01 b#a« ef®,
th®L v©.03 rhªj bjU (k) kfhÅ®
bjU, th®L v©.09 rghZfh‹ bjU,
th®L v©.29 é#au§f‹ 1(k)2 FW¡F
bjUé‰F jh® rhiy mik¡F« gâ,
th®L v©.12 khjtuha© ng£il
bjU, th®L v©.27 m©zh efçš jh®
rhiyÍl‹ Toa ÁWghy« k‰W«
kiHÚ® tofhšthŒ mik¡F« gâ,
th®L v©.07 njrhŒ bjU(k) fhs¤Â
m©zhkiy bjU, th®L v©.08
gh¥ghÂa«k‹ nfhæš bjU th®L
v©.13 f©z¥g‹ bjU, th®L v©.14
ÂUtŸSt® I bjU, th®L v©.21
cõhš bjU, th®L v©.29 m‹ò ef®
1,2,3(k) 4 FW¡F bjU, th®L v©.33
gŸë¡Tl¤ bjUé‰F Ábk©£
rhiy Toa ÁWghy« k‰W« kiHÚ®
tofhšthŒ mik¡F« gâ, th®L
v©.29 gh®tÂa«k‹ nfhæš bjU (k)
gh®tÂa«k‹ nfhæš bjU (vÂçš)
bjUé‰F ngt® ¥nsh¡ rhiyÍl‹
Toa ÁWghy« k‰W« kiHÚ®
tofhšthŒ mik¡F« gâ, th®L
v©.29 fh®¤Ânfa‹ nuhL I FW¡F
bjUé‰F ngt® ¥nsh¡ mik¡F«
gâ, th®L v©.01 mUz»çr¤Âu«
jh® rhiyÍl‹ Toa ÁWghy«
mik¡F« gâ

4

3.370

4

15575

230.00

830.00

19

19

73

63

அதில், பபாது நிதி பற்றாக்குமற காரைமாக 73 சாமைப்பணிகளில் 63 சாமைப்பணிகள்
மட்டும் மதிப்பீடு
ரூ.657.50(இைட்சம்) பணிகமள இரத்து
பசய்து தருமாறு பணிவுடன்
தகட்டுக்பகாள்கிதறன்.

அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.
Slno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Name of Work

Package

Providing Cement Concrete Pavement with stormwater drain at North Dharmarajakoil cross
street in ward no.01
Providing and Laying BT surface with Storm water drain & Culvert at Arumugam Street in ward
no. 03
Providing and Laying BT surface withStorm water drain & Culvert at Pillaiyarkoil street in ward
no. 04
Providing and Laying BT surface with Storm water drain & Culvert at Police station street in
ward no. 04
Providing and Laying BT surface with Storm water drain & Culvert at Mohanan street in ward
no. 04
Providing Cement Concrete Pavement at Aasath street in ward no. 06
Providing and Laying BT surface at New Mosque street in ward no.06
Providing Cement Concrete Pavement at Lingappan street in ward no. 07
Providing and Laying BT surface and Storm water drain & Culvert at Parasuraman Street road
in ward no. 08
Providing Cement Concrete Pavement at Thoppai street in ward no. 08
Providing and Laying BT surface at Ramakrishnapet street (Nadu Street) in ward no.09

Package
1

15

Providing and Laying BT surface with Storm water drain & Culvert at Vinayagarkoil Street in
ward no. 10
Providing and Laying BT surface at Kalyanasundaranar street in ward no. 12
Providing and Laying BT surface with Storm water drain & Culvert at Avvaiyar Street in ward
no. 13
Providing and Laying BT surface at Kalathumettu street in ward no. 15

16
17
18
19

Providing and Laying
Providing and Laying
Providing and Laying
Providing and Laying

BT surface at Jain street in ward no. 15
BT surface at Dharmarajakoil street in ward no. 17
BT surface at Periyasayakara street in ward no. 17&19
BT surface at Marusuran street in ward no. 17

1
2
3
4

Providing and Laying
Providing and Laying
Providing and Laying
Providing and Laying

BT surface at Thiruvalluavar street in ward no. 14
BT surface at Vethapurieswaran street in ward no. 16
BT surface with Culvert at Gopal street in ward no. 17
BT surface with Culvert at Ambedkar Nagar Main road in ward no. 18

5
6

Providing and Laying BT surface at Mariammankoil street in ward no. 21
Providing and Laying BT surface with stormwater drain & culvert at othavada street in ward no.
21
Providing and Laying BT surface at Appasamy street in ward no. 22
Providing and Laying BT surface at Thathu street in ward no. 24
Providing and Laying BT surface at Seetharaman street in ward no. 25
Providing and Laying BT surface at Subramani street in ward no. 25
Providing and Laying BT surface at Saidai Kandhasamy Main street in ward no. 25

13
14

7
8
9
10
11

Package
2

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Providing and Laying BT surface at Nadagasalaipettai street Extension in ward no. 26

Providing Paver Block Pavement at Karthikeyan road cross (Gangaiamman koil backside) in
ward no.27
Providing Paver Block Pavement at Gokulapallan Street in ward no.16
Providing and Laying BT surface at Mettu street in ward no. 26
Providing and Laying BT surface at Power House street in ward no. 26
Providing and Laying BT surface at New bus stand road in ward no. 32
Providing and Laying BT surface at Sandhaimedu (New bus stand) & Cross in ward no. 32

Package
3

Providing and Laying BT surface at Sabiulla street in ward no. 09
Providing and Laying BT surface at Basha street in ward no. 11
Providing and Laying BT surface at Manager Murugesan Street in ward no.12
Providing and Laying BT surface at Cinna kadai Street in Ward No 16
Providing and Laying BT surface at Thirupurkumaran street in ward no. 16
Providing Paver Block Pavement with strom water drain &culvert at Thiruvalluvar IV Cross
Street in ward no.14
Providing and Laying BT surface with stormwater drain & culvert at KPK Nagar II street in ward
no. 30
Providing and Laying BT surface at Jayam Nagar in ward no.01
Providing and Laying BT surface With Culvert at Arunagirisatchiram in ward no.01
Providing and Laying BT surface at Santha Street in ward no.03
Providing and Laying BT surface at Mahaveer Street in ward no.03
Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Thesai Street in ward
no. 07
Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Kalathi annamalai
Street in ward no. 07
Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Papathiammankoil
Street in ward no.08
Providing and Laying BT surface at Sabashkan Street in ward no.09
Providing and Laying BT surface with stormwater drain & culvert at Madavarayan Pettai Street
in ward no.12
Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Kannapan Street in
ward no. 13
Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain at Thiruvalluvar 1 cross Street in
ward no.14
Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Usal Street in ward
no.21
Providing and Laying BT surfacewith strom water drain & Culvert at Anna Nagar in ward no.27
Providing Pevar Block Pavement with strom water drain & Culvert at Parivathiammankoil Street
in ward no.29
Providing Pevar Block Pavement at Karthikeyan Road 1cross Street in ward no.29

Package
4

16

Providing Pevar Block Pavement with strom water drain & Culvert at Parivathiammankoil
Street(Opposite) in ward no.29
17 Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Anbu Nagar1,2,3&4
Cross Street in ward no.29
18 Providing Cement Concrete Pavement with strom water drain & Culvert at Pallikuda Street in
ward no.33
19 Providing and Laying BT surface at Vijayarangan Cross1&2 in ward no.29
எனதவ,
ஆரணி நகராட்சியின் பபாது நிதி பற்றாக்குமற காரைத்தால் 73
சாமைப்பணிகளில் 63 சாமைப் பணிகமள மட்டும் (மதிப்பீடு ரூ.657.50 இைட்சம்) இரத்து பசய்து
உத்தரவிடப்படுகின்றது. (தகாப்பு எண்.768/2020/இ1)
பபாருள் எண்.13
ஆரணி நகராட்சியில் வருவாய் நிதி,- 2020-2021 ஆண்டிற்கான பின்வரும் பணி தமற்பகாள்ள
29.10.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டது. அதில் வரப்பபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு
தநாக்குப் பட்டியலிமன மன்றத்தின் பார்மவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது.
வ.
பணியின் விவரம்
மதிப்பீடு
ஒப்பந்ததாரர் விவரம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி
எண்
ரூ.
திருவாளர்கள்
விவரம்
வருவாய் நிதி
ைட்சத்தில்
1
ஆரணி நகராட்சி பதரு
ஸ்ரீ.பாைாஜி எபைக்ட்ரிகல்ஸ், 4.96% அதிகம்
விளக்கு பராமரிப்பிற்கு
பசன்மன-17
ததமவயான மின் உதிரி
5.00
உபகரைங்கள்
விநிதயாகம் பசய்தல்
M/s.மஹ-படக் ட்ரானிக்ஸ்,
0.20 %குமறவு
பசன்மன -33
அலுவைக குறிப்பு :- 1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம். 2.மதிப்பீட்மட விட 0.20% குமறவாக
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்தப்புள்ளிமய ஏற்று பணியின் அவசியம் கருதி தனிஅலுவைர் அவர்களின்
முன்அனுமதி பபற்று பபற்று பணி ஆமை வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம். (தகாப்பு எண்
766/2021/இ1)
பபாருள் எண்.14
ஆரணி நகராட்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் பதாகுதி தமம்பாட்டு திட்டம்-20192020ன் கீழ் பின்வரும் பணி தமற்பகாள்ள 29.10.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டது. அதில்
வரப்பபற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்குப் பட்டியலிமன மன்றத்தின் பார்மவக்கும்
ஒப்புதலுக்கும் மவக்கப்படுகிறது.
வ.
பணியினி விவரம்
மதிப்பீடு ரூ. ஒப்பந்ததாரர் விவரம்
ஒப்பந்தப்புள்
எண்
ைட்சத்தில்
திருவாளர்கள்
ளி விவரம்
BSM Enterprises,
0.02%குமறவு
ஆரணி நகராட்சி மண்டித்
வாணியம்பாடி .
பதரு வழியாக ஷராப் பஜார்
1.11%அதிகம்
1
திரும்பும் முமனயில் 16
7.00
J.P.N
மீட்டர் உயர் தகாபுர மின்
Enterprises,Contractors,
விளக்கு அமமத்தல்.
வாணியம்பாடி.
அலுவைக குறிப்பு :- மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கைாம், தமற்படி பணிக்கு மதிப்பீட்டு விமைவிகித்மதவிட
குமறந்த
ஒப்பந்தப்புள்ளி
பகாடுத்துள்ள
BSM
Enterprises,
வாணியம்பாடி
ஒப்பந்ததாரரரின்
ஒப்பந்தப்புள்ளியிமன அங்கீகரிக்கைாம். தமலும், இப்பணி திட்டப் பணி என்பதால், தனிஅலுவைர்
அவர்களின் முன்அனுமதி பபற்று பணி ஆமை வழங்கியமத மன்றம் ஏற்கைாம்.
(தகாப்பு எண் 772/இ1/2021)

ஆரணி நகராட்சி
சாதாரைக் கூட்டம்
2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 23.11.2020-ந்தததி பசவ்வாய்க்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில்
ஆரணி நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரைக் கூட்ட நடவடிக்மககள்.
வ.எண்.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

பபாருள்
எண்
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

தீர்மான
எண்
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

தீர்மானம்
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

ஆரணி நகராட்சி
சாதாரைக் கூட்டம்

2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 29.11.2020-ந்தததி திங்கள்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் ஆரணி
நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரைக்கூட்ட நடவடிக்மககள்.

தனி அலுவைர்
பபாருள் எண்.1
ஆரணி நகராட்சி தற்தபாது நமடபபற உள்ள நகர்புற உள்ளாட்சி ததர்தலில் தபாட்டியிடும்
தவட்பாளர்கள் ஆரணி நகராட்சி எல்மைக்குட்பட்ட வார்டு 1 முதல் 33 வமர உள்ள வசிக்கும் பபாது
மக்கள் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்களாக தபாட்டியிடுபவர்கள், பசாத்துவரி, குடிநீர் வரி, காலிமமன வரி,
பதாழில்வரி, வரியில்ைா இனங்கள் குறித்து தமடயின்மம சான்று பபற கட்டைம் ரூ.250/- ரூபாய்
(இருநூற்று ஐம்பது மட்டும்) பசலுத்த மன்றத்தின் பார்மவக்கு முடிவிற்கும் மவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.
ந.க.எண்:-1166/2021/சி1

ஆரணி நகராட்சி
சாதாரைக் கூட்டம்
2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 29.11.2020-ந்தததி திங்கள்கிழமம மாமை 4.00 மணியளவில் ஆரணி
நகராட்சி அலுவைகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரைக்கூட்ட நடவடிக்மககள்.
வ.எண்.
1

பபாருள்
எண்
1

தீர்மான
எண்
350

தீர்மானம்
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

