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DATE OF 
MEETING 
OF THE 

COUNCIL 

MCR 
NO 

SERIAL NUMBER AND SUBJECT IN AGENDA DECISION OF 
THE COUNCIL 

  கர் நன் சாதாபணக் கூட்டம்  

2022 – ம் ஆண்டு நார்ச் நாதம் 28 - ம் (28.03.2022) 

திங்கள் கிமமந நாம 11.00 நணிக்கு ஜெனங்ஜகாண்டம் 

கர்நன்த்தின் சாதாபணக் கூட்டம் கபாட்சி 

அலுயகத்தில் உள் கர்நன் கூட்டத்தில் மடஜறும். 

மநற்டி கூட்டத்திற்கா நன்ப் ஜாருள் இத்துடன் 

இமணக்கப்ட்டுள்து. 

 இக்கூட்டத்தில் கர்நன் துமணத் தமயர் நற்றும் 

அமத்து கர்நன் உறுப்பிர்களுக்கும் தயாநல் 

கந்து ஜகாள்ளுநாறு அன்புடன் மகட்டுக்ஜகாள்கிமன். 

 

கர் நன்த் தமயர், 

ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி 

 

28.03.202

2 

1 bghUŸ v©.01 

இந்கபாட்சி ஆமணனர் அயர்கது பிப்பயரி 2022 ஆம் நாதத்தின 

ாட்குறிப்பு நன்த்தின் ார்மயக்கு மயக்கப்டுகிது. 

 

அலுயக குறிப்பு : 

 

நன்ம் திவு ஜசய்னாம். 

gÂÎ brŒa¥g£lJ 
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ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சியில் ெயரி நற்றும் பிப்பயரி 2022 ஆகின 

நாதங்களில் திவு  ஜசய்னப்ட்டுள் பிப்பு , இப்பு நற்றும் இந்து 

பிந்தமயகள் நன்த்தின் ார்மயக்கு. 

 பிப்பு இப்பு இந்து 

பிந்தமய 

ெயரி 2022    106     28             0 

பிப்பயரி 2022     82     30             0 

அலுயக குறிப்பு : 

நன்ம் திவு ஜசய்னாம். 
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ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி 2022-2023 ஆம் ஆண்டுக்கா தூய்மந 

ணிகள் மநற்ஜகாள் ஏதுயாக தயாட ஜாருட்கம ஜகாள்முதல் 

ஜசய்ன ஆகும் உத்மதச ஜசவீத்ஜதாமக ரூ.3.00 இட்சத்திற்கு 

நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது.  

அலுயக குறிப்பு : 

 

மநற்கண்ட ஜசவித்திம ஜாதுநிதியிலிருந்து மநற்ஜகாள் 

நன்ம் அனுநதி  அளிக்காம். 

 .க.எண்.1555/ 2022/ எச்1 
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ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சியில்  திடக்கழிவு மநாண்மந திட்டத்தின் 

கீம ஜசந்தும சாம  கமய உபக்கிடங்கு குதியில் 3 TPD  

ஜகாள்வில் 2 எண்ணிக்மக ஜகாண்ட நுண் உபம் தனாரிக்கும் 

மநனம் Micro Compost கட்டுநாப் ணிகள் மடஜற்று யருகிது.  

இந்நிமயில் நாயட்ட சுற்றுச்சூமல் ஜாறினார், தமிழ்ாடு நாசு 

கட்டுப்ாடு யாரினம், அரினலூர் அயர்கது 15.02.2022 ஆம் மததின 

F.ARY/RS/ROA/DEE/TNPCB/ARY/2022 எண்ணிட்ட கடிதத்தில் 

20.12.2021 அன்று இந்கபாட்சி குதிமன குப்ாய்வு ஜசய்து (Leachate 

at dumpsite borewell) அதற்கா கட்டணம் ( Analytical Charges ) 

ரூ.19,100/-  யங்கி யமபமயாமனாக ஜசலுத்திட 

ஜதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 

எமய, மநற்கண்ட ஜதாமக ரூ.19,100/-ஐ யருயாய் நிதியிலிருந்து 

மநற்ஜகாள் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது.     

அலுயக குறிப்பு : 

நன்ம் அனுநதிக்காம் 

 

.க.எண். 1109/ 2015 / இ1 
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ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சியில் ஜசந்தும சாம பு எண்.85/3-ல் 

ரூ.80.00 இட்சம் நதிப்பீட்டில் வீ எரியாயு தக மநமட அமநத்தல் 

ணினாது முடிவுற்று தற்சநனம் மடமுமயில் உள்து.  

இந்நிமயில் நாயட்ட சுற்றுச்சூமல் ஜாறினார், தமிழ்ாடு நாசு 

கட்டுப்ாடு யாரினம், அரினலூர் அயர்கது 17.02.2022 ஆம் மததின 

F.ARY0471/GS/DEE/TNPCB/ARY/2022 எண்ணிட்ட கடிதத்தில் Consent 

Order அனுநதி காம் காாயதி ஆகிவிட்டதாகவும், புதுப்பித்தல் 

கட்டணம் ரூ.20,200/- ஜசலுத்தி புதுப்பித்துக் ஜகாள்வும் 

ஜதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 

எமய, மநற்கண்ட ஜதாமக ரூ.20,200/-ஐ யருயாய் நிதியிலிருந்து 

மநற்ஜகாள் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது.     

அலுயக குறிப்பு : 

 

நன்ம் அனுநதிக்காம் 

.க.எண். 311 / 2015 / இ1 
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இந்கபாட்சி  சிதம்பம்  சாமயில்  ஜெனங்ஜகாண்டம்  கபாட்சி  

கிபாந  பு  எண் .440-ல்  45 சதுப  மீட்டர்  பப்வில்  2 MT 

ஜகாள்வு ஜகாண்ட On Site Compost Center அமநந்துள்து .  

மநலும் ,  மநற்கண்ட  மநனத்தில்  யார்டு  எண் .  04,05,06,07&08 

ஆகின  குதியில்  உள்  நக்கும்  குப்மகம  அகற்ப்ட்டு  

யருகிது .  எமய ,  மநற்கண்ட  மநனத்தில்  நபாநத்து ணிகள் 

மநற்ஜகாள் ஆகும் மதாபான ஜசவித் ஜதாமக ரூ.2.00 

இட்சத்திற்கு இட்சத்திற்கு நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது.   

அலுயக குறிப்பு : 

 

மநற்கண்ட ஜசவித்திம ஜாதுநிதியிலிருந்து 

மநற்ஜகாள் நன்ம் அனுநதி அளிக்காம். 

.க.எண்.  4444  / 2021 / இ1 
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ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி எல்மக்குட்ட்ட யார்டு எண் 01 முதல் 21 

யமப உள் ஜதாழில்யரியிம யசூலிக்க மபடி ஆய்வு 

மநற்ஜகாண்டதில் யார்டு எண்.01,05,11,12 நற்றும் 20 ல் உள் யணிக 

நிறுயங்கள் உரிமநனார்கள் மாதின யருநாம் இல்ாநல் 
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கமடகம காலிஜசய்னப்ட்டும்  நற்றும் அபசு அலுயர்கள் 

ணிநாறுதலில் ஜசன்தாலும் யருயாய் உதவினார் நற்றும் யருயாய் 

ஆய்யர் குறிப்பில் ஜதரித்துள்தின் டி கீழ்கண்டுள் விபப்டி உள் 

யரிவிதிப்புகளின் ஜதாமகயிம  தள்ளுடி ஜசய்ன நன்த்தின் 

அனுநதி மயண்டப்டுகிது 

யரிமச 

எண் 
யரிவிதிப்பு எண் நிறுயத்தின் ஜனர் யருடம் 

ஜதாழில்யரி 

ரூ 

1. 091/005/00001 Head Master 2021-22 3750 

2. 091/005/00002 Head Master & Teacher 2017-22 366 

3. 091/005/00003 Head Master 2017-22 366 

4. 091/001/00003 Head Master 2021-22 2500 

5. 091/001/00005 Head Master & Teacher 2017-22 366 

6. 091/001/00007 Head Master 2017-22 366 

7. 091/001/00002 Head Master 2021-22 2500 

8. 091/001/00004 Head Master & Teacher 2017-22 366 

9. 091/001/00006 Head Master 2017-22 366 

10. 091/020/00001 Contractor 2017-22 12410 

11. 091/011/00001 Licensed Surveyor  2020-22 5000 

12. 091/012/00001 Ananth Cement Works 2016-22 12650 

கூடுதல் 41006 

அலுயக குறிப்பு : 

 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

e.f.v©. 1591/ 2021 /அ1 
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இந்கபாட்சி  விருத்தாசம்  சாமயில்  யாபச்சந்மத  

யாகத்தில்  ஜெனங்ஜகாண்டம்  கபாட்சி  கிபாந  பு  எண் .434-

ல்  76 சதுப  மீட்டர்  பப்வில்  TypeE யடியமநப்பில்  2007-

2008ம்  ஆண்டு  In f rast ructure gap f i l l i ng and O&M திட்டத்தின்  

கீழ்   ரூ . 10.00 இட்சம்  நதிப்பீட்டில்  ஆடு  யமத  கூடம்  

(S laughter House) கட்டப்ட்டுள்து .  தற்சநனம்  மநற்கண்ட  

கட்டிடம்   கட்டி  நீண்ட  ாட்கள்  ஆதாலும் ,  மிகவும்  ழுது  

அமடந்துள்தால்  நபாநத்து ணிகள் மநற்ஜகாள் ஆகும் மதாபான 

ஜசவித் ஜதாமக ரூ.2.00 இட்சத்திற்கு இட்சத்திற்கு 

நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு : 

மநற்கண்ட ஜசவித்திம ஜாதுநிதியிலிருந்து 

மநற்ஜகாள் நன்ம் அனுநதி அளிக்காம். 

.க.எண்.  4444  / 2021 / இ1 
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ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி எல்மக்குட்ட்ட குதிகளின் எல்மகள், 

சாம அமநப்புக்கள் கபாட்சிக்கு ஜசாந்தநா இடங்கள் கட்டிடங்கள், 

நீமபற்று நிமனங்கள், நீர்நிமகள், யார்டு எல்மகள், உனர்நிம 

நீர்மதக்க ஜதாட்டிகள், பூங்காக்கள் நற்றும் சாமயின் தன்மந 

ஆகினயற்றிம GIS முமயில்  GPS (Global Positioning System) 

கருவியிம ஜகாண்டு துல்லினநாக அவீடு ஜசய்யும் நிமயில் 
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கபாட்சியின் மயம ளு குமக்கப்டும் அடிப்மட யசதிகள் 

ஏற்டுத்துதல் எளிமந டுத்தப்டும் இதால் உத்மதசங்கள் தனாரிக்க 

ஏற்டும் கா தாநதம் தவிர்க்கப்டும். 

எமய, கபாட்சியின் யர்ச்சியிம கருத்தில் ஜகாண்டு எளிமநனா 

ன்ாட்டிம மடமுமப்டுத்தும் விதத்தில் கபாட்சி விபங்கம 

ஆயணப்டுத்தும் மாக்கில்  GIS முமயில்  GPS  கருவியிம 

ஜகாண்டு  ஜசய்யும் ணியிம மநற்ஜகாள் உரின தகுதி ஜற் 

நிறுயத்தின் மூம் மநற்ஜகாள்வும் அதற்கா உத்மதச 

ஜசவித்ஜதாமக ரூ.6.00 ட்சம் (ரூாய் ஆறு ட்சம் நட்டும் ) ஜாது 

நிதியில் இருந்து மநற்ஜகாள் நன் அனுநதிக்கு. 

அலுயக குறிப்பு : 

 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.எண்.  1428  / 2022 / எப்1 
 

 10 bghUŸ v©10 

ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி எல்மக்குட்ட்ட யார்டு எண் 19 திருச்சி 

சாமயில் இனங்கி யரும் ழுங்கு மும விற்ம கூடம் 

அலுயகத்தில் வியசாயிகள் னன்ட்டிற்காக இனங்கி யந்த  

(யரிவிதிப்பு எண்.091/6134 ணம் ட்டுயாடா அம நற்றும் 091/6137 

வியசாயிகள் தங்கும் அம) இபண்டு கட்டிடங்கள் முழுயதும் ழுதாகி  

அக்கட்டிடத்திம 01.04.2020 அன்று கட்டிடம் முழுயதும் இடித்து 

அகற்ப்ட்டது என் விபம் ஜதரிவிக்கப்ட்டு மநற்கண்ட 

யரிவிதிப்புகள் நீக்கம் ஜசய்னப்ட்டது எ விற்ம கூட 

கண்காணிப்ார் அயர்கள் ஜதரிவித்துள்ார். (கடித .க.எண்.9/2022 

ாள்.17.03.2022). எமய மதமடந்த அபசு அலுயக கட்டிடத்தின் 

ஜசாத்து யரிவிதிப்பு ஜதாமக நற்றும் திடக்கழிவு மநாண்மந 

கட்டணங்கம (SUC) 2020-2021 ஆம் ஆண்டு முதல்  2021-22 முடின 

உள் கீழ்கண்டுள் விபப்டி உள் மகட்பு ஜதாமகயிம தள்ளுடி 

ஜசய்ன நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது.  
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யரிமச 

எண் 

யரிவிதிப்பு 

எண் 
யருடம் 

ஜசாத்துயரி 

ரூ 

திடக்கழிவு 

மநாண்மந 

கட்டணம் ரூ 

(SUC) 

ஜதாமக ரூ. 

1. 091/6134 
2020-21 3610 360 3970 

2021-22 3610 360 3970 

2. 091/6134 
2020-21 538 120 658 

2021-22 538 120 658 

கூடுதல் 8296 960 9256 

அலுயக குறிப்பு : 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

e.f.v©. 1451/ 2022 /அ1 

11 bghUŸ v©.11 

ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சியில் 2020 – 21 ஆண்டின் அமத்து பிரிவிற்கும் 

தணிக்மக மடஜற்றுக்ஜகாண்டுள்து. இதில் கணக்குகள் தனார் ஜசய்திட 

கணக்குகள் ஜதாடர்ா ணினார் மாதிணவு இல்ாத காபணத்திால் அயசப 

அயசினம் கருதி கணக்குகள் தனார் ஜசய்து உடடினாக சநர்ப்பிக்கப்ட 

மயண்டியுள்தால் ஜயளி கணக்கர் ஜகாண்டு (யபவு ஜசவு நிலுமய) தமப்பு 

யாரினாக தனார் ஜசய்து உதவி இனக்குர், உள்ாட்சி நிதித் தணிக்மக தும, 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



அரினலூர் அயர்களுக்கு சநர்ப்பித்திடவும், அதற்கா ஜசவிம் ஜதாமக ரூ. 

50,000/- (ரூாய் ஐம்தாயிபம் நட்டும்) கபாட்சி ஜாது நிதியில் இருந்து 

மநற்ஜகாள் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு : 

 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.எண்.4251/2021/அ1 

12 bghUŸ v©.12 

இந்கபாட்சிக்கு ஜசாந்தநா மருந்து நிமனத்தில் இனங்கும் கமடகள் மிகவும் 

ழுதமடந்துள்து. மநலும் ஜாது நக்கள் அதிகம் கூடுமிடம் என்தாலும் நற்றும் 

கட்டிடத்தின் மநற்கூமகள் அடிக்கடி உதிர்ந்து ஜகாட்டுயதாலும்   ஜாது நக்கள் 

ன் கருதி அமத்து கமடகம காலி ஜசய்யுநாறு கமட குத்தமகதாபர்களுக்கு 

ஆகஸ்ட் நாதம் 2021 அன்று அறிவிப்பு யமங்கப்ட்டது. அறிவிப்பு 

யமங்கப்ட்டதன் மரில் கமடகள் காலி ஜசய்னப்ட்டதால்  19 கமடகளுக்கு உரின 

யாடமக நிலுமய ஜசப்டம்ர் நாதம் 2021 முதல் நார்ச் நாதம் 2022 யமப உள் 

யாடமக ஜதாமக ரூ. 437059.00 நற்றும் GST ஜதாமக ரூ. 78659.00  ஆக 

கூடுதல் 515718.00 தள்ளுப்டி ஜசய்ன நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது.  

அலுயக குறிப்பு : 

 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

e.f.v©. 138/ 2018 /அ1 
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