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                             நகரா�சி�� ெசா+தமான அ�மா உணவக-தி � மி� சாதன உபகரண.க� வா.கிட /�0 
நி0வன.கள�டமி1+2 வ�ைல34�ள�க� கீ6கா7� வ�பர3ப# வர3ெப ற2 ம�ற-தி� பா*ைவ���, ஒ34த)��� 
ைவ�க3ப�கிற2. 
 

நி0வன� Tube light Set 

1-No (Rs) 

C. Fan 1-No (Rs) Fan Rod -1 

No  (Rs) 

1. A.R. எல��>க?@ 300 1800 210 

2. அ�ப�கா எல�>க?@ 345 1880 275 

3. ப�ர4 எல��>க?@ 318 1840 240 

      
அ)வலக �றி34 . ேப>ட* ேமலா�ைமய�� கீ6 ெகாேரானா ெதா 0 த�34 நடவ#�ைகயாக  

24.03.2020 Hத? அரசினரா? ஊரட.� அம? ப�-த3ப���ளதா?, 
ஆதரவ ேறா*, சாைல ஓர.கள�? வசி3பவ*க�, இயலாதவ*க� ம 0ம 
ெவள� மாநில-தவ*க� அைனவ1��� அ�மா உணவக� /லமாகேவ 
உணLக� சைம-2 வழ.க3ப�கிற2. ேம)�, நகரா�சிய�� 
MNைமபண�யாள*க� ம 0� ெகாேரானா ெதா 0 த�34 
நடவ#�ைககள�? ஈ�ப�� கள3பண�யாள*க� அைனவ1��� அ�மா 
உணவக� /லமாகேவ உணLக� சைம-2 வழ.க3ப�கிற2. எனேவ 
Tender Transparency Act Rule 16 � ப# வ�ைல34�ள�க� ெப 0, �ைறவான 
வ�ைல34�ள� வழ.கிP�ள A.R. எல��>க?@ நி0வன-திடமி1+2 அ�மா 
உணவக-தி � மி�சாதன3ெபா1�க� வா.கிடL�, தமி6நா� மாவ�ட 
நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப�>L 15 � கீ6 ெசலவ�ன.க� நகரா�சி நிதிய�? 
ேம ெகா�ளL� அ.கீக>�கலா�. 

 

த� மான எ� 74 
அ%கீக()க*ப+ட-. 
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ேவதார�ய�   நகரா�சி�� �#நR*நிதி 2020-21 � கீ6 2020-21 � ஆ�# � 30000 லி�ட* திரவ 
�ேளா>� வா.க ேவ�#ய2 மிகL� அவசியமாகிற2. இ3பண��� ஆ�� உ-ேதச ெசலவ�ன� T.4.20 
இல�ச�. எனேவ பண�ய�� அவசர அவசிய-திைன க1-தி? ெகா�� இ3பண�ய�ைன தமி6நா� 

மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப�>L  15 � கீ6 ம 0� 77 Act 16A �  ப#P� ேம ெகா�ள 

கீ6க�ட 4 எ�ண��ைக வ�ைல34�ள�க� வர3ெப 0�ள2. 
வ.எ நி0வன1தி� ெபய  வ�ைல/லி+ட  ஒ�0)6 
1. தமி6நா� ெகமி�க?@ இ�ட*@X@, ெச�ைன T. 18.46 
2. Y1தி ஆல� இ�ட@X@, ெச�ைன T. 20.00 
3, M/S. ரZிதாெகமி�க?@ #ேரட*@ , ஈேரா� T .13.75 
4. [சாN இ�ட*@X@, ெச�ைன T. 21.83 

                             ேம8க�ட வ�ைல*�9ள	ய�; 6ைற=த வ�ைல*�9ள	 வழ%கி?9ள நி0வனமான M/S. 

ரZிதாெகமி�க?@ #ேரட*@ , ஈேரா� எ�ற நி0வன-தி� வ�ைல34�ள�ய�ைன ம�ற� 
அ.கீக>�கலா�. 
 

அ)வலக �றி34 .ம�ற� அ.கீக>�கலா�. ேப>ட* கால பண� எ�பதா? 
ஒ3ப+த34�ள� ேகார Tender Transparency Act 16A � ப# வ�ல�� 
அள��க3ப���ளதா? உட� பண�க� ேம ெகா�ளலா�. 

 
 

த� மான எ� 75  
அ%கீக()க*ப+ட-. 
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     நகரா�சி ப�திய�? ெபா2நிதி 2020-21 � கீ6 கீ6க�ட பண� ேம ெகா�ள 13.05.2020 அ�ற வர3ெப ற 
ஒ3ப+த34�ள�க� ம�ற-தி� பா*ைவ���, அ\மதி��� ைவ�க3ப�கிற2. 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய* மதி3ப]� 
T. 
ல�ச-தி? 

ஒ3ப+த�கார* ெபய* ஒ3ப+த 
வ�கித� 

1. 

நகரா�சி�� ெசா+தமான 
கா+தி^.காவ�ைன பராம>34 
பண� ெசN2 அ_வ�ட-தி? 
தியான ம�டப� க���பண� 
ெசNத? 

10.00 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

3.51% 
அதிக� 

வ�.எ@. ெவ.கேடa, 
ேத-தா��# ெத � 

0.10% 
�ைறL 

 
 

 

த� மான எ� 76  
அ%கீக()க*ப+ட-. 
 



அ)வலக �றி34 

  

1. வர3ெப ற ஒ3ப+த34�ள�கள�? மதி3ப]�#ைன வ�ட �ைறவாக 
ஒ3ப+த34�ள� வழ.கிP�ள வ�.எ@. ெவ.கேடa, ேத-தா��# 
ெத � எ�ற ஒ3ப+த�கார>� ஒ3ப+த3 4�ள�ய�ைன ம�ற� 
ஏ கலா�. 
 

2. ேம)� பண�ய�� அவசர அவசிய-திைன க1-தி? ெகா�� தன� 
அ)வல* H� அ\மதி ெப 0 ேவைல உ-தரL வழ.கிய 
அ)வலக நடவ#�ைகய�ைனP� ம�ற� அ.கீக>�கலா�. 

(ந.க.730/2020/இ1) 
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                   நகரா�சி ப�திய�? ச�டம�ற உ03ப�ன* ெதா�தி ேம�பா��-தி�ட� 2018-19 � கீ6 கீ6க�ட பண� 
ேம ெகா�ள 13.05.2020 அ�ற வர3ெப ற ஒ3ப+த34�ள�க� ம�ற-தி� பா*ைவ���, அ\மதி��� 

ைவ�க3ப�கிற2. 
 

வ�ைல �ைற34�� H� 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய* ஒ3ப+த�கார* 
ெபய* 

மதி3ப]��-ெதாைக 
T 

வ�ைல �ைற34�� 
H� 
ஒ3ப+த34�ள� 
ெதாைக Tபாய�? 

1. 

ச�டம�ற உ03ப�ன* 
ெதா�தி ேம�பா��-தி�ட� 
2018-19 � கீ6 
நகரா�சி���ப�ட ெப>ய 
�ள-தி� ெத�கைரய�? 
த�34Yவ* க��� ( Reach – I 
& Reach II) பண� 

ஆ*. ராேஜ+திர� 
ஆய�கார�4ல� 1 

 
 
 

43,97,443.00 

45,62,580.00                      
(3.76% மதி3ப]�ைட 

வ�ட "�த?)  

சி, Y+தரராச�, 
ேத-தா��# 

ெத � 

45,95,740.00                   
(4.51% மதி3ப]�ைட 

வ�ட "�த?) 
 

            ேம க�ட இர�� ஒ3ப+த34�ள�ய�? வ�ைல�ைற34 ெசN2 த1மா0 ஒ3ப+ததார* தி1 ஆ*. 
ராேஜ+திர�, ஆய�கார�4ல� 1 எ�பவ>ட� வ�ைல��ைற34 ெசN2 தர ேகார3ப�டத கிண.க வ�ைல��ைற34 
ெசNதப�� ஒ3ப+த34�ள� வ�வர� கீ6க�டவாறா��. 
  

வ�ைல �ைற34��3ப�� 

வ.எ பண�ய�� ெபய* ஒ3ப+த�கார* 
ெபய* 

மதி3ப]��-ெதாைக 
T 

வ�ைல �ைற34�� 
H� 
ஒ3ப+த34�ள� 
ெதாைக Tபாய�? 

த� மான எ� 77 
அAமதி)க*ப+ட-. 
 



1. 

ச�டம�ற உ03ப�ன* 
ெதா�தி ேம�பா��-தி�ட� 
2018-19 � கீ6 
நகரா�சி���ப�ட ெப>ய 
�ள-தி� ெத�கைரய�? 
த�34Yவ* க��� ( Reach – I 
& Reach II) பண� 

ஆ*. ராேஜ+திர� 
ஆய�கார�4ல� 1 

 
 
 

43,97,443.00 44,85,,533.00                      
(2.00% மதி3ப]�ைட 

வ�ட "�த?)  

         

             ேம கா7� ஒ34ேநா�� ப�#யலி�ப# வ�ைல �ைற34 ெசNதப�� உ�ள ஒ3ப+த34�ள�ைய ஏ பத � 
அ\மதி ேவ�ட3ப�கிற2. 

அ)வலக �றி34 

  

1. வர3ெப ற ஒ3ப+த34�ள�கள�? ஒ3ப+ததார* தி1 ஆ*. ராேஜ+திர� 
ஆய�கார�4ல� 1 எ�பவ>� ஒ3ப+த34�ள� அ\மதி�க3ப�ட 
மதி3ப]��-ெதாைகையவ�ட  2.00%  "�தலாக ெகா�-2�ளா*. 
இ�"�த? சதவ Rதமான2 அ\மதி�க3ப�ட மதி3ப]�#� ெதாைக��� 
5%-��� உ�ளதா)�, ேம)� இ3பண� தி�ட3பண� எ�பதா)� 
ம�ற� ஏ கலா�. 

 

2. அ\மதி�க3ப�ட மதி3ப]�#� ெதாைகையவ�ட "�தலா�� 
ெதாைகைய நகரா�சி ெபா2நிதிய�? ஈ� ெசN2ெகா�ளL� 
அ\மதி�கலா�. 

 

3. ேம)� பண�ய�� அவசர அவசிய-திைன க1-தி? ெகா�� தன� 
அ)வல* அவ*கள�� H� அ\மதி ெப 0 ேவைல உ-தரL 
வழ.கிய அ)வலக நடவ#�ைகய�ைனP� ம�ற� அ.கீக>�கலா�. 

(ந.க.1416/2019/இ1) 
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                          அ)வலக ஆைணய* ஈ34 வாகன� TN51 AH 8239  நா�� டய*கm� ேதN+த நிைலய�? உ�ளதா? 
4தியதாக 4 டய*க� வா.கிட வர3ெப ற வ�ைல34�ள�க� ம�ற-தி� பா*ைவ���, ஒ34த)���. 
 

நி0வன-தி� ெபய*   வ�ைல34�ள� 

காஜா டய*@, தnசாo* 4-டய*க� (Mischelin 

brand) 

T. 29900 

லி.க� டய*@, தnசாo* 4-டய*க� (Mischelin 

brand) 

T 29950 

ல�கி வ R?@, தnசாo* 4-டய*க� (Mischelin 

brand) 

T 29700 

  

அ)வலக �றி34 .வர3ெப ற வ�ைல34�ள�ய�? �ைற+த வ�ைல வழ.கிP�ள ல�கி வ R?@ 

நி0வன வ�ைலய�ைன ஏ 0 4 டய*க� வா.கிடL� ெசலவ�ன� நகரா�சி 
நிதிய�? ேம ெகா�ளL� அ\மதி�கலா�.. ேப>ட* கால பண� எ�பதா? 

த� மான எ� 78 
ஒ*�த; 
அள	)க*ப+ட- 



ஒ3ப+த34�ள� ேகார Tender Transparency Act 16A � ப# வ�ல�� 
அள��க3ப���ளதா? வ�ைல34�ள�க� ெப 0 பண�க� 
ேம ெகா�டத �� ஒ34த? அள��கலா�.   
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                          ேப>ட* ேமலா�ைமய�� கீ6 ெகாேரானா ெதா 0 த�34 நடவ#�ைகயாக  நா� Hpவ2� கி1மி 

நாசின� ெதள�-திட வா.க3ப�ட BHEL Mister Disinfect Sprayer இய�கிட 30 KVA  3Phase Generator 
வாடைக�� அம*-திட வர3ெப ற வ�ைல34�ள�க� ம�ற-தி� பா*ைவக��, ஒ34த)��� ைவ�க3ப�கிற2. 

1. மி�சார ந�ப*க�, 
ேதா34-2ைற 
 

நா� ஒ�0�� T. 1200 

2.   சா+தி சL�� ச*வ R@, 
ேவதார�ய� 

 

நா� ஒ�0�� T 1400 

2. கன� ஆ#ேயா@, 
நாக3ப�#ன� 

நா� ஒ�0�� T 1480 
  

அ)வலக �றி34 .வர3ெப ற வ�ைல34�ள�ய�? �ைற+த வ�ைலவ�கித� வழ.கிP�ள 
மி�சார ந�ப*க�, ேதா34-2ைற நி0வன வ�ைல வ�கித� �ைறவாக 
உ�ளைத ஏ கலா�. ேப>ட* கால பண�ய�� அவசிய� க1தி வ�தி 15 � கீ6 
ெசலவ�ன� ேம ெகா�டைதP� அ.கீக>�கலா�. 

    

த� மான எ� 79 
அ%கீக()க*ப+ட- 
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                          அ)வலக பய�பா�# � (ெபாறிய�ய? பய�பா�# �) ேதைவயான  ேலச* ப�>�ட* ஒ�0 
வா.கிட வர3ெப ற  வ�ைல34�ள� ம�ற-தி� பா*ைவ���, ஒ34த)��� ைவ�க3ப�கிற2. 

1. New orange Computers, 

��பேகாண� 
 

Canon L BP 6030 Laser 
Printer 

T. 8950 

2.   V.R. Computers,  

��பேகாண� 
 

Canon L BP 6030 Laser 
Printer 

T 8300 

3. Cosmic Point Computers, 

தnசாo* 
Canon L BP 6030 Laser 

Printer 
T 9200 

 

அ)வலக �றி34 .வர3ெப ற வ�ைல34�ள�ய�? �ைற+தவ�ைல ேகா>P�ள  V.R. 

Computers, நி0வன வ�ைலய�ைன ஏ 0  ப�>�ட* வா.கிடL�, 
ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�? ேம ெகா�ளL� ஒ34த? 
அள��கலா�. 

    

த� மான எ� 80 
ஒ*�த; 
அள	)க*ப+ட- 
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                     ேவதார�ய� நகரா�சிய�? அவசர அவசிய-திைன க1-தி? ெகா�� கீ6�க�ட பண�க� 

த� மான எ� 81 
பதிE 



தமி6நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப�>L 15 � கீ6 ேம ெகா�ள3ப���ள2 ம�ற-தி� 

பா*ைவ���, பதிவ� �� ைவ�க3ப�கிற2. 

வ.எ நிதி ேகா34 
எ� 

பண�ய�� ெபய* வL�ச* 
எ�/நா� 

அளL 
4-தக 
எ� 

ெதாைக 
T 

1 
ெபா2 நிதி 

2019-20 
313/2020  
இ1 

நகரா�சி3ப�திய�? 06.03.2020 
அ�0 தி1-ேதேரா�ட� 
நைடெப0வைத H�ன��� 
ேட.க* லா> ெகா��  
சாைலகள�? நR*ெதள�-த?, ேத* 
ெச?)� ப�ரதான வ Rதிகள�� இ1 
ஓர.கள�? உ�ள ேம� 

ப�ள.கைள JCB ம 0� #3ப* 

/ல� ம� அ#-2 ச>ெசNP� 
பண� 
 

BPV/100/20-
21/RF/0000034/ 
Dt. 13.04.2020 

87/ 
2019-20 

179084 

2 
ெபா2 நிதி 

2019-20 
1021/2019 

இ1 

நகரா�சி சாைலகள�� ஓர.க� 
ம 0� ெபா2ம�க� 
ேபா��வர-தி � இைட�றாக 
உ�ள 4த*க� ம 0� H�கைள 
அக 0� பண� 
 

BPV/100/20-
21/RF/0000033/ 
Dt. 13.04.2020 

86/ 
2019-20 

89315 

3 
ெபா2 நிதி 

2019-20 
1021/2019 

இ1 

நகரா�சி3ப�திய�? �#நR* 
வ�நிேயாக� ெசN2 வ1� �#நR* 
வ�நிேயாக �ழாNகள�? ஏ ப�ம 
பp2கைள சீ*ெசNP� பண� 
 

BPV/100/20-
21/WF/0000008/ 
Dt. 05.05.2020 

89/ 
2019-20 

99284 

4 
ெபா2 நிதி 

2019-20 
512/2020 

இ1 

நகரா�சி3ப�திய�? 06.03.2020 
அ�0 தி1-ேதேரா�ட� 
நைடெப0வைத H�ன��� 
நகரா�சி ேப1+2 நிைலய� 
அ1கி? உ�ள உய* ேகா4ர 
மி�வ�ள�� Y றி சிறிய ^.கா 
அைம��� பண� ம 0� 
ேதேரா�� வ Rதிகள�? உ�ள 
கழிவைறகைள பராம>34 ெசNP� 
பண� 
 

BPV/100/20-
21/RF/0000078/ 
Dt. 05.05.2020 

88/ 
2019-20 

118571 

5 
ெபா2 நிதி 

2019-20 
665/2020 

இ1 

ெகாேரானா த�34 நடவ#�ைகயாக 
நகரா�சி ப�திகள�? உ�ள 
ெத1�க� ம 0� �#ய�134 
ப�திக�, ேப1+2 நிைலய� 

BPV/100/20-
21/RF/0000091/ 
Dt. 06.05.2020 

90/ 
2019-20 

46095 

ெசFய*ப+ட-. 



ம 0� அரY அ)வலக 
க�#ட.க� ஆகிய ப�திகள�? 
கி1மி நாசின� ம1+2 ெதள���� 
பண� 

 

அ)வலக �றி34 :  ம�ற� பா*ைவய��� பதிL ெசNயலா�. 
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                          நகரா�சிய�� கண�ண� அைறய�? உ�ள  கண�ண� ம 0� எல��>� வய*க�  அதிகமாக ஆ.கா.ேக 
Y ற3ப���ளதா? வைலதள ேசைவக� அ_வ3ேபா2 பாதி�க3ப���ள2. நகரா�சி அ)வலக� ம 0� அ�மா 
உணவக.கள�? ெபா1-த3ப���ள  க�காண�34 ேகமரா�க� க��3பா���க1வ� நகரா�சி ெபாறியாள* அைறய�? 
ெபா1-த3ப���ள2.  அத கான வய*கm� அதிகமாக ஆ.கா.ேக Y ற3ப���ளதா? அவ றி� ெசய?பா�கm� 
தைடப���ள2. ஆகேவ  DVR ரா� அைம-2 ேகமரா ம 0� ேகப��க� ச> ெசNதிட வர3ெப ற வ�ைல34�ள�க� 
ம�ற-தி� பா*ைவ���, ஒ34த)��� ைவ�க3ப�கிற2. 

1. Raytech Electronics. அ�ட*கா� : T. 9500 
2. Krishna CCTV Services, க>யா3ப�#ன� : T. 6645 
3. FFF Electronics, ேதா34-2ைற : T. 6300 

 

அ)வலக �றி34 .வர3ெப ற வ�ைல34�ள�கள�? �ைற+தவ�ைல வ�கித� 

ேகா>P�ள FFF Electronics, ேதா34-2ைற, நி0வன வ�ைல 
வ�கித-திைன ஏ கலா�. பண�ய�� அவசிய� க1தி பண�க� 
ேம ெகா�டைதP�, ெசலவ�ன.க� நகரா�சி நிதிய�? 
ேம ெகா�ளL� அ\மதி�கலா�. 

    

த� மான எ� 82 
அAமதி)க*ப+ட-. 
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                          ேதசிய ேப>ட* ேமலா�ைம ெகாேரானா ெதா 0 த�34 நடவ#�ைகயாக நகரா�சி அ)வலக H�4ற� 

ம 0� அ�மா உணவக H�4ற�  Automatic Hand Sanitizer Dispenser அைம-திட வர3ெப ற 

வ�ைல34�ள�க� ம�ற-தி� பா*ைவ���, ஒ34த)���. 
 

    ெபா9    வ�பரH     வ�ைல    வ�கிதH    

Sterling Electronics, 
Chennai 

Tiaano Pvt Ltd., 
Chennai 

1 

Automatic Hand Sanitizer Dispenser – 
5 ltr. Capacity with 4 Nos of 5 Ltrs 

Sanitizer Liquid. 
 64640 82600 

2 
5 Ltrs Sanitizer liguid (20 Limits) with GST 
and Transportation 

 
 

அ)வலக �றி34 ேப>ட* ேமலா�ைம பண� எ�பதா? Tender Transparency Act Rule           
16ஏ-? வ�ல�கள��க3ப���ளதா? தமி6நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 

த� மான எ� 83 
அ%கீக()க*ப+ட-. 



 

 

 
 

Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

வ�தி 15-� கீ6 ெசலவ�ன.க� நகரா�சி நிதிய�? ேம ெகா�டைதP� 
அ.கீக>�கலா�. 
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                          ேதசிய பYைம தR*3பாய உ-தரவ��ப# நகரா�சி ப�திய�? உ�ள நR*நிைலக� அைன-தி)� உ�ள நR>� 
த�ைம �றி-2 ஆNL ெசN2 அறி�ைக அள�-திட ெத>வ��க3ப���ளதா?,  இ+நகரா�சிய��  பராம>3ப�? உ�ள 
கீ6�றி3ப��ட �ள.கள�? இ1+2 எ��க3ப�ட நR*மத>க� ஆNL ெசNய ேவ�#ய2 அவசியமாகிற2. 

வ.எ வா*� எ� நR*நிைலகள�� ெபய* 
 

1. 2 வன2*�ைகய�ம� ேகாய�? �ள� 

2. 6 உ34��ள� 

3. 11 அNயனா* ேகாய�? �ள� 

4. 9 மண�ய� தRL �ள� 
 

அ)வலக �றி34 .ம�ற� அ\மதி�கலா�. இ�ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி �#நR* 
நிதிய�லி1+2 ேம ெகா�ளL� ம�ற� அ\மதி�கலா�. 

    

த� மான எ� 84 
அAமதி)க*ப+ட-. 


