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20.04.2020  

2020202020202020----� ஆ�� V¥uš மாத� 22220000----� ேததி Â§¦f£Â§¦f£Â§¦f£Â§¦f£»Hik»Hik»Hik»Hik     மதிய� 03.0003.0003.0003.00 மண�� 
�வா��� நகரா�சி அ�வலக�தி� கீ�க�ட ெபா"#க# �றி�� ஆேலாசி�� 
%�ெவ��க சாதாரண� &�ட� நைடெப(�.      
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    jå mYtyjå mYtyjå mYtyjå mYty®,®,®,®,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            efuh£Á mYtyf«.efuh£Á mYtyf«.efuh£Á mYtyf«.efuh£Á mYtyf«.            

 

20.04.2020 482 

bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  1 1 1 1     

Jth¡Fo efuh£Á gFÂæš 2020-21 bghJ ãÂæ‹ (FoÚ® ãÂ)  Ñœ Ñœf©l gâ 
nk‰bfhŸs 17.04.2020 – njÂæš x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. V¥uš 

t. 

v© 
ntiyæ‹ égu« 

kÂ¥ÕL 

%.Ïy£r 

¤Âš) 

X¥gªjjhu®  

bga® 

X¥gªj¥ òŸë 

rjÅj«               

1. 

Jth¡Fo efuh£Á 1 Kjš 6 

th®L tiu cŸs gFÂfëš 

FoÚ® éãnahf FHhŒ, 

mog«òfŸ k‰W« äå gt® 

g«òfŸ tUlhªÂu guhkç¥ò 

gâ nk‰bfhŸSjš 

6.00 

S.A. muR 
 
M. 
Éthdªj« 

kÂ¥Õ£il 0.04 
%  FiwÎ 
 
kÂ¥Õ£il 0.79%     
mÂf« 

2. 

Jth¡Fo efuh£Á 7 Kjš 15 

th®L tiu cŸs gFÂfëš 

FoÚ® éãnahf FHhŒ, 

mog«òfŸ k‰W« äå gt® 

g«òfŸ tUlhªÂu guhkç¥ò 

gâ nk‰bfhŸSjš 

6.00 

M. 

Éthdªj« 

S.A. muR 

kÂ¥Õ£il 0.03 

%  FiwÎ 

kÂ¥Õ£il 0.60%     

mÂf« 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò : : : : ----   Fiwªj x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs x¥gªjjhu®fë‹   
            x¥gªj¥òŸëfis mDkÂ¤J ntiy c¤ÂuÎ tH§fyh«.  
e.f.v©.  e.f.v©.  e.f.v©.  e.f.v©.  410410410410/ 2020 /ÏÏÏÏ1 

20.05.2020 483 

bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  2 2 2 2     

Jth¡Fo efuh£Á gFÂæš 2020-21 bghJ ãÂæ‹ Ñœ Ñœf©l gâ nk‰bfhŸs 17.04.2020 
– njÂæš x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« 
mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

t. 
v© 

ntiyæ‹ égu« 
kÂ¥ÕL 
%.Ïy£r 
¤Âš) 

X¥gªjjhu®  
bga® 

X¥gªj¥ òŸë 
rjÅj«               

1. 

Jth¡Fo efuh£Á 

mYtyf¤Âš cŸs 

mid¤J ÃçÎfëY« 

ga‹gL¤j¥g£L tU« 

fââ Ãç©l®fS¡F 

njitahd nlhd®fŸ 

r¥is brŒjš  

2.50 

M/s, Cosmic 
Point 
Computers, 
Thanjavur 
 
M/s, S.K. 
Marketting 
Service, 
Thanjavur  

kÂ¥Õ£il 0.04 %  
FiwÎ 
 
kÂ¥Õ£il 0.79%     
mÂf« 

2. 

Jth¡Fo efuh£Á 

mYtyf¤Âš cŸs 

mid¤J ÃçÎfëY« 

ga‹gL¤j¥g£L tU« 

fâå, Ãç©l®fŸ k‰W« 

Ï‹bl®be£ nkhl«, éÃv‹ 

nkhl« M»at‰¿‰F 

tUlhªÂu guhkç¥ò gâ 

nk‰bfhŸSjš 

2.00 

M/s, Cosmic 
Point 
Computers, 
Thanjavur 
 
M/s, S.K. 
Marketting 
Service, 
Thanjavur  

kÂ¥Õ£il 0.03 %  
FiwÎ 
 
kÂ¥Õ£il 0.60%     
mÂf« 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò : : : : ----   Fiwªj x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs x¥gªjjhu®fë‹   
            x¥gªj¥òŸëfis mDkÂ¤J ntiy c¤ÂuÎ tH§fyh«. 
e.f.v©.  e.f.v©.  e.f.v©.  e.f.v©.  410410410410/ 2020 /ÏÏÏÏ1    

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  

    



30.04.2020  

2020-�ஆ�� ஏ
ர� மாத� 30� ேததி வ�யாழ�கிழைம மதிய� 03,00 மண��� �வா��� 
நகரா சி அ#வலக%தி� கி&க�ட ெபா*+க+ �றி%� ஆேலாசி%� -�ெவ��க 
சாதாரண� . ட� நைடெப/�. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                jå mYtyjå mYtyjå mYtyjå mYty®,®,®,®,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        efuh£Á mYtyf«. efuh£Á mYtyf«. efuh£Á mYtyf«. efuh£Á mYtyf«.      

 

30.04.2020 484 

ெபா*+  எ�- 01 
 
      �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: த�
; 
-<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA ந.க.எ� 
6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பரவ�கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�களJ< நல< க*தி -<ென=ச5ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள ேவ��_+ளதா� 
த>சமய� கீ&காa� கி*மிநாசினJ ெதாடAபான ெபா* க+ ைகய�*
ப�� �ைறவாக 
உ+ளதா#�, த>ேபா� ஒ
ப\த
;+ளJ ேகார கால அவகாச� இயலாத நிைலய�� அவசர 
அவசிய� க*தி கட\த ஆ�� நகAம<ற எ� 366 நா+ 23.07.2019 தcAமான%தி� 
�றி
ப� �+ள dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற நி/வன� கி*மிநாசினJக+ ச
ைள 
ெச:ய ச�மத� ெத5வ�%�+ளதா� 
 
      கீ&க�ட ெபா* களான ப�ளJ=சிf ப6டA கிேலா ஒ</�� g.62 வ cத� 
1500X62=g.93000/- ம>/� ைலசா� வ�ைல
;+ளJய�� ெத5வ�%�+ளவா/ லி டA 
ஒ</�� g.240 வ cத� 100X240=g.24000 ஆக ெமா%த� g.117000/- �கான ெதாைகைய 
தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற நி/வன%தி>� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட 
ெகாேரானா நிதிய�லி*\� வழfகியைம�� ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�. 
 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



அ.�                                                          
ெபா� ம�க+ நல< க*தி  
தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற  
நி/வன%திடமி*\� கி*மி நாசினJகைள  
ச
ைள ெச:தைம�� உ�டான ெதாைக g.117000/-  
வழfகியைத ம<ற� அjமதி�கலா� 
 
 ந.க.எ�  401/H1/2020    

30.04.2020 485 

ெபா*+ எ� -02 
          �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: 
த�
; -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA 
ந.க.எ� 6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பரவ�கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�களJ< நல< க*தி -<ென=ச5ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள ேவ��_+ளதா� 
த>சமய� கீ&காa� கி*மிநாசினJ ெதாடAபான ெபா* க+ ைகய�*
ப�� �ைறவாக 
உ+ளதா#�, த>ேபா� ஒ
ப\த
;+ளJ ேகார கால அவகாச� இயலாத நிைலய�� அவசர 
அவசிய� க*தி கட\த ஆ�� நகAம<ற எ� 366 நா+ 23.07.2019 தcAமான%தி� 
�றி
ப� �+ள dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற நி/வன� கி*மிநாசினJக+ ச
ைள 
ெச:ய ச�மத� ெத5வ�%�+ளதா� 

     கீ&க�டெபா* களான நcA%த 4�ணா�; கிேலா ஒ</�� g.62 வ cத� 
6000X12=g.72000/- ம>/� ைலசா� வ�ைல
;+ளJய�� ெத5வ�%�+ளவா/ லி டA 
ஒ</�� g.240 வ cத� 100X240=g.24000 ஆக ெமா%த� g.96000/- �கான ெதாைகைய 
தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற நி/வன%தி>� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட 
ெகாேரானா நிதிய�லி*\� வழfகியைம�� ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



 
அ.�                                                          
ெபா� ம�க+ நல< க*தி  
தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற  
நி/வன%திடமி*\� கி*மி நாசினJகைள  
ச
ைள ெச:தைம�� உ�டான ெதாைக g.96000/-  
வழfகியைத ம<ற� அjமதி�கலா� 

ந.க.எ�  401/H1/2020 

30.04.2020 486 

ெபா*+ எ� -03 
 

           �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: 
த�
; -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA 
ந.க.எ� 6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பர6கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�களJ< நல< க*தி தினச5 தனJைம
ப�%த
ப ேடாA வ c�கl�� ெச</ 4காதார 
-ைற
ப� �
ைபகைள ப�5%� வாfக6�, தினச5 2 -ைற கி*மி நாசினJக+ 
ெதளJ��� பண����, ேம#�, பாதி�க
ப ேடா5< வ c ��, 4காதார -ைற
ப� 
ெபற
ப ட �
ைபக+ அைன%�� தனJயாக ேசகர� ெச:ய
ப � MCC � உ+ள Incenerator 
sல� எறிO ட
ப�த� பண� ேம>ெகா+ள த>பா�கா
; சாதனfகளான PPE KIT 
ேபாதிய அள6 இ*
ப�� இ�லாததா� e:ைம பண�யாளAகl�� வழfகிட s</ 
நி/வனfகளJடமி*\� வ�ைல
;+ளJ ேகார
ப டதி�, 1)M/s.DREAM INFRA,19, ெப5யாA 

ெத*, e%����-628001 எ�ண� ஒ</�� g.1000(GST + TRANSPORT CHARGE EXTRA) 2) M/s 
MADURA TEX,5, காமராஜA ெத*, 3வ� ெத*, ம�ைர-625002. எ�ண� ஒ</�� g.1200 
(GST + TRANSPORT CHARGE EXTRA) 3) M/s UNOQUE SOLUTIONS, 4/41இ ப�A\தாவ� 3வ� ெத*, ம�ைர 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



625014. எ�ண� ஒ</�� g.1400 (GST + TRANSPORT CHARGE EXTRA) என 
கிைட�க
ெப>/+ள�. ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர அவசிய� க*தி 
-<ென=ச5�ைக பா�கா
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள  �ைற\த வ�ைல
;+ளJய�� 
ெகா�%த  M/s.DREAM INFRA,19, ெபEயாF ெத", G����� -628001, எKற நி(வன�திM� 
சNைள உ�தரQ வழSகியைதT�, ந�ல -ைறய�� ேம>க�ட நி/வன� 200 எ�ண� 
PPE KIT ச
ைள ெச:தைம��� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\� 
g.2,00,000/- வழfக ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
அ.�                                                          
தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\�  
M/s.DREAM INFRA,19, ெபEயாF ெத", G����� -628001, எKற  
நி/வன%திடமி*\� PPE KIT 200 எ�ண� 
வாfகியத>� உ�டான ெதாைக g.200000/- வழfகியைத 
ம<ற� அjமதி�கலா�. 
 

ந.க.எ�  401/H1/2020 
 

30.04.2020 487 

ெபா*+ எ� -04 
 
 

           �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: 
த�
; -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA 
ந.க.எ� 6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
 
       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பர6கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�க+ நல< க*தி தினச5 தனJைம
ப�%த
ப ேடாA வ c�கl�� ெச</ 4காதார 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



-ைற
ப� �
ைபகைள ப�5%� வாfகிய ப�<; கி*மிநாசினJயான ப�ளJ=சிf ப6டA 
ெதளJ�க6�, ேபg\� நிைலய�, நகரா சி�� ப ட ப�திகளJ� உ+ள கழிவைறக+, 
ச\ைத ப�திக+ ம>/� 1 -த� 21 வாA�களJ� ெபா�ம�க+ நல<க*தி e:ைம பண� 
ேம>ெகா�ட ப�<; -<ென=ச5�ைக த�
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அைன%� 
ெத*�களJ#� கி*மிநாசினJயான ப�ளJ=சிf ப6டA ெதளJ�க, ேபாதிய அள6 ப�ளJ=சிf 
ப6டA இ*
ப�� இ�லாததா� ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர அவசிய� 
க*தி -<ென=ச5�ைக பா�கா
; நடவ��ைகயாக வ�ைல
;+ளJ ேகார
ப டதி� 
s</ நி/வனfகளJடமி*\�    1) M/s JAYRAM VENTURES, 22/5, DAWN APARTMENT, LEITH 
CASTLE SOUTH STREET, SANTHOME, CHENNAI -600028. கிேலா ஒ</�� g.62/- 2) RVP 

ENTERPRISES, 3 THIRUMAL NAGAR, KILMONAVUR, VELLORE கிேலா ஒ</�� g.65/- 3) SKY LINE 
CONSTRUCTIONS, 34/F1, AATHIPARASAKTHI NAGAR, THAILAVARAM, KANCHIPURAM-603203. கிேலா 
ஒ</�� g.70/- என கிைட�க
ெப>/+ள�. ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர 
அவசிய� க*தி -<ென=ச5�ைக பா�கா
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள  �ைற\த 
வ�ைல
;+ளJ ெகா�%த 1) M/s JAYRAM VENTURES, 22/5, DAWN APARTMENT, LEITH CASTLE 
SOUTH STREET, SANTHOME, CHENNAI -600028. எKற நி(வன�திM� சNைள உ�தரQ 
வழSகியைதT�, ந�ல -ைறய�� ேம>க�ட நி/வன� 2500 கிேலா ப�ளJ=சிf ப6டA 
ச
ைள ெச:தைம�� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\� g.1,55,000/- 
வழfகியைம�� ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
 
அ.�                                                          
 
தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\�  
M/s JAYRAM VENTURES, 22/5, DAWN APARTMENT, 
LEITH CASTLE SOUTH STREET, SANTHOME, CHENNAI -600028., எKற  
நி/வன%திடமி*\� ப�ளJ=சிf ப6டA 2500 கிேலா 
வாfகியத>� உ�டான ெதாைக g.155000/- வழfகியைத 
ம<ற� அjமதி�கலா�. 
 

ந.க.எ�  401/H1/2020 
 



30.04.2020 488 

ெபா*+ எ� -05 
 
 
           �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: 
த�
; -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA 
ந.க.எ� 6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
 

             ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பர6கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� 
ெபா� ம�க+ நல< க*தி -<ென=ச5�ைக த�
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள ெபா� 
ம�க+ நல< க*தி வாA�களJ#+ள அைன%� ெத*�களJ#� உ+ள வ c�க+, ச\ைத 
ப�திக+, ம*%�வமைனக+, நி/வனfக+ ம>/� COVID-19 ேநாயா� 
தனJைமப�%த
ப ட வ c�களJ� ைலசா� ம*\� ெதளJ�க ேபா�மான அள6 ேப ட5 
ம*\� ெதளJ
பா<, ெஜ  ம*\� ெதளJ
பா<, ம*\� ெதளJ��� க� + ஓ9 இ*
ப�� 
இ�லாததா#�, COVID-19 ேநா: பரவாம� த��க ேதைவயான அள6 ஒ* -ைற, பல 
-ைற பய<ப�%த
ப�� -ககவச�, பா�கா�க
ப ட உைட (SAFETY DRESS) பண� 
�வf�� -<;�, பண� -�6>ற ப�<;� பய<ப�%த�.�ய ைகக[6� 
திரவ�(50ML,100ML,500ML ALCOHOL) ம>/� அ�மா உணவக%தி� 4காதார -ைற
ப� 
உண6 வழfக பண�;5பவAகl�� ஏ
ரா<, தைலகவச�, ேபா<றைவ இ*
ப�� 
இ�லாததா� அவசர அவசிய� க*தி வ�ைல
;+ளJ ேகார
ப டதி� s</ 
நி/வனfகளJடமி*\� கிைட�க
ெப>ற வ�ைல
;+ளJகளJ< வ�பர� 
 
 
 
 
 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



வ.எ

� 
நி/வன%தி< ெபயA எ�ண� 

வ�ைல
;+ளJ 
ெதாைக(g.) 

�ைற6 அதிக� 

1) THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST 
CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. 

ஒK(�� 

 
 

- 

1) ேப�டE ம"`� ெதளaNபாK 4725/- 
2) ெஜ� ம"`� ெதளaNபாK 26093/- 
3) ம"`� ெதளa��� க�+ஓe 1680/- 
4) ஒ" %ைற பயKப��தNப�� கிளQe 10/- 
5) பல %ைற பயKப��தNப�� கிளQe 116/- 
6) ஒ" %ைற பயKப��தNப�� %ககவச� 

fK( அ��� (70 GSM) 
12/- 

7) ஒ" %ைற பயKப��தNப�� %ககவச� 30/- 
8) ேசN� �ரe (ேகா�-ஆ�க#) 2520/- 
9) ைககgQ� திரவ�(WASH) 473/- 
10) ேசாN ஆய� 116/- 
11) ஏNராK (அ�மா உணவக�) 278/- 
12) COOKING CAP (ஒ" %ைற) 11/- 
13) COOKING CAP (பல %ைற) 100/- 
14) ைக j�த� ெசkT� திரவ� (500ML-

ALCOHOL) 
662/- 

15) ைக j�த� ெசkT� திரவ� (100ML-
ALCOHOL) 

150/- 

16) ைக j�த� ெசkT� திரவ�  (50ML-
ALCOHOL) 

100/- 

 
 



2 SARAM ENVIRO SERVICE PVT. LTD., 
11(N.NO12), 2ND CROSS STREET, JAGADAMBAL 
COLONY ROYAPETTAH, CHENNAI-600014. 

ஒ</�� - 

 

1) ேப ட5 ம*\� ெதளJ
பா< 4750/ 

2) ெஜ  ம*\� ெதளJ
பா< 26100/- 

3) ம*\� ெதளJ��� க�+ஓ9 1700/- 

4) ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� கிள69 14/- 

5) பல -ைற பய<ப�%த
ப�� கிள69 120/- 

6) ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� -ககவச� 
s</ அ��� (70 GSM) 

15/- 

7) ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� -ககவச� 37/- 

8) ேச
� �ர9 (ேகா -ஆ�க+) 2530/- 

9) ைகக[6� திரவ�(WASH) 475/- 

10) ேசா
 ஆய�� 120/- 

11) ஏ
ரா< (அ�மா உணவக�) 280/- 

12) COOKING CAP (ஒ* -ைற) 13/- 

13) COOKING CAP (பல -ைற) 105/- 

14) ைக 4%த� ெச:_� திரவ� (500ML-
ALCOHOL) 

665/- 

15) ைக 4%த� ெச:_� திரவ� (100ML-
ALCOHOL) 

160/- 

16) ைக 4%த� ெச:_� திரவ� (50ML-ALCOHOL) 110/- 



3 SHRI VINAYAGA TRADERS,  
2/249, ANTHONYAR STREET, SOUTH KATTUR, 
TRICH 

ஒ</�� - 

 
 

1) ேப ட5 ம*\� ெதளJ
பா< 4800/- 

2) ெஜ  ம*\� ெதளJ
பா< 26200/- 

3) ம*\� ெதளJ��� க�+ஓ9 1800/- 

4) ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� கிள69 15/- 

5) பல -ைற பய<ப�%த
ப�� கிள69 125/- 

6) ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� -ககவச� 
s</ அ���(70 GSM) 

20/- 

7) ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� -ககவச� 40/- 

8) ேச
� �ர9 (ேகா -ஆ�க+) 2600/- 

9) ைகக[6� திரவ�(WASH) 480/- 

10) ேசா
 ஆய�� 130/- 

11) ஏ
ரா< (அ�மா உணவக�) 290/- 

12) COOKING CAP (ஒ* -ைற) 15/- 

13) COOKING CAP (பல -ைற) 110/- 

14) ைக 4%த� ெச:_� திரவ� (500ML-
ALCOHOL) 

670/- 

15) ைக 4%த� ெச:_� திரவ� (100ML-
ALCOHOL) 

165/- 

16) ைக 4%த� ெச:_� திரவ�  
(50ML-ALCOHOL) 

120/- 

 
 



ேம#�, ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர அவசிய� க*தி 
-<ென=ச5�ைக பா�கா
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள  �ைற\த வ�ைல
;+ளJ 
ெகா�%த THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-
17. எKற நி(வன�திM� சNைள உ�தரQ வழSகியைதT�, ந�ல -ைறய�� 
ேம>க�ட நி/வன� பா�கா
; உபகரணfகைள ச
ைள ெச:தைம�� தமிழக அரசா� 
ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\� g.2,00,584/- வழfகியைம�� ம<ற%தி< 
அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  

 
அ.�  
                                                         
தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\�  
THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS,  
AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எKற  
நி/வன%திடமி*\� பா�கா
; உபகரணfக+ 
வாfகியத>� உ�டான ெதாைக g.2,00,584/-  
வழfகியைத ம<ற� அjமதி�கலா�. 
 

ந.க.எ�  401/H1/2020 

30.04.2020 489 

ெபா*+ எ� -06 
 
      �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: த�
; 
-<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA ந.க.எ� 
6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பரவ�கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�களJ< நல< க*தி -<ென=ச5ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள ேவ��_+ளதா� 
த>சமய� கீ&காa� கி*மிநாசினJ ெதாடAபான ெபா* க+ ைகய�*
ப�� �ைறவாக 
உ+ளதா#�, த>ேபா� ஒ
ப\த
;+ளJ ேகார கால அவகாச� இயலாத நிைலய�� அவசர 
அவசிய� க*தி கட\த ஆ�� நகAம<ற எ� 366 நா+ 23.07.2019 தcAமான%தி� 
�றி
ப� �+ள dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற நி/வன� கி*மிநாசினJக+ ச
ைள 
ெச:ய ச�மத� ெத5வ�%�+ளதா� 

     கீ&க�டெபா* களான நcA%த 4�ணா�; கிேலா ஒ</�� g.12 வ cத� 

4000X12=g.48000/- ம>/� ப�ளJ=சிf ப6டA கிேலா ஒ</�� g.62 வ cத� 1000X62=g.62000/- 
ஆக ெமா%த� g.1,10,000/- �கான ெதாைகைய தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற 
நி/வன%தி>� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\� வழfகியைம�� 
ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
அ.�    
                                                       
தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற  
நி/வன%திடமி*\� கி*மி நாசினJகைள  
ச
ைள ெச:தைம�� உ�டான ெதாைக g1,10,000/-  
வழfகியைத ம<ற� அjமதி�கலா� 

ந.க.எ�  401/H1/2020. 

30.04.2020 490 

ெபா*+ எ� -07 
 

�வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 – ஓ �நA �றி
ப�<ப� ெபா� 
4காதார ப�5வ�� பய<ப�%த
ப � வ*� ட�பA ப�ளசA TN45 BY 4097 வாகன%தி< 
கிள = ப[தாகி_+ளதா� ப[� நc�க� ெச:ய அர4 அ�ல� அர4 சாA\த 
நி/வனfகளJடமி*\� வ�ைல
;+ளJ ேகார
ப டதி� s</ நி/வனfகளJடமி*\� 
கிைட�க
ெப>ற வ�ைல
;+ளJகளJ< வ�பர�  

 
 
 
 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



 
வ.எ
� 

நி/வன%தி< ெபயA ப[� நc�க
பண� ம>/� .லி 
உ பட 

வ�ைல
;+ளJ 
ெதாைக(g.) 

�ைற6 அதிக� 

1 

JANATHA AUTO DIESEL 

WORKES. 

32-A,POOKKOLLAI 

STREET, TANJORE 

ROAD, TRICHY-620008. 

1)கிள = ஓவரா� ெச:� கிள = 
ப�ேள  கவA 
அச�;ளJ5லி9ேப59 மா>/� 
ெபா* க+ 

4500/- 

- 

2) ேம>க�ட ேவைல�கான .லி 1500/- 

3)சாமாKக#  

A) கிள = ப�ேள  300/- 
B) கிள = கவA அச�;ளJ 3900/- 
C) கிள = 5லி ேப5f 6700/- 

D) ப�ைளவ�� ேப5f 1400/- 
    E) ப�ைளவ�� ேப5f 200/- 

2 

DOMINIC AUTO GARAGF, 
23, ANBIL 

DHARMALINGAM NAGAR, 
EDAMALAIPATTI PUDUR, 

TRICHY-12. 

1)கிள = ஓவரா� ெச:� கிள = 
ப�ேள  கவA 
அச�;ளJ5லி9ேப59 மா>/� 
ெபா* க+ 

 5000/- 

2) ேம>க�ட ேவைல�கான .லி 1800/- 

3)சாமாKக#  

A) கிள = ப�ேள  400/- 

B) கிள = கவA அச�;ளJ 4200/- 

C) கிள = 5லி ேப5f 7000/- 

D) ப�ைளவ�� ேப5f 1800/- 

    E) ப�ைளவ�� ேப5f 250/- 

 
 



 
 
 

3 

RITA AUTO CARAGE, 

10, CHENNAI BYE PASS 
ROAD, NEAR 

THIRUPATHI STEELS 

APOLLO HOSPITAL OPP. 
TRICHY-10. 

1)கிள = ஓவரா� ெச:� கிள = 
ப�ேள  கவA 
அச�;ளJ5லி9ேப59 மா>/� 
ெபா* க+ 

 

5000/- 

2) ேம>க�ட ேவைல�கான .லி  1700/- 

3)சாமாKக#  
 

A) கிள = ப�ேள   400/- 
B) கிள = கவA அச�;ளJ  4000/- 

C) கிள = 5லி ேப5f  6900/- 
D) ப�ைளவ�� ேப5f  1700/- 

    E) ப�ைளவ�� ேப5f  200/- 

 
    ேம#�, ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர அவசிய� க*தி பண� 
ேம>ெகா+ள  �ைற\த வ�ைல
;+ளJ ெகா�%த JANATHA AUTO DIESEL WORKES.32-A, 
POOKKOLLAI STREET, TANJORE ROAD, TRICHY-620008. எKற நி(வன�திM� பg� சE ெசkய 
பண உ�தரQ வழSகியைதT�, ந�ல -ைறய�� ேம>க�ட நி/வன� ப[� நc�க� 
ெச:� ெகா�%தைம�� g21,830/- வழfக ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
 
அ.�                                                          
ம<ற� அjமதி�கலா�. 

 

ந.க.எ�  394/H1/2017 



30.04.2020 491 

ெபா*+ எ� -08 
 

           �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: 
த�
; -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA 
ந.க.எ� 6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
 
       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பர6கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�க+ நல< க*தி -<ென=ச5�ைக த�
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள கீ&க�ட 
கி*மிநாசினJக+, பா�கா
; உபகரணfக+ ம>/� ெவ
ப� ப5ேசாதைன ெச:_� 
க*வ�க+ ேபா�மான அள6 இ*
ப�� இ�லாததா� வ�ைல
;+ளJ ேகார
ப டதி� 
s</ நி/வனfகளJடமி*\� கிைட�க
ெப>ற வ�ைல
;+ளJகளJ< வ�பர�  

வ.எ� நி(வன�திK ெபயF எ�ண� 

வைலNm#ளa 
ெதாைக(n.) 

�ைறQ 
அதிக
� 

1 THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 
1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. 

ஒK(�� 

 
 

-

1)ைலசா� 172/- 
2)ெவNப� பEேசாதைன ெசkT� க"வ 7800/- 
3)ஒ" %ைற பயKப��தNப�� %ககவச� 12/- 
4)பல %ைற பயKப��தNப�� %ககவச� 30/- 
5)பல %ைற பயKப��தNப�� ைகTைற 116/- 
6)ைககgQ� திரவ�(ALCOHOL -100ML) 150/- 
7)ேசாNm ஆய� 116/- 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



2 SARAM ENVIRO SERVICE PVT. LTD., 
11(N.NO12), 2ND CROSS STREET, JAGADAMBAL 
COLONY ROYAPETTAH, CHENNAI-600014. 

ஒK(�� 

 
 -

1)ைலசா� 185/- 
2)ெவNப� பEேசாதைன ெசkT� க"வ 7950/- 
3)ஒ" %ைற பயKப��தNப�� %ககவச� 15/- 
4)பல %ைற பயKப��தNப�� %ககவச�  37/- 
5)பல %ைற பயKப��தNப�� ைகTைற 

 

120/- 
6)ைககgQ� திரவ�(ALCOHOL -100ML) 160/- 
7)ேசாNm ஆய� 120/- 

 

வ.எ� நி/வன%தி< ெபயA எ�ண� 
வ�ைல
;+ளJ 
ெதாைக(g.) 
�ைற6 அதிக� 

3 SHRI VINAYAGA TRADERS,  
2/249, ANTHONYAR STREET, SOUTH KATTUR, 
TRICH 

ஒ</�� 

 
 - 

1)ைலசா� 180/- 
2)ெவ
ப� ப5ேசாதைன ெச:_� க*வ� 7850/- 
3)ஒ* -ைற பய<ப�%த
ப�� 
-ககவச� 

20/- 

4)பல -ைற பய<ப�%த
ப�� 
-ககவச� 

40/- 

5)பல -ைற பய<ப�%த
ப�� ைக_ைற 125/- 
6)ைகக[6� திரவ�(ALCOHOL -100ML) 165/- 

7)ேசா
; ஆய�� 130/- 
 
 



ேம#�, ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர அவசிய� க*தி 
-<ென=ச5�ைக பா�கா
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள  �ைற\த வ�ைல
;+ளJ 
ெகா�%த THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எKற 
நி(வன�திM� சNைள உ�தரQ வழSகியைதT�, ந�ல -ைறய�� ேம>க�ட 
நி/வன� கி*மிநாசினJக+, பா�கா
; உபகரணfக+ ம>/� ெவ
ப ப5ேசாதைன 
ெச:_� க*வ� ச
ைள ெச:தைம�� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா 
நிதிய�லி*\� g2,42,800/- வழfக ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
 
 
அ.�                                                          
தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\�  
THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS,  
AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எKற  
நி/வன%திடமி*\� பா�கா
; உபகரணfக+, கி*மிநாசினJக+ 
வாfகியத>� உ�டான ெதாைக g.2,42,800/-  
வழfகியைதம<ற� அjமதி�கலா�. 
    

 ந.க.எ�  401/H1/2020 
 

30.04.2020 492 

ெபா*+ எ� -09 
 

           �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: 
த�
; -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA 
ந.க.எ� 6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 
தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பர6கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�க+ நல< க*தி -<ென=ச5�ைக த�
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள ெபா� 
ம�கl�� வ�ழி
;ணA6 ஏ>ப�%�� வைகய�� கீ&க�ட வ�ழி
;ணA6 ேபனAகளான 
1)9��கA, 2)வ�ள�பர ப�ள�9 3)கா:கறி ப�ள�9 4)ெகாேரானா ேநா: த�
; பண� 
ப�ள�9 ேபா<றைவ ம�க+ பாAைவ�� ெத5_� ப� வ�ழி
;ணA6 ஏ>ப�%த 
உடன�யாக பண� ேம>ெகா+ள வ�ைல
;+ளJ ேகார
ப டதி� s</ 
நி/வனfகளJடமி*\� கிைட�க
ெப>ற வ�ைல
;+ளJகளJ< வ�பர�  
 
 

.எ
� 

நி/வன%தி< ெபயA எ�ண� வ�ைல
;+ளJ ெதாைக(g.) 

�ைற6 அதிக� 

1 THAMARAI ENTERPRISES A TO Z 
SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA 
NAGAR, TRICHY-17. 

1) e��கF 
2) வள�பர பள�e 
3) காkகறி பள�e 
4) ெகாேரானா ேநாk த�Nm 

பண பள�e 

ஒK(�� 

 
 

17/- 
1365/- 
473/- 
473/- 

- 

2 SARAM ENVIRO SERVICE PVT. LTD., 
11(N.NO12), 2ND CROSS STREET, 
JAGADAMBAL COLONY ROYAPETTAH, 
CHENNAI-600014. 

1) 9��கA 
2) வ�ள�பர ப�ள�9 
3) கா:கறி ப�ள�9 
4) ெகாேரானா ேநா: த�
; 

பண� ப�ள�9 

ஒ</�� - 

 
 
 
 

20/- 
1400/- 
475/- 
475/- 



3 SHRI VINAYAGA TRADERS,  
2/249, ANTHONYAR STREET, SOUTH 
KATTUR, TRICHY 

1) 9��கA 
2) வ�ள�பர ப�ள�9 
3) கா:கறி ப�ள�9 
4) ெகாேரானா ேநா: த�
; 

பண� ப�ள�9 

ஒ</�� - 

 
 

25/- 
1500/- 
480/- 
480/- 

ேம#�, ேம>க�ட பண�ய�ைன ேம>ெகா+ள அவசர அவசிய� க*தி 
-<ென=ச5�ைக பா�கா
; நடவ��ைக ேம>ெகா+ள  �ைற\த வ�ைல
;+ளJ 
ெகா�%த THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எKற 
நி(வன�திM� சNைள உ�தரQ வழSகியைதT�, ந�ல -ைறய�� ேம>க�ட 
நி/வன� வ�ழி
;ணA6 ேபனAக+ ம>/� வ�ள�ர பலைகக+ ச
ைள ெச:தைம�� 
தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\� g.15,620/- வழfகியைம�� 
ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
அ.�                                                          
தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\�  
THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS,  
AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எKற  
நி/வன%திடமி*\� வ�ழி
;ணA6 ேபனAக+ ம>/�  
வ�ள�ர பலைகக+ வாfகியத>� உ�டான  
ெதாைக g.15,620/- வழfகியைத 
ம<ற� அjமதி�கலா�. 

ந.க.எ�  401/H1/2020 

30.04.2020 493 

ெபா*+ எ� -10 
 
      �வா��� நகரா சி – ெபா� 4காதார
ப�56 ெகாேரானா -19 ைவர9 ேநா: த�
; 
-<ென=ச5�ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள அர4 .�த� இைண ெசயலாளA ந.க.எ� 
6792/MA/V(2)/2020-1 நா+13.032020< ப�, நகரா சி நிAவாக ஆைணயரக� ெச<ைன 
அவAகளJ< 4>றறி�ைக ந.க.எ� 5437/J1-2020 நா+ 15.03.2020 ம>/� நகரா சி நிAவாக 
ம�டல இய��நA தNசாOA அவAகளJ< மி<னNச� க�த� நா+16.03.2020< ப�, 

mYtyf F¿¥ò        
mDkÂ¥g£lJ.  
 



தமி&நா� ெபா� 4காதார=ச ட� 1939<ப� அர4 ெவளJய� �� (No.118, நா+ 13.03.2020) 
அறிவ��க
ப ட ேநாயாக உ+ளதா� (NOTIFIED DISEASE), ெபா� ம�க+ நல< க*தி 
நகAப�தி -[வ�� கி*மி நாசினJக+ ெதளJ%� -<ென=ச5�ைக நடவ��ைக 
ேம>ெகா+ள அறி6/%த
ப �+ள�. 
       ேம#�, இ\ேநா: ெப*வா5யாக பரவ�கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ+ளதா� ெபா� 
ம�களJ< நல< க*தி -<ென=ச5ைக நடவ��ைக ேம>ெகா+ள ேவ��_+ளதா� 
த>சமய� கீ&காa� கி*மிநாசினJ ெதாடAபான ெபா* க+ ைகய�*
ப�� �ைறவாக 
உ+ளதா#�, த>ேபா� ஒ
ப\த
;+ளJ ேகார கால அவகாச� இயலாத நிைலய�� அவசர 
அவசிய� க*தி கட\த ஆ�� நகAம<ற எ� 366 நா+ 23.07.2019 தcAமான%தி� 
�றி
ப� �+ள dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற நி/வன� கி*மிநாசினJக+ ச
ைள 
ெச:ய ச�மத� ெத5வ�%�+ளதா� 

     கீ&க�டெபா* களான நcA%த 4�ணா�; கிேலா ஒ</�� g.12 வ cத� 

4000X12=g.48000/- ம>/� ப�ளJ=சிf ப6டA கிேலா ஒ</�� g.62 வ cத� 1000X62=g.62000/- 
ஆக ெமா%த� g.1,10,000/- �கான ெதாைகைய தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற 
நி/வன%தி>� தமிழக அரசா� ஒ��க
ப ட ெகாேரானா நிதிய�லி*\� வழfகியைம�� 
ம<ற%தி< அjமதி ேவ�ட
ப�கிற�.  
அ.�    
                                                       
தி*.dெச\eA �ேரடA, �ளJ%தைல எ<ற  
நி/வன%திடமி*\� கி*மி நாசினJகைள  
ச
ைள ெச:தைம�� உ�டான ெதாைக g1,10,000/-  
வழfகியைத ம<ற� அjமதி�கலா� 

ந.க.எ�  401/H1/2020. 
 

 


