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           	வா�� நகரா�சி ெபா	 �காதார�ப��� ெகாேரானா-19 ைவர" ேநா# த$�% 
&'ென(ச��ைக நடவ��ைக ேம+ெகா,ள அர� /$த0 இைண ெசயலாள5 ந.க.எ7 6792/MA/V(2)/2020-1 
நா,13.032020' ப�, நகரா�சி நி5வாக ஆைணயரகB ெச'ைன அவ5களC' �+றறி�ைக ந.க.எ7 5437/J1-2020 
நா, 15.03.2020 ம+FB நகரா�சி நி5வாக ம7டல இய�ந5 தGசாH5 அவ5களC' மி'னGச0 க�தB 
நா,16.03.2020' ப�, தமிIநா$ ெபா	 �காதார(ச�டB 1939'ப� அர� ெவளCய���0 (No.118, நா, 13.03.2020) 
அறிவ��க�ப�ட ேநாயாக உ,ளதா0 (NOTIFIED DISEASE), ெபா	 ம�க, நல' கUதி நக5பதி &Vவ	B 
கிUமி நாசினCக, ெதளCW	 &'ென(ச��ைக நடவ��ைக ேம+ெகா,ள அறி�FWத�ப�$,ள	. 
        
          ேமXB, இYேநா# ெபUவா�யாக பர�கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ,ளதா0  &'ென(ச��ைக 
த$�% நடவ��ைக ேம+ெகா,ள கிUமிநாசினCக, ம+FB \#ைம�பண�யாள5க]�கான ஒளC_�$B 
ஜா�ெக�க, ேபா	மான அள� இU�ப�0 ைவW	�ெகா,ள வ�ைல�%,ளC ேகார�ப�டதி0 a'F 
நிFவனbகளCடமிUY	 கிைட�க�ெப+ற வ�ைல�%,ளCகளC' வ�பரB  
 
 



 

வ.எ� நி/வன)தி� ெபய எ�ண� 
வ#ைல��
ள1 ெதாைக(5.) 

�ைற7 அதிக� 

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

ஒ�/$� 

 
 

- 

1)ைலசா0 172/- 
2)ப�னாய�0 60/- 
3)ஆசி� 52/- 
4)ேசா� ஆய�0 110/- 
5)ஒளC_�$B ஜா�ெக� 190/- 

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

ஒ�/$� 
 - 

 

1)ைலசா0 175/- 

2)ப�னாய�0 65/- 

3)ஆசி� 55/- 

4)ேசா� ஆய�0 115/- 

5)ஒளC_�$B ஜா�ெக� 240/- 

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

ஒ�/$� 
 - 

 

1)ைலசா0 173/- 

2)ப�னாய�0 63/- 

3)ஆசி� 54/- 

4)ேசா� ஆய�0 113/- 

5)ஒளC_�$B ஜா�ெக� 237/- 

 



ேமXB, ேம+க7ட பண�ய�ைன ேம+ெகா,ள அவசர அவசியB கUதி &'ென(ச��ைக பா	கா�% நடவ��ைக 
ேம+ெகா,ள  ைறYத வ�ைல�%,ளC ெகா$Wத THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எ�ற 

நி/வன)திT� ச�ைள உ)தர7 வழWகியைதX�, ந0ல &ைறய�0 ேம+க7ட நிFவனB கிUமிநாசினCக, ம+FB 
\#ைம�பண�யாள5க]�கான ஒளCU�$B ஜா�ெக�க, ஆகியைவ ச�ைள ெச#தைம� தமிழக அரசா0 ஒ	�க�ப�ட 
ெகாேரானா நிதிய�லிUY	 _1,74,600/- வழbக ம'றWதி' அlமதி ேவ7ட�ப$கிற	.  
அ.�                                                          
தமிழக அரசா0 ஒ	�க�ப�ட ெகாேரானா நிதிய�லிUY	 THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எ�ற 
நிFவனWதிடமிUY	 கிUமிநாசினCக, ம+FB \#ைம�பண�யாள5க]�கான ஒளC_�$B ஜா�ெக�க,வாbகியத+ உ7டான ெதாைக 
_.1,74,600/- 

வழbகியைத  ம�ற� அZமதி$கலா�.  ந.க.எ�  401/H1/2020 
 

ெபாU, எ7-495 
 

         தமிIநா$ அரசா0 அறிவ��க�ப�ட ெதா+F ேநா# வ�ைசய�0 ேச5�க�ப�ட ெகாேரானா (Covid-19) ெதா+F 
ேநா# பரவைல த$Wதி$B வ�தமாக அர� ஆைண எ7193 வUவா# (ம) ேப�ட5 ேமலா7ைமW	ைற நா, 15.04.20200 
அறிவ�W	,ள 144 ஊரடb தைட(ச�டWதி' ப�qB தமிIநா$ மாவ�ட நகரா�சிக, ச�டB 1920 ப��� 298 ம+FB 
308' ப�qB ம+FB தமிIநா$ ெபா	 �காதார ச�டB 1939 ப��� 62-74 ப��� 81 ம+FB 129' ப�qB ெபா	 ம�க, 
அWதியாவசிய ெபாU�கைள வாbக கைடவ rதி� வUB ேபா	 ெகாேரானா கிUமி ேநா# ெதா+F பரவாம0 இU�க 
&க�கவசB அண�Y	 வர ேவ7$B, சaக இைடெவளCைய கைடப���க ேவ7$B. &க�கவசB அண�யாம0 
ெவளCய�0 வUB நப5களCடB _.100/- அபராதB வs0 ெச#ய�ப$B இYத அபராதW ெதாைகைய வsலிW	 நகரா�சி 
கUHலகWதி0 ேச5�B பண�ய�0 	�%ர� ஆ#வாள5, வUவா# ஆ#வாள5, நகரைம�% ஆ#வாள5, ெபா	�பண� 
ேம+பா5ைவயாள5, பண� ஆ#வ5 ம+FB வUவா# உதவ�யாள5 பதவ�ய�0 இU�பவ5க, ஈ$Wத�ப$வா5க, ேம+ப� 
ெசய0 தி�டbக]� ம'ற அlமதி ேவ7ட�ப$கிற	. 

அ. ம'றB  அlமதி வழbகலாB    ந.க.எ7  401/H1/2020 



ெபா�
 எ�-496 
 

          	வா�� நகரா�சி – ெபா	 �காதார�ப��� ெகாேரானா -19 ைவர" ேநா# த$�% &'ென(ச��ைக நடவ��ைக 
ேம+ெகா,ள அர� /$த0 இைண ெசயலாள5 ந.க.எ7 6792/MA/V(2)/2020-1 நா,13.032020' ப�, நகரா�சி நி5வாக ஆைணயரகB 
ெச'ைன அவ5களC' �+றறி�ைக ந.க.எ7 5437/J1-2020 நா, 15.03.2020 ம+FB நகரா�சி நி5வாக ம7டல இய�ந5 தGசாH5 
அவ5களC' மி'னGச0 க�தB நா,16.03.2020' ப�, தமிIநா$ ெபா	 �காதார(ச�டB 1939'ப� அர� ெவளCய���0 (No.118, நா, 
13.03.2020) அறிவ��க�ப�ட ேநாயாக உ,ளதா0 (NOTIFIED DISEASE), ெபா	 ம�க, நல' கUதி நக5பதி &Vவ	B கிUமி நாசினCக, 
ெதளCW	 &'ென(ச��ைக நடவ��ைக ேம+ெகா,ள அறி�FWத�ப�$,ள	. 
      
  ேமXB, இYேநா# ெபUவா�யாக பர�கிற ேநாயாக (EPIDEMIC) உ,ளதா0 ெபா	 ம�க, நல' கUதி &'ென(ச��ைக த$�% 
நடவ��ைக ேம+ெகா,ள கீIக7ட கிUமிநாசினCயான ைலசா0 ேபா	மான அள� இU�ப�0 இ0லாததா0 வ�ைல�%,ளC 
ேகார�ப�டதி0 a'F நிFவனbகளCடமிUY	 கிைட�க�ெப+ற வ�ைல�%,ளCகளC' வ�பரB  

வ.எ� நி/வன)தி� ெபய வ#பர� 
வ#ைல��
ள1 ெதாைக(5.) 

�ைற7 அதிக� 

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

ைலசா* 
லி�ட 

ஒ�/$� 

 
172/- 

- 

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

 
ைலசா* 
லி�ட 

ஒ�/$� 

 175/- 

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

ைலசா* 
லி�ட 

ஒ�/$� 
- 

 
180/- 

ேமXB, ேம+க7ட பண�ய�ைன ேம+ெகா,ள அவசர அவசியB கUதி &'ென(ச��ைக பா	கா�% நடவ��ைக ேம+ெகா,ள  ைறYத 
வ�ைல�%,ளC ெகா$Wத THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எ�ற நி/வன)திT� ச�ைள 
உ)தர7 வழWகியைதX�, ந0ல &ைறய�0 ேம+க7ட நிFவனB கிUமிநாசினCயான ைலசா0 500லி�ட5 ச�ைள ெச#தைம� தமிழக அரசா0 
ஒ	�க�ப�ட ெகாேரானா நிதிய�லிUY	 _86,000/- வழbக ம'றWதி' அlமதி ேவ7ட�ப$கிற	.  



அ.�                                              
தமிழக அரசா0 ஒ	�க�ப�ட ெகாேரானா நிதிய�லிUY	 THAMARAI ENTERPRISES A TO Z SERVICE. 8A, 1ST CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, TRICHY-17. எ�ற  
நிFவனWதிடமிUY	 கிUமிநாசினCயான ைலசா0 வாbகியத+ உ7டான ெதாைக _.86,000/- வழbகியைதம'றB அlமதி�கலாB. 

ந.க.எ�  401/H1/2020 
 
bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  497497497497    

      %வா$�& நகரா�சி bghJ ãÂæš 2020-21 -« M©o‰F Ñœf©l gâfŸ nk‰bfhŸs 08.05.2020 – 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 
bjhif               

1. 

 
efuh£Á mYtyf tshf¤Âš 
f©fhâ¥ò nfkuh bghU¤J« 
gâ 

2.00 

M/S Dhan 
Enterprises 
                          
M/S Precise 
Sensors 

%.197801.04/- 
 
 
%.214055.54/- 

    

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò : : : : ----   x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs    x¥gªjjhuç‹ x¥gªj¥òŸëia k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 
e.f.v©.  e.f.v©.  e.f.v©.  e.f.v©.  410/ 2020 /ÏÏÏÏ1 

 

bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  bghUŸ v©.  498498498498     

Jth¡Fo efuh£Á¡F brhªjkhd <¥ò thfd« TN45 AD 8743 thfd¤Â‰F òÂjhf eh‹F la®fŸ k‰W« thfd¤Âš cŸs 

gGJfis rçbrŒa c¤njr bryédkhf bjhif %. 50000/- ¡F  k‹w¤Â‹mDkÂ¡F.   mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò –  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.     

e.f.v©. e.f.v©. e.f.v©. e.f.v©. 1238123812381238/Ï1 /Ï1 /Ï1 /Ï1 /2018/2018/2018/2018    
 
 
     ஆைணய, 
        %வா$�& நகரா�சி. 


