
 

 

 
 
 

புதுச்சேரி அபசு 
செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை 

18, பல்காம் யதீி, புதுச்சேரி – 605001. 
 

 

எண். 737/பே.யி.து./உ.இ.(யி)/2020/                                புதுச்சேரி, 21.5.2020 
 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
 

இனக்குர், பேய்தி நற்றும் யிம்பத்துற , புதுச்சேரி அயர்கள் , புதுச்சேரி அபசு 
டத்தும் தறயர்கின் ிந்தாள் நற்றும் ிறவுாள் யிமாயின்சாது தறயர்கின் 
ேிறகளுக்கு நாற அணியித்து நரினாறத பேலுத்துயதற்காக, ஒப்ந்தப்புள்ிகள் சூற 
2020 பதல் சூன் 2022 யறபனிா காத்திற்கு பூநாறகள் நற்றும் இதப பாருட்கள் 
ேப்ற பேய்தல் நற்றும் ேிறகள், டீங்கள் நற்றும் சநல் கூறபறன ேரிார்த்து அசத 
ித்தில் ல் தபம் நிக்க யண்ணம் தீட்டுதல் நற்றும் (ii) ேிறறன சுத்தம் பேய்தல்  
பதாடர்ாக ஒப்ந்தப் புள்ிகள் யபசயற்கப்டுகிது. ஒப்ந்தப் புள்ிகள் 
இவ்யலுயகத்தில் 01.06.2020 அன்று நாற 3.00 நணி யறப 
தகுதினாயர்கிடநிருந்து யபசயற்கப்டுகிது. ஒப்ந்தப்புள்ி பதாடர்ா யிரியா 

யியபங்கற https://info.py.gov.in நற்றும் https://www.py.gov.in/ என் 
இறணனதங்கில் தியிக்கம் பேய்து பகாள்ாம்.  

 
 
 

இனக்குர் 
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புதுச்சேரி அபசு 
செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறற 

18, பல்காம் யதீி, புதுச்சேரி – 1. 
 

ஒப்பந்தப் புள்ளி 
ண். 737/பே.யி.து./உ.இ.(யி)/2020/                                                      புதுச்சேரி, 21.05.2020 
 

இனக்குர், பேய்தி நற்றும் யிம்பத்துற , புதுச்சேரி அயர்கள் , புதுச்சேரி அபசு டத்தும் தறயர்கின் 
ிந்தாள் நற்றும் ிறவுாள் யிமாயின்சாது தறயர்கின் ேிறகளுக்கு நாற அணியித்து நரினாறத 
பேலுத்துயதற்காக, கீழ்க்கண்ட ஒப்ந்தப்புள்ிகள் யரிறே ண்கள் ஒவ்பயான்று க்கும் ஒப்ந்தப் புள்ிகள் தித்தினா 
உறனில் படி பத்திறப இடப்ட்டதாக , கீசம யியரித்துள்டி, சூற 2020 பதல் சூன் 2022 யறபனிா காத்திற்கு, 
பாபேட்கள் ேப்ற நற்றும் ல்யறக சயறகற பேனல்டுத்துயதற்காக v ஒப்ந்தப் புள்ிகள் இவ்யலுயகத்தில் 
01.06.2020அன்று நாற 3.00 நணி யறப தகுதினாயர்கிடநிபேந்து யபசயற்கப்டுகிது. 
 

ஒப்ந்தப் 
புள்ிகின் 

யரிறே ண்கள் 

பாபேட்கள் ேப்ற நற்றும் ல்யறக 
சயறகள் ற்ின யிபம் 

ஒப்ந்தப்புள்ிகள் 
சகாப யிபேம்புயர் 

கின் தகுதி 

ிறண 
றயப்புத் 
பதாறக 
(E.M.D.) 

ஒப்ந்தப்புள்ிகள் 
ிரிக்கப்டும் 
ாள் நற்றும் 

சபம் 
1.  2.  3.  4.  5.  
1.  கீழ்க்கண்ட பூமாறலகள் மற்றும் இதர சபாருட்கள் ெப்றள செய்தல் (Garlands): 
 அ. நர் நாற பரினது (6 அடி ீம் ) 

(ஒன்றுக்கு) 
ஆ. சபாஜா நாற ேிினது (2 அடி ீம்) 
(ஒன்றுக்கு) 
இ. உதிரிப்பூக்கள் (2 கிசா) (ஒன்றுக்கு) 
ஈ. நர் யறனம் (ஒன்றுக்கு) 

இந்த சயறனில் 
%d;W tUl 

பன்அனுயம் 
இபேப்ின் 
அயர்கின் 

ஒப்ந்தப் புள்ிக்கு 
பக்கினத்துயம் 
பகாடுக்கப்ட்டு 
இறுதி படிவு 
டுக்கப்டும் 

பை.3000/- (பைாய் 
பன்ானிபம் 

நட்டும்) + GST 

@ 18% 

01.06.2020ஆம் 
சததி நாற 4.00 

நணிக்கு 

2. (i) புதுச்சேரினில் உள் 28 ேிறகள், 
டீங்கள் நற்றும் சநல் கூறபறன 
ேரிார்த்து அசத ித்தில் ல் தபம் 
நிக்க யண்ணம் தீட்டுதல் நற்றும் (ii) 
ேிறறன சுத்தம் பேய்தல் (iii) இந்த 
சயறக்கு ஆட்கூி , சாக்குயபத்து, 
பாபேட்பேவு, ோபம் நற்றும் இதப 
பேவுகள் உட்ட்டு இபேக்க சயண்டும் 

பை.3000/- (பைாய் 
பன்ானிபம் 

நட்டும்) + GST 

@ 18% 

01.06.2020ஆம் 
சததி நாற 4.00 

நணிக்கு 

அ) ஒப்ந்தப் புள்ிகள் சகாப யிபேம்புயர்கள் கீழ்கண்டயற்ற ஒப்ந்தப்புள்ிபடன் இறணத்து அனுப்புதல் சயண்டும்.:- 
 

(i) ிறணறயப்புத் பதாறகனிற (E.M.D.) இனக்குர், பேய்தி நற்றும் யிம்பத்துற , புதுச்சேரி ன் 
பனபேக்கு யறபசயாறனாக (Demand Draft) டுக்க சயண்டும் . யறபசயாற இல்ாத ஒப்ந்த புள்ிகள் 
ிபாகரிக்கப்டும்; 

(ii) ேம்ந்தப்ட்ட கபாட்ேி / பகாம்பென் ஞ்ோனத்திடம் பப்ட்ட றடபறனில் உள் யர்த்தக ோன்ிதழ்; 
(iii) ேபக்கு நற்றும் சேறய யரி (GST)-ல் தினப்பற் ோன்ிதழ்; 
(iv) அபசு நற்றும் பாதுத்துற ிறுயங்கிடம் பப்ட்ட ேம்ந்தப்ட்ட ணினில் குறந்தது பன்று யபேட 

பன்அனுயச் ோன்று; 
(v) ட்டன கணக்காரிடம் பப்ட்ட பன்று யபேட தணிக்றக ோன்ிதழ். 

 
ஆ) ஒப்ந்த புள்ிகள் சேறய யரி உட்ட இபேத்தல் சயண்டும்; 
இ)  ேிறகின் யியபம் நற்றும் இதப யியபங்கள் அலுயக சபத்தில் சநற்கண்ட பகயரினில் பற்றுக் பகாள்ாம்.  
உ)  படி பத்திறபனிடப்ட்ட ஒப்ந்தப்புள்ிகள் 01.06.2020ஆம் சததி நாற 03.00 நணிக்குள் இனக்குர், பேய்தி நற்றும் 

யிம்பத்துற, 18, பல்காம் யதீி, புதுச்சேரி – 605001 ன் பகயரிக்கு யந்து சேப சயண்டும்; 
ஊ) ஒப்ந்தப்புள்ிகள் ஒப்ந்ததாபர்கள் பன்ிறனில் அன்ச நாற 4.00 நணிக்கு ிரிக்கப்டும் . காதாநதநாக 

யபேம் ஒப்ந்தப்புள்ிகள் க்காபணத்றதக் பகாண்டும் ற்றுக்பகாள்ப்டநாட்டாது; 
) படி பத்திறபனிடப்ட்ட ஒப்ந்தப்புள்ினின் உறனின் நீது “ஒப்பந்தப்புள்ளியின் வரிறெ எண் மற்றும் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி / வவறலயின் விவரம் ” அயேினம் குிப்ிடப்ட்டு இபேத்தல் சயண்டும் . ந்த ஒபே ிறனிலும் 
ஒப்ந்தப்புள்ிறன ற்கசயா, ிபாகரிக்கசயா இனக்குபேக்கு பழு அதிகாபம் உண்டு. 

 
                                                                                          இனக்குர் 

 
  

Annexure-I 


