
 

 

 

சேவைக் கட்டணங்கள் 

1. சகட்பு ைவைசைோவை ைழங்கக் கட்டணம்   

 ரூ.500/- ைவை : ரூ.10/- 

 ரூ.501/- முதல் ரூ.1000/-ைவை : ரூ.15/- 

 ரூ.1001/- முதல் ரூ.5000/-ைவை : ரூ.20/- 

 ரூ.5001/- முதல் ரூ.10000/-ைவை : ரூ.25/- 

 ரூ.10001/- மற்றும் அதற்கு சமல் 

: ஒவ்வ ொரு ஆயிைத்துக்கும் ரூ.2/- 

(குவைந்தபட்ேம் ரூ. 30/-) 

 
(டடைிகிைோம் கட்டணம் சதவைப்படின் 
ைசூைிக்கப்பட சைண்டும்) 

  

    

2. சப ஆர்டர் ைழங்கக் கட்டணம்   

 ரூ.500/- ைவை : ரூ.10/- 

 ரூ.501/- முதல் ரூ.1000/-ைவை : ரூ.15/- 

 ரூ.1001/- முதல் ரூ.5000/-ைவை : ரூ.20/- 

 ரூ.5001/- முதல் ரூ.10000/-ைவை : ரூ.25/- 

 ரூ.10001/- மற்றும் அதற்கு சமல் 

: ஒவ்வ ொரு ஆயிைத்துக்கும் ரூ.2/- 

(குவைந்தபட்ேம் ரூ.25/-) 

3. 

சமோட்டோர் ைோகன ஆய்ைோளர் அல்ைது 
ைட்டோைப் சபோக்குைைத்து அலுைைகத்திற்கு 
சகட்பு ைவைசைோவை அல்ைது சப ஆர்டர் 
ைழங்கக் கட்டணம் 

: சகட்பு ைவைசைோவைக் கட்டணம் 
(குவைந்தபட்ேம் ரூ.20/-) 

    



 

 

4. ைசூல் கட்டணங்கள்   

 (டைளியூர்களுக்கு ைசூலுக்கு அனுப்பும் பில்கள்)   

    

 1. கோசேோவைகள் மற்றும் பில்கள் :  

    

 ரூ.9999/- ைவை 

: ஒவ்டைோரு கோசேோவை அல்ைது பில்களுக்கும் 
ரூ.50/-க்கும்  மிகோமல் (அவனத்துக் 

கட்டணங்களும் சேர்த்து) 

 ரூ.10000/- முதல் ரூ.100000/- ைவை 

: ஒவ்டைோரு கோசேோவை அல்ைது பில்களுக்கும் 
ரூ.100/-க்கும் மிகோமல் (அவனத்துக் 
கட்டணங்களும் சேர்த்து) 

 ரூ.100001/- மற்றும் அதற்கு சமல் 

: ஒவ்டைோரு கோசேோவை அல்ைது பில்களுக்கும் 
ரூ.150/-க்கும் மிகோமல் (அவனத்துக் 
கட்டணங்களும் சேர்த்து) 

 2. கரூவூைப் பில்கள் (உள்ளூர் மட்டும்) : ஒவ்டைோரு பில்லுக்கும் ரூ.25/- 

 3. ஐ.ஆர்.டி.பி சபோன்ை அைசு கோசேோவைகள் : கட்டணம் இல்வை 

5. 1. ைவைசைோவைகள் ைத்து அல்ைது புதுப்பிக்க : ரூ.25/- 

 
2.ைசூலுக்கு அனுப்பும் கோசேோவைகள் 
ைசூைோகோமல் திரும்புதலுக்கு 

: ரூ.20/- உடன் தபோல் கட்டணம் 

 
3.கோசேோவைகள் மற்றும் சகட்பு 
ைவைசைோவைகள் நிறுத்தி வைத்தல் 

: ரூ.20/- 

    

6. நிதிப் பரிமோற்ைம் டேய்ைதற்கு :  

 1. சடன்ஃடபட் : கட்டணம் இல்வை 

 2. ஒழுங்குமுவை ைிற்பவனக்கூடம் : கட்டணம் இல்வை 



 

 

 3. கூட்டுைவு நகை ைங்கிகள் : ஒவ்டைோரு ஆயிைத்துக்கும் ரூ.1/- 

 4. சகோ ஆப்டடக்ஸ் : ஒவ்டைோரு ஆயிைத்துக்கும் ரூ.1/- 

 5. கூட்டுைவு ேிக்கன மற்றும் கடன் ேங்கம் : ேைோன் ஒன்றுக்கு ரூ.10/- 

 6. டமோத்த ைிற்பவனப் பண்டக ேோவை :  

 அ. கட்டுபோடற்ை டபோருட்கள் 

: சகட்பு ைவைசைோவைக் கட்டணத்தில் 50 

ேதைதீம் 

 ஆ. கட்டுபோட்டு டபோருட்கள் : கட்டணம் இல்வை 

    

 7. மோைட்ட நூைகம் 

: சகட்பு ைவைசைோவைக் கட்டணத்தில் 50 

ேதைதீம் 

 8. சபோக்குைைத்துக் கழகம் : சகட்பு ைவைசைோவைக் கட்டணம் 

 9.    கூட்டுைவு ஒன்ைியம் : சகட்பு ைவைசைோவைக் கட்டணம் 

 10. கூட்டுைவு கட்டுமோனப் பிரிவு : கட்டணம் இல்வை 

 11. கிைோமப்புை நிைைள ைளர்ச்ேி ைங்கிகள் :  

 
அ. தவைவமயகம்/கிவளகளிைிருந்து 

டேன்வனக்கு 

: கட்டணம் இல்வை 

 ஆ. கிவளகளிைிருந்து தவைவமயகத்திற்கு : கட்டணம் இல்வை 

 12. இதைக் கூட்டுைவு நிறுைனங்கள் : ேைோன் ஒன்றுக்கு ரூ.10/- 

 13. டோஸ்மோக்கிற்கு  ஒவ்டைோரு ஆயிைத்துக்கும் ரூ.2.50/- 

7. இதை சேவைக்கட்டணங்கள் :  

 
1. சேமிப்புக் கணக்கு ஒரு ைருடத்திற்குள் 

முடிவுகட்டும் டபோழுது 

: ரூ.20/- 

 
2. சேமிப்புக் கணக்கு நிலுவை ரூ.500/-க்கும் 

கீழ் குவையும் டபோழுது 

: ஒவ்டைோரு நிகழ்ைிற்கும் ரூ.10/- 



 

 

 
3. டேயல்படோத சேமிப்புக் கணக்குகளின் 

நிலுவை ரூ.500/-க்கும் கீPழ் குவையும் சபோது 

: ைருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.20/- 

 
4. நடப்புக் கணக்கு ஒரு ைருடத்திற்கள் 

முடிவுகட்டும் டபோழுது 

: ரூ.50/- 

 5. சபசைட்டு பக்கக் கட்டணம் 

: ஒவ்டைோரு அவையோண்டிற்கும் பக்கம் 
ஒன்றுக்கு ரூ.10/- 

 

6. டேயல்படோத நடப்புக் கணக்குகளின் 
நிலுவை குவைந்தபட்ே நிலுவைவய 
ைிடக்குவையும் சபோது 

: ஒவ்டைோரு நிகழ்ைிற்கும் ரூ.50/- 

 7. நடப்புக் கணக்கு இன்ேிடடன்டல் கட்டணம் 

: ஒவ்டைோரு அவையோண்டிற்கும் ஒன்றுக்கு 
ரூ.50/- 

 
8. டேயல்படோத நடப்புக் கணக்கு 

இன்ேிடடன்டல் கட்டணம் 

: ைருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.100/- 

 9. மூடி முத்திவையிடப்பட்ட உவை : ைருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.50/- 

 10. மூடி முத்திவையிடப்பட்ட டபட்டி : ைருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.100/- 

 11. டதோவைக்கப்படும் பித்தவள சடோக்கன் : ரூ.50/- 

 12. டூப்ளிசகட் போஸ்புக் ைழங்க : ரூ.25/- 

 13. டூப்ளிசகட் நவகக்கடன் ைேதீு ைழங்க : ரூ.25/- 

 
14. டூப்ளிசகட் ேைோன்> கவுன்டர்ஃபோய்ல் மற்றும் 

அட்வைஸ் ைழங்க 

: ரூ.10/- 

 
15. கோசேோவை புத்தகத்திற்கு கோசேோவை 

ஒன்றுக்கு 

: ரூ.1/- 

 16. கடன் நிலுவையில்வை ேோன்றுக்கு :  ரூ.50/- 

 17. தனி நபர் போதுகோப்பு டபட்டகம் உவடக்க : உவடப்புக் கட்டணத்துடன் ரூ.100 
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1. ஆர்.டி.ஜி.எஸ் 

  

 ரூ.2,00,001 முதல் ரூ.5,00,000 ைவை : ரூ.25/- 

 ரூ.5,00,000/- சமல் : ரூ.50/- 

 2. டநஃப்ட் :  

 ரூ.10,000/- ைவை : ரூ.2.50/- 

 ரூ.10,001 முதல் ரூ.1,00,000 க்குள் : ரூ.5.00/- 

 ரூ.1,00,000 முதல் ரூ.2,00,000 ைவை : ரூ.15.00/- 

 ரூ.2,00,000/- சமல் : ரூ.25.00/- 

 
 
 

    ** சேவை ைரி தனி. அவ்ைப்சபோது மோறுதலுக்குட்பட்டது. 
 


