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அபக்ககோணம் கபோட்சி  

அவசர கப நன்  கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட எண்.07                        ோள்08.04.2022    
 

போருள் :  கப நன்க் கூட்டம் - அபக்ககோணம் கபோட்சி  -                           

ோள்.11.04.2022  திங்கள்  கிமமந 4.00 நணிக்கு   
அவசர கூட்டம்  மடபறுதல் - அறிவித்தல் -     
சம்நந்தநோக. 
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        அபக்ககோணம் கபோட்சி கபநன்ம் அவசர கூட்டம் 11.04.2022                     

திங்கள்  கிமமந  மாலை 4.00 நணிக்கு டோக்டர்.பி.ஆர்.அம்கத்கர் கபநன் 

கூடத்தில், கபநன் தமயர் அயர்களின் தமமநயில் மடபறும் அவசர 

கூட்டத்தில்  கபநன் துமண தமயர் நற்றும் கபநன் உறுப்பிர்கள் 

அமயரும் கந்து பகோள்ளுநோறு அன்புடன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 

 

            தங்கள் அன்ோர்ந்த 
 

 
         (திருநதி.ட்சுமி ோரி)  

                                                                            கபநன் தமயர்  
                                                                         அபக்ககோணம் கபோட்சி 

இடம் : அபக்ககோணம் கபோட்சி 
 

ோள்  :  08.04.2022 
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bghUŸ v§ 01 

brh¤Jtç/fhèkidtç F¿¤J btëæl¥g£l murhiz (ãiy) 

v©.52 efuh£Á ã®thf«  k‰W© FoÚª tH¦fš (eã4) Jiw 

ehŸ.30.03.2022 k‹w¤Â‹ ghªit¡F© gÂé‰F© it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò :-  k‹w© gÂÎ brŒayh©.  

(e.f.v©.  405/2022/m1) 

 

bghUŸ v§ 02 

 jäHf murhš mik¡f¥g£l brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FG 

gšntW fhuâfis MuhŒ¨J j‰nghJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtJ mtÁa© vd 

muÁ‰F gç¨Jiu¤JŸsJ.  

15-MtJ k¤Âa ãÂ Miza«, 2022-2023-© M§L Kjš cŸsh£Á 

mik¥òfS¡fhd kh‹a© bgWtj‰F, bkh¤j M§L kÂ¥Ãš brh¤Jtç é»j© 

(Floor rate i.e .Rate of Taxation) v›tsÎ vd m¿é¡if btëæl nt§L© 

vdÎ©, bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Â tsª¢Á¡F V‰wthW brh¤J tç tNèš 

K‹nd‰w© fh§Ã¡f nt§L© vdÎ© ãg¨jidfŸ éÂ¤JŸsJ.  nkY©, öŒik 

Ï¨Âah Â£l© 2.0 k‰W© m©%£ 2.0 M»a Â£l¦fS¡F khåa ãÂ bgWtj‰F 

brh¤J tç/ fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtJ mtÁakh»wJ.  

murhiz(ãiy)v§.73 efuh£Á ãªthf© k‰W© FoÚª tH¦fš Jiw, 

ehŸ.19.07.2018 k‰W© murhiz(ãiy) v§.76 efuh£Á ãªthf© k‰W© FoÚª tH¦fš 

Jiw, ehŸ.26.07.2018 M»at‰¿š brh¤J tç/ fhèkidtç bghJ ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs 

Mizæl¥g£L, Ã‹ò murhiz(ãiy)v§.150 efuh£Á ãªthf© k‰W© FoÚª 

tH¦fš Jiw, ehŸ.19.11.2019-‹ go brh¤J tç ÓuhŒthdJ ãW¤Â it¡f¥g£L,  

brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ nk‰bfhŸtj‰fhd têfh£LjšfŸ tH¦f FGÎ© 

mik¡f¥g£lJ. nkY©, Ï¡FGthdJ brh¤J tç/ fhèkidtç ÓuhŒÎ 

brŒtj‰fhd gç¨JiufŸ tH¦Ftj‰F K‹ò,  rªij kÂ¥ò F¿pL, gzÅ¡f«, 

bryÎ gzÅ¡f F¿pL, bkh¤j cŸeh£L c‰g¤Â ngh‹wt‰iw gçÓè¤J, 

bghUshjhu F¿pLfŸ caª¨JŸs ãiyæš  brh¤J tçæš v¨j caªÎ© 

ÏšyhjnjhL,  cŸsh£Á mik¥òfë‹ brh¨j tUkhd¤ÂY© v¨j caªÎ© Ïšyhkš 

cŸsjhfÎ©, bkh¤j tUkhd¤Âš brh¨j tUkhd¤Â‹ g¦F bgUksÎ 

Fiw¨JŸsjhfÎ© m¿¡if btëæ£LŸsJ.  

j‰nghJ bghUshjhu F¿pL caª¨JŸsj‰F V‰g,  efuh£Áfë‹ ãªthf¢ 

bryéd© gykl¦F caª¨JŸsJ. nkY©, efuh£Áfëš mÂfç¤JŸs ãÂ¤njit,  

bghJ k¡fS¡F tH¦f¥gl nt§oa mo¥gil trÂfŸ, 15tJ k¤Âa ãÂ¡FGé‹ 

kh‹a© k‰W© Ïju x‹¿a muÁ‹ Â£l¦fS¡fhd ãÂ bgWtj‰F 

ãªzæ¡f¥g£LŸs jFÂfŸ ngh‹wt‰iw fU¤Â‰bfh§L© jäœeh£oYŸs 

efuh£Áfëš Ñœ¡f§lthW brh¤J tç/fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒayh© vd brh¤J 

tç ÓuhŒÎ nk‰bfhŸtj‰fhd têfh£Ljš FG gç¨Jiu¤JŸsJ.  

brh¤J tç மற்றும் fhèkid tç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gç¨JiufŸ 

k‰W© efª¥òw cŸsh£Á mik¥òfë‹ tsª¢Á¡F njit¥gL© ãÂ M»at‰iw 

fU¤Â‰bfh§L 2022-2023 Kjyh© miuah§L (01.04.2022) Kjš brh¤J tç bghJ 

ÓuhŒÎ brŒa nt§L©. 
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 efuh£Á¥ gFÂfëš f£l¥gL© FoæU¥ò f£ll¦fS¡F mt‰¿‹ mikél©, 

f£Lkhd¤Â‹ j‹ik k‰W© ga‹ghL M»at‰¿‹ mo¥gilæš f£ll¦fë‹ 

gu¥gsÎ¡F V‰wthW 3 tiffshf Ãç¤J bt›ntW k§ly  kÂ¥òfŸ ãªza© 

brŒJ brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒa nt§L©. 

brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gç¨JiufŸ murhš 

V‰W¡bfhŸs¥g£L, murhiz (ãiy) v§.52 efuh£Á ãªthf© k‰W© FoÚª tH¦fš 

(eã4) Jiw ehŸ 30.03.2022  k‰W© efuh£Á ãªthf Ïa¡Feª R‰w¿¡if e.f.v§ 

40032/2012/Mª1, ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š  Ñœf§lthW mo¥gil kÂ¥ò ãªza© 

brŒa bjçé¡f¥g£LŸsJ.   

brh¤Jtç: 

 FoæU¥ò f£ll¦fŸ (Residential Building): 

gu¥gsÎ (r.mo) caªÎ brŒtj‰fhd fhuâ 

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

FoæU¥ò  mšyhj f£ll¦fŸ(Non-Residential Building) : 

tif¥ghL caªÎ brŒtj‰fhdfhuâ 

bjhê‰rhiyfŸ 1.75 

tâf ga‹gh£L f£ll¦fŸ 2 

RaãÂ gŸë k‰W© fšÿç 

f£ll¦fŸ 

1.75 

k©ly mo¥gil  kÂ¥ò ãªza© brŒtJ r©k¨jkhf nk‰f§l g£oaèš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs caªÎ fhuâfŸ Ñœf§lthW étç¡f¥gL»wJ:  

1) 600 rJumo¡F© Fiwthd gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

25%  brh¤Jtç  caªÎ  brŒa¥glnt§L©.  

2) 601 Kjš 1200 rJumo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

50% brh¤Jtç caªÎ  brŒa¥glnt§L©.  

3)  1201 Kjš 1800 rJu mo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

75% brh¤Jtç caªÎ  brŒa¥glnt§L©.  

4) 1800 rJu mo¡F mÂfkhf gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

100% brh¤Jtç caªÎ  brŒa¥glnt§L©.  

5) tâf¥ ga‹gh£L f£ll¦fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 100% 

brh¤Jtç caªÎ  brŒa¥glnt§L©.  

6)  bjhê‰rhiy ga‹gh£L f£ll© k‰W© Ra ãÂ gŸë k‰W© fšÿç 

f£ll¦fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 75%  brh¤Jtç ca®Î  

brŒa¥glnt§L©. 
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fhèkid tç ÓuhŒÎ: 

fhèkid tçéÂ¥Ã‰F, 1  rJu mo ãy¤Â‰F j‰nghJŸs  mo¥gil kÂ¥ò 100 

rjÅj© caªÎ brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt§L©. nkY«, brh¤J 

tçéÂ¥ò brŒÍ© nghJ f£ll¤Â‹ gu¥gsé‰F Ïu§L kl¦»‰F nkš cŸs 

fhèæl¤Â‰F brh¤J tçÍl‹ nrª¤J fhèkid tç tçéÂ¥ò brŒa¥gl nt§L©. 

j‹å¢irahd tUlh¨Âu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:   

V‰fdnt cŸs brh¤Jtç / fhèkid tçæš, M§LnjhW« 6 % ca®Î 

mšyJ fl¨j 5 M§Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ (GSDP) ruhrç 

tsª¢Á Åj© Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš x›bthU M§L© 

brh¤Jtç / fhèkid tç caªÎ brŒJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt§L©.  

mJnghynt, j‰nghJ tiu k§ly mo¥gil kÂ¥ò ãªza© brŒa¥glhkš 

éLg£LŸs  rhiyfŸ, bjU¡fŸ, r¨JfŸ ngh‹wit mt‰¿‹ mikél¦fS¡F 

V‰wthW g£oaè£L k§ly¦fS©, k§ly kÂ¥òfS© ãªza© brŒa¥gl nt§L©.  

nkY« mu¡nfhz« efuh£Áæš j‰nghJŸs ãiyæš Ñœf§lthW  fl‹ 

bjhif / ãÂ¤njit  cŸsJ.  

 t. 

v©. 

bryéd tif¥ghL j‰nghJŸs ãiyæš 

njit¥gL« 

ãÂ(Current 

Liabilities) 
(%.nfhoæš) 

1 brY¤j¥gl nt§oa ãYit ä‹f£lz© 1.32 

2 Ãw JiwfS¡F brY¤j nt©oa ãYit¤ bjhif 

égu« 

2.79 

3 ÂU©g brY¤j nt§oa fl‹ ãYit égu« ( 

LÃ£nfh, LÃbrš, Ãw) 

87.04 

4 gâahsªfS¡F tH¦f¥glnt§oa XŒÎ¡fhy 

gz¥ga‹, XŒñÂa© k‰W©  j‰nghJ gâòçÍ© 

gâahs®fS¡F tH§f nt©oa nrkey ãÂ , 

efuh£Áæ‹ g¦F¤bjhif k‰W© Ãw gz¥ga‹fŸ                      

( ãYit¤ bjhif) 

3.82 

 bkh¤j« 94.97 

éiythÁ ca®Î, gâahsªfë‹ CÂa caªÎ, bghJk¡fS¡F brŒa 

nt§oa mo¥gil njit k‰W© efuh£Áæš V‰gL¤j¥g£LŸs mo¥gil 

f£lik¥òfis nk©gL¤Â guhkç¥ò brŒjš ngh‹wt‰¿‰F njit¥gL© TLjš 

bryéd©, efuh£Á brY¤j nt§oa fl‹ bjhif k‰W© Ãw JiwfS¡F brY¤j 

nt§oa ãYit¤bjhif  M»at‰iw fU¤Âš bfh§L©, bghJk¡fS¡F Áw¥ghd 

nritfis më¡f VJthfÎ©,  nk‰f§l murhizæš m¿ÎW¤ÂÍŸsthW©, 

jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ r£l©, 1920, ÃçÎ 81-A k‰W© efuh£Á ãªthf Ïa¡Feª 

mtªfë‹ R‰w¿¡if, e.f.v§.40032/2012/Mª1, ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š 

F¿¥Ãl¥g£LŸs têKiwfŸ Ã‹g‰¿Í©,  mu¡nfhz©4efuh£Áæš Ñœf§lthW 

brh¤J tç/fhèkidtç caªÎ brŒJ bghJ ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡fhf bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 
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1) 600 rJumo¡F© Fiwthd gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

25%  brh¤Jtç  caªÎ  brŒayh©. 

2) 601 Kjš 1200 rJumo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

50% brh¤Jtç ca®Î  brŒayh©. 

3)  1201 Kjš 1800 rJuo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 75% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒayh©. 

4) 1800 rJu mo¡F mÂfkhf gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll¦fS¡F 

100% brh¤Jtç ca®Î  brŒayh©. 

5) tâf¥ ga‹gh£L¡ f£ll¦fS¡F j‰nghJŸs brh¤J tçæš 100% 

brh¤Jtç caªÎ  brŒayh©. 

6)  bjhê‰rhiy ga‹gh£L f£ll© k‰W© Ra ãÂ gŸë k‰W© fšÿç 

f£ll¦fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 75%  brh¤Jtç ca®Î  

brŒayh©. 

7) fhèkid tçéÂ¥Ã‰F, 1  rJu mo ãy¤Â‰F j‰nghJŸs  mo¥gil 

kÂ¥ò 100 rjÅj© caªÎ brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒayh©. 

 

8) V‰fdnt cŸs brh¤Jtç / fhèkidtçæš, M§LnjhW© 6 % ca®Î 

mšyJ fl¨j 5 M§Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ 

(GSDP) ruhrç tsª¢Á Åj© Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš 

x›bthU M§L© brh¤Jtç / fhèkid tç caªÎ brŒJ brh¤Jtç 

ÓuhŒÎ brŒayh©.  

                       Ï¨efuh£Áæš j‰nghJ tiu k§ly kÂ¥ò ãªza© brŒahkš 

éL¥g£LŸs bjU¡fë‹ étu© Ñœf§LŸsthW. 

ய.எண் யோர்டு எண் பதருக்களின் பனர் நண்டம் 

1 யோர்டு 2 நோதய கர் விரியோக்கம் B 

2 யோர்டு 8 ஆப்பில்ஸ்கட்மட யடக்கு B 

3 யோர்டு 5 
கருஜி கர் அஜ்ஜிோய் கஅவுட் (5யது 

4யது குறுக்கு பதரு) 
B 

4 யோர்டு 17 
கோந்திகபோடு -5 தீனமணப்பு நற்றும் கோயர் 

குடியிருப்பு 
A 

5 யோர்டு 21 கிரிஸிங் கர் சந்து பதரு B 

6 யோர்டு 22 அம்கத்கர் பதரு B 

7 யோர்டு 22 கோநபோஜ் பதரு B 

8 யோர்டு 22 தந்மத பரினோர் பதரு B 

9 யோர்டு 22 தீபர் சத்தினமுர்த்தி பதரு B 

10 யோர்டு 24 ஏபிஎம் சர்ச் பிபதோ சோம C 

11 யோர்டு 31 
ஏ.என். கண்டிமக 2யது பதரு விரிவு 

(ட்சுநணன் கர்) 
B 
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12 யோர்டு 26 என். வி. என். 9யது பதரு C 

13 யோர்டு 28 இபயில்கய கோர்ட்பஸ் குடியிருப்பு C 

14 யோர்டு 27 னணினர் விடுதி சோம B 

15 யோர்டு 27 முோபக் கர் C 

16 யோர்டு 25 போம்ககோ பதோழிோர்/ அலுயர் குடியிருப்பு C 

17 யோர்டு 36 கோஜோ கர் C 

18 யோர்டு 36 சோமில் பதரு C 

 

அலுயகக் குறிப்பு:  
          murhiz (ãiy) v§.52 efuh£Á ãªthf© k‰W© FoÚª tH¦fš (eã4) 

Jiw ehŸ 30.03.2022  k‰W© efuh£Á ãªthf Ïa¡Feª R‰w¿¡if 

e.f.v§.40032/2012/Mª1, ehŸ.01.04.2022‹ têfh£Ljè‹go 2022-2023 Kjyh« 

miuah§L (01.04.2022) Kjš brh¤Jtç, fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒa 

k‹w© mDkÂ¡fyh©. 

 

 

         (திருநதி.ட்சுமி ோரி)  
                                                                            கபநன் தமயர் 

                                                                         அபக்ககோணம் கபோட்சி 
 


