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அரக்ககோணம் கரோட்சி  

அவசர கர நன்ற  கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட எண்.08                        ோள்.18.05.2022    
 

போருள் :  கர நன்றக் கூட்டம் - அரக்ககோணம் கரோட்சி  -                           

ோள்.19.05.2022  வியாழன் கிழமந 3.00 நணிக்கு   

அவசர கூட்டம்  மடபறுதல் - அறிவித்தல் -     
சம்நந்தநோக. 
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        அரக்ககோணம் கரோட்சி கரநன்றம் அவசர  கூட்டம் 19.05.2022                     

வியாழன் கிழமந  நோமல 3.00 நணிக்கு டோக்டர்.பி.ஆர்.அம்கத்கர் கரநன்ற 

கூடத்தில், கரநன்ற தமலவர் அவர்களின் தமலமநயில் மடபறும் அவசர  

கூட்டத்தில்  கரநன்ற துமண தமலவர் நற்றும் கரநன்ற உறுப்பிர்கள் 

அமவரும் கலந்து பகோள்ளுநோறு அன்புடன் ககட்டுக் பகோள்கிகறன். 

 

 

            தங்கள் அன்ோர்ந்த 
 

 
         (திருநதி.லட்சுமி ோரி)  

                                                                            கரநன்ற தமலவர்  
                                                                         அரக்ககோணம் கரோட்சி 

இடம் : அரக்ககோணம் கரோட்சி 
 

ோள்  :  18.05.2022 
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bghUŸ v§ 01 

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‰¿‹ mo¥gilæY©, efuh£Á ãÂ ãiyia fU¤Âš 

bfh©L«, 2022-2023 Kjyh© miuah§L (01.04.2022) Kjš mu¡nfhz© efuh£Áæš 

brh¤J tç/ fhèkidtç bghJ ÓuhŒÎ brŒÂlÎ©, Ï¨efuh£Áæš j‰nghJ tiu 

k§ly kÂ¥ò ãªza© brŒahkš éLg£LŸs 18 bjU¡fS¡F k§ly kÂ¥ò 

ãªza© brŒÂlÎ© Ñœf§l étu¥go k‹w¤Â‰F bghUŸ it¡f¥g£lÂš efªk‹w 

Ôªkhd© v§ 87, ehŸ- 11.04.2022  Ïš  k‹w© mDkÂ më¤JŸsJ.  

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 

 நண்டல  நதிப்பு  விவரம் 

வ.எண் நண்டல வமகப்ோடு நண்டல நதிப்பு 

1 A ரூ.2.10 

2 B ரூ.1.60 

3 C ரூ.0.80 

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©. 
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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©.  

Ïjid¤ bjhlª¨J brh¤J tç / fhèkidtç bghJ ÓuhŒÎ brŒtJ 

bjhlªghf bghJk¡fël© M£nrgidfŸ/MnyhridfŸ nfhç,  30 eh£fS¡FŸ 

neçilahfnth, Ïizajs« _ykhfnth kD¡fis rk®¥Ã¤Âl 13.04.2022- « 

ehë£l Ïu§L jäœ ehëjœfëY© 14.04.2022 ehë£l  xU M§»y ehëjêY«, 

k‰W© efuh£Á mYtyf és©gu¥gyifæY© és©gu© brŒa¥g£lJ. 

ãªzæ¡f¥g£l fhy¡bfL KoÎ‰W  ÏJ ehŸ tiuæš M£nrgidfŸ VJ© 

bgw¥gléšiy. vdnt k‹w¤jhš x¥òjš më¡f¥g£lgo 2022-2023 Kjyh« 

miuah§L (01.04.2022) Kjš brh¤J tç /fhèkidtç bghJ ÓuhŒÎ brŒÂl cWÂ 

brŒÍ© bghU£L k‹w¤Â‹ ÏWÂ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò :-    k‹w©  x¥òjš më¡fyh©. 

( .க.எண்:405/2022/அ1 )     
 

 

         (திருநதி.லட்சுமி ோரி)  
                                                                            கரநன்ற தமலவர் 

                                                                         அரக்ககோணம் கரோட்சி 
 


