சாதாரணக் கூட்டம் அறிவிப்பு
கூட்ட எண் - 01/ 2022

ஆரணி நகராட்சி,
நாள்: 07.04.2022

நிகழும் பிலவ ஆண்டு, பங்குனி - 24, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2052 நாள்.07.04.2022
வியாழக்கிழமை முற்பகல் 10.00 ைணிக்கு ஆரணி நகராட்சி அலுவலகம் பபரறிஞர் அண்ணா
ைன்றத்தில் நமடபபறவுள்ள சாதாரணக் கூட்டத்தில் கலந்து பகாள்ளுைாறு அன்புடன்
பகட்டுக்பகாள்கிபறன்.

திருக்குறள்
இமறகாக்கும் மவயகம் எல்லாம் அவமை
முமறகாக்கும் முட்டாச் பசயின்
அதிகாரம் 55(547)

பபாருள்கள்
1. அ)நகராட்சி ஆமணயாளர் அவர்களின் ைார்ச்-2022 ைாதக்குறிப்பு
ஆ)நகராட்சி பபாறியாளர் அவர்களின் ைார்ச்-2022 ைாதக்குறிப்பு
அலுவலகக்குறிப்பு: ைன்றம் பதிவு பசய்யலாம்.

2. தமிழகத்தில் நமடபபற்ற 16வது சட்டைன்ற பபாதுத்பதர்தலில் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு
முதல்வர்

திரு.முத்துபவல்

கருணாநிதி

ஸ்டாலின்

அவர்கமள,

தமிழ்நாட்டின்

முதலமைச்சராக அைர்த்திய வாக்காள பபருைக்களுக்கு இந்நகர ைன்றம் உள்ளங்கனிந்த
நன்றிமய பதரிவித்துக் பகாள்கிறது.
தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி பதர்தமல சிறப்பாக நடத்தி உள்ளாட்சி ைன்றங்கள் சிறப்பாக
பசயல்படுவதற்கு வழி வமக பசய்து ஆரணி நகராட்சியில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
ைக்கள் ைன்றம் பசயல்பட வழி நடத்திய ைாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,
ைாண்புமிகு பபாதுப்பணித்துமற ைற்றும் பநடுஞ்சாமலத்துமற அமைச்சர், அவர்களுக்கும்
ைற்றும் ைாண்புமிகு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி துமற அமைச்சர் அவர்களுக்கும், இம்ைன்றத்தின்
சார்பாக நன்றி பதரிவித்துக்பகாள்ளப்படுகிறது.
பைலும் ஆரணி

நகரின் வளர்ச்சிக்காக கமலஞர் நகர்புற பைம்பாட்டு திட்டத்தில்

வளர்ச்சி பணிகள் பைற்பகாள்ள

ரூ.86.12 இலட்சம்

ஒதுக்கீடு பசய்து உத்திரவிட்ட

ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் திரு.முத்துபவல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்

அவர்களுக்கு

இந்நகர ைன்றம் உள்ளங்கனிந்த நன்றிமய பதரிவித்துக் பகாள்கிறது.

3. நகரைன்ற கூடத்தில் முன்ைாள் தமிழக முதல்வர் ைதிப்பிற்குரிய டாக்டர் கமலஞர்
மு.கருணாநிதி அவர்களின் திரு உருவப்படத்மதயும், தற்பபாது முதல்வராக இருக்கின்ற
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் திரு.முத்துபவல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின்
உருவப்படத்மதயும் அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு நகரைன்ற கூடத்தில் நகரைன்ற தமலவர்
அவர்கள்

திறந்து

மவப்பபதை

நகரைன்ற

தமலவர்

அவர்களால்

தனி

தீர்ைாைம்

பகாண்டுவரப்படுகிறது.
4. ஆரணி நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் “தமிழ் வாழ்க” ைற்றும் “ஆரணி நகராட்சி
அலுவலகம்” ஆகிய இரண்டு பபயர் பலமக புதியதாக பபாருத்த பதாராய பசலவிைம் ரூ.
1.00/- இலட்சம் (ரூபாய் ஒரு இலட்சம் ைட்டும்) வழங்க ைன்றம் அனுைதி பகாரப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:- ைன்றம் அனுைதிக்கலாம்.
(பகாப்பு எண்.434/இ1/2022)

5. அரசாமை (நிமல) எண்.92 நாள் 02.07.2007 நகராட்சி நிர்வாகம் ைற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
துமற இதமை அடிப்பமடயாக பகாண்டு வாடமக நிர்ணயம் பசய்யாைல் கடந்த ஆட்சியில்
பல ைடங்கு வாடமகமய உயர்த்தியுள்ளைர். இதைால் நகராட்சி கமடகளுக்கு, அருபக
உள்ள தனியார் கமடகமள விட பல ைடங்கு உயர்த்தியுள்ளைர். அபத பபால் தமர தளத்தில்
உள்ள கமடகளின் வாடமக அளவிற்பக ைாடியில் உள்ள கமடகமளயும், அதிக வியாபாரம்
நமடபபறும் முன்பக்க கமடகளின் வாடமக

அளவிற்பக பின்புறம், ஒதுக்குபுறைாக உள்ள

கமடகளின் வாடமக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதைால் ைாடியில் உள்ள கமடகள், ஒதுக்குபுறைாக உள்ள கமடகள் காலியாக
உள்ளை.

இதைால்

நகராட்சியின்

வருைாைம்

குமறந்தபதாடு

அல்லாைல்

பராைரிப்பு

இல்லாைல் கமடகளும் பாழ்படுகிறது . இதமை தவிர்க்க ைாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்
தமலமையிலாை அரசு அரசாமையில் கூறியுள்ள படி அங்காடி ைதிப்பு அடிப்பமடயில்
நகராட்சி கமடகமள ஒட்டியுள்ள தனியார் கமடகளின் வாடமக அளவிற்பக

நகராட்சி

கமடகளின் வாடமக நிர்ணயம் பசய்து நகராட்சியின் வருைாைம் உயரவும் வியாபாரிகளின்
வாழ்வாதாரம்

பாதிக்கப்படாைல்

இருக்கவும்

முமறப்படுத்தி

பரிசீலமை

பசய்யுைாறு

ைாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் , ைாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துமற
அமைச்சர்

அவர்களுக்கும்

நகராட்சி

நிர்வாகத்துமற

பசயலர்

அவர்களுக்கும்

நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கும் ைன்றத்தின் பகாரிக்மகமய அனுப்பி
மவக்கலாம்.
அலுவலக குறிப்பு:- நகராட்சி இயக்குநர் பசன்மை அவர்களின் வழியாக தமிழக அரசுக்கு
முன்பைாழிவுகள் அனுப்பி மவக்கலாம்.
6. ஆரணி நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1 முதல் 33 வமர உள்ள வார்டுகளில்
பபாதுைக்களுக்கு குடிநீர் விநிபயாகம் தமடயின்றி வழங்கிட ஏதுவாக குடிநீர் விநிபயாக
பராைரிப்பு பணிகள் பைற்பகாள்ள பதாராய

பசலவிைம் ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின்

அனுைதி பவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:-1.ைன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2.பைற்காணும் பணியிமை குடிநீர் நிதியின் கீழ் பைற்பகாள்ளலாம்.
(பகாப்பு எண்.400/இ1/2022)
7. ஆரணி நகராட்சி எல்மலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பதருவிளக்கு பராைரிப்பு பணிகளுக்கு
பதமவயாை

மின்

விளக்குகள்

மின்

உகரணங்கள்

மகயிருப்பு

மிகவும்

குமறவாக

உள்ளதாலும், எரியாத பதருவிளக்குகமள உடனுக்குடன் ைாற்ற பவண்டியுள்ளதாலும்
உடன் ஒப்பந்தப்புள்ளி பகாரி பதருவிளக்கு

மின்

உபகரணங்கள் வாங்க பதாராய

பசலவிைம் ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின் ஒப்புதல் பகாரப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:- 1.ைன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2.பைற்காணும் பணியிமை வருவாய் நிதியின் கீழ் பைற்பகாள்ளலாம்.
(பகாப்பு எண்.300/இ1/2022)

8.

ஆரணி நகராட்சி பபாது சுகாதாரப்பிரிவில் இயங்கும் வாகைம் TN – 25V-4633, TN –

25V-4635, TN-25BY 7803 ஆகியவற்றிற்கு 2022 – 2023ம் ஆண்டிற்கு சாமலவரி,
பசுமை வரி, பசமவ வரி ஆகியமவ ரூ.21,600/-பசலுத்த ைன்றத்தின் அனுைதிக்கு
மவக்கப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:- ைன்றம் அனுைதிக்கலாம். அவசரம் அவசியம் கருதி நகரைன்ற தமலவர்
அவர்களின் முன் அனுைதி பபற்று பதாமக பசலுத்தியமத ைன்றம் ஏற்கலாம்.
(பகாப்பு எண்: 634/2016/எச
9. ஆரணி நகராட்சி பபாது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கும் ACE ஆட்படாவிற்கு 25/03/2022ந்
பததிபயாடு இன்சூரன்ஸ் முடிவமடகிறது. அமவ பைலும் ஒரு ஆண்டிற்கு புதுப்பிக்க
யுமைபடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பபனி லிமிபடட் நிறுவைத்திற்கு கீழ்க்கண்டவாறு
பதாமக பசலுத்த ைன்றத்தின் அனுைதிக்கு மவக்கப்படுகிறது.
1. TN-97 1833

-

ரூ. 19890

2. TN-97 1839

-

ரூ. 19890

3. TN-97 1856
பைாத்தம்

-

ரூ. 19890
ரூ. 59670

அலுவலக குறிப்பு:- ைன்றம் அனுைதிக்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி நகர ைன்ற தமலவர்
அவர்களின் முன் அனுைதி பபற்று பதாமக பசலுத்தியமத ைன்றம் ஏற்கலாம்.
(பகாப்பு எண். 634/2016/எச்1)
10. ஆரணி நகராட்சியில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 100 சதவீதம் திறந்தபவளியில்
ைலம் கழித்தல் இல்லாத நகராட்சியாக பிரகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பபாது ைக்களிடம்
கருத்து ைற்றும் ஆட்பசபமைகள் பகட்கவும். பைலும் இந்நகராட்சியில் குப்மபயில்லா
நகராட்சியாக ைாற்றி ைத்திய அரசால் (MOUD) வழங்கப்படும் 3 நட்சத்திரம் அங்கீகாரம் (3 STAR
RATING) பபற சுய உறுதிபைாழி பபற ைக்களிடம் ஆட்பசபமைகள் ைற்றும் கருத்துக்கள் பபற
02/03/2022 அன்று திைத்தந்தி நாளிதழில் விளம்பரம் பசய்தமைக்கு விளம்பர கட்டணம்
ரூ.15624/-ஐ வழங்க ைன்றத்தின் அனுைதிக்கு மவக்கப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு:- 1.ைன்றம் அனுைதிக்கலாம்.
2.பைற்காணும் பணியிமை வருவாய் நிதியின் கீழ் பைற்பகாள்ளலாம்.
(பகாப்பு எண். 3419/2018/எச்-1)

ஆரணி நகராட்சி
சாதாரணக் கூட்டம்
2022-ம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் 07.04.2022 -ந்பததி வியாழக்கிழமை முற்பகல் 10.00
ைணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடபபற்ற சாதாரணக் கூட்ட
நடவடிக்மககள்.

வ.எண்.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

பபாருள்
எண்
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

தீர்ைாை
எண்
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

தீர்ைாைம்
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.

கூட்ட எண். 02

ஆரணி நகராட்சி

2022-2023ம் ஆண்டு

நாள்: 08.04.2022
அவசரக் கூட்டம் அறிவிப்பு

2022ம் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் 11ந் பததி திங்கட்கிழமை முற்பகல் 10.00 ைணிக்கு ஆரணி
நகராட்சி அலுவலகம் பபரறிஞர் அண்ணா ைன்றத்தில் நமடபபறும் நகரைன்ற அவசரக்
கூட்டத்தில் கலந்து பகாள்ளுைாறு அன்புடன் பகட்டுக்பகாள்கிபறன்.

நகரைன்ற தமலவர்,
ஆரணி நகராட்சி.
பபாருள்கள்
தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்வதற்காை குழு பல்பவறு
காரணிகமள

ஆராய்ந்து தற்பபாது பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்வது அவசியம் எை அரசிற்கு

பரிந்துமரத்துள்ளது.
15-ஆவது ைத்திய நிதி ஆமணயம், 2022-2023-ம் ஆண்டு முதல் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்காை ைான்யம் பபறுவதற்கு, பைாத்த ஆண்டு ைதிப்பில் பசாத்துவரி விகிதம்
(Floor rate i.e .Rate of Taxation) எவ்வளவு எை அறிவிக்மக பவளியிட பவண்டும் எைவும்,
பைாத்த ைாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு பசாத்து வரி வசூலில்
முன்பைற்றம் காண்பிக்க பவண்டும் எைவும் நிபந்தமைகள் விதித்துள்ளது. பைலும், தூய்மை
இந்தியா திட்டம் 2.0 ைற்றும் அம்ரூட் 2.0 ஆகிய திட்டங்களுக்கு ைானிய நிதி பபறுவதற்கு
பசாத்து வரி/ காலிைமைவரி சீராய்வு பசய்வது அவசியைாகிறது.
அரசாமண(நிமல)எண்.73 நகராட்சி நிர்வாகம் ைற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துமற,
நாள்.19.07.2018 ைற்றும் அரசாமண(நிமல) எண்.76 நகராட்சி நிர்வாகம் ைற்றும் குடிநீர்
வழங்கல் துமற, நாள்.26.07.2018 ஆகியவற்றில் பசாத்து வரி/ காலிைமைவரி பபாது சீராய்வு
பைற்பகாள்ள ஆமணயிடப்பட்டு, பின்பு அரசாமண(நிமல)எண்.150 நகராட்சி நிர்வாகம்
ைற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துமற, நாள்.19.11.2019-ன் படி பசாத்து வரி சீராய்வாைது நிறுத்தி
மவக்கப்பட்டு,

பசாத்து

வரி

/

காலிைமைவரி

சீராய்வு

பைற்பகாள்வதற்காை

வழிகாட்டுதல்கள் வழங்க குழுவும் அமைக்கப்பட்டது. பைலும், இக்குழுவாைது பசாத்து வரி/
காலிைமைவரி சீராய்வு பசய்வதற்காை பரிந்துமரகள் வழங்குவதற்கு முன்பு, சந்மத ைதிப்பு
குறியீடு,

பணவீக்கம்,

பசலவு

பணவீக்க

குறியீடு,

பைாத்த

உள்நாட்டு

பபான்றவற்மற பரிசீலித்து, பபாருளாதார குறியீடுகள் உயர்ந்துள்ள நிமலயில்

உற்பத்தி
பசாத்து

வரியில் எந்த உயர்வும் இல்லாதபதாடு, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பசாந்த வருைாைத்திலும்
எந்த உயர்வும் இல்லாைல் உள்ளதாகவும், பைாத்த வருைாைத்தில் பசாந்த வருைாைத்தின்
பங்கு பபருைளவு குமறந்துள்ளதாகவும் அறிக்மக பவளியிட்டுள்ளது.

தற்பபாது பபாருளாதார குறியீடு உயர்ந்துள்ளதற்கு ஏற்ப,

நகராட்சிகளின் நிர்வாகச்

பசலவிைம் பலைடங்கு உயர்ந்துள்ளது. பைலும், நகராட்சிகளில் அதிகரித்துள்ள நிதித்பதமவ,
பபாது

ைக்களுக்கு

வழங்கப்பட

பவண்டிய

அடிப்பமட

வசதிகள்,

15வது

ைத்திய

நிதிக்குழுவின் ைான்யம் ைற்றும் இதர ஒன்றிய அரசின் திட்டங்களுக்காை நிதி பபறுவதற்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தகுதிகள் பபான்றவற்மற கருத்திற்பகாண்டும் தமிழ்நாட்டிலுள்ள
நகராட்சிகளில் கீழ்க்கண்டவாறு பசாத்து வரி/காலிைமைவரி சீராய்வு பசய்யலாம் எை
பசாத்து வரி சீராய்வு பைற்பகாள்வதற்காை வழிகாட்டுதல் குழு பரிந்துமரத்துள்ளது.
பசாத்து வரி / காலிைமை வரி சீராய்வு பசய்வதற்காை குழுவின் பரிந்துமரகள்
ைற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வளர்ச்சிக்கு பதமவப்படும் நிதி ஆகியவற்மற
கருத்திற்பகாண்டு 2022-2023 முதலாம் அமரயாண்டு (01.04.2022) முதல் பசாத்து வரி
பபாது சீராய்வு பசய்ய பவண்டும்.
நகராட்சிப்

பகுதிகளில்

கட்டப்படும்

குடியிருப்பு

கட்டடங்களுக்கு

அவற்றின்

அமைவிடம், கட்டுைாைத்தின் தன்மை ைற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில்
கட்டடங்களின் பரப்பளவுக்கு ஏற்றவாறு 4 வமககளாக பிரித்து பவவ்பவறு ைண்டல
ைதிப்புகள் நிர்ணயம் பசய்து பசாத்து வரி / காலிைமைவரி சீராய்வு பசய்ய பவண்டும்.
பசாத்து வரி / காலிைமைவரி சீராய்வு பசய்வதற்காை குழுவின் பரிந்துமரகள்
அரசால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டு, அரசாமண (நிமல) எண்.52 நகராட்சி நிர்வாகம் ைற்றும்
குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துமற நாள் 30.03.2022 ைற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்
சுற்றறிக்மக ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1, நாள்.01.04.2022 ஆகியவற்றில்

கீழ்கண்டவாறு

அடிப்பமட ைதிப்பு நிர்ணயம் பசய்ய பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பசாத்துவரி:
குடியிருப்பு கட்டடங்கள்ைண்டல அடிப்பமட ைதிப்பு கணக்கிடும் முமற
(Residential Building) :
பரப்பளவு (ச.அடி)
<=600

உயர்வு பசய்வதற்காைகாரணி
ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 1.25

601-1200

ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 1.5

1201-1800

ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 1.75

>1800

ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 2

குடியிருப்பு அல்லாத கட்டடங்கள் ைண்டல அடிப்பமட ைதிப்பு கணக்கிடும் முமற
(Non-Residential Building) :
வமகப்பாடு
உயர்வு பசய்வதற்காைகாரணி
பதாழிற்சாமலகள்
ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 1.75
வணிக பயன்பாட்டு கட்டடங்கள்
ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 2
சுயநிதி பள்ளி ைற்றும் கல்லூரி கட்டடங்கள்

ஏற்கைபவ உள்ள ைண்டல ைதிப்பு X 1.75

ைண்டல அடிப்பமட ைதிப்பு நிர்ணயம் பசய்வது சம்ைந்தைாக பைற்கண்ட பட்டியலில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர்வு காரணிகள் கீழ்கண்டவாறு விவரிக்கப்படுகிறது:
1)

600 சதுரஅடிக்கும் குமறவாை பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யப்படபவண்டும்.
2)

601 முதல் 1200 சதுரஅடி வமர பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யப்படபவண்டும்.
3)

1201 முதல் 1800 சதுர அடி வமர பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 75%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யப்படபவண்டும்.
4)

1800 சதுர அடிக்கு அதிகைாக பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யப்படபவண்டும்.
5)

வணிகப் பயன்பாட்டு கட்டடங்களுக்கு தற்பபாதுள்ள பசாத்துவரியில் 100% பசாத்துவரி

உயர்வு பசய்யப்படபவண்டும்.
6)

பதாழிற்சாமல பயன்பாட்டு கட்டடம் ைற்றும் சுய நிதி பள்ளி ைற்றும் கல்லூரி

கட்டடங்களுக்கு

தற்பபாதுள்ள

பசாத்துவரியில்

75%

பசாத்துவரி

உயர்வு

பசய்யப்படபவண்டும்.
காலிைமை வரி சீராய்வு:
காலிைமை வரிவிதிப்பிற்கு, 1 சதுர அடி நிலத்திற்கு தற்பபாதுள்ள அடிப்பமட ைதிப்பு
100 சதவீதம் உயர்வு பசய்து காலிைமை வரி பபாது சீராய்வு பசய்யப்பட பவண்டும். பைலும்,
பசாத்து வரிவிதிப்பு பசய்யும் பபாது கட்டடத்தின் பரப்பளவிற்கு இரண்டு ைடங்கிற்கு பைல்
உள்ள காலியிடத்திற்கு பசாத்து வரியுடன் பசர்த்து காலிைமை வரி வரிவிதிப்பு பசய்யப்பட
பவண்டும்.
தன்னிச்மசயாை வருடாந்திர பசாத்துவரி சீராய்வு:
ஏற்கைபவ உள்ள பசாத்துவரி / காலிைமை வரியில், ஆண்டுபதாறும் 6 % உயர்வு
அல்லது கடந்த 5 ஆண்டுகளின் பைாத்த ைாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GSDP) சராசரி
வளர்ச்சி வீதம் இவற்றில் எது அதிகபைா அதன் அடிப்பமடயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும்
பசாத்துவரி / காலிைமை வரி உயர்வு பசய்து பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்யப்பட பவண்டும்.
அதுபபாலபவ, தற்பபாது வமர ைண்டல அடிப்பமட ைதிப்பு நிர்ணயம் பசய்யப்படாைல்
விடுபட்டுள்ள

சாமலகள்,

பதருக்கள்,

சந்துகள்

பபான்றமவ

அவற்றின்

அமைவிடங்களுக்கு ஏற்றவாறு பட்டியலிட்டு ைண்டலங்களும், ைண்டல ைதிப்புகளும்
நிர்ணயம் பசய்யப்பட பவண்டும்.
பைலும் ஆரணி நகராட்சியில் தற்பபாதுள்ள நிமலயில் கீழ்கண்டவாறு
நிதித்பதமவ உள்ளது.

கடன் பதாமக /

வ.

தற்பபாதுள்ள

நிமலயில்

எண். பசலவிை வமகப்பாடு

பதமவப்படும்

நிதி(Current

Liabilities) (ரூ.பகாடியில்)
1

பசலுத்தப்பட

பவண்டிய

நிலுமவ ரூ.4.50

மின்கட்டணம்
2

பிற

துமறகளுக்கு

பசலுத்த

பவண்டிய ரூ.2.70

நிலுமவத் பதாமக விபரம்
3

திரும்ப பசலுத்த பவண்டிய கடன் நிலுமவ ரூ.2.30
விபரம் (டுபிட்பகா, டுபிபசல், பிற)

4

பணியாளர்களுக்கு

வழங்கப்படபவண்டிய ரூ.6.42

ஓய்வுக்கால பணப்பயன், ஓய்வூதியம் ைற்றும்
தற்பபாது பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு வழங்க
பவண்டிய

பசைநல

நிதி

பங்குத்பதாமக ைற்றும்

,

நகராட்சியின்

பிற பணப்பயன்கள்

( நிலுமவத் பதாமக)
பைாத்தம்

ரூ.15.92

விமலவாசி உயர்வு, பணியாளர்களின் ஊதிய உயர்வு, பபாதுைக்களுக்கு பசய்ய
பவண்டிய

அடிப்பமட பதமவ ைற்றும் நகராட்சியில்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அடிப்பமட

கட்டமைப்புகமள பைம்படுத்தி பராைரிப்பு பசய்தல் பபான்றவற்றிற்கு பதமவப்படும் கூடுதல்
பசலவிைம், நகராட்சி பசலுத்த பவண்டிய கடன் பதாமக ைற்றும் பிற துமறகளுக்கு
பசலுத்த

பவண்டிய

நிலுமவத்பதாமக

ஆகியவற்மற

கருத்தில்

பகாண்டும்,

பபாதுைக்களுக்கு சிறப்பாை பசமவகமள அளிக்க ஏதுவாகவும், பைற்கண்ட அரசாமணயில்
அறிவுறுத்தியுள்ளவாறும், தமிழ்நாடு ைாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920, பிரிவு 81-A ைற்றும்
நகராட்சி

நிர்வாக

இயக்குநர்

அவர்களின்

சுற்றறிக்மக,

ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1,

நாள்.01.04.2022 ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுமறகள் பின்பற்றியும்,

ஆரணி

நகராட்சியில் கீழ்கண்டவாறு பசாத்து வரி/காலிைமைவரி உயர்வு பசய்து பபாது சீராய்வு
பைற்பகாள்ள ைன்றத்தின் அனுைதிக்காக பபாருள் மவக்கப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு 1)

600 சதுரஅடிக்கும் குமறவாை பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யலாம்.
2)

601 முதல் 1200 சதுரஅடி வமர பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யலாம்.
3)

1201 முதல் 1800 சதுரடி வமர பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 75%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யலாம்.
4)

1800 சதுர அடிக்கு அதிகைாக பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100%

பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யலாம்.

5)

வணிகப் பயன்பாட்டுக் கட்டடங்களுக்கு தற்பபாதுள்ள பசாத்து வரியில் 100% பசாத்துவரி

உயர்வு பசய்யலாம்.
6)

பதாழிற்சாமல

பயன்பாட்டு

கட்டடம்

ைற்றும்

சுய

நிதி

பள்ளி

ைற்றும்

கல்லூரி

கட்டடங்களுக்கு தற்பபாதுள்ள பசாத்துவரியில் 75% பசாத்துவரி உயர்வு பசய்யலாம்.
7)

காலிைமை வரிவிதிப்பிற்கு, 1 சதுர அடி நிலத்திற்கு தற்பபாதுள்ள அடிப்பமட ைதிப்பு 100

சதவீதம் உயர்வு பசய்து காலிைமை வரி பபாது சீராய்வு பசய்யலாம்.
8)

ஏற்கைபவ உள்ள பசாத்துவரி / காலிைமைவரியில், ஆண்டுபதாறும் 6 % உயர்வு அல்லது

கடந்த 5 ஆண்டுகளின் பைாத்த ைாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GSDP) சராசரி வளர்ச்சி வீதம்
இவற்றில் எது அதிகபைா அதன் அடிப்பமடயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசாத்துவரி / காலிைமை
வரி உயர்வு பசய்து பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்யலாம்.
9)

ைன்றம் அனுைதிக்கலாம். பைலும், ைண்டல அடிப்பமட ைதிப்பு நிர்ணயம் நகர் ைன்றத்

தீர்ைாை எண் 150 நாள் 14.07.1998ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளமத ைன்றம் ஏற்கலாம்.
10)

பைலும் பபாது ைக்கள் அறியும் வண்ணம் குறுஞ்பசய்தி, திைசரி பசய்தித்தாள்களில்

விளம்பரம் ைற்றும் ைாவட்ட அரசிதழில் விளம்பரம் பசய்யவும், பசாத்துவரி பபாது சீராய்வு
படிவங்கள் அச்சடிக்கவும், ைற்றும் இதர பசலவிைம் ரூ.5,00,000/- ைன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
(பகாப்பு எண்.434/2022/அ1)
நகரைன்ற தமலவர்,
ஆரணி நகராட்சி.
நகராட்சி அலுவலகம்,
ஆரணி,
நாள்:08.04.2022 .

ஆரணி நகராட்சி
அவரசக் கூட்டம்
2022ம் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் 08.04.2022-ந்பததி திங்கட்கிழமை முற்பகல் 10.00
ைணியளவில் ஆரணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நமடபபற்ற அவரசக்கூட்ட நடவடிக்மககள்.

வ.எண்.
1

பபாருள்
எண்
1

தீர்ைாை
எண்
11

தீர்ைாைம்
அனுைதி வழங்கப்படுகிறது.

