
கூட்ட எண்.2                                         நகராட்சி அலுவலகம் 

2022-2023ம் ஆண்டு           ஆரணி.தி.மா 

                       நாள்: 08.04.2022  

அவசரக் கூட்டம் அறிவிப்பு 

 

2022ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 11ந் தததி திங்கட்கிழமம முற்பகல் 10.00 மணிக்கு ஆரணி நகராட்சி 

அலுவலகம் தபரறிஞர் அண்ணா மன்றத்தில் நமடபபறும் நகரமன்ற அவசரக் கூட்டத்தில் கலந்து 

பகாள்ளுமாறு அன்புடன் தகட்டுக்பகாள்கிதறன். 

 

நகரமன்ற தமலவர், 

                                                                                                   ஆரணி நகராட்சி. 

 

பபாருள்கள் 

 

தமிழக அரசால் அமமக்கப்பட்ட பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்வதற்கான குழு பல்தவறு 

காரணிகமை  ஆராய்ந்து தற்தபாது பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்வது அவசியம் என அரசிற்கு 

பரிந்துமரத்துள்ைது.  

15-ஆவது மத்திய நிதி ஆமணயம், 2022-2023-ம் ஆண்டு முதல் உள்ைாட்சி 

அமமப்புகளுக்கான மான்யம் பபறுவதற்கு, பமாத்த ஆண்டு மதிப்பில் பசாத்துவரி விகிதம்     

(Floor rate i.e .Rate of Taxation) எவ்வைவு என அறிவிக்மக பவளியிட தவண்டும் எனவும், 

பமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி வைர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு பசாத்து வரி வசூலில் முன்தனற்றம் 

காண்பிக்க தவண்டும் எனவும் நிபந்தமனகள் விதித்துள்ைது. தமலும், தூய்மம இந்தியா திட்டம் 2.0 

மற்றும் அம்ரூட் 2.0 ஆகிய திட்டங்களுக்கு மானிய நிதி பபறுவதற்கு பசாத்து வரி/ காலிமமனவரி 

சீராய்வு பசய்வது அவசியமாகிறது.  

அரசாமண(நிமல)எண்.73 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துமற, 

நாள்.19.07.2018 மற்றும் அரசாமண(நிமல) எண்.76 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் 

துமற, நாள்.26.07.2018 ஆகியவற்றில் பசாத்து வரி/ காலிமமனவரி பபாது சீராய்வு தமற்பகாள்ை 

ஆமணயிடப்பட்டு, பின்பு அரசாமண(நிமல)எண்.150 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் 

துமற, நாள்.19.11.2019-ன் படி பசாத்து வரி சீராய்வானது நிறுத்தி மவக்கப்பட்டு,  பசாத்து வரி / 

காலிமமனவரி சீராய்வு தமற்பகாள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்க குழுவும் அமமக்கப்பட்டது. 

தமலும், இக்குழுவானது பசாத்து வரி/ காலிமமனவரி சீராய்வு பசய்வதற்கான பரிந்துமரகள் 

வழங்குவதற்கு முன்பு,  சந்மத மதிப்பு குறியீடு, பணவீக்கம், பசலவு பணவீக்க குறியீடு, பமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி தபான்றவற்மற பரிசீலித்து, பபாருைாதார குறியீடுகள் உயர்ந்துள்ை நிமலயில்  

பசாத்து வரியில் எந்த உயர்வும் இல்லாதததாடு,  உள்ைாட்சி அமமப்புகளின் பசாந்த 

வருமானத்திலும் எந்த உயர்வும் இல்லாமல் உள்ைதாகவும், பமாத்த வருமானத்தில் பசாந்த 

வருமானத்தின் பங்கு பபருமைவு குமறந்துள்ைதாகவும் அறிக்மக பவளியிட்டுள்ைது.  

 



தற்தபாது பபாருைாதார குறியீடு உயர்ந்துள்ைதற்கு ஏற்ப,  நகராட்சிகளின் நிர்வாகச் 

பசலவினம் பலமடங்கு உயர்ந்துள்ைது. தமலும், நகராட்சிகளில் அதிகரித்துள்ை நிதித்ததமவ,  

பபாது மக்களுக்கு வழங்கப்பட தவண்டிய அடிப்பமட வசதிகள், 15வது மத்திய நிதிக்குழுவின் 

மான்யம் மற்றும் இதர ஒன்றிய அரசின் திட்டங்களுக்கான நிதி பபறுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ை 

தகுதிகள் தபான்றவற்மற கருத்திற்பகாண்டும் தமிழ்நாட்டிலுள்ை நகராட்சிகளில் கீழ்க்கண்டவாறு 

பசாத்து வரி/காலிமமனவரி சீராய்வு பசய்யலாம் என பசாத்து வரி சீராய்வு தமற்பகாள்வதற்கான 

வழிகாட்டுதல் குழு பரிந்துமரத்துள்ைது.  

 

பசாத்து வரி / காலிமமன வரி சீராய்வு பசய்வதற்கான குழுவின் பரிந்துமரகள் மற்றும் 

நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அமமப்புகளின் வைர்ச்சிக்கு ததமவப்படும் நிதி ஆகியவற்மற 

கருத்திற்பகாண்டு 2022-2023 முதலாம் அமரயாண்டு (01.04.2022) முதல் பசாத்து வரி பபாது 

சீராய்வு பசய்ய தவண்டும். 

 

நகராட்சிப் பகுதிகளில் கட்டப்படும் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு அவற்றின் அமமவிடம், 

கட்டுமானத்தின் தன்மம மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் கட்டடங்களின் 

பரப்பைவுக்கு ஏற்றவாறு 4 வமககைாக பிரித்து பவவ்தவறு மண்டல  மதிப்புகள் நிர்ணயம் பசய்து 

பசாத்து வரி / காலிமமனவரி சீராய்வு பசய்ய தவண்டும். 

பசாத்து வரி / காலிமமனவரி சீராய்வு பசய்வதற்கான குழுவின் பரிந்துமரகள் அரசால் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டு, அரசாமண (நிமல) எண்.52 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் 

(நநி4) துமற நாள் 30.03.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சுற்றறிக்மக 

ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1, நாள்.01.04.2022 ஆகியவற்றில்  கீழ்கண்டவாறு அடிப்பமட மதிப்பு 

நிர்ணயம் பசய்ய பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.   

பசாத்துவரி: 

               குடியிருப்பு கட்டடங்கள்மண்டல அடிப்பமட மதிப்பு கணக்கிடும் முமற  

(Residential Building) : 

பரப்பைவு (ச.அடி) உயர்வு பசய்வதற்கானகாரணி 

<=600 ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X 1.25 

601-1200 ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X 1.5 

1201-1800 ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X  1.75 

>1800 ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X 2 

குடியிருப்பு  அல்லாத கட்டடங்கள் மண்டல அடிப்பமட மதிப்பு கணக்கிடும் முமற 

 

(Non-Residential Building) : 

வமகப்பாடு உயர்வு பசய்வதற்கானகாரணி  

பதாழிற்சாமலகள் ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X 1.75  

வணிக பயன்பாட்டு கட்டடங்கள் ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X 2  

 

சுயநிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கட்டடங்கள் ஏற்கனதவ உள்ை மண்டல மதிப்பு X 1.75 



 

மண்டல அடிப்பமட  மதிப்பு நிர்ணயம் பசய்வது சம்மந்தமாக தமற்கண்ட பட்டியலில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை உயர்வு காரணிகள் கீழ்கண்டவாறு விவரிக்கப்படுகிறது:  

1) 600 சதுரஅடிக்கும் குமறவான பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25%  

பசாத்துவரி  உயர்வு  பசய்யப்படதவண்டும்.  

2) 601 முதல் 1200 சதுரஅடி வமர பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50% 

பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யப்படதவண்டும்.  

3)  1201 முதல் 1800 சதுர அடி வமர பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 75% 

பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யப்படதவண்டும்.  

4) 1800 சதுர அடிக்கு அதிகமாக பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100% 

பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யப்படதவண்டும்.  

5) வணிகப் பயன்பாட்டு கட்டடங்களுக்கு தற்தபாதுள்ை பசாத்துவரியில் 100% பசாத்துவரி 

உயர்வு  பசய்யப்படதவண்டும்.  

6)  பதாழிற்சாமல பயன்பாட்டு கட்டடம் மற்றும் சுய நிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி 

கட்டடங்களுக்கு தற்தபாதுள்ை பசாத்துவரியில் 75%  பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யப்படதவண்டும். 

காலிமமன வரி சீராய்வு: 

காலிமமன வரிவிதிப்பிற்கு, 1  சதுர அடி நிலத்திற்கு தற்தபாதுள்ை  அடிப்பமட மதிப்பு 100 

சதவீதம் உயர்வு பசய்து காலிமமன வரி பபாது சீராய்வு பசய்யப்பட தவண்டும். தமலும், பசாத்து 

வரிவிதிப்பு பசய்யும் தபாது கட்டடத்தின் பரப்பைவிற்கு இரண்டு மடங்கிற்கு தமல் உள்ை 

காலியிடத்திற்கு பசாத்து வரியுடன் தசர்த்து காலிமமன வரி வரிவிதிப்பு பசய்யப்பட தவண்டும். 

தன்னிச்மசயான வருடாந்திர பசாத்துவரி சீராய்வு:   

ஏற்கனதவ உள்ை பசாத்துவரி / காலிமமன வரியில், ஆண்டுததாறும் 6 % உயர்வு அல்லது 

கடந்த 5 ஆண்டுகளின் பமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GSDP) சராசரி வைர்ச்சி வீதம் 

இவற்றில் எது அதிகதமா அதன் அடிப்பமடயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசாத்துவரி / காலிமமன 

வரி உயர்வு பசய்து பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்யப்பட தவண்டும்.  

அதுதபாலதவ, தற்தபாது வமர மண்டல அடிப்பமட மதிப்பு நிர்ணயம் பசய்யப்படாமல் 

விடுபட்டுள்ை  சாமலகள், பதருக்கள், சந்துகள் தபான்றமவ அவற்றின் அமமவிடங்களுக்கு 

ஏற்றவாறு பட்டியலிட்டு மண்டலங்களும், மண்டல மதிப்புகளும் நிர்ணயம் பசய்யப்பட தவண்டும்.  

தமலும் ஆரணி நகராட்சியில் தற்தபாதுள்ை நிமலயில் கீழ்கண்டவாறு  கடன் பதாமக / 

நிதித்ததமவ  உள்ைது.  

வ. 

எண். 

பசலவின வமகப்பாடு தற்தபாதுள்ை நிமலயில் ததமவப்படும் 

நிதி(Current Liabilities) (ரூ.தகாடியில்) 

1 பசலுத்தப்பட தவண்டிய நிலுமவ மின்கட்டணம் ரூ.4.50 

2 பிற துமறகளுக்கு பசலுத்த தவண்டிய நிலுமவத் 

பதாமக விபரம் 

ரூ.2.70 

3 திரும்ப பசலுத்த தவண்டிய கடன் நிலுமவ விபரம் 

(டுபிட்தகா, டுபிபசல், பிற) 

ரூ.2.30  

 

4 பணியாைர்களுக்கு வழங்கப்படதவண்டிய ஓய்வுக்கால 

பணப்பயன், ஓய்வூதியம் மற்றும்  தற்தபாது பணிபுரியும் 

பணியாைர்களுக்கு வழங்க தவண்டிய தசமநல நிதி , 

நகராட்சியின் பங்குத்பதாமக மற்றும் பிற 

பணப்பயன்கள்                      ( நிலுமவத் பதாமக) 

ரூ.6.42  

பமாத்தம் ரூ.15.92  



 விமலவாசி உயர்வு, பணியாைர்களின் ஊதிய உயர்வு, பபாதுமக்களுக்கு பசய்ய தவண்டிய 

அடிப்பமட ததமவ மற்றும் நகராட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ை அடிப்பமட கட்டமமப்புகமை 

தமம்படுத்தி பராமரிப்பு பசய்தல் தபான்றவற்றிற்கு ததமவப்படும் கூடுதல் பசலவினம், நகராட்சி 

பசலுத்த தவண்டிய கடன் பதாமக மற்றும் பிற துமறகளுக்கு பசலுத்த தவண்டிய 

நிலுமவத்பதாமக  ஆகியவற்மற கருத்தில் பகாண்டும், பபாதுமக்களுக்கு சிறப்பான 

தசமவகமை அளிக்க ஏதுவாகவும்,  தமற்கண்ட அரசாமணயில் அறிவுறுத்தியுள்ைவாறும், 

தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920, பிரிவு 81-A மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் 

அவர்களின் சுற்றறிக்மக, ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1, நாள்.01.04.2022 ஆகியவற்றில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை வழிமுமறகள் பின்பற்றியும்,  ஆரணி நகராட்சியில் கீழ்கண்டவாறு பசாத்து 

வரி/காலிமமனவரி உயர்வு பசய்து பபாது சீராய்வு தமற்பகாள்ை மன்றத்தின் அனுமதிக்காக 

பபாருள் மவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக  குறிப்பு -    

1) 600 சதுரஅடிக்கும் குமறவான பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25% 

பசாத்துவரி  உயர்வு  பசய்யலாம். 

2) 601 முதல் 1200 சதுரஅடி வமர பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50% 

பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யலாம். 

3)  1201 முதல் 1800 சதுரடி வமர பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 75% 

பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யலாம். 

4) 1800 சதுர அடிக்கு அதிகமாக பரப்பைவு உள்ை குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100% 

பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யலாம். 

5) வணிகப் பயன்பாட்டுக் கட்டடங்களுக்கு தற்தபாதுள்ை பசாத்து வரியில் 100% பசாத்துவரி 

உயர்வு  பசய்யலாம். 

6)  பதாழிற்சாமல பயன்பாட்டு கட்டடம் மற்றும் சுய நிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி 

கட்டடங்களுக்கு தற்தபாதுள்ை பசாத்துவரியில் 75%  பசாத்துவரி உயர்வு  பசய்யலாம். 

7) காலிமமன வரிவிதிப்பிற்கு, 1  சதுர அடி நிலத்திற்கு தற்தபாதுள்ை  அடிப்பமட மதிப்பு 100 

சதவீதம் உயர்வு பசய்து காலிமமன வரி பபாது சீராய்வு பசய்யலாம். 

8) ஏற்கனதவ உள்ை பசாத்துவரி / காலிமமனவரியில், ஆண்டுததாறும் 6 % உயர்வு அல்லது 

கடந்த 5 ஆண்டுகளின் பமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GSDP) சராசரி வைர்ச்சி வீதம் 

இவற்றில் எது அதிகதமா அதன் அடிப்பமடயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசாத்துவரி / காலிமமன 

வரி உயர்வு பசய்து பசாத்துவரி சீராய்வு பசய்யலாம்.  

9) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். தமலும், மண்டல அடிப்பமட மதிப்பு நிர்ணயம் நகர் மன்றத் 

தீர்மான எண் 150 நாள் 14.07.1998ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைமத மன்றம் ஏற்கலாம். 

10) தமலும் பபாது மக்கள் அறியும் வண்ணம் குறுஞ்பசய்தி, தினசரி பசய்தித்தாள்களில் 

விைம்பரம் மற்றும் மாவட்ட அரசிதழில் விைம்பரம் பசய்யவும், பசாத்துவரி பபாது சீராய்வு படிவங்கள் 

அச்சடிக்கவும், மற்றும் இதர பசலவினம் ரூ.5,00,000/- மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.  

(தகாப்பு எண்.434/2022/அ1)    

 

                                                                                 நகரமன்ற தமலவர், 

                                                                                          ஆரணி நகராட்சி. 

நகராட்சி அலுவலகம்,  

ஆரணி, 

நாள்:08.04.2022 . 



 


