
                                  11.04.2022 

k‹wT£l¥bghUŸ 

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

fhuâfis  MuhŒªJ j‰nghJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtJ mtÁa« vd muÁ‰F 

gçªJiu¤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 ts®¢Á¡F V‰wthW brh¤J tç tNèš 

K‹nd‰w« fh©Ã¡f nt©L« vdÎ« ãgªjidfŸ éÂ¤JŸsJ. nkY«, öŒik 

ÏªÂah 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 ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, 

ehŸ.19.07.2018 k‰W« murhiz(ãiy) v©.76 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 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 ã®thf« k‰W« 

FoÚ® 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 gçªJiufŸ 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 ca®ªJŸs ãiyæš  brh¤J tçæš vªj ca®Î« 

ÏšyhjnjhL,  cŸsh£Á mik¥òfë‹ brhªj tUkhd¤ÂY« vªj ca®Î« Ïšyhkš 

cŸsjhfÎ«, bkh¤j tUkhd¤Âš brhªj tUkhd¤Â‹ g§F bgUksÎ 

FiwªJŸsjhfÎ« m¿¡if btëæ£LŸsJ.  

j‰nghJ bghUshjhu F¿pL ca®ªJŸsj‰F V‰g,  efuh£Áfë‹ ã®thf¢ 

bryéd« gykl§F ca®ªJŸsJ. 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 

ã®zæ¡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 gçªJiu¤JŸsJ.  

brh¤J tç / fhèkid tç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gçªJiufŸ k‰W« 

ef®¥òw cŸsh£Á mik¥òfë‹ ts®¢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«. 

 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 4 tiffshf Ãç¤J bt›ntW k©ly  kÂ¥òfŸ 

ã®za« brŒJ brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒa nt©L«. 

brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gçªJiufŸ murhš 

V‰W¡bfhŸs¥g£L, murhiz (ãiy) v©.52 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš 

(eã4) Jiw ehŸ 30.03.2022  k‰W« efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe® R‰w¿¡if 

e.f.v©.40032/2012/M®1, ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š  Ñœf©lthW mo¥gil kÂ¥ò 

ã®za« brŒa bjçé¡f¥g£LŸsJ.   

brh¤Jtç: 

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

gu¥gsÎ (r.mo) ca®Î brŒtj‰fhdfhuâ 

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

 

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

tif¥ghL ca®Î 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 ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰f©l g£oaèš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ:  

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

25%  brh¤Jtç  ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

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

50% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

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

75% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

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

100% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

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

brh¤Jtç ca®Î  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«. 

 

fhèkid tç ÓuhŒÎ: 

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

100 rjÅj« ca®Î 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‹ nr®¤J fhèkid tç tçéÂ¥ò brŒa¥gl 

nt©L«. 

j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:   

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

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

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

brh¤Jtç / fhèkid tç ca®Î brŒJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt©L«.  

mJnghynt, j‰nghJ tiu k©ly mo¥gil kÂ¥ò ã®za« brŒa¥glhkš 

éLg£LŸs  rhiyfŸ, bjU¡fŸ, rªJfŸ ngh‹wit mt‰¿‹ mikél§fS¡F 

V‰wthW g£oaè£L k©ly§fS«, k©ly kÂ¥òfS« ã®za« brŒa¥gl nt©L«.  

 



 

nkY« gthå 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« 

0.39 

2 Ãw JiwfS¡F brY¤j nt©oa 

ãYit¤ bjhif égu« 

0.49 

3 ÂU«g brY¤j nt©oa fl‹ ãYit 

égu« ( LÃ£nfh, LÃbrš, Ãw) 

- 

4 gâahs®fS¡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) 

0.80 

 bkh¤j« 1.68 

 

éiythÁ ca®Î, gâahs®fë‹ CÂa ca®Î, 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 ã®thf Ïa¡Fe® mt®fë‹ R‰w¿¡if, e.f.v©.40032/2012/M®1, 

ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š F¿¥Ãl¥g£LŸs têKiwfŸ Ã‹g‰¿Í«,  gthå 

efuh£Áæš Ñœf©lthW brh¤J tç/fhèkidtç ca®Î brŒJ bghJ ÓuhŒÎ 

nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡fhf bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

 

 



 

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

25%  brh¤Jtç  ca®Î  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 ca®Î  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« ca®Î brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒayh«. 

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

mšyJ flªj 5 M©Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ 

(GSDP) ruhrç ts®¢Á Åj« Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš 

x›bthU M©L« brh¤Jtç / fhèkid tç ca®Î brŒJ brh¤Jtç 

ÓuhŒÎ brŒayh«.  

 

     mYtyf F¿¥ò:k‹w« mDkÂ¡fyh«         e.f.v©:423/2021/m1 

 

 

                      



          -                   

 

 

ச ொத்துவரி சீரொய்வு மீதொன நகர்மன்ற கூட்டம் 11.04.2022 அன்று 

நடடசெற்றது நகர்மன்ற கூட்டத்தில் சமொத்தம் உள்ள 27 வொர்டு 

உறுப்பினர்களில் 25  உறுப்பினர்கள் கலந்து சகொண்டொர்கள். அதில் வொர்டு 

எண் 3,12,17,21,25  நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து சகொண்டு 

இத்தீர்மொனத்திற்கு எதிரொக சவளிநடப்பு  ச ய்தொர்கள். 27 வது வொர்டு நகர்மன்ற 

உறுப்பினர் ச ொத்துவரி உயர்விற்கு எதிர்ப்பு சதரிவித்தொர். சமொத்தம் 19 

நகர்மன்ற உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுடன்   அர ொடையின் ெடி ச ொத்துவரி 

மற்றும் கொலிமடன வரி உயர்வு ச ய்யலொம் என  நகர்மன்ற தீர்மொன  எண்.1  

நொள்.11.04.2022 இன்  ெடி ெவொனி நகரொட்சி  ெகுதியில்    ச ொத்து  வரி  மற்றும் 

கொலியிட  வரி  கீழ்கண்டவொறு  செொது  சீரொய்வு  ச ய்து உயர்த்துவதற்கு   

அனுமதி  வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

1)  600  துர அடிக்கும் குடறவொன ெரப்ெளவு உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 25%  ச ொத்துவரி  உயர்வு  ச ய்யலொம். 

2) 601 முதல் 1200  துரஅடி வடர ெரப்ெளவு உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 50% ச ொத்துவரி உயர்வு  ச ய்யலொம். 

3)  1201 முதல் 1800  துரடி வடர ெரப்ெளவு உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 75% ச ொத்துவரி உயர்வு  ச ய்யலொம். 

4) 1800  துர அடிக்கு அதிகமொக ெரப்ெளவு உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 100% ச ொத்துவரி உயர்வு  ச ய்யலொம். 

5) வணிகப் ெயன்ெொட்டுக் கட்டடங்களுக்கு தற்பெொதுள்ள ச ொத்து வரியில் 100% 

ச ொத்துவரி உயர்வு  ச ய்யலொம். 

6)  சதொழிற் ொடல ெயன்ெொட்டு கட்டடம் மற்றும் சுய நிதி ெள்ளி மற்றும் கல்லூரி 

கட்டடங்களுக்கு தற்பெொதுள்ள ச ொத்துவரியில் 75%  ச ொத்துவரி உயர்வு  

ச ய்யலொம்.  

7) கொலிமடன வரிவிதிப்பிற்கு, 1  துர அடி நிலத்திற்கு தற்பெொதுள்ள  

அடிப்ெடட மதிப்பு 100  தவீதம் உயர்வு ச ய்து கொலிமடன வரி செொது 

சீரொய்வு ச ய்யலொம் . 

8) ஏற்கனபவ உள்ள ச ொத்துவரி / கொலிமடனவரியில், ஆண்டுபதொறும் 6 % 

உயர்வு அல்லது கடந்த 5 ஆண்டுகளின் சமொத்த மொநில உள்நொட்டு 

உற்ெத்தியின் (GSDP)  ரொ ரி வளர்ச்சி வீதம் இவற்றில் எது அதிகபமொ 

அதன் அடிப்ெடடயில் ஒவ்சவொரு ஆண்டும் ச ொத்துவரி / கொலிமடன வரி 

உயர்வு ச ய்து ச ொத்துவரி சீரொய்வு ச ய்யலொம். 



தற்பெொதுள்ள அடரயொண்டு  

ச ொத்துவரி ( துரடிக்கு) %. 

புதியதொக அரசு நிர்ையம் ச ய்துள்ள 

அடரயொண்டு ச ொத்துவரி 

ெரப்ெளவு 

( .அடி)/ 

உெபயொகம் 

அடரயொண்டு  

ச ொத்துவரி %. 

ெரப்ெளவு 

( .அடி)/ 

உெபயொகம் 

 தவீதம் உயர்வு 

ச ய்யப்ெட்ட 

அடரயொண்டு  

ச ொத்துவரி 

%. 

குடியிருப்பு  குடியிருப்பு   

<=600 524/- <=600 25% 655/- 

601 -1200 1242/- 601 -1200 50% 1863/- 

1201 -1800 1603/- 1201 -1800 75% 2805/- 

>1801 2610/- >1801 100% 5220/- 

வணிகம் 7608/- வணிகம் 100% 15216/- 

சதொழிற் ொடல  1510/- சதொழிற் ொடல  75% 2642/- 

சுயநிதி ெள்ளி 

மற்றும் கல்லுர்ரி 

கட்டிடங்கள் 

2053/- சுயநிதி ெள்ளி 

மற்றும் 

கல்லுர்ரி 

கட்டிடங்கள் 

75% 3593/- 

 

 

ஒம். இ. சிந்துொரி 

 தடலவர் 

ெவொனி நகரொட்சி 

/உண்டம நகல்/ 

 

 

ஆடையொளர் 

ெவொனி நகரொட்சி 


