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DATE OF 
MEETING 
OF THE 

COUNCIL 

MCR 
NO 

SERIAL NUMBER AND SUBJECT IN AGENDA DECISION OF 
THE COUNCIL 

  கர் நன் mtru¡ கூட்டம்  

2022 – ம் ஆண்டு V¥uš நாதம் 8 - ம் (08.04.2022) 

btŸë கிமமந நாம 3.00 நணிக்கு ஜெனங்ஜகாண்டம் 

கர்நன்த்தின் சாதாபணக் கூட்டம் கபாட்சி 

அலுயகத்தில் உள் கர்நன் கூட்டத்தில் மடஜறும். 

மநற்டி கூட்டத்திற்கா நன்ப் ஜாருள் இத்துடன் 

இமணக்கப்ட்டுள்து. 

 இக்கூட்டத்தில் கர்நன் துமணத் தமயர் நற்றும் 

அமத்து கர்நன் உறுப்பிர்களுக்கும் தயாநல் 

கந்து ஜகாள்ளுநாறு அன்புடன் மகட்டுக்ஜகாள்கிமன். 

 

கர் நன்த் தமயர், 

ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி 

 

08.04.202
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13 நன்ப் ஜாருள் 
தமிமக அபசால் அமநக்கப்ட்ட ஜசாத்துயரி சீபாய்வு 

ஜசய்யதற்கா குழு ல்மயறு காபணிகம ஆபாய்ந்து தற்மாது 

ஜசாத்துயரி சீபாய்வு ஜசய்யது அயசினம்  அபசிற்கு 

ரிந்துமபத்துள்து. 
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 15 – ஆயது நத்தின நிதி ஆமணனம், 2022 – 2023 ம் ஆண்டு முதல் உள்ாட்சி 

அமநப்புகளுக்கா நான்னம் ஜறுயதற்கு, ஜநாத்த நதிப்பில் ஜசாத்து யரி விகிதிம் (Floor 

rate i.e., Rate of Taxation) வ்யவு  அறிவிக்மக ஜயளியிட மயண்டும் வும், 

ஜநாத்த நாநி உள்ாட்டு உற்த்தி யர்ச்சிக்கு ற்யாறு ஜசாத்து யரி யசூலில் 

முன்மற்ம் காண்பிக்க மயண்டும் வும் நிந்தமகள் விகித்துள்து. மநலும், 

தூய்மந இந்தினா திட்டம் 2.0 நற்றும் அம்ரூட் 2.0 ஆகின திட்டங்களுக்கு நானின நிதி 

ஜறுயதற்கு ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி சீபாய்வு ஜசய்யது அயசினநாகிது. 

 அபசாமண(நிம) ண். 73 கபாட்சி நிர்யாகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் தும, 

ாள். 19.07.2018 நற்றும் அபசாமண(நிம) ண். 76 கபாட்சி நிர்யாகம் நற்றும் குடிநீர் 

யமங்கல் தும. ாள். 26.07.2018 ஆகினயற்றில் ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி ஜாது 

சீபாய்வு மநற்ஜகாள் ஆமணயிடப்ட்டு, பின்பு அபசாமண(நிம) ண். 150 கபாட்சி 

நிர்யாகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் தும, ாள். 19.11.2019 – ன் டி ஜசாத்து யரி 

சீபாய்யாது நிறுத்தி மயக்கப்ட்டு, ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி சீபாய்வு 

மநற்ஜகாள்யதற்கா யழிகாட்டுதல்கள் யமங்க குழுவும் அமநக்கப்ட்டது. மநலும், 

இக்குழுயாது ஜசாத்து யரி / காலிநமயரி சீபாய்வு ஜசய்யதற்கா ரிந்துமபகள் 

யமங்கயதற்கு முன்பு, சந்மத நதிப்பு குறியீடு, ணவீக்கம், ஜசவு ணவீக்க குறியீடு, 



ஜநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி மான்யற்ம ரிசீத்து, ஜாருாதாப குறியீடுகள் 

உனர்ந்துள் நிமயில் ஜசாத்து யரியில் ந்த உனர்வும் இல்ாதமதாடு, உள்ாட்சி 

அமநப்புகளின் ஜசாத்து யருநாத்திலும் ந்த உனர்வும் இல்ாநல் உள்தாகவும், 

ஜநாத்த யருநாத்தில் ஜசாந்த யருநாத்திலும் ங்கு ஜருநவு குமந்துள்தாகவும் 

அறிக்மக ஜயளியிட்டுள்து.  

 தற்மாது ஜாருாதாப குறியீடு உனர்ந்துள்தற்கு ற், கபாட்சிகளின் நிர்யாகச் 

ஜசவிம் நடங்கு உனர்ந்துள்து. மநலும், கபாட்சிகளில் அதிகாரித்துள் 

நிதித்மதமய, ஜாது நக்களுக்கு யமங்கப்ட மயண்டின அடிப்மட யசதிகள், 15 யது 

நத்தின நிதிக்குழுவின் நான்னம் நற்றும் இதப ஒன்றின அபசின் திட்டங்களுக்கா நிதி 

ஜறுயதற்கு நிர்ணயிக்கப்ட்டுள் தகுதிகள் மான்யற்ம கருத்திற்ஜகாண்டு 

தமிழ்ாட்டிலுள் கபாட்சிகளில் கீழ்கண்டயாறு ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி சீபாய்வு 

ஜசய்னாம்  ஜசாத்து யரி சீபாய்வு மநற்ஜகாள்யதற்கா யழிகாட்டுதல் குழு 

ரிந்துமபத்துள்து.  

 ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி சீபாய்வு ஜசய்யதற்கா குழுவின் ரிந்துமபகள் 

நற்றும் கர்பு உள்ாட்சி அமநப்புகளின் யர்ச்சிக்கு மதமயக்குப்டும் நிதி 

ஆகினயற்ம கருத்திற்ஜகாண்டு 2022 – 2023 முதாம் அமபனாண்டு (01.04.2022) 

முதல் ஜசாத்து யரி ஜாது சீபாய்வு ஜசய்ன மயண்டும். 

 கபாட்சிப் குதிகளில் கட்டப்டும் குடியிருப்பு கட்டங்களுக்கு அயற்றின்  

அமநவிடம், கட்டுநாத்தின் தன்மந நற்றும் னன்ாடு ஆகினயற்றின் அடிப்மடயில் 

கட்டடங்களின் பப்வுக்கு ற்யாறு 4 யமகாக பிரித்து நண்ட நதிப்புகள் 

நிர்ணனம் ஜசய்து ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி சீபாய்வு ஜசய்ன மயண்டும். 

 ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி சீபாய்வு ஜசய்யதற்கா குழுவின் ரிந்துமபகள் 

அபசால் ற்றுக்ஜகாள்ப்ட்டு, அபசாமண (நிம) ண்.52 கபாட்சி நிர்யாகம் நற்றும் 

குடிநீர் யமங்கல் (நி4) தும ாள். 30.03.2022 நற்றும் கபாட்சி நிர்யாக இனக்குர் 

சுற்றிக்மக .க.ண். 40032/2012/ஆர்1, ாள். 01.04.2022 ஆகினயற்றில் 

கீழ்கண்டயாறு அடிப்மட நதிப்பு நிர்ணனம் ஜசய்ன ஜதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 

ஜசாத்து யரி : 

குடியிருப்பு கட்டடங்கள் (Residential Building) : 

பப்வு (ச.அடி) உனர்வு ஜசய்யதற்கா காபணி 

<=600 1.25 



601 – 1200 1.50 

1201 – 1800 1.75 

>1800 2.00 

 

குடியிருப்பு அல்ாத கட்டடங்கள் (Non - Residential Building) : 

யமகப்ாடு உனர்வு ஜசய்யதற்கா காபணி 

ஜதாழிற்சாமகள் 1.75 

யணிக னன்ாட்டு கட்டடங்கள் 2.00 

சுனநிதி ள்ளி நற்றும் கல்லூரி 

கட்டடங்கள் 
1.75 

 

நண்ட அடிப்மட நதிப்பு நிர்ணனம் ஜசய்யது சம்நந்தநாக மநற்கண்ட ட்டினலில் 

குறிப்பிடப்ட்டுள் உனர்வு காபணிகள் கீழ்கண்டயாறு வியரிக்கப்டுகிது  

1) 600 சதுப அடிக்கும் குமயாக பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25% 

ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

2) 601 முதல் 1200 சதுப அடி யமப பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 

50% ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

3) 1201 முதல் 1800 சதுப அடி யமப பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 

75% ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

4) 1800 சதுப அடிக்கு அதிகநாக பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100% 

ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

5) யணிகப் னன்ாட்டு கட்டடங்களுக்கு தற்மாதுள் ஜசாத்து யரியில் 100% 

ஜசாத்துயரி உனர்வு ஜசய்னப்டமயண்டும். 

6) ஜதாழிற்சாம னன்ாட்டு கட்டடம் நற்றும் சுன நிதி ள்ளி நற்றும் கல்லூரி 

கட்டடங்களுக்கு தற்மாதுள் ஜசாத்துயரியில் 75% ஜசாத்துயரி உனர்வு 

ஜசய்னப்டமயண்டும். 

காலிநம யரி சீபாய்வு : 

 காலிநம யரிவிதிப்பிற்கு, 1 சதுப அடி நித்திற்கு தற்மாதுள் அடிப்மட 

நதிப்பு 100 சதவீதம் உனர்வு ஜசய்து காலிநம யரி ஜாது சிபாய்வு ஜசய்னப்ட்ட 

மயண்டும். மநலும், ஜசாத்து யரிவிதிப்பு ஜசய்யும் மாது கட்டடத்தின் பப்விற்கு 



இபண்டு நடங்கிற்கு மநல் உள் காலியிடத்திற்கு ஜசாத்து யரியுடன் மசர்த்து காலிநம 

யரி விதிப்பு ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

தன்னிச்மசனா யருடாந்திப ஜசாத்துயரி சீபாய்வு: 

 ற்கமய, உள் ஜசாத்துயரி / காலிநம யரியில், ஆண்டுமதாறும் 6% உனர்வு 

அல்து கடந்த 5 ஆண்டுகளின் ஜநாத்த நாநி உள்ாட்டு உற்த்தியின் (GSDP) சபாசரி 

யர்ச்சி வீதம் இயற்றில் து அதிகமநா அதன் அடிப்மடயில் ஒவ்ஜயாரு ஆண்டும் 

ஜசாத்து யரி / காலிநம யரி உனர்வு ஜசய்து ஜசாத்துயரி சீபாய்வு ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

 அதுமா, தற்மாது யமப நண்ட அடிப்மட நதிப்பு நிர்ணனம் ஜசய்னப்டாநல் 

விடுட்டுள் சாமகள், ஜதருகள், சந்துகள் மான்மய அயற்றின் 

அமநவிடங்களுக்கு ற்யாறு ட்டினலிட்டு நண்டங்களும், நண்ட நதிப்புகளும் 

நிர்ணனம் ஜசய்னப்ட மயண்டும். 

 மநலும், ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சியில் தற்மாதுள் நிமயில் கீழ்கண்டயாறு 

கடன் ஜதாமக / நிதித்மதமய உள்து.  

ய. 

ண் 
ஜசவி யமகப்ாடு 

தற்மாதுள் நிமயில் மதமயப்டும் 

நிதி (Current Liabilities)  

(ரூ. மகாடியில்) 

1. 
ஜசலுத்தப்ட மயண்டின நிலுமய 

மின்கட்டணம் 
174.80 

2. 
பி துமகளுக்கு ஜசலுத்த மயண்டின 

நிலுமயத் ஜதாமக விபம் 
13.62 

3. 
திரும் ஜசலுத்த மயண்டின கடன் 

நிலுமய விபம் (டுபிட்மகா, டுபிஜசல் 
237.50 

4. 

ணினார்களுக்கு யமங்கப்ட 

மயண்டின ஓய்வுக்கா ணிப்னன், 

ஓய்வூதினம் நற்றும் தற்மாது ணிபுரியும் 

ணினார்களுக்கு யமங்க மயண்டின 

மசந நிதி,  கபாட்சியின் ங்குத் 

ஜதாமக நற்றும் பி ணப்னன்கள் 

(நிலுமயத் ஜதாமக) 

18.94 

ஜநாத்தம் 444.86 

 

 விமயாசி உனர்வு, ணினார்களின் ஊதின உனர்வு, ஜாதுநக்களுக்கு  ஜசய்ன, 

மயண்டின அடிப்மட மதமய நற்றும் கபாட்சியில் ற்த்தப்ட்டுள் அடிப்மட 

கட்டமநப்புகம மநம்டுத்தி பாநரிப்பு ஜசய்தல் மான்யற்றிற்கு மதமயப்டும் கூடுதல் 

ஜசவிம், கபாட்சி ஜசலுத்த மயண்டின கடன் ஜதாமக நற்றும் பி துமகளுக்கு 

ஜசலுத்த மயண்டின நிமயத் ஜதாமக ஆகினயற்ம கருத்தில் ஜகாண்டும், 



ஜாதுநக்களுக்கு சிப்ா மசமயகம அளிக்க துயாகவும், மநற்கண்ட 

அபசாமணயில் அறிவுறுத்தியுள்யாறும், தமிழ்ாடு நாயட்ட கபாட்சிகள் சட்டம், 1920 

பிரிவு 81-A நற்றும் கபாட்சி நிர்யாக இனக்குர் அயர்களின் சுற்றிக்மக, 

.க.ண்.40032/2012/ஆர்1, ாள். 01.04.2022 ஆகினயற்றில் குறிப்டப்ட்டுள் 

யழிமுமகள் பின்ற்றியும், ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சியில் கீழ்கண்டயாறு ஜசாத்து யரி 

/ காலிநம யரி உனர்வு ஜசய்து ஜாது சீபாய்வு மநற்ஜகாள் நன்த்தின் அனுநதிக்காக 

ஜாருள் மயக்கப்டுகிது. 

1) 600 சதுப அடிக்கும் குமயாக பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25% 

ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னாம். 

2) 601 முதல் 1200 சதுப அடி யமப பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 

50% ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னாம். 

 

3) 1201 முதல் 1800 சதுப அடி யமப பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 

75% ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னாம். 

4) 1800 சதுப அடிக்கு அதிகநாக பப்வு உள் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100% 

ஜசாத்து யரி உனர்வு ஜசய்னாம். 

5) யணிகப் னன்ாட்டு கட்டடங்களுக்கு தற்மாதுள் ஜசாத்து யரியில் 100% 

ஜசாத்துயரி உனர்வு ஜசய்னாம். 

6) ஜதாழிற்சாம னன்ாட்டு கட்டடம் நற்றும் சுன நிதி ள்ளி நற்றும் கல்லூரி 

கட்டடங்களுக்கு தற்மாதுள் ஜசாத்துயரியில் 75% ஜசாத்துயரி உனர்வு 

ஜசய்னாம். 

7) காலிநம யரிவிதிப்பிற்கு 1 சதுப அடி நித்திற்கு தற்மாதுள் அடிப்மட 

நதிப்பு 100 சதவீதம் உனர்வு ஜசய்து காலிநம யரி ஜாது சீபாய்வு ஜசய்னாம். 

8) ற்கமய உள் ஜசாத்துயரி / காலிநமயரியில், ஆண்டுமதாறும் 6 % உனர்வு 

அல்து கடந்த 5 ஆண்டுகளின் ஜநாத்த நாநி உள்ாட்டு உற்த்தியின் (GSDP) 

சபாசரி யர்ச்சி வீதம் இயற்றில் து அதிகமநா அதன் அடிப்மடயில் ஒவ்ஜயாரு 

ஆண்டும் ஜசாத்துயரி / காலிநம யரி உனர்வு ஜசய்து ஜசாத்து யரி சீபாய்வு 

ஜசய்னாம். 

மநலும், தற்மாது யமப நண்ட அடிப்மட நதிப்பு நிர்ணனம் ஜசய்னாநல் 

விடுட்டுள் சாமகள் / ஜதருக்கள் / சந்துகள் /ஆகினயற்றிற்கு கீழ்கண்டயாறு 

நிர்ணனம் ஜசய்னாம். 

 



 

 

(தற்மாது யமப நண்ட அடிப்மட நதிப்பு நிர்ணனம் ஜசய்னாநல் விடுட்டுள் 

சாமகள் / ஜதருக்கள் / சந்துகள் / ஆகினயற்றின் ட்டினல் நன்த்திற்கு 

மயக்கப்ட்டு நண்டங்கள் நிர்ணனம் ஜசய்னப்ட மயண்டும்) 

 

கர் நன்த் தமயர், 

ஜெனங்ஜகாண்டம் கபாட்சி. 

 


