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தமிழக அரசா� அைம�க�ப�ட ெசா��வ� சீரா�� ெச�வத�கான !" ப�ேவ$ காரண&கைள ஆரா�)� த�ேபா� 

ெசா��வ� சீரா�� ெச�வ� அவசிய+ என அரசி�! ப�)�ைர��-ள�.  

         15-ஆவ� ம�திய நிதி ஆைணய+, 2022-2023-+ ஆ/0 1த� உ-ளா�சி அைம�3க4�கான மா5ய+ ெப$வத�!, 

ெமா�த ஆ/0 மதி�ப&� ெசா��வ� வ&கித+ (Floor rate i.e. Rate  of Taxation) எ6வள� என அறிவ&�ைக ெவள8ய&ட ேவ/0+ 

என�+, ெமா�த மாநில உ-நா�0 உ�ப�தி வள:;சி�! ஏ�றவா$ ெசா�� வ� வ=லி� 15ேன�ற+ கா/ப&�க 

ேவ/0+ என�+ நிப)தைனக- வ&தி��-ள�.  ேம>+, ?�ைம இ)தியா தி�ட+ 2.0 ம�$+ அ+A� 2.0 ஆகிய 

தி�டBக4�! மான8ய நிதி ெப$வத�! ெசா�� வ�/ காலிமைனவ� சீரா�� ெச�வ� அவசியமாகிற�. 

 

 அரசாைண (நிைல) எ/.73 நகரா�சி நி:வாக+ ம�$+ !CநD: வழBக� �ைற, நா-.19.07.2018 ம�$+ 

அரசாைண(நிைல) எ/.76 நகரா�சி நி:வாக+ ம�$+ !CநD: வழBக� �ைற, நா-.26.07.2018 ஆகியவ�றி� ெசா��வ�/ 

காலிமைனவ� ெபா� சீரா�� ேம�ெகா-ள ஆைணய&ட�ப�0, ப&53 அரசாைண(நிைல) எ/.150 நகரா�சி நி:வாக+ 

ம�$+ !CநD: வழBக� �ைற, நா-.19.11.2019-5பC, ெசா�� வ� சீரா�வான� நி$�தி ைவ�க�ப�0, ெசா��வ�/ 

காலிமைனவ� சீரா�� ேம�ெகா-வத�கான வழிகா�0த�க- வழBக !"�+ அைம�க�ப�ட�.  ேம>+, 

இ�!"வான� ெசா��வ�/ காலிமைனவ� சீரா�� ெச�வத�கான ப�)�ைரக- வழB!வத�! 153, ச)ைத மதி�3 

!றியE0, பணவ D�க+, ெசல� பணவ D�க !றியE0, ெமா�த உ-நா�0 உ�ப�தி  ேபா5றவ�ைற ப�சீலி��, ெபாFளாதார 

!றியE0க- உய:)�-ள நிைலய&� ெசா��வ�ய&� எ)த உய:�+ இ�லாதேதா0, உ-ளா�சி அைம�3கள85 ெசா)த 

வFமான�தி>+ எ)த உய:�+ இ�லாம� உ-ளதாக�+, ெமா�த வFமான�தி� ெசா)த வFமான�தி5 பB! 

ெபFமள� !ைற)�-ளதாக�+ அறி�ைக ெவள8ய&�0-ள�. 

 த�ேபா�, ெபாFளாதார !றியE0 உய:)�-ளத�! ஏ�ப, நகரா�சிகள85 நி:வாக; ெசலவ&ன+ பலமடB! 

உய:)�-ள�.  ேம>+, நகரா�சிகள8� அதிக���-ள நிதி�ேதைவ, ெபா�ம�க4�! வழBக�படேவ/Cய அC�பைட 

வசதிக-, 15வ� ம�திய நிதி�!"வ&5 மா5ய+ ம�$+ இதர ஒ5றிய அரசி5 தி�டBக4�கான நிதி ெப$வத�! 

நி:ணய&�க�ப�0-ள த!திக- ேபா5றவ�ைற கF�தி�ெகா/0+ தமிHநா�C>-ள நகரா�சிகள8� கீH�க/டவா$ 

ெசா�� வ�/ காலிமைனவ� சீரா�� ெச�யலா+ என ெசா��வ� சீரா�� ேம�ெகா-வத�கான வழிகா�0த� !" 

ப�)�ைர��-ள�. 

 

 ெசா��வ� / காலிமைனவ� சீரா�� ெச�வத�கான !"வ&5 ப�)�ைரக- ம�$+ நக:�3ற உ-ளா�சி 
அைம�3கள85 வள:;சி�! ேதைவ�ப0+ நிதி ஆகியவ�ைற கF�தி�ெகா/0 2022-2023 1தலா+ அைரயா/0 

(01.04.2022) 1த� ெசா��வ� ெபா� சீரா�� ெச�ய ேவ/0+.  

 நகரா�சி ப!திகள8� க�ட�ப0+ !Cய&F�3 க�டடBக4�! அவ�றி5 அைமவ&ட+, க�0மான�தி5 த5ைம 

ம�$+ பய5பா0 ஆகியவ�றி5 அC�பைடய&� க�டடBகள85 பர�பள��! ஏ�றவா$ 4 வைககளாக ப&��� 

த+$மான எ(.70 
அ.வலக� �றி&/ 
1, 2 ம�2� 3 
அ4மதி�க&ப�ட# 



ெவ6ேவ$ ம/டல மதி�3க- நி:ணய+ ெச�� ெசா��வ�/ காலிமைனவ� சீரா�� ெச�ய ேவ/0+.  

ெசா��வ�/ காலிமைனவ� சீரா�� ெச�வத�கான !"வ&5 ப�)�ைரக- அரசா� ஏ�$�ெகா-ள�ப�0, 

அரசாைண(நிைல) எ/.52 நகரா�சி நி:வாக+ ம�$+ !CநD: வழBக� (ந.நி.4) �ைற நா-.30.03.2022 ம�$+ நகரா�சி 
நி:வாக இய�!ந:, ெச5ைன அவ:கள85  I�றறி�ைக ந.க.40032/2012/ஆ:1, நா-.01.04.2022 ஆகியவ�றி� கீH�க/டவா$ 

அC�பைட மதி�3 நி:ணய+ ெச�ய ெத�வ&�க�ப�0-ள�.  

ெசா"#வ5: 

��ய�&/ க�டட7க�  (Residential Building) 

பர&பள)  (ச.அ�) உய$) ெச:வத�கான காரண 

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

��ய�&/ அ;லாத  க�டட7க�  (Non-Residential Building) 

வைக&பா< உய$) ெச:வத�கான காரண 

ெதாழி�சாைலக- 1.75 

வண&க பய5பா0 க�டடBக- 2 

Iயநிதி ப-ள8 ம�$+ க�J� 

க�டடBக- 
1.75 

ம(டல அ�&பைட மதி&/ நி$ணய� ெச:வ# ச�ம=தமாக ேம�க(ட ப��யலி; �றி&பட&ப�<�ள 

உய$) காரணக� கீ?�க(டவா2 வவ5�க&ப<கிற#. 

1. 600 ச�ர அC�!+ !ைறவான பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 25A ெசா��வ� உய:� 

ெச�ய�பட ேவ/0+. 

2. 601 1த� 1200 ச�ர அC வைர பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 50A ெசா��வ� உய:� 

ெச�ய�பட ேவ/0+. 

3. 1201 1த� 1800 ச�ர அC வைர பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 75A ெசா��வ� உய:� 

ெச�ய�பட ேவ/0+. 

4. 1800 ச�ர அC�! அதிகமாக பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 100A ெசா��வ� உய:� 

ெச�ய�பட ேவ/0+. 

5. வண&க� பய5பா�0 க�டடBக4�! த�ேபா�-ள ெசா��வ�ய&� 100A ெசா��வ� உய:� 

ெச�ய�பட ேவ/0+. 

6. ெதாழி�சாைல பய5பா�0 க�டட+ ம�$+ Iயநிதி ப-ள8 ம�$+ க�J� க�டடBக4�! 

த�ேபா�-ள ெசா��வ�ய&� 75A ெசா��வ� உய:� ெச�ய�பட ேவ/0+ 

 



காலிமைன வ5 சிரா:): 

 காலிமைன வ�வ&தி�ப&�! 1 ச�ர அC நில�தி�! த�ேபா�-ள அC�பைட மதி�3 100 சதவ Dத+ உய:� ெச�� 

காலிமைன வ� ெபா� சீரா�� ெச�ய�பட ேவ/0+.  ேம>+, ெசா��வ� வ&தி�3 ெச�K+ேபா� க�டட�தி5 

பர�பளவ&�! இர/0 மடBகி�! ேம� உ-ள காலிய&ட�தி�! ெசா�� வ�Kட5 ேச:�� காலிமைன வ� வ&தி�3 

ெச�ய�பட ேவ/0+. 

 

த%ன@Aைசயான வ�டா=தி ெசா"#வ5 சரீா:)  

       ஏ�ெகனேவ உ-ள ெசா��வ�/ காலிமைன வ�ய&� ஆ/0ேதா$+ 6A உய:� அ�ல� கட)த 5 ஆ/0கள85 

ெமா�த மாநில உ-நா�0 உ�ப�திய&5 (GSDP) சராச� வள:;சி வ Dத+ இவ�றி� எ� அதிகேமா அத5 அC�பைடய&� 

ஒ6ெவாF ஆ/0+ ெசா��வ�/ காலிமைனவ� உய:� ெச�� ெசா��வ� சீரா�� ெச�ய�பட ேவ/0+. 

 அ�ேபாலேவ, த�ேபா� வைர ம/டல அC�பைட மதி�3 நி:ணய+ ெச�ய�படாம� வ&0ப�0-ள சாைலக-, 

ெதF�க-, ச)�க- ேபா5றைவ அவ�றி5 அைமவ&டBக4�! ஏ�றவா$ ப�Cயலி�0 ம/டலBக4+ ம/டல 

மதி�3க4+ நி:ணய+ ெச�ய�பட ேவ/0+.   

 ேம>+, காைர�!C நகரா�சிய&� த�ேபா�-ள நிைலய&� கீH�க/டவா$ கட5 ெதாைக/ நிதி�ேதைவ உ-ள�. 

 

வ.எ( ெசலவன வைக&பா< 
த�ேபா#�ள நிைலய;  

ேதைவ&ப<� நிதி (Current 

Liabilities) B.ேகா�ய;) 

1. ெச>�த�பட ேவ/Cய நி>ைவ 

மி5க�டண+ 
0 

 

2. ப&ற �ைறக4�! ெச>�த ேவ/Cய 

நி>ைவ� ெதாைக வ&பர+ 
1.20 

3. திF+ப ெச>�த ேவ/Cய கட5 

நி>ைவ வ&பர+ (0ப&�ேகா, 0ப&ெச�, 

ப&ற) 
50.00 

4. பண&யாள:க4�! வழBக�பட 

ேவ/Cய ஒ���கால பண�பய5, 

ஓ�Mதிய+ ம�$+ த�ேபா� 

பண&3�K+ பண&யாள:க4�! வழBக 

ேவ/Cய ேசமநல நிதி, நகரா�சிய&5 

பB!�ெதாைக ம�$+ ப&ற 

பண�பய5க- (நி>ைவ �ெதாைக) 

0.15 

 ெமா"த� 51.35 

 

     வ&ைலவாசி உய:�, பண&யாள:கள85 ஊதிய உய:�, ெபா�ம�க4�! ெச�ய ேவ/Cய அC�பைட ேதைவ 

ம�$+ நகரா�சிய&� ஏ�ப0�த�ப�0-ள அC�பைட க�டைம�3கைள ேம+ப0�தி பராம��3 ெச�த� 

ேபா5றவ�றி�! ேதைவ�ப0+ O0த� ெசலவ&ன+, நகரா�சி ெச>�த ேவ/Cய கட5 ெதாைக ம�$+ ப&ற 



�ைறக4�! ெச>�த ேவ/Cய நி>ைவ�ெதாைக ஆகியவ�ைற கF�தி� ெகா/0+, ெபா�ம�க4�! சிற�பான 

ேசைவகைள அள8�க ஏ�வாக�+, ேம�க/ட அரசாைணய&� அறி�$�திK-ளவா$, தமிHநா0 மாவ�ட நகரா�சிக- 

ச�ட+, 1920, ப&�� 81- ஹ ம�$+ நகரா�சி நி:வாக இய�!ந: அவ:கள85 I�றறி�ைக, ந.க.எ/.40032/2012/ஆ:1, 

நா-.01.04.2022 ஆகியவ�றி� !றி�ப&�0-ள வழி1ைறக- ப&5ப�றிK+, காைர�!C நகரா�சிய&� கீHக/டவா$ 

ெசா�� வ�/ காலிமைனவ� உய:� ெச�� ெபா� சீரா�� ேம�ெகா-ள ம5ற�தி5 அQமதி�காக ெபாF- 

ைவ�க�ப0கிற�. 

 

1. 600 ச�ர அC�!+ !ைறவான பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 25A ெசா��வ� உய:� 

ெச�யலா+. 

2. 601 1த� 1200 ச�ர அC வைர பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 50A ெசா��வ� உய:� 

ெச�யலா+. 

3. 1201 1த� 1800 ச�ர அC வைர பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 75A ெசா��வ� உய:� 

ெச�யலா+. 

4. 1800 ச�ர அC�! அதிகமாக பர�பள� உ-ள !Cய&F�3 க�டடBக4�! 100A ெசா��வ� உய:� 

ெச�யலா+. 

5. வண&க� பய5பா�0 க�டடBக4�! த�ேபா�-ள ெசா��வ�ய&� 100A ெசா��வ� உய:� 

ெச�யலா+. 

6. ெதாழி�சாைல பய5பா�0 க�டட+ ம�$+ Iயநிதி ப-ள8 ம�$+ க�J� க�டடBக4�! 

த�ேபா�-ள ெசா��வ�ய&� 75A ெசா��வ� உய:� ெச�ய�பட ேவ/0+. 

7. காலிமைன வ�வ&தி�ப&�!, 1 ச�ர அC நில�தி�! த�ேபா� உ-ள அC�பைட மதி�3 100 சதவ Dத+ 

உய:� ெச�� காலிமைன வ� ெபா� சீரா�� ெச�யலா+.   

8. ஏ�ெகனேவ உ-ள ெசா�� வ�/ காலிமைன வ�ய&�, ஆ/0ேதா$+ 6A உய:� அ�ல� கட)த 5 

ஆ/0கள8� ெமா�த மாநில உ-நா�0 உ�ப�திய&�("4Qஞ) சராச� வள:;சி வ Dத+ இவ�றி� எ� 

அதிகேமா அத5 அC�பைடய&� ஒ6ெவாF ஆ/0+ ெசா�� வ�/ காலிமைனவ� உய:� ெச�� 

ெசா��வ� சீரா�� ெச�யலா+. 

 

ம/டலBக- வா�யாக ெசா��வ� சீரா�� கீH�க/டவா$ கண�கிட�ப�0 சமா�ப&�க�ப0கிற�. 

 

��ய�&/ 
ம(டல� பைழய 

ம(டல 
மதி&/ 

க��ட"தி% ச#ர அ�  

<=600 601-1200 1201-1800 >=1801 
1.25 1.5 1.75 2 

A 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 
B 1.30 1.63 1.95 2.28 2.60 
C 0.90 1.13 1.35 1.58 1.80 
D 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 

 

 

 

 



 

வணக� 
ம(டல� பைழய 

ம(டல 
மதி&/ 

வ5சரீா:வ% ேபா# வணக 

பய%பா< க��ட7கD�� 

உய$"த&ப<� ம(டல மதி&/(*2) 

A 4.80 9.60 

B 3.90 7.80 

C 2.70 5.40 

D 1.80 3.60 

 

Eயநிதி ப�ள@ ம�2� க;F5 க�டட7க� 

ம(டல� பைழய 
ம(டல 
மதி&/ 

வ5சரீா:வ% ேபா# Eயநிதி ப�ள@ 
ம�2� க;F5 க��ட7கD�� 

உய$"த&ப<� ம(டல மதி&/ 

(*1.75) 

A 2.40 4.20 

B 1.95 3.41 

C 1.35 2.36 

D 0.90 1.58 

 

ெதாழி�சாைல 
ம(டல� பைழய 

ம(டல 
மதி&/ 

வ5சரீா:வ% ேபா# 

ெதாழி�சாைல பய%பா< 

க��ட7கD�� உய$"த&ப<� 

ம(டல மதி&/ (*1.75) 

A 3.20 5.60 
B 2.60 4.55 
C 1.80 3.15 
D 1.20 2.10 

 

காலிமைன வ5 
ம(டல� பைழய 

ம(டல 
மதி&/ 

வ5சரீா:வ% ேபா# 

காலிமைன இட7கD�� 

உய$"த&ப<� ம(டல 

மதி&/ (*2) 

A- !Cய&F�3 ப!திக- அைம)�-ள 

ெதF�க- ப!தி 
0.20 0.40 

B- 1�கிய சாைலக- ம�$+ ப&ரதான 

சாைல�! இ�0 ெச�>+ ேபF)� 

வழி�தட சாைலக- அ�லாதைவ 

 

0.25 0.50 



C- 1�கிய சாைலக- ம�$+ ப&ரதான 

சாைல�! இ�0 ெச�>+ ேபF)� 

வழி�தட சாைலக- 

 

0.35 0.70 

 

 ேம>+, த�ேபா� வைர ம/டல அC�பைட மதி�3 நி:ணய+ ெச�யாம� வ&0ப�0-ள சாைலக-/ ெதF�க-/ 

ச)�க- ஆகியவ�றி�! இ��ட5 இைண�க�ப�ட ப�Cயலி� க/0-ளவா$ ம/டலBக- நி:ணய+ 

ெச�யலா+.(ப�Cய� இைண�க�ப�0-ள�) 

 

அ.வல��றி&/ : 

1. அரசாைண(நிைல) எ/.52 நகரா�சி நி:வாக+ ம�$+ !CநD: வழBக� (ந.நி.4) �ைற நா-.30.03.2022 

ம�$+ நகரா�சி நி:வாக இய�!ந:, I�றறி�ைக ந.க.40032/2012/ஆ:1, நா-.01.04.2022 ஆகியைவ 

ம5ற+ பா:ைவய&�0 பதி� ெச�யலா+. 

2. ெசா��வ�/ காலிமைனவ� சீரா�� ெச�வத�கான !"வ&5 ப�)�ைரக- அரசா� 

ஏ�$�ெகா-ள�ப�0,அC�பைட மதி�3 நி:ணய+ ெச�ய ெத�வ&�க�ப�0-ள�.  ேம>+ 

காைர�!C நகரா�சிய&� த�ேபா�-ள நிைலய&� 51.35 ேகாC கட5ெதாைக/ நிதி� ேதைவயாக 

உ-ள�.  ேம>+, வ&ைலவாசி உய:�, பண&யாள:கள85 ஊதிய உய:�, ெபா�ம�க4�! ெச�ய 

ேவ/Cய அC�பைட ேதைவ ம�$+ நகரா�சிய&� ஏ�ப0�த�ப�0-ள அC�பைட 

க�டைம�3கைள ேம+ப0�தி பராம��3 ெச�த� ேபா5றவ�றி�! ேதைவ�ப0+ O0த� 

ெசலவ&ன+, நகரா�சி ெச>�த ேவ/Cய கட5 ெதாைக ம�$+ ப&ற �ைறக4�! ெச>�த 

ேவ/Cய நி>ைவ�ெதாைக ஆகியவ�ைற கF�தி� ெகா/0+, ெபா�ம�க4�! சிற�பான 

ேசைவகைள அள8�க ஏ�வாக�+, ேம�க/ட அரசாைணய&� அறி�$�திK-ளவா$, ெபா� 

சீரா�� ேம�ெகா-ள ம5ற+ அQமதி�கலா+. 

3. இைண�க�ப�0-ள ப�Cயலி� காS+ திF�தியைம�க�ப�0-ள வா:0 ம$வைரய&5பC 

3திய வா:0க- வா�யாக ம/டலBகைள நி:ணய+ ெச�வைத ம5ற+ அQமதி�கலா+. 

(ந.க.எ/.1220/2022/அ2) 

 

 

                 (ஒ+/..ேச.1����ைர) 
                      நக:ம5ற� தைலவ: 

 காைர�!C நகரா�சி. 
 
 
 
 
 


