
அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்கக : 10/2021 

எது இ :  F/FR/03/BRCir 

பாது சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திபச் சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2021.06.07 

அகநச்சுக்கிதும் பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

நாயட்டச் பசனார்கள் 

 

அபசாங்க கட்டிடங்கள் நற்றும் வீடுகிலிருந்தா யாடகக யருநாம், 20.02.01.01 

என்னும் யருநாக் குியீட்டிற்கா 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா யருநா நதிப்பீடு 
 

அபச யருநாங்கக நதிப்பீடு பசய்தல், சசகாித்தல், கண்காணித்தல் நற்றும் அிக்ககனிடல் 

ற்ின யமிகாட்டல்கக உள்டக்கின, 2015.07.20 ஆம் திகதின 01/2015 ஆம் இக்க அபசிகக் 

பகாள்ககச் சுற்ிக்ககனின் ால் தங்கின் கயம் ஈர்க்கப்டுகின்து.   
  

02. அபச சசகயகள் நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனார் அபசிகக் 

கணக்கீட்டு அலுயபாக பசனற்டும் 20.02.01.01 - அபசாங்க கட்டிடங்கள் நற்றும் 

வீடுகிலிருந்தா யாடகக யருநாம் யருநாக் குியீட்டின் கீழ் யருநாத்திகச் 

சசகாிப்தற்கு பாறுப்பு அிக்கப்ட்டுள் ிபதந கணக்கீட்டு அலுயர்கள்/ கணக்கீட்டு 

அலுயர்கிால் சசகாிக்கப்ட எதிர்ார்க்கப்டும் யருநாங்கள், பதாடர்ா 

நதிப்பீடுகாகய ி.ி. 85 (1), (2) கட்டடங்கின் யிபங்கின் அடிப்கடனில் 

சாத்தினப்டக்கூடின அயிற்கு உண்கநனாகவும் துல்லினநாகவும் தனாாிக்கப்ட்டு 

"buildingrentpubad@gmail.com" என்னும் நின்ஞ்சல் முகயாிக்கு ஒரு பநன் ிபதியுடன் பாது 

ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், அபச சசகயகள் நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

ிபதந ிதி அலுயாிடம் சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும்.                  
 

03. ஆதலிால், 20.02.01.01 என்னும் யருநாக் குியீட்டின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக 

தங்கின் அலுயகத்திால் சசகாிக்கப்ட எதிர்ார்க்கப்டும் யருநாங்கள், அபசாங்க 

கட்டிடங்கள் நற்றும் வீடுகிலிருந்தா யாடகக யருநாம் பதாடர்ிா நதிப்பீடுகக 

இகணக்கப்ட்ட நாதிாிக்ககநன தனாாிக்குநாறும் 2021.06.25 ஆம் திகதினன்சா அல்து அதற்கு 

முன்சபா இவ் அகநச்சிற்கு அதகச் சநர்ப்ிக்குநாறும் தாங்கள் தனவுடன் 

சகட்டுக்பகாள்ப்டுகின்ீர்கள்.  
 

 

           

ஒப்ம்/. சே.சே. பத்சிி 

பசனார் 

பாது சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 
ிபதிகள் :- 1. கணக்காய்யார் ானகம்  

      2. ணிப்ார் ானகம், அபசிகக் பகாள்ககத் திகணக்கம் 

 
 

 

 

mailto:buildingrentpubad@gmail.com


                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (நாதிாிப் டிவ இக்கம். 1) 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வருான திப்பீடுகள்                   

(i) ினதிச்சட்டம் / அதிகாபம்:- தா விதிக்ககாவவ / காணி அிவிருத்திக் கட்டவச் சட்டம் / அபசாங்க ிர்வாகச் சுற்ிக்வக: 10 /2021 

(ii) சட்டம் / அதிகாபம்:- அபச கசவவகள், நாகாண சவ௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

(iii) வருநா வவக:- அபசாங்க கட்டிடங்கள் நற்ரம் வீடுகிரருந்தா வாடவக வருநாம் 

(iv) வருநாப் குியீட்டு இக்கம்:- 20.02.01.01  

                                             

(தகுந்த காபணங்களுடன் ிபல் இ. 7 நற்ரம் 8 ஆகினவற்வப் பூர்த்திசசய்வது கட்டானநாதாகும்.)  

 

        சாினாசத உரதிப்டுத்துகிகன்  

              திகதி :                                                                                                                                                                    ………………………………………………………… 
  

               சசனார் / திவணக்கத் தவவர் / நாவட்டச் சசனார் 

                                                                                                                                                                                                                 (அலுவக பத்திவப)       

 

 

 

விபம் 

 

 

 

வருநாம் 

2020 ரூா. 

நில்ரனன் 

நதிப்ிடப்ட்ட வருநாம் 2020  

2022 ஆம் 

ஆண்டற்காக 

நதிப்பீட்டு 

வருநாம் ரூா. 

நில்ரனன் 

எதிர்ார்க்கும் வருநாம்  

ிபல் 3 ற்கும்; 

4 ற்கும் 

இவடனிா 

நாற்த்திற் 

கா காபணம் 

 

ிபல் 4 ற்கும் 6 

ற்கும்  

இவடனிா 

அதிகாிப்பு அல்து 

குவவிற்கா 

விக்கம் 

 

 

 

அடிப்வட 

நதிப்பீடு 

ரூா. 

நில்ரனன் 

 

 

திருத்தப்ட்ட 

நதிப்பீடு 

ரூா. 

நில்ரனன் 

 

2021.05.31 

அன்ர 

வவபனா 

உண்வந 

வருநாம் 

ரூா. 

நில்ரனன் 

 

2023 

ரூா. 

நில்ரனன் 

 

 

2024 

ரூா. 

நில்ரனன் 

1. அலுவக விடுதிகள்  

2. சுற்ரா விடுதி/ 

விடுபவ விடுதி 

3. வர்த்தக காக்க 

கட்டிடங்கள் /  கஞ்சின  

சாவகள் 

4. ஏவன கட்டட 

வாடவக 

(சிற்ரண்டிசாவகள் 

உட்ட) 

  

சநாத்தம் 
  




