
 பொது ிருயொகச் சுற்ிக்கக :  20/2021 

எது இ :  F/FR/03/BRCir 

பொது சேகயகள், நொகொண ேக௧ள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்ேி அகநச்சு 

சுதந்திபச் ேதுக்கம் 

பகொளம்பு 07. 

2021.10.06 

அகநச்சுக்கின் பேனொர்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

நொயட்ட பேனொர்கள் 

  

அபேொங்கத்தின் யருநொங்கக நதிப்ிடுதல் சேகொித்தல், சநற்ொர்கய 

பேய்தல் நற்றும் அிக்ககப்டுத்துதல் பதொடர்ொ யமிகொட்டல்கள் 

(அபேொங்க கட்டட நற்றும் வீட்டு யொடகககள் - 20.02.01.01) 

 

அபேொங்க கட்டட நற்றும் வீட்டுக் யொடகக யருநொங்களுக்கு கணக்குக்கூறும் 

உத்திசனொகத்தபொக 2015.01.01 ஆம் திகதி பதல் " பொது சேகயகள், நொகொண 

ேககள் நற்றும் உள்ளூபொட்ேி அகநச்ேின் பேனொர்" பேனற்டுயதுடன் அபேொங்க 

கட்டட நற்றும் வீட்டு யொடகக யருநொங்கக நதிப்பீடு பேய்தல், சேகொித்தல், 

சநற்ொர்கய பேய்தல், அிக்ககப்டுத்துதல் ஆகின ணிகள் இந்த அகநச்ேிடம் 

ஒப்கடக்கப்ட்டுள். 

 

02. யருநொத்கத நதிப்ிடுதல், சேகொித்தல், அிக்ககப்டுத்தக ஒளங்குடுத்தி 

இற்கப்டுத்துயதற்கொக இந்த அகநச்ேிொல் யகனகநப்ொக்கப்ட்ட கணிி 

பநன்பொருபொன்க உருயொக்குயதற்குத் திட்டநிடப்ட்டுள்து. அதற்கொக தபவுத் 

தபநொன்க சணி யருயதற்கொக அகநச்சுக்கு/ திகணக்கத்துக்கு/ நொயட்ட 

பேனகங்களுக்குச் பேொந்தநொ உத்திசனொகபூர்ய இல்ங்கள்/ சுற்றுொ 

ங்கொக்கள்/ யிடுபக யிடுதிகள்/ யர்த்தகக் கட்டடங்கள்/ கஞ்ேினங்கள்/ 

ஏகனகய (ேிற்றுண்டிச்ேொககள்/ சகட்சொர்கூடங்கள்/ யொடககக்கு அல்து 

குத்தககக்கு யமங்கி யருநொம் கிகடக்கும் ஏகன கட்டடங்கள்) பதொடர்ொ 

தகயல்கக இத்துடன் இகணக்கப்ட்டுள் டியங்களுக்கு ஏற் உொின பகனில் 

ிபப்ி "buildingrentpubad@gmail.com" என் நின்ஞ்ேல் பகயொிக்கு 

பநன்ிபதிபெடன் 2021.11.30 ஆம் திகதிக்கு பன்ர் ிபதந ிதி உத்திசனொகத்தருக்குச் 

ேநர்ப்ித்து இச்பேனற்ொடுகக ேிப்ொகச் பேய்யதற்குப் ங்கிப்புச் பேய்பெநொறு 

ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 
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03. ேி ிறுயங்கள் இங்கு குிப்ிடப்ட்டுள் அகத்து பங்கிலிருந்தும் 

கிகடக்கும் யருநொங்கக அபேொங்க கட்டட நற்றும் வீட்டு யொடகக (20.02.01.01) 

யருநொக் குிபட்டு இக்கத்தில் யபவு கயப்தில்க என்று கணக்கொய்வுக் 

சகள்யிகள் சகட்கப்ட்டுள்தொல் இது பதொடர்ில் யிசேட கயம் பேலுத்தி 

சநற்டி சநச குிப்ிட்ட அகத்து பங்கிலிருந்தும் கிகடக்கும் 

யருநொங்கக அபேொங்க கட்டட நற்றும் வீட்டு யொடகக (20.02.01.01) யருநொக் 

குிபட்டு இக்கத்தில் யபவு கயப்தற்கு டயடிக்க எடுக்க சயண்டும். 

 

04. அத்துடன்அபேொங்க கட்டட நற்றும் வீட்டு யொடககபெடன் பதொடர்புகடன 

ின்யரும் அிக்கககக உொின கொ எல்ககளுக்குள் ேநர்ப்ித்து யருநொம் 

சேகொித்தக ஒளங்குடுத்துயதற்கு ஒத்துகமப்பு யமங்குநொறு சகட்டுக்பகொள்கிசன். 

 

டியத்தின் பனர் டிய 

இக்

கம் 

1.                                         

                                              

01 

2.  உத்திசனொகபூர்ய இங்கின் எண்ணிக்கக நற்றும் உத்திசனொகபூர்ய 

இல்ங்ககப் ற்ின தகயல்கள் 

02 

      I.   அட்டயகணப்டுத்தப்ட்ட உத்திசனொகபூர்ய இங்கள் 02 அ 

      II. அட்டயகணப்டுத்தப்டொத உத்திசனொகபூர்ய இங்கள் 02  ஆ 

3.சுற்றுொ ங்கொக்கள் / யிடுபக யிடுதிகள்  பதொடர்ொ தகயல்கள் 03 

4.யணிக  கட்டடங்கள்  பதொடர்ொ   தகயல்கள் 04 

5.கஞ்ேினங்கள்  பதொடர்ொ  தகயல்கள் 05 

6.ஏகனகய    (ேிற்றுண்டிச்ேொககள், சகட்சொர் கூடங்கள், யொடககக்கு 

அல்து குத்தககக்கு யமங்கப்ட்டுள் யருநொம் உகமக்கும் ஏகன 

கட்டடங்கள்) 

06 

அிக்ககனின் 

பனர் 

ேநர்ப்ிக்க சயண்டின பக டியம் நற்றும் 

அிவுறுத்தல்கள் 

அகபனொண்டு 

ிலுகய யருநொ 

அிக்கக 

யருநொ யருடத்தின் 6/30 நற்ம் 

12/31 ஆம்  திகதினில் 

உள்யொொ ிலுகய யருநொ 

அிக்கககனஉொின 

சுற்ிக்ககனில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் திகதிக்கு 

பன்ர் தனொொித்து இந்த 

அகநச்ேின் ிபதொ ிதி 

உத்திசனொகத்தருக்குச் ேநர்ப்ித்தல் 

சயண்டும். 

சுற்ிக்கக அகநச்ேின் 

உத்திசனொகபூர்ய இகணன 

தத்தில்  சுற்ிக்கககள் 

என்தன் கீழ் உொின கொப் 

குதினினுள் 

பயினிடப்டும் 



 

யருநொ  நதிப்பீடு எதிர்யரும் யருடத்திற்கொகத் 

தனொொிக்கும் யருடொந்த யருநொ 

நதிப்பீட்கட உொின சுற்ிக்ககனில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் திகதிக்கு 

பன்ர் இந்த அகநச்ேின் ிபதொ 

ிதி உத்திசனொகத்தருக்குச் 

ேநர்ப்ித்தல் சயண்டும். 

 

சுற்ிக்கக அகநச்ேின் 

உத்திசனொகபூர்ய இகணன 

தத்தில்  சுற்ிக்கககள் 

என்தன் கீழ் உொின கொப் 

குதினினுள் 

பயினிடப்டும் 

நொதொந்த யருநொ 

அிக்கககள்  

ீங்கள் சேகொிக்கும் நொதொந்த 

யருநொங்கள் பதொடர்ொ 

அிக்கக அிக்ககபனொன்க 

Repo.01 இற்கு இணங்கத் 

தனொொித்து அடுத்த நொதத்தின் 15 

ஆம் திகதிக்கு பன்ர் 

"buildingrentpubad@gmail.com" 

என் நின்ஞ்ேல் பகயொினின் 

பநன்ிபதிபெடன் ிபதொ ிதி 

உத்திசனொகத்தருக்குச் ேநர்ப்ித்தல் 

சயண்டும். 

இகணப்ில் உள்  

Repo.01 இற்கு இணங்க 

தனொொித்தல் சயண்டும். 

யருநொங்கக 

ற்று கயத்தல் 

ீங்கள் அபேொங்க கட்டட யொடகக 

20.02.01.01 யருநொத் தகப்ில் 

பேய்னப்டும் ற்றுக்கள் 

பதொடர்ொ யிபங்கக Repo.02 

இற்கு இணங்கத் தனொொித்து அடுத்த 

நொதத்தின் 15 ஆம் திகதிக்கு 

பன்ர் ிபதொ ிதி 

உத்திசனொகத்தருக்குச் ேநர்ப்ித்தல் 

சயண்டும் 

இகணப்ில் உள்  

Repo.02 இற்கு இணங்க 

தனொொித்தல் சயண்டும். 

யருநொத்திலிருந்து 

நீச் பேலுத்துதல் 

யருநொத்திலிருந்து நீச் 

பேலுத்துயதற்கு பொது 29 

டியத்தின் 2 ிபதிகக ிபப்ி 

உொின ஏகன ஆயணங்களுடன் 

இந்த அகநச்ேின் பேனொொின் 

ேிொொிகேப் ப சயண்டும். 

பொது 29 டியத்தின் 02 

ிபதிகக (பப் 

ிபதிகொக இருத்த 

சயண்டும்), சகொொிக்ககக் 

கடிதம், அவீடு 

பதொடர்ொ ேம் 

அிக்கக, 

பருந்பதொககனொனின் 

உொின திகசேொினின் 

அச்ேிட்ட குிப்புக்கள், 

உொின ஏகன ஆயணங்கள் 

(பப் ிபதிகள் 

அல்பயின் 

ேொன்றுப்டுத்தி ிபதிகொக 

இருத்தல் சயண்டும்) 
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05. ி.ி. 127 (6) நற்றும் ி.ி. 128 (2) உ இன் ஏற்ொடுகளுக்கு இணங்க 

20.02.01.01 யருநொக் குிபட்டு இக்கத்துக்கு இணங்க ிலுகய யருநொங்ககச் 

சேகொிக்கும் பொறுப்பு யருநொக் கணக்கீட்டு உத்திசனொகத்தர் என் யககனில் 

என்ிடபம், உொின ிறுயத்தின் ிபதந கணக்கீட்டு உத்திசனொகத்தர் என் 

யககனில் உங்கிடபம் ஒப்கடக்கப்ட்டுள்துடன் ிலுகய யருநொம் 

உருயொகொத யிதத்தில் ிலுகயனொக உள் கட்டட நற்றும் வீட்டு யொடகககக 

அயிடுயது பதொடர்ில் யிசேட கயம் பேலுத்தி சதகயனொ டயடிக்கககக 

எடுக்குநொறு ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ சே.சே. பத்ேிி 

பேனொர் 

பொது சேகயகள், நொகொண ேக௧ள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்ேி அகநச்சு 

 

ிபதிகள்:- 1. கணக்கொய்யொர் தககந அதிதி 

                 2. ணிப்ொர் ொனகம், அபேிகக் பகொள்ககத் திகணக்கம்          



                                                                                                                                                                                                           படிவ இல.  01 

1.அசாங்க  கட்டடங்கள்  ற்றும் வீட்டு வாடகககள் ததாடர்பான தசற்பாடுககை தசய்யும் உத்தியாகத்தர்ககைப் பற்றி தகவல்கள் 

அகச்சு /திகைக்கைம் / ாவட்ட தசலகம்     

பிரிவு/கிகை  

ததாடர்புகட பதவிநிகல உத்தியாகத்தர் பற்றி விபங்கள்:- 

                தபர்        பதவி       முகவரி ததாகலயபசி 

இல. 

      ததாகலநகல் 

இல. 

மின்னஞ்சல் முகவரி 

 

      

குறித்த விடத்திற்குப் தபாறுப்பான உத்தியாகத்தர் பற்றி விபங்கள்:- 

                     தபர்         பதவி     ததாகலயபசி இல.                                மின்னஞ்சல் முகவரி 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                படிவ இய.  02 

02. உத்தியோக இல்யங்களின் ண்ணிக்கக 

 

 

 

 

 

02.( அ) அட்டவகைப்படுத்தப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ இயயங்கள் 

ததோடர் 

இயக்கம் 

இல்ய

த்தின் 

தபர் 

இல்யத்தி

ன் 

இயக்கம்   

    முகவரி வரிதி

ப்பீட்டு 

இய. 

வதியுநரின் 

தபர் 

வதியுநரின் 

பதவி ற்றும் 

யேகவ 

நிகயம் 

வோடகக அமவிடும் 

அடிப்பகட 

(வோடககயின் 

ேதவீதம்/திப்பிடப்ப

ட 

வோடகக/தபோருரோதோ

 வோடகக) 

2021.06.30 

ஆம் 

திகதி 

வகோ

ன 

திட்டி 

நிலுகவ 

நிலுகவ 

வோடகக

க 

அமவிடுவத

ற்கு 

எடுக்கப்பட்

டுள்ர 

நடவடிக்

கககள்  

          

          

          

          

 

02. (ஆ) அட்டவகைப்படுத்தப்படோத உத்தியோகபூர்வ இயயங்கள் 

 

வீட்டு வகுதி உத்தியோகபூர்வ 

இயயங்களின் 

எண்ணிக்கக 

அட்டவகைப்படுத்தப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ இயயங்கள்  

அட்டவகைப்படுத்தப்படோத உத்தியோகபூர்வ இயயங்கள்  

ததோடர் 

இயக்கம் 

இல்ய

த்தின் 

தபர் 

இல்யத்தி

ன் 

இயக்கம்   

    முகவரி வரிதி

ப்பீட்டு 

இய. 

வதியுநரின் 

தபர் 

வதியுநரின் 

பதவி ற்றும் 

யேகவ 

நிகயம் 

வோடகக அமவிடும் 

அடிப்பகட 

(வோடககயின் 

ேதவீதம்/திப்பிடப்ப

ட 

வோடகக/தபோருரோதோ

 வோடகக) 

2021.06.30 

ஆம் 

திகதி 

வகோ

ன 

திட்டி 

நிலுகவ 

நிலுகவ 

வோடககக 

அமவிடுவத

ற்கு 

எடுக்கப்பட்

டுள்ர 

நடவடிக்கக

கள்  

          

          

          



                                                                                                                                                                                                                                                 டிவ இ. 03 

03. சுற்றுா ங்காக்கள் / விடுமுற விடுதிகள்  ததாடர்ா தகவல்கள் 

 

 

 

 

 

 

ததாடர் 

இக்கம் 

சுற்றுா ங்கா / 

விடுமுற விடுதி  

அறநந்துள் இடம் 

          முகவரி ஒரு ாறக்கு 

அவிடப்டும் 

கட்டணம் 

2021.06.30 ஆம் திகதி 

வறபனா திபட்டின 

நிலுறவ 

நிலுறவ வாடறகறன 

அவிடுவதற்கு 

எடுக்கப்ட்டுள் 

டவடிக்றககள் 

      

      

      

      

 

 

 

 

  

 

சுற்றுா ங்காக்கள் / விடுமுற விடுதிகள்   எண்ணிக்றக 

சுற்றுா ங்காக்கள்  

விடுமுற விடுதிகள்    



                                                                                                                                                                                                                                                                       படில இய. 04 

 

04. லணிக  கட்டடங்கள்  ததொடர்பொன   தகலல்கள் 

 

  

 

ததொ

டர் 

இய

க்கம் 

 

கட்டடத்தின்  

தபர் 

  

கட்டடத்தின்  

தன்ம 

 

கட்டடம் 

லொடமகக்கு/குத்

தமகக்கு 

லறங்கப்பட்டுள்

ர நிறுலனத்தின் 

அல்யது 

ஆட்களின் 

தபர்கள் 

 

கட்டடம் 

லொடமகக்கு/குத்த

மகக்கு 

லறங்கப்பட்டுள்ர 

நிறுலனத்தின் 

அல்யது ஆட்களின் 

முகலரிகள் 

 

லரிதிப்

பீட்டு 

இய. 

 

சது 

அடி 

எண்ணி

க்மக  

 

ொதொ

ந்த  

லொட

மக 

 

லொடமக 

அமவிடும் 

அடிப்பமட 

(ொதொந்தம்/அ

மொண்டு/ல

ருடொந்தம்) 

 

2021.06.30 

ஆம் திகதி 

லமொன 

திட்டி 

நிலுமல 

 

நிலுமல 

லொடமக

ம 

அமவிடுல

தற்கு 

எடுக்கப்ப

ட்டுள்ர 

நடலடிக்

மககள் 

           

           

           

           

           

           

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 படில இய. 05 

 

05. கரஞ்சிங்கள் பற்றி   தகலல்கள் 

 

  

ததொ

டர் 

இயக்

கம் 

 கரஞ்சிம் 

லறங்கப்பட்டுள்

ர 

லொடககக்கொரி

ன்/குத்தககக்கொ

ரின் தபர் 

லொடககக்கொரின்/ 

குத்தககக்கொரின் 

தபர் 

லரிதி

ப்பீட்டு 

இய. 

கரஞ்சித்

தின்  

தன்க 

ொதொந்த  

லொடகக 

லொடகக அமவிடும் 

அடிப்பகட 

(ொதொந்தம்/அக

ொண்டு/லருடொந்த

ம்) 

2021.06.30 ஆம் 

திகதி 

லகொன 

திட்டி 

நிலுகல 

நிலுகல 

லொடககக 

அமவிடுலதற்கு 

எடுக்கப்பட்டு

ள்ர 

நடலடிக்கககள் 

         

         

         

         

         

         

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 படிவ இல. 06 

 

06.ஏனையனவ    (சிற்றுண்டிச்சானலகள், ககட்கபார் கூடங்கள், வாடனகக்கு அல்லது குத்தனகக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வருமாைம் 

உனழக்கும் ஏனைய கட்டடங்கள் ) 

 

  

ததா

டர் 

இலக்

கம் 

விபரம் 

(சிற்றுண்டிச்சானலகள்

, ககட்கபார் கூடங்கள், 

வாடனகக்கு அல்லது 

ஏனைய கட்டடங்கள்) 

வாடனகக்காரரின்  

/குத்தனகக்காரரின்  

தபயர் 

(தபாருத்தமாயின் 

மாத்திரம் ) 

வாடனகக்காரரின்  

/குத்தனகக்காரரின்  

முகவரி 

நாளாந்த  

வாடனக/

மாதாந்த  

வாடனக 

வாடனக அறவிடும் 

அடிப்பனட 

(நாளாந்தம்/மாதாந்

தம்/அனரயாண்டு/ 

வருடாந்தம்) 

2021.06.30 

ஆம் திகதி 

வனரயாை 

திரட்டிய 

நிலுனவ 

நிலுனவ 

வாடனகனய 

அறவிடுவதற்

கு 

எடுக்கப்பட்

டுள்ள 

நடவடிக்னக

கள் 

        

        

        

        

        

        

 

 



 

REPO / 01 

 

 

வருமானத் தலலப்பு இலக்கம் 20.02.01.01 (அரசாங்க கட்டடங்கள் மற்றும் வீட்டு வாடலககள்) 

மாதாந்த வருமான அறிக்லக 2021 ...................... மாதம் 

அலமச்சு/ திலைக்களம்/ மாவட்ட சசயலகம் .................................... 

திலறசசரியின் அச்சிட்ட குறிப்புக் குறியீடு.................................................. 

 

த ொ. 

இய. 
விபம் 

கடந்  ொ ம் 

லர 

லருொனம் 

(ரூபொ) 

இந்  ொ  

லருொனம் 

(ரூபொ) 

இது லரயில் 

தொத்  

லருொனம் 

(ரூபொ) 

01 உத்தியொகபூர்ல இல்யங்கள்    

02 சுற்றுயொ பங்கரொக்கள் / விடுமுரம விடுதிகள்      

03 லணிக  கட்டடங்கள்      

04 கரஞ்சிங்கள்      

05 ஏரனரல(சிற்றுண்டிச் 

சொரயகள்யகட்யபொர்கூடங்கள் ,லொடரக 

அல்யது  குத் ரகக்கு லறங்கி லருொனம் 

கிரடக்கும் ஏரன  கட்டடங்கள்) 

   

 தொத் ம்    

 ொ ொந்  கணக்குச் சுருக்கங்கள் மூயம் 

ரலப்புச் தசய்  த ொரக 

   

 கழி:- ொ ொந்  கணக்குச் சுருக்கத்திற்கு 

இணங்க பற்று ரலக்கப்பட்ட த ொரக   

   

 ய றி லருொனம்    

 

 

*யயய 1, 2, 3, 4, 5 இன் கீழ் லருொனங்கரரத்  னித் னிொகக் கொட்டு ல் யலண்டும். 

         

            ொரித் லர் ..................... 

           பரீட்சித் லர் ..................... 

 

 

பி ொன கணக்கொரர்:- .............................................. 

        அரச்சு / திரணக்கரம் / ொலட்ட தசயகம்  

 

திகதி :……………………. 



 

REPO / 02  

 

 

வருானத் தலயப்பு இயக்கம் 20.02.01.01 (அசாங்க கட்டடங்கள் ற்றும் வீட்டு வாடலககள்) 

ாதாந்த கணக்குச் சுருக்கள் மூயம் வருானம் பற்று லவத்தல் 2021 ...................... ாதம் 

 

அலச்சு/ திலணக்கரம்/ ாவட்ட சசயகம் .................................... 

திலமசசரியின் அச்சிட்ட குறிப்புக் குறியீடு.................................................. 

 

 

 

மேமோ விடைம் 2 இன் கீழ் ருோனத்திலிருந்து மீௌச் செலுத்துதற்கான அனுேதி செொப்ெட்ட தப்பு, 

கடித இோக்கம் ேற்றும் திகதி : ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

மேோ 1, 2, 3 இன் கீழ் காட்டப்ெட்டுள்ௌ ெற்று வக்கப்ெட்ட அொங்க கட்டட ாடவக ருோனத்திற்கு 

ஏதுான விடைங்கவௌ கீம் விரிாக விௌக்கவும். 

 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

 

  பிதான கணக்காௌர்:- .............................................. 

     அவேச்சு/ திவணக்கௌம்/ ோட்ட செைோகம் 

ெற்று வக்கப்ெட்ட சோத்தத் சதாவக xxx 

ெற்று வப்ெதற்கான காணம் சதாவக 

 

01. கணிப்புப் பிவ்கள் xx 

02. 
ருோனத்திலிருந்து 

மீௌச் செலுத்துதல் 
xx 

03. ஏவனைவ xx 

சோத்தம் xxx 




