
அரசாங்க நிரவ்ாகச ்சுற்றறிக்கக : 11/2020 
 

எனது இல: F/FR/03/BRCir 

ப ொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள்,  

மொகொண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமசச்ு 

சுதந்திரச ்சதுக்கம் 

பகொழும்பு 07. 

 
2020.06.10 
 
 

சகல அகைசச்ுக்களினதுை் சசயலாளரக்ள் 

திகைக்களத் தகலவரக்ள் 

ைாவடட்ச ்சசயலாளரக்ள் 

 

அரசாங்க கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகளிலிருந்தான வாடகக வருமானம், 

20.02.01.01 என்னும் வருமானக் குறியீடட்ிற்கான 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வருமான மதிப்பீடு 
 

அரச வருைானங்ககள ைதிப்பீடு சசய்தல், சசகரித்தல், கை்காைித்தல் ைற்றுை் 

அறிக்ககயிடல் பற்றிய வழிகாட்டல்ககள உள்ளடக்கிய, 2015.07.20 ஆை் திகதிய 

01/2015 ஆை் இலக்க அரசிகறக் சகாள்ககச ் சுற்றறிக்ககயின் பால் தங்களின் 

கவனை் ஈரக்்கப்படுகின்றது.   

  

02. ப ொது நிருவொக, உள்நொடட்லுவல்கள், மொகொண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூரொடச்ி அபமசச்ின் 

பசயலொளர ்அரசிபறக் கணக்கீடட்ு அலுவலரொக பசயற் டும் 20.02.01.01 - அரசொங்க 

கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகளிலிருந்தொன வொடபக வருமொனம் வருைானக் குறியீட்டின் 

கீழ் வருைானத்திகனச ் சசகரிப்பதற்கு சபாறுப்பு அளிக்கப்படட்ுள்ள பிரதை  

கைக்கீடட்ு அலுவலரக்ள்/ கைக்கீடட்ு அலுவலரக்ளினால் சசகரிக்கப்பட 

எதிரப்ாரக்்கப்படுை் வருைானங்கள், சதாடரப்ான ைதிப்பீடுகளானகவ நி.பி. 85 (1), (2) 

கட்டடங்களின் விபரங்களின் அடிப்பகடயில் சாத்தியப்படக்கூடிய அளவிற்கு 

உை்கையாகவுை் துல்லியைாகவுை் தயாரிக்கப்படட்ு "buildingrentpubad@gmail.com" 
என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு பமன் பிரதியுடன் ப ொது நிருவொக, 

உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமசச்ு பிரதம நிதி அலுவலரிடை் 

சைரப்்பிக்கப்பட சவை்டுை்.                  
 

03. ஆதலினால், 20.02.01.01 என்னுை் வருைானக் குறியீட்டின் கீழ் 2021 ஆை் 

ஆை்டிற்காக தங்களின் அலுவலகத்தினால் சசகரிக்கப்பட எதிரப்ாரக்்கப்படுை் 

வருைானங்கள், அரசொங்க கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகளிலிருந்தொன வொடபக 

வருமொனம் சதாடரப்ிலான ைதிப்பீடுககள இகைக்கப்பட்ட ைாதிரிக்ககைய 

தயாரிக்குைாறுை் 2020.06.26 ஆை் திகதியன்சறா அல்லது அதற்கு முன்னசரா இவ் 

அபமசச்ிற்கு அதகனச ் சைரப்்பிக்குைாறுை் தாங்கள் தயவுடன் 

சகடட்ுக்சகாள்ளப்படுகின்றீரக்ள்.  

 

  

 

                       ஒ ் ம்./  சே.சே. ரத்னசிறி 

                                     சசயலாளர ்

 ப ொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், 

மொகொண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமசச்ு 

 
 

 

பிரதிகள் :- 1. கைக்காய்வாளர ்நாயகை்  

          2. பைிப்பாளர ்நாயகை் – அரசிகறக் சகாள்ககத் திகைக்களை் 

buildingrentpubad@gmail.com
buildingrentpubad@gmail.com


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (நாதிாிப் டிவ இக்கம். 1) 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வருான திப்பீடுகள்                   

 

(i) ினதிச்சட்டம் / அதிகாபம்:- தா விதிக்ககாவவ / காணி அிவிருத்திக் கட்டவச் சட்டம் / அபசாங்க ிர்வாகச் சுற்ிக்வக:  11/2020 

(ii) சட்டம் / அதிகாபம்:- பாது ிருவாக, உள்ாட்டலுவல்கள், நாகாண சவ௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

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

(iv) வருநாப் குியீட்டு இக்கம்:- 20.02.01.01  

                                                   

 

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

 

        சாினாபத உரதிப்டுத்துகிகன்  
 

திகதி :-     

               …………………………………………………………. 

                              பசனார் / திவணக்கத் தவவர் / நாவட்டச் பசனார்; 

                                 (அலுவக பத்திவப) 

 

 

 

விபம் 

 

 

 

வருநாம் 

2019 ரூா. 

நில்லினன் 

நதிப்ிடப்ட்ட வருநாம் 2020  

2021 ஆம் 

ஆண்டற்காக 

நதிப்பீட்டு 

வருநாம் 

ரூா. 

நில்லினன் 

எதிர்ார்க்கும் வருநாம்  

ிபல் 3 ற்கும்; 

4 ற்கும் 

இவடனிா 

நாற்த்திற் 

கா காபணம் 

 

ிபல் 4 ற்கும் 6 

ற்கும்  

இவடனிா 

அதிகாிப்பு அல்து 

குவவிற்கா 

விக்கம் 

 

 

 

அடிப்வட 

நதிப்பீடு 

ரூா. 

நில்லினன் 

 

 

திருத்தப்ட்ட 

நதிப்பீடு 

ரூா. 

நில்லினன் 

 

2020.05.31 

அன்ர 

வவபனா 

உண்வந 

வருநாம் 

ரூா. 

நில்லினன் 

 

2022 

ரூா. 

நில்லினன் 

 

 

2023 

ரூா. 

நில்லினன் 

1. அலுவக விடுதிகள்  

2. சுற்ரா விடுதி/ 

விடுபவ விடுதி 

3. வர்த்தக காக்க 

கட்டிடங்கள் /  

கஞ்சின  சாவகள் 

4. ஏவன கட்டட 

வாடவக 

  

பநாத்தம் 
  




