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வரிைச எண்:.D000081416 

வரி�ட�் எண்
Bill No

மண்டலம்
எண்.. / Zone

வார�் எண். / Ward வரி�ட்� எண். / Bill No.

          

உரிைமயாளரின் ெபயர ்/Name of the Owner………
 

��ய கத�லக்கம்/New Door No :                பைழய கத�லக்கம் / Old Door No:  

 

 

 

      

          

          

 

 

  

அ�க்�மா� ����ப்�-   
      Flat

  

ெமாத்த நிலத்�ன் 
 அள� /Total Extent of Land

ெமாத்த நிலத்�ல் �ரிக்க ��யாத
நிலத்�ன் பங்� /Undivided Share of Land

 

 
ெசாத்� �பர அ�க்ைக ப�வம் - 1    PROPERTY RETURN FORM-1-2018

ெப�நகர ெசன்ைன மாநகராட�் – வ�வாய் �ைற   GREATER CHENNAI CORPORATION – REVENUE DEPARTMENT
ெசாத்� வரி ��ப்�க்கான ெசாத்� �பர அ�க்ைக ப�வம்  (ெசன்ைன மாநகராட�் �னி�பல் சடட்ம்  1919,  

அடட்வைண IV, ப�� 1-A) PROPERTY RETURN FOR REVISION OF PROPERTY TAX (PART 1-A, SCHEDULE - IV OF C.C.M.C ACT-1919)
(அரசாைண எண், 73 மற்�ம் 76, நகராட�் நிரவ்ாகம் மற்�ம் ��நீர ்வழங்கல் (மா.ந.4) �ைற, நாள்: 19.07.2018 மற்�ம் 26.07.2018)

1.

2.
 

3. �கவரி/Address

அ)
                           

   

 ஆ) அ�க்�மா� ����ப்�ன் ெபயர ்/ Name of the Flat……………

 இ) ெத� / காலனி�ன் ெபயர ் / Street / Colony Name………..…….…

 
ஈ) அைமந்�ள்ள இடம் ப���ன் ெபயர்
.............................................................

 Locality / Area Name      

 உ)  தபால் ���� எண் / Pincode No………………………………………

 

ஊ)  ைகேப� எண் / Cell Phone
No…………………………………………….

 

மாற்� ெதாைலேப� எண். / Alternative Phone
No…………………..                                           

 எ)  �ன்னஞ்சல் �கவரி / E-mail
ID…………………………………………..

   
4. தனிப்படட் கட�்டம்   

       Independent Building
நிலத்�ன் பரப்பள�/ Extent of Land  

 ச�ர அ��ல்/in Sq.ft.,

 

  
5.  

 

(ச�ர அ��ல்/in Sq.ft.,)
   
6.

கட்�மான தன்ைம
/
 Nature of construction

����ப்� ப��
 Residential Portion

����ப்� அல்லாத ப��
 Non-Residential Portion

ெமாத்த பரப்பள�
/ Total

 

கட்�
��க்கப்பட்ட
ஆண்� / Year of

Completion

உரிைமயாளர்
 Owner
வாடைகதாரர்

 Tenant
உரிைமயாளர்

 Owner
வாடைகதாரர்

 Tenant
தளம்

 P
ஓ�

 SP
தளம்

 P
ஓ�

 SP
தளம்

 P
ஓ�

 SP
தளம்

 P
ஓ�

 SP
தளம்

 P
ஓ�

 SP
அ�த்தளம் / Basement            

தைர தளம் / G-floor            

ந� தளம் / Mezzanine
Floor

           

1 வ� தளம் / 1st Floor            

2 வ� தளம் / 2nd Floor            

3 வ� தளம் / 3rd Floor            

4 வ� தளம் / 4th Floor            

5 வ� தளம் / 5th Floor            

�ற தளங்கள் / Other
Floors

           

ப� அைற / Head Room            

�ன் �hக்� அைற /            
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 ஒப்�ைக / Acknowledgement
வரி�ட�் எண்
Bill No

மண்டலம்
எண்.. / Zone

வார�் எண். / Ward வரி�ட்� எண். / Bill No.

          

Lift Room
ெமாத்தம் ச,அ� /
Total Sq.ft

           

 

P – Permanent, SP - Semi Permanent
தனிப்படட் கடட்டமாக இ�ப்�ன், பால்கனி ப�� உடப்ட அைனத்� கட�்மானப் ப��க�ம் ேசரத்்� ��ப்�டப்பட  ேவண்�ம்.
In case of individual building, super built up area including balcony and other constructions    should be furnished. 

 அ�க்�மா� ����ப்பாக இ�க்�ம் படச்த்�ல் ெமாத்த பரப்பளேவா�, ��ந்� நி�த்��டம், ெபா�வான பரப்பள� 
 ஆ�யைவ ேசரத்்� ��ப்�டப்பட ேவண்�ம் / In case of flats, the total area should include Car Parking and common areas.

 

 

வரிைச எண்:.D000081416

 
1. உரிைமயாளரின் ெபயர/்Name of the Owner
2. �கவரி/ Address

   
  உரிைமயாளரின் ைகெயாப்பம்                                                                   அ�வலரின் ைகெயாப்பம்/ ேத�
 Signature of the Owner                                                                    Signature of the Officials/Date
   

 

 

உ�� ெமா�/ DECLARATION

……………………………………………………………………………..ஆ�ய நான் ேமேல ெகா�த்�ள்ள தகவல்கள் அைனத்�ம் உண்ைமயானைவ என்�ம்,
 சரியானைவ என்�ம் உ�� ���ேறன். ேமேல ெகா�த்�ள்ள தகவல்கள் ஏேத�ம் தவறாகேவா சரி�ல்லாமேலா அளித்��ந்தால் 

 ெசன்ைன மாநகராட�் �னி��ல் சடட்ம் 1919-ன்ப� மற்�ம் இதர சடட்ங்களின்ப��ம் நடவ�க்ைகஎ�க்கப்ப�ம் என்பைத�ம் நான் 
 நன்� அ�ேவன்.

                I ……………………………………………………………………………..hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge.  
 If any of the particulars / details are found to be false and incorrect, I am aware that I will be liable for penal action as per the CCMC Act 1919 & other-Acts.

 
  
உரிைமயாளர்/����ப்பவர் / உபேயா�ப்பவர்/ Owner/Occupier/User ைகெயாப்பம் / Signature

   
   
   

 

�பர அ�க்ைக �ரத்்� ெசய்வதற்கான அ��ைரகள்
 INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE PROPERTY RETURN

வரிைச எண். 1, 2, 3 ெப�நகர ெசன்ைன மாநகராட�் ெகா�த்�ள்ள ெசாத்� வரி ேகட�் அடை்ட�ன் 
 �ன் பக்கத்�ல் உள்ள �பரங்கைளக் ெகாண்� �ரத்்� ெசய்ய�ம். ��ய வரி �ட�் எண்ைண 

 மட�்ம் ��ப்�ட ேவண்�ம். ெபயர ்மற்�ம் �கவரி�ல் ��த்தம் ெசய்ய ேவண்�ய படச்த்�ல் உரிய
ஆவணங்க�டன் 

 சம்பந்தப்படட் மண்டல வ�வாய் �ைறைய அ�க�ம்.

 
Serial No. 1,2,3 These columns shall be filled up as per details entered in Demand Card issued to each assessee.  New Bill No. alone should be entered. 

 Any correction in the Name and Address please approach respective Zonal Revenue Department with relevant documents

வரிைச எண் 4(அ) 5            ெசாத்�ன் உரிைம ஆவணத்�ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள நிலப்பரப்பள� அல்ல�
 �ரிக்க ��யாத நிலத்�ன் பங்ைக ��ப்�ட�ம்.

Serial No.4 (or) 5 Extent of land or Undivided Share of land to be noted as mentioned in the ownership document

 
வரிைச எண்   6    தற்ேபா� உள்ள கடட்த்�ன் அள� மற்�ம் உபேயாகத்தன்ைமைய ��ப்�ட�ம். 5வ� தளத்�ற்� 

 ேமற்படட் அ�க்�மா� ����ப்பாக இ�க்�ம்
 படச்த்�ல் “மற்றைவ” கலத்�ல் �வரங்கைள ��ப்�ட�ம்.

Serial No. 6 Specify the present area of the building, usage & Occupancy. In case of flat above 5th floor, fill the details in the ‘Other Floors’ column.
  
  
  

   
   
   
   

 
  

 
   

 
  

 
   
   
   


