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കകേരളതത്തിലല  തകദ്ദേശ  സസ്വയണഭരണ  സഗ്രാപനങ്ങളുലടെ  പ്രധഗ്രാന  തനതസ
വരുമഗ്രാന  കസഗ്രാതസ്സുകേളത്തിലലഗ്രാനഗ്രാണസ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി.  സഗ്രാപനങ്ങളുലടെ  ചുമതലകേളുണ
ദദൈനണദൈത്തിന പ്രവര്തനങ്ങളുണ സുഗമമഗ്രായത്തി നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനസ തനതസ ഫണത്തിലന
കശഷത്തി  വര്ദത്തിപത്തികക്കേണതസ  അനത്തിവഗ്രാരര്യമഗ്രാണസ.  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണതത്തിനുള
ശ്രമണ  1999  മുതല്  ആരണഭത്തിച്ചുലവങത്തിലണ  വത്തിവത്തിധ  കേഗ്രാരണങ്ങളഗ്രാല്  ലകര്യണ
ദകേവരത്തിക്കുവഗ്രാന്  സഗ്രാധത്തിചത്തിടത്തില്ല എനതഗ്രാണസ വസ്തുത.   

2011 ല്  നത്തിലവത്തില് വന പുതത്തിയ ചടതത്തിനസ 2013 ല്  കഭദൈഗതത്തികേളുണ ഉണഗ്രായത്തി.
വത്തിവത്തിധ  ഉതരവുകേളത്തിലൂലടെ  ചടങ്ങളത്തിലല  വര്യവസകേള്ക്കേസ  മഗ്രാറണ  വരുതത്തിയതസ  വസ്തു
നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണണ  നടെപത്തിലഗ്രാക്കുനതത്തില്  കേഗ്രാലതഗ്രാമസണ  വരുതത്തിയതഗ്രായത്തി
വത്തിലയത്തിരുതഗ്രാവുനതഗ്രാണസ. ഇന്ലഫഗ്രാര്കമഷന് കകേരള മത്തിഷന് വത്തികേസത്തിപത്തിച  സഞയ
കസഗ്രാഫസറസ ലവയര്  ഉപകയഗ്രാഗത്തിചഗ്രാണസ  നത്തിലവത്തില്  വസ്തു   നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയണ  നടെതത്തി
വരുനതസ.  സഞയ  കസഗ്രാഫസറസ ലവയറത്തികനയണ  ആയതത്തില്  ഉള്ലപട  ഡഗ്രാറഗ്രാ
കബേസത്തികനയണ  കൃതര്യത  നഗ്രാളത്തിതുവലര  പൂര്ണ്ണമഗ്രായ  അര്ത്ഥതത്തില്  വത്തിലയത്തിരുത
ലപടത്തിടത്തില്ല.  പരഗ്രാതത്തികേള്ക്കുണ  ആകകപങ്ങള്ക്കുണ  ഇടെ  നല്കേഗ്രാലത  വസ്തു  നത്തികുതത്തി
നത്തിര്ണ്ണയ  പുന:ക്രമമീകേരണ  നടെപടെത്തികേള്  31  ഡത്തിസണബേര്  2015  നുളത്തില്  എല്ലഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളുണ  പൂര്തമീകേരത്തികക്കേണതഗ്രാലണനസ  സര്ക്കേഗ്രാര്  നത്തിര്കദ്ദേശത്തിചത്തിരുന
ലവങത്തിലണ തത്തിരുതല് നടെപടെത്തികേള് ഇകപഗ്രാഴണ തുടെരുകേയഗ്രാണസ. 

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലല വസ്തു നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനസ   ബേഗ്രാധകേമഗ്രായ നത്തിയമ
വര്യവസകേളുണ  ചടങ്ങളുണ  സര്ക്കേഗ്രാര്  ഉതരവുകേളുണ  നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങളുണ  കക്രഗ്രാഡമീകേരത്തിചസ
പ്രധഗ്രാനലപട മഗ്രാനദൈണ്ഡങ്ങലളല്ലഗ്രാണ ഒരു കുടെക്കേമീഴത്തിലഗ്രാക്കുനതസ ഉചത്തിതമഗ്രായത്തിരത്തിക്കുലമന
ചത്തിന  ഉണഗ്രായതത്തിലന  അടെത്തിസഗ്രാനതത്തിലഗ്രാണസ  ഇതരലമഗ്രാരു  ദകേപ്പുസ്തകേണ
തയഗ്രാറഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുളതസ.  ഈ  വത്തിഷയതത്തില്  1999  മുതല്  നഗ്രാളത്തിതുവലര
ബേഗ്രാധകേമഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുള  വര്യവസകേളുലടെ  സൂചനകേള്  ഉള്ലപടുത്തുവഗ്രാന്  ശ്രമത്തിചത്തിട്ടുണസ.
ആധത്തികേഗ്രാരത്തികേത ഉറപ്പുവരുത്തുവഗ്രാന് ചടങ്ങളുകടെയണ ഉതരവുകേളുകടെയണ അസ്സല് കൂടെത്തി
പരത്തികശഗ്രാധത്തിക്കുവഗ്രാന് അഭര്യര്ത്ഥത്തിക്കുന.    

ഈ  ദകേപ്പുസ്തകേണ  എലന  സഹപ്രവര്തകേര്ക്കേഗ്രായത്തി  സമര്പത്തിക്കുന.
ഏവര്ക്കുണ ഇതസ പ്രകയഗ്രാജനലപടുലമനസ വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.
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അധധധ്യായയ 1

ചരണ്ഡിതയ

1999  ലലെ  13-ാഗ്രാണ  നത്തിയമണ  അനുസരത്തിചവ  1994  ലലെ  കകേരള  പഞഗ്രായതവ രഗ്രാജവ

നത്തിയമതത്തിലലെ  വകുപ്പെവ   203(1)  ലന്റെ   കഭേദഗതത്തി  24-3-1999  മുതല  പ്രഗ്രാബലെത്യേതത്തില

വരത്തികേയണ കകടണ്ഡിട നണ്ഡികുതണ്ഡി (Building Tax)  എന്നതവ വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി (Property Tax) ആയത്തി

മഗ്രാറുകേയണ  ലചയ.  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിലന്റെ  (Plinth  Area) അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലുള്ള

വധ്യാരഷണ്ഡിക വധ്യാടക മൂലധയ  (ARV - Annual Rental Value) നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനുള്ള

പ്രധഗ്രാന  മഗ്രാനദണ്ഡമഗ്രായത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചു.  നത്തിയമ  കഭേദഗതത്തിക്കേനുസരത്തിച്ചുള്ള  ചട്ടങ്ങള

രൂപലപ്പെടുത്തുന്നത  വലര  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധന  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കുവഗ്രാന്  തകദ്ദേശ  സസ്വയണഭേരണ

സഗ്രാപനങ്ങളക്കേവ  സര്ക്കേഗ്രാര് നത്തിര്കദ്ദേശണ നലകുകേയണ ലചയ. 

1.1  വണ്ഡിവണ്ഡിധ ഉത്തരവുകള

ചട്ടണ  രൂപലപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനു  പകേരണ  26-3-2007  കല  സ.ഉ(എയ.എസജ്)നയ.166/2007/

എല.എസജ്.ജണ്ഡി.ഡണ്ഡി പ്രകേഗ്രാരണ  1-4-2007 മുതല  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

മഗ്രാര്കഗ്ഗകരഖ  പുറലപ്പെടുവത്തിച്ചു.  തഗ്രാലഴ  പറയന്ന  അനുബന്ധ  ഉതരവുകേളണ  തടര്ന്നവ

പുറലപ്പെടുവത്തിച്ചു.

1 സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ.104/2008/എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി തത്തിയതത്തി 2-4-2008

2 സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ. 62/2006/എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി തത്തിയതത്തി 6-3-2008
➔ നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണതത്തിലന്റെ പ്രഗ്രാബലെത്യേ തത്തിയതത്തി 1-4-2008 ആയത്തി 
         നത്തിശ്ചയത്തിച്ചു.

3 സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ. 7/2009/എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി    തത്തിയതത്തി 1-1-2009

4 സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ. 13/2009/എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി  തത്തിയതത്തി 2-1-2009

5 സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ. 124/2009/എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി തത്തിയതത്തി 3-7-2009

വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണതത്തിനഗ്രായത്തി  പുറലപ്പെടുവത്തിച  മഗ്രാര്ഗ്ഗകരഖ  നത്തിയമഗ്രാനുസൃത

മലല്ലെന്ന  വഗ്രാദഗതത്തി  ഉയര്ന്നതത്തിലന  തടര്ന്നവ  സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ.140/2009/

എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി തത്തിയതത്തി  22-03-2009 പ്രകേഗ്രാരണ  പരത്തിഷ്കരണ  നടപടത്തികേള

തഗ്രാത്കേഗ്രാലെത്തികേമഗ്രായത്തി നത്തിര്തത്തിലവക്കേലപ്പെട്ടു. 

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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➢ മഗ്രാര്ഗ്ഗകരഖ  അനുസരത്തിചവ  പുതക്കേത്തിയ  നത്തികുതത്തി  ഈടഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില  തടര്  

വര്ഷങ്ങളത്തിലലെ നത്തികുതത്തിയത്തില ക്രമഫീകേരത്തിക്കുവഗ്രാന് സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ.170/2009/ 

എല.എസവ.ജത്തി.ഡത്തി തത്തിയതത്തി 29-8-2009 പ്രകേഗ്രാരണ നത്തിര്കദ്ദേശണ നലകേത്തി. 

1.2  നണ്ഡിയമ പഭേദഗതണ്ഡിയയ ചടങ്ങളയ

പകരള  പേഞധ്യായത്തജ്  രധ്യാജജ്  (പഭേദഗതണ്ഡി)  നണ്ഡിയമയ  2009  (2009  കല  31-ാധ്യായ  നണ്ഡിയമയ)

അനുസരത്തിചവ  വകുപജ്  203 പുതത്തിയ  നത്തിബന്ധനകേള  ഉളലപ്പെടുതത്തി  സമഗമഗ്രായത്തി

പരത്തിഷ്കരത്തിചതത്തിലന തടര്ന്നവ പ്രകേഗ്രാരണ  2011  കല പകരള പേഞധ്യായത്തജ് രധ്യാജജ്  (വസ്തുനണ്ഡികുതണ്ഡിയയ

പസവന  ഉപേനണ്ഡികുതണ്ഡിയയ  സരചധ്യാരജയ)  ചടങ്ങള രൂപണ  ലകേഗ്രാണ.  ഇകതഗ്രാലട   കകേരള

പഞഗ്രായതവ രഗ്രാജവ  (ലകേട്ടത്തിട നത്തികുതത്തിയണ അതത്തികന്മേലുള്ള സര്ചഗ്രാര്ജണ)  ചട്ടങ്ങള  1996,

കകേരള  പഞഗ്രായതവ  രഗ്രാജവ  (കസവന  നത്തികുതത്തി)  ചട്ടങ്ങള  1995 എന്നത്തിവ റദ്ദേഗ്രാക്കേലപ്പെട്ടു.

1996  ലലെ  കകേരള  പഞഗ്രായതവ  രഗ്രാജവ  (നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയവുണ  ഈടഗ്രാക്കേലുണ  അപ്പെഫീലുണ)

ചട്ടങ്ങളത്തിലലെ ചത്തിലെ വത്യേവസകേള   ഇകപ്പെഗ്രാഴണ ബഗ്രാധകേമഗ്രാണവ.

 2007  ലലെ  മഗ്രാര്ഗ്ഗകരഖ  അനുസരത്തിചവ  2008  ല  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളക്കേവ

നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണതത്തിനഗ്രാവശത്യേമഗ്രായ  ധഗ്രാരഗ്രാളണ  കഫഗ്രാറങ്ങള  അചടത്തിചവ

വത്തിതരണണ  ലചയത്തിരുനലവങത്തിലുണ  പരത്തിഷ്കരണ  നടപടത്തികേള  2009  ല

നത്തിര്തത്തിലവക്കേലപ്പെട്ടതത്തിലന തടര്ന്നവ അവ കേഗ്രാരത്യേകമമഗ്രായത്തി പ്രകയഗ്രാജനലപ്പെടു

ത്തുവഗ്രാന് സഗ്രാധത്തിചത്തില്ലെ. വന് തകേ ഈ ഇനതത്തില നഷ്ടമഗ്രായത്തിട്ടുണ്ടവ.

 അഞ്ചു  വര്ഷതത്തിലലെഗ്രാരത്തിക്കേല  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുകേ  എന്ന  ആശയണ

(Quinquennial  Revision)  നടപ്പെത്തിലെഗ്രാകേഗ്രാതത്തിരുന്നതവ   കകേരളതത്തിലലെ  തകദ്ദേശ

സസ്വയണഭേരണ  സഗ്രാപനങ്ങളലട  ധനസത്തിതത്തിലയ  സഗ്രാരമഗ്രായത്തി  ബഗ്രാധത്തിചത്തിട്ടുണ്ടവ

എന്നതവ യഗ്രാഥഗ്രാര്തത്യേമഗ്രാണവ.

 നത്തിലെത്തിവത്തിലുള്ള നത്തികുതത്തിദഗ്രായകേര്ക്കേവ  1-4-2011  മുതലക്കുണ പുതത്തിയവര്ക്കേവ ഉടന്

പ്രഗ്രാബലെത്യേതത്തിലുണ  പുതത്തിയ  ചട്ടങ്ങള  അനുസരത്തിച്ചുള്ള  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയണ

ബഗ്രാധകേമഗ്രാക്കേത്തി. 2013 ലലെ കഭേദഗതത്തി ചട്ടണ അനുസരത്തിചവ  നണ്ഡിലവണ്ഡിലുള നത്തികുതത്തി 

ദഗ്രായകേരുലട പുതക്കേത്തിയ നത്തികുതത്തിയലട പ്രഗ്രാബലെത്യേ തത്തിയതത്തി  1-4-2013  ആയത്തി  

പുനര് നത്തിര്ണ്ണയത്തിച്ചു.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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അധധധ്യായയ 2

 നണ്ഡിയമങ്ങളയ ചടങ്ങളയ  

2.1  വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി - ചടങ്ങളയ പഭേദഗതണ്ഡി ചടങ്ങളയ

1996  മുതല  പ്രഗ്രാബലെത്യേതത്തിലുണ്ടഗ്രായത്തിരുന്ന  ചട്ടങ്ങലള  അതത്തിലെണഘത്തിച്ചുലകേഗ്രാണ്ടവ

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പുനര്  നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുന്നതത്തിനഗ്രായത്തി  2011 ല

പുറലപ്പെടുവത്തിച  ചട്ടങ്ങളകടയണ  2013  ല  പുറലപ്പെടുവത്തിച  കഭേദഗതത്തി  ചട്ടങ്ങളകടയണ

വത്തിശദഗ്രാണശങ്ങള തഗ്രാലഴ കചര്ക്കുന. 

ക്രമ
നണ.

പുതത്തിയ ചട്ടണ കുറത്തിപ്പെവ

1 2011 ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതവ 

രഗ്രാജവ (വസ്തു നത്തികുതത്തിയണ 

കസവന ഉപനത്തികുതത്തിയണ 

സര്ചഗ്രാര്ജണ) ചട്ടങ്ങള .

1996  ലലെ  കകേരള  പഞഗ്രായതവ  രഗ്രാജവ  (ലകേട്ടത്തിട

നത്തികുതത്തിയണ  അതത്തികന്മേലുള്ള  സര്ചഗ്രാര്ജണ)

ചട്ടങ്ങള  അതത്തിലെണഘത്തിച്ചുലകേഗ്രാണ്ടവ  പുതത്തിയ  ചട്ടണ

നത്തിലെവത്തില വന.

• 1-4-2011 മുതല പധ്യാബലധയ

• സ.ഉ(എയ.എസജ്)നയ.20/2011 തണ്ഡിയതണ്ഡി  4-01-2011

2 2013 ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതവ 

രഗ്രാജവ (വസ്തു നത്തികുതത്തിയണ 

കസവന ഉപനത്തികുതത്തിയണ 

സര്ചഗ്രാര്ജവ) കഭേദഗതത്തി 

ചട്ടങ്ങള  

2011 ലലെ ചട്ടങ്ങളത്തിലലെ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

16  എന്നഫീ  ചട്ടങ്ങളത്തിലുണ  അതത്തിന്കേഫീഴത്തിലുള്ള  ഉപ

ചട്ടങ്ങളത്തിലുണ മഗ്രാറങ്ങള വരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

കഫഗ്രാറണ  1,  2,  4,  5,  6,  7  എന്നത്തിവയണ

പുതക്കേത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

• 1-4-2013 മുതല പധ്യാബലധയ

• സ.ഉ(പേണ്ഡി)നയ.88/2011 തണ്ഡിയതണ്ഡി 13-03-2013

കമല  ചട്ടങ്ങളനുസരത്തിചവ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനവ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായത്തിട്ടുള്ള

പ്രധഗ്രാനലപ്പെട്ട വത്യേവസകേള തഗ്രാലഴ കചര്ക്കുന.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2.2  ചടങ്ങളണ്ഡികല പധധ്യാന നണ്ഡിബന്ധനകള - പഭേദഗതണ്ഡികപളധ്യാകട 

2.2.1 കകടണ്ഡിടങ്ങളകട ഉപേപയധ്യാഗ ക്രമത്തണ്ഡിനനുസരണ്ഡിച്ചുള  തരയ തണ്ഡിരണ്ഡിവജ് 
ചടയ 4(1), 5 

ക്രമ
നണ.

ലകേട്ടത്തിങ്ങളലട തരണ കുറത്തിപ്പെവ

1 പഗ്രാര്പ്പെത്തിടഗ്രാവശത്യേണ    വഫീടുകേള, അപഗ്രാര്ട്ടവലമന്റുകേള, റസത്തിഡന്ഷത്യേല ഫഗ്രാറ്റുകേള, 

കഹഗ്രാസ്റ്റലുകേള. (കലെഗ്രാഡ്ജുകേള ഉളലപ്പെടുന്നതല്ലെ).

2 വത്യേഗ്രാവസഗ്രായത്തികേഗ്രാവശത്യേണ ഉലപ്പെന്നങ്ങള/പദഗ്രാര്തങ്ങള ഉലപഗ്രാദത്തിപ്പെത്തിക്കുകേകയഗ്രാ 

സണസ്കരത്തിക്കുകേകയഗ്രാ കശഖരത്തിക്കുകേകയഗ്രാ യന്ത്രസഗ്രാമഗത്തികേള 

പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഗ്രാ ലചയ്യുന്നതത്തിനുള്ള ലകേട്ടത്തിടങ്ങള.

3 വത്തിദത്യേഗ്രാലെയങ്ങള, 

ആശുപതത്തികേള

-

4 അമമ്യൂസ് ലമന്റെവ പഗ്രാര്ക്കു 

കേള, ലമഗ്രാലബല ടവര്

-

5 വഗ്രാണത്തിജത്യേഗ്രാവശത്യേണ ✔ സഗ്രാധനങ്ങള  വത്തിലക്കുന്നതത്തിനുണ  വഗ്രാങ്ങുന്നതത്തിനുണ

വത്തിലപ്പെനയഗ്രായത്തി  സണഭേരത്തിച്ചു  ലവക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള

ലകേട്ടത്തിടങ്ങള. 

✔ ഭേകണ  ശഗ്രാലെകേളണ  ആരഗ്രാധനഗ്രാലെയങ്ങകളഗ്രാടനു

ബന്ധത്തിച്ചുള്ള  വഗ്രാണത്തിജത്യേഗ്രാവശത്യേതത്തിനുള്ള  ലകേട്ടത്തിട

ങ്ങളണ ഉളലപ്പെടുന്നതഗ്രാണവ.

6 മറവ ആവശത്യേങ്ങള 1. ഓഫഫീസവ
2. ഓഡത്തികറഗ്രാറത്തിയണ
3. കകേഗ്രാണ്ഫറന്സവ ഹഗ്രാള
4. കേലെത്യേഗ്രാണ മണ്ഡപണ
5. വര്ക്കേവകഷഗ്രാപ്പെവ, സര്വഫീസവ കസ്റ്റഷന്
6. കലെഗ്രാഡ്ജുകേള
7. ഏലതങത്തിലുണ ലതഗ്രാഴത്തിലുമഗ്രായത്തി ബന്ധലപ്പെട്ടവ
8. മറവ വത്തിഭേഗ്രാഗങ്ങളത്തില ഉളലപ്പെടഗ്രാതവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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7 സര്ക്കേഗ്രാര് വത്തിജഗ്രാ 

പനണ ലചയ്യുന്ന മറവ 

ലകേട്ടത്തിടങ്ങള

-

 ചതരശ്ര മഫീററത്തിലുള്ള തറ വണ്ഡിസസ്തീരണ്ണത്തണ്ഡികന്റെ   അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലെഗ്രാണവ വസ്തു  നത്തികുതത്തി

     നത്തിശ്ചയത്തികക്കേണ്ടതവ. 

 ഏകേനത്തിലെ ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ കേഗ്രാരത്യേതത്തില ചുമര് കേനണ ഉളലപ്പെലടയള്ള തറ നത്തിരപ്പെത്തിലന്റെ  

വത്തിസഫീര്ണ്ണണ - ചട്ടണ 2(എഫവ)

 ബഹുനത്തിലെ ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ കേഗ്രാരത്യേതത്തില ചുമര് കേനണ ഉളലപ്പെലട തറസഗ്രായ ലടറസവ

ഭേഗ്രാഗണ ഒഴലകേയള്ള  തറ നത്തിരപ്പെത്തിലന്റെ വത്തിസഫീര്ണ്ണണ - ചട്ടണ 2(എഫവ)

ചടയ 7

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത്തിലന്റെ  ഭൂപ്രകദശലത  തഗ്രാലഴ  പറയണ  പ്രകേഗ്രാരണ  കമഖലെകേളഗ്രായത്തി  തരണ
തത്തിരത്തിചവ പ്രസത്തിദ്ധലപ്പെടുകതണ്ടതഗ്രാണവ. 

പഥമയ         വത്തികേസത്തിത പ്രകദശങ്ങള.                                                     

ദദണ്ഡിതസ്തീയയ       വത്തികേസന സഗ്രാധത്യേതയള്ള പ്രകദശങ്ങള.                                   

തണ്ഡിതസ്തീയയ       സസൗകേരത്യേങ്ങളണ, വത്തികേസനവുണ, ജനസഗ്രാന്ദ്രതയണ കുറവുള്ള പ്രകദശങ്ങള.

• കമഖലകേളുലടെ വത്തിവരണ  വഗ്രാര്ഡസ  അടെത്തിസഗ്രാനതത്തിലള മഗ്രാപത്തില് കരഖലപടു  
കതണതഗ്രാണസ - ചടണ 7(4)

ചടയ 6
• വത്തിവത്തിധ ഘടെകേങ്ങലള അടെത്തിസഗ്രാനമഗ്രാക്കേത്തി അടെത്തിസഗ്രാന വസ്തു നത്തികേതത്തിയത്തില്

ഇളവുകേളുണ വര്ദനവുണ അനുവദൈത്തിക്കേഗ്രാവുനതഗ്രാണസ.

2.2.2 നണ്ഡികുതണ്ഡി ഇളവണ്ഡിനുയ വരദ്ധനവണ്ഡിനുയ അടണ്ഡിസധ്യാനമധ്യാപക്കേണ്ട  ഘടകങ്ങള

ക്രമ
നയ.

കകടണ്ഡിടത്തണ്ഡികന്റെ ഘടകയ ഇളവജ്
(%)

വരദ്ധ
നവജ്
(%)

1 ലകേട്ടത്തിടണ 
സത്തിതത്തി 
ലചയ്യുന്ന 
കമഖലെ

1 പ്രഥമണ ഇല്ലെ ഇല്ലെ

2 ദസ്വത്തിതഫീയണ 10 ഇല്ലെ

3 തത്തിതഫീയണ 20 ഇല്ലെ

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2 വഴത്തി സസൗകേരത്യേ
തത്തിലന്റെ 
ലെഭേത്യേത

1 5  മഫീറകറഗ്രാ  അതത്തില കൂടുതകലെഗ്രാ  വഫീതത്തിയള്ള

കറഗ്രാഡത്തില നത്തിന്നവ പ്രകവശന മഗ്രാര്ഗ്ഗണ.

ഇല്ലെ 20

2 5 മഫീററത്തില കുറവുണ ഒന്നര മഫീററത്തില കൂടുതലുണ

വഫീതത്തിയള്ള വഴത്തി സസൗകേരത്യേണ.

ഇല്ലെ ഇല്ലെ

3 ഒന്നര  മഫീറകറഗ്രാ  കുറകവഗ്രാ  വഫീതത്തിയള്ള

നടപ്പെഗ്രാതയത്തിലനത്തിന്നവ പ്രകവശന മഗ്രാര്ഗ്ഗണ. 

10 ഇല്ലെ

4 ലപഗ്രാത വഴത്തി സസൗകേരത്യേണ ഇല്ലെഗ്രാതതവ.    20 ഇല്ലെ

3 കമലക്കൂരയലട
നത്തിര്മത്തിതത്തി

1 കകേഗ്രാണ്ക്രഫീറവ. ഇല്ലെ ഇല്ലെ

2 ഓടവ/ ഷഫീറവ/ ഓലെ/പുലെവല. 10 ഇല്ലെ

4 കേഗ്രാലെപ്പെഴക്കേണ 1 <10 വര്ഷണ. ഇല്ലെ ഇല്ലെ

2 >=10 വര്ഷണ & <25 വര്ഷണ. 10 ഇല്ലെ

3 >=25 വര്ഷണ & <50 വര്ഷണ. 20 ഇല്ലെ

4 >=50 വര്ഷണ. 50 ഇല്ലെ

കധ്യാലപഴക്കേയ  കണക്കേധ്യാക്കുവധ്യാന് വണ്ഡിശദസനസ്തീയമധ്യായ കതളണ്ഡിവുകള ഉണ്ടധ്യാപകണ്ടതധ്യാണജ്.
കതളണ്ഡിവുകളണ്ഡികല്ലെങണ്ഡില ഇളവജ് അനുവദനസ്തീയമല്ലെ - ചടയ 6  കല പേടണ്ഡിക 5 കന്റെ കുറണ്ഡിപജ്.

5 തറ 
നത്തിര്മത്തിതത്തി

1 കമലതരണ  തടത്തി,  ഇറഗ്രാലെത്തിയന്  മഗ്രാര്ബത്തിള,

ഗഗ്രാലനറവ,  വത്തിലെകയറത്തിയ  സഗ്രാധനങ്ങള

ലകേഗ്രാണള്ള  250  ച.മഫീററത്തില  കൂടുതല

വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള തറ. 

- 15

2 സഗ്രാധഗ്രാരണ തറ  ലമഗ്രാലസക്കേവ– , തറകയഗ്രാ  ടവ,

സത്തിമന്റെവ.

- -

6 എയര്കേണ്ടഫീ
ഷനത്തിണഗവ
സസൗകേരത്യേണ

1 ലസന്ടലലെസ്ഡവ എയര്കേണ്ടഫീഷനത്തിണഗവ  

ഉള്ളതവ.

- 10

2 ലസന്ടലലെസ്ഡവ എയര്കേണ്ടഫീഷനത്തിണഗവ 

ഇല്ലെഗ്രാതതവ.

- -

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2.3  ചടങ്ങളണ്ഡികല മറജ് പധധ്യാന നണ്ഡിബന്ധനകള

ചടയ നണ്ഡിബന്ധനകള

ചട്ടണ
3

✔ ഒകര  പുരയത്തിടതത്തില  പരസ്പരണ  ബന്ധമത്തില്ലെഗ്രാലത  നത്തിര്മത്തിചത്തിട്ടുള്ള

ലകേട്ടത്തിടങ്ങലള  ലവകവലറ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളഗ്രായത്തി  പരത്തിഗണത്തിചവ  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

✔ ഒകര പുരയത്തിടതത്തില സത്തിതത്തി  ലചയ്യുന്ന ഒരു ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ അനുബന്ധ

ലകേട്ടത്തിടങ്ങളഗ്രായ  കേക്കൂസവ,  വത്തിറകുപുര,  കേഗ്രാലെത്തിലതഗ്രാഴതവ,  കേഗ്രാര്ലഷഡവ

എന്നത്തിവ പ്രകതത്യേകേ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളഗ്രായത്തി കേണക്കേഗ്രാകക്കേണ്ടതത്തില്ലെ.  അവയലട തറ

വത്തിസഫീര്ണ്ണണ പ്രധഗ്രാന ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തില ഉളലപ്പെടുകത

ണ്ടത്തില്ലെ.

✔ സസ്വത്തിണമത്തിണഗവ  പൂളത്തിലന്റെ  വത്തിസഫീര്ണ്ണണ  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തില  ഉളലപ്പെടു

കതണ്ടതഗ്രാണവ.

✔ ഒകര  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  വത്യേതത്യേസ  ഭേഗ്രാഗങ്ങളക്കേവ  വത്യേതത്യേസ  ലകേട്ടത്തിട  നമര്

നലകേത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില  ഓകരഗ്രാ  ഭേഗ്രാഗകതയണ  പ്രകതത്യേകേണ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളഗ്രായത്തി

കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തി നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

✔ ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  ഏലതങത്തിലുണ  ഭേഗ്രാഗണ  ലപഗ്രാത  ആവശത്യേതത്തിനഗ്രായത്തി  നഫീക്കേത്തി

ലവചഗ്രാല  ആ  ഭേഗ്രാഗതത്തിലന്റെ  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണണ  ആനുപഗ്രാതത്തികേമഗ്രായത്തി  മറവ

ഭേഗ്രാഗങ്ങളലട  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണകതഗ്രാടവ  കൂട്ടത്തി  കചര്തവ  ആ  ഭേഗ്രാഗങ്ങളലട

നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കേണണ.

✔ നത്തികുതത്തിയത്തില നത്തിന്നവ  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തിയ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  വത്തിവരണ  കേഗ്രാണത്തിക്കുന്ന

പ്രകതത്യേകേ രജത്തിസ്റ്റര് ലസക്രട്ടറത്തി സൂകത്തിക്കേണണ.

ചട്ടണ
8

➢ കറഗ്രാഡുകേകളയണ  നടപ്പെഗ്രാതകേകളയണ  തരണതത്തിരത്തിചവ  ലസക്രട്ടറത്തി  പരസത്യേ

ലപ്പെടുകതണ്ടതഗ്രാണവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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ചട്ടണ 9 വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി നണ്ഡിരണ്ണയത്തണ്ഡിനുള മധ്യാനദണയ

• വത്തിവത്തിധ ഘടകേങ്ങളലട അടത്തിസഗ്രാനതത്തില ആവശത്യേമഗ്രായ ഇളവുകേളണ

വര്ദ്ധനവുണ കേണക്കേത്തിലലെടുതവ  തകേ കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തി ലതഗ്രാട്ടടുത ഉയര്ന്ന

പൂര്ണ്ണ സണഖത്യേയത്തികലെക്കേവ ക്രമഫീകേരത്തിചവ  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ വസ്തു നത്തികുതത്തി

കേണക്കേഗ്രാകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.  

• എല്ലെഗ്രാ  ഇനങ്ങളത്തിലുമഗ്രായത്തി  അനുവദത്തിക്കേഗ്രാവുന്ന  ആലകേ  ഇളവവ

അടത്തിസഗ്രാന  വസ്തു  നത്തികുതത്തിയലട  75  ശതമഗ്രാനതത്തില  അധത്തികേരത്തിക്കു

വഗ്രാന് പഗ്രാടത്തില്ലെ.  

ചട്ടണ 9(2)  വത്യേതത്യേസ  ഉപകയഗ്രാഗക്രമമുള്ള  ഒരു  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  കേഗ്രാരത്യേതത്തില

അതതവ  ഭേഗ്രാഗതത്തിനവ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായ  രഫീതത്തിയത്തില  നത്തികുതത്തി  ലവകവലറ

കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തി ലമഗ്രാതണ വസ്തു നത്തികേതത്തി നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 9(5)  വഗ്രാണത്തിജത്യേഗ്രാവശത്യേതത്തിനുണ,  ഓഫഫീസവ  ആവശത്യേതത്തിനുമുള്ള  ബഹുനത്തിലെ

ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ ഭൂനത്തിരപ്പെത്തിലുള്ള നത്തിലെയലട മുകേളത്തിലുള്ള 

ഒന്നഗ്രാണ നത്തിലെയവ കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തിയ വഗ്രാര്ഷത്തികേ നത്തികുതത്തിയലട 5%,  

രണ്ടഗ്രാണ നത്തിലെയവ കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തിയ വഗ്രാര്ഷത്തികേ നത്തികുതത്തിയലട 10%, 

മൂന്നഗ്രാണ നത്തിലെയവ കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തിയ വഗ്രാര്ഷത്തികേ നത്തികുതത്തിയലട 15%, 

നഗ്രാലെഗ്രാണ നത്തിലെയവ കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തിയ വഗ്രാര്ഷത്തികേ നത്തികുതത്തിയലട 20%,  

അഞഗ്രാണ  നത്തിലെയവ കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തിയ വഗ്രാര്ഷത്തികേ നത്തികുതത്തിയലട 25%, 

ആറഗ്രാണ  നത്തിലെ മുതല  മുകേളത്തികലെഗ്രാട്ടവ   ഓകരഗ്രാ  നത്തിലെയണ  കേണക്കേഗ്രാക്കേത്തിയ

വസ്തു  നത്തികുതത്തിയലട   25%  എന്ന  കതഗ്രാതത്തില   വഗ്രാര്ഷത്തികേ   വസ്തു

നത്തികുതത്തിയത്തില ഇളവവ അനുവദത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 11 ➔വസ്തു നത്തികുതത്തി റത്തികട്ടണ് - കഫഗ്രാറണ  2 

➔ലകേട്ടത്തിട ഉടമ റത്തികട്ടണ് സമര്പ്പെത്തിക്കുകമഗ്രാള ലകേപ്പെറവ  രസഫീതവ  നലകേത്തി

കഫഗ്രാറണ 3 പ്രകേഗ്രാരമുള്ള   റത്തികട്ടണ് രജത്തിസ്റ്ററത്തില വത്തിവരണ കചര്ക്കേണണ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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ചട്ടണ 12 ➔നത്തികുതത്തി  റത്തികട്ടണ്  ലസക്രട്ടറത്തികയഗ്രാ  ചുമതലെലപ്പെടുതത്തിയ  ഉകദത്യേഗ്രാഗ

സകനഗ്രാ പരത്തികശഗ്രാധത്തിക്കേണണ.

➔വത്തിവരങ്ങള  വഗ്രാര്ഡവ  അടത്തിസഗ്രാനതത്തില  കഫഗ്രാറണ  4 ല  ഉള്ള  വസ്തു

നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയ രജത്തിസ്റ്ററത്തില കചര്ക്കേണണ.

➔അകനസ്വഷണണ  നടതത്തി  നത്തികുതത്തി  കഭേദഗതത്തി  ലചയ്യുകമഗ്രാള  ഉടമയവ

കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകേത്തി വത്തിശദഫീകേരണതത്തിനുള്ള അവസരണ നലകേണണ.

➔ഒരു  ലകേട്ടത്തിടലത  സണബന്ധത്തിചവ  സലെതവ  കപഗ്രായത്തി  വത്തിവരങ്ങള

കശഖരത്തിചവ  അകനസ്വഷണണ  നടത്തുവഗ്രാന്  ലസക്രട്ടറത്തി  ഒരു

ഉകദത്യേഗ്രാഗസലന ചുമതലെലപ്പെടുകതണ്ടതഗ്രാണവ. 

➔ഉകദത്യേഗ്രാഗസന്  ഇക്കേഗ്രാരത്യേതത്തില  വഫീഴ്ച  വരുതത്തിയഗ്രാല  ഇത  മൂലെണ

ഉണ്ടഗ്രാകുന്ന  നഷ്ടണ  ഉകദത്യേഗ്രാഗസനത്തില  നത്തിനണ  ഈടഗ്രാകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

വകുപ്പുതലെ നടപടത്തികേളണ സസ്വഫീകേരത്തിക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

➔ചട്ടങ്ങളക്കേവ അനുസൃതമഗ്രായത്തി വസ്തു നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയണ നടകതണ്ടതവ

ലസക്രട്ടറത്തിയലട ചുമതലെയഗ്രാണവ.

➔അകനസ്വഷണണ  നടത്തുവഗ്രാന്  ലസക്രട്ടറത്തി  ഒരു  ഉകദത്യേഗ്രാഗസലന

ചുമതലെലപ്പെടുതഗ്രാത  പകണ  ഉണ്ടഗ്രാകുന്ന  നഷ്ടതത്തിനവ  ലസക്രട്ടറത്തി

ഉതരവഗ്രാദത്തിയഗ്രായത്തിരത്തിക്കുണ.

ചട്ടണ 13 ➔വസ്തു നത്തികുതത്തി ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ രജത്തിസ്റ്റര് - കഫഗ്രാറണ 8

ചട്ടണ 14 ➔ഓകരഗ്രാ നത്തികുതത്തിദഗ്രായകേനുണ  ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകകേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 15 നണ്ഡികുതണ്ഡിയകട ഒടുക്കേജ്

➔രണ്ടവ  തലെത്യേ  അര്ദ്ധ  വര്ഷ  ഗഢുക്കേളഗ്രാകയഗ്രാ  ആദത്യേ  അര്ദ്ധ  വര്ഷണ

ഒറതവണയഗ്രാകയഗ്രാ നത്തികുതത്തി ഒടുക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

➔അര്ദ്ധ  വര്ഷ  നത്തികുതത്തി  ലവകേത്തി  ഒടുക്കേത്തിയഗ്രാല  209(ഇ)  വകുപ്പെവ

അനുസരത്തിചവ പത്തിഴ ബഗ്രാധകേമഗ്രാണവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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ചട്ടണ 16 അപസ്തീലുയ റണ്ഡിവണ്ഡിഷനുയ 

➢  ലസക്രട്ടറത്തിയലട  ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ  കനഗ്രാട്ടഫീസവ  ലെഭേത്തിചവ   30  ദത്തിവസതത്തിനകേണ

ധനകേഗ്രാരത്യേ സ്റ്റഗ്രാന്റെത്തിണഗവ കേമത്തിറത്തി മുമഗ്രാലകേ അപ്പെഫീല നലകേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ. 

➢ അപ്പെഫീല നലകേലപ്പെടുന്ന അര്ദ്ധ വര്ഷഗ്രാവസഗ്രാനണ വലരയള്ള നത്തികുതത്തി

ഒടുക്കേത്തിയത്തിട്ടത്തിലല്ലെങത്തില അപ്പെഫീല നത്തിരസത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

➢ ലസക്രട്ടറത്തിയലട നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയതത്തില അപഗ്രാകേതകേള ഉലണ്ടങത്തില

ധനകേഗ്രാരത്യേ  സ്റ്റഗ്രാന്റെത്തിണഗവ  കേമത്തിറത്തിക്കേവ  നത്തികുതത്തി  പുനര്  നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കേഗ്രാവു

ന്നതഗ്രാണവ.  

➢ അപ്പെഫീല നത്തിരസത്തിചഗ്രാല കേഗ്രാരണണ വത്യേക്തമഗ്രാകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

➢ ധനകേഗ്രാരത്യേ  സ്റ്റഗ്രാന്റെത്തിണഗവ  കേമത്തിറത്തിയലട  തഫീരുമഗ്രാനതത്തിലനതത്തിലര  30

ദത്തിവസതത്തിനകേണ തകദ്ദേശ സസ്വയണഭേരണ സഗ്രാപനങ്ങളക്കു കവണ്ടത്തിയള്ള

ലടബമ്യൂണല മുമഗ്രാലകേ റത്തിവത്തിഷന് ഹര്ജത്തി നലകേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 17 ഉപേപയധ്യാഗ ക്രമത്തണ്ഡിലുള മധ്യാറയ

➔വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനു  കശഷണ  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  ഉപകയഗ്രാഗ

ക്രമതത്തിലുണ തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിലുണ മഗ്രാറണ വരുതത്തിയഗ്രാല ആ വത്തിവരണ

ലകേട്ടത്തിട  ഉടമ  ലസക്രട്ടറത്തിലയ  അറത്തിയത്തിക്കേണണ.  11-ാഗ്രാണ  ചട്ടണ

അനുസരത്തിച്ചുള്ള പുതക്കേത്തിയ വസ്തു നത്തികുതത്തി റത്തികട്ടണ് സമര്പ്പെത്തിക്കേണണ. 

➔പുതക്കേത്തിയ റത്തികട്ടണ് സമര്പ്പെത്തിചത്തിലല്ലെങത്തില  1000 രൂപകയഗ്രാ പുതക്കേത്തിയ

വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയണ  മൂലെമുണ്ടഗ്രാകുന്ന  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധനകവഗ്രാ

ഏതഗ്രാകണഗ്രാ അധത്തികേണ അതവ പത്തിഴയഗ്രായത്തി ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ ഈടഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്ന

തഗ്രാണവ.

➔പുതക്കേത്തിയ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി   അതതവ  അര്ദ്ധ  വര്ഷഗ്രാരണഭേണ  മുതല

പ്രഗ്രാബലെത്യേതത്തില നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 18 കകവശക്കേധ്യാരണ്ഡില നണ്ഡിനയ നണ്ഡികുതണ്ഡി ഈടധ്യാക്കേല

 ലകേട്ടത്തിട ഉടമ വഫീഴ്ച വരുതത്തിയഗ്രാല ലകേവശക്കേഗ്രാരത്തില നത്തിനണ നത്തികുതത്തി

ഈടഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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ചട്ടണ 19 നണ്ഡികുതണ്ഡി ഒടുക്കുന്നതണ്ഡില വസ്തീഴ്ചവരുത്തണ്ഡിയധ്യാല നണ്ഡിയമ നടപേടണ്ഡി

 നത്തികുതത്തി ഒടുക്കുന്നതത്തില വഫീഴ്ച വരുതത്തിയഗ്രാല വകുപ്പെവ  210,  1996  ലലെ

കകേരള  പഞഗ്രായതവ  രഗ്രാജവ  (നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയവുണ  ഈടഗ്രാക്കേലുണ

അപ്പെഫീലുണ)  ചട്ടങ്ങള എന്നത്തിവ അനുസരത്തിചവ  ജപത്തി,  ലപ്രഗ്രാസത്തികേമ്യൂഷന്,

വത്യേവഹഗ്രാരണ എന്നഫീ നടപടത്തികേള സസ്വഫീകേരത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 20 നണ്ഡിയമധ്യാനുസൃതമല്ലെധ്യാകത നണ്ഡിരമണ്ഡിച്ച കകടണ്ഡിടങ്ങളകട വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി നണ്ഡിരണ്ണയയ 

 പ്രകതത്യേകേ ലകേട്ടത്തിട  നമര് നലകേത്തി കഫഗ്രാറണ  10  ല ഉള്ള രജത്തിസ്റ്ററത്തില

വത്തിവരണ കചര്ക്കേണണ. 'യ.എ' എന്നതത്തികനഗ്രാലടഗ്രാപ്പെണ  വരഷവുയ കചര്തവ

നമര് നലകേണണ. 

 നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതവ ചട്ടണ 20(3) ലലെ നത്തിബന്ധന പ്രകേഗ്രാരണ.  

 സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ.170/2016/തസസ്വഭേവ  തത്തിയതത്തി  16-11-2016

പ്രകേഗ്രാരണ  1500  ച.അടത്തി വലരയള്ള വത്യേക്തത്തിഗത വഗ്രാസ  ഗൃഹങ്ങളക്കേവ

യ.എ നമര് നലകേത്തി  തഗ്രാത്കേഗ്രാലെത്തികേ റസത്തിഡന്ഷത്യേല സര്ട്ടത്തിഫത്തിക്കേറവ

അനുവദത്തിചവ  നത്തിയമ  പ്രകേഗ്രാരമുള്ള സഗ്രാകത്യേപതങ്ങള നലകുന്നതത്തിനുണ

വസ്തു നത്തികുതത്തി ഈടഗ്രാക്കുന്നതത്തിനുണ തകദ്ദേശ സസ്വയണഭേരണ സഗ്രാപനങ്ങ

ളക്കേവ അധത്തികേഗ്രാരണ നലകേത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

  തഗ്രാത്കേഗ്രാലെത്തികേ  റസത്തിഡന്ഷത്യേല  സര്ട്ടത്തിഫത്തിക്കേറവ  കറഷന്  കേഗ്രാര്ഡവ,

കുടത്തിലവള്ള കേണകന്, കവഗ്രാട്ടര് പട്ടത്തികേയത്തില കപരു കചര്ക്കേല എന്നഫീ

ആവശത്യേങ്ങളക്കേവ മഗ്രാതണ ഉപകയഗ്രാഗത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 21 ഒഴണ്ഡിഞ്ഞു കണ്ഡിടക്കുന്ന കകടണ്ഡിടത്തണ്ഡിനുള നണ്ഡികുതണ്ഡി ഇളവജ്

 ഒഴത്തിഞ്ഞു കേത്തിടന്ന ദത്തിവസങ്ങളലട എണ്ണതത്തിനവ ആനുപഗ്രാതത്തികേമഗ്രായത്തി 

വഗ്രാര്ഷത്തികേ നത്തികുതത്തിയലട പകുതത്തിയത്തില കേവത്തിയഗ്രാത തകേ ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ 

ഇളവു ലചയ നലകേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ. 

 ഉടമകയഗ്രാ  ഏജകന്റെഗ്രാ  ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ  കനഗ്രാട്ടഫീസവ  നലകേത്തി  ഒഴത്തിഞ്ഞു

കേത്തിടക്കുന്ന വത്തിവരണ അറത്തിയത്തിചത്തിട്ടത്തിലല്ലെങത്തില ഇളവവ നലകേഗ്രാവുന്നതല്ലെ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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ചട്ടണ 22 കകടണ്ഡിടത്തണ്ഡികന്റെ കകമധ്യാറയ 

 ലകേട്ടത്തിടണ  ലകേമഗ്രാറണ  ലചയ്യുന്ന ആളണ  ലകേമഗ്രാറത്തി  കേത്തിട്ടുന്ന ആളണ  മൂന

മഗ്രാസതത്തിനുള്ളത്തില ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകേണണ.

 ലകേട്ടത്തിട  ഉടമ  മരണലപ്പെട്ടഗ്രാല  അവകേഗ്രാശത്തി  ഒരു  വര്ഷതത്തിനകേണ

ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകേണണ.

 കനഗ്രാട്ടഫീസവ  നലകുന്നതത്തികലെഗ്രാ  കരഖകേള  ഹഗ്രാജരഗ്രാക്കുന്നതത്തികലെഗ്രാ  വഫീഴ്ച

വരുതത്തിയഗ്രാല ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ 500 രൂപ വലര പത്തിഴ ചുമതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 23 ഉടമസധ്യാവകധ്യാശയ

➢ ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  ഉടമസഗ്രാവകേഗ്രാശണ  സണബന്ധത്തിചവ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്ണ്ണയ  രജത്തിസ്റ്ററത്തില  മഗ്രാറണ  വരുത്തുന്നതത്തിനുള്ള  അകപകയത്തികന്മേല

ലസക്രട്ടറത്തി ചട്ടപ്രകേഗ്രാരമുള്ള നടപടത്തികേള സസ്വഫീകേരത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

ചട്ടണ 24 കകടണ്ഡിടത്തണ്ഡിനുള  മധ്യാറയ  

➢ ലകേട്ടത്തിടണ പണത്തിയകേകയഗ്രാ,  പുതക്കേത്തി പണത്തിയകേകയഗ്രാ  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ  15

ദത്തിവസണ  മുമവ  ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ  കനഗ്രാട്ടഫീസണ  നത്തികുതത്തി  റത്തികട്ടണണ

നലകകേണ്ടതഗ്രാണവ. 

➢ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകുന്നതത്തില വഫീഴ്ച വരുതത്തിയഗ്രാല ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ  500 രൂപ

വലര പത്തിഴ ചുമതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

➢ ലകേട്ടത്തിടണ ലപഗ്രാളത്തിച്ചു കേളയകമഗ്രാള ലകേട്ടത്തിട ഉടമ ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ

നലകേണണ.  ലകേട്ടത്തിടണ  ലപഗ്രാളത്തിച്ചു  കേളയന്ന  അര്ദ്ധ  വര്ഷതത്തിലന്റെ

അവസഗ്രാനണ വലരയള്ള നത്തികുതത്തി ഒടുകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

2.4  വസ്തുനണ്ഡികുതണ്ഡി  - പധധ്യാന പരഖകള

കഫഗ്രാറണ 2  – നത്തികുതത്തി ദൈഗ്രാതഗ്രാക്കേള് പൂരത്തിപത്തിച്ചു നല്കേത്തിയ വത്തിവരങ്ങള്

കഫഗ്രാറണ 4  – വസ്തു നത്തികുതത്തി നത്തിര് ണ്ണയ (അസസ്സസലമനസ) രജത്തിസ്റ്റര്

കഫഗ്രാറണ 6  – വസ്തു നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയണ - വത്തിവര കശഖരണ കഫഗ്രാറണ

കഫഗ്രാറണ 8 - വസ്തുനത്തികുതത്തി ഡത്തിമഗ്രാനസ രജത്തിസ്റ്റര് 

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2.5  പസവന ഉപേനണ്ഡികുതണ്ഡി (ചടയ 26, 27)

ഒരു  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതവ  പ്രകദശതവ  സത്തിതത്തി  ലചയ്യുന്നതണ  1994 ലലെ  കകേരള

പഞഗ്രായതവ രഗ്രാജവ  നത്തിയമതത്തിലലെ വകുപ്പെവ  207(1)  പ്രകേഗ്രാരണ  കസവന ഉപനത്തികുതത്തിയത്തില

നത്തിന്നവ  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേലപ്പെട്ടത്തിട്ടത്തില്ലെഗ്രാതതമഗ്രായ  ഏലതഗ്രാരു  ലകേട്ടത്തിടതത്തികന്റെയണ  ഉടമസനത്തില

നത്തിനണ, പ്രസ്തുത ലകേട്ടത്തിടണ സത്തിതത്തി ലചയ്യുന്ന ഭൂമത്തിയത്തികലെഗ്രാ അതത്തിലന്റെ സമഫീപ പ്രകദശകതഗ്രാ

ശുചത്തിതസ്വ  പരത്തിപഗ്രാലെനണ,  ജലെവത്തിതരണണ,  ലതരുവു  വത്തിളക്കുകേളണ  ലഡ്രൈകനജുണ  തടങ്ങത്തിയ

കസവനങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതവ നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്ന നത്തിരക്കേത്തില

കസവന ഉപനത്തികുതത്തി ചുമതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.   

ചുമതഗ്രാവുന്ന  ഏറവുണ  കുറഞ്ഞ  കസവന  ഉപനത്തികുതത്തിയലട  നത്തിരക്കുകേളലട

വത്തിശദഗ്രാണശങ്ങള തഗ്രാലഴ കചര്ക്കുന. 

കസവനണ ചുമതഗ്രാവുന്ന കുറഞ്ഞ കസവന ഉപനത്തികുതത്തി

ശുചത്തിതസ്വ പരത്തിപഗ്രാലെനണ വസ്തു നത്തികുതത്തിയലട 4% ല കുറയഗ്രാത തകേ

ജലെ വത്തിതരണണ വസ്തു നത്തികുതത്തിയലട 3% ല കുറയഗ്രാത തകേ

ലതരുവു വത്തിളക്കുകേള വസ്തു നത്തികുതത്തിയലട 2% ല കുറയഗ്രാത തകേ

ലഡ്രൈകനജവ വസ്തു നത്തികുതത്തിയലട 1% ല കുറയഗ്രാത തകേ

● കുറണ്ഡിപജ്: ഭൂരത്തിഭേഗ്രാഗണ  പഞഗ്രായത്തുകേളണ  കസവന  ഉപനത്തികുതത്തിയലട  സഗ്രാധത്യേത

നഗ്രാളത്തിതവലര  പരത്തിഗണത്തിചത്തിട്ടത്തില്ലെ.  വരുമഗ്രാന  വര്ദ്ധനവത്തിലുപരത്തിയഗ്രായത്തി  ലപഗ്രാത

ജനങ്ങളക്കേവ  ലമചലപ്പെട്ട  കസവനണ  ഉറപ്പെഗ്രാക്കുവഗ്രാന്  കസവന  ഉപനത്തികുതത്തി

ചുമത്തുന്നതത്തിലൂലട  സഗ്രാധത്തിക്കുന്നതഗ്രാലണന്ന  തത്തിരത്തിചറത്തിവവ  സഗ്രാപനങ്ങളക്കേവ

ഉണ്ടഗ്രാകകേണ്ടതഗ്രാലണന്നവ വത്തിലെയത്തിരുത്തുന.

2.6  പപതധക സസൗകരധങ്ങള  ഏരകപടുത്തുന്നതണ്ഡിനജ് ഫസ്തീസജ് (ചടയ 29)

ഒരു  ലകേട്ടത്തിടതത്തിനഗ്രായത്തി  പഞഗ്രായതവ  എലന്തെങത്തിലുണ  കസവനണ  ഏര്ലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടു

ലണ്ടങത്തില ലചലെവത്തിനവ ആനുപഗ്രാതത്തികേമഗ്രായത്തി പഞഗ്രായതവ നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്ന ഫഫീസവ  ലകേട്ടത്തിട

ഉടമയത്തില നത്തിനണ ഈടഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2.7 പകന്ദ്ര സരക്കേധ്യാരണ്ഡികന്റെ ഉടമസതയണ്ഡിലുള കകടണ്ഡിടങ്ങളക്കേജ് സരചധ്യാരജജ്

    (ചടയ 30)

➔ വസ്തു നത്തികുതത്തിയത്തില നത്തിനണ ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കേഗ്രാരത്തിലന്റെ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട

കേഗ്രാരത്യേതത്തില  ശുചത്തിതസ്വ  പരത്തിപഗ്രാലെനണ,  ജലെവത്തിതരണണ,  ലതരുവുവത്തിളക്കുകേള,  

ലഡ്രൈകനജവ  എന്നഫീ  കസവനങ്ങളക്കേവ  പഞഗ്രായതത്തിനവ  സര്ചഗ്രാര്ജവ  

ഈടഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ. 

➔ പൂര്ണ്ണമഗ്രായ കസവനങ്ങളക്കേവ ചട്ടപ്രകേഗ്രാരണ കേണക്കേഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്ന വസ്തു നത്തികുതത്തിയലട  

75%,  ഭേഗ്രാഗത്തികേമഗ്രായ  കസവനങ്ങളക്കേവ  50%,  കസവനങ്ങലളഗ്രാനണ  പ്രകതത്യേകേണ  

ലെഭേത്യേമഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലെഗ്രാത  സണഗതത്തിയത്തില  331/3%  എന്നത്തിങ്ങലന  സര്ചഗ്രാര്ജവ  

ഈടഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

2.8 വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡിയണ്ഡിപന്മേലുള സരചധ്യാരജജ്     (ചടയ 31)

✔ ഏലതങത്തിലുണ  പദ്ധതത്തികക്കേഗ്രാ,  ലപ്രഗ്രാജകത്തികനഗ്രാ,  പഗ്രാനത്തികനഗ്രാ  കവണ്ടത്തി

ലചലെവഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുള്ള ലചലെവവ  നത്തികേത്തുന്നതത്തിനഗ്രായത്തി  പഞഗ്രായതത്തിനവ  സര്ചഗ്രാര്ജവ

ചുമതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

✔ പഞഗ്രായതവ പ്രകമയണ മൂലെണ തഫീരുമഗ്രാനലമടുകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

✔ ചുമതലപ്പെട്ട വസ്തു നത്തികുതത്തിയത്തികന്മേല 50% ല അധത്തികേമല്ലെഗ്രാത സര്ചഗ്രാര്ജവ ഒരു 

പ്രകദശത്തു നത്തിന്നവ ഒരു നത്തിശ്ചത്തിത കേഗ്രാലെകതക്കേവ ഈടഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

2.9  പകരള പേഞധ്യായത്തജ്  രധ്യാജജ് നണ്ഡിയമത്തണ്ഡികല പഭേദഗതണ്ഡി

പഞഗ്രായതവ  രഗ്രാജവ  നത്തിയമതത്തിലലെ  വസ്തു  നത്തികുതത്തിയമഗ്രായത്തി  ബന്ധലപ്പെട്ട  203-ാഗ്രാണ

വകുപ്പെത്തില  കേഗ്രാതലെഗ്രായ  മഗ്രാറണ  വരുതത്തി  പുറലപ്പെടുവത്തിച  കഭേദഗതത്തി  ആകത്തിലന്റെ  പ്രസക്ത

ഭേഗ്രാഗങ്ങള തഗ്രാലഴ കചര്ക്കുന.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2013 കല പകരള പേഞധ്യായത്തജ് രധ്യാജജ്  (പഭേദഗതണ്ഡി) ആകജ് 

(2013 കല 23-ാധ്യായ ആകജ്)

1994  ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതവ രഗ്രാജവ ആകത്തിലലെ  203(4), 203(7), 203(9), 203(10),

203(12), 203(14), 203(19), 207  വകുപ്പുകേളത്തില കഭേദഗതത്തി വരുതത്തി.

232, 272   വകുപ്പുകേളത്തില കൂടത്തി കഭേദഗതത്തി വരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

വകുപ്പെവ  

203(4)

ഓകരഗ്രാ അഞ്ചുവര്ഷണ കൂടുകമഗ്രാളുണ ഒരു വര്ഷണ  5%  എന നത്തിരക്കേത്തില്

25% വര്ദനവസ വരുതത്തി നത്തികുതത്തി പുതുക്കേത്തി നത്തിശ്ചയത്തികക്കേണതഗ്രാണസ. 

വകുപ്പെവ

207

സര്ക്കേഗ്രാരത്തിലന്റെ  അണഗഫീകേഗ്രാരമുള്ള  വത്തിദത്യേഗ്രാഭേത്യേഗ്രാസ  സഗ്രാപനങ്ങളലട  ഉടമസത

യത്തിലുള്ളതണ  ഹയര  കസക്കേണ്ടറണ്ഡി  തലയ വലരയള്ളതമഗ്രായ,  വത്തിദത്യേഗ്രാഭേത്യേഗ്രാസ

ആവശത്യേതത്തിനു  മഗ്രാതണ  ഉപകയഗ്രാഗത്തിക്കുന്ന  ലകേട്ടത്തിടങ്ങകളയണ,  അതരണ

സഗ്രാപനങ്ങളത്തിലലെ  വത്തിദത്യേഗ്രാര്തത്തികേള  മഗ്രാതണ  തഗ്രാമസത്തിക്കുന്ന  കഹഗ്രാസ്റ്റല

ലകേട്ടത്തിടങ്ങകളയണ വസ്തു നത്തികുതത്തിയത്തില നത്തിന്നവ ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തി.

കുറണ്ഡിപജ്  : 1994  കല  പകരള  പേഞധ്യായത്തജ്  രധ്യാജജ്  നണ്ഡിയമത്തണ്ഡികല  207  -ാധ്യായ  വകുപണ്ഡില  വസ്തു
നണ്ഡികുതണ്ഡിയണ്ഡില  നണ്ഡിനയ  ഒഴണ്ഡിവധ്യാക്കേണ്ഡിയണ്ഡിട്ടുള  മറജ്  സധ്യാപേനങ്ങളകട  വണ്ഡിശദധ്യായശങ്ങള
ഉളകപടുത്തണ്ഡിയണ്ഡിട്ടുണ്ടജ്.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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 അധധധ്യായയ 3

വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി പേരണ്ഡിഷ്കരണയ - പധധ്യാന സരക്കേധ്യാര  ഉത്തരവുകള

3.1 വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി പേരണ്ഡിഷ്കരണത്തണ്ഡിപന്മേലുള പഭേദഗതണ്ഡി ഉത്തരവുകള

3.1.എ  കൂടണ്ഡിയതയ കുറഞ്ഞതമധ്യായ നണ്ഡിരക്കുകള - ഒന്നധ്യായ വണ്ഡിജധ്യാപേനയ
(സ.ഉ(അ)നയ.19/2011/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 14-1-2011)

എസവ.ആര്.ഒ നണ. 36/2011 :  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട ഉപകയഗ്രാഗ ക്രമതത്തിനനുസരത്തിചവ ചതരശ്ര
മഫീറര്  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിനവ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായ  കുറഞ്ഞതണ  കൂടത്തിയതമഗ്രായ  നത്തിരക്കുകേള
നത്തിശ്ചയത്തിച്ചു ലകേഗ്രാണള്ള വത്തിജഗ്രാപനണ. (1-4-2011 മുതല ബധ്യാധകയ).

ക്രമ
നയ.

 
കകടണ്ഡിടങ്ങളകട വണ്ഡിവരണയ

ഏറവുയ
കുറഞ്ഞ
നണ്ഡിരക്കേജ്
(രൂപേ)

ഏറവുയ
കൂടണ്ഡിയ
നണ്ഡിരക്കേജ്
(രൂപേ)

1 പഗ്രാര്പ്പെത്തിടണ 3 8

2 വധ്യാണണ്ഡിജധധ്യാവശധത്തണ്ഡിനുളവ

i. 100 ച.മഫീ വലര തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള കഹഗ്രാട്ടല, 

റകസ്റ്റഗ്രാറന്റുകേള, കഷഗ്രാപ്പുകേള, കഗഗ്രാഡസൗണ്

30 60

ii. 100 ച.മഫീററത്തിനവ മുകേളത്തില തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള കഹഗ്രാട്ടല, 

റകസ്റ്റഗ്രാറന്റുകേള, കഷഗ്രാപ്പുകേള, കഗഗ്രാഡസൗണ്

50 70 

iii. 200 ച.മഫീ വലര തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള സൂപ്പെര് മഗ്രാര്ക്കേറ്റുകേള, 

കഷഗ്രാപ്പെത്തിണഗവ മഗ്രാളകേള

30 60

iv. 200 ച.മഫീററത്തിനവ  മുകേളത്തില തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള സൂപ്പെര് 

മഗ്രാര്ക്കേറ്റുകേള, കഷഗ്രാപ്പെത്തിണഗവ മഗ്രാളകേള

70 90

v. ബങ്കുകേള, ലപട്ടത്തിക്കേടകേള, കേമമ്യൂട്ടര് ലസന്റെറുകേള, 

ഫഫ്യുവല കസ്റ്റഷന്

30 60

3 ആഫഫീസവ ആവശത്യേതത്തിനുള്ളവ 30 50

4 വത്തിദത്യേഗ്രാഭേത്യേഗ്രാസ ആവശത്യേതത്തിനുള്ളവ 3 8

5 ആശുപതത്തികേള 3 8

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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6 അസണബത്തി ലകേട്ടത്തിടണ, കേണ്ലവന്ഷന് ലസന്റെര്, 

ഓഡത്തികറഗ്രാറത്തിയണ, സത്തിനത്തിമഗ്രാ തത്തിയറര്, കേലെത്യേഗ്രാണ മണ്ഡപണ, 

കലെഗ്രാഡ്ജവ

20 40

7 വധവസധ്യായ ആവശധത്തണ്ഡിനുളവ

i. ലകേതറത്തി ലഷഡവ, കേയര്പത്തിരത്തി ലഷഡവ, കേശുവണ്ടത്തി ഫഗ്രാകറത്തി 
ലഷഡവ, മതത്യേ സണസ്കരണ ലഷഡവ, കകേഗ്രാഴത്തി വളര്തല 
ലഷഡവ, ലലെവവ കസ്റ്റഗ്രാക്കേവ ലഷഡവ, കേരകേസൗശലെ നത്തിര്മഗ്രാണ 
ലഷഡവ, പട്ടുനൂല ലഷഡവ, കസ്റ്റഗ്രാകറജവ ലഷഡവ, പഫീലെത്തിണഗവ 
ലഷഡവ, ലകേലതഗ്രാഴത്തില ലഷഡവ, ഇഷ്ടത്തികേ ചൂള, തടത്തി മത്തില

10 20

ii. ഇതര വത്യേവസഗ്രായങ്ങളക്കേഗ്രാവശത്യേമുള്ളവ 40 60

8 റത്തികസഗ്രാര്ട്ടുകേള 80 90

9 അമമ്യൂസ് ലമന്റെവ പഗ്രാര്ക്കുകേള 20 40

10 ലമഗ്രാലബല ലടലെകഫഗ്രാണ് ടവര് 400 500

പമല പേറഞ്ഞ പകധ്യാരമുള സധ്യാപേനങ്ങളക്കു പുറപമ പുതണ്ഡിയ  സധ്യാപേനങ്ങള കൂടണ്ഡി

ഉളകപടുത്തണ്ഡി സരക്കേധ്യാര ഉത്തരവജ് പുറകപടുവണ്ഡിച്ചണ്ഡിട്ടുണ്ടജ്. വണ്ഡിശദധ്യായശങ്ങള തധ്യാകഴ പചരക്കുന.

3.1.ബണ്ഡി   കൂടണ്ഡിയതയ കുറഞ്ഞതമധ്യായ നണ്ഡിരക്കുകള-രണ്ടധ്യായ വണ്ഡിജധ്യാപേനയ 
(സ.ഉ(അ)നയ.36/2015/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 24-2-2015)

എസജ്.ആര.ഒ നയ. 100/2015    

ക്രമ
നയ.

 
കകടണ്ഡിടങ്ങളകട വണ്ഡിവരണയ

ഏറവുയ
കുറഞ്ഞ
നണ്ഡിരക്കേജ്
(രൂപേ)

ഏറവുയ
കൂടണ്ഡിയ
നണ്ഡിരക്കേജ്
(രൂപേ)

1 സസ്വകേഗ്രാരത്യേ കഹഗ്രാസ്റ്റല, കഹഗ്രാണ കസ്റ്റ 30 60

2 ലമകക്രഗ്രാ സഗ്രാള ആന്റെവ മഫീഡത്തിയണ എന്റെര്ലപ്രസസവ 
ലഡവലെപ്ലമന്റെവ ആകവ 2006 പ്രകേഗ്രാരണ രജത്തിസ്റ്റര് ലചയ 
വത്യേവസഗ്രായ യൂണത്തിറ്റുകേളലട ലകേട്ടത്തിടങ്ങള

15 25

3 ആയര്കവദ സഖചത്തികേത്തിതഗ്രാ കകേന്ദ്രങ്ങള 150 160

4 വത്തിദത്യേഗ്രാഭേത്യേഗ്രാസ സഗ്രാപനതത്തിലന്റെ കകേഗ്രാമസൗണ്ടത്തില വരുന്നതണ 
അതത്തിലന്റെ ആവശത്യേങ്ങളക്കേവ  മഗ്രാതമുള്ള ഓഡത്തികറഗ്രാറത്തിയണ, 
കേഗ്രാന്റെഫീന്, വര്ക്കേവകഷഗ്രാപ്പെവ എന്നത്തിവയവ ഉറപ്പെത്തിലന്റെ 
(undertaking) അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലുള്ള നത്തിരക്കേവ.  
മറവ ആവശത്യേങ്ങളക്കേവ ഉപകയഗ്രാഗത്തിചഗ്രാല ഇളവവ ബഗ്രാധകേമല്ലെ.

3 8
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✔ ചട്ടണ  4  അനുസരത്തിചവ   ഓകരഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുണ  ഓകരഗ്രാ ഇനണ ലകേട്ടത്തിടതത്തിനുണ

സര്ക്കേഗ്രാര്   നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിട്ടുള്ള  പരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തിലുള്ള  ഒരു  നത്തിരക്കേവ  പ്രകമയണ  മൂലെണ

നത്തിശ്ചയത്തിചവ  പ്രസത്തിദ്ധലപ്പെടുകതണ്ടതഗ്രാണവ.  ഈ  അടത്തിസഗ്രാന  നത്തികുതത്തി

നത്തിരക്കേനുസരത്തിചഗ്രാണവ ഓകരഗ്രാ ലകേട്ടത്തിടതത്തിനുണ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതവ.  

✔ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  യഥഗ്രാര്ത  ഉപകയഗ്രാഗ  ക്രമതത്തിനനുസരത്തിച്ചുള്ള  വത്തിവരങ്ങളഗ്രാണവ

കഫഗ്രാറണ 6 ല ഉളലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളലതന്നവ ഉറപ്പെഗ്രാകക്കേണ്ടതവ അനത്തിവഗ്രാരത്യേമഗ്രാണവ.

✔ ഡഗ്രാറഗ്രാ എന്ടത്തിയത്തില അപഗ്രാകേത ഉണ്ടഗ്രായഗ്രാലുണ യഥഗ്രാര്തതത്തില നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ട 

നത്തികുതത്തിയത്തില വത്യേതത്യേഗ്രാസണ വരുന്നതഗ്രാണവ.

3.2  മറജ്  പധധ്യാന പഭേദഗതണ്ഡി ഉത്തരവുകള

3.2.എ  നണ്ഡികുതണ്ഡി ഒടുപക്കേണ്ട രസ്തീതണ്ഡി

(സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ.132/05/ തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-5-2012)

➢ വസ്തു നത്തികുതത്തി രണ്ടവ തലെത്യേ ഗഡുക്കേളഗ്രായത്തി ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ ലചകയ്യേണ്ടതഗ്രാണവ. 

➢ ഒന്നഗ്രാണ അര്ദ്ധ വഗ്രാര്ഷത്തികേ ഗഡു ലതഗ്രാട്ടടുത പൂര്ണ്ണ സണഖത്യേയത്തികലെക്കേവ  ക്രമഫീകേരത്തിചവ 

ഈടഗ്രാകക്കേണ്ട  ബഗ്രാക്കേത്തി തകേ രണ്ടഗ്രാണ ഗഡുവഗ്രായത്തി ഈടഗ്രാകക്കേണ്ടതമഗ്രാണവ. 

3.2.ബണ്ഡി  വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി പേരണ്ഡിഷ്കരണയ- തടര പഭേദഗതണ്ഡി ഉത്തരവുകള

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015  

&  

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 358/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-12-2015  

വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണതത്തിലന്റെ  ഭേഗ്രാഗമഗ്രായത്തി  പുറലപ്പെവത്തിചത്തിട്ടുള്ള  സപ്രധഗ്രാന

കഭേദഗതത്തി   ഉതരവുകേളത്തിലലെ  നത്തിബന്ധനകേളക്കേനുസരത്തിചവ  ചട്ടങ്ങളത്തില  നഗ്രാളത്തിതവലര

കഭേദഗതത്തി വരുതത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലെ. ഉതരവുകേളത്തിലലെ പ്രധഗ്രാന നത്തിബന്ധനകേള തഗ്രാലഴ കചര്ക്കുന. 

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015 

➢  60 ച.മഫീ (660 ചതരശ്ര അടത്തി) വലര വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള  വഗ്രാസഗൃഹ ലകേട്ടത്തിടങ്ങലള

2015-16 വരഷയ മുതല വസ്തു നത്തികുതത്തിയത്തില നത്തിനണ ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തി.

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 358/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-12-2015   
പകധ്യാരമുള സ്പഷസ്തീകരണയ

➢ കുടുണബനഗ്രാഥലന്റെ  സസ്വന്തെണ  കപരത്തിലുള്ള  സസ്വന്തെണ  ആവശത്യേതത്തിനുള്ള  ഒരു

വഗ്രാസഗൃഹതത്തിനു മഗ്രാതമഗ്രായത്തി ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേല പരത്തിമത്തിതലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

➢ നത്തികുതത്തി ഒഴത്തിവവ നലകുന്നതത്തിനവ ഉടമസലന്റെ സതത്യേവഗ്രാങ്മൂലെണ ലസക്രട്ടറത്തി വഗ്രാങ്ങത്തി

സൂകത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015 

➢ 185 ച.മഫീ (2000 ചതരശ്ര അടത്തി)  വലര തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ളതണ ഏറവുണ ഒടുവത്തില

നത്തികുതത്തി  പുനര്നത്തിര്ണ്ണയത്തിച  കശഷണ  ഘടനഗ്രാപരമഗ്രായ  മഗ്രാറണ  വരുതഗ്രാതതമഗ്രായ

വഫീടുകേളക്കേവ പുതക്കേത്തിയ ചട്ടപ്രകേഗ്രാരമുള്ള നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധന ബഗ്രാധകേമല്ലെ.  അവയവ

1-4-2013 നവ മുമവ ഉണ്ടഗ്രായത്തിരുന്ന നത്തികുതത്തി ഈടഗ്രാക്കേത്തിയഗ്രാല മതത്തി. 

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 358/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-12-2015   പകധ്യാരമുള

സ്പഷസ്തീകരണയ

➢ ഘടനഗ്രാപരമഗ്രായ മഗ്രാറണ വരുതത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില പുതത്തിയ ലകേട്ടത്തിടമഗ്രായത്തി പരത്തിഗണത്തിചവ

കൂട്ടത്തി കചര്ത ഭേഗ്രാഗതത്തിനവ പുതത്തിയ ചട്ടപ്രകേഗ്രാരമുള്ള നത്തികുതത്തി ഈടഗ്രാകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 358/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-12-2015  

➢ 185  ച.മഫീററത്തില  (2000  ചതരശ്ര അടത്തി) അധത്തികേരത്തിക്കുന്ന വഫീടുകേളക്കേവ  ഏറവുണ

ഒടുവത്തില  നത്തികുതത്തി  പുനര്നത്തിര്ണ്ണയത്തിച  കശഷണ  ഘടനഗ്രാപരമഗ്രായ  മഗ്രാറങ്ങലളഗ്രാനണ

വരുതത്തിയത്തിട്ടത്തിലല്ലെങത്തില  നത്തിലെവത്തിലുള്ള   നത്തികുതത്തിയണ  അതത്തിലന്റെ  25%    അധത്തികേ

തകേയണ  ഈടഗ്രാകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

➢ ഘടനഗ്രാപരമഗ്രായ മഗ്രാറണ വരുതത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില പുതത്തിയ ലകേട്ടത്തിടമഗ്രായത്തി പരത്തിഗണത്തിചവ

കൂട്ടത്തി കചര്ത ഭേഗ്രാഗതത്തിനവ പുതത്തിയ ചട്ടപ്രകേഗ്രാരമുള്ള നത്തികുതത്തി ഈടഗ്രാകക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015 

➢ തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിലന്റെ  അടത്തിസഗ്രാനതത്തില  വഗ്രാണത്തിജത്യേ,  വത്യേവസഗ്രായ  ലകേട്ടത്തിട

ങ്ങളലട  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  ആദത്യേമഗ്രായത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുകമഗ്രാള  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധനവവ

ഉണ്ടഗ്രാകുനലണ്ടങത്തില  അപ്രകേഗ്രാരമുള്ള  വര്ദ്ധനവവ  100%  ല  അധത്തികേരത്തിക്കേഗ്രാലത

നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.  പുതത്തിയ  നത്തിര്മഗ്രാണതത്തിനവ  ആനുപഗ്രാതത്തികേ

വര്ദ്ധനവവ അധത്തികേമഗ്രായത്തി  ചുമകതണ്ടതഗ്രാണവ.

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015 

➢ അധത്തികേമഗ്രായത്തി  ഈടഗ്രാക്കേത്തിയ  തകേയലണ്ടങത്തില  ഭേഗ്രാവത്തി  വരവത്തികലെക്കേവ  ക്രമഫീകേരത്തിക്കേഗ്രാ

വുന്നതഗ്രാണവ.

സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 358/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-12-2015  

➢ കേഗ്രാര്ഷത്തികേഗ്രാവശത്യേതത്തിനുള്ള  പമവ  ഹസൗസവ,  കമഗ്രാകട്ടഗ്രാര്  ലഷഡവ എന്നത്തിവയവ  വസ്തു

നത്തികുതത്തി പ്രകതത്യേകേമഗ്രായത്തി ചുമകതണ്ടതത്തില്ലെ.

➢ ഐ.ലകേ.എണ  വത്തികേസത്തിപ്പെത്തിച  സഞയ കസഗ്രാഫവ ലവയറത്തിലന്റെ  ഡഗ്രാറഗ്രാകബസത്തിലലെ

എന്ടത്തികേള  ഓകരഗ്രാനണ  വഫീണണ  പരത്തികശഗ്രാധത്തിചവ  ആവശത്യേമഗ്രായ  മഗ്രാറങ്ങള

വരുകതണ്ടതഗ്രാണവ.  ഇതത്തിനഗ്രായത്തി  ഒരു  എന്ടത്തിക്കേവ  രണ  രൂപ  വഫീതണ തനതവ

ഫണ്ടത്തില നത്തിനണ ലചലെവഴത്തിക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

➢ വസ്തുനണ്ഡികുതണ്ഡി/  പുനര  ക്രമസ്തീകരണ  നടപേടണ്ഡികള  31-12-2015  നകയ  എല്ലെധ്യാ

ഗധ്യാമപേഞധ്യായത്തുകളയ പൂരത്തസ്തീകരണ്ഡിപക്കേണ്ടതധ്യാണജ്.

www.tax.lsgkerala.gov.in

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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3.2.സണ്ഡി  വണ്ഡിമുക്ത ഭേടന്മേധ്യാരുകട വസ്തീടുകളക്കേജ് നണ്ഡികുതണ്ഡി ഇളവജ്

(സ.ഉ(കക)നയ. 106/17/ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി  26-5-2017)

➢ എല്ലെഗ്രാ  വത്തിമുക്ത  ഭേടന്മേഗ്രാരുകടയണ  അവരുലട  ഭേഗ്രാരത്യേമഗ്രാരുകടയണ/  വത്തിധവകേളകടയണ

അവരുലട യഥഗ്രാര്ത തഗ്രാമസതത്തിനഗ്രായത്തി ഉപകയഗ്രാഗത്തിക്കുന്ന 2000  ചതരശ്ര അടത്തി

വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള വഫീടുകേലള കേരണ ഒടുക്കുന്നതത്തില നത്തിനണ ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തി.

➢ 2000  ചതരശ്ര അടത്തിയത്തില കൂടുതല തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണണ ഉലണ്ടങത്തില കൂടുതലെഗ്രായത്തി

വരുന്ന  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിനവ  അതഗ്രാതവ  കേഗ്രാലെതവ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായ  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

➢ ഓകരഗ്രാ  വര്ഷവുണ  മഗ്രാര്ചവ   31  നു  മുമവ  നത്തിശ്ചത്തിത  മഗ്രാതൃകേയത്തില  സഗ്രാകത്യേപതണ

നലകകേണ്ടതഗ്രാണവ.

➢ സഗ്രാകത്യേപതതത്തിലന്റെ മഗ്രാതൃകേ ഉതരവത്തില കചര്തത്തിട്ടുണ്ടവ.

 വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണണ  കേഗ്രാരത്യേകമമഗ്രാക്കുന്നതത്തിനഗ്രായത്തി  കമല  സൂചത്തിപ്പെത്തിച

ഉതരവുകേളത്തിലൂലട  നലകേത്തിയ  നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഗ്രാലെത്തിക്കുവഗ്രാന്  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേള

ശ്രമത്തിചത്തിട്ടുലണ്ടങത്തിലുണ  സഞയ  കസഗ്രാഫവ ലവയറത്തിലലെ  ഡഗ്രാറഗ്രാകബസത്തിലന്റെ  കൃതത്യേത

ഉതരവഗ്രാദലപ്പെട്ട അധത്തികേഗ്രാരത്തികേള പരത്തികശഗ്രാധത്തിചവ നഗ്രാളത്തിതവലര  സഗ്രാകത്യേലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടത്തില്ലെ.

സഞയ കസഗ്രാഫവ ലവയറത്തിലന്റെ നത്തിലെവത്തിലുള്ള പരത്തിമത്തിതത്തിയണ പരത്തിഹരത്തിക്കേലപ്പെകടണ്ടതണ്ടവ.   

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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3.3 പഫധ്യാറയ 6 കന്റെ മധ്യാതൃക

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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അധധധ്യായയ 4

  സഞയ പസധ്യാഫജ് കവയര

തകദ്ദേശ  സസ്വയണഭേരണ  സഗ്രാപനങ്ങളലട  നത്തികുതത്തി,  ലലെസന്സവ  എന്നത്തിവയലട

കേമമ്യൂട്ടര്വത്കേരണതത്തിനഗ്രായത്തി ഐ.ലകേ.എണ വത്തികേസത്തിപ്പെത്തിച കസഗ്രാഫവ ലവയറഗ്രാണവ സഞയ.

നത്തിലെവത്തില  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനുള്ള  ഭേഗ്രാഗണ  മഗ്രാതമഗ്രാണവ  സഞയയത്തില

സജമഗ്രായത്തിട്ടുള്ളതവ. സഞയ നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുന്ന വസ്തു നത്തികുതത്തിയലട കൃതത്യേത ഡഗ്രാറഗ്രാ എന്ടത്തി,

പരത്തികശഗ്രാധന, അണഗഫീകേഗ്രാരണ തടങ്ങത്തിയ ഘടകേങ്ങലള ആശ്രയത്തിചത്തി രത്തിക്കുന. സഞയയലട

പ്രവര്തനതത്തിലന്റെ വത്തിശദഗ്രാണശങ്ങള തഗ്രാലഴ കചര്ക്കുന.

4.1 അടണ്ഡിസധ്യാന വണ്ഡിവരങ്ങള

നത്തികുതത്തി  ദഗ്രായകേരുലട  അടത്തിസഗ്രാന  വത്തിവരതത്തിന്റെ  (Base  Data)  ഡഗ്രാറഗ്രാ  എന്ടത്തി

കൃതത്യേതകയഗ്രാലട  നടതത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ  എന്നവ  ചുമതലെലപ്പെടുതത്തിയ  ഉകദത്യേഗ്രാഗസന്  പരത്തി

കശഗ്രാധത്തിചവ ലസക്രട്ടറത്തിക്കേവ നലകകേണ്ടതഗ്രാണവ.

പഴയ വഫീട്ടു നമര്,  പുതത്തിയ നമര്,  കപരവ,  വത്തിലെഗ്രാസണ,  പഴയ നത്തികുതത്തിയണ   ലലെബ്രറത്തി

ലസസണ,  അസസവലമന്റെവ  വര്ഷണ,  ARV  യലട  അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലെഗ്രാകണഗ്രാ  പത്തിന്തെവ

ഏരത്തിയയലട  അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലെഗ്രാകണഗ്രാ  നത്തികുതത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിചതവ,  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  തരണ

തടങ്ങത്തിയ അടത്തിസഗ്രാന വത്തിവരങ്ങളഗ്രാണവ സഞയയത്തില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതവ.

4.2  പഫധ്യാറയ 6 കല വണ്ഡിവരങ്ങളകട ഡധ്യാറധ്യാ എന്ടണ്ഡി

ലസക്രട്ടറത്തി  ചുമതലെലപ്പെടുതത്തിയ  ഉകദത്യേഗ്രാഗസന്  ഫഫീലഡവ  സന്ദര്ശനണ  നടതത്തി

കശഖരത്തിക്കുന്ന  വത്തിവരങ്ങള  ചട്ടപ്രകേഗ്രാരമുള്ള  കഫഗ്രാറണ  6  ല  തയ്യേഗ്രാറഗ്രാകക്കേണ്ടതണ

സഞയയത്തില  ഉളലപ്പെടുകതണ്ടതമഗ്രാണവ.  ചട്ടണ  അനുശഗ്രാസത്തിക്കുന്ന  എല്ലെഗ്രാ  വത്തിവരങ്ങളണ

ശരത്തിയഗ്രായത്തി  ഉളലപ്പെടുതത്തിയഗ്രാല  മഗ്രാതകമ  സഞയ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  കൃതത്യേമഗ്രായത്തി

നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുകേയള്ളൂ  എന്നതത്തിനഗ്രാല  ഈ  ഘട്ടതത്തിലുണ  ഡഗ്രാറഗ്രാ  എന്ടത്തി,   കൃതത്യേതഗ്രാ

പരത്തികശഗ്രാധന,  അണഗഫീകേഗ്രാരണ  നലകേല  എന്നഫീ  പ്രവര്തനങ്ങള  പ്രഗ്രാധഗ്രാനത്യേണ

അര്ഹത്തിക്കുന.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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➔വത്തിവരങ്ങളലട കൃതത്യേത പരത്തികശഗ്രാധത്തിക്കേല-ചുമതലെലപ്പെടുതത്തിയ ക്ലര്ക്കേവ/ലജ.എസവ

➔ഡത്തിജത്തിറല സത്തികഗ്നേചകറഗ്രാലട അണഗഫീകേഗ്രാരണ നലകേല -   ലസക്രട്ടറത്തി

➔ കഫഗ്രാറണ 6  നത്തിലെവത്തില എത തവണ കവണലമങത്തിലുണ മഗ്രാറണ വരുതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ
എന്നതത്തിനഗ്രാല  ലസക്രട്ടറത്തിയലട  പഗ്രാസവ  കവര്ഡത്തിലന്റെ  രഹസത്യേ  സസ്വഭേഗ്രാവണ  
സൂകത്തികക്കേണ്ടതവ അനത്തിവഗ്രാരത്യേമഗ്രാണവ.  

➔ മനപൂര്വമഗ്രാകയഗ്രാ അല്ലെഗ്രാലതകയഗ്രാ ഈ ഘട്ടതത്തില ലതറവ വരുതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.
➔ ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ തരണ, വത്തിസഫീര്ണ്ണണ, കമഖലെ, കറഗ്രാഡവ സസൗകേരത്യേണ, ഉപകയഗ്രാഗക്രമണ

തടങ്ങത്തിയ  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയലത  ബഗ്രാധത്തിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങള
ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതത്തില ലതറ്റു സണഭേവത്തിചഗ്രാല  നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയതത്തില അപഗ്രാകേത
വരുന്നതഗ്രാണവ.

4.3 സഞയയകട പേരണ്ഡിമണ്ഡിതണ്ഡി (നണ്ഡിലവണ്ഡികല അവസ)

വഫീട്ടു നമര് ലതറഗ്രായത്തി കചര്തഗ്രാലുണ ഡഗ്രാറ  Save  ആകുന്നതഗ്രാണവ.  പത്തിന്നഫീടവ അകത

നമര്  കചര്ക്കുകമഗ്രാള  'Duplication  message'  പുറലപ്പെടുവത്തിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭേതത്തില

മഗ്രാതമഗ്രാണവ  ലതറവ മനസത്തിലെഗ്രാക്കുവഗ്രാന് സഗ്രാധത്തിക്കുന്നതവ. 'Base Data' രണതവണ മഗ്രാതകമ

'Edit'  ലചയ്യുവഗ്രാന് സഗ്രാധത്തിക്കുകേയള്ളൂലവങത്തിലുണ കഫഗ്രാറണ  6  എത തവണ കവണലമങത്തിലുണ

മഗ്രാറണ വരുതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ. 'Verification' നടതത്തിയതത്തിനു കശഷണ 'Record' പൂര്ണ്ണമഗ്രായണ

'Delete' ലചയ്യുവഗ്രാന് സഗ്രാധത്തിക്കുന്നതമഗ്രാണവ.

 സഞയ കസഗ്രാഫവ ലവയറത്തിലന്റെ പ്രവര്തനണ വത്തിലെയത്തിരുതത്തിയതത്തില തഗ്രാലഴ പറയന്ന

സഗ്രാകങതത്തികേ പരത്തിമത്തിതത്തികേള പരത്തിഹരത്തിക്കേലപ്പെകടണ്ടതലണ്ടന്നവ കേലണ്ടതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

 4.3.എ  കകടണ്ഡിടങ്ങളകട നണ്ഡികുതണ്ഡി ഒഴണ്ഡിവധ്യാക്കുപമ്പധ്യാള മുന് വരഷങ്ങളണ്ഡികല 

             ഡണ്ഡിമധ്യാന്റെജ്  കൂടണ്ഡി  മധ്യാറുന

 660  ചതരശ്ര അടത്തിയത്തില തഗ്രാലഴയള്ള വഗ്രാസ ഗൃഹങ്ങളലട  നത്തികുതത്തി  2015-16

മുതല  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  സഞയയത്തില  ഇതരണ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  നത്തികുതത്തി

ഒഴത്തിവഗ്രാക്കുന്നതവ ഉടമയലട സതത്യേവഗ്രാങ്മൂലെതത്തിലന്റെ അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലെഗ്രാണവ.  

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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ഒരു ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ   ഒഴത്തിവഗ്രാക്കുകമഗ്രാള നത്തിലെവത്തിലുള്ള ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ  മഗ്രാതണ

മഗ്രാറുന്നതത്തിനു പകേരണ  ഇകത ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ മുന് വര്ഷങ്ങളത്തിലലെ ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ  കൂടത്തി   മഗ്രാറണ

വരുന്നതഗ്രായത്തി  കേലണ്ടതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  മുന്  വര്ഷങ്ങളത്തില  അന്തെത്തിമമഗ്രാക്കേത്തിയ  വഗ്രാര്ഷത്തികേ

കേണക്കേത്തിലലെ ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ  തകേയത്തില മഗ്രാറണ വരുന്നതവ  അഭേത്തികേഗ്രാമത്യേമല്ലെ.

4.3.ബണ്ഡി  ഓഫസ്തീസജ് ആവശധത്തണ്ഡിനുള കകടണ്ഡിടങ്ങളകട നണ്ഡികുതണ്ഡിയകട    

             പേരണ്ഡിമണ്ഡിതകപടുത്തല

സ.ഉ(എണ.എസവ)നണ.144/15/ത.സസ്വ.ഭേ.വ തത്തിയതത്തി 27-4-2015,  സ.ഉ(എണ.എസവ)

നണ.358/15/ത.സസ്വ.ഭേ.വ തത്തിയതത്തി 16-12-2015 എന്നത്തിവ പ്രകേഗ്രാരണ തറ വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിലന്റെ

അടത്തിസഗ്രാനതത്തില  വഗ്രാണത്തിജത്യേ,  വത്യേവസഗ്രായ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  വസ്തു  നത്തികുതത്തി

നത്തിശ്ചയത്തിക്കുകമഗ്രാള നത്തികുതത്തി വര്ദ്ധനവവ ഉണ്ടഗ്രാകുനലണ്ടങത്തില അപ്രകേഗ്രാരമുള്ള വര്ദ്ധനവവ

100%  ല  അധത്തികേരത്തിക്കേഗ്രാലത  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാലണന്നവ  നത്തിബന്ധനയണ്ടവ.

ഓഫഫീസവ  ആവശത്യേതത്തിനുള്ള  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കേവ  ഇതരതത്തില  100%  ല  പരത്തിമത്തിത

ലപ്പെടുത്തുവഗ്രാനുള്ള നത്തിബന്ധന നത്തിലെവത്തിലെത്തില്ലെ. 

സഞയയത്തില ഓഫഫീസവ ആവശത്യേതത്തിനുള്ള ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട നത്തികുതത്തി നത്തിലെവത്തിലുള്ള

നത്തികുതത്തിയലട  150% ല പരത്തിമത്തിതലപ്പെടുതത്തിയഗ്രാണവ  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കുന്നതവ.  ഡഗ്രാറഗ്രാ

എന്ടത്തി കൃതത്യേമഗ്രായത്തി നടതത്തിയഗ്രാലുണ ഇപ്രകേഗ്രാരമഗ്രാണവ  Output വരുന്നതവ.

4.3.സണ്ഡി കകടണ്ഡിടങ്ങളകട ഉപേപയധ്യാഗക്രമവുയ ബധ്യാധകമധ്യായ നണ്ഡികുതണ്ഡി നണ്ഡിരക്കുയ 

വഗ്രാണത്തിജത്യേഗ്രാവശത്യേതത്തിനുള്ള  ഒരു  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണണ  കൂടുതലെഗ്രാ

ലണങത്തിലുണ   ബഗ്രാധകേമഗ്രായ  നത്തികുതത്തി  നത്തിരക്കേത്തിനു  പകേരണ  കുറഞ്ഞ  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള

ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ  നത്തിരക്കേവ  ലതറഗ്രായത്തി  ഉളലപ്പെടുത്തുവഗ്രാന്  സഗ്രാധത്തിക്കുന്നതഗ്രായത്തി

കേലണ്ടതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ. ഇതവ നത്തികേതത്തി കചഗ്രാര്ചയവ കേഗ്രാരണമഗ്രാകുന്നതഗ്രാണവ.

4.3.ഡണ്ഡി  വണ്ഡിവണ്ഡിധ തരയ റണ്ഡിപപധ്യാരട്ടുകള

• ആവശത്യേമഗ്രായ പലെ റത്തികപ്പെഗ്രാര്ട്ടുകേളണ സഞയയത്തില ലെഭേത്യേമല്ലെ. 

• വര്ഷണ തത്തിരത്തിച്ചുള്ള ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ റത്തികപ്പെഗ്രാര്ട്ടത്തില പഴയതണ പുതത്തിയതമഗ്രായ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട 

ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ കൂടത്തികേലെര്ന്നഗ്രാണവ നത്തിലെവത്തില ലെഭേത്യേമഗ്രാകുന്നതവ. 

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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• പുതത്തിയ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  Base data പ്രകതത്യേകേമഗ്രായത്തി നലകകേണ്ടതത്തില്ലെ.  കഫഗ്രാറണ 6 ല

ഉള്ള  വത്തിവരങ്ങള  കചര്തഗ്രാല  മതത്തി.  പുതത്തിയ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  വര്ഷണ

ഉളലപ്പെടുത്തുനലണ്ടങത്തിലുണ  പുതത്തിയ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  വര്ഷണ  തത്തിരത്തിച്ചുള്ള   ലെത്തിസ്റ്റവ

ലെഭേത്യേമല്ലെഗ്രാതതവ പരത്തിമത്തിതത്തിയഗ്രാണവ.

• ഒരു നത്തിശ്ചത്തിത തത്തിയതത്തിയത്തില നത്തികുതത്തി അടവഗ്രാക്കുവഗ്രാനുള്ള ലകേട്ടത്തിട ഉടമകേളലട ലെത്തിസ്റ്റവ

ലെഭേത്യേമഗ്രാകുന്നത്തില്ലെ.  അതരതത്തിലുള്ള  ലെത്തിസ്റ്റവ  വഗ്രാര്ഡവ  തത്തിരത്തിചവ  ലെഭേത്യേമഗ്രാലണങത്തില 

നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവത്തിനവ ഉപകേരത്തിക്കുന്നതഗ്രാണവ.

4.3.ഇ സഞയയയ സധ്യായഖധയയ

സഞയയകടയണ സഗ്രാണഖത്യേയകടയണ സണകയഗ്രാജനണ പൂര്തത്തിയഗ്രായത്തിട്ടുലണ്ടങത്തിലുണ പലെ

സഗ്രാപനങ്ങളകടയണ  വഗ്രാര്ഷത്തികേ  ധനകേഗ്രാരത്യേ  പതത്തികേയത്തിലലെ  (AFS)  വസ്തു  നത്തികുതത്തിയലട

കേണക്കുണ  സഞയയത്തിലലെ  കേണക്കുണ  തമത്തില  ലപഗ്രാരുതലപ്പെടഗ്രാതതവ

പരത്തിഹരത്തിക്കേലപ്പെകടണ്ടതഗ്രാണവ.

4.3.എഫജ്  വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി ഓണ്കലന് ആയണ്ഡി അടക്കുവധ്യാനുള സയവണ്ഡിധധ്യാനയ

ലപഗ്രാത  ജനങ്ങളക്കേവ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  ഓണ്ലലെന്  ആയത്തി  അടയവഗ്രാനുള്ള

സണവത്തിധഗ്രാനണ  (e-payment)  ഐ.ലകേ.എണ  ഏര്ലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  ഡഗ്രാറഗ്രാ  കബസവ

കൃതത്യേമഗ്രായഗ്രാല  മഗ്രാതകമ  ഇ-കപയ്ലമന്റെവ  ആയത്തി  ഒടുക്കുന്ന  തകേ  കൃതത്യേമഗ്രാലണന്നവ

ഉറപ്പെഗ്രാക്കുവഗ്രാന് സഗ്രാധത്തിക്കുകേയള്ളൂ എന്നവ വത്തിലെയത്തിരുത്തുന.

4.3.ജണ്ഡി  കപേധ്യാതവധ്യായ വണ്ഡിലയണ്ഡിരുത്തല

 കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളത്തില സര്ക്കേഗ്രാര്  പുറലപ്പെടുവത്തിക്കുന്ന ഉതരവുകേളക്കേവ  അനുസരത്തിചവ

സഞയയത്തില  മഗ്രാറങ്ങള  വരുത്തുനലണ്ടങത്തിലുണ  നത്തിലെവത്തില  സഞയ  കസഗ്രാഫവ ലവയര്

പൂര്ണ്ണമഗ്രാലണന്നവ  വത്തിലെയത്തിരുത്തുവഗ്രാന്  സഗ്രാധത്തിക്കേത്തില്ലെ.  സഞയയലട  നത്തിലെവത്തിലുള്ള

സഗ്രാകങതത്തികേ  പരത്തിമത്തിതത്തികേള  പരത്തിഹരത്തിക്കേലപ്പെടുകേയണ  ഡഗ്രാറഗ്രാകബസത്തിലന്റെ  കൃതത്യേത

ഉറപ്പെഗ്രാക്കുകേയണ ലചയഗ്രാല മഗ്രാതകമ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണ നടപടത്തികേളലട ഫലെപ്രഗ്രാപത്തി

പൂര്ണ്ണമഗ്രായണ ഉറപ്പെഗ്രാക്കുവഗ്രാന് സഗ്രാധത്തിക്കുകേയള്ളൂ. 

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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 അധധധ്യായയ 5

വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി നണ്ഡിരണ്ണയയ -  പേരണ്ഡിപശധ്യാധകരക്കുള സൂചകങ്ങള

5.1 വണ്ഡിജധ്യാപേനങ്ങള

• ഓകരഗ്രാ  ഇനണ  ലകേട്ടത്തിടതത്തിനുണ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായ  നത്തിരക്കേവ,  ഭൂപ്രകദശലത  

കമഖലെകേളഗ്രാക്കേത്തി തത്തിരത്തിക്കേല,  കറഗ്രാഡുകേകളയണ നടപ്പെഗ്രാതകേകളയണ തരണ  തത്തിരത്തിക്കേല  

എന്നഫീ വത്തിജഗ്രാപനങ്ങള ഫയലെത്തില സൂകത്തിചത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

• ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതവ  നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിട്ടുള്ള  നത്തിരക്കേവ  സര്ക്കേഗ്രാര്  വത്തിജഗ്രാപന  പ്രകേഗ്രാരണ  

അനുവദനഫീയമഗ്രായ പരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തിലെഗ്രാകണഗ്രാ?  

5.2 നണ്ഡികുതണ്ഡി നണ്ഡിരണ്ണയത്തണ്ഡിനജ് അടണ്ഡിസധ്യാനമധ്യാക്കേണ്ഡിയ  പരഖകളകട സൂകണ്ഡിപജ്

• അകനസ്വഷണ  ഉകദത്യേഗ്രാഗസന്  ഫഫീലഡത്തില  കപഗ്രായത്തി  തയ്യേഗ്രാറഗ്രാക്കേത്തിയ  കഫഗ്രാറണ  6

പൂര്ണ്ണമഗ്രാകണഗ്രാ?

• കഫഗ്രാറണ  6  അകനസ്വഷണ  ഉകദത്യേഗ്രാഗസനുണ  ലസക്രട്ടറത്തിയണ  സഗ്രാകത്യേലപ്പെടുതത്തി

വഗ്രാര്ഡവ തത്തിരത്തിചവ സൂകത്തിചത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ? 

• അകനസ്വഷണ  ഉദത്യേഗ്രാഗസര്  തയ്യേഗ്രാറഗ്രാക്കേത്തിയ  കഫഗ്രാറണ  6  ലലെ  വത്തിവരങ്ങള

സഞയയത്തിലലെ കഫഗ്രാറണ 6 മഗ്രായത്തി ലപഗ്രാരുതലപ്പെടുനകണ്ടഗ്രാ? 

• ലകേട്ടത്തിട  നണ.,  വത്തിസഫീര്ണ്ണണ തടങ്ങത്തിയ അടത്തിസഗ്രാന വത്തിവരങ്ങളത്തില വത്യേതത്തിയഗ്രാനണ  

വന്നത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?  

5.2.എ പേരണ്ഡിപശധ്യാധന എളപമധ്യാക്കുന്നതണ്ഡിനുള മധ്യാരഗ്ഗങ്ങള

• ലകേട്ടത്തിട  നമര്  ഉപകയഗ്രാഗത്തിചവ  സഞയയത്തില  ലതരചത്തില  (Search)

നടതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ. 

• സഞയയത്തില നത്തിനണ  വഗ്രാര്ഡവ തത്തിരത്തിച്ചുള്ള അസസജ്കമന്റെജ് രജണ്ഡിസ്റ്റര, ഡണ്ഡിമധ്യാന്റെജ് രജണ്ഡിസ്റ്റര

എന്നത്തിവയലട  എക്സല  ഷസ്തീറജ് ഡസൗണ്കലെഗ്രാ ഡവ  ലചയവ  പകേര്പ്പെവ  ലെഭേത്യേമഗ്രാക്കേത്തി

പരത്തികശഗ്രാധന നടതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ. 

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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• എക്സല  ഷഫീറത്തില  വത്തിവത്തിധ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  കസഗ്രാര്ട്ടത്തിണഗവ,  ഫത്തിലററത്തിണഗവ  എന്നത്തിവ

നടതത്തി  പരത്തികശഗ്രാധനകേള എളപ്പെമഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

• ലകേട്ടത്തിട നത്തിര്മഗ്രാണ ലപര്മത്തിറവ രജത്തിസ്റ്റര്,  നത്തിര്മഗ്രാണ ഫയല,  ഡ&ഒ ലലെസന്സവ

രജത്തിസ്റ്റര്,  ലതഗ്രാഴത്തില  നത്തികുതത്തി  രജത്തിസ്റ്റര്  തടങ്ങത്തിയ  കരഖകേള  ആവശത്യേലമങത്തില

പരത്തികശഗ്രാധനയവ പ്രകയഗ്രാജനലപ്പെടുതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

5.3 വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി നണ്ഡിരണ്ണയകത്ത ബധ്യാധണ്ഡിക്കുന്ന പധധ്യാന ഘടകങ്ങള

 ലകേട്ടത്തിടണ  സത്തിതത്തി  ലചയ്യുന്ന  കമഖലെ,  വഴത്തി  സസൗകേരത്യേണ,  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണണ,

കമലക്കൂരയലട  തരണ,  ലകേട്ടത്തിടതത്തിലന്റെ കേഗ്രാലെപ്പെഴക്കേണ,  തറ  നത്തിര്മത്തിതത്തിയലട  തരണ,

ഉപകയഗ്രാഗണ,  ലസന്ടലലെസ്ഡവ  എയര്  കേണ്ടഫീഷനത്തിണഗവ  എന്നഫീ  ഘടകേങ്ങലള

അത്തിടസഗ്രാനമഗ്രാക്കേത്തിയഗ്രാണവ വസ്തു നത്തികുതത്തിയത്തില നത്തിശ്ചത്തിത ശതമഗ്രാനണ ഇളവുകേളണ വര്ദ്ധനവുണ

അനുവദത്തിക്കുന്നതവ.  അകനസ്വഷണണ നടത്തുന്നതത്തില വരുന്ന പത്തിഴവുണ   ഡഗ്രാറഗ്രാ എന്ടത്തിയത്തിലലെ

പത്തിഴവുണ  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയലത  ബഗ്രാധത്തിക്കുന്ന  സഗ്രാഹചരത്യേണ  നത്തിലെനത്തിലക്കുനണ്ടവ.

ആയതത്തിനഗ്രാല പ്രസക്തമഗ്രായ ഓകരഗ്രാ ഘടകേവുണ പ്രകതത്യേകേണ പരത്തികശഗ്രാധത്തികക്കേണ്ടതണ്ടവ.

5.3.എ  വഴണ്ഡി സസൗകരധയ

• വഴത്തി  സസൗകേരത്യേതത്തിലന്റെ  അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലന്റെ  അടത്തിസഗ്രാനതത്തില  അനര്ഹമഗ്രായ

ഇളവുകേള നലകേത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?  

• വഗ്രാണത്തിജത്യേ  സഗ്രാപനങ്ങളലട  കേഗ്രാരത്യേതത്തില  വഴത്തി  സസൗകേരത്യേണ  എപ്രകേഗ്രാരമഗ്രാണവ

കരഖലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ?

• ആവശത്യേലമങത്തില  ലകേട്ടത്തിട  നത്തിര്മഗ്രാണതത്തിലന്റെ  ഫയല    പരത്തികശഗ്രാധത്തിചവ

പഗ്രാനത്തില നത്തിനണ വഴത്തി സസൗകേരത്യേതത്തിലന്റെ കൃതത്യേത  ഉറപ്പെഗ്രാക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.
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5.3.ബണ്ഡി  പമലക്കൂര

• കമലക്കൂരയലട  തരണ,  തറ  നത്തിര്മത്തിതത്തിയലട  തരണ  എന്നത്തിവയലട  കേ  കൃതത്യേത  

ഉറപ്പെഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

5.3.സണ്ഡി  കസന്ടകലസജ്ഡജ് എയര കണ്ടസ്തീഷനണ്ഡിയഗജ് 

• ലസന്ടലലെസ്ഡവ  എയര്  കേണ്ടഫീഷനത്തിണഗവ ഉള്ള  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കേവ  

ആനുപഗ്രാതത്തികേമഗ്രായ വര്ദ്ധനവവ വരുതത്തിയഗ്രാകണഗ്രാ നത്തികുതത്തി ചുമതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ?

▪ കസന്ടകലസജ്ഡജ്  എയര  കണ്ടസ്തീഷനണ്ഡിയഗജ്  സയവണ്ഡിധധ്യാനയ  ഉള  വധ്യാണണ്ഡിജധ

സധ്യാപേനങ്ങള  മധ്യാളകള,  സണ്ഡിനണ്ഡിമധ്യാ  തണ്ഡിയററുകള  എന്നണ്ഡിവയകട  കധ്യാരധത്തണ്ഡില

പപതധകയ ശ്രദ്ധണ്ഡിപക്കേണ്ടതധ്യാണജ്. 

5.3.ഡണ്ഡി  ഉപേപയധ്യാഗക്രമയ

• ഉപകയഗ്രാഗക്രമണ ലതറഗ്രായത്തി കരഖലപ്പെടുതത്തി നത്തികുതത്തിയത്തില ഇളവവ നലകേത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

• കലധധ്യാണമണപേയ/ഓഡണ്ഡിപറധ്യാറണ്ഡിയയ  എന്നത്തിവയലട  ഉപകയഗ്രാഗക്രമണ  വഗ്രാണത്തിജത്യേ  

ആവശത്യേതത്തിനുള്ള ലകേട്ടത്തിടമഗ്രായത്തി കരഖലപ്പെടുത്തുനകണ്ടഗ്രാ?

5.3.ഡണ്ഡി.1  മറജ് സധ്യാധധതകള

• റത്തികസഗ്രാര്ട്ടുകേലള കലെഗ്രാഡ്ജുകേളഗ്രായത്തി കേണക്കേഗ്രാക്കേല.

• ആയര്കവദ സഖചത്തികേത്തിതഗ്രാ കകേന്ദ്രങ്ങലള  ആശുപതത്തികേളഗ്രായത്തി കേണക്കേഗ്രാക്കേല.  

• കഹഗ്രാണ കസ്റ്റകേളക്കേവ പഗ്രാര്പ്പെത്തിടഗ്രാവശത്യേതത്തിലന്റെ നത്തിരക്കേത്തില നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കേല.

• വഗ്രാണത്തിജത്യേഗ്രാവശത്യേതത്തിനുള്ള  ലകേട്ടത്തിടങ്ങലള  ഗഗ്രാര്ഹത്തികേഗ്രാവശത്യേതത്തിനുള്ളതഗ്രായത്തി

കേണക്കേഗ്രാക്കേല.

➔പേധ്യാരപണ്ഡിടധ്യാവശധത്തണ്ഡിനുള കകടണ്ഡിടങ്ങപളയയ, മറജ് ആവശധങ്ങളക്കുള കകടണ്ഡിടങ്ങപളയയ

പവരതണ്ഡിരണ്ഡിച്ചജ് പേരണ്ഡിപശധ്യാധണ്ഡിക്കുന്നതധ്യായണ്ഡിരണ്ഡിക്കുയ ഉചണ്ഡിതയ.

5.3.ഇ  കകടണ്ഡിടത്തണ്ഡികന്റെ കധ്യാലപഴക്കേയ

• ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട കേഗ്രാലെപ്പെഴക്കേണ നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്നതത്തിനവ വത്തിശസ്വസനഫീയമഗ്രായ ലതളത്തിവുകേള

ഉകണ്ടഗ്രാ?

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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5.4. ഒഴണ്ഡിവധ്യാക്കേലുകള

✔ ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേലെത്തിലന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില  വരഗ്രാത  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളലട  നത്തികുതത്തി  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തി

യത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?  

✔ ഒരു  ഉടമയലട  ഒന്നത്തില  കൂടുതല  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കേവ  നത്തികുതത്തി  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തി

നലകേത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ ഹയര്  ലസക്കേണ്ടറത്തിക്കേവ  മുകേളത്തിലുള്ള  വത്തിദത്യേഗ്രാഭേത്യേഗ്രാസ  സഗ്രാപനങ്ങളക്കേവ  ഇളവവ

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ വത്തിദത്യേഗ്രാഭേത്യേഗ്രാസ  ആവശത്യേതത്തിനല്ലെഗ്രാലത  ഉപകയഗ്രാഗത്തിക്കുന്ന  ഓഫഫീസകേളക്കുണ

കേഗ്രാന്റെഫീനുകേളക്കുണ മറവ ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കുണ  പ്രകതത്യേകേണ  ഉപകയഗ്രാഗക്രമണ  നലകേത്തി

നത്തികുതത്തി നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്നതത്തില വഫീഴ്ച വരുതത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?  

✔ വത്തിമുക്ത  ഭേടന്മേഗ്രാരുണ  അവരുലട  ഭേഗ്രാരത്യേമഗ്രാരുണ/വത്തിധവകേളണ  തഗ്രാമസത്തിക്കുന്ന  2000

ചതരശ്ര  അടത്തിയത്തില  കൂടുതല  തറ  വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള  വഫീടുകേളലട  2000  ചതരശ്ര

അടത്തിയത്തില കൂടുതലുള്ള ഭേഗ്രാഗതത്തിനവ ആനുപഗ്രാതത്തികേ നത്തികുതത്തി നത്തിശ്ചത്തിചത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

    (26-5-2017 കല  ഉത്തരവജ്) 

5.5. മറജ്  പേരണ്ഡിപശധ്യാധനകള

✔ 2013-14 വര്ഷതത്തിനവ മുമ്പുള്ള കുടത്തിശത്തികേ മഗ്രാനസ്വലെഗ്രായത്തി ജനകററവ ലചയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ പുതത്തിയ  നത്തികുതത്തി  ദഗ്രായകേര്ക്കേവ  1-4-2011  മുതല  പരത്തിഷ്കരത്തിച  നത്തികുതത്തി

ബഗ്രാധകേമഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ? 

✔ കൂട്ടത്തികചര്ക്കേല  നടതത്തിയ  ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കേവ  പുതത്തിയ  നത്തിരക്കേവ  ബഗ്രാധകേമഗ്രാക്കേത്തി

യത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ ഘടനഗ്രാപരമഗ്രായ  മഗ്രാറങ്ങള  ഫഫീലഡവ  പരത്തികശഗ്രാധന  നടതത്തി

ഉറപ്പെഗ്രാക്കേത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ മുഴവന് ലകേട്ടത്തിടങ്ങളകടയണ കഫഗ്രാറണ 6 ഡഗ്രാറഗ്രാ എന്ടത്തി പൂര്തഫീകേരത്തിചത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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✔ സഞയയത്തില ഓണര്ഷത്തിപ്പെവ, നത്തികുതത്തി, ഒകേഫ്യുപന്സത്തി മഗ്രാറങ്ങള  വരുതത്തിയത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ സഞയയത്തിലലെ  ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി  പതത്തികേയത്തിലലെ  തകേകേള  വഗ്രാര്ഷത്തികേ  കേണക്കേത്തിലലെ

തകേകേളമഗ്രായത്തി ലപഗ്രാരുതലപ്പെടുനകണ്ടഗ്രാ?

✔ ലപഗ്രാത  ഉപകയഗ്രാഗതത്തിനഗ്രായത്തി  നഫീക്കേത്തിലവച  ഭേഗ്രാഗങ്ങളക്കേവ  ലകേട്ടത്തിട  നത്തിര്മഗ്രാണ

ചട്ടങ്ങള കൂടത്തി കേണക്കേത്തിലലെടുതവ നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയത്തിചത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

✔ മുന്വര്ഷങ്ങളത്തിലലെ  വഗ്രാര്ഷത്തികേ  കേണക്കേത്തില  ഉളലപ്പെട്ട  റത്തിസഫീവബത്തിള തകേയത്തില

നത്തിലെവത്തില മഗ്രാറണ വന്നത്തിട്ടുകണ്ടഗ്രാ?

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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   അധധധ്യായയ 6

ഗധ്യാമപേഞധ്യായത്തുകളണ്ഡികല വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി പേരണ്ഡിഷ്കരണയ  -  നധ്യാളവഴണ്ഡികള

ക്രമ
നയ.

ചടയ/ സരക്കേധ്യാര ഉത്തരവജ്/ സരക്കുലര

1 2011 കല പകരള പേഞധ്യായത്തജ് രധ്യാജജ് (വസ്തുനണ്ഡികുതണ്ഡിയയ പസവന ഉപേ നണ്ഡികുതണ്ഡിയയ

സരചധ്യാരജയ) ചടങ്ങള 

➔1-4-2011 മുതല പ്രഗ്രാബലെത്യേണ.

2 സ.ഉ(അ) നയ.19/2011/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 14-1-2011 (വണ്ഡിജധ്യാപേനയ)

➔എസജ്.ആര.ഒ നയ.36/2011 :  തറ വണ്ഡിസസ്തീരണ്ണത്തണ്ഡിനജ് ബധ്യാധകമധ്യായ നണ്ഡിരക്കുകള

➔  1-4-2011 മുതല ബഗ്രാധകേണ.

3 സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാരണ)നയ. 2414/2011/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 20-10-2011

വസ്തുനണ്ഡികുതണ്ഡി പേരണ്ഡിഷ്കരണയ-നടപേടണ്ഡികളകട സമയക്രമയ-മധ്യാരഗ്ഗനണ്ഡിരപദ്ദേശങ്ങള

1 ഒരു  ചതരശ്ര  അടത്തി  വത്തിസഫീര്ണ്ണതത്തിനവ  ബഗ്രാധകേമഗ്രായ
അടത്തിസഗ്രാന  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കേല,  കമഖലെഗ്രാ
വത്തിഭേജനണ (പ്രഥമണ, ദസ്വത്തിതഫീയണ, തൃതഫീയണ), കറഗ്രാഡുകേളലട തരണ
തത്തിരത്തിക്കേല,  ലപഗ്രാത  ജനങ്ങളലട  അറത്തിവത്തികലെക്കേഗ്രായത്തി
പ്രസത്തിദ്ധലപ്പെടുതല.

30-10-2011

2 കമഖലെഗ്രാ  വത്തിഭേജനണ,  കറഗ്രാഡുകേളലട  തരണ  തത്തിരത്തിക്കേല,
അടത്തിസഗ്രാന  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയണ  എന്നത്തിവ
സണബന്ധത്തിച  ആകകപങ്ങള  സസ്വഫീകേരത്തിക്കുന്ന  അവസഗ്രാന
തത്തിയതത്തി.

10-12-2011

3 നമര് കപറവ വഗ്രാങ്ങല. 30-11-2011

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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4 ആകകപങ്ങള  തകദ്ദേശ  ഭേരണ  സഗ്രാപന  തലെതത്തില
തഫീര്പ്പെഗ്രാക്കുന്ന അവസഗ്രാന തത്തിയതത്തി.

20-12-2011

5 കമഖലെഗ്രാ  വത്തിഭേജനണ,  കറഗ്രാഡുകേളലട  തരണ  തത്തിരത്തിക്കേല,
അടത്തിസഗ്രാന  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  എന്നത്തിവ  അന്തെത്തിമമഗ്രായത്തി
നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്നതവ.

30-12-2011

6 നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയണ സണബന്ധത്തിച്ചുള്ള ലപഗ്രാത അറത്തിയത്തിപ്പെവ. 10-01-2012

7 നമര് കപറവ പതത്തിക്കേല. 20-01-2012

8 ലകേട്ടത്തിട ഉടമകേള റത്തികട്ടണ് സമര്പ്പെത്തികക്കേണ്ട അവസഗ്രാന 
തത്തിയതത്തി.

31-01-2012

9 അസസവലമന്റെവ രജത്തിസ്റ്റര് തയ്യേഗ്രാറഗ്രാക്കേല. 15-02-2012

10 നത്തികുതത്തി ദഗ്രായകേര്ക്കേവ ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകേല. 29-02-2012

4 സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാരണ) നയ.716/2011/ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 9-3-2012

വസ്തുനത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ-നടപടത്തികേളലട സമയക്രമണ-പുനക്രമഫീകേരത്തിച്ചു.

➔ 17-2-2012 നവ കചര്ന്ന വസ്തു നത്തികുതത്തി കബഗ്രാര്ഡവ കയഗ്രാഗ തഫീരുമഗ്രാനണ.

1 ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കേവ നമര് കപറവ പതത്തിക്കേല. 30-04-2012

2 നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണയണ സണബന്ധത്തിച്ചുള്ള ലപഗ്രാത അറത്തിയത്തിപ്പെവ. 30-04-2012

3 ലകേട്ടത്തിട  ഉടമകേള  റത്തികട്ടണ്  സമര്പ്പെത്തികക്കേണ്ട  അവസഗ്രാന
തത്തിയതത്തി.

30-06-2012

4 അസസവലമന്റെവ രജത്തിസ്റ്റര് തയ്യേഗ്രാറഗ്രാക്കേല. 31-07-2012

5 നത്തികുതത്തി ദഗ്രായകേര്ക്കേവ ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകേല. 16-08-2012

5 സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാരണ)നയ.1821/2012/ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 30-6-2012

വസ്തുനത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ-നടപടത്തികേളലട സമയക്രമണ-രണ്ടഗ്രാമതവ പുനക്രമഫീകേരത്തിച്ചു. 

1 ലകേട്ടത്തിടങ്ങളക്കേവ നമര് പതത്തിക്കേല, നത്തികുതത്തി നത്തിര്ണ്ണയണ 
സണബന്ധത്തിച്ചുള്ള ലപഗ്രാത അറത്തിയത്തിപ്പെവ, ലകേട്ടത്തിട ഉടമകേള 
റത്തികട്ടണ് സമര്പ്പെത്തികക്കേണ്ട അവസഗ്രാന തത്തിയതത്തി.

31-8-2012

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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2 അസസവലമന്റെവ രജത്തിസ്റ്റര് തയ്യേഗ്രാറഗ്രാക്കേല. 30-9-2012

3 നത്തികുതത്തി ദഗ്രായകേര്ക്കേവ ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ കനഗ്രാട്ടഫീസവ നലകേല. 16-10-2012
 

6 2013 കല പകരള പേഞധ്യായത്തജ് രധ്യാജജ്  (പഭേദഗതണ്ഡി) ആകജ് 

➔  25-11-2012 മുതല പ്രഗ്രാബലെത്യേണ.                                                        

7 2013 കല പകരള പേഞധ്യായത്തജ് രധ്യാജജ് (വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡിയയ പസവന ഉപേ നണ്ഡികുതണ്ഡിയയ

സരചധ്യാരജജ്) പഭേദഗതണ്ഡി ചടങ്ങള  

➔1-4-2013 മുതല പ്രഗ്രാബലെത്യേണ

8 സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ.210/13/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 4-6-2013

ഗധ്യാമപേഞധ്യായത്തുകളകട വസ്തു നണ്ഡികുതണ്ഡി പേരണ്ഡിഷ്കരണയ-സ്പഷസ്തീകരണയ

• 2011  ലലെ  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  ചട്ടങ്ങളത്തില  കഭേദഗതത്തി  ചട്ടണ  1-4-2013 മുതല

പ്രഗ്രാബലെത്യേതത്തില  വന്ന  സഗ്രാഹചരത്യേതത്തില  വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണ

നടപടത്തികേള പുതക്കേത്തിയ ചട്ടണ അനുസരത്തിചവ പുനരഗ്രാരണഭേത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.

• പഴയ നത്തികുതത്തി ദഗ്രായകേര്ക്കേവ (ARV അടത്തിസഗ്രാനമഗ്രാക്കേത്തിയള്ളവര്ക്കേവ) 1-4-2013

മുതല പുതക്കേത്തിയ നത്തികുതത്തി ബഗ്രാധകേമഗ്രാക്കേത്തി.

• വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കരണതത്തിനഗ്രായത്തി  ഇന്ലഫഗ്രാര്കമഷന്  കകേരള  മത്തിഷന്

വത്തികേസത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ള കസഗ്രാഫവ ലവയര് ഉപകയഗ്രാഗത്തിക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

• നടപേടണ്ഡിക്രമങ്ങള  പൂരത്തസ്തീകരണ്ഡിച്ചജ്  ഗുണപമന്മേയള  കടലധ്യാസണ്ഡില  പണ്ഡിന്റെജ്ഔടജ്

എടുത്തജ്  കസക്രടറണ്ഡിയകട സധ്യാകധകപടുത്തപലധ്യാകട വസ്തുനണ്ഡികുതണ്ഡി  അസസജ്കമന്റെജ്

രജണ്ഡിസ്റ്ററധ്യായണ്ഡി പേഞധ്യായത്തണ്ഡില സൂകണ്ഡിക്കേധ്യാവുന്നതധ്യാണജ്.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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9 പേഞധ്യായത്തജ് ഡയറക്ടറുകട സരക്കുലര നയ. സണ്ഡി3-6865/2011 തണ്ഡിയതണ്ഡി 8-7-2013

വസ്തുനത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ  -  നടപടത്തികേളലട സമയക്രമണ  -  പുനക്രമഫീകേരത്തിചവ

നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവത്തിച്ചു.

15-7-2013

കറഗ്രാഡുകേളകടയണ  നടപ്പെഗ്രാതകേളകടയണ  വഫീതത്തി  അടത്തിസഗ്രാനതത്തിലുള്ള  തരണ

തത്തിരത്തിവവ ലപഗ്രാതജനങ്ങളലട അറത്തിവത്തികലെക്കേവ പ്രസത്തിദ്ധലപ്പെടുതല.

10-7-2013 മുതല 20-7-2013 വലര

6-ാഗ്രാണ നമര് കഫഗ്രാറതത്തിലലെ വത്തിവര കശഖരണണ ഡഗ്രാറഗ്രാ എന്ടത്തി നടത്തുന്നതത്തില

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതവ ജഫീവനക്കേഗ്രാര്ക്കുള്ള ഏകേദത്തിന പരത്തിശഫീലെനണ.

21-7-2013 മുതല 30-9-2013 വലര

6-ാഗ്രാണ നമര് കഫഗ്രാറതത്തിലലെ വത്തിവര കശഖരണണ വഗ്രാര്ഡവ അടത്തിസഗ്രാനതത്തില

ഡഗ്രാറഗ്രാ എന്ടത്തി ലചയ്യേലുണ പരത്തികശഗ്രാധത്തിചവ അണഗഫീകേരത്തിക്കേലുണ.

15-9-2013 മുതല 15-10-2013 വലര

➢ നത്തികുതത്തി  ദഗ്രായകേര്ക്കേവ  9-ാഗ്രാണ  നമര്  കഫഗ്രാറതത്തിലുള്ള  നത്തികുതത്തി  ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ

കനഗ്രാട്ടഫീസവ വത്തിതരണണ ലചയ്യേല. 

➢ കനഗ്രാട്ടഫീസവ കസഗ്രാഫവ ലവയറത്തില ജനകററവ ലചയ്യേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

• പരത്തിശഫീലെനണ  -   അസത്തി.  ലസക്രട്ടറത്തി,  സഫീനത്തിയര്  ക്ലര്ക്കേവ,  ലടകത്തിക്കേല

അസത്തിസ്റ്റന്റെവ, 3 ക്ലര്ക്കുമഗ്രാര് ഉളലപ്പെലട ആറു കപര്ക്കേവ.

• ഡഗ്രാറഗ്രാ  എന്ടത്തി  നടത്തുന്നതത്തിനഗ്രായത്തി  ഓപ്പെകററര്മഗ്രാലര  നത്തികയഗ്രാഗത്തിക്കേഗ്രാവു

ന്നതഗ്രാണവ.

• ഡഗ്രാറഗ്രാ  എന്ടത്തി,  ഡത്തിമഗ്രാന്റെവ  കനഗ്രാട്ടഫീസവ  നലകേല  എന്നഫീ  നടപടത്തിക്രമങ്ങള

പൂര്തഫീകേരത്തിക്കുന്നതവലര  ലപര്കഫഗ്രാമന്സവ  ഓഡത്തിറവ  സൂപ്പെര്ലവസര്

പ്രവര്തനങ്ങള കമഗ്രാണത്തിറര് ലചകയ്യേണ്ടതഗ്രാണവ.

കകേരളതത്തിലലെ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലലെ വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണണ
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• പഞഗ്രായതവ ലഡപമ്യൂട്ടത്തി ഡയറകര്മഗ്രാര് പുകരഗ്രാഗതത്തി വത്തിലെയത്തിരുകതണ്ടതഗ്രാണവ.

• ലപര്കഫഗ്രാമന്സവ  യൂണത്തിറവ  തലെതത്തില  എല്ലെഗ്രാ  മഗ്രാസണ  15  -ാഗ്രാണ  തത്തിയതത്തി

ലദസ്വവഗ്രാര കയഗ്രാഗണ കചരണണ -  കേണ്വഫീനര് - എ.ഡത്തി.പത്തി

• പ്രതത്തിമഗ്രാസ കയഗ്രാഗണ - ഡത്തി.ഡത്തി.പത്തി

• നത്തികുതത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിചവ  കനഗ്രാട്ടഫീസവ  നലകുന്നതത്തിനു  മുമഗ്രായത്തി  പ്രചഗ്രാരണണ

നടകതണ്ടതഗ്രാണവ.

• പ്രതത്തിമഗ്രാസ കയഗ്രാഗണ  സണസഗ്രാന തലെതത്തില  -  സഫീനത്തിയര് സൂപ്രണമഗ്രാരുലട

കയഗ്രാഗണ എല്ലെഗ്രാ മഗ്രാസവുണ ആദത്യേവഗ്രാരണ.

10 സ.ഉ(അ)നയ.36/2015/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 24-2-2015

➔ എസവ.ആര്.ഒ നണ. 100/2015 :    നത്തിരക്കേവ  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചുലകേഗ്രാണള്ള രണ്ടഗ്രാണ

വത്തിജഗ്രാപനണ

11 സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015

 വസ്തു  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനഗ്രായത്തി  കഭേദഗതത്തി  ചട്ടങ്ങള  കൂടത്തി

കേണക്കേത്തിലലെടുതവ  കൂടുതല മഗ്രാര്ഗ്ഗനത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവത്തിച്ചു.

12 സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 358/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-12-2015

(സ.ഉ(എയ.എസജ്) നയ. 144/15/ ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി 27-4-2015 നുള സ്പഷസ്തീകരണയ) 

• പരഗ്രാതത്തികേള്ക്കുണ  ആകകപങ്ങള്ക്കുണ  ഇടെനല്കേഗ്രാലത  വസ്തു  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്ണ്ണയ  പുന:ക്രമമീകേരണ  നടെപടെത്തികേള്  എല്ലഗ്രാ  ഗഗ്രാമ

പഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലണ 31-12-2015 നുളത്തില് പൂര്തമീകേരത്തി കക്കേണതഗ്രാണസ.

• പഞഗ്രായതവ ലഡപമ്യൂട്ടത്തി ഡയറകര് ലപര്കഫഗ്രാമന്സവ ഓഡത്തിറവ യൂണത്തിറവ മുകഖന

വസ്തു നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണ/പുനക്രമഫീകേരണ നടപടത്തികേളലട പുകരഗ്രാഗതത്തി ഓകരഗ്രാ

ആഴ്ചയത്തിലുണ  അവകലെഗ്രാകേനണ  ലചയവ  ജത്തില്ലെഗ്രാതലെ  റത്തികപ്പെഗ്രാര്ട്ടവ  തയ്യേഗ്രാറഗ്രാക്കേത്തി

പഞഗ്രായതവ ഡയറകര്ക്കേവ സമര്പ്പെത്തികക്കേണ്ടതഗ്രാണവ.
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13 സ.ഉ(എയ.എസജ്)നയ. 170/2016/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 16-11-2016 

✔ 1500  ച.അടത്തി വലരയള്ള വഫീടുകേളക്കേവ യ.എ നമര് നലകേത്തി തഗ്രാത്കേഗ്രാലെത്തികേ

റസത്തിഡന്ഷത്യേല സര്ട്ടത്തിഫത്തിക്കേറവ അനുവദത്തിക്കേഗ്രാവുന്നതഗ്രാണവ.

14 സ.ഉ(എയ.എസജ്)നയ. 174/2016/തസദഭേവ തണ്ഡിയതണ്ഡി 23-11-2016   

 യ.എ നമര് നലകേല - കഭേദഗതത്തി ഉതരവവ.

15 സ.ഉ(കക)നയ. 106/17/ത.സദ.ഭേ.വ തണ്ഡിയതണ്ഡി  26-5-2017

➢ വത്തിമുക്ത  ഭേടന്മേഗ്രാകരയണ  അവരുലട  ഭേഗ്രാരത്യേമഗ്രാകരയണ/വത്തിധവകേകളയണ   2000

ചതരശ്ര അടത്തി വത്തിസഫീര്ണ്ണമുള്ള വഫീടുകേളലട കേരണ  ഒഴത്തിവഗ്രാക്കേത്തി.

16 ➔ വസ്തു  നത്തികുതത്തിയലട  കേമമ്യൂട്ടര്വത്കേരണണ  സഗമമഗ്രാക്കുന്നതത്തിനഗ്രായത്തി

പഞഗ്രായതവ ഡയറകര്  പുറലപ്പെടുവത്തിചത്തിട്ടുള്ള പ്രകതത്യേകേ മഗ്രാര്ഗ്ഗനത്തിര്കദ്ദേശങ്ങളണ

പ്രസക്തമഗ്രാണവ.
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നനത്തി ........

✔ ഈ  സണരണഭതത്തിനസ  ദധരര്യണ  പകേര്ന  സണസഗ്രാന  ഓഡത്തിറസ  വകുപസ

തലവന്  ശ്രമീ. സഗ്രാങത്തി സഗ്രാറത്തിനസ  .... 

✔ പത്തിന്തുണ നല്കേത്തിയ  സമീനത്തിയര് ലഡപപ്യൂടത്തി ഡയറകേസടെര് ശ്രമീ. കൃഷ്ണകുമഗ്രാര്, 

ലഡപപ്യൂടത്തി ഡയറകേസടെര്  ശ്രമീ.സുനത്തില് ദൈഗ്രാസസ, ഓഡത്തിറസ  ഓഫമീസര് ശ്രമീ.കപ്രമഗ്രാനനസ

എനത്തിവര്ക്കേസ .....  

✔ സഹഗ്രായ സഹകേരണങ്ങള് നല്കേത്തിയ സഹപ്രവര്തകേരഗ്രായ ശ്രമീ.എണ.പ്രദൈമീഷസ, 

ശ്രമീ.ഐ.സുദലമഗ്രാന്, ശ്രമീമതത്തി.സത്തി. രഗ്രാകജശസ്വരത്തി എനത്തിവര്ക്കേസ...

✔ സഗ്രാകങതത്തികേ  സഹഗ്രായണ  നല്കേത്തിയ  വത്തിവത്തിധ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേളത്തിലല

ജമീവനക്കേഗ്രാര്ക്കേസ ......

✔ കകേരളതത്തിലല  തകദ്ദേശ  സസ്വയണഭരണ  സഗ്രാപനങ്ങളത്തില്  സഗ്രാധനങ്ങളുണ

കസവനങ്ങളുണ  സമഗ്രാഹരത്തിക്കുനതത്തിനുള  മഗ്രാനസ്വല് എന  വത്തിഷയണ

ആസസപദൈമഗ്രാക്കേത്തിയള എലന ദകേപ്പുസ്തകേണ  സസ്വമീകേരത്തിച  സുഹൃത്തുക്കേള്ക്കേസ....

  
സുഹൃത്തുക്കളത്തില് നത്തിനക  കത്തിയകാത്മകൈ നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പ്രതതീകത്തിക്കുന ....

സത്തി.എസസ.സകനഗ്രാഷസ,
ഓഡത്തിറസ ഓഫമീസര്,

കകേരള സണസഗ്രാന ഓഡത്തിറസ വകുപസ
ജത്തില്ലഗ്രാ ഓഡത്തിറസ കേഗ്രാരര്യഗ്രാലയണ, പഗ്രാലക്കേഗ്രാടെസ

9447594110

cscholayilttm@gmail.com
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