
 2023-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാ നമ്പര) ബബില

(നബിയമസഭ പകാസകാകബിയ പ്രകേകാരമുള്ളതത)

2023-2024  സകാമ്പതബികേ വരഷകതക്കുള്ള കകേരള 
സരകകാരബിലന്റെ ചബിലെ ധനകേകാരര്യ നബിരകദ്ദേശങ്ങള്കത 

പ്രകാബലെര്യല്യം നലകുന്നതബിനുള്ള 

ഒരു 

ബബില

പപീഠബികേ.―2023-2024  സകാമ്പതബികേ വരഷകതക്കുള്ള കകേരള സരകകാരബിലന്റെ ചബിലെ

ധനകേകാരര്യ  നബിരകദ്ദേശങ്ങള്കത  പ്രകാബലെര്യല്യം  നലകുന്നതബിനു  കവണബി 1994-ലലെ  കകേരള

പഞകായതത രകാജത ആകല്യം (1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപകാലെബിറബി ആകല്യം (1994-ലലെ 20)

വപീണല്യം കഭദഗതബി ലചയ്യുന്നതത യുക്തമകായബിരബിക്കുകേയകാല;

ഭകാരത  റബിപബബികബിലന്റെ  എഴുപതബിനകാലെകാല്യം സല്യംവത്സരതബില  തകാലഴെപറയുല്യം  പ്രകേകാരല്യം

നബിയമമുണകാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ  രുല്യം     പ്രകാരല്യംഭവല്യം.―(1)  ഈ  ആകബിനത  2023-ലലെ  കകേരള  ധനകേകാരര്യ

(2-ാ നമ്പര) ആകത എന്നത കപരത പറയകാല്യം.

(2) ഇതത 2023 ഏപ്രബില 1-ാ തപീയതബി പ്രകാബലെര്യതബില വരുന്നതകാണത.

2.  1994-  ലലെ    13  -  ാ     ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി  .―1994-ലലെ  കകേരള  പഞകായതത  രകാജത

ആകബിലലെ (1994-ലലെ 13),―

(1) 198-ാ വകുപബിലന്റെ (3)-ാ ഉപവകുപബിനത കശഷല്യം    തകാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപത

കചരകകണതകാണത, അതകായതത :―

“(4) ഈ  ആകബിലലെകയകാ  ആകത  പ്രകേകാരല്യം  ഉണകാകബിയബിട്ടുള്ളകതകാ,  കകേന

സരകകാകരകാ,  സല്യംസകാന  സരകകാകരകാ  പുറലപടുവബിചബിട്ടുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  നബിയമങ്ങകളകാ,

ചട്ടങ്ങകളകാ,  പഞകായതത  ഉണകാകബിയബിട്ടുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  ബബലെകാകേകളകാ  വര്യവസ  ലചയ
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പ്രകേകാരമുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  ബലെസന്കസകാ  ലപരമബികറകാ,  അനുവകാദകമകാ,  രജബികസ്ട്രേഷകനകാ,

കസവനകമകാ നലകുന്നതബിനത ഫപീസുകേള് പഞകായതബിനത ഈടകാകകാവന്നതകാണത.”;

(2) 203-ാ വകുപബില,―

(എ) (2)-ാ ഉപവകുപബില,―

(i) (ബബി)  ഖണ്ഡതബിനത പകേരല്യം തകാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡല്യം കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(ബബി)  മുകേളബില  (i)  മുതല  (vii)  വലരയുള്ള  ഓകരകാ  ഇനല്യം  ലകേട്ടബിടതബിലന്റെയുല്യം
ഉപവബിഭകാഗങ്ങളല്യം അവയത ബകാധകേമകായ അടബിസകാന വസ്തു നബികുതബി നബിരക്കുകേളലട ഏറവല്യം
കുറഞ്ഞതല്യം  കൂടബിയതമകായ  പരബിധബികേളല്യം  വബിജകാപനല്യംമൂലെല്യം  സരകകാരബിനത  ഓകരകാ  അഞത
വരഷതബിലല്യം നബിശ്ചയബികകാവന്നതകാണണ.”;

(ii)  (ബബി)  ഖണ്ഡതബിനുകശഷല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(സബി)  ഓകരകാ  അഞത  വരഷല്യം  കൂടുകമ്പകാഴുല്യം  (2)-ാ  ഉപവകുപത  പ്രകേകാരല്യം
സരകകാരുല്യം  (3)-ാ ഉപവകുപത  പ്രകേകാരല്യം ഗകാമപഞകായതല്യം നബിശ്ചയബിക്കുന്ന വസ്തു നബികുതബി
നബിരക്കുകേള് അതബിനു മുന്വരഷതബില നബിലെവബിലള്ള നബിരകബികനകാലടകാപല്യം അഞത ശതമകാനല്യം
കൂടബിയ തകേകയകകാള് കുറവകായബിരബികകാന് പകാടബിലകാതതകാണത.

(ഡബി)  സരകകാരബിനത,  നബിരണ്ണയബികലപട്ട  പ്രകേകാരല്യം  നബികുതബി
നബിരണ്ണയതബിനകായബി  കേണകബിലലെടുക്കുന്നതബില  നബിന്നത  ഒരു  ലകേട്ടബിടതബിലലെ  കമലക്കൂരയുള്ള
ഏലതങബിലല്യം  ഭകാഗലത  ഒഴെബിവകാക്കുകേകയകാ,  കമലക്കൂരയുള്ളതല്യം  ചുമരബിലകാതതമകായ
ഏലതങബിലല്യം  ഭകാഗലത  ഉള്ലപടുതകേകയകാ,  കമലക്കൂരയബിലകാത  ഏലതങബിലല്യം  ഭകാഗലത
ഉള്ലപടുതകേകയകാ ലചയകാവന്നതകാണത.

(ഇ)  സരകകാരബിനത  ഏലതങബിലല്യം  ഉപകയകാഗക്രമതബിലള്ള  ലകേട്ടബിടങ്ങളലട
വസ്തുനബികുതബി,  തറവബിസപീരണ്ണതബിലന്റെ  അടബിസകാനതബികലെകാ  ഭൂമബിയുലട  നര്യകായവബിലെ
ഉള്ലപലടയുള്ള ഏലതങബിലല്യം ഘടകേങ്ങളലട അടബിസകാനതബികലെകാ നബിരക്കുകേള് വബിജകാപനല്യം
ലചയകാവന്നതകാണണ.”;

(ബബി)  (4)-ാ  ഉപവകുപബിനു  പകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപത
കചരകകണതകാണത, അതകായതത:―

“(4) (2)-ാ ഉപവകുപത പ്രകേകാരല്യം സരകകാര നബിശ്ചയബിക്കുന്ന അടബിസകാന വസ്തു
നബികുതബി നബിരക്കുകേളലട പരബിധബികേള്ക്കുല്യം,  അവയത വബികധയമകായബി  (3)-ാ ഉപവകുപ്പു പ്രകേകാരല്യം
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ഗകാമപഞകായതത  ഒരബികല  നബിശ്ചയബിക്കുന്ന  അടബിസകാന  വസ്തു  നബികുതബി  നബിരക്കുകേള്ക്കുല്യം,
അവ  പ്രകാബലെര്യതബില  വരുന്ന  തപീയതബി  മുതല  അഞ്ചുവരഷകകാലെയളവബികലെകത
പ്രകാബലെര്യമുണകായബിരബിക്കുന്നതല്യം,  എന്നകാല ഇപ്രകേകാരല്യം ആദര്യവരഷല്യം പ്രകാബലെര്യതബില വരുന്ന
നബികുതബി  നബിരകബിലന്റെ  അഞത  ശതമകാനല്യം  രണകാല്യം  വരഷവല്യം  തടരനവരുന്ന  ഓകരകാ
വരഷതബികലെയ്ക്കുള്ള  വരദ്ധന  അതബിനു  ലതകാട്ടുമുമ്പുള്ള  വരഷതബിലലെ  നബികുതബി  നബിരകബിലന്റെ
അഞ്ചു  ശതമകാനല്യം  വരദ്ധനവത  വരുതബി  ഗകാമപഞകായതത  നബിശ്ചയബികകണതകാണത.  കമല
പ്രസകാവബിച  പ്രകേകാരല്യം  നബിരകത  പുതകബി  നബിശ്ചയബിക്കുന്നതബിനനുസരബിചത  നബികുതബി  നബിരണ്ണയല്യം
നടതകമ്പകാള്,―

(എ)  പുതബിയതല്യം,  പുതകബിപണബിതതല്യം,  ഉപകയകാഗക്രമതബില  മകാറല്യം
വരുതബിയതമകായ  ലകേട്ടബിടങ്ങളലട  കേകാരര്യതബില  ലസക്രട്ടറബി,  നബിരണ്ണയബികലപട്ട  പ്രകേകാരല്യം
നബികുതബി നബിശ്ചയബികകണതല്യം തടര നടപടബി സസപീകേരബികകണതല്യം ഇപ്രകേകാരല്യം നബിരണ്ണയബിക്കുന്ന
വകാരഷബികേ  വസ്തുനബികുതബികയകാലടകാപല്യം  തടരനള്ള  ഓകരകാ  വരഷവല്യം  അതബിലന്റെ  ലതകാട്ടു
മുന്വരഷലത  നബികുതബിയുലട  അഞ്ചു  ശതമകാനല്യം  വപീതല്യം  വരദ്ധനവത  വരുകതണതല്യം  ഈ
വര്യവസ നബികുതബി നബിശ്ചയബിച്ചു നലകുന്ന  ഡബിമകാന്റെത കനകാട്ടപീസബില ഉള്ലപടുകതണതമകാണത.

(ബബി)  ഖണ്ഡല്യം  (എ)-യബില  പറഞ്ഞ  വബിഭകാഗതബിലലപടകാതതല്യം  ഒരബികല
വകാരഷബികേ  വസ്തു  നബികുതബി  നബിശ്ചയബിചതമകായ  ലകേട്ടബിടങ്ങളലട  കേകാരര്യതബില,  നബിലെവബിലള്ള
വകാരഷബികേ വസ്തു നബികേതബികയകാലടകാപല്യം ഓകരകാ വരഷവല്യം ലതകാട്ടു മുന്വരഷലത നബികുതബിയുലട
അഞ്ചു  ശതമകാനല്യം  എന്ന  നബിരകബില  വരദ്ധനവത  വരുകതണതല്യം  ഈ  വര്യവസ  നബികുതബി
പുതകബി നബിശ്ചയബിച്ചു നലകുന്ന  ഡബിമകാന്റെത കനകാട്ടപീസബില ഉള്ലപടുകതണതമകാണത :

എന്നകാല, ഇപ്രകേകാരമുള്ള വകാരഷബികേ വസ്തു നബികുതബി പുതകബി നബിശ്ചയബിക്കുകമ്പകാള് (7)-ാ
ഉപവകുപത പ്രകേകാരമുള്ള ഇളവകേകളകാ വരദ്ധനവകേകളകാ ബകാധകേമകായബിരബിക്കുന്നതല.

(സബി)  (6)-ാ  ഉപവകുപബിനു  പകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപത
കചരകകണതകാണത, അതകായതത:―

“(6) ഒരു ലകേട്ടബിടതബിലന്റെ അടബിസകാന വസ്തു നബികുതബി,―

(i)  ഒരു  ലകേട്ടബിടതബിലന്റെ  തറവബിസപീരണ്ണലത  പ്രസ്തുത  ലകേട്ടബിടതബിനത
ബകാധകേമകായ അടബിസകാന വസ്തുനബികുതബി നബിരകത ലകേകാണത ഗുണബിചത കേബിട്ടുന്ന തകേ,  അതബിലന്റെ
ലതകാട്ടടുത ഉയരന്ന പൂരണ്ണസല്യംഖര്യയബികലെകത ക്രമപീകേരബിച പ്രകേകാരവല്യം;

(ii)  ഏലതങബിലല്യം  വബിഭകാഗല്യം  ലകേട്ടബിടങ്ങളലടകയകാ  അവയുലട
ഉപവബിഭകാഗങ്ങളലടകയകാ  കേകാരര്യതബില,  നബിരണ്ണയബികലപട്ടപ്രകേകാരല്യം,  തറവബിസപീരണ്ണതബിലന്റെകയകാ
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ഭൂമബിയുലട നര്യകായവബിലെയുലടകയകാ നബിരമബിതബിയുലട ഏലതങബിലല്യം ഘടകേതബിലന്റെകയകാ ഇവയബില
ഏലതങബിലകമകാ എലകാതബിലന്റെയുകമകാ അടബിസകാനതബിലല്യം;

കേണകകാകകാവന്നതകാണണ.”;

(ഡബി) (7)-ാ ഉപവകുപബില,―

(i) ഇനല്യം (ii)-നുകശഷല്യം തകാലഴെപറയുന്ന ഇനല്യം കചരകകണതകാണത, അതകായതത:―

“(iii) ലകേട്ടബിടതബിലന്റെ തറ വബിസപീരണ്ണതബിലന്റെ ഏറക്കുറചബില;”

(ii) ഇനല്യം (vi)-നുകശഷല്യം തകാലഴെപറയുന്ന ഇനല്യം കചരകകണതകാണത, അതകായതത: ―

“(vii) ലകേട്ടബിടകമകാ നബിരമബിതബികയകാ സബിതബിലചയ്യുന്ന ഭൂമബിയുലട നര്യകായവബില.”;

(3) 207-ാ വകുപബില,―

(എ) (1)-ാ ഉപവകുപബില  (ബബി)  ഖണ്ഡതബിനുപകേരല്യം തകാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡല്യം
കചരകകണതകാണത, അതകായതത:―

“(ബബി)  കകേന  സരകകാര  വകേകയകാ,  സല്യംസകാന  സരകകാര  വകേകയകാ,
എയ്ഡകഡകാ,  കകേന  സരകകാരബിലന്റെകയകാ  സല്യംസകാന  സരകകാരബിലന്റെകയകാ
ധനസഹകായകതകാലട  പ്രവരതബിക്കുന്നകതകാ  ആയ  വബിദര്യകാഭര്യകാസ  സകാപനങ്ങളലട
ഉടമസതയബിലള്ള  വബിദര്യകാഭര്യകാസ  ആവശര്യങ്ങള്കത  അലലങബില  വബിദര്യകാഭര്യകാസ  അനുബന
ആവശര്യങ്ങള്കത  മകാതല്യം  ഉപകയകാഗബിക്കുന്ന  ലകേട്ടബിടങ്ങളല്യം  പ്രസ്തുത  സകാപനങ്ങളബിലലെ
വബിദര്യകാരതബികേള് തകാമസബിക്കുന്നതമകായ കഹകാസ്റ്റല ലകേട്ടബിടങ്ങളള;”;

(ബബി) (ബബിഎ) ഖണ്ഡല്യം വബിട്ടുകേളകയണതകാണത ;

(സബി)  (ഇ)  ഖണ്ഡതബില  “കേളബിസലെങ്ങളല്യം”  എന്ന  വകാകബിനു  പകേരല്യം
“സസൗജനര്യമകായബി ഉപകയകാഗബികകാവന്ന കേളബിസലെങ്ങളല്യം” എന്ന വകാകത കചരകകണതകാണത ;

(ഡബി)  (ഐ)  ഖണ്ഡതബിനുപകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡല്യം കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(ഐ)  ഉടമസന്  സസനല്യം  വകാസഗൃഹമകായബി  ഉപകയകാഗബിക്കുന്നതല്യം  തറ
വബിസപീരണ്ണല്യം അറുപതത ചതരശ്ര മപീററബില കൂടകാതതമകായ ലകേട്ടബിടങ്ങള.”; 

(4) 209  ഇ വകുപബില  “പ്രതബിമകാസല്യം ഒരു ശതമകാനല്യം നബിരകബിലള്ള പബിഴെ” എന്ന
വകാക്കുകേള്കത പകേരല്യം “പ്രതബിമകാസല്യം രണ ശതമകാനല്യം നബിരകബിലള്ള പബിഴെ” എന്ന വകാക്കുകേള്
കചരകകണതകാണത ;
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(5)  210-ാ  വകുപബിനു  പകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  വകുപത  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

 “210.  നബികുതബി  ,    ഉപനബികുതബി  ,    ഫപീസത  ,    വകാടകേ  മുതലെകായവയുലട  കുടബിശബികേ
ഈടകാകല.― ഈ  ആകത  പ്രകേകാരകമകാ   കകേന  സരകകാകരകാ,  സല്യംസകാന  സരകകാകരകാ
പുറലപടുവബിചബിട്ടുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  നബിയമങ്ങകളകാ  ചട്ടങ്ങകളകാ  പ്രകേകാരല്യം  ചുമതബിയബിട്ടുള്ള
നബികുതബിയുലടകയകാ  ഉപനബികുതബിയുലടകയകാ  കേരതബിലന്റെകയകാ  സരചകാരജബിലന്റെകയകാ
ഫപീസബിലന്റെകയകാ വകാടകേയുലടകയകാ ഏലതങബിലല്യം കുടബിശബികേ സരകകാര ലപകാതനബികുതബി കുടബിശബികേ
വസൂലെകാക്കുന്നതത  സല്യംബനബിചത  തലസമയല്യം  പ്രകാബലെര്യതബിലള്ള  നബിയമപ്രകേകാരല്യം
ലപകാതനബികുതബി കുടബിശബികേലയന്ന കപകാലലെ വസൂലെകാകകണതകാണത:

എന്നകാല,  ലസക്രട്ടറബികത നബിരണ്ണയബികലപടകാവന്ന ചട്ടങ്ങള്കത വബികധയമകായബി,  തലന്റെ
വകാറണപ്രകേകാരല്യം,  വപീഴ്ച  വരുതന്നവരുലട,  ജല്യംഗമ  വസ്തുകള്  ജപബി  ലചയ്തു  വബിറത  കനരബിട്ടത
ഈടകാകകാവന്നതകാണത:

എനമകാതമല,  ഏലതങബിലല്യം  കേകാരണതകാല  വപീഴ്ച  വരുതന്നവരുലട  വസ്തു  ജപബി
ലചയ്യുന്നകതകാ,  വസ്തു  പരര്യകാപമകാല്യംവബിധല്യം  ജപബി  ലചയ്യുന്നകതകാ  അപ്രകാകയകാഗബികേമകാലണങബില,
ലസക്രട്ടറബികത, വപീഴ്ചകകാലര മജബികസ്ട്രേട്ടത  മുമ്പകാലകേ കപ്രകാസബികേക്യൂട്ടത ലചയകാവന്നതകാണണ.”.

3.  1994-  ലലെ    20  -  ാ     ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി  .―1994-ലലെ  കകേരള  മുനബിസബിപകാലെബിറബി
ആകബിലലെ (1994-ലലെ 20),―

(1) 233-ാ വകുപബില,―

(എ) (2)-ാ ഉപവകുപബില,―

(i) (ബബി)  ഖണ്ഡതബിനു പകേരല്യം തകാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡല്യം കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(ബബി)  മുകേളബില  (i)  മുതല  (vii)  വലരയുള്ള  ഓകരകാ  ഇനല്യം
ലകേട്ടബിടതബിലന്റെയുല്യം  ഉപവബിഭകാഗങ്ങളല്യം  അവയത  ബകാധകേമകായ  അടബിസകാന  വസ്തു  നബികുതബി
നബിരക്കുകേളലട  ഏറവല്യം  കുറഞ്ഞതല്യം  കൂടബിയതമകായ  പരബിധബികേളല്യം  വബിജകാപനല്യംമൂലെല്യം
സരകകാരബിനത ഓകരകാ അഞത വരഷതബിലല്യം നബിശ്ചയബികകാവന്നതകാണത.”;

(ii)  (ബബി)  ഖണ്ഡതബിനുകശഷല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(സബി)  ഓകരകാ  അഞത  വരഷല്യം കൂടുകമ്പകാഴുല്യം  (2)-ാ ഉപവകുപത  പ്രകേകാരല്യം
സരകകാരുല്യം  (3)-ാ  ഉപവകുപത  പ്രകേകാരല്യം  കേസൗണ്സബിലല്യം  നബിശ്ചയബിക്കുന്ന  വസ്തു  നബികുതബി
നബിരക്കുകേള് അതബിനു മുന്വരഷതബില നബിലെവബിലള്ള നബിരകബികനകാലടകാപല്യം അഞത ശതമകാനല്യം
കൂടബിയ തകേകയകകാള് കുറവകായബിരബികകാന് പകാടബിലകാതതകാണത.”
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(ഡബി)  സരകകാരബിനത,  നബിരണ്ണയബികലപട്ട  പ്രകേകാരല്യം  നബികുതബി
നബിരണ്ണയതബിനകായബി  കേണകബിലലെടുക്കുന്നതബില  നബിന്നത  ഒരു  ലകേട്ടബിടതബിലലെ  കമലക്കൂരയുള്ള
ഏലതങബിലല്യം  ഭകാഗലത  ഒഴെബിവകാക്കുകേകയകാ,  കമലക്കൂരയുള്ളതല്യം  ചുമരബിലകാതതമകായ
ഏലതങബിലല്യം  ഭകാഗലത  ഉള്ലപടുതകേകയകാ,  കമലക്കൂരയബിലകാത  ഏലതങബിലല്യം  ഭകാഗലത
ഉള്ലപടുതകേകയകാ ലചയകാവന്നതകാണത.

(ഇ)  സരകകാരബിനത  ഏലതങബിലല്യം  ഉപകയകാഗക്രമതബിലള്ള  ലകേട്ടബിടങ്ങളലട
വസ്തുനബികുതബി,  തറ  വബിസപീരണ്ണതബിലന്റെ  അടബിസകാനതബികലെകാ  ഭൂമബിയുലട  നര്യകായവബിലെ
ഉള്ലപലടയുള്ള ഏലതങബിലല്യം ഘടകേങ്ങളലട അടബിസകാനതബികലെകാ നബിരക്കുകേള് വബിജകാപനല്യം
ലചയകാവന്നതകാണണ.”;

(ബബി) (4)-ാ ഉപവകുപബിനു പകേരല്യം തകാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപത കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“ (4) (2)-ാ ഉപവകുപത പ്രകേകാരല്യം സരകകാര നബിശ്ചയബിക്കുന്ന അടബിസകാന വസ്തു
നബികുതബി നബിരക്കുകേളലട പരബിധബികേള്ക്കുല്യം,  അവയത വബികധയമകായബി  (3)-ാ ഉപവകുപ്പു പ്രകേകാരല്യം
നഗരസഭ  ഒരബികല  നബിശ്ചയബിക്കുന്ന  അടബിസകാന  വസ്തു  നബികുതബി  നബിരക്കുകേള്ക്കുല്യം,  അവ
പ്രകാബലെര്യതബില  വരുന്ന  തപീയതബി  മുതല  അഞ്ചുവരഷകകാലെയളവബികലെകത
പ്രകാബലെര്യമുണകായബിരബിക്കുന്നതല്യം,  എന്നകാല ഇപ്രകേകാരല്യം ആദര്യവരഷല്യം പ്രകാബലെര്യതബില വരുന്ന
നബികുതബി  നബിരകബിലന്റെ  അഞത  ശതമകാനല്യം  രണകാല്യം  വരഷവല്യം  തടരനവരുന്ന  ഓകരകാ
വരഷതബികലെയ്ക്കുള്ള  വരദ്ധന  അതബിനു  ലതകാട്ടുമുമ്പുള്ള  വരഷതബിലലെ  നബികുതബി  നബിരകബിലന്റെ
അഞ്ചു ശതമകാനല്യം വരദ്ധനവത വരുതബി നഗരസഭ നബിശ്ചയബികകണതകാണത.  കമല പ്രസകാവബിച
പ്രകേകാരല്യം  നബിരകത  പുതകബി  നബിശ്ചയബിക്കുന്നതബിനനുസരബിചത  നബികുതബി  നബിരണ്ണയല്യം
നടതകമ്പകാള്,―

(എ)  പുതബിയതല്യം,  പുതകബിപണബിതതല്യം,  ഉപകയകാഗക്രമതബില  മകാറല്യം
വരുതബിയതമകായ  ലകേട്ടബിടങ്ങളലട  കേകാരര്യതബില  ലസക്രട്ടറബി,  നബിരണ്ണയബികലപട്ട  പ്രകേകാരല്യം
നബികുതബി നബിശ്ചയബികകണതല്യം തടര നടപടബി സസപീകേരബികകണതല്യം ഇപ്രകേകാരല്യം നബിരണ്ണയബിക്കുന്ന
വകാരഷബികേ  വസ്തുനബികുതബികയകാലടകാപല്യം  തടരനള്ള  ഓകരകാ  വരഷവല്യം  അതബിലന്റെ  ലതകാട്ടു
മുന്വരഷലത  നബികുതബിയുലട  അഞ്ചു  ശതമകാനല്യം  വപീതല്യം  വരദ്ധനവ  വരുകതണതല്യം  ഈ
വര്യവസ നബികുതബി നബിശ്ചയബിച്ചു നലകുന്ന  ഡബിമകാന്റെത കനകാട്ടപീസബില ഉള്ലപടുകതണതമകാണത.

(ബബി)  ഖണ്ഡല്യം  (എ)-യബില  പറഞ്ഞ  വബിഭകാഗതബിലലപടകാതതല്യം  ഒരബികല
വകാരഷബികേ  വസ്തു  നബികുതബി  നബിശ്ചയബിചതമകായ  ലകേട്ടബിടങ്ങളലട  കേകാരര്യതബില,  നബിലെവബിലള്ള
വകാരഷബികേ വസ്തു നബികുതബികയകാലടകാപല്യം ഓകരകാ വരഷവല്യം ലതകാട്ടു മുന്വരഷലത നബികുതബിയുലട
അഞ്ചു  ശതമകാനല്യം  എന്ന  നബിരകബില  വരദ്ധനവത  വരുകതണതല്യം  ഈ  വര്യവസ  നബികുതബി
പുതകബി നബിശ്ചയബിച്ചു നലകുന്ന  ഡബിമകാന്റെത കനകാട്ടപീസബില ഉള്ലപടുകതണതമകാണത:
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എന്നകാല, ഇപ്രകേകാരമുള്ള വകാരഷബികേ വസ്തു നബികുതബി പുതകബി നബിശ്ചയബിക്കുകമ്പകാള് (7)-ാ
ഉപവകുപത പ്രകേകാരമുള്ള ഇളവകേകളകാ വരദ്ധനവകേകളകാ ബകാധകേമകായബിരബിക്കുന്നതല.”; 

(സബി)  (6)-ാ  ഉപവകുപബിനു  പകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപത  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(6) ഒരു ലകേട്ടബിടതബിലന്റെ അടബിസകാന വസ്തു നബികുതബി,―

(i)  ഒരു  ലകേട്ടബിടതബിലന്റെ  തറവബിസപീരണ്ണലത  പ്രസ്തുത  ലകേട്ടബിടതബിനത
ബകാധകേമകായ അടബിസകാന വസ്തു നബികുതബി നബിരകത ലകേകാണത ഗുണബിചത കേബിട്ടുന്ന തകേ, അതബിലന്റെ
ലതകാട്ടടുത ഉയരന്ന പൂരണ്ണസല്യംഖര്യയബികലെകത ക്രമപീകേരബിച പ്രകേകാരകമകാ;

(ii)  ഏലതങബിലല്യം  വബിഭകാഗല്യം  ലകേട്ടബിടങ്ങളലടകയകാ  അവയുലട
ഉപവബിഭകാഗങ്ങളലടകയകാ കേകാരര്യതബില,  നബിരണ്ണയബികലപട്ടപ്രകേകാരല്യം,  തറവബിസപീരണ്ണതബിലന്റെകയകാ
ഭൂമബിയുലട നര്യകായവബിലെയുലടകയകാ,  നബിരമബിതബിയുലട ഏലതങബിലല്യം ഘടകേതബിലന്റെകയകാ ഇവയബില
ഏലതങബിലകമകാ എലകാതബിലന്റെയുകമകാ അടബിസകാനതബില;

കേണകകാകകാവന്നതകാണണ.”;

(ഡബി) (7)-ാ ഉപവകുപബില,―

(i)  ഇനല്യം  (ii)-നുകശഷല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഇനല്യം  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(iii) ലകേട്ടബിടതബിലന്റെ തറ വബിസപീരണ്ണതബിലന്റെ ഏറക്കുറചബില;”;

(ii)  ഇനല്യം  (vi)-നുകശഷല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഇനല്യം  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(vii)  ലകേട്ടബിടകമകാ  നബിരമബിതബികയകാ  സബിതബിലചയ്യുന്ന  ഭൂമബിയുലട
നര്യകായവബില.”;

(2)  235-ാ വകുപബില,―

(എ)  (ബബി)  ഖണ്ഡതബിനുപകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡല്യം  കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“(ബബി)  കകേന  സരകകാര  വകേകയകാ,  സല്യംസകാന  സരകകാര  വകേകയകാ,
എയ്ഡകഡകാ,  കകേന  സരകകാരബിലന്റെകയകാ  സല്യംസകാന  സരകകാരബിലന്റെകയകാ
ധനസഹകായകതകാലട  പ്രവരതബിക്കുന്നകതകാ  ആയ  വബിദര്യകാഭര്യകാസ  സകാപനങ്ങളലട
ഉടമസതയബിലള്ള  വബിദര്യകാഭര്യകാസ  ആവശര്യങ്ങള്കത  അലലങബില  വബിദര്യകാഭര്യകാസ  അനുബന
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ആവശര്യങ്ങള്കത  മകാതല്യം  ഉപകയകാഗബിക്കുന്ന  ലകേട്ടബിടങ്ങളല്യം  പ്രസ്തുത  സകാപനങ്ങളബിലലെ
വബിദര്യകാരതബികേള് തകാമസബിക്കുന്നതമകായ കഹകാസ്റ്റല ലകേട്ടബിടങ്ങളള;” ;

(ബബി) (ബബിഎ) ഖണ്ഡല്യം വബിട്ടുകേളകയണതകാണത ;

(സബി) (ഇ)  ഖണ്ഡതബില “കേളബിസലെങ്ങളല്യം” എന്ന വകാകബിനു പകേരല്യം
“സസൗജനര്യമകായബി  ഉപകയകാഗബികകാവന്ന  കേളബിസലെങ്ങളല്യം”  എന്ന  വകാക്കുകേള്
കചരകകണതകാണത ;

(ഡബി)  (ഐ)  ഖണ്ഡതബിനു  പകേരല്യം  തകാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡല്യം
കചരകകണതകാണത, അതകായതത:―

“(ഐ)  ഉടമസന്  സസനല്യം  വകാസഗൃഹമകായബി  ഉപകയകാഗബിക്കുന്നതല്യം  തറ
വബിസപീരണ്ണല്യം അറുപതത ചതരശ്ര മപീററബില കൂടകാതതമകായ ലകേട്ടബിടങ്ങള.” ; 

(3) 280-ാ വകുപബിനു കശഷല്യം 280 എ എന്ന പുതബിയ വകുപത കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“280 എ.  നബിശ്ചബിത  ഫപീസത  പബിരബിലചടുക്കുന്നതബിനുള്ള  നഗരസഭയ്ക്കുള്ള
അധബികേകാരല്യം.―(1)  ഒരു  നഗരസഭ  പൂരണ്ണമകാകയകാ  ഭകാഗബികേമകാകയകാ  നഗരസഭ  നടതന്നകതകാ
അതബിലന്റെ  ധനസഹകായകതകാലട  നടതലപടുന്നകതകാ  ആയ  സകാപനങ്ങളലട
ഗുണകഭകാക്തകാകളബില നബിനല്യം നഗരസഭ നബിശ്ചയബിചബിട്ടുള്ള പ്രകേകാരമുള്ള നബിരക്കുകേളബിലല്യം  ഈ
ആവശര്യതബികലെയകായബി  സരകകാര  ഉണകാക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങള്കത  വബികധയമകായുല്യം,  ഫപീസുകേള്
പബിരബിലചടുകകാവന്നതകാണത.

(2) നഗരസഭ ഏരലപടുതബിയബിട്ടുള്ള കടകായത    ലലെറത സസൗകേരര്യകമകാ മകറലതങബിലല്യം
സസൗകേരര്യകമകാ  കസവനകമകാ  ഉപകയകാഗബിക്കുന്ന  ഗുണകഭകാക്തകാകളബില  നബിനല്യം  അതത
നബിശ്ചയബിചബിട്ടുള്ള നബിരകബില സരവപീസത ചകാരജത ഈടകാകകാവന്നതകാണത.

(3)  സരവപീസത  ചകാരജകായബി  സമകാഹരബിക്കുന്ന  തകേ  അങ്ങലനയുള്ള
സസൗകേരര്യങ്ങളലടകയകാ  സരവപീസുകേളലടകയകാ  സല്യംരക്ഷണതബിനുല്യം  പരബിപകാലെനതബിനുല്യം
ഉപകയകാഗബികകണതകാണത.

(4)  ഈ  ആകബിലലെകയകാ  ആകത  പ്രകേകാരല്യം  ഉണകാകബിയബിട്ടുള്ളകതകാ,  കകേന
സരകകാകരകാ,  സല്യംസകാന  സരകകാകരകാ  പുറലപടുവബിചബിട്ടുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  നബിയമങ്ങകളകാ
ചട്ടങ്ങകളകാ  കേസൗണ്സബില  ഉണകാകബിയബിട്ടുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  ബബലെകാകേകളകാ  വര്യവസ  ലചയ
പ്രകേകാരമുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  ബലെസന്കസകാ  ലപരമബികറകാ  അനുവകാദകമകാ  രജബികസ്ട്രേഷകനകാ
കസവനകമകാ നലകുന്നതബിനത ഫപീസുകേള് നഗരസഭകത  ഈടകാകകാവന്നതകാണത.”.

(4)  538-ാ  വകുപബില  (2)-ാ  ഉപവകുപബില  “പ്രതബിമകാസല്യം  ഒരു  ശതമകാനല്യം
നബിരകബിലള്ള  പബിഴെ”  എന്ന  വകാക്കുകേള്കത  പകേരല്യം  “പ്രതബിമകാസല്യം  രണ  ശതമകാനല്യം
നബിരകബിലള്ള പബിഴെ” എന്ന വകാക്കുകേള് കചരകകണതകാണത.;
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(5) 538 എ വകുപബിനു കശഷല്യം 538 ബബി എന്ന പുതബിയ വകുപത കചരകകണതകാണത,
അതകായതത:―

“538 ബബി  . നബികുതബി  ,    ഉപനബികുതബി  ,    ഫപീസത  ,   വകാടകേ മുതലെകായവയുലട കുടബിശബികേ
ഈടകാകല.―ഈ  ആകത  പ്രകേകാരകമകാ   കകേന  സരകകാകരകാ,  സല്യംസകാന  സരകകാകരകാ
പുറലപടുവബിചബിട്ടുള്ള  ഏലതങബിലല്യം  നബിയമങ്ങകളകാ  ചട്ടങ്ങകളകാ  പ്രകേകാരല്യം  ചുമതബിയബിട്ടുള്ള
നബികുതബിയുലടകയകാ  ഉപനബികുതബിയുലടകയകാ  കേരതബിലന്റെകയകാ  സരചകാരജബിലന്റെകയകാ
ഫപീസബിലന്റെകയകാ വകാടകേയുലടകയകാ ഏലതങബിലല്യം കുടബിശബികേ സരകകാര ലപകാത നബികുതബി കുടബിശബികേ
വസൂലെകാക്കുന്നതത  സല്യംബനബിചത  തലസമയല്യം  പ്രകാബലെര്യതബിലള്ള  നബിയമപ്രകേകാരല്യം
ലപകാതനബികുതബി കുടബിശബികേലയന്ന കപകാലലെ വസൂലെകാകകണതകാണത:

എന്നകാല,  ഒരു  നഗരസഭയുലട  ലസക്രട്ടറബികത  നബിരണ്ണയബികലപടകാവന്ന  ചട്ടങ്ങള്കത
വബികധയമകായബി, തലന്റെ വകാറണപ്രകേകാരല്യം, വപീഴ്ച വരുതന്നവരുലട, ജല്യംഗമ വസ്തുകള് ജപബി ലചയ്തു
വബിറത കനരബിട്ടത ഈടകാകകാവന്നതകാണത:

എനമകാതമല,  ഏലതങബിലല്യം കേകാരണതകാല വപീഴ്ചകകാരുലട വസ്തു ജപബി ലചയ്യുന്നകതകാ
വസ്തു  പരര്യകാപമകാല്യംവബിധല്യം  ജപബി  ലചയ്യുന്നകതകാ  അപ്രകാകയകാഗബികേമകാലണങബില,  ലസക്രട്ടറബികത,
വപീഴ്ചകകാലര മജബികസ്ട്രേട്ടത  മുമ്പകാലകേ കപ്രകാസബികേക്യൂട്ടത ലചയകാവന്നതകാണത.”.


