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2023-2024  സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതക്കുള്ള കകേരള 
സര്കഞരതിലന്റെ ചതിലെ ധനകേഞരര്യ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക് 

പഞബലെര്യഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

ബതില്

പപീഠതികേ.―2023-2024 സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതക്കുള്ള കകേരള സര്കഞരതിലന്റെ

ചതിലെ  ധനകേഞരര്യ  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനു  കവണതി 1994-ലലെ

കകേരള പഞഞയതക്ക് രഞജക്ക് ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി

ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 20) വപീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതക്ക് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിനഞലെഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപറയുഞ്ചാം

പകേഞരഞ്ചാം നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ  രുഞ്ചാം     പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനക്ക് 2023-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ

(2-ാ നമ്പര്) ആകക്ക് എന്നക്ക് കപരക്ക് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്ക് 2023 ഏപതില് 1-ാ തപീയതതി പഞബലെര്യതതില് വരുന്നതഞണക്ക്.

2.  1994-  ലലെ    13  -  ാ     ആകതിലന്റെ  കഭദഗതതി  .―1994-ലലെ  കകേരള  പഞഞയതക്ക്

രഞജക്ക് ആകതിലലെ (1994-ലലെ 13),―

(1)  198-ാ വകുപതിലന്റെ  (3)-ാ ഉപവകുപതിനക്ക്  കശഷഞ്ചാം    തഞലഴെപറയുന്ന

ഉപവകുപക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“(4) ഈ ആകതിലലെകയഞ ആകക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ളകതഞ,  കകേന

സര്കഞകരഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞകരഞ  പുറലപടുവതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം

നതിയമങ്ങകളഞ,  ചട്ടങ്ങകളഞ,  പഞഞയതക്ക്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം

ബബലെഞകേകളഞ  വര്യവസ  ലചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ബലെസന്കസഞ

ലപര്മതികറഞ,  അനുവഞദകമഞ,  രജതികസ്ട്രേഷകനഞ,  കസവനകമഞ നല്കുന്നതതിനക്ക് ഫപീസുകേള്

പഞഞയതതിനക്ക് ഈടഞകഞവന്നതഞണക്ക്.”.
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(2) 203-ാ വകുപതില്,―

(എ) (2)-ാ ഉപവകുപതില്,―

(i) (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനക്ക് പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(ബതി)  മുകേളതില്  (i)  മുതല്  (vii)  വലരയുള്ള  ഓകരഞ  ഇനഞ്ചാം  ലകേട്ടതിടതതിലന്റെയുഞ്ചാം
ഉപവതിഭഞഗങ്ങളഞ്ചാം അവയക്ക്  ബഞധകേമഞയ അടതിസഞന വസ്തു നതികുതതി നതിരക്കുകേളലട ഏറവഞ്ചാം
കുറഞ്ഞതഞ്ചാം  കൂടതിയതമഞയ  പരതിധതികേളഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  സര്കഞരതിനക്ക്  ഓകരഞ  അഞക്ക്
വര്ഷവഞ്ചാം നതിശ്ചയതികഞവന്നതഞണക്ക്.”

(ii)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(സതി)  ഓകരഞ  അഞക്ക്  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  (2)-ാ  ഉപവകുപക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം
സര്കഞരുഞ്ചാം  (3)-ാ ഉപവകുപക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം ഗഞമപഞഞയതഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുന്ന വസ്തു നതികുതതി
നതിരക്കുകേള് അതതിനു മുന്വര്ഷതതില് നതിലെവതിലള്ള നതിരകതികനഞലടഞപഞ്ചാം അഞക്ക് ശതമഞനഞ്ചാം
കൂടതിയ തകേകയകഞള് കുറവഞയതിരതികഞന് പഞടതിലഞതതഞണക്ക്.

(ഡതി)  സര്കഞരതിനക്ക്  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരഞ്ചാം  നതികുതതി
നതിര്ണ്ണയതതിനഞയതി  കേണകതിലലെടുക്കുന്നതതില്  നതിന്നക്ക്  ഒരു  ലകേട്ടതിടതതിലലെ  കമല്ക്കൂരയുള്ള
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത  ഒഴെതിവഞക്കുകേകയഞ,  കമല്ക്കൂരയുള്ളതഞ്ചാം  ചുമരതിലഞതതമഞയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത  ഉള്ലപടുതകേകയഞ,  കമല്ക്കൂരയതിലഞത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത
ഉള്ലപടുതകേകയഞ ലചയഞവന്നതഞണക്ക്.

(ഇ)  സര്കഞരതിനക്ക്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉപകയഞഗക്രമതതിലള്ള  ലകേട്ടതിടങ്ങളലട
വസ്തുനതികുതതി,  തറവതിസപീര്ണ്ണതതിലന്റെ  അടതിസഞനതതികലെഞ  ഭൂമതിയുലട  നര്യഞയവതിലെ
ഉള്ലപലടയുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം ഘടകേങ്ങളലട അടതിസഞനതതികലെഞ നതിരക്കുകേള് വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചയഞവന്നതഞണക്ക്.”

(ബതി)  (4)-ാ  ഉപവകുപതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപക്ക്
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(4) (2)-ാ ഉപവകുപക്ക് പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന അടതിസഞന വസ്തു
നതികുതതി നതിരക്കുകേളലട പരതിധതികേള്ക്കുഞ്ചാം,  അവയക്ക് വതികധയമഞയതി  (3)-ാ ഉപവകുപ്പു പകേഞരഞ്ചാം
ഗഞമപഞഞയതക്ക്  ഒരതികല്  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  അടതിസഞന  വസ്തു  നതികുതതി  നതിരക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം,
അവ  പഞബലെര്യതതില്  വരുന്ന  തപീയതതി  മുതല്  അഞ്ചുവര്ഷകഞലെയളവതികലെകക്ക്
പഞബലെര്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞല് ഇപകേഞരഞ്ചാം ആദര്യവര്ഷഞ്ചാം പഞബലെര്യതതില് വരുന്ന
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നതികുതതി  നതിരകതിലന്റെ  അഞക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാം  രണഞഞ്ചാം  വര്ഷവഞ്ചാം  തടര്നവരുന്ന  ഓകരഞ
വര്ഷതതികലെയ്ക്കുള്ള  വര്ദ്ധന  അതതിനു  ലതഞട്ടുമുമ്പുള്ള  വര്ഷതതിലലെ  നതികുതതി  നതിരകതിലന്റെ
അഞ്ചു  ശതമഞനഞ്ചാം  വര്ദ്ധനവക്ക്  വരുതതി  ഗഞമപഞഞയതക്ക്  നതിശ്ചയതികകണതഞണക്ക്.  കമല്
പസഞവതിച  പകേഞരഞ്ചാം  നതിരകക്ക്  പുതകതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനനുസരതിചക്ക്  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയഞ്ചാം
നടതകമ്പഞള്,―

(എ)  പുതതിയതഞ്ചാം,  പുതകതിപണതിതതഞ്ചാം,  ഉപകയഞഗക്രമതതില്  മഞറഞ്ചാം
വരുതതിയതമഞയ  ലകേട്ടതിടങ്ങളലട  കേഞരര്യതതില്  ലസക്രട്ടറതി,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരഞ്ചാം
നതികുതതി നതിശ്ചയതികകണതഞ്ചാം തടര് നടപടതി സസപീകേരതികകണതഞ്ചാം ഇപകേഞരഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന
വഞര്ഷതികേ  വസ്തുനതികുതതികയഞലടഞപഞ്ചാം  തടര്നള്ള  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  അതതിലന്റെ  ലതഞട്ടു
മുന്വര്ഷലത  നതികുതതിയുലട  അഞ്ചു  ശതമഞനഞ്ചാം  വപീതഞ്ചാം  വര്ദ്ധനവക്ക്  വരുകതണതഞ്ചാം  ഈ
വര്യവസ നതികുതതി നതിശ്ചയതിച്ചു നല്കുന്ന  ഡതിമഞന്റെക്ക് കനഞട്ടപീസതില് ഉള്ലപടുകതണതമഞണക്ക്.

(ബതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (എ)-യതില്  പറഞ്ഞ  വതിഭഞഗതതില്ലപടഞതതഞ്ചാം  ഒരതികല്
വഞര്ഷതികേ  വസ്തു  നതികുതതി  നതിശ്ചയതിചതമഞയ  ലകേട്ടതിടങ്ങളലട  കേഞരര്യതതില്,  നതിലെവതിലള്ള
വഞര്ഷതികേ വസ്തു നതികേതതികയഞലടഞപഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം ലതഞട്ടു മുന്വര്ഷലത നതികുതതിയുലട
അഞ്ചു  ശതമഞനഞ്ചാം  എന്ന  നതിരകതില്  വര്ദ്ധനവക്ക്  വരുകതണതഞ്ചാം  ഈ  വര്യവസ  നതികുതതി
പുതകതി നതിശ്ചയതിച്ചു നല്കുന്ന  ഡതിമഞന്റെക്ക് കനഞട്ടപീസതില് ഉള്ലപടുകതണതമഞണക്ക്:

എന്നഞല്, ഇപകേഞരമുള്ള വഞര്ഷതികേ വസ്തു നതികുതതി പുതകതി നതിശ്ചയതിക്കുകമ്പഞള് (7)-ാ
ഉപവകുപക്ക് പകേഞരമുള്ള ഇളവകേകളഞ വര്ദ്ധനവകേകളഞ ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.

(സതി)  (6)-ാ  ഉപവകുപതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപക്ക്
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(6) ഒരു ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ അടതിസഞന വസ്തു നതികുതതി,―

(i)  ഒരു  ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ  തറവതിസപീര്ണ്ണലത  പസ്തുത  ലകേട്ടതിടതതിനക്ക്
ബഞധകേമഞയ അടതിസഞന വസ്തുനതികുതതി നതിരകക്ക് ലകേഞണക്ക് ഗുണതിചക്ക് കേതിട്ടുന്ന തകേ,  അതതിലന്റെ
ലതഞട്ടടുത ഉയര്ന്ന പൂര്ണ്ണസഞ്ചാംഖര്യയതികലെകക്ക് ക്രമപീകേരതിച പകേഞരവഞ്ചാം;

(ii)  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ലകേട്ടതിടങ്ങളലടകയഞ  അവയുലട
ഉപവതിഭഞഗങ്ങളലടകയഞ  കേഞരര്യതതില്,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടപകേഞരഞ്ചാം,  തറവതിസപീര്ണ്ണതതിലന്റെകയഞ
ഭൂമതിയുലട നര്യഞയവതിലെയുലടകയഞ നതിര്മതിതതിയുലട ഏലതങതിലഞ്ചാം ഘടകേതതിലന്റെകയഞ ഇവയതില്
ഏലതങതിലകമഞ എലഞതതിലന്റെയുകമഞ അടതിസഞനതതിലഞ്ചാം;

കേണകഞകഞവന്നതഞണക്ക്.
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(ഡതി) (7)-ാ ഉപവകുപതില്,―

(i) ഇനഞ്ചാം (ii)-നുകശഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(iii) ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ തറ വതിസപീര്ണ്ണതതിലന്റെ ഏറക്കുറചതില്;”

(ii) ഇനഞ്ചാം (vi)-നുകശഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്: ―

“(vii) ലകേട്ടതിടകമഞ നതിര്മതിതതികയഞ സതിതതിലചയ്യുന്ന ഭൂമതിയുലട നര്യഞയവതിലെ.”

(3) 207-ാ വകുപതില്,―

(എ) (1)-ാ ഉപവകുപതില്  (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനുപകേരഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(ബതി)  കകേന  സര്കഞര്  വകേകയഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  വകേകയഞ,
എയ്ഡകഡഞ,  കകേന  സര്കഞരതിലന്റെകയഞ  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരതിലന്റെകയഞ
ധനസഹഞയകതഞലട  പവര്തതിക്കുന്നകതഞ  ആയ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  സഞപനങ്ങളലട
ഉടമസതയതിലള്ള  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ആവശര്യങ്ങള്കക്ക്  അലലങതില്  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  അനുബന
ആവശര്യങ്ങള്കക്ക്  മഞതഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  ലകേട്ടതിടങ്ങളഞ്ചാം  പസ്തുത  സഞപനങ്ങളതിലലെ
വതിദര്യഞര്തതികേള് തഞമസതിക്കുന്നതമഞയ കഹഞസ്റ്റല് ലകേട്ടതിടങ്ങളഞ്ചാം;”

(ബതി) (ബതിഎ) ഖണ്ഡഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണക്ക്.

(സതി)  (ഇ)  ഖണ്ഡതതില്  “കേളതിസലെങ്ങളഞ്ചാം”  എന്ന  വഞകതിനു  പകേരഞ്ചാം
“സസൗജനര്യമഞയതി ഉപകയഞഗതികഞവന്ന കേളതിസലെങ്ങളഞ്ചാം” എന്ന വഞകക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്.

(ഡതി)  (ഐ)  ഖണ്ഡതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(ഐ)  ഉടമസന്  സസനഞ്ചാം  വഞസഗൃഹമഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതഞ്ചാം  തറ
വതിസപീര്ണ്ണഞ്ചാം അറുപതക്ക് ചതരശ്ര മപീററതില് കൂടഞതതമഞയ ലകേട്ടതിടങ്ങള്.” 

(4) 209  ഇ വകുപതില്  “പതതിമഞസഞ്ചാം ഒരു ശതമഞനഞ്ചാം നതിരകതിലള്ള പതിഴെ” എന്ന
വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം “പതതിമഞസഞ്ചാം രണ ശതമഞനഞ്ചാം നതിരകതിലള്ള പതിഴെ” എന്ന വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണക്ക്.

(5)  210-ാ  വകുപതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  വകുപക്ക്  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

 “210.  നതികുതതി  ,    ഉപനതികുതതി  ,    ഫപീസക്ക്  ,    വഞടകേ  മുതലെഞയവയുലട  കുടതിശതികേ
ഈടഞകല്.― ഈ  ആകക്ക്  പകേഞരകമഞ   കകേന  സര്കഞകരഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞകരഞ
പുറലപടുവതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമങ്ങകളഞ  ചട്ടങ്ങകളഞ  പകേഞരഞ്ചാം  ചുമതതിയതിട്ടുള്ള
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നതികുതതിയുലടകയഞ,  ഉപനതികുതതിയുലടകയഞ,  കേരതതിലന്റെകയഞ  സര്ചഞര്ജതിലന്റെകയഞ
ഫപീസതിലന്റെകയഞ വഞടകേയുലടകയഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം കുടതിശതികേ സര്കഞര് ലപഞതനതികുതതി കുടതിശതികേ
വസൂലെഞക്കുന്നതക്ക്  സഞ്ചാംബനതിചക്ക്  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതിലള്ള  നതിയമപകേഞരഞ്ചാം
ലപഞതനതികുതതി കുടതിശതികേലയന്ന കപഞലലെ വസൂലെഞകകണതഞണക്ക്:

എന്നഞല് ലസക്രട്ടറതികക്ക്  നതിര്ണ്ണയതികലപടഞവന്ന ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  വതികധയമഞയതി,  തലന്റെ
വഞറണപകേഞരഞ്ചാം,  വപീഴ്ച  വരുതന്നവരുലട,  ജഞ്ചാംഗമ  വസ്തുകള്  ജപതി  ലചയ്തു  വതിറക്ക്  കനരതിട്ടക്ക്
ഈടഞകഞവന്നതഞണക്ക്:

എനമഞതമല,  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരണതഞല്  വപീഴ്ച  വരുതന്നവരുലട  വസ്തു  ജപതി
ലചയ്യുന്നകതഞ,  വസ്തു  പരര്യഞപമഞഞ്ചാംവതിധഞ്ചാം  ജപതി  ലചയ്യുന്നകതഞ  അപഞകയഞഗതികേമഞലണങതില്,
ലസക്രട്ടറതികക്ക്, വപീഴ്ചകഞലര മജതികസ്ട്രേട്ടക്ക്  മുമ്പഞലകേ കപഞസതികേക്യൂട്ടക്ക് ലചയഞവന്നതഞണക്ക്.”

3.  1994-  ലലെ    20  -  ാ     ആകതിലന്റെ  കഭദഗതതി  .―1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി
ആകതിലലെ (1994-ലലെ 20),―

(1) 233-ാ വകുപതില്,―

(എ) (2)-ാ ഉപവകുപതില്,―

(i)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(ബതി)  മുകേളതില്  (i)  മുതല്  (vii)  വലരയുള്ള  ഓകരഞ  ഇനഞ്ചാം
ലകേട്ടതിടതതിലന്റെയുഞ്ചാം  ഉപവതിഭഞഗങ്ങളഞ്ചാം  അവയക്ക്  ബഞധകേമഞയ  അടതിസഞന  വസ്തു  നതികുതതി
നതിരക്കുകേളലട  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞതഞ്ചാം  കൂടതിയതമഞയ  പരതിധതികേളഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
സര്കഞരതിനക്ക് ഓകരഞ അഞക്ക് വര്ഷതതിലഞ്ചാം നതിശ്ചയതികഞവന്നതഞണക്ക്.”

(ii)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(സതി)  ഓകരഞ  അഞക്ക്  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  (2)-ാ ഉപവകുപക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം
സര്കഞരുഞ്ചാം  (3)-ാ  ഉപവകുപക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  കേസൗണ്സതിലഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  വസ്തു  നതികുതതി
നതിരക്കുകേള് അതതിനു മുന്വര്ഷതതില് നതിലെവതിലള്ള നതിരകതികനഞലടഞപഞ്ചാം അഞക്ക് ശതമഞനഞ്ചാം
കൂടതിയ തകേകയകഞള് കുറവഞയതിരതികഞന് പഞടതിലഞതതഞണക്ക്.”

(ഡതി)  സര്കഞരതിനക്ക്  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരഞ്ചാം  നതികുതതി
നതിര്ണ്ണയതതിനഞയതി  കേണകതിലലെടുക്കുന്നതതില്  നതിന്നക്ക്  ഒരു  ലകേട്ടതിടതതിലലെ  കമല്ക്കൂരയുള്ള
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത  ഒഴെതിവഞക്കുകേകയഞ,  കമല്ക്കൂരയുള്ളതഞ്ചാം  ചുമരതിലഞതതമഞയ
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ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത  ഉള്ലപടുതകേകയഞ,  കമല്ക്കൂരയതിലഞത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത
ഉള്ലപടുതകേകയഞ ലചയഞവന്നതഞണക്ക്.

(ഇ)  സര്കഞരതിനക്ക്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉപകയഞഗക്രമതതിലള്ള  ലകേട്ടതിടങ്ങളലട
വസ്തുനതികുതതി,  തറ  വതിസപീര്ണ്ണതതിലന്റെ  അടതിസഞനതതികലെഞ  ഭൂമതിയുലട  നര്യഞയവതിലെ
ഉള്ലപലടയുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം ഘടകേങ്ങളലട അടതിസഞനതതികലെഞ നതിരക്കുകേള് വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചയഞവന്നതഞണക്ക്.

(ബതി) (4)-ാ ഉപവകുപതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“ (4) (2)-ാ ഉപവകുപക്ക് പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന അടതിസഞന വസ്തു
നതികുതതി നതിരക്കുകേളലട പരതിധതികേള്ക്കുഞ്ചാം,  അവയക്ക് വതികധയമഞയതി  (3)-ാ ഉപവകുപ്പു പകേഞരഞ്ചാം
നഗരസഭ  ഒരതികല്  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  അടതിസഞന  വസ്തു  നതികുതതി  നതിരക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം,  അവ
പഞബലെര്യതതില്  വരുന്ന  തപീയതതി  മുതല്  അഞ്ചുവര്ഷകഞലെയളവതികലെകക്ക്
പഞബലെര്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞല് ഇപകേഞരഞ്ചാം ആദര്യവര്ഷഞ്ചാം പഞബലെര്യതതില് വരുന്ന
നതികുതതി  നതിരകതിലന്റെ  അഞക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാം  രണഞഞ്ചാം  വര്ഷവഞ്ചാം  തടര്നവരുന്ന  ഓകരഞ
വര്ഷതതികലെയ്ക്കുള്ള  വര്ദ്ധന  അതതിനു  ലതഞട്ടുമുമ്പുള്ള  വര്ഷതതിലലെ  നതികുതതി  നതിരകതിലന്റെ
അഞ്ചു ശതമഞനഞ്ചാം വര്ദ്ധനവക്ക് വരുതതി നഗരസഭ നതിശ്ചയതികകണതഞണക്ക്.  കമല് പസഞവതിച
പകേഞരഞ്ചാം  നതിരകക്ക്  പുതകതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനനുസരതിചക്ക്  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയഞ്ചാം
നടതകമ്പഞള്,―

(എ)  പുതതിയതഞ്ചാം,  പുതകതിപണതിതതഞ്ചാം,  ഉപകയഞഗക്രമതതില്  മഞറഞ്ചാം
വരുതതിയതമഞയ  ലകേട്ടതിടങ്ങളലട  കേഞരര്യതതില്  ലസക്രട്ടറതി,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരഞ്ചാം
നതികുതതി നതിശ്ചയതികകണതഞ്ചാം തടര് നടപടതി സസപീകേരതികകണതഞ്ചാം ഇപകേഞരഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന
വഞര്ഷതികേ  വസ്തുനതികുതതികയഞലടഞപഞ്ചാം  തടര്നള്ള  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  അതതിലന്റെ  ലതഞട്ടു
മുന്വര്ഷലത  നതികുതതിയുലട  അഞ്ചു  ശതമഞനഞ്ചാം  വപീതഞ്ചാം  വര്ദ്ധനവ  വരുകതണതഞ്ചാം  ഈ
വര്യവസ നതികുതതി നതിശ്ചയതിച്ചു നല്കുന്ന  ഡതിമഞന്റെക്ക് കനഞട്ടപീസതില് ഉള്ലപടുകതണതമഞണക്ക്.

(ബതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (എ)-യതില്  പറഞ്ഞ  വതിഭഞഗതതില്ലപടഞതതഞ്ചാം  ഒരതികല്
വഞര്ഷതികേ  വസ്തു  നതികുതതി  നതിശ്ചയതിചതമഞയ  ലകേട്ടതിടങ്ങളലട  കേഞരര്യതതില്,  നതിലെവതിലള്ള
വഞര്ഷതികേ വസ്തു നതികുതതികയഞലടഞപഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം ലതഞട്ടു മുന്വര്ഷലത നതികുതതിയുലട
അഞ്ചു  ശതമഞനഞ്ചാം  എന്ന  നതിരകതില്  വര്ദ്ധനവക്ക്  വരുകതണതഞ്ചാം  ഈ  വര്യവസ  നതികുതതി
പുതകതി നതിശ്ചയതിച്ചു നല്കുന്ന  ഡതിമഞന്റെക്ക് കനഞട്ടപീസതില് ഉള്ലപടുകതണതമഞണക്ക്:

എന്നഞല്, ഇപകേഞരമുള്ള വഞര്ഷതികേ വസ്തു നതികുതതി പുതകതി നതിശ്ചയതിക്കുകമ്പഞള് (7)-ാ
ഉപവകുപക്ക് പകേഞരമുള്ള ഇളവകേകളഞ വര്ദ്ധനവകേകളഞ ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.
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(സതി)  (6)-ാ  ഉപവകുപതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപക്ക്
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(6) ഒരു ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ അടതിസഞന വസ്തു നതികുതതി,―

(i)  ഒരു  ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ  തറവതിസപീര്ണ്ണലത  പസ്തുത  ലകേട്ടതിടതതിനക്ക്
ബഞധകേമഞയ അടതിസഞന വസ്തുനതിരകക്ക്  നതികുതതി  നതിരകക്ക്  ലകേഞണക്ക്  ഗുണതിചക്ക്  കേതിട്ടുന്ന തകേ,
അതതിലന്റെ ലതഞട്ടടുത ഉയര്ന്ന പൂര്ണ്ണസഞ്ചാംഖര്യയതികലെകക്ക് ക്രമപീകേരതിച പകേഞരകമഞ;

(ii)  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ലകേട്ടതിടങ്ങളലടകയഞ  അവയുലട
ഉപവതിഭഞഗങ്ങളലടകയഞ കേഞരര്യതതില്,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടപകേഞരഞ്ചാം,  തറവതിസപീര്ണ്ണതതിലന്റെകയഞ
ഭൂമതിയുലട നര്യഞയവതിലെയുലടകയഞ,  നതിര്മതിതതിയുലട ഏലതങതിലഞ്ചാം ഘടകേതതിലന്റെകയഞ ഇവയതില്
ഏലതങതിലകമഞ എലഞതതിലന്റെയുകമഞ അടതിസഞനതതില്;

കേണകഞകഞവന്നതഞണക്ക്.

(ഡതി) (7)-ാ ഉപവകുപതില്,―

(i)  ഇനഞ്ചാം  (ii)-നുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(iii) ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ തറ വതിസപീര്ണ്ണതതിലന്റെ ഏറക്കുറചതില്;”

(ii)  ഇനഞ്ചാം  (vi)-നുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(vii)  ലകേട്ടതിടകമഞ  നതിര്മതിതതികയഞ  സതിതതിലചയ്യുന്ന  ഭൂമതിയുലട
നര്യഞയവതിലെ.”

(2)  235-ാ വകുപതില്,―

(എ)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(ബതി)  കകേന  സര്കഞര്  വകേകയഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  വകേകയഞ,
എയ്ഡകഡഞ,  കകേന  സര്കഞരതിലന്റെകയഞ  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരതിലന്റെകയഞ
ധനസഹഞയകതഞലട  പവര്തതിക്കുന്നകതഞ  ആയ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  സഞപനങ്ങളലട
ഉടമസതയതിലള്ള  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ആവശര്യങ്ങള്കക്ക്  അലലങതില്  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  അനുബന
ആവശര്യങ്ങള്കക്ക്  മഞതഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  ലകേട്ടതിടങ്ങളഞ്ചാം  പസ്തുത  സഞപനങ്ങളതിലലെ
വതിദര്യഞര്തതികേള് തഞമസതിക്കുന്നതമഞയ കഹഞസ്റ്റല് ലകേട്ടതിടങ്ങളഞ്ചാം;”

(ബതി) (ബതിഎ) ഖണ്ഡഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണക്ക്.

(സതി) (ഇ)  ഖണ്ഡതതില് “കേളതിസലെങ്ങളഞ്ചാം” എന്ന വഞകതിനു പകേരഞ്ചാം
“സസൗജനര്യമഞയതി  ഉപകയഞഗതികഞവന്ന  കേളതിസലെങ്ങളഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണക്ക്.
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(ഡതി)  (ഐ)  ഖണ്ഡതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(ഐ)  ഉടമസന്  സസനഞ്ചാം  വഞസഗൃഹമഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതഞ്ചാം  തറ
വതിസപീര്ണ്ണഞ്ചാം അറുപതക്ക് ചതരശ്ര മപീററതില് കൂടഞതതമഞയ ലകേട്ടതിടങ്ങള്.” 

(3) 280-ാ വകുപതിനു കശഷഞ്ചാം 280 എ എന്ന പുതതിയ വകുപക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“280 എ.  നതിശ്ചതിത  ഫപീസക്ക്  പതിരതിലചടുക്കുന്നതതിനുള്ള  നഗരസഭയ്ക്കുള്ള
അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഒരു നഗരസഭ പൂര്ണ്ണമഞകയഞ  ഭഞഗതികേമഞകയഞ  നഗരസഭ നടതന്നകതഞ
അതതിലന്റെ  ധനസഹഞയകതഞലട  നടതലപടുന്നകതഞ  ആയ  സഞപനങ്ങളലട
ഗുണകഭഞക്തഞകളതില് നതിനഞ്ചാം നഗരസഭ നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള പകേഞരമുള്ള നതിരക്കുകേളതിലഞ്ചാം  ഈ
ആവശര്യതതികലെയഞയതി  സര്കഞര്  ഉണഞക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  വതികധയമഞയുഞ്ചാം,  ഫപീസുകേള്
പതിരതിലചടുകഞവന്നതഞണക്ക്.

(2) നഗരസഭ ഏര്ലപടുതതിയതിട്ടുള്ള കടഞയക്ക്    ലലെറക്ക് സസൗകേരര്യകമഞ മകറലതങതിലഞ്ചാം
സസൗകേരര്യകമഞ  കസവനകമഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  ഗുണകഭഞക്തഞകളതില്  നതിനഞ്ചാം  അതക്ക്
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള നതിരകതില് സര്വപീസക്ക് ചഞര്ജക്ക് ഈടഞകഞവന്നതഞണക്ക്.

(3)  സര്വപീസക്ക്  ചഞര്ജഞയതി  സമഞഹരതിക്കുന്ന  തകേ  അങ്ങലനയുള്ള
സസൗകേരര്യങ്ങളലടകയഞ  സര്വപീസുകേളലടകയഞ  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനുഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനുഞ്ചാം
ഉപകയഞഗതികകണതഞണക്ക്.

(4)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ളകതഞ,  കകേന
സര്കഞകരഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞകരഞ  പുറലപടുവതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമങ്ങകളഞ,
ചട്ടങ്ങകളഞ,  കേസൗണ്സതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം  ബബലെഞകേകളഞ  വര്യവസ ലചയ്ത
പകേഞരമുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ബലെസന്കസഞ  ലപര്മതികറഞ,  അനുവഞദകമഞ,  രജതികസ്ട്രേഷകനഞ,
കസവനകമഞ നല്കുന്നതതിനക്ക് ഫപീസുകേള് നഗരസഭകക്ക്  ഈടഞകഞവന്നതഞണക്ക്.”.

(4)  538-ാ  വകുപതില്  (2)-ാ  ഉപവകുപതില്  “പതതിമഞസഞ്ചാം  ഒരു  ശതമഞനഞ്ചാം
നതിരകതിലള്ള  പതിഴെ”  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “പതതിമഞസഞ്ചാം  രണ  ശതമഞനഞ്ചാം
നതിരകതിലള്ള പതിഴെ” എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്.

(5) 538 എ വകുപതിനു കശഷഞ്ചാം 538 ബതി എന്ന പുതതിയ വകുപക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“538  ബതി നതികുതതി  ,    ഉപനതികുതതി  ,    ഫപീസക്ക്  ,    വഞടകേ മുതലെഞയവയുലട കുടതിശതികേ

ഈടഞകല്.―ഈ  ആകക്ക്  പകേഞരകമഞ   കകേന  സര്കഞകരഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞകരഞ
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പുറലപടുവതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമങ്ങകളഞ  ചട്ടങ്ങകളഞ  പകേഞരഞ്ചാം  ചുമതതിയതിട്ടുള്ള

നതികുതതിയുലടകയഞ,  ഉപനതികുതതിയുലടകയഞ,  കേരതതിലന്റെകയഞ  സര്ചഞര്ജതിലന്റെകയഞ

ഫപീസതിലന്റെകയഞ വഞടകേയുലടകയഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം കുടതിശതികേ സര്കഞര് ലപഞത നതികുതതി കുടതിശതികേ

വസൂലെഞക്കുന്നതക്ക്  സഞ്ചാംബനതിചക്ക്  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതിലള്ള  നതിയമപകേഞരഞ്ചാം

ലപഞതനതികുതതി കുടതിശതികേലയന്ന കപഞലലെ വസൂലെഞകകണതഞണക്ക്:

എന്നഞല്  ഒരു  നഗരസഭയുലട  ലസക്രട്ടറതികക്ക്  നതിര്ണ്ണയതികലപടഞവന്ന  ചട്ടങ്ങള്കക്ക്

വതികധയമഞയതി, തലന്റെ വഞറണപകേഞരഞ്ചാം, വപീഴ്ച വരുതന്നവരുലട, ജഞ്ചാംഗമ വസ്തുകള് ജപതി ലചയ്തു

വതിറക്ക് കനരതിട്ടക്ക് ഈടഞകഞവന്നതഞണക്ക്:

എനമഞതമല,  ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരണതഞല് വപീഴ്ചകഞരുലട വസ്തു ജപതി ലചയ്യുന്നകതഞ

വസ്തു  പരര്യഞപമഞഞ്ചാംവതിധഞ്ചാം  ജപതി  ലചയ്യുന്നകതഞ  അപഞകയഞഗതികേമഞലണങതില്,  ലസക്രട്ടറതികക്ക്,

വപീഴ്ചകഞലര മജതികസ്ട്രേട്ടക്ക്  മുമ്പഞലകേ കപഞസതികേക്യൂട്ടക്ക് ലചയഞവന്നതഞണക്ക്.”

1985-ലലെ കകേരള തഞല്കഞലെതികേ റവനക്യൂ പതിരതിലചടുകല് ആകക്ക് 
(1985-ലലെ 10) പകേഞരമുള്ള പഖര്യഞപനഞ്ചാം

1985-ലലെ  കകേരള  തഞല്കഞലെതികേ  റവനക്യൂ  പതിരതിലചടുകല്  ആകക്ക്  (1985-ലലെ  10)

പകേഞരഞ്ചാം ഈ ബതിലതിലലെ വര്യവസകേള്കക്ക് 2023 ഏപതില് 1-ാ തപീയതതിയതിലഞ്ചാം അനമുതലഞ്ചാം

പഞബലെര്യമുണഞയതിരതികകണതക്ക്  ലപഞതതഞല്പരര്യഞര്തഞ്ചാം  യുക്തമഞലണന്നക്ക്  ഇതതിനഞല്

പഖര്യഞപതിച്ചുലകേഞളളന.

ഉകദ്ദേശര്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

2023-2024-ലലെ  ബജറക്ക്  പസഞ്ചാംഗതതിലലെ  527,  528  എന്നപീ  ഖണ്ഡതികേകേളതില്

പഖര്യഞപതിചതിട്ടുള്ള   2023-2024  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതക്കുള്ള  കകേരള  സര്കഞരതിലന്റെ

ധനകേഞരര്യ  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനു  കവണതി 1994-ലലെ  കകേരള

പഞഞയതക്ക് രഞജക്ക് ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 20)

കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണക്ക് ഈ ബതില്.   

ധനകേഞരര്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചയ്തഞല്

സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേലചലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

383/2023.
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ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  2-ാ  ഖണ്ഡഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  1994-ലലെ  കകേരള  പഞഞയതക്ക്  രഞജക്ക്  ആകതില്
203-ാ  വകുപതില്  (2)-ാ  ഉപവകുപതില്  കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  (ഡതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  ഒരു
ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയതതിനഞയതി  ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ    ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത
ഉള്ലപടുതന്നതതികനഞ  ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതികനഞ  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുതവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

2.  ബതിലതിലലെ  3-ാ  ഖണ്ഡഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകതില്
233-ാ  വകുപതില്  (2)-ാ  ഉപവകുപതില്  കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  (ഡതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  ഒരു
ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ  നതികുതതി  നതിര്ണ്ണയതതിനഞയതി  ലകേട്ടതിടതതിലന്റെ    ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭഞഗലത
ഉള്ലപടുതന്നതതികനഞ  ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതികനഞ  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുതവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

3. എതക്ക് കേഞരര്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ ചട്ടങ്ങള് ഉണഞക്കുന്നതക്ക് അവ നടപടതിക്രമഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിചവകയഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സസഭഞവകതഞടുകൂടതിയവ  ആകുന.  മഞതമല,
ചട്ടങ്ങള്,  അവ  ഉണഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം,  നതിയമസഭയുലട  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയക്ക്
വതികധയവമഞണക്ക്.  ആയതതിനഞല്,  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ഒരു
സഞധഞരണ സസഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണക്ക്.

                                      ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്.
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1994-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത് ആകക്റ്റില് (1994-ലലെ 13) നക്റ്റിന്നുളള
പ്രസക്ത ഭഞ്ചാഗങ്ങള

** ** ** **

198. നക്റ്റിശക്റ്റിതഫഫീസത്ത് പക്റ്റിരക്റ്റിലച്ചെടുക്കുന്നതക്റ്റിനത്ത് പഞഞ്ചായതക്റ്റിനുളള അധക്റ്റികേഞ്ചാരര.― (1)ഒര
പഞഞ്ചായതത്ത്,  പൂര്ണ്ണമഞ്ചാകയഞ്ചാ  ഭഞ്ചാഗക്റ്റികേമഞ്ചാകയഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതത്ത്  നടത്തുന്നകതഞ്ചാ  അതക്റ്റിലന്റെ  ധന
സഹഞ്ചായകതഞ്ചാലട നടതലപ്പെടുന്നകതഞ്ചാ ആയ സഞ്ചാപനങ്ങളുലട ഗുണകഭഞ്ചാക്തഞ്ചാക്കളക്റ്റില് നക്റ്റിന്നുര
[പഞഞ്ചായതത്ത്  നക്റ്റിശയക്റ്റിച്ചെ  പ്രകേഞ്ചാരമുളള]  നക്റ്റിരക്കുകേളക്റ്റിലര  ഇഇൗ  ആവശശ്യതക്റ്റികലെക്കഞ്ചായക്റ്റി
സര്ക്കഞ്ചാര് രൂപര നല്കേക്റ്റിയ ചട്ടങ്ങളക്കത്ത് വക്റ്റികധയമഞ്ചായര, ഫഫീസുകേള പക്റ്റിരക്റ്റിലച്ചെടുക്കഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാണത്ത്.

** ** ** **

(3)  സര്വഫീസത്ത്  ചഞ്ചാര്ജഞ്ചായക്റ്റി  സമഞ്ചാഹരക്റ്റിക്കുന്ന  തുകേ  അങ്ങലനയള്ള  സഇൗകേരശ്യങ്ങളുകടകയഞ്ചാ
സര്വഫീസുകേളുകടകയഞ്ചാ സരരക്ഷണതക്റ്റിനുര പരക്റ്റിപഞ്ചാലെനതക്റ്റിനുര ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റികക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.]

** ** ** **

203.  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി. (1)  ― ഏലതഞ്ചാര  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായത്തുര  അതതത്ത്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്
പ്രകദേശത്തുള്ളതുര  ഇഇൗ  ആകക്റ്റിലലെ  വശ്യവസകേള  പ്രകേഞ്ചാരര  ഒഴക്റ്റിവഞ്ചാക്കലപ്പെട്ടക്റ്റിട്ടക്റ്റിലഞ്ചാതതുമഞ്ചായ
ഓകരഞ്ചാ  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിനുര  (അതക്റ്റികനഞ്ചാടത്ത്  കചര്ന്നുകേക്റ്റിടക്കുന്ന  സലെതക്റ്റിനുളലപ്പെലട)  ആകക്റ്റിലലെ
വശ്യവസകേളക്കുര നക്റ്റിര്ണ്ണയക്റ്റിക്കലപ്പെകട്ടക്കഞ്ചാവുന്ന ചട്ടങ്ങളക്കുര അനുസൃതമഞ്ചായക്റ്റി വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി
ചുമകതണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.

(2)  (എ)  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  ചുമത്തുന്നതക്റ്റികലെക്കഞ്ചായക്റ്റി,  ഉപകയഞ്ചാഗക്രമതക്റ്റിനനുസരക്റ്റിച്ചെത്ത്
തഞ്ചാലഴപ്പെറയന്ന ഓകരഞ്ചായക്റ്റിനര ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റികന്റെയര ഒര ചതുരശ്രമഫീറ്റര് തറവക്റ്റിസഫീര്ണ്ണ  (Plinth
Area)-തക്റ്റിനത്ത്  ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി നക്റ്റിരക്കുകേളുലട ഏറ്റവുര കുറഞ്ഞതുര
കൂടക്റ്റിയതുമഞ്ചായ പരക്റ്റിധക്റ്റികേളുര,  അവ പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റില് വരന്ന തഫീയതക്റ്റിയര വക്റ്റിജഞ്ചാപനര മൂലെര
സര്ക്കഞ്ചാര് നക്റ്റിശയക്റ്റികക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്,―

** ** ** **

(ബക്റ്റി)  മുകേളക്റ്റില്  (i)   മുതല്  (vii)  വലരയളള  ഓകരഞ്ചായക്റ്റിനര  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെയര
ഉപവക്റ്റിഭഞ്ചാഗങ്ങളുര  അവയത്ത്  ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ  അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  നക്റ്റിരക്കുകേളുലട  ഏറ്റവുര
കുറഞ്ഞതുര  കൂടക്റ്റിയതുമഞ്ചായ  പരക്റ്റിധക്റ്റികേളുര  വക്റ്റിജഞ്ചാപനര  മൂലെര  സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിനത്ത്
നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാണത്ത്.

** ** ** **

(4)  (2)-ാം  ഉപവകുകുുപ്പു  പ്രകേഞ്ചാരര  സര്ക്കഞ്ചാര്  നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന  അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തു
നക്റ്റികുതക്റ്റി നക്റ്റിരക്കുകേളുലട പരക്റ്റിധക്റ്റികേളക്കുര അവയത്ത് വക്റ്റികധയമഞ്ചായക്റ്റി  (3)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകേഞ്ചാരര
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ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  ഒരക്റ്റിക്കല്  നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന  അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  നക്റ്റിരക്കുകേളക്കുര,
അവ  പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റില്  വരന്ന  തഫീയതക്റ്റി  മുതല്  അഞ്ചുവര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവക്റ്റികലെക്കത്ത്
പ്രഞ്ചാബലെശ്യമുണ്ടഞ്ചായക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതുര,  തുടര്ന്നത്ത് ഓകരഞ്ചാ അഞത്ത് വര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവുര പൂര്തക്റ്റിയഞ്ചാകുന്ന
മുറയത്ത്  അടുത  അഞത്ത്  വര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവക്റ്റികലെക്കത്ത്  പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റില്  വരതക്കവക്റ്റിധര
അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  നക്റ്റിരക്കുകേള  യഥഞ്ചാക്രമര  സര്ക്കഞ്ചാരര  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായത്തുര
നക്റ്റിലെവക്റ്റിലളള  പരക്റ്റിധക്റ്റികേളുലടയര  നക്റ്റിരക്കുകേളുലടയര  കമല്  സര്ക്കഞ്ചാര്  നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന  ഓകരഞ്ചാ
വര്ഷവുര  അഞത്ത്  ശതമഞ്ചാനര  എന്ന  നക്റ്റിരക്കക്റ്റില്  വര്ദ്ധനവത്ത്  വരതക്റ്റി  അപ്രകേഞ്ചാരര  അഞത്ത്
വര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവത്ത്  പൂര്തക്റ്റിയഞ്ചാകുകമഞ്ചാള  ഇരപതക്റ്റിയഞത്ത്  ശതമഞ്ചാനര  വര്ദ്ധനവത്ത്  വരന്ന
വക്റ്റിധതക്റ്റില് പുതുക്കക്റ്റി നക്റ്റിശയക്റ്റികക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.  കമല് പ്രസഞ്ചാവക്റ്റിച്ചെ പ്രകേഞ്ചാരര നക്റ്റിരക്കത്ത് പുതുക്കക്റ്റി
നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്നതനുസരക്റ്റിച്ചെത്ത് നക്റ്റികുതക്റ്റി നക്റ്റിര്ണ്ണയര നടത്തുകമഞ്ചാള,―

** ** ** **

(6)  ഒര ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ തറവക്റ്റിസഫീര്ണ്ണലത പ്രസ്തുത ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിനത്ത് ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ
അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി ലകേഞ്ചാണ്ടത്ത് ഗുണക്റ്റിച്ചെത്ത് കേക്റ്റിട്ടുന്ന  തുകേ,  അതക്റ്റിലന്റെ ലതഞ്ചാട്ടടുത ഉയര്ന്ന
പൂര്ണ്ണസരഖശ്യയക്റ്റികലെക്കത്ത്  ക്രമഫീകേരക്റ്റിച്ചെ  പ്രകേഞ്ചാരര  ആ  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ   അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തു
നക്റ്റികുതക്റ്റിയഞ്ചായക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതഞ്ചാണത്ത്.

** ** ** **

(7) (6)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞ്ചാരര കേണക്കഞ്ചാക്കക്റ്റിയ ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തു
നക്റ്റികുതക്റ്റിയക്റ്റില്,―

(i)  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് പ്രകദേശര  വശ്യതശ്യസ കമഖലെകേളഞ്ചായക്റ്റി  തരരതക്റ്റിരക്റ്റിക്കലപ്പെട്ടതക്റ്റില്,
ലകേട്ടക്റ്റിടര സക്റ്റിതക്റ്റിലചയ്യുന്ന സലെര ഉളലപ്പെട്ട കമഖലെ ;

(ii) ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റികലെക്കുള്ള വഴക്റ്റി സഇൗകേരശ്യതക്റ്റിലന്റെ ലെഭശ്യത;

           **    **            **       **

(vi) ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ തറയലട നക്റ്റിര്മക്റ്റിതക്റ്റി;

           **    **             **       **

 207.  നക്റ്റികുതക്റ്റി  ,    ഉപനക്റ്റികുതക്റ്റി മുതലെഞ്ചായവയക്റ്റില് നക്റ്റിന്നത്ത് ഒഴക്റ്റിവഞ്ചാക്കല്.―(1)  തഞ്ചാലഴപ്പെറയന്ന
ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങലളയര  ഭൂമക്റ്റികേലളയര  203-ാംവകുപ്പെത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരര  ചുമതഞ്ചാവുന്ന  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റിയക്റ്റില്
നക്റ്റിന്നുര  200-ാം വകുപ്പെത്ത് (2) -ാം ഉപവകുപ്പെത്ത് പ്രകേഞ്ചാരര ചുമതഞ്ചാവുന്ന കസവന ഉപനക്റ്റികുതക്റ്റിയക്റ്റില്
നക്റ്റിന്നുര ഒഴക്റ്റിവഞ്ചാകക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:― 

**    **             **       **
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 (എ) ലപഞ്ചാതു ആരഞ്ചാധനയഞ്ചായക്റ്റി നഫീക്കക്റ്റിവച്ചെക്റ്റിട്ടുള്ളതുര യഥഞ്ചാര്ത്ഥതക്റ്റില് അപ്രകേഞ്ചാരര
ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നതുര  അലലങക്റ്റില്  അനുബന്ധ  ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്  ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നതുമഞ്ചായ
ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങള മതപഠന ശഞ്ചാലെകേള;

(ബക്റ്റി)  സര്ക്കഞ്ചാര് വകേകയഞ്ചാ എയ്ഡകഡഞ്ചാ,  സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിലന്റെ ധനസഹഞ്ചായകതഞ്ചാലട
പ്രവര്തക്റ്റിക്കുന്നകതഞ്ചാ ആയ വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ സഞ്ചാപനങ്ങളുലട ഉടമസതയക്റ്റിലള്ള വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ
ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്  അലലങക്റ്റില്  അനുബന്ധ  ആവശശ്യങ്ങളക്കുമഞ്ചാതര  ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്ന
ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര  പ്രസ്തുത  സഞ്ചാപനതക്റ്റിലലെ വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാര്ത്ഥക്റ്റികേള  തഞ്ചാമസക്റ്റിക്കുന്നതുമഞ്ചായ കഹഞ്ചാസ്റ്റല്
ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര;

[(ബക്റ്റിഎ)  സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിലന്റെ  അരഗഫീകേഞ്ചാരമുള്ള  വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ  സഞ്ചാപനങ്ങളുലട
ഉടമസതയക്റ്റിലള്ളതുര ഹയര്  ലസക്കന്റെറക്റ്റിതലെര  വലരയള്ളതുമഞ്ചായ,  വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ
ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്  മഞ്ചാതര  ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്ന  ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര,  അതരര  സഞ്ചാപനങ്ങളക്റ്റിലലെ
വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാര്ത്ഥക്റ്റികേള തഞ്ചാമസക്റ്റിക്കുന്ന കഹഞ്ചാസ്റ്റല് ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര;]

 **    **             **       **

(ഇ) ലപഞ്ചാതുജനങ്ങളക്കത്ത്  പ്രകവശക്റ്റിക്കഞ്ചാവുന്ന  ഗന്ഥശഞ്ചാലെകേളുര, വഞ്ചായനശഞ്ചാലെകേളുര
കേളക്റ്റിസലെങ്ങളുര;

 **    **             **       **

(ലഎ)  ഉടമസര് ദേഞ്ചാരക്റ്റിദശ്യകരഖയത്ത് തഞ്ചാലഴയള്ളയഞ്ചാളഞ്ചാലണങക്റ്റില്,  അയഞ്ചാള സസ്വനര
വഞ്ചാസഗൃഹമഞ്ചായക്റ്റി  ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നതുര  തറവക്റ്റിസഫീര്ണ്ണര  മുപ്പെതത്ത്  ചതുരശ്രമഫീറ്ററക്റ്റില്
കുറവുള്ളതുമഞ്ചായ ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങള;

**    **             **       **
209 ഇ.  നക്റ്റികുതക്റ്റികേളഞ്ചായക്റ്റി കേക്റ്റികട്ടണ്ട തുകേ വസൂലെഞ്ചാക്കല്.—  ഈ ആകക്റ്റില് എന്തുതലന്ന

അടങ്ങക്റ്റിയക്റ്റിരന്നഞ്ചാലര,  ഈ  ആകക്റ്റിലലെകയഞ്ചാ  അതക്റ്റിന്കേഫീഴക്റ്റിലണ്ടഞ്ചാക്കക്റ്റിയ  ചട്ടങ്ങളക്റ്റിലലെകയഞ്ചാ
ബബലെഞ്ചാകേളക്റ്റിലലെകയഞ്ചാ വശ്യവസകേളക്കു കേഫീഴക്റ്റില് നക്റ്റിയമഞ്ചാനുസൃതമഞ്ചായ ഏലതങക്റ്റിലര തുകേ അതത്ത്
നല്കകേണ്ടതഞ്ചായ തഫീയതക്റ്റിയക്റ്റില് നല്കേഞ്ചാത പക്ഷര അതത്ത്  നല്കകേണ്ടതഞ്ചായ തഫീയതക്റ്റി മുതല്
[പ്രതക്റ്റിമഞ്ചാസര ഒര ശതമഞ്ചാനര നക്റ്റിരക്കക്റ്റിലള്ള പക്റ്റിഴ] സഹക്റ്റിതര വസൂലെഞ്ചാകക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്:

** ** ** **  

210.  നക്റ്റികുതക്റ്റി,   ഉപനക്റ്റികുതക്റ്റി  മുതലെഞ്ചായവയലട കുടക്റ്റിശക്റ്റികേ ഈടഞ്ചാക്കല്.—  ഈ ആകത്ത്
പ്രകേഞ്ചാരര  ചുമതക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള  ഉപനക്റ്റികുതക്റ്റിയലടകയഞ്ചാ  കേരതക്റ്റിലന്റെകയഞ്ചാ  സര്ച്ചെഞ്ചാര്ജക്റ്റിലന്റെകയഞ്ചാ
നക്റ്റികുതക്റ്റിയലടകയഞ്ചാ അഥവഞ്ചാ ഫഫീസക്റ്റിലന്റെകയഞ്ചാ ഏലതങക്റ്റിലര കുടക്റ്റിശക്റ്റികേ സര്ക്കഞ്ചാര് ലപഞ്ചാതുനക്റ്റികുതക്റ്റി
കുടക്റ്റിശക്റ്റികേ  വസൂലെഞ്ചാക്കുന്നതത്ത്  സരബന്ധക്റ്റിച്ചെത്ത്  തല്സമയര  പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റിലള്ള  നക്റ്റിയമപ്രകേഞ്ചാരര
ലപഞ്ചാതുനക്റ്റികുതക്റ്റി കുടക്റ്റിശക്റ്റികേലയന്നകപഞ്ചാലലെ വസൂലെഞ്ചാകക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്:
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എന്നഞ്ചാല്  ഒര  ഗഞ്ചാമ  പഞഞ്ചായതക്റ്റിലന്റെ  ലസക്രട്ടറക്റ്റിയത്ത്   നക്റ്റിര്ണ്ണയക്റ്റിക്കലപ്പെടഞ്ചാവുന്ന
ചട്ടങ്ങളക്കത്ത്  വക്റ്റികധയമഞ്ചായക്റ്റി,  തലന്റെ  വഞ്ചാറണ്ടത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരര,  വഫീഴ്ചക്കഞ്ചാരലന്റെ,  ജരഗമ  വസ്തുക്കള
ജപക്റ്റി ലചയത്ത് വക്റ്റിറ്റത്ത് കനരക്റ്റിട്ടത്ത് ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാണത്ത്;

എന്നുമഞ്ചാതമല,  ഏലതങക്റ്റിലര കേഞ്ചാരണതഞ്ചാല് വഫീഴ്ചക്കഞ്ചാരലന്റെ വസ്തു ജപക്റ്റി ലചയ്യുന്നകതഞ്ചാ,
വസ്തു  പരശ്യഞ്ചാപമഞ്ചാരവക്റ്റിധര  ജപക്റ്റി  ലചയ്യുന്നകതഞ്ചാ  അപ്രഞ്ചാകയഞ്ചാഗക്റ്റികേമഞ്ചാലണങക്റ്റില്,  ലസക്രട്ടറക്റ്റിക്കത്ത്
വഫീഴ്ചക്കഞ്ചാരലന മജക്റ്റികസ്ട്രേറ്റത്ത് മുമഞ്ചാലകേ കപ്രഞ്ചാസക്റ്റികേക്യൂട്ടത്ത് ലചയഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാണത്ത്.

** ** ** **  
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1994-ലലെ  കകേരള മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റി ആകക്റ്റില് (1994-ലലെ 20) നക്റ്റിന്നുള്ള
പ്രസക്ത ഭഞ്ചാഗങ്ങള

** ** ** **  

22.  233-  ാം  വകുപ്പെക്റ്റിനത്ത്  പകേരര  പുതക്റ്റിയ  വകുപ്പെത്ത്  കചര്ക്കല്.―പ്രധഞ്ചാന  ആകക്റ്റിലലെ
233-ാം വകുപ്പെക്റ്റിനത്ത് പകേരര തഞ്ചാലഴപ്പെറയന്ന വകുപ്പെത്ത് കചര്കക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:—

“233.  വസ്തു  നക്റ്റികുതക്റ്റി.―(1)ഏലതഞ്ചാര  മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റിയലട  കേഇൗണ്സക്റ്റിലര  അതതത്ത്
മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റി  പ്രകദേശത്തുള്ളതുര  ഈ  ആകക്റ്റിലലെ  വശ്യവസകേള  പ്രകേഞ്ചാരര
ഒഴക്റ്റിവഞ്ചാക്കലപ്പെട്ടക്റ്റിട്ടക്റ്റിലഞ്ചാതതുമഞ്ചായ  ഓകരഞ്ചാ  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിനുര  (അതക്റ്റികനഞ്ചാടത്ത്  കചര്ന്നത്ത്  കേക്റ്റിടക്കുന്ന
സലെതക്റ്റിനുളലപ്പെലട)  ആകക്റ്റിലലെ  വശ്യവസകേളക്കുര  നക്റ്റിര്ണ്ണയക്റ്റിക്കലപ്പെകട്ടക്കഞ്ചാവുന്ന
ചട്ടങ്ങളക്കുര അനുസൃതമഞ്ചായക്റ്റി വസ്തു നക്റ്റികുതക്റ്റി ചുമകതണ്ടതഞ്ചാണത്ത്. 

(2)  (എ)  വസ്തു  നക്റ്റികുതക്റ്റി  ചുമത്തുന്നതക്റ്റികലെക്കഞ്ചായക്റ്റി,  ഉപകയഞ്ചാഗക്രമതക്റ്റിനനുസരക്റ്റിച്ചെത്ത്
തഞ്ചാലഴപ്പെറയന്ന ഓകരഞ്ചായക്റ്റിനര ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെയര ഒര ചതുരശ്രമഫീറ്റര്  തറ വക്റ്റിസഫീര്ണ്ണ (Plinth
area)  തക്റ്റിനത്ത്   ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി നക്റ്റിരക്കുകേളുലട ഏറ്റവുര കുറഞ്ഞതുര
കൂടക്റ്റിയതുമഞ്ചായ പരക്റ്റിധക്റ്റികേളുര,  അവ പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റില് വരന്ന തഫീയതക്റ്റിയര വക്റ്റിജഞ്ചാപനരമൂലെര
സര്ക്കഞ്ചാര് നക്റ്റിശയക്റ്റികക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:—

(i) പഞ്ചാര്പ്പെക്റ്റിട ആവശശ്യതക്റ്റിനഞ്ചായക്റ്റി ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നവ;

** ** ** **  

(ബക്റ്റി)  മുകേളക്റ്റില്  (i)  മുതല്  (vii)  വലരയള്ള  ഓകരഞ്ചായക്റ്റിനര  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെയര
ഉപവക്റ്റിഭഞ്ചാഗങ്ങളുര  അവയത്ത്  ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ  അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  നക്റ്റിരക്കുകേളുലട
ഏറ്റവുര   കുറഞ്ഞതുര  കുടക്റ്റിയതുമഞ്ചായ  പരക്റ്റിധക്റ്റികേളുര  വക്റ്റിജഞ്ചാപനരമൂലെര  സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിനത്ത്
നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാണത്ത്. 

** ** ** **   

“(4) (2) -ാം ഉപവകുപ്പെത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരര സര്ക്കഞ്ചാര് നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തു നക്റ്റികുതക്റ്റി
നക്റ്റിരക്കുകേളുലട  പരക്റ്റിധക്റ്റികേളക്കുര  അവയത്ത്  വക്റ്റികധയമഞ്ചായക്റ്റി  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞ്ചാരര  കേഇൗണ്സക്റ്റില്
ഒരക്റ്റിക്കല് നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി നക്റ്റിരക്കുകേളക്കുര, അവ പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റില്
വരന്ന  തഫീയതക്റ്റി  മുതല്  അഞ്ചുവര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവക്റ്റികലെക്കത്ത്   പ്രഞ്ചാബലെശ്യമുണ്ടഞ്ചായക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതുര,
തുടര്ന്നത്ത്  ഓകരഞ്ചാ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവുര   പൂര്തക്റ്റിയഞ്ചാകുന്ന  മുറയത്ത്  അടുത
അഞ്ചുവര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവക്റ്റികലെക്കത്ത് പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റില് വരതക്കവക്റ്റിധര അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തു നക്റ്റികുതക്റ്റി
നക്റ്റിരക്കുകേള  യഥഞ്ചാക്രമര   സര്ക്കഞ്ചാരര  കേഇൗണ്സക്റ്റിലര   നക്റ്റിലെവക്റ്റിലള്ള  പരക്റ്റിധക്റ്റികേളുലടയര
നക്റ്റിരക്കുകേളുലടയര  കമല്  ഓകരഞ്ചാ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഞ്ചാലെയളവക്റ്റില്  പൂര്തക്റ്റിയഞ്ചാകുകമഞ്ചാള
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ഇരപതക്റ്റിയഞ്ചുശതമഞ്ചാനര വര്ദ്ധനവത്ത് വരന്ന വക്റ്റിധതക്റ്റില് പുതുക്കക്റ്റി നക്റ്റിശയക്റ്റികക്കണ്ടതുമഞ്ചാണത്ത്.
കമല്  പ്രസഞ്ചാവക്റ്റിച്ചെ  പ്രകേഞ്ചാരര  നക്റ്റികുതക്റ്റിനക്റ്റിരക്കത്ത്  പുതുക്കക്റ്റി  നക്റ്റിശയക്റ്റിച്ചെതനുസരക്റ്റിച്ചെത്ത്  നക്റ്റികുതക്റ്റി
നക്റ്റിര്ണ്ണയര നടത്തുകമഞ്ചാള,―

** ** ** **  

(6)  ഒര  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ  തറവക്റ്റിസഫീര്ണ്ണലത  പ്രസ്തുത  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിനത്ത്  ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ
അടക്റ്റിസഞ്ചാന വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  നക്റ്റിരക്കുലകേഞ്ചാണ്ടത്ത് ഗുണക്റ്റിച്ചുകേക്റ്റിട്ടുന്ന തുകേ,  അതക്റ്റിലന്റെ ലതഞ്ചാട്ടടുത ഉയര്ന്ന
പൂര്ണ്ണ  സരഖശ്യയക്റ്റികലെക്കത്ത്  ക്രമഫീകേരക്റ്റിച്ചെപ്രകേഞ്ചാരര  ആ  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ  അടക്റ്റിസഞ്ചാന  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി
ആയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതഞ്ചാണത്ത്.

(7)  (6)-ാംഉപവകുപ്പെത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരര  കേണക്കഞ്ചാക്കക്റ്റിയ   ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ  അടക്റ്റിസഞ്ചാന
വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റിയക്റ്റില്,―

(i) മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റി പ്രകദേശര വശ്യതശ്യസ കമഖലെകേളഞ്ചായക്റ്റി തരര തക്റ്റിരക്റ്റിക്കലപ്പെട്ടതക്റ്റില്, ലകേട്ടക്റ്റിടര
സക്റ്റിതക്റ്റിലചയ്യുന്ന സലെര  ഉളലപ്പെട്ട കമഖലെ;

(ii)  ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റികലെക്കുള്ള വഴക്റ്റിസഇൗകേരശ്യതക്റ്റിലന്റെ ലെഭശ്യത; 

** ** ** **   

(vi) ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റിലന്റെ തറയലട നക്റ്റിര്മക്റ്റിതക്റ്റി; 

** ** ** **   

“235.  വസ്തുനക്റ്റികുതക്റ്റി  ,    കസവന  ഉപനക്റ്റികുതക്റ്റി  എന്നക്റ്റിവയക്റ്റില്  നക്റ്റിന്നത്ത്  ഒഴക്റ്റിവഞ്ചാക്കല്  .―തഞ്ചാലഴ
പറയന്ന ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങലളയര ഭൂമക്റ്റികേലളയര 233-ാം വകുപ്പെത്ത് പ്രകേഞ്ചാരര ചുമതഞ്ചാവുന്ന വസ്തു നക്റ്റികുതക്റ്റിയക്റ്റില്
നക്റ്റിന്നുര  230-ാം വകുപ്പെത്ത്   (4)-ാം ഉപവകുപ്പെത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരര  ചുമതഞ്ചാവുന്ന കസവന ഉപനക്റ്റികുതക്റ്റിയക്റ്റില്
നക്റ്റിന്നുര ഒഴക്റ്റിവഞ്ചാകക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത് :―

(എ)  ലപഞ്ചാതു ആരഞ്ചാധനയഞ്ചായക്റ്റി  നഫീക്കക്റ്റിവച്ചെക്റ്റിട്ടുള്ളതുര  യഞ്ചാഥഞ്ചാര്ത്ഥതക്റ്റില് അപ്രകേഞ്ചാരര
ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നതുര  അലലങക്റ്റില്  അനുബന്ധ  ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്  ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നതുമഞ്ചായ
ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങള, മതപഠനശഞ്ചാലെകേള;

(ബക്റ്റി)  സര്ക്കഞ്ചാര്  വകേകയഞ്ചാ  എയ്ഡകഡഞ്ചാ,  സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിലന്റെ  ധനസഹഞ്ചായകതഞ്ചാലട
പ്രവര്തക്റ്റിക്കുന്നകതഞ്ചാ   ആയ  വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ  സഞ്ചാപനങ്ങളുലട  ഉടമസതയക്റ്റിലള്ള  വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ
ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്   അലലങക്റ്റില് അനുബന്ധ ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്  മഞ്ചാതര ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്ന ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര
പ്രസ്തുത സഞ്ചാപനതക്റ്റിലലെ വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാര്ത്ഥക്റ്റികേള തഞ്ചാമസക്റ്റിക്കുന്ന കഹഞ്ചാസ്റ്റല് ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര;

** ** ** **   
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“(ബക്റ്റിഎ)  സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിലന്റെ  അരഗഫീകേഞ്ചാരമുള്ള  വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ  സഞ്ചാപനങ്ങളുലട
ഉടമസതയക്റ്റിലള്ളതുര ഹയര് ലസക്കന്റെറക്റ്റി തലെര വലരയള്ളതുമഞ്ചായ വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാഭശ്യഞ്ചാസ ആവശശ്യങ്ങളക്കത്ത്
മഞ്ചാതര   ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്ന  ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര  അതരര  സഞ്ചാപനങ്ങളക്റ്റിലലെ  വക്റ്റിദേശ്യഞ്ചാര്ത്ഥക്റ്റികേള
തഞ്ചാമസക്റ്റിക്കുന്ന കഹഞ്ചാസ്റ്റല് ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങളുര;”.

(ഇ)  ലപഞ്ചാതുജനങ്ങളക്കത്ത്  പ്രകവശക്റ്റിക്കഞ്ചാവുന്ന  ഗന്ഥശഞ്ചാലെകേളുര,  വഞ്ചായനശഞ്ചാലെകേളുര,
കേളക്റ്റിസലെങ്ങളുര;

** ** ** **

(ലഎ)  ഉടമസന് ദേഞ്ചാരക്റ്റിദശ്യ കരഖയത്ത് തഞ്ചാലഴയള്ളയഞ്ചാളഞ്ചാലണങക്റ്റില്,  അയഞ്ചാള സസ്വനര
വഞ്ചാസഗൃഹമഞ്ചായക്റ്റി ഉപകയഞ്ചാഗക്റ്റിക്കുന്നതുര തറ വക്റ്റിസഫീര്ണ്ണര മുപ്പെതത്ത് ചതുരശ്രമഫീറ്ററക്റ്റില് കുറവുള്ളതുമഞ്ചായ
ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങള;

** ** ** **

280.  സര്ക്കഞ്ചാര് നക്റ്റികുതക്റ്റി ലലകേമഞ്ചാറ്റര ലചയല്.―ഗസറ്റക്റ്റില് പ്രസക്റ്റിദ്ധഫീകേരക്റ്റിച്ചെ ഉതരവുമൂലെര
സര്ക്കഞ്ചാരക്റ്റിനത്ത്,  സര്ക്കഞ്ചാര് ചുമതക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള  അങ്ങലനയള്ള നക്റ്റികുതക്റ്റികേളുര,  കേരങ്ങളുര,  ചുങങ്ങളുര,
ഫഫീസുകേളുര  ഉതരവക്റ്റില്  നക്റ്റിര്കദ്ദേശക്റ്റിച്ചെക്റ്റിട്ടുള്ള  ആവശശ്യങ്ങളക്കഞ്ചായര  അങ്ങലനയള്ള  വശ്യവസകേളക്കുര
പരക്റ്റിധക്റ്റികേളക്കുര അനുസൃതമഞ്ചായക്റ്റിട്ടുര ഒര മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റിക്കത്ത് ലലകേമഞ്ചാറ്റര ലചയഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാണത്ത്.

** ** ** **

538.  നക്റ്റികുതക്റ്റികേളഞ്ചായക്റ്റി കേക്റ്റികട്ടണ്ട തുകേ വസൂലെഞ്ചാക്കല്.―(1)  ഇഇൗ ആകകഞ്ചാ മകറ്റലതങക്റ്റിലര
നക്റ്റിയമകമഞ്ചാ  അലലങക്റ്റില്  അതുപ്രകേഞ്ചാരര  ഉണ്ടഞ്ചാക്കക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങകളഞ്ചാ  ലലബലെഞ്ചാകേകളഞ്ചാ
പ്രകേഞ്ചാരകമഞ്ചാ  അലലങക്റ്റില്  ഇഇൗ  ആകകഞ്ചാ  അതക്റ്റിന്  കേഫീഴക്റ്റിലള്ള  ചട്ടങ്ങകളഞ്ചാ,  ലലബലെഞ്ചാകേകളഞ്ചാ
അനുസരക്റ്റിച്ചെത്ത്  ഉണ്ടഞ്ചാക്കക്റ്റിയ   ഏലതങക്റ്റിലര  കേരഞ്ചാര്  പ്രകേഞ്ചാരകമഞ്ചാ  ഏലതങക്റ്റിലര  ആള
മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റിയത്ത്  ലകേഞ്ചാടുകക്കണ്ടതഞ്ചായ  സഞ്ചാധനവക്റ്റിലെകേള,  നഷ്ടപ്രതക്റ്റിഫലെങ്ങള,  പക്റ്റിഴകേള,

നഷ്ടപരക്റ്റിഹഞ്ചാരങ്ങള,  ചഞ്ചാര്ജ്ജുകേള,  (സ്കൂള  ഫഫീസത്ത്  അലഞ്ചാലതയള്ള)  ഫഫീസത്ത്,  ലചലെവുകേള,

വഞ്ചാടകേകേള,  അരശദേഞ്ചായങ്ങള,  മറ്റു  തുകേകേള എന്നക്റ്റിവലയലഞ്ചാര  അവ വസൂലെഞ്ചാക്കുന്നതക്റ്റിനത്ത്  ഇഇൗ
ആകക്റ്റില് യഞ്ചാലതഞ്ചാര പ്രകതശ്യകേ വശ്യവസയമക്റ്റിലലങക്റ്റില് ചട്ടങ്ങളക്റ്റില് വശ്യവസ ലചയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്ന
പ്രകേഞ്ചാരര ബക്റ്റിലെത്ത്ല്ല്  മുഖഞ്ചാനരര  ആവശശ്യലപ്പെടഞ്ചാവുന്നതുര,  അതക്റ്റില് വശ്യവസ ലചയക്റ്റിട്ടുള്ള രഫീതക്റ്റിയക്റ്റില്
വസൂലെഞ്ചാക്കഞ്ചാവുന്നതുമഞ്ചാകുന്നു.

(2)  ഇഇൗ ആകക്റ്റില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങക്റ്റിയക്റ്റിരന്നഞ്ചാലര,  ഇഇൗ ആകക്റ്റികലെലയഞ്ചാ അതക്റ്റിന്
കേഫീഴക്റ്റിലണ്ടഞ്ചാക്കക്റ്റിയ  ചട്ടങ്ങളക്റ്റിലലെകയഞ്ചാ  ലലബലെഞ്ചാകേളക്റ്റിലലെകയഞ്ചാ  വശ്യവസകേളക്കു  കേഫീഴക്റ്റില്
നക്റ്റിയമഞ്ചാനുസൃതമഞ്ചായക്റ്റി  ഏലതങക്റ്റിലര  ആളക്റ്റില്  നക്റ്റിന്നത്ത്  മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റിക്കത്ത്  കേക്റ്റിട്ടഞ്ചാനുള്ളതഞ്ചായ
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ഏലതങക്റ്റിലര  തുകേ,  അതു  നല്കകേണ്ടതഞ്ചായ  തഫീയതക്റ്റിയക്റ്റില്  നലഞ്ചാതപക്ഷര,  അതുത്ത്
നല്കകേണ്ടതഞ്ചായ തഫീയതക്റ്റി മുതല് പ്രതക്റ്റിമഞ്ചാസര ഒര ശതമഞ്ചാനര നക്റ്റിരക്കക്റ്റിലള്ള പക്റ്റിഴ സഹക്റ്റിതര
വസൂലെഞ്ചാകക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്: 

എന്നഞ്ചാല്,  ഒര അര്ദ്ധവര്ഷതക്റ്റില്  നല്കകേണ്ടതഞ്ചായക്റ്റിതഫീര്ന്നതുര  നല്കകേണ്ടതുമഞ്ചായ
ഏലതങക്റ്റിലര  തുകേ  അകത  അര്ദ്ധവര്ഷതക്റ്റില്  നല്കുന്നപക്ഷര  യഞ്ചാലതഞ്ചാര  പക്റ്റിഴയര
ഇഇൗടഞ്ചാക്കുവഞ്ചാന് പഞ്ചാടുള്ളതല.

** ** ** **

“538 എ.  മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റിക്കത്ത്  ലെഭക്റ്റിക്കഞ്ചാനുള്ള  തുകേ  വസൂലെഞ്ചാകക്കണ്ട  രഫീതക്റ്റി.―
വക്റ്റികേസന  പദ്ധതക്റ്റിപ്രകേഞ്ചാരര,  ഏലതങക്റ്റിലര  വശ്യക്തക്റ്റി  മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റിക്കത്ത്  നല്കകേണ്ടതുര
അലലങക്റ്റില് മുനക്റ്റിസക്റ്റിപ്പെഞ്ചാലെക്റ്റിറ്റക്റ്റി വസൂലെഞ്ചാകക്കണ്ടതുമഞ്ചായ എലഞ്ചാ തുകേകേളുര അതുമഞ്ചായക്റ്റി ബന്ധലപ്പെട്ട
എലഞ്ചാ  ചഞ്ചാര്ജ്ജുകേളുര  അലലങക്റ്റില്  കനരക്റ്റിട്ട  ലചലെവുകേളുര  മറ്റത്ത്  ഏതു  രഫീതക്റ്റിയക്റ്റിലള്ള
വസൂലെഞ്ചാക്കലെക്റ്റിനുര ഭരഗര വരഞ്ചാലത തല്സമയര പ്രഞ്ചാബലെശ്യതക്റ്റിലള്ള 1968-ലലെ കകേരള നക്റ്റികുതക്റ്റി
വസൂലെഞ്ചാക്കല്  ആകക്റ്റിലന്റെ  (1968-ലലെ  15)  വശ്യവസകേള  അനുസരക്റ്റിച്ചെത്ത്  ഭൂമക്റ്റിയക്റ്റിന്കമലള്ള
നക്റ്റികുതക്റ്റികുടക്റ്റിശക്റ്റികേ എന്ന കപഞ്ചാലലെ  വസൂലെഞ്ചാകക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത് .".

** ** ** ** 

 


