
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകേരള സർകക്കാർ

വവിജക്കാപനന

തതിരുവനന്തപുരര, 2020   സസെപപ്റരബര്   8
1196 ചതിങര 23.

1994-സലെ കകേരള പഞഞ്ചായതപ് രഞ്ചാജപ് ആകപ് (1994-സലെ 13) 203-ാം വകുപപ്, (2)-ഉര (5)-ഉര

ഉപവകുപ്പുകേള്  പ്രകേഞ്ചാരര  നല്കസപട്ട  അധതികേഞ്ചാരങള്  വതിനതികയഞ്ചാഗതിചപ്,  കകേരള  സെര്കഞ്ചാര്,  2011

തകദ്ദേശ സെസ്വയരഭരണ (ആര്.ഡതി) വകുപപ്

 സെ.ഉ. (അ)നമ്പര് 53/2020/തസെസ്വഭവ. 
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ജനുവരതി  14-ാം തതീയതതിയതിസലെ സെ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  19/2011/തസെസ്വഭവ.  എന്ന നമ്പര് ഉതരവപ്

പ്രകേഞ്ചാരര  പുറസപടുവതിചതിട്ടുള്ളതര  2011  ജനുവരതി  14-ാം  തതീയതതിയതിസലെ  81-ാം  നമ്പര്  കകേരള

അസെഞ്ചാധഞ്ചാരണ ഗസെറതില് എസെപ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  36/2011  ആയതി പ്രസെതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ളതമഞ്ചായ

വതിജഞ്ചാപനര തഞ്ചാസഴെപറയര പ്രകേഞ്ചാരര ഇതതിനഞ്ചാല് കഭദഗതതി സചയ്യുന,  അതഞ്ചായതപ്:

കഭദഗതതി

പ്രസ്തുത വതിജഞ്ചാപനതതിസന്റെ പട്ടതികേയതില്, ക്രമ നമ്പര് 1 എ-യര അതതിനുകനസരയള്ള (2)-

ഉര  (3)-ഉര  (4)-ഉര കകേഞ്ചാളങളതിലുള്ള ഉള്ക്കുറതിപ്പുകേള്ക്കുര കശഷര,  തഞ്ചാസഴെ പറയന്ന ക്രമനമ്പരുര

ഉള്ക്കുറതിപ്പുകേളര യഥഞ്ചാക്രമര കചര്കകണ്ടതഞ്ചാണപ്, അതഞ്ചായതപ്:

“1 ബതി   സറസെതിഡന്ഷഷ്യല് കഹഞ്ചാര കസ്റ്റേ       10        25”

      ഗവര്ണ്ണറുസടെ ഉതരവതിന് പ്രകേഞ്ചാരര,
ശഞ്ചാരദ മുരളതീധരന് 

       പ്രതിന്സെതിപല് സസെക്രട്ടറതി.

വതിശദതീകേരണക്കുറതിപപ്

  

(ഇതപ്  വതിജഞ്ചാപനതതിസന്റെ  ഭഞ്ചാഗമഞ്ചാകുന്നതല.   എന്നഞ്ചാല്,  അതതിസന്റെ  സപഞ്ചാത  ഉകദ്ദേശഷ്യര

സവളതിസപടുത്തുന്നതതിനപ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുസകേഞ്ചാണ്ടുള്ളതഞ്ചാണപ്.)

1994-സലെ കകേരള പഞഞ്ചായതപ് രഞ്ചാജപ് ആകപ് (1994-സലെ 13) 203-ാം വകുപപ് (2)-ഉര (5)-ഉര,

ഉപവകുപ്പുകേള്  പ്രകേഞ്ചാരര,  ഗഞ്ചാമ  പഞഞ്ചായത്തുകേളതില്   സകേട്ടതിടെങള്കപ്  വസ്തുനതികുതതി

ചുമത്തുന്നതതികലെകഞ്ചായതി,  അവയസടെ  ഉപകയഞ്ചാഗ  ക്രമതതിനനുസെരതിചപ്,  ഓകരഞ്ചാ  ഇനര

സകേട്ടതിടെതതിസന്റെയര  ഉപവതിഭഞ്ചാഗങളസടെയര  ഒരു  ചതരശ്രമതീറര്  തറ  വതിസതീര്ണ്ണതതിനപ്

ബഞ്ചാധകേമഞ്ചായ  അടെതിസഞ്ചാന  വസ്തുനതികുതതി  നതിരക്കുകേളസടെ  ഏറവര  കുറഞ്ഞതര  ഏറവര

കൂടെതിയതമഞ്ചായ  പരതിധതികേളര,  അവ  പ്രഞ്ചാബലെഷ്യതതില്  വരുന്ന  തതീയതതിയര  2011  ജനുവരതി  14-ാം
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തതീയതതിയതിസലെ  സെ.ഉ.(അ)നമ്പര്  19/2011/തസെസ്വഭവ.  ഉതരവപ്  പ്രകേഞ്ചാരര  പുറസപടുവതിചതര

2011  ജനുവരതി  14-ാം  തതീയതതിയതിസലെ  81-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസെഞ്ചാധഞ്ചാരണ  ഗസെറതില്

എസെപ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  36/2011  ആയതി  പ്രസെതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ളതമഞ്ചായ  വതിജഞ്ചാപനപ്രകേഞ്ചാരര

സെര്കഞ്ചാര്  നതിശ്ചയതിചതിരുന.  പ്രസ്തുത  വതിജഞ്ചാപനര  2015  സഫെബ്രുവരതി  24-ാം  തതീയതതിയതിസലെ

സെ.ഉ.(അ)നമ്പര്  36/2015/തസെസ്വഭവ.  ഉതരവപ്  പ്രകേഞ്ചാരര  പുറസപടുവതിചതര

2015  സഫെബ്രുവരതി  25-ാം   തതീയതതിയതിസലെ  406-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസെഞ്ചാധഞ്ചാരണ  ഗസെറതില്

എസെപ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  100/2015  ആയതി  പ്രസെതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ളതമഞ്ചായ  വതിജഞ്ചാപനപ്രകേഞ്ചാരര

കഭദഗതതി സചയപ് സെസ്വകേഞ്ചാരഷ്യ കഹഞ്ചാസ്റ്റേല്/കഹഞ്ചാരകസ്റ്റേ എന്ന ഇനര കൂടെതി ഉള്സപടുതതിയതിരുന.  എലഞ്ചാ

കഹഞ്ചാര  കസ്റ്റേകേള്ക്കുര  ഇകത  നതിരകപ്  ഏര്സപടുത്തുന്നതപ്  ഉചതിതമസലനര  ആയതതിനഞ്ചാല്

തഞ്ചാമസെതിക്കുന്ന വതീടെതികനഞ്ചാസടെഞ്ചാപമുള്ള സചറതിയ സറസെതിഡൻഷഷ്യൽ കഹഞ്ചാര കസ്റ്റേകേള്കപ് ആവശഷ്യമഞ്ചായ

ആനുകൂലെഷ്യര നല്കണസമനര സെര്കഞ്ചാര് തതീരുമഞ്ചാനതിച്ചു.  നതിലെവതിസലെ സെസ്വകേഞ്ചാരഷ്യ കഹഞ്ചാസ്റ്റേല്/കഹഞ്ചാര കസ്റ്റേ

എന്നതിവ അങസനതസന്ന തടെരുന്നതര തഞ്ചാമസെതിക്കുന്ന വതീടെതികനഞ്ചാസടെഞ്ചാപമുള്ള  മുറതികേളതില്

ടൂറതിസ്റ്റുകേള്കപ് തഞ്ചാമസെ സെസൗകേരഷ്യര നല്കുന്നവസയ സറസെതിഡന്ഷഷ്യല് കഹഞ്ചാര കസ്റ്റേ വതിഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി

കേണകഞ്ചാകഞ്ചാവന്നതമഞ്ചാണപ്.   ഇതരതതിലുള്ള സകേട്ടതിടെങളതിസലെ സറസെതിഡന്ഷഷ്യല് കഹഞ്ചാര കസ്റ്റേ

ഒഴെതിസകേയള്ള ഭഞ്ചാഗതതിനപ് പഞ്ചാര്പതിടെഞ്ചാവശഷ്യതതിനുള്ള സകേട്ടതിടെങളസടെ നതിരക്കുകേള്

ബഞ്ചാധകേമഞ്ചാകുന്നതഞ്ചാണപ്.

കമല്പറഞ്ഞ ലെകഷ്യര നതിറകവറ്റുവഞ്ചാന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുസകേഞ്ചാണ്ടുള്ളതഞ്ചാണപ് ഈ വതിജഞ്ചാപനര.
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