ആലോട്

രാമപ

ായ്

കലയാനി പി ഒ,ആലോട്, െതാടുപുഴ, ഇടുി ജിലല- േഫാണ- 04862 276 246

അറിയി'്
തീയതി- 24/10/2011
വിഷയംസൂചന-

ആലോട് രാമ പ ായിെല വസതുനികുതി (െക0ിട നികുതി)
പരിഷകരണം സംബ7ിച്
1. 1994 െല േകരള പ ായ് രാജ് ആക്ററ് (1994 െല 13) 200,203,208,
വകു'ുകള
2. േകരള പ ായ് രാജ് (വസതുനികുതിയും േസവന ഉപ നികുതിയും
സരചാരജജും) ച0Dള - 2011
3. ബഹു. േകരള സരാരിെന 14/01/2011 െല സ.ഉ(അ)നGര 19/2011/
തസവഭവ ഉരവ്
4. ആലോട് രാമ പ ായിെന 17/10/2011 തീയതിയിെല തീരുമാനം

േകരളിെല എലലാ തേKശ സവയം ഭരണ MാപനDളിലും വസതുനികുതി
(െക0ിട നികുതി) പരിഷകരിുNതിന് സൂചന 2, 3 സരാര ഉരവുകള രകാരം
അനുമതി നലകിയി0ുളളതാണ്. ആയതിെന അടിMാനില ആലോട് രാമ
പ ായിെന താെഴ പറയുN രകാരം മൂN് േമഖലകളാിയും ആലോട് രാമ
പ ായിെല
േറാഡുകെള രU് തരം േറാഡുകളാി തീരിചി0ുളളതും വിവിധ
ഗണDളില െപടുN െക0ിടDള് തറ വിസതീരണണിെന അടിMാനില
വസതുനികുതി (െക0ിട നികുതി) പുനരനിരണണയിുവാന സൂചന 4 രകാരം ആലോട്
രാമ പ ായ് തീരുമാനിചി0ുളളതും ആകുNു.

േമഖലകള
സൂചന (2) 7 ച0രകാരം രസിZീകരിുN േമഖലകള
രഥമ േമഖല –
താെഴ പറയുN േറാഡുകളുെട ഇരുവശവുമുളള വികസിത രേദശDള.
1. െതാടപുഴ-പNിമററം േറാഡ്
2. െതാടുപഴ- ഇ ിയാനി-ആനയം േറാഡ്
3. െതാടുപുഴ-അ ിരി-ആനയം േറാഡ്
4. കലയാനി-ചിലവ്-കരിമണണൂര േറാഡ്(നബാരഡ്)
5. ആലോട്-കരിമണണൂര േറാഡ്
6. ആലോട്- ഇ ിയാനി േറാഡ്
7. കചിറ'ാറ – ചിലവ് േറാഡ്
8. ആലോട്- ചവരണണ – ചിലവ് േറാഡ്
9. അ ിരിവല- ഇ ിയാനി േറാഡ്
10. റീസീവരകവല- ഇ ീയാനി േറാഡ്
11. ആലോട്- െതുഭാഗം േറാഡ്
12. പാല'ിളളി- െവ0ിമററം േറാഡ്
13. തലയനാട്- േകാളര േറാഡ്

14. ആനയം- പര'ിനകര- േകാളര േറാഡ്
15. തലയനാട് പളളി- മല^ര എേസററററ് േറാഡ്
16.ആലോട് – കരിമണണൂര േറാഡ്
17. കചിറ'ാറ- ചിലവ് േറാഡ്
18. ആലോട്-െതുംഭാഗം േറാഡ്
ദവിദീയ േമഖലേമഖലേമലപറ`ിരിുN േറാഡുകളുെട രഥമ േമഖലയില ഉള െപടാതും
താരതേമയന വികസന സാZയതയുളളതുമായ രേദശDള
രതീയ േമഖല 1. ചിലവ് ലcം വീട് േകാളനി
2. കചിറ'ാറ ഭാഗം
3. ചവരണണ േകാളനി
4. കലയാനി- കുU^ാന േകാളനി
5. ശവോ0പാറ ഭാഗം
6. ഇ ീയാനി ലcം വീട് േകാളനി
7. പാല'ീളളി േകാളനി
8. ഇടിെവ0ി'ാറ – തേച0ൂപാറ ഭാഗം
9. അ ിരി എസ് സി േകാളനി
10. മ`ര േകാളനി
11. മ`ര െസററില െമന് േകാളനി
12. കലയാനി – പാീ'ാറ േറാഡ്
േമല പറ`ിരിുN േകാളനി രേദശDളും മററ് അവികിസിത രേദശDളും.

േറാഡുകള
സൂചന (2) 8 ച0രകാരം തരംതിരിച േറാഡുകള
ഒNാം തരംതരം1. െതാടുപുഴ- പNിമററം േറാഡ്
2. െതാടുപുഴ-അ ിരി-ആനയം േറാഡ്
3. െതാടുപുഴ-ഇ ിയാനി-ആനയം േറാഡ്
4. ആലോട് -ചവരണണ- ചിലവ് േറാഡ്
5. കലയാനി – ചിലവ്- കരിമണണൂര േറാഡ്
6. ആലോട്- കരിമണണൂര േറാഡ്
7. ആലോട് – ഇ ിയാനി േറാഡ്
8. അ ിരിവല – ഇ ിയാനി േറാഡ്
9. റിസീവരവല- ഇ ിയാനി േറാഡ്
10. ആലോട്- െതുഭാഗം േറാഡ്
11. ആര'ാമററം-ചിലവ്-ഓലിയാമററം േറാഡ്
രUാം തരംതരം1. തലയനാട് – േകാളര േറാഡ്
2. തലയനാട് പളളി – മല^ര േറാഡ്
3. െകാചുമററം കവല- പറGുകാ0ുമല േറാഡ്
4. പാല'ിളളി – പാറോ0 േറാഡ്

5. പാല'ിളളി – അ ിരി േറാഡ്
6. തലയനാട്- എസ് സി േകാളനി േറാഡ്
7. ആനയം – െവ0ിമററം േറാഡ്
8. പാല'ിളളി കുരിശുപളളി– െവ0ിമററം േറാഡ്
9. തലയനാട് പളളി- വാ0രടാ^്- പര'ിനകര േറാഡ്
10. തലയനാട്-ഇലവു^ലപടി പളളി േറാഡ്
െക0ിടിെന വിസതീരണണം, െക0ിടിെന േമലുരയുെടയും തറയുെടയും
ചുവരുകളുെടയും നിരfാണിന് ഉപേയാഗിചിരിുN വസതുളുെട തരം,
െക0ിടിെന കാല'ഴം, െക0ിടിെന ഉപേയാഗം എNിവ കണിെലടു്
െക0ിടനികുതി താെഴപറയുN രീതിയില പരിഷകരിുNതിന് തീരുമാനിചിരിുN
വിവരം എവെരയും അറിയിചു െകാളളുNു.

നികുതി വിവരം
സൂചന (2) - 4 ച0രകാരം രസിZെ'ടുുN അടിMാന നികുതി നിരുകള
ഒരു ചതുരരമീററര തറവിസതീരണണിന്
തറവിസതീരണണിന് ആലോട് രാമ പ
നിhയിച അടിMാന നിര
നിരുകള

രമ
നGര
(1)
1
2

3
4
5

ായ്

െക0ിടDളുെടയും ഉപ വിഭാഗDളുെടയും വിവരണം നികുതി
നിര്
(2)
(3)
പാര'ിട ആവശയിനുളളവ
7 രൂപ
വാണിജയാവശയിനുളളവ
(1)100 ച.മീററര വെര തറ വീസതീരണണമുളള േഹാ0ല,
40 രൂപ
റേസററാറനുകള, േഷാ'ുകള,േഗാഡൌണ
(2)100 ച.മീറററിന് മുകളില തറ വിസതീരണണമുളള
േഹാ0ല, റേസററാറനുകള,
60 രൂപ
േഷാ'ുകള,േഗാഡൌണ
(3)200 ച.മിററര വെര തറ വീസതീരണണമുളള സൂ'ര
40 രൂപ
മാരററുകള, േഷാ'ിംഗ് മാളുകള
(4)200 ച.മീറററിന് മുകളില തറ വിസതീരണണമുളള
70 രൂപ
സൂ'ര മാരററുകള, േഷാ'ിംഗ് മാളുകള
(5)ബ^ുകള, െപ0ികടകള, കംGയു0ര
30 രൂപ
െസനറുകള, ഫയുവല േസററഷന
ആഫിസ് ഉപേയാഗിനുളളവ (വയവസായ
ശാലകേളാടനുബ7ിചുളള ആഫീസ് െക0ിടDള
30 രൂപ
ഉള െ'െട)
വിദയാഭയാസ ആവശയിനുളളവ
8 രൂപ
ആശുപരികള
8 രൂപ

6

7

8
9
10

അസംബലി െക0ിടം, കണ െവനഷന െസനര,
ആഡിേററാറിയം, സിനിമാ തീയററര, കലയാണ
മlപം, േലാഡജ്
വയവസായവശയിനുളളവ
(1)ൈകറി െഷഡ്, കയരപിരി െഷഡ്,
കശുവUി ഫാകടറി െഷഡ്, മpയസംസകരണ
െഷഡ്, േകാഴി വളരല െഷഡ്, ൈലവ്
േസററാ് െഷഡ്, കരകൌശല നിരfാണ െഷഡ്,
പ0ുനൂല െഷഡ്, േസററാേറജ് െഷഡ്, പീലിംഗ്
െഷഡ്, ൈകെതാഴില െഷഡ്, ഇഷടിക ചൂള.
(2)ഇതര വയവസായDളാവശയമുളളവ
റീേസാര0ുകള
അമയുെസമന് പാരുകള
െമാൈബല െടലേഫാണ ടവര

30 രൂപ

20 രൂപ

40 രൂപ
80 രൂപ
30 രൂപ
500 രൂപ

േമല അറിയി'് സംബ7ിച് എെ^ിലും ആേcപDേളാ അഭിരായDേളാ
നിേരദശDേളാ ഉളളവര ഇേN ദിവസം മുതല 30 ദീവസിനകം ആലോട് രാമ
പ ായ് െസര0റിെയ േരഖാ മൂലം അറിയിേUതാണ്.
ആലോട് പ ായിനു േവUി
(ഒ'്)
െസര0റി
ആലോട് രാമ പ ായ്

