
Sanchaya

General Questions

1: നനിലവനില് ഡഡാറ്റ എന്ടനി പൂര്തത്തീകരനിച്ച ഒരു കകടനിടടം Delete കചെയഡാന് സഡാധനിക്കുമമഡാ ?

കസക്രടറനിയുകട  മലഡാഗനിനനില് അപ്രൂവവ് കമനുവനില് കകഡാന്സല് / ഡനിലത്തീറ്റവ് എന്ന കമനു വഴനി Delete
കചെയഡാവുന്നതഡാണവ്.  Delete/Cancel   കചെയ്ത  കകടനിടങ്ങളുകട  നമ്പര്  മവകറ  കകടനിടങ്ങള്കവ്
ഉപമയഡാഗനികഡാവുന്നതഡാണവ്.  അപ്രൂവവ് കചെയ്തകകടനിടങ്ങള് ആകണങനില് Change approve status-
ല്  Approve status  ഒഴനിവഡാകനിയതനിനവ് മശേഷടം  Secretary login-ല് Delete/cancel building
കമനു  ഉപമയഡാഗനിമകണ്ടതഡാണവ്.   കൂടഡാകത  2013  -നു  മശേഷടം  നനിലവനില്  വന്ന
പുതനിയകകടനിടങ്ങകളെ ഈ രത്തീതനിയനില് Delete കചെയഡാന് സഡാധനികനില.

2: മബേസവ് ഡഡാറ്റ ഇലഡാത 2013 നു മശേഷടം നനിലവനില് വന്ന കകടനിടങ്ങകളെ Delete കചെയഡാന് എന
കചെയടം ?

പുതനിയ  കകടനിടങ്ങള്  കസക്രടറനിയുകട  മലഡാഗനിനനില്  കകഡാന്സല്  /  ഡനിലത്തീറ്റവ്  കമനുവനില്  ലനിസവ്
കചെയനില. ഓപ്പമററ്റര് മലഡാഗനിനനില് File dispose വഴനി ഒഴനിവഡാകഡാവുന്നതഡാണവ്.

3: ഒരു കകടനിടടം അറനിയഡാകത delete കചെയ, ടനി കറമകഡാഡവ് തനിരനിച്ചവ് എടുക്കുവഡാന് കഴനിയുമമഡാ?

കഴനിയുടം.  കസക്രടറനിയുകട മലഡാഗനിനനില് Approve data -ല്  Revoke Delete/Cancel Building
എന്ന കമനുവനില് ഫയല് വനിവരങ്ങള് കകഡാടുതവ് തനിരനിച്ചവ് എടുക്കുക.

4: ഓപമററ്റര് മലഡാഗനിനനില്  Request  -ല്  Ownership/Occupier/New  Form  6  entry  എന്ന
ടഡാബേനില് ഏകതങനിലടം ഒരു അമപക്ഷ തരടം കസലകവ് കചെയ്തവ് ഫയല് നമ്പര് കകഡാടുതതനിനുമശേഷടം
വഡാര്ഡവ് കസലകവ് കചെയമമ്പഡാള് വഡാര്ഡവ് വരുന്നനില. ഇതനികനനഡാണവ് പരനിഹഡാരടം ?

 അമപക്ഷ നല്കുന്ന  ഓപമററ്റര്കവ്  കസക്രടറനിയുകട  മലഡാഗനിനനില് ടനി  Application  type  -നവ്

വഡാര്ഡവ്  കസലകവ്  കചെയ  നല്കനിയനിട്ടുണ്ടഡാവനില.   കസക്രടറനി  മലഡാഗനിനനില്  Settingsല്  seat
settings-ല്  assign wards-  ല്  file type  നല്കനി വഡാര്ഡവ് കസലകവ് കചെയ നല്കനിയഡാല് ഈ
പ്രശടം  പരനിഹരനികകപ്പടുന്നതഡാണവ്.  ഓണര്ഷനിപ്പവ്  മചെഞവ്,  എകടംപ്ഷന്,  അഡ്രസവ്  മചെഞവ്
തുടങ്ങനിയവ  കചെയമമ്പഡാള്  വഡാര്ഡവ്  ലനിസവ്  കചെയന്നനില  എന്ന  പരഡാതനികളുകടകയലഡാടം
പരനിഹഡാരടം ഇതഡാണവ്.

5: ഒരു നനിശനിത കഡാലയളെവവ് മുതല് ഉപമയഡാഗക്രമതനില് മഡാറ്റടം വന്ന കകടനിടതനികന്റെ വനിവരങ്ങള്
മരഖകപ്പടുത്തുന്നകതങ്ങകന? ഉദഡാ: 2013  മുതല് ഗഡാര്ഹനികഡാവശേകതനിനു ഉപമയഡാഗനിച്ചനിരുന്ന ഒരു
കകടനിടടം 2015 മുതല്  വഡാണനിജകഡാവശേകതനിനഡായനി മഡാറ്റണടം.

ഓപ്പമററ്റര് മലഡാഗനിനനില്  Request -ല്  Ownership/Occupier/New Form 6 entry -ല് Tax
Revision  വഴനി  ഫയല്  നമ്പര്,  വഡാര്ഡവ്  നടം,  മഡഡാര്  നടം  എന്നനിവ  നല്കനി  കകടനിടടം
കതകരകഞ്ഞെടുക്കുക.  തുടര്ന്നവ്  ലഭനിക്കുന്ന  സത്തീനനില്   ഉപമയഡാഗക്രമടം  എന്ന  ഭഡാഗതവ്
വഡാണനിജകഡാവശേകതനിനവ്  എന്നവ് നല്കനി തുടര്ന്നവ്  തത്തീയതനി  പ്രഡാബേലകതനില് വരുന്ന കഡാലയളെവവ്
എന്ന ഭഡാഗതവ് 2015 -16 നല്കനി മസവവ് കചെയക. അതനിനുമശേഷടം  കസക്രടറനി അപ്രൂവവ് കചെയക.



6: സഞയ സഡാടംഖക ഇന്റെമഗ്രേഷന് കഴനിഞ്ഞെ പഞഡായതനില് അഡഡഡാന്സവ് ആയനി നനികുതനി വഡാങ്ങഡാന്
കഴനിയുമമഡാ  ?  ഉദഡാ:  80  രൂപ  നനികുതനി  ബേഡാലന്സവ്  ഉള്ള  ഒരു  കകടനിട  ഉടമ  100  രൂപ
നനികുതനിയനിമലകവ്  വരവവ് വയഡാന് ആവശേകകപ്പടുന.

 എത്ര രൂപ മവണകമങനിലടം അഡഡഡാന്സവ് ആയനി വഡാങ്ങഡാന് കഴനിയുന്നതഡാണവ്.  ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില്
Receipt മരഖകപ്പടുത്തുന്ന സമയതവ്  F8 അടനിച്ചു വരുന്ന സത്തീനനില്  Grand Total എന്ന ഭഡാഗതവ്
100   രൂപ ടടപ്പവ് കചെയ നല്കനി  Copy to Receipt  നല്കുക. 20  രൂപ അഡഡഡാന്സവ്  ആയനി
മസഡാഫവ് കവയര് വരവവ് വയ്കക്കുന്നതഡാണവ്.

7: അഞവ്  അര്ദ്ധവഡാര്ഷനികമഡായനി  2500  രൂപ നനികുതനി  അടമകണ്ട കകടനിട  ഉടമ പഞഡായതനില്
വന്ന സമയതവ് 2000 രൂപ മഡാത്രമമ ടകയനിലള. നനികുതനി അടകഡാന് കഴനിയുമമഡാ ?

കഴനിയുടം. ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില് സഡാടംഖക റസത്തീപ്റ്റനി  ല് Save കചെയന്നതനിനവ് മുകന്നയഡായനി അവസഡാന
അര്ദ്ധവഡാര്ഷനികതനിനു മനകരയുള്ള മബേഡാകനികല Tick ഒഴനിവഡാക്കുക. ആ അര്ദ്ധവഡാര്ഷനികകത
തുക  റസത്തീപ്റ്റനില്  നനിനടം  ഒഴനിവഡാകുന്നതഡാണവ്.   അങ്ങകന  മുകളെനില്  നനിനടം  തഡാമഴകവ്  എത്ര
വര്ഷടം മവകണകമങനിലടം ഒഴനിവഡാകഡാവുന്നതഡാണവ്.

8: RR report സഞയയനില്  നനിനടം ലഭകമഡാകുമമഡാ ?

നനിലവനില് ലഭനിക്കുകയനില.  ഉടന് അപ്മഡറ്റവ് കചെയന്നതഡാണവ്.

9: 2015 -16  കഡാലയളെവനില് നനിലവനില് വന്ന ഒരു കകടനിടടം  ഡഡാറ്റഡാ  എന്ടനി  കചെയന്ന സമയതവ്
കതറ്റഡായനി 2013 - 14 എന്നവ് നല്കനി അപ്രൂവവ് കചെയ.  ഇതവ് തനിരുതഡാന് എനഡാണവ്  കചെമയണ്ടതവ്
?

 അപ്രൂവല് സഡാറ്റസവ്  മചെഞവ്  ഒപ്ഷന് വഴനി  നനികുതനി  നനിലവനില് വന്ന കഡാലയളെവവ്  2015  - 16
ആകനി നല്കനിയതനിനുമശേഷടം, Demand view /Edit സത്തീനനില് 2013-14, 2014-15 വര്ഷകത
Demand Suspect  കചെയ നല്കുകയുടം മവണടം. (ഈ രത്തീതനിയനില് ഉടന് മഡാറ്റടം വരുന്നതഡാണവ്)

10: Suspect കചെയ്ത കകടനിടങ്ങളുകട റനിമപ്പഡാര്ടവ് സഞയയനില് ലഭകമഡാമണഡാ ?

 നനിലവനില് ലഭകമല.

11: സഞയ സഡാടംഖക  Integration  കചെയ്ത തമദ്ദേശേ സഡാപനങ്ങളെനില് ഏകതങനിലടം  കഡാരണവശേഡാല്
BBNL  Or  VPN/KSWAN പ്രവൃതനരഹനിതമഡായഡാല്  Tax   രസത്തീതനി  വഡാമങ്ങണ്ടതവ്
എങ്ങനികനയഡാണവ്?

 സഡാടംഖക മസഡാഫവ് കവയറനില് Other Receipt-ല് Property tax വഴനി നനികുതനി വഡാങ്ങഡാവുന്നതഡാണവ്.
പനിന്നത്തീടവ്  ഈ  റസത്തീപ്റ്റുകള്  Receipts  PDE  Entry  വഴനി  സഞയയനിലടം  ഡഡാറ്റഡാ  എന്ടനി
കചെയണടം.

12: New Form 6  എന്ടനി കചെയന്ന സമയതവ് Building Number Already Exist എന വരുന,
ബേനില്ഡനിടംഗവ്  സഡാറ്റസവ്  മനഡാക്കുമമ്പഡാള്        No  Base  Data,  Not  start,  Not  Signed  എന്നഡാണവ്
കഡാണനിക്കുന്നതവ്.  ഇതരടം കകടനിടങ്ങകളെ എങ്ങകന ഡഡാറ്റഡാ എന്ടനി നടത്തുടം ?

 

Inward file status ഇല് കകടനിടതനിന്കറ വനിവരങ്ങള് ഒനടം ലഭകമല എങനില്, ഫയല് നമ്പര്
നല്കനി  കചെകവ്  കചെയക.  എന്നനിട്ടുടം  വനിവരങ്ങള്  ലഭകമല  എങനില്,  ഫയല്  നമ്പര്  മസവവ്
കചെയ്തതനിനുമശേഷടം IKM -ല് റനിമപ്പഡാര്ടവ്  കചെയ പരനിഹഡാരടം മനടണടം.



13: Data Entry പൂര്തനിയഡാകനി Digitally Sign കചെയ്ത മഡഡാര് നമ്പര് Edit കചെയവഡാന് കഴനിയുമമഡാ ?

Form 6 entry approve കചെയന്നതനിനവ് മുന്പഡാകണങനില്  Approver login -ല് Edit door no
option ഉപമയഡാഗനിച്ചു door no.  edit  കചെയഡാവുന്നതഡാണവ്.  Approve കചെയ്ത കകടനിടമഡാകണങനില്
one time correction option ഉപമയഡാഗനികഡാവുന്നതഡാണവ്.

14:  ഗ്രേഡാമ പഞഡായതനില് നനിനടം Deactivate/Privilege change  കചെയ്ത operator-കട മലഡാഗനിനനില്
കനിടക്കുന്ന ഫയല് മപ്രഡാസസവ്  കചെയഡാകനനഡാണവ് കചെമയണ്ടതവ് ?

Sanchaya Application-ല് activate കചെയ്ത operator login-ല് പ്രമവശേനിച്ചവ് inbox-ല് കനിടക്കുന്ന
ഫയല് process കചെമയണ്ടതഡാണവ്

15: സഞയയനില്  one  time  correction  അപ്രൂവവ്  കചെയ്ത  ബേനില്ഡനിടംഗവ്  ഓപ്പമററ്റര്  മലഡാഗനിനനില്
കഡാണുന്നനില. എങ്ങകനയഡാണവ്  ഇതവ് കണ്ടുപനിടനിക്കുക ?

One  time  correction  request  approve  കചെയ്ത  കകടനിടടം  Base  data  ഉള്ളതഡാകണങനില്
Operator login -ല് Request -ല് PDE:Existing Assessment Register Modify screen- ലടം,
Base  data  ഇലഡാത  പുതനിയ  കകടനിടമഡാകണങനില്   Operator  login-ല്  inbox-  ലടം
ലഭകമഡാകുന്നതഡാണവ്.

  16: രണ്ടു പ്രഡാവശേകടം കറകവ് കചെയ്ത ബേനില്ഡനിടംഗുകള്കവ് ഒരു പ്രഡാവശേകടം കൂടനി കറക്ഷന് സഡാധനിക്കുമമഡാ?

സഞയ  കസലനികന്റെ  മയഡാഗതത്തീരുമഡാനടം  അടംഗത്തീകരനിച്ചുകകഡാണ്ടുള്ള  പഞഡായതവ്  ഡയറകറുകട
നനിര്മദ്ദേശേപ്രകഡാരമഡാണവ്  പഴയവനിവരങ്ങള് രണ്ടവ്  പ്രഡാവശേകടം  മഡാത്രമമ തനിരുതഡാന് കഴനിയൂ എന്ന
സടംവനിധഡാനടം  സഞയയനില്   ഉള്കപടുതനിയതവ്.   രണ്ടവ്  പ്രഡാവശേകതനില്  കൂടുതല്  ഒരു
കകടനിടതനികന്റെ  പഴയവനിവരങ്ങളെനില്  മഡാറ്റടം  വരുതണടം  എനകണ്ടങനില്  പഞഡായത്തുകള്
ഡനിഡനിപനി  -കവ് അമപക്ഷ നല്മകണ്ടതഡാണവ്.  ഡനിഡനിപനി അനുമതനി നല്കനിയഡാല്  ഐകകഎടം
-ല്  നനിനടം   മസഡാഫവ് കവയറനില്  ആ  കകടനിടടം  വത്തീണ്ടുടം  തനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള  സടംവനിധഡാനടം
നല്കുന്നതഡാണവ്.

17: ഏകതങനിലടം  ഒരു  ഫയല്  ടഡാന്സഡാക്ഷന്  കതറ്റഡായനി  മരഖകപ്പടുതനിയഡാല്  (ടഡാകവ്  റനിവനിഷന്,
ഓണര്ഷനിപ്പവ് മചെഞവ് Etc..) അതവ് ഒഴനിവഡാക്കുന്നകതങ്ങകന ?

ഫയല്  മപ്രഡാസസവ്  വഴനി  നടതനിയ  ഏകതഡാരു  ടഡാന്സഡാക്ഷനുടം  ഒഴനിവഡാക്കുന്നതനിനു  മവണ്ടനി
ഓപ്പമററ്റര് മലഡാഗനിനനിലള്ള ഫയല് ഡനിസ്മപഡാസവ് കമനു ഉപമയഡാഗനിമകണ്ടതഡാണവ്.

18 കകടനിട  ഉടമകളുകട  കമഡാടബേല്  നമ്പര്  മചെര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  കസസൌകരകടം  നനിലവനില്
സഞയയനിലണ്ടമലഡാ ? ഇതനികന്റെ ആവശേകകമനഡാണവ് ?

തമദ്ദേശേസഡാപനതനികല  മുഴുവന്  കകടനിട  ഉടമകളുകടയുടം  കമഡാടബേല്  നമ്പര്  സഞയയനില്
വന്നഡാല്  വനിവനിധ  ആവശേകങ്ങള്കതവ്  ഉപമയഡാഗനികഡാവുന്നതഡാണവ്.   പ്രധഡാനമഡായുടം  ഓമരഡാ
വര്ഷവുടം കുറഞ്ഞെതവ് 2 പ്രഡാവശേകകമങനിലടം കകടനിട ഉടമകള്കവ് നനികുതനി അടയ്മകണ്ട കഡാരകവുടം
തുകയുടം പറഞ്ഞെവ്  SMS  അയകഡാന് സഡാധനിക്കുന്നതഡാണവ്.   വളെകര  കുറഞ്ഞെ  20  ടപസയനില്
തഡാകഴ  കചെലവുമഡാത്രമഡാണവ്   SMS  നു  ആവശേകടം  വരുനള.   കൂടഡാകത  Camp  collection  /
Outdoor  വഴനി നനികുതനി അടയ്ക്കുന്നവര്കവ് നനികുതനി റസത്തീപ്റ്റനിനു പുറകമ നനികുതനി ലഭനിച്ച വനിവരടം
തല്സമയടം  SMS  ആയനി  നല്കഡാന്  കഴനിയുന്നതഡാണവ്.  കകടനിട  ഉടമകകളെ  വനിവനിധ



ആവശേകങ്ങള്കവ്  തമദ്ദേശേസഡാപനതനിനവ്  ബേന്ധകപ്പടുന്നതനിനുടം  കമഡാടബേല്  നമ്പര്
സഹഡായകരമഡാവുന്നതഡാണവ്.

19: നനികുതനി  പനിരനിവനികന  സഹഡായനിക്കുന്നതനിനഡായനി  സഞയയനികല  ഏതവ്  റനിമപ്പഡാര്ടവ്  ആണവ്
സഹഡായകരമഡായതവ്?

Reports-ല്  Various  Notices-ല്  Demand  Notice  Arrear  എന്ന  റനിമപ്പഡാര്ടവ്  ഈ
ആവശേകതനിനഡായനി ഉപമയഡാഗനികഡാവുന്നതഡാണവ്.  ഓമരഡാ കകടനിട ഉടമസനുടം അടകഡാനുള്ള തുക
മനഡാടത്തീസവ് ആയനി ലഭനിക്കുന്നതുടം മറുപുറതവ് അവരുകട അഡ്രസവ് പ്രനിന്റെവ് കചെയ ലഭനിക്കുന്നതുമഡാണവ്.
അഡ്രസവ്  പ്രനിന്റെവ്  കചെയ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഡാല്  സത്തീഡവ്  മപഡാസവ്  /  കുടുടംബേശത്തീ  തുടങ്ങനിയ
സടംവനിധഡാനങ്ങള്  ഏകതങനിലടം  വഴനി  മനഡാടത്തീസവ്  കപഡാതു  ജനങ്ങളെനിമലകവ്  എളുപ്പതനില്
എതനികഡാന്  കഴനിയുന്നതഡാണവ്.  മനഡാടത്തീസവ്  നല്കുമമ്പഡാള്  തകന്ന  കപഡാതുജനങ്ങള്കവ്
മനഡാടത്തീസനികന്റെ  പുറകവ്  വശേതവ്  സമന്ദേശേങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുടം  കഴനിയുന.  ഉദഡാഹരണമഡായനി
23.03.2017  നു ഗവ ടഹസ്കൂളെനില് വച്ചവ് കഡാടംമ്പവ് കളെക്ഷന് ഉണ്ടഡായനിരനിക്കുന്നതഡാണവ് അകലങനില്
ഈ  മനഡാടത്തീസനില് കഡാണുന്ന  തുകയനില് വകതകഡാസടം  ഉകണ്ടങനില് അവസഡാനടം  നനികുതനി  അടച്ച
റസത്തീപ്റ്റുമഡായനി പഞഡായതനില് ബേന്ധകപടുക Etc…

 Building Tax calculation Questions

20: 2000 Sq ft നു തഡാകഴയുള്ള പഡാര്പ്പനിടഡാവശേകതനിനുള്ള കകടനിടതനിനവ് പഴയ ARV നനികുതനിതകന്ന
വരണടം എന്നഡാണമലഡാ ഉതരവവ് ?എന്നഡാല് സഞയയനില് അങ്ങകന വരുന്നനില . 
എനഡാണ്കഡാരണടം ?

 സഞയയനിലള്ള Search കമനുവനില് നനിനടം Form 6 Details സത്തീന് എടുതവ് ഈ കകടനിടടം 
കതകരകഞ്ഞെടുക്കുക. തുടര്ന്നവ് വരുന്ന സത്തീനനില് തറവനിസത്തീര്ണടം (10a)  ആകക 185 sq m നു 
തഡാകഴ ആകണന്നവ് ഉറപ്പവ് വരുത്തുക.  ഉപമയഡാഗക്രമടം (15) :പഡാര്പ്പനിടഡാവശേകടം , ഘടനഡാപരമഡായ 
മഡാറ്റടം വന്നനിട്ടുമണ്ടഡാ  (15): ഇല, പഴയ അസകസ്മെന്റെവ് തരടം (15): ARV 
എന്നനിങ്ങകനതകന്നയഡാമണഡാ നല്കനിയനിരനിക്കുന്നതവ് എന്നവ് ഉറപ്പവ് വരുത്തുക. മുകളെനില് പറഞ്ഞെ 
രത്തീതനിയനിലഡാണവ് വനിവരങ്ങള് എങനില് പഴയ ടഡാകവ് തകന്ന വരുന്നതഡാണവ്. ഏകതങനിലടം വനിതകഡാസടം 
ഉകണ്ടങനില് നനികുതനി കഡാല്ക്കുമലഷനുടം മഡാറുന്നതഡാണവ്. മുകളെനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന വനിധതനില് 
വനിവരങ്ങള് നല്കനിയനിട്ടുടം പഴയ ടഡാകവ്  ഉള്കപ്പട്ടു വന്നനിടനികലങനില്, 
Operator/Verifier/Approver login  bulk ടഡാബേനില് കകടനിടടം മപ്രഡാസസവ് കചെയഡാന് pending 
ഉമണ്ടഡാ എന്നവ്  കൂടനി പരനിമശേഡാധനിക്കുക.

21: വഡാണനിജകഡാവശേകതനിനുള്ള ഒരു കകടനിടതനിനവ് പഴയ ARV നനികുതനി  1000 രൂപയഡാണവ്.  പുതനിയ
plinth area  വഴനി കണകഡാക്കുമമ്പഡാള്  800  രൂപമയ നനികുതനി വരഡാവ.  എന്നഡാല് സഞയയനില്
1250 രൂപ നനികുതനി വരുന. കഡാരണകമനഡാണവ് ?

01/04/2013  ല്  സര്കഡാര്  ഉതരവവ്  പ്രകഡാരടം  വകവസഡായ  വഡാണനിജകഡാവശേകതനിനുള്ള
കകടനിടങ്ങള്കവ് പഴയ നനികുതനിയുകട കുറഞ്ഞെതവ്  25%  വുടം പരമഡാവധനി  150 %  വുടം വര്ദ്ധനവവ്
വരുതണടം എന്നവ് നനിര്മദ്ദേശേനിക്കുനണ്ടവ്. പനിന്നത്തീടവ് ഇറങ്ങനിയ 144/2015, 358/2015 ഉതരവുകള്
പ്രഡാകഡാരടം  പരമഡാവധനി  വര്ദ്ധനവവ്  100  %  ആകനി  കുറകച്ചങനിലടം  കുറഞ്ഞെ  വര്ദ്ധനവവ്  25%
എന്നതനില്  മഡാറ്റടം  വരുതനിയനില.  ആയതനിനഡാല്  വഡാണനിജക  വകവസഡായ  ആവശേകതനിനുള്ള



കകടനിടങ്ങള്കവ്  ഘടനഡാപരമഡായ  മഡാറ്റടം  ഇല  എങനില്  കുറഞ്ഞെതവ്  25%  നനികുതനി
വര്ദ്ധനിക്കുന്നതഡാണവ്.

22: പഞഡായതവ് പരനിധനിയനിലള്ള ഒരു ഓഡനിമറ്റഡാറനിയതനിനവ് പഴയനനികുതനി  2000  രൂപയഡായനിരുന.
നനിലവനില്  Plinth  area  വഴനി  കണകഡാകനിയമപ്പഡാള്  സഞയയനില്  15000  രൂപ  വരുന.
പരമഡാവധനി വര്ദ്ധനവവ് 100 % ആയതനിനഡാല് 4000 രൂപയമല നനികുതനി വരഡാവ ?

വകവസഡായ  വഡാണനിജക  ആവശേകതനിനുള്ള  കകടനിടങ്ങള്കവ്  മഡാത്രമഡാണവ്  പരമഡാവധനി  വര്ദ്ധനവവ്
100%  നനിര്മദ്ദേശേനിച്ചനിരനിക്കുന്നതവ്.  ഓഡനിമറ്റഡാറനിയടം,  ആശുപത്രനികള്  എന്നനിവകയഡാനടം  ഈ
വനിഭഡാഗതനില്  അല  ഉള്കപ്പടുന്നതവ്  എന്നവ്  20/2011  ഉതരവവ്  പ്രകഡാരടം  സര്കഡാര്
വകക്തമഡാകനിയനിട്ടുണ്ടവ്.  ആയതനിനഡാല്  ഉപമയഡാഗക്രമടം  ആശുപത്രനി,  ഓഡനിമറ്റഡാറനിയടം
എന്നനിവയുള്ളവയ്കകലഡാടം  പുതനിയ  കകടനിടങ്ങള്  എന്ന  രത്തീതനിയനിലഡാണവ്  നനികുതനി
കണകഡാക്കുന്നതവ്.

23: വകവസഡായശേഡാലകളുകട ഓഫത്തീസവ് ആവശേകതനിനുള്ള കകടനിടതനിനവ് നനികുതനി കണകഡാക്കുമമ്പഡാള്
വലനിയ തുക നനികുതനിയഡായനി വരുന. പഴയ നനികുതനിയുകട 100% അമല പരമഡാവധനി വര്ദ്ധനികഡാവ?

 അല.  വകവസഡായ  വഡാണനിജക  ആവശേകതനിനുള്ള  കകടനിടങ്ങള്കവ്  മഡാത്രമഡാണവ്  പരമഡാവധനി
വര്ദ്ധനവവ്  100%  നനിര്മദ്ദേശേനിച്ചനിരനിക്കുന്നതവ്.  ഓഫത്തീസവ്  ആവശേകതനിനുള്ള കകടനിടങ്ങള്കവ്  ഇതവ്
ബേഡാധകമല.

24: 2016  ല്  നനിലവനില്  വന്ന  ഒരു  660  sq  ft  നു  തഡാകഴയുള്ള  കകടനിടതനിനവ്  "സതകവഡാങവ്
നല്കനിയനിട്ടുണ്ടവ്  "എന്നവ്  നല്കനിയനിട്ടുടം  മഫഡാടം  6  സത്തീനനില് നനികുതനി  തുക വരുന.  സതകവഡാങവ്
നല്കനിയനിട്ടുകണ്ടങനില് നനികുതനി വരുന്നതവ് കതറ്റമല ?

ആ  കകടനിടതനിനവ്  യഥഡാര്ത്ഥതനില്  ചുമമതണ്ട  നനികുതനി  എത്ര  രൂപയഡാകണന്നവ്
കഡാണനിക്കുകയഡാണവ്  മഫഡാടം  6  ല്  കചെയന്നതവ്.  സതകവഡാങവ്  നല്കനിയനിട്ടുണ്ടവ്  എന്നവ്
നല്കനിയതനിനഡാല്  ഈ  കകടനിടതനിനവ്  Demand  വരുകയനില.  Demand  View-ല്  മപഡായനി
പരനിമശേഡാധനികഡാവുന്നതഡാണവ്. ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനിലടം ഈ കകടനിടതനിനവ് നനികുതനി കഡാണനിക്കുകയനില.

25: 1600  sq  ft  ഉള്ള  ഒരു  കകടനിടതനിനവ്   Plinth  area  വഴനി  നനികുതനികണകഡാക്കുമമ്പഡാള്
സഞയയനില് നനികുതനി 0 (Zero) വരുന്നതവ് എനകകഡാണ്ടവ്?

Base  data  entry  സമയതവ്  ARV  നനികുതനി  0  (Zero)  നല്കനിയതുകകഡാണ്ടഡാണവ്  ഇങ്ങകന
വരുന്നതവ്.  ഉതരവവ്  144/2015  പ്രഡാകഡാരടം  2000 sq ft -നു തഡാകഴയുള്ള കകടനിടങ്ങള്കവ് പഴയ
ARV  നനികുതനി തകന്ന വമരണ്ടതുണ്ടവ്.  പഴയ നനികുതനി  0  ആയതനിനഡാല് പുതനിയ നനികുതനിയുടം  0
വരുന്നതഡാണവ്. ഇതനിനവ് പരനിഹഡാരമഡായനി Status change Option വഴനി പഴയ നനികുതനി Edit കചെയ
0 മഡാറ്റനി നല്കുക. 

26: വനിവനിധ ഉപമയഡാഗക്രമതനിലള്ള പല കകടനിടങ്ങളുകട  നനികുതനി  കഡാല്ക്കുമലഷന് സഞയയനില്
കതറ്റഡായനി കഡാണുന? എനഡാണവ് കഡാരണടം ? ഇതവ് ശേരനിയഡാകഡാന് എനഡാണവ് കചെമയണ്ടതവ് ?

2015 -ല് ഇറങ്ങനിയ  144/2015,  358/2015  ഉതരവവ്  പ്രകഡാരടം വനിവനിധ തരടം കകടനിടങ്ങളുകട
നനികുതനിയനില് മഡാറ്റടം വന്നനിട്ടുണ്ടവ്.  ഇങ്ങകന വന്നനിട്ടുള്ള മഡാറ്റങ്ങകളെലഡാടം സഞയയനില് ആ സമയടം
തകന്ന അപ്മഡറ്റവ് കചെയ്തനിട്ടുണ്ടവ്. എന്നഡാല് ഇതവ് പ്രകഡാരമുള്ള മഡാറ്റങ്ങള് അതഡാതു പഞഡായതനികല
കകടനിടങ്ങള്കവ്  വരണകമങനില്  കസക്രടറനി  ഡനിജനിറ്റല്  ടസന്  കചെമയണ്ടതുണ്ടവ്.  ഇങ്ങകന
കചെയഡാതതനിനഡാലഡാണവ്  നനികുതനി  കതറ്റഡായനി  കഡാണനിക്കുന്നതവ്.  ശേരനിയഡാക്കുന്നതനിനഡായനി  കസക്രടറനി
മലഡാഗനിനനില്  Approve data -ല്  660 to 2000, above 2000, Industrial and Commercial



building എന്നത്തീ കമനുവനില് കനിടക്കുന്ന കകടനിടങ്ങകളെലഡാടം ഡനിജനിറ്റല് ടസന്  കചെയക. കൂടഡാകത
660  Sq  ft  നു  തഡാകഴയുള്ള  കകടനിടങ്ങകളെലഡാടം  ഓപ്പമററ്റര്  മലഡാഗനിനനില്  നനിനടം  സതകവഡാങവ്
നല്കനിയനിട്ടുമണ്ടഡാ  ഇലമയഡാ  എന്ന  വനിവരങ്ങള്  നല്കനിയതനിനു  മശേഷടം  കസക്രടറനി  ഡനിജനിറ്റല്
ടസന് കചെയക.

Exemption / Demolish / Vacancy Remission

  27: Exemption/Demolish/Vaccancy Remission നല്കനിയ കകടനിടങ്ങളുകട വനിവരങ്ങള് എങ്ങകന
ലഭനിക്കുടം ?

Reports -ല് File process Report പരനിമശേഡാധനിച്ചഡാല് മുകളെനില് പറഞ്ഞെ 2 രത്തീതനിയനില് നല്കനിയ
കകടനിടങ്ങളുകടയുടം വനിവരങ്ങള് ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്. Vaccancy Remission  കചെയ്ത കകടനിടങ്ങളുകട
റനിമപ്പഡാര്ടവ്  നനിലവനില് ലഭകമല. ഉടന് ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതഡാണവ്.

28: Exemption നല്കനിയ  കകടനിടതനിനവ് നനികുതനി  ഒഴനിവഡാമയഡാ  എന്നവ്  പരനിമശേഡാധനിക്കുന്നതവ്
എങ്ങകനയഡാണവ് ?

 Search -ല് Demand View എന്ന കമനുവനില് മഡഡാര് നമ്പര് നല്കനി കസര്ച്ചവ് കചെയക. തഡാകഴ
വരുന്ന വനിവരങ്ങളെനില് Demand എന്നവ് ടഡാബേവ് പരനിമശേഡാധനിക്കുക. Demand എന്ന ടഡാബേനില് മഞ്ഞെ
നനിറതനിലള്ള  Exemption  മകഡാളെതനില്  ഏകതങനിലടം  വര്ഷതനിനു  മനകര  തുകകള്
മരഖകപ്പടുതനിയനിട്ടുമണ്ടഡാ  എന്നവ്  പരനിമശേഡാധനിക്കുക.  ഇങ്ങകന ഉകണ്ടങനില് ആ വര്ഷടം  എലഡാടം
Exemption ആണവ് എന്നഡാണവ് അര്ത്ഥടം. ആ വര്ഷങ്ങള് ആകക ഡനിമഡാന്ഡനില് വരുകയനില.

29: Exemption നല്കനികയങനിലടം നനികുതനി ഒഴനിവഡാകുന്നനില ? എന കചെയടം?

 ആദകമഡായനി  Reports  -ല്  File  process  Report  -ല് ഈ കകടനിടടം  നനില്ക്കുന്ന വഡാര്ഡനികന്റെ
റനിമപ്പഡാര്ടവ്  എടുതവ്  ഈ കകടനിട  വനിവരടം  പരനിമശേഡാധനിക്കുക.  ആ റനിമപ്പഡാര്ടനിലള്ള  Exemption
from  and  to  date  പ്രകഡാരമഡാണവ്  നനികുതനി  ഒഴനിവഡാകുക.  ആ  റനിമപ്പഡാര്ടനിലള്ള  പ്രകഡാരടം
ഒഴനിവഡാകുന്നനികലങനില് ഐ.കക.എടം  -  മലകവ് റനിമപ്പഡാര്ടവ്  കചെമയണ്ടതഡാണവ്.  റനിമപ്പഡാര്ടനില് ഡഡാറ്റ
വരുന്നനികലങനില്  ആ  കകടനിടതനിനവ്  ഒരനികല്  കൂടനി  ഫയല്  കപ്രഡാസസവ്  വഴനി  Exemption
നല്മകണ്ടതഡാണവ്.   Report-ല്  Miscellaneous  Report  പരനിമശേഡാധനികക.  (File  process
report -ല് ഫയല് വഴനി excempt കചെയ്ത കകടനിടങ്ങള് മഡാത്രമമ ലഭകമഡാകുകയുള)

30: ഡഡാറ്റഡാ  എന്ടനിയനികല  പനിഴവു  കഡാരണടം  EXCEMPTION  നല്കനിയ  കകടനിടകത
തനിരനികച്ചടുകഡാന് സഡാധനിക്കുമമഡാ? എങ്ങനികന ?

കഴനിയുടം. ഓപ്പമററ്റര് മലഡാഗനിനനില് Request -ല് Ownership/Occupier/New Form 6 entry -ല്
Exemption Revoke കമനു വഴനി അമപക്ഷ നല്കനി കസക്രടറനി അപ്രൂവവ് കചെയ്തഡാല് മതനി.

31: Previous  year  -കളെനികല  Exemption  കചെയഡാന് വനിട്ടുമപഡായനി.  ഇമപ്പഡാള് അതവ്  സഞയയനില്
Balance  ആയനി  കഡാണനിക്കുന.  Previous  year  -കല  Exemption  കചെയഡാനുള്ള  Provision
ഉള്കപ്പടുതഡാന്  കഴനിയുമമഡാ?

 ഇല.   അതഡാതവ്  Financial  year  -കല മഡാത്രമമ  Exemption  കചെയഡാന് പറ്റുകയുള.  എന്നഡാല്
നനിലവനില്  മസഡാഫവ് കവയറനില്  വനിമുക്ത  ഭടനഡാരുകട   വഡാസഗൃഹടം,  വനിമുക്ത  ഭടനഡാരുകട
വനിധവകളുകട വഡാസഗൃഹടം  എന്നനിവയവ്  മുന് വര്ഷങ്ങളെനികല excemption നല്കഡാവുന്നതഡാണവ്.



32: Demolished  കചെയ  അപ്രൂവവ്  കചെയ്ത  കകടനിടങ്ങള്  ഡനിമമഡാളെനിഷവ്  ഒഴനിവഡാകനി  തനിരനികച്ചടുകഡാന്
പറ്റുമമഡാ?

കഴനിയുടം.  Approver Login-ല്  Approve Data-ല്  Revoke Delete/Cancel Building  എന്ന
സത്തീന് വഴനി revoke കചെയഡാന് കഴനിയുടം.

33: Exemption  നല്കനിയനിട്ടുള്ള  കകടനിടങ്ങളുകട  മഡാത്രടം  ലനിസവ്  സഞയയനില്നനിനടം  ലഭനിക്കുമമഡാ?
ഉദഡാഹരണമഡായനി തമദ്ദേശേസഡാപനതനികല ആരഡാധനഡാലയങ്ങളുകട മഡാത്രടം റനിമപ്പഡാര്ടവ് എകങ്ങകന
കനിട്ടുടം?

റനിമപ്പഡാര്ടവ് കമനുവനില്   Miscellaneous Reports -ല് Exemption  Wise  Report  -ല്
Exemption Type കകഡാടുതഡാല് ടനി റനിമപ്പഡാര്ടവ് കനിട്ടുന്നതഡാണവ്.

34: Vaccancy Remission എങ്ങകനയഡാണവ് കണകഡാക്കുന്നതവ് ?
 59  ദനിവസതനില്  കൂടുതല്  ഒഴനിഞ്ഞെവ്  കനിടക്കുന്ന  കകടനിടങ്ങള്കഡാണവ്  Vaccancy  Remission

നല്കുന്നതവ്.  വഡാര്ഷനിക  നനികുതനിയുകട  പരമഡാവധനി  25%  മഡാത്രമഡാണവ്  ഒരു  അര്ദ്ധവര്ഷതനില്
നനികുതനി ഇളെവവ്  നല്കുന്നതവ്.  ഒഴനിഞ്ഞെവ് കനിടക്കുന്ന ദനിവസങ്ങളെനികല നനികുതനി കണകഡാകനിയഡാല്
അതവ് 25% -ല് കുറവഡാകണങനില് ആ തുകയഡാണവ് നനികുതനി ഇളെവവ് ആയനി നല്കുന്നതവ്. 

Demand Side Questions

35: സഞയയനികല അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ്  വനിശേദത്തീകരനികഡാമമഡാ?

 സഞയയനില് ഏകതഡാരു കകടനിടടം മരഖകപ്പടുതനിയഡാലടം 2013 ഒന്നഡാടം അര്ദ്ധ വഡാര്ഷനികടം മുതല്
ഡനിമഡാന്ഡവ്  വരുന്ന  രത്തീതനിയനിലഡാണവ്  മസഡാഫവ് കവയര്  കചെയ്തനിരനിക്കുന്നതവ്.  2000  -ല്  പണനി
പൂര്തനിയഡാകനിയ  100  രൂപ  വഡാര്ഷനിക  നനികുതനിയുള്ള  ഒരു  കകടനിടടം  സഞയയനില്
മരഖകപ്പടുതനിയഡാല്  2013  മുതല്  16  -17  വകര  4  വര്ഷകത  നനികുതനിയഡായ  400  രൂപ
മഡാത്രമഡാണവ് ഡനിമഡാന്ഡവ് വരുകയുള.  01/04/2013 മുതല് തമദ്ദേശേസഡാപനടം സഡത്തീകരനിച്ച മുഴുവന്
നനികുതനികളുടം  സഞയയനില്  മരഖകപ്പടുമതണ്ടതുണ്ടവ്.  മുകളെനില്  പറഞ്ഞെ  കകടനിടടം  2005  -ല്
ആണവ്  അവസഡാനടം  നനികുതനി  അടച്ചതവ്  എനകണ്ടങനില്  അവര്കവ്  11  വര്ഷകത  നനികുതനി
കുടനിശനിക ഉണ്ടഡാകുന്നതഡാണവ്. സഞയയനില് 2013 മുതമല ഡനിമഡാന്ഡവ് വരൂ എന്നതനിനഡാല്  ഈ
കകടനിടതനിനവ് 2005 മുതലള്ള അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ് ജനമററ്റവ് കചെയ നല്മകണ്ടതുണ്ടവ്.

36: അരനിയര് ഡനിമഡാന് ഡവ് ജനമററ്റവ് കചെമയണ്ട കകടനിടങ്ങകളെ സഞയയനില് നനിനടം കണ്ടുപനിടനികഡാന്
കഴനിയുമമഡാ?

കഴനിയുടം.  01/04/2013  -നു  മശേഷമുള്ള  മുഴുവന്  റസത്തീപ്റ്റുകളുടം  മരഖകപ്പടുതനിയതനിനു  മശേഷടം
Reports-ല്  Demand  Reports-ല്  Arrear  Building  List  എന്ന റനിമപ്പഡാര്ടവ്  എടുക്കുക.  ഒരു
റസത്തീപ്റ്റു മപഡാലടം മരഖകപ്പടുതഡാത കകടനിടങ്ങളുകട ലനിസവ് ഇവനികട ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്. 2013- നു
മശേഷടം ഒരു റസത്തീപ്റ്റുമപഡാലടം മരഖകപ്പടുതനിയനിടനില എന്നതനിനു അര്ത്ഥടം ആ കകടനിടടം 2013 -നു
മുമ്പുള്ള വര്ഷങ്ങളെനിലഡാണവ് അവസഡാനമഡായനി നനികുതനി അടച്ചതവ് എന്നഡാണമലഡാ.  ഈ കകടനിടങ്ങള്
അവസഡാനമഡായനി നനികുതനി അടച്ച വര്ഷടം കണ്ടു പനിടനിച്ചവ്  അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ് ജനമററ്റവ്  കചെയ
നല്കുക.

37: അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ് ജനമററ്റവ് കചെയുന്നതവ് എങ്ങനികനയഡാണവ്?



ഓപ്പമററ്റര് മലഡാഗനിനനില്  Request  കമനുവനില് അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ് ജനമറഷന് വഴനി അരനിയര്
ഡനിമഡാന്ഡവ് ജനമററ്റവ്  കചെയഡാവുന്നതഡാണവ്.  ഈ കമനു എടുതവ് കകടനിടടം കതകരകഞ്ഞെടുതവ്  Add
building നല്കനി ഡനിമഡാന്ഡവ് വമരണ്ട വര്ഷടം കസലകവ് കചെയ മസവവ് കചെയക. അതനിനു മശേഷടം
കവരനിഫനിമകഷനു അയച്ചവ് അപ്രൂവവ് കചെയക.

38: അരനിയര് ഡനിമഡാന്റവ് ജനമററ്റവ് കചെയമമ്പഡാള്  No Demand for this year  എന്നവ് കഡാണനിക്കുന.
ടഡാകവ് വരുന്നനില. എനഡാണവ് പരനിഹഡാരടം?

 കകടനിടടം നനിലവനില് വന്ന വര്ഷടം മുതല് /  അവസഡാനമഡായനി നനികുതനി നനിര്ണയനിച്ച കഡാലയളെവവ്
മുതമല അരനിയര് ഡനിമഡാന്റവ് ജനമററ്റവ് കചെയഡാന് കഴനിയൂ. Base data entry വരുത്തുന്ന സമയതവ്
അവസഡാനമഡായനി നനികുതനി നനിര്ണയനിച്ച കഡാലയളെവവ്  2011  നല്കനിയഡാല്  2011 -നു മശേഷമുള്ള
അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ് മഡാത്രമമ ജനമററ്റവ് കചെയഡാന് കഴനിയൂ. 2010 ജനമററ്റവ് കചെയഡാന് നല്കനിയഡാല്
No  demand  for  this  year  എന്ന  കമമസജവ്  വരുന്നതഡാണവ്.   അവസഡാനമഡായനി  നനികുതനി
നനിര്ണയനിച്ച  വര്ഷതനിനു  മുന്  വര്ഷങ്ങളെനികല  അടനിസഡാന  നനികുതനി  സഞയയവ്
അറനിയഡാതതനിനഡാലഡാണവ് ഈ കമമസജവ് വരുന്നതവ്.  ഇതനിനവ് പരനിഹഡാരമഡായനി Status change വഴനി
പഴയ വനിവരടം Edit കചെയ നല്കുക.

39: ഈ  സഡാമ്പതനിക  വര്ഷടം  (2016  -17)   ആകക  എത്ര  കകടനിടങ്ങള്  അരനിയര്
അടകഡാനുണ്ടഡായനിരുന?  ഇമപ്പഡാള്  എത്ര  കകടനിടങ്ങള് അടച്ചു?  ബേഡാകനി  എത്ര  കകടനിടങ്ങള്
അടകഡാനുണ്ടവ് ? ഈ വനിവരങ്ങള് എങ്ങകന കനിട്ടുടം?

  വനിവനിധ  റനിമപ്പഡാര്ട്ടുകളെനില്  അരനിയര്  അടകഡാനുള്ള  കകടനിടങ്ങളുകട  വനിവരങ്ങള് 
ഉള്കപ്പടുതനിയനിട്ടുണ്ടവ്.   Reports-ല്  Demand  Reports-ല്  Arrear  Building  Details
(Financial  Year Wise)  റനിമപ്പഡാര്ടനില് ഈ വനിവരങ്ങള് കൃതകമഡായനി വരുന്നതഡാണവ്.  Demand
Reports-ല്  DCB  Reports  എടുത്തുടം  അരനിയര്  ഡനിമഡാന്ഡുള്ള  കകടനിടങ്ങള്
പരനിമശേഡാധനികഡാവുന്നതഡാണവ്.

Collection Side Questions

40: കളെക്ഷനുമവണ്ടനി  ഫത്തീല്ഡനില്  മപഡാകുന്ന  സമയതവ്  സഞയയനികല  ഏതവ്  റനിമപ്പഡാര്ടവ്  പ്രനിന്റെവ്
എടുതഡാണവ് മപഡാമകണ്ടതവ്?

 ഫത്തീല്ഡനില്  പനിരനിവനിനു  മപഡാകുന്ന  സമയതവ്  ഉപമയഡാഗനിക്കുന്നതനിനഡായനി  Reports  -ല്
Collection  Reports-ല്  Receipt  Details  (Field  collection  report)  എന്ന  റനിമപ്പഡാര്ടവ്
ഉപമയഡാഗനികഡാവുന്നതഡാണവ്.

41: Outdoor Collection മരഖകപ്പടുത്തുമമ്പഡാള് റസത്തീപ്റ്റവ് ബുകവ്  ബഡാങവ് വരഡാന് കഡാരണകമനഡാണവ് ?

കസക്രടറനിയുകട  മലഡാഗനിനനില് ക്ലര്കനിനു റസത്തീപ്റ്റവ്  ബുകവ്  ഇഷഷ്യൂ  കചെയ നല്കനിയഡാല് മഡാത്രമമ
Outdoor Collection മരഖകപ്പടുതഡാന് സഡാധനിക്കുകയുള .

42: സഡാഖക  വഴനി  മഡാപ്പവ്  കചെയ്ത  രസത്തീതുകള്  അപ്രൂവവ്  കചെയമമ്പഡാള്  Contact Help  desk  എന്നവ്
വരുന്നതവ് എനവ്കകഡാണ്ടവ്?

 ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില് മപ്രഡാപര്ടനി ടഡാകവ്  കഹഡനില്  First  half  Or Second half Or Full  year
എന്നത്തീ  മൂന്നവ്  കഹഡനില്  വഡാങ്ങനിയ  തുകകള്  മഡാത്രമമ  മഡാപ്പവ്  കചെയഡാന്  സഡാധനിക്കുകയുള.
ചെനിലമപ്പഡാള് തമദ്ദേശേസഡാപനങ്ങള് മപ്രഡാപര്ടനി ടഡാകവ്  One time or January or February or
etc..  December  എന്നനിങ്ങകനകയലഡാമുള്ള  കഹഡനില്  തുക  വഡാങ്ങഡാറുണ്ടവ്.  ഇതുമപഡാകലയുള്ളവ



മഡാപ്പവ്  കചെയഡാന്  സഡാധനിക്കുകയനില.  ഐ.കക.എടം  -ല്  റനിമപ്പഡാര്ടവ്  കചെയ്തഡാല്  ഭൂരനിപക്ഷടം
എണതനിനുടം  പരനിഹഡാരടം  ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്.  ബേഡാകനിയുള്ളവ  Receipt  PDE  വഴനി
മരഖകപ്പടുമതണ്ടതഡാണവ്.  ഇതവ്  കൂടഡാകത  അരനിയറുടം  കറനടം  ഒമര  financial  year  -ല്
വഡാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളവക്കുടം ഈ പ്രശടം ഉണ്ടഡാകുനണ്ടവ്.

43: സഞയ - സഡാടംഖക ഇന്റെമഗ്രേഷന് കഴനിഞ്ഞെ പഞഡായതഡാണവ്. ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില് എടുത ചെനില
റസത്തീപ്റ്റുകള് സഞയയനില് മപഡാസവ് ആയനി കഡാണുന്നനില? എനഡാണവ് പരനിഹഡാരടം ?

 സഡാടംഖക  -  സഞയ ഇന്റെമഗ്രേഷന് പൂര്തനിയഡായ തമദ്ദേശേസഡാപനങ്ങളെനില് ഓമടഡാമഡാറ്റനികവ് ആയനി
മപഡാസനിടംഗവ് നടക്കുനണ്ടവ്.  എന്നഡാല് ചെനില സഡാമങതനിക കഡാരണങ്ങളെഡാല് ചെനിലമപ്പഡാള് ഏതഡാനുടം
റസത്തീപ്റ്റുകള്  സഡാടംഖകയനില്  നനിനടം  സഞയയനിമലകവ്  എത്തുകയനില.  ഇതനിനുപരനിഹഡാരമഡായനി
Sync tool  എകന്നഡാരു Utility application എലഡാ പഞഡായത്തുകള്ക്കുടം നല്കനിയനിട്ടുണ്ടവ്.  എലഡാ
ദനിവസവുടം ടവകുമന്നരടം ഈ ആപനിമകഷന് ക്ലനികവ് കചെമയണ്ടതഡാണവ്.  ഇങ്ങകന കചെയമമ്പഡാള്
ഏകതങനിലടം  റസത്തീപ്റ്റുകള്  സഞയയനില്  എതനിയനിടനികലങനില്  അകതലഡാടം  ഓമടഡാകമറ്റനികവ്
ആയനി  എത്തുന്നതഡാണവ്.  കവബേവ്  സഡാടംഖക  പ്രവൃതനക്ഷമമഡാകുന്നമതഡാകട  ഇതനിനവ്  ശേഡാശേഡത
പരനിഹഡാരടം ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്.

44: സഞയ  -  സഡാടംഖക ഇന്റെമഗ്രേഷന് കഴനിഞ്ഞെ പഞഡായതഡാണവ്.  ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില് കഡാന്സല്
കചെയ്ത  ചെനില  റസത്തീപ്റ്റുകള്  സഞയയനില്  കഡാന്സല്  ആയനി  കഡാണുന്നനില?  ഇതവ്  വത്തീണ്ടുടം
സഞയയനില് മഡാനുവല് ആയനി കഡാന്സല് കചെമയണ്ടനി വരുന. എനഡാണവ് പരനിഹഡാരടം ?

 ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില് മരഖകപടുത്തുന്ന ടഡാകവ് റസത്തീപ്റ്റുകള് സഞയയനിമലകവ് എത്തുന്നതവ് ഫ്രണ്ടവ്
ഓഫത്തീസവ് കമ്പഷ്യൂടറനില് SOAP എകന്നഡാരു utility ഇന്സഡാള് കചെയന്നതവ് കകഡാണ്ടഡാണവ്. എന്നഡാല്
കഡാന്സമലഷന് നടത്തുന്നതവ് (അപ്രൂവവ് കചെയന്നതവ്) കസക്രടറനി / അകകസൌണ്ടന്റെവ് കമ്പഷ്യൂടറനിലഡാണവ്.
ഈ കമ്പഷ്യൂടറനില്  Soap utility  ഇന്സഡാള് കചെയഡാതനിരുന്നഡാല് കഡാന്സല് കചെയ്ത റസത്തീപ്റ്റുകള്
സഞയയനില് ഓമടഡാകമറ്റനികവ് ആയനി കഡാന്സലഡാവുകയനില.

45: 2013  മുതലള്ള മുഴുവന് റസത്തീപ്റ്റുകളുടം മരഖകപ്പടുതനി.  എന്നഡാല് ഫ്രണ്ടവ് ഓഫത്തീസനില് നനികുതനി
സഡത്തീകരനിക്കുമമ്പഡാള്  ചെനില  റസത്തീപ്റ്റുകള്  സഞയയനില്  മപഡാസവ്  ആയനിടനില  എന്നവ്  കഡാണുന.
ഇതനിനഡാല് വലനികയഡാരു തുക ഡനിമഡാന്ഡവ് കഡാണനിക്കുന. എനഡാണവ് പരനിഹഡാരടം?

Receipt PDE വഴനി മരഖകപടുതനിയ റസത്തീപ്റ്റുകള് മരഖകപ്പടുത്തുമമ്പഡാള് റസത്തീപ്റ്റവ് തത്തീയതനിയനില്
വന്ന കതറ്റുകള്  കഡാരണടം കളെക്ഷനനില് വരനില  .  ഇതവ് പരനിമശേഡാധനിച്ചവ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഡായനി
Operator login -ല്  Request-ല്  Collection Reposting  കമനു എടുക്കുക.  ഈ കമനുവനില്
ലനിസവ് കചെയന്ന റസത്തീപ്റ്റുകകളെലഡാടം  Edit  നല്കനി  Receipt  Date  ഒരനികല് കൂടനി നല്കനി  post
കചെയക. ഇങ്ങകന ആ കമനുവനികല മുഴുവന് റസത്തീപ്ററുകളുടം കചെമയണ്ടതഡാണവ്.  കൂടഡാകത Search
-ല്  Demand view എന്ന സത്തീനനില് ഈ കകടനിടടം കതകരകഞ്ഞെടുതവ് തഡാകഴയുള്ള Receipts Tab
ക്ലനികവ്  കചെയ്തവ്  അതനികല  Approval  Status  എന്ന  മകഡാളെതനില്  എലഡാ  റസത്തീപ്റ്റുകളുകടയുടം
സഡാറ്റസവ്  അപ്രൂവ്ഡവ്  തകന്നയഡാണവ്  എന്നവ്  ഉറപ്പവ്  വരുത്തുക.  അപ്രൂവ്ഡവ്  സഡാറ്റസനിലള്ള
കകടനിടങ്ങള് മഡാത്രമമ കളെക്ഷനനില് വരുകയുള.

DCB Questions

46: DCB  റനിമപ്പഡാര്ട്ടുടം  അരനിയര്  റനിമപ്പഡാര്ട്ടുടം  എടുക്കുമമ്പഡാള് ആകക ബേഡാലന്സവ്  തുകകള് തമനില്
വകതകഡാസടം കഡാണുന.



 DCB  റനിമപ്പഡാര്ടനില്  ഡനിജനിറ്റല്  ടസന്  കചെയ്ത  കകടനിടങ്ങള്  മഡാത്രമഡാണവ് കഡാണനിക്കുന്നതവ്.
എന്നഡാല് അരനിയര് റനിമപ്പഡാര്ടനില് അപ്രൂവവ് കചെയ്ത കകടനിടങ്ങകളെലഡാടം ഉള്കപടുതനിയനിട്ടുണ്ടവ്. അപ്രൂവവ്
കചെയ്ത  മുഴുവന്  കകടനിടങ്ങളുടം  ഡനിജനിറ്റല്  ടസന്  കചെയ്തഡാല്  എലഡാ  റനിമപ്പഡാര്ടനിലടം  ഒമര  തുക
ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്.

47: DCB റനിമപ്പഡാര്ടനികല വനിവനിധ കഹഡനിടംഗുകള് വനിശേദത്തീകരനികഡാമമഡാ?

സഞയയനില്  ലഭകമഡായ  DCB റനിമപ്പഡാര്ടനികന്റെ  വനിശേദഡാടംശേങ്ങള്  തഡാകഴ  മചെര്ക്കുന.
DCB ലഭനിക്കുന്നതനിനഡായനി Reports -ല് Demand reports -ല് DCB Reports ക്ലനികവ് കചെയക.
ഇവനികട നനിനടം  DCB ആവശേകമഡായ ഫനിനഡാന്ഷകല് ഇയറുടം,  വഡാര്ഡുടം കതകരകഞ്ഞെടുതതനിനവ്
മശേഷടം Generate  DCB ക്ലനികവ് കചെയക,  അതനിനവ് മശേഷടം Download  DCB ക്ലനികവ് കചെയ്തഡാല്
ആ വഡാര്ഡനികന്റെ DCB എകലനില് ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്.

DCB     റനിമപ്പഡാര്ടനില്  വരുന്ന  വനിവനിധ  മകഡാളെങ്ങളുകട  വനിശേദഡാടംശേങ്ങള്
16-17 DCB Report  എടുക്കുമമ്പഡാഴുള്ള  വനിശേദഡാടംശേടം  തഡാകഴ  നല്കുന.
Demand
1. Arrear demand-ല് കകടനിടതനിനവ് 16-17 വകര എത്ര രൂപ നനികുതനി കുടനിശനിക ഉണ്ടവ് എന്ന
വനിവരടം.

2. Current demand -ല് കകടനിടതനികന്റെ 16-17 വര്ഷകത ഡനിമഡാന്റെവ് മുന് വര്ഷങ്ങളെനില് 16-
17 കല കൂടനി നനികുതനി അടച്ചനിട്ടുകണ്ടങനിലടം ഈ മകഡാളെതനില് തന്നഡാണ്ടനികല മുഴുവന് ഡനിമഡാന്ഡവ്
തുകയുടം വരുന്നതഡാണവ്.

Collection   -  ല്   16-17     വര്ഷതനില് സഡത്തീകരനിച്ച നനികുതനി റസത്തീപ്റ്റുകളെഡാണവ് ഇവനികട വരുക  .

3.  Arrear  collection  -ല് 16-17 വര്ഷതനില്  മുന്  വര്ഷങ്ങളെനികല  നനികുതനി
സഡത്തീകരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടങനില് ആ തുകയഡാണവ് ഇവനികട കഡാണനിക്കുക.

4.  current  Collection  -ല് 16-17 വര്ഷതനില്  തന്  വര്ഷമതകഡായനി  സഡത്തീകരനിച്ച
നനികുതനിയഡാണവ് ഇവനികട വരുന്നതവ് .

5.Book  adjustments  (Advance  adjustments)  -ല്  
മുന്  വര്ഷങ്ങളെനില്  അടച്ച  തുകയനില്  നനിനടം  16-17 മലക്കു  തുക  വരുനണ്ടങനില്  അതു
കഡാണനിക്കുന്നതനിനഡാണവ് ഈ മകഡാളെടം.  ഉദഡാഹരണമഡായനി ഒരു കകടനിടതനികന്റെ നനികുതനി  100  രൂപ.
15 -16 -ല് 100 രൂപയവ് പകരടം 150 രൂപ കളെക്ഷന് അടച്ചു. അധനികടം 50 രൂപ 16-17 മലകവ്
വമരണ്ടതുണ്ടവ്. ഈ വര്ഷടം (16-17) ആ കകടനിടതനികന്റെ ഡനിമഡാന്ഡവ് 100 തകന്ന ആകണങനിലടം
ടനി ഉടമസന് 50 രൂപ കളെക്ഷന് അടച്ചഡാല് മതനിയഡാകുന്നതഡാണവ്. കഴനിഞ്ഞെ വര്ഷടം അധനികമടച്ച
50  രൂപ  Book adjustment  മകഡാളെതനില് കഡാണനിക്കുന്നതഡാണവ്.  അതു കകഡാണ്ടവ് തകന്ന  Total
Balance = Total Demand - (Total Collection + Book adjustment) ആയനിരനിക്കുടം. 
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Balance
6.  അരനിയര് ബേഡാലന്സവ്  -ല് അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ് തുക - അരനിയര് കളെക്ഷന് തുകയഡാണവ് ഈ
മകഡാളെതനില് കഡാണനിക്കുന്നതവ്.

7.  കറന്റെവ്  ബേഡാലന്സവ്  -ല് കറന്റെവ് ഡനിമഡാന്ഡവ് തുക -  കറന്റെവ് കളെക്ഷന് + Book adjustments 
തുകയഡാണവ് ഈ മകഡാളെതനില് കഡാണനിക്കുന്നതവ്.

8.  Total  Balance -ല്  Arrear Balance + current balance  ആണവ്  Total  ബേഡാലന്സനില്
കഡാണനിക്കുന്നതവ്. 

9.  Advance to the Next Year -ല് 16  17 – വര്ഷതനില് വഡാങ്ങനിയ കളെക്ഷന് തുകയനില്
17-18  വര്ഷമതകവ് അഡഡഡാന്സവ് വഡാങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടങനില് ആ തുക കഡാണനിക്കുന്നതനിനഡാണവ് ഈ
മകഡാളെടം . 16 -17 ല് 100 രൂപ നനികുതനി അടമകണ്ട ഒരു വകക്തനി 120 രൂപ നനികുതനി അടച്ചഡാല്
കളെക്ഷനനില്  120  രൂപയുടം  Advance to Next Year  മകഡാളെതനില്  20  രൂപയുടം  DCB  യനില്
വരുന്നതഡാണവ്.

10.  Only For your Information -ല് 17-18 വര്ഷതനിമലകവ് വന്ന തുകകള് മുഴുവന് ഈ
മകഡാളെതനില് കഡാണനിക്കുന്നതഡാണവ്. Advance to the next year -ല് 16 - 17 ല് നനിനടം 17-18
മലകവ് വന്ന തുകകള് മഡാത്രമഡാണവ് കഡാണനിക്കുക. 100 രൂപ നനികുതനിയുള്ള ഒരു കകടനിട ഉടമ 13 -
14 -ല്  500  രൂപ നനികുതനി അടച്ചഡാല് ആ വകക്തനിയുകട  17- 18  മലകവ് കൂടനി  100  രൂപ വരവവ്
വയ്മകണ്ടതുണ്ടവ്.  ഈ തുക കൂടനി Only for your information സത്തീനനില് കഡാണനിക്കുന്നതഡാണവ്.

[  ബേഡാലന്സവ്  തുകയനികല  രണ്ടവ്  പ്രമതകതകള്  കൂടനി  പറയുന.
a.  100  രൂപ തന് വര്ഷടം ഡനിമഡാന്ഡുള്ള ഒരു കകടനിടതനിനവ്  അരനിയര് ഡനിമഡാന്ഡവ്  30  രൂപ
ഉണ്ടന്നവ് കരുതുക. 16 - 17 -ല് ആ കകടനിട ഉടമസന് 130 രൂപ ആകക അടകണടം.   [15-16
-ല് 30 രൂപ , 16-17 ല് 100 രൂപ].  ഈ കകടനിട ഉടമസന് 130 രൂപ അടക്കുന. എന്നഡാല്
പഞഡായതവ് അതവ് മപഡാസവ് കചെയ്തമപ്പഡാള് 15 - 16 -ല്  100  രൂപ എനടം 16-17 -ല് 30  രൂപ
എനടം  കകഡാടുത്തു.  നനിലവനില്  ബേഡാലന്സവ്  കണകഡാക്കുമമ്പഡാള്
Arrear  Balance  =  Arrear  demand  -  Arrear  collection
Here
Arrear Balance = 30 - 100 = - 70 [Minus value DCB യനില് വരഡാന് പഡാടനിലഡാതതനിനഡാല്
ഇവനികട O എന്നവ് കഡാണനിക്കുടം..

current  Balance  =  current  demand  -  current  collection
Here
current  Balance  =  100  -  30 =  70  രൂപ  എന്നവ്  വരുടം.
Total  Balance  =  Arrear  Balance  +  current  Balance
Here

tel:10030
tel:30100
tel:1617
tel:1516
tel:1617
tel:1516
tel:1617


Total  Balance  =  -70  +  70  =  0
[ഇവനികട  Total  കൃതകമഡായനി  വരുടം.  എന്നഡാല്   Arrear  balance  -  70  കവ്  പകരടം  0
വരുന്നതനിനഡാല് സടംശേയടം വരുന്നതഡാണവ് ]

 Payment Questions

48: E- payment ആരടംഭനിക്കുന്നതനിനഡായനി തമദ്ദേശേസഡാപനടം എനഡാണവ് കചെമയണ്ടതവ്?

സഞയയനികല  അരനിയര്  ഡനിമഡാന്ഡവ്  അടകമുള്ള  മുഴുവന്  പ്രവര്തനങ്ങളുടം  പൂര്തത്തീകരനിച്ചവ്
സഞയ  -  സഡാടംഖക ഇന്റെമഗ്രേഷന് കചെയക എന്നതഡാണവ് ആദകപടനി.  അതനിനുമശേഷടം അടുത്തുള്ള
SBT യനില് ഒരു Current  അകകസൌണ്ടവ് ആരടംഭനിക്കുക (As per G.O 98/2011).  ഐ.കക.എടം.
മബഡാകവ്  കടകനികല് അസനിസന്റെനില് നനിനടം ലഭനിക്കുന്ന നനിശനിത മഫഡാര്മഡാറ്റനില് അകകസൌണ്ടവ്
നമ്പറുടം, കകസൌണ്സനില് തത്തീരുമഡാന വനിവരങ്ങളുടം പൂരനിപ്പനിച്ചവ് കസക്രടറനി ഒപ്പനിടവ് മബഡാകവ് കടകനികല്
അസനിസന്റെനിനവ് മഫഡാടം തനിരനികക നല്കനിയഡാല് രണ്ടവ് ദനിവസതനിനകടം E -Payment സടംവനിധഡാനടം
ആകനിമവറ്റവ്  കചെയ  ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്.   ഇമതഡാകട  www.tax.lsgkerala.gov.in എന്ന
കവബ്ടസറ്റവ് വഴനി കപഡാതുജനങ്ങള്കവ് നനികുതനി അടയഡാന് സഡാധനിക്കുന്നതഡാണവ്.

49: തമദ്ദേശേസഡാപനടം E -Payment ആരടംഭനിച്ചു. കപഡാതുജനങ്ങള് നനികുതനി അടമച്ചഡാ എന്നവ് എങ്ങകന
അറനിയഡാന് പറ്റുടം? E -payment കളെക്ഷന് റനിമപ്പഡാര്ടവ് സഞയയനില് നനിനടം ലഭനിക്കുമമഡാ?

 E-Payment  ആരടംഭനിക്കുമമ്പഡാള്  തകന്ന  ഒരു  User  name  and  Password  അതഡാതവ്
തമദ്ദേശേസഡാപനതനിനവ്  ഐ.കക.എടം.  നല്കുന്നതഡാണവ്.  www.tax.lsgkerala.gov.in എന്ന
ടസറ്റനില്  ആ  User  name  and  Password  ഉപമയഡാഗനിച്ചവ്  മലഡാഗനിന്  കചെയ  കഴനിഞ്ഞെഡാല്
വനിശേദമഡായ റനിമപ്പഡാര്ടവ് ലഭനിക്കുന്നതഡാണവ്.

50: E-Payment വഴനി നനികുതനി അടച്ച തുക Saankhya -ല് അപ്മഡറ്റവ് ആകുമമഡാ ? 

 ഇല. കവബേവ് സഡാടംഖക പ്രവര്തനക്ഷമമഡായഡാല് മഡാത്രമമ E -Payment വഴനി തുക വന്നഡാല് അതവ്
സഡാടംഖകയനില്  വരുകയുള.  നനിലവനില്   സഞയയനില്  നനിനടം  റനിമപ്പഡാര്ടവ്  എടുതവ്  പ്രസ്തുത
അകകസൌണ്ടവ് കഹഡനില് ഒരു റസത്തീപ്റ്റവ്  Saankhya -ല് മരഖകപ്പടുമതണ്ടതഡാണവ്.

51: E-payment  വഴനി  വഡാങ്ങുന്ന  രസത്തീതുകള്  അമത  ദനിവസടം  തകന്ന  സഡാടംഖകയനില്
മരഖകപ്പടുമതണ്ടതുമണ്ടഡാ?

അതഡാതു മഡാസടം ഒരുമനിച്ചവ് ഏക റസത്തീപ്റ്റവ് ആയനി മരഖകപ്പടുതനിയഡാല് മതനിയഡാകുന്നതഡാണവ്.

52: E -Payment പ്രവര്തനരത്തീതനി വനിശേദത്തീകരനികഡാമമഡാ? SBT -ല് തകന്ന അകകസൌണ്ടവ് തുടങ്ങണടം
എന്നവ് നനിര്ബേന്ധമുമണ്ടഡാ? സര്വത്തീസവ് ചെഡാര്ജവ് വരുന്നതനിനവ് സഡാധകതയുമണ്ടഡാ ?

ഇന് ഫര്മമഷന് മകരളെ മനിഷന് തനിരുവനനപുരടം SBT യനില് ആരടംഭനിച്ച അകകസൌണ്ടവ് വഴനിയഡാണവ്
E  -Payment  നടപ്പനിലഡാക്കുന്നതവ്.  ICICI  ബേഡാങനില് അകകസൌണ്ടവ്  ഉള്ള ഒരു കകടനിട  ഉടമ  E-
Payment  വഴനി  പഡാലകഡാടവ്  നഗരസഭയനില്  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന.  കകടനിട  ഉടമയുകട  ICICI
അകകസൌണ്ടനില് നനിനടം ആദകടം ഈ തുക ഐ.കക.എടം.  തനിരുവനനപുരടം  SBT Account -ല്
എത്തുകയുടം അവനികട നനിന്നവ്  പഡാലകഡാടവ്  നഗരസഭയുകട അകകസൌണ്ടനിമലകവ്  എത്തുകയുമഡാണവ്
കചെയന്നതവ്. പഡാലകഡാടവ് നഗരസഭയുകട അകകസൌണ്ടവ് SBT തകന്നയഡാകണങനില്  TVM SBT to
PKD  SBT  transfer  -നു  സര്വത്തീസവ്  ചെഡാര്കജഡാനടം  വരുകയനില.  എന്നഡാല്  നഗരസഭ
മവകറകതങനിലടം ബേഡാങവ് അകകസൌണ്ടവ് ആണവ് E -Payment -നു ഉപമയഡാഗനിക്കുന്നകതങനില് TVM
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SBT-ല്  നനിനടം  Other  bank  account  transfer  -നു  സര്വത്തീസവ്  ചെഡാര്ജവ്  വരുന്നതഡാണവ്.
ആയതനിനഡാലഡാണവ്  E  -Payment  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  G.O 98/2011,  9  നമ്പര് മപജനില്  SBT
അകകസൌണ്ടവ് തകന്ന മവണടം എന്നവ് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതവ്.


