
 
PAN/23995/2018-C7(DP)

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെടെ കാര്യാലയം 
പബ്ലിക് ഓഫീസ്,വികാസ് ഭവൻ പി ഓ

തിരുവനന്തപുര്ം, 695033 ,0471-2786318
directorofpanchayatcsection@gmail.com

തീയതി :15/10/2018
                                                സർക്കുലർ

    വിഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ  -െപാതു നിര്ത്തുകളിൽ അനധികൃതമായും അപകടെകര്മായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള
പര്സയ ോബാർഡുകൾ  /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ എന്നിവ  നീക്കം  െചെയ്യുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
 മാർഗ്ഗ നിർോദ്ദേശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന.

   സൂചെന: 1. 1994 െല ോകര്ള പഞ്ചായത്ത് ര്ാജ് ആക്്ട െസക്ഷൻ 209 (എ),209 (ബി),209 (സി)

2. സ.ഉ.(ൈക)നമ്പർ 194/2014/തസവഭവ തീയതി 06.11.2014

3. സ.ഉ.(ൈക)നമ്പർ 195/2014/തസവഭവ തീയതി 06.11.2014

4. ജി.ഒ (എം എസ്) നമ്പർ 06/2016/ട്രാൻ  തീയതി 02.02.2016

5. സർക്കാര്ിെന്റെ 21.08.2008 െല 44301/ആർ.എ 3/03/08/തസവഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ

6. സർക്കാര്ിെന്റെ 02.01.2014 െല 75667/ആർ.സി2/2013/തസവഭവ  നമ്പർ സർക്കുലർ.

7. സർക്കാര്ിെന്റെ 07.03.2018 െല 41/ആർ.സി2/2018/തസവഭവ  നമ്പർ പര്ിപത്രം

8.  22750/2018  നമ്പർ  ഹർജിയിൻോമൽ  ബഹു  ോകര്ള  ൈഹോക്കാടെതി  പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള
18.09.2018,03.10.2018 തീയതികളിെല ഉത്തര്വുകൾ.

9. സർക്കാര്ിെന്റെ 06.10.2018 െല 41/ആർ.സി2/2018/തസവഭവ  നമ്പർ പര്ിപത്രം

10. ഈ ആഫീസിെല 09.10.2018 െല   PAN/23995/2018-C7(DP) നമ്പർ കത്ത്.

    സംസ്ഥാനെത്ത ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്   പ്രദോദേശങ്ങളിൽ വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങളും  സംഘടെനകളും  പര്സയ
ഏജൻസികളും പര്സയ ോബാർഡുകൾ  /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ  എന്നിവ   സ്ഥാപിക്കുോമ്പാൾ  1994
െല ോകര്ള  പഞ്ചായത്ത്  ര്ാജ്  ആക്്ട  െസക്ഷൻ  209  (എ)  പ്രദകാര്ം  ബന്ധെപ്പട്ട  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിെന്റെ
അനുമതി  ആവശയമാണ്.  എന്നാൽ  വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും  ര്ാഷ്ട്രീയ  പാർട്ടികളും  സംഘടെനകളും  പര്സയ
ഏജൻസികളും  ബന്ധെപ്പട്ട  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിെന്റെ  അനുമതി  ഇല്ലാെത പര്സയ ോബാർഡുകൾ
/ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ  സ്ഥാപിക്കുന്നതായും  ഇവ  ോറാഡിോലക്ക്  തളിനിൽക്കുന്നതായും
പര്സയോബാർഡുകൾ ൈഡ്രൈവർമാരുെടെ കാഴ്ച മറക്കുന്നതായും അതു വഴി ോറാഡപകടെങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായും
കാൽനടെ യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ോനര്ിടുന്നതായും  2017  െല ോകര്ള സംസ്ഥാന ചെര്ക്ക് ോസവന നികുതി
നിയമം  പ്രദകാര്ം  പര്സയ  നികുതി  ഈടൊക്കൽ  നികുതി  വകുപ്പിെന്റെ  അധികാര്ം  ആയതിനാൽ  ഇതു
സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ നിയന്ത്രണ നടെപടെികൾ ഒനം തെന്ന സവീകര്ിക്കുന്നിെല്ലനം പര്ാതികൾ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സംസ്ഥാനെത്ത  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രദോദേശങ്ങളിൽ വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങളും  സംഘടെനകളും
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പര്സയ  ഏജൻസികളും  പര്സയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുോമ്പാൾ ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തുകൾ  സവീകര്ിോക്കണ്ട  നടെപടെി
ക്രമങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച് വിശദേമായ മാർഗ്ഗനിർോദ്ദേങ്ങൾ സൂചെന (2) (3) (4) ഉത്തര്വുകളിലൂടെടെയും സൂചെന (5)
(6)  (7)  സർക്കുലറുടകളിലൂടെടെയും   സർക്കാർ  പുറെപ്പടുവിച്ചിര്ിക്കുന.പര്സയ ോബാർഡുകൾ   സ്ഥാപിക്കുന്നത്
കർശനമായി  നിയന്ത്രിോക്കണ്ടത്  സംബന്ധിച്ചും അനധികൃതമായും  അപകടെകര്മായും  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള
പര്സയ ോബാർഡുകൾ  /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ   അടെിയന്തിര്മായി  നീക്കം  െചെോയ്യേണ്ടത്
സംബന്ധിച്ചും ബഹു  ോകര്ള  ൈഹോക്കാടെതി  സൂചെന  (9)  പ്രദകാര്ം  പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള  ഉത്തര്വുകളും
അതിൻോമലുള സർക്കാര്ിെന്റെ സൂചെന  (10)  അധിക മാർഗ്ഗ നിർോദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായി  നടെപ്പാോക്കണ്ടത്
സംബന്ധിച്ച് താെഴ പറയുന്ന വകുപ്പുതല മാർഗ്ഗ നിർോദ്ദേശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന.

1)  1994  െല ോകര്ള  പഞ്ചായത്ത്  ര്ാജ്  ആക്്ട  െസക്ഷൻ  209  (സി)  പ്രദകാര്ം ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്
പ്രദോദേശത്ത് അനധികൃതമായും  അപകടെകര്മായും   സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള
പര്സയ ോബാർഡുകൾ/ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ  തുടെങ്ങിയവ  ,ആയത്  സ്ഥാപിച്ചവർക്ക്  സവോമധയാ
നീക്കം െചെയ്യുന്നതിന് വയപകമായ അറിയിപ്പുകൾ പത്ര,ദൃശയ മാധയമങ്ങളിലൂടെടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നോല്കേണ്ടതും
അറിയിപ്്പ  നല്കേി  3  ദേിവസത്തിനുളിൽ  നീക്കം  െചെയ്യോത്തവ  കെണ്ടത്തി  7  ദേിവസത്തിനുളിൽ  നീക്കം
െചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധെപ്പട്ടവർക്ക് ോനാട്ടീസ് നോല്കേണ്ടതും എന്നിട്ടും നീക്കം െചെയ്യോത്തവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നീക്കം
െചെോയ്യേണ്ടതും  ആയതിനുണ്ടാകുന്ന  െചെലവ്  ബന്ധെപ്പട്ടവര്ിൽ  നിനം  നിയമാനുസര്ണം
ഈടൊോക്കണ്ടതുമാണ്.ോമൽ പ്രദവർത്തി പൂർത്തീകര്ിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാതല റിോപ്പാർട്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്
െഡപയൂട്ടി  ഡയറക്ടർമാരും നിശ്ചിത െപ്രദാോഫാർമയിൽ  26.10.2018  ന്  മുമ്്പ വീഴ്ച കൂടൊെത ഈ ആഫീസിൽ
ലഭയമാോക്കണ്ടതാണ്.

2)  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രദോദേശങ്ങളിൽ പര്സയ ോബാർഡുകൾ  /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിംഗുകൾ  എന്നിവ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1994  െല ോകര്ള  പഞ്ചായത്ത്  ര്ാജ്  ആക്്ട  െസക്ഷൻ  209  (എ)  പ്രദകാര്ം  അനുമതി
ആവശയമാെണന്്ന ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്   പര്സയെപ്പടുോത്തണ്ടതും  അനുമതി  ഇല്ലാെത  സ്ഥാപിച്ചിര്ിക്കുന്ന
പര്സയങ്ങൾ  അടെിയന്തിര്മായി നീക്കം  െചെോയ്യേണ്ടതും  അനുമതിക്കായി  സമർപ്പിക്കുന്ന  അോപക്ഷകൾ
സംബന്ധിച്ച് താെഴ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും െചെോയ്യേണ്ടതാണ്.

   (i) ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷോത്തക്കാണ് അനുമതി നോല്കേണ്ടത്.

 (ii) പര്സയ ോബാർഡുകൾ  /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങുകൾ  മുതലായവ െപാതു  നിര്ത്തുകലളിൽ  സ്ഥാപിച്ചതു
മൂലം എെന്തങ്കിലും അപകടെം സംഭവിച്ചാൽ അതിെന്റെ പൂർണ്ണ  ഉത്തര്വാദേിതവവും നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽോകണ്ടി
വന്നാൽ അതിെന്റെ  പൂർണ്ണ  ബാദ്ധയതയും     ഏെറ്റെടുത്തുെകാളാെമനം    കാലാവധിക്ക്  ോശഷം
/ആവശയങ്ങൾക്ക്  ോശഷം  സവന്തം  െചെലവിലും  ഉത്തര്വാദേിതവത്തിലും പര്സയ ോബാർഡുകൾ
/ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങുകൾ  എന്നിവ  എടുത്തു  മാറ്റുന്നതാെണനമുള  നിബന്ധന  ോചെർത്ത്  200/-  രൂപ
മുദ്രപത്രത്തിൽ  അോപക്ഷകെനെകാണ്ട്  കര്ാർ  വയ്പിോക്കണ്ടതാണ്  .  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  സൂചെന  (10)
സർക്കുലറിെല  ഖണ്ഡിക  (5),(6)  നിബന്ധനകൾ  എല്ലാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും  കർശനമായി       
പാലിോക്കണ്ടതാണ്.

(iii)   പര്സയ ോബാർഡിന്/ോഹാർഡിങിന് ഇൻഷുറൻസ് പര്ിര്ക്ഷ ഉറപ്പാോക്കണ്ടതാണ്.

 (iv) അോപക്ഷോയാെടൊപ്പം   പര്സയ ോബാർഡുകൾ  /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ  എന്നിവ  സ്ഥാപിക്കുന്ന
ോറാഡിെന്റെ ോപര്്/വീതി,സ്ഥല ഉടെമയുെടെ വിശദോംശങ്ങൾ സമ്മതപത്രം  ,െലാോക്കഷൻ പ്ലാൻ,പര്സയത്തിെന്റെ
 വിസ്തീർണ്ണം,എഗ്രിെമന്റെ്  ,ക്ഷമതയുള അധികാര്ിയുെടെ സ്ട്രക്ച്ചറൽ െസ്റ്റെബിലിറ്റെി സർട്ടിഫിക്കറ്്റെ  ,ഇൻഷവറൻസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്്റെ  ,  സ്ഥാപിക്കുന്ന  കാലയളവ്,ഒന്നിലധികം  സാമ്പത്തിക  വർഷോത്തക്കാെണങ്കിൽ  അടുത്ത
സാമ്പത്തിക  വർഷം  അോപക്ഷ  പുതുക്കുന്നതാെണന്ന  സാക്ഷയപത്രം.  എന്നിവ  ഉെണ്ടന്്ന  ഉറപ്്പ
വരുോത്തണ്ടതാണ്.
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(v) ോറാഡ് ോസഫ്റ്റി അോതാറിറ്റെിയുെടെ /ദുര്ന്തനിവാര്ണ അോതാറിട്ടിയുെടെ സമ്മതപത്രം

(vi)  ഏെതങ്കിലും  തര്ത്തിലുള  നിോര്ാധിത  ോമഖലക്ക്  അഭിമുഖമായി പര്സയ ോബാർഡുകൾ
/ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ  എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല എന്്ന ഉറപ്്പ വരുോത്തണ്ടതാണ്.

 (vii) പര്സയ ോബാർഡുകൾ /ബാനറുടകൾ/ോഹാർഡിങ്ങുകൾ  സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്   1994  െല ോകര്ള
പഞ്ചായത്ത്  ര്ാജ്  ആക്്ട  െസക്ഷൻ  271,272,273,274,275,276  എന്നീ  വകുപ്പുകളും  പഞ്ചായത്തിെന്റെ
നിബന്ധനകളും  നിർോദ്ദേശങ്ങളും  പാലിക്കുന്നതാെണന്ന   സതയപ്രദസ്ഥാവന  അോപക്ഷകര്ിൽ  നിനം
വാോങ്ങണ്ടതാണ്.

 (viii)   ഡിോസ്പ്ലേ    െചെയ്യുന്ന   പര്സയത്തിെന്റെ   പകർപ്്പ    അനുമതി  അോപക്ഷോയാെടൊപ്പം
വാോങ്ങണ്ടതാണ്.പ്രദോകാപനപര്മായതും ബീഭത്സമായ ര്ംഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമായ പര്സയോബാർഡുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കോൻ പാടുളതല്ല. 

 (ix) അനുവാദേം നല്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള ൈലസൻസ് ഫീസ് ഈടൊോക്കണ്ടതാണ്.

 

3)  14591/2011  നമ്പർ റിട്ട്  െപറ്റെീഷൻ ബഹു ൈഹോക്കാടെതി  02.12.2013  ൽ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള വിധിനയായ
പ്രദകാര്വും സൂചെന  (7)  സർക്കുലർ പ്രദകാര്വും ോറാഡ് ൈസഡിലും മറ്റു െപാതു സ്ഥലങ്ങളിലും   നിൽക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങളിൽ  ആണി  ഉപോയാഗിോച്ചാ  മറ്്റെ  ര്ീതികളിോലാ  പര്സയങ്ങൾ  പ്രദദേർശിപ്പിക്കുവാൻ  പാടുളതല്ല.ഇത്
ലംഘിക്കുന്നവർെക്കതിെര് നിയമാനുസര്ണ നടെപടെികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സവീകര്ിോക്കണ്ടതാണ്.

4)  നിയമാനുസൃതമായ അനുമതി കൂടൊെതയും ട്രാഫിക്ക് തടെസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന ര്ീതിയിലും പര്സയാവശയത്തിനും
പ്രദചെര്ണത്തിനുമായി  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള  ഫ്ലക്്സ  ോബാർഡുകൾ  അടെിയന്തിര്മായി  നീക്കം  െചെയ്യുന്നതിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നടെപടെി സവീകര്ിോക്കണ്ടതാണ്.

5)  ഫ്ലക്്സ  ോബാർഡുകൾ  പ്രദദേർശിപ്പിക്കാൻ  അനുോയാജയമായ  സ്ഥലങ്ങൾ  മുൻകൂട്ടി  നിശ്ചയിച്ച്  അവിെടെ
മാത്രെമ   അവ  പ്രദദേർശിപ്പിക്കാൻ  അനുമതി  നല്കോവ.അനുമതി  ഇല്ലാത്ത  ോമഖലകളിലും  നിോര്ാധിത
ോമഖലകളിലും ,കാലാവധിക്ക് ോശഷവും പ്രദദേർശിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലക്്സ  ോബാർഡുകൾ ചെട്ട പ്രദകാര്ം നീക്കം െചെോയ്യേണ്ടതും
വയവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് നിയമാനുസൃത പിഴ ചുമോത്തണ്ടതുമാണ്.

6)  പ്ലാസ്റ്റെിക്ക്  ഫ്ലക്്സ  ോബാർഡുകൾക്ക്  നിയന്ത്രണം  ഏർെപ്പടുത്തി   സർക്കാർ  പുറെപ്പടുവിച്ച  സൂചെന(4)
ഉത്തര്വിെല വയവസ്ഥകൾ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും കർശനമായി പാലിോക്കണ്ടതാണ്.

7)   2005 െല ദുര്ന്ത നിവാര്ണ നിയമം െസക്ഷൻ 21 (1) പ്രദകാര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദോദേശങ്ങളിൽ ോറാഡ്
സുര്ക്ഷക്ക് ഭംഗം വരുന്ന ര്ീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള പര്സയ ോബാർഡുകൾ / ബാനറുടകൾ / ോഹാർഡിങ്ങുകൾ
മുതലായവ ബന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അടെിയന്തിര്മായി നീക്കം െചെോയ്യേണ്ടതാണ്.

8) സൂചെന(10 )  സർക്കുലറിെല നിബന്ധനകൾ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും കർശനമായി പാലിോക്കണ്ടതും
അടെിയന്തിര് തുടെർ നടെപടെികൾ സവീകര്ിോക്കണ്ടതുമാണ്.

9)  ഇത് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാതല പുോര്ാഗതി റിോപ്പാർട്ട് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ 17.10.2018,22.10.2018,24.10.2018
തീയതികളിലും  ജില്ലാതല  പ്രദവർത്തനങ്ങൾ  ോക്രാഡീകര്ിച്ച  അന്തിമ  റിോപ്പാർട്ട്  26.10.2018  തീയതിയിലും
directorofpanchayatcsection@gmail.com  എന്ന  ഇ-െമയിൽ  വിലാസത്തിൽ  വീഴ്ച  കൂടൊെത
ലഭയമാോക്കണ്ടതാണ്.
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         സർക്കുലറിെല  നിർോദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി  ഡയറക്ടർമാരും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
െസക്രട്ടറിമാരും  കർശനമായി  പാലിോക്കണ്ടതാെണന്്ന  നിർോദ്ദേശിക്കുന.ഇത്  സംബന്ധിച്ചുള  വീഴ്ചകൾ
ഗൗര്വമായി കണ്ട് കർശന നടെപടെികൾ സവീകര്ിക്കുന്നതാണ്.

 

                                                                            എച്ച് .ദേിോനശൻ
                                                                        പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ
പകർപ്്പ
 
1) എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും 
2)എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസ്സിസ്റ്റെന്റെ് ഡയറക്ടർമാർക്കും 
3)എല്ലാ െപർോഫാമൻസ് ആഡിറ്്റെ സൂപ്പർൈവസർമാർക്കും
4)എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടര്ിമാർക്കും
5)സിസ്റ്റെം മാോനജർ,പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ (െവബ് ൈസറ്റെിൽ പ്രദസിദ്ധീകര്ിക്കുന്നതിന്)
6)ഫയൽ/കരുതൽ/അധികം
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