……………………………. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാള് ബൈല
1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 256-ാാാാം വേുപ്പിലെ ഒന്ാാം
ഉപവേുപ്പപാം 1995 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ബൈൊേള് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടി
ക്േമാം) ചട്ടങ്ങളിലെ മൂന്ാാം ചട്ടത്തിലെ മൂന്ാാം ഉപചട്ട ക്പോരാം തയ്യാറാക്കിയ േരട്
ബൈെ ലെ -ാാം നപര് തീരുമാന ക്പോരാം അാംഗീേരിച്ച് . ലെ .. നപര് കനാട്ടീസ് ക്പോരാം
േരട് ബൈെയിന്കമല് ആകേപങ്ങളപാം അഭിക്പായങ്ങളപാം സമപ്പിക്കുന്തിന് 30
ദിവസലത്ത സമയാം നല്േി ക്പസിധീകീേരിക്കുേയുാം നിചിത 30 ദിവസത്തിനോം
യാലതാരുവിധ ആകേപങ്ങളപാം െഭിക്കാത്ത സാഹചരയത്തില് ലെ നപര് പഞ്ചായത്ത്
േമ്മിറ്റി തീരുമാന ക്പോരാം അാംഗീേരിച്ച േമ്മയണിറ്റി ഹാള് ബൈെ.
1. ഈ ബൈെയ്ക്ക് ……………….. ലെ ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത് േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് ബൈെ
എന് കപര് പറയാാം.
2. േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് എന്ാല് . ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത് -ാാം വാഡില് . ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്
േമ്മയൂണിറ്റി

ഹാള്

എന്

കപരില്

അറിയലപ്പടുന്

ക്ഗമപഞ്ചായത്തിലെ

ലേട്ടിടമാണ്.
3. ഈ ബൈെ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുലട അാംഗീോരാം െഭിക്കുന് തീയതി മുതല്
ക്പാൈെയത്തില് വരുന്താണ്.
നിര്വചനന്ങളള്
(എ) "ദിവസാം” എന്ാല് രാവിലെ 6.00 മണി മുതല് അടുത്ത ദിവസാം രാവിലെ
6.00 മണി വലരയുള്ള 24 മണിക്കൂ സമയാം എന്ാേുന്ു.
(ൈി) "ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്" എന്ാല് ………………... ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ആേുന്ു.
(സി) “ലസക്േട്ടറി” എന്ാല് …………….. ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ലസക്േട്ടറി ആേുന്ു.
(ഡി) “ഒരു പേല്” എന്ാല് രാവിലെ 6.00 മണി മുതല് ബവേുകന്രാം 6.00 മണി
വലരയാേുന്ു.
ഈ ബൈെയില് ഉപകയാഗിച്ചിട്ടപള്ളതുാം പകേ നിവചിച്ചിട്ടിാാത്തതുാം എന്ാല്
ആേ്റ്റില് നിവചിച്ചിട്ടപള്ളതുമായ വാക്കുേള്ക്കുാം ക്പകയാഗങ്ങള്ക്കുാം
യഥാക്േമാം ആേ്റ്റില് അവയ്ക്ക് നല്േിയിട്ടപള്ള അത്ഥങ്ങള്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്താണ്.
4. േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് വാടേയ്ക്ക് നല്േുന്ത് സാംൈധിചിച്ച് ഈ ബൈെയിലെ
വയവസ്ഥേള്ക്ക് പുറകമ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റ്റികെയുാം അതിന് േീില്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടപള്ള ചട്ടങ്ങളികെയുാം വയവസ്ഥേളപാം, ോൊോെങ്ങളില് സക്കാ
പുറലപ്പടുവിക്കുന് ഉത്തരവുേളപാം ൈാധേമായിരിക്കുാം.
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5. പഞ്ചയത്ത് ോൊോെങ്ങളില് നിചയിക്കുന് വാടേയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്
മാസവാടേയ്കക്കാ ക്പതിദിന വാടേയ്കക്കാ േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് നല്േുന്താണ്.
6. താല പറയുന് ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് മാക്തകമ േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് വാടേയ്ക്ക്
നല്ോവു. അതായത്.
(എ) സാമൂഹയ-സാാംസ്ോരിേ സാംഘടേളപലട സകമ്മളനങ്ങള് േൊപരിപാടിേള്.
(ൈി) അാംഗീേൃത രാഷ്്ക്ടീയ സാംഘടനേളപലട ലപാതുകയാഗങ്ങള്, േയാപര്ുേള്.
(സി) ക്പധാന/വിശ്ിഷ്്ട വയക്തിേള്ക്ക് നല്േുന് അനുകമാദനകയാഗങ്ങള്,
േയാപര്ുേള്
(ഡി) സക്കാ/ഡിപ്പാട്ട്ലമെ /് പഞ്ചായത്ത് ആഭിമുയതയത്തിെുള്ള പരിപാടിേള്
(ഇ) പഞ്ചായത്തിന് യുക്തമായി കതാന്ുന് മറ്റപ പരിപാടിേള്.
7. സക്കാ പരിപാടിേളപലട നടത്തിപ്പിനായി േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് ആവശ്യമായി
വരുന് പോം ൈധിചലപ്പട്ടവരില് നിന്് ഇതിനായി െഭിക്കുന് അകപേ മുന്േൂ
വാടേ, ലസേയൂരിറ്റി ലഡകപ്പാസിറ്റ് എന്ിവ േൂടാലത സവീേരികക്കണ്ടതുാം വാടേ
ഈടാക്കാലത

നല്കേണ്ടതുമാണ്.

എന്ാല്

ഏലതങ്കിെുാം

തരത്തിെുള്ള

നഷ്്ടങ്ങള് ഹാളികനാ വസ്തുവേേള്കക്കാ വരുത്തുന് പോം ടി നഷ്്ടാം
പരിപാടിേള് സാംഘടിപ്പിച്ചിട്ടപള്ള ഉകദയാഗസ്ഥലെ കമല് ചുമത്തി ഈടാക്കുന്തിന്
പഞ്ചായത്തിന് അധിോര മുണ്ടായിരിക്കുാം.
8. േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് വാടേയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വയക്തി/സാംഘടന പഞ്ചായത്ത്
നിചയിക്കുന് തുേക്കുള്ള ലസേയൂരിറ്റി ലഡകപ്പാസിറ്റപാം വാടേ തുേയുാം മുന്േൂ
അടച്ച്

ആവശ്യമായ

കോട്ട്

്ീ

റാമ്പാപര്്

പതിച്ച്

നിചിത

ക്ാറത്തില്

ചുരുങ്ങിയത് 3 ദിവസാം മുപര്് ലസക്േട്ടറിയ്ക്ക് അകപേ സമപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 3
മാസാം വലരയുള്ള മുന്േൂ ൈുക്കിാംഗ് മാക്തകമ സവീേരിക്കുേയുള്ളപ. ഒകര
സമയാം

ഒന്ിെധിോം

െഭിക്കുന്

അകപേേള്

മുന്ഗണനാക്േമാം

െഭിക്കുേയാലണങ്കില്

പാെിച്ചായിരിക്കുാം

വാടേയ്ക്ക്

അകപേേള്
നല്േുന്ത്.

എന്ാല് അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില് സക്കാ ഉത്തരവുേള് ഉണ്ടാേുന് പോം
കമല്

പറഞ്ഞ

മുന്ഗണനാക്േമാം

പാെിക്കുവാന്

പഞ്ചായത്തിന്

ൈാധയത

ഉണ്ടായിരിക്കുന്താ.
9. േമ്മയൂണിറ്റി

ഹാളിലെ

ചുമരുേളികൊ

മതിെുേളികൊ

പരസയങ്ങള്

ഒട്ടിച്ച്

വിേൃതമാക്കുവാന് പാടിാാത്തതാണ്.
10. േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് ഉപകയാഗത്തിെിരിക്കുകപര്ാള് പഞ്ചായത്ത് ലസക്േട്ടറികയാ,
ലസക്േട്ടറിചുമതെലപ്പടുത്തുന് ഉകദയാഗസ്ഥകനാ േമ്മയൂണിറ്റി ഹാകളാ പരിസരകമാ
പരികശ്ാധിക്കുന്തിന് അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്താണ്.
11. ഭേണ

അവശ്ിഷ്്ടങ്ങള്,

പാ്

വസ്തുക്കള്

എന്ിവ

ഹാളികൊ

ഹാള്

പരിസരകത്താ നികേപിക്കാന് പാടിാാത്തതുാം പരിപാടി േിഞ്ഞാല് ഹാള്
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വൃത്തിയാക്കി

താകക്കാല്

തിരിലേ

ഏല്പ്പിക്കുവാനുാം

വാടേക്കാരന്

ൈാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്താണ്.
12. ക്പേൃതികോഭാം, െഹള, യുധീകാം അഗ്നിൈാധ തുടങ്ങി ഏലതങ്കിെുാം അടിയന്തിര
സാഹചരയത്താല്
വാടേയുാം

ഹാള്

ഉപകയാഗിക്കാന്

ലഡകപ്പാസിറ്റപാം

തിരിലേ

േിയാലത

നല്ോന്

വന്ാല്

മുന്േൂ

പഞ്ചായത്തിന്

ൈാധയത

ഉണ്ടായിരിക്കുന്താ.
എന്ാല് ൈുക്കിാംഗ് റദ്ദ് ലചയ്യപവാന് അകപേിച്ചാല് മുന്േൂ വാടേയുലട
നാെിലൊരു ഭാഗാം േിിച്ച് ൈാക്കി തുേ പഞ്ചായത്തിലെ അനുമതികയാലട
നല്േുവാന് ലസക്േട്ടറിയക്ക് അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുാം.
13. കമല് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന് വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി വാടേ, ലഡകപ്പാസിറ്റ്
എന്ിവ ഒടുക്കി താകക്കാല് ബേപ്പറ്റപന് വയക്തിേള് കക്പാക്ഗാാം േിഞ്ഞ് ഒരു
മണിക്കൂറിനോം

പഞ്ചായത്ത്

ഏല്പ്പികക്കണ്ടതാണ്.
ഉപേരണങ്ങള്കക്കാ

ീ്ീസില്

പരികശ്ാധനയില്
കേട്പാടുേള്

താകക്കാല്

തിരിച്ച്

ഹാളികനാ

ഉണ്ടായാല്

അതിന്

ഹാളിലെ

വാടേ

ക്കാരന്

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുാം. തډാൂൊം വരുന് നഷ്്ടങ്ങള്ക്ക് ടിയലെ ലസേയൂരിറ്റി
ലഡകപ്പാസിറ്റ് തുേയില് നിന്ുാം കേട്പാടുേള് പരിഹരിക്കുന്തിന് ആവശ്യമായ
തുേ ഈടാക്കുന്തുാം തിേയാലത വരുന് സാംയതയ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
ആേ്റ്റ് ക്പോരാം നിേുതി േുടിശ്ശിേ ഈടാക്കുന്തുകപാെുള്ള നടപടി സവീേരിച്ച്
ഈടാക്കുന്തുമാണ്.
14. വാടേ നിരക്ക് ോൊോെങ്ങളില് ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിക്കുന്തിലെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ലപാതുമരാമത്ത് വേുപ്പിലെ അസിറാമ്പറ്റെ ് എേ്സിേയപട്ടീവ്
എന്ജിനീയ/തകദ്ദശ്
എന്ജിനീയ

സവയാംഭരണ

നിചയിച്ച്

വേുപ്പ്

നല്േുന്തുാം

അസിറാമ്പറ്റെ ്

എേ്സിേയപട്ടീവ്

ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്

േമ്മിറ്റി

അാംഗീേരിക്കുന്തുമായ തുേ വാടേയായി ഈടാക്കുന്താണ്.
15. േമ്മയൂണിറ്റി ഹാള് ഉപകയാഗാം േിഞ്ഞ് തൃപ്തിേരമായ വിധത്തില് തിരിലേ
പഞ്ചയത്തില്

ഏല്പ്പിക്കുന്

മുറക്ക്

ലസേയീരിറ്റി

ലഡകപ്പാസിറ്റ്

മടക്കി

നല്േുന്താണ്.

ലസക്േട്ടറി
ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്
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