.........................................................

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പരസ്യ നികുതി ബൈല

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റ് 209,209 എ, 209 ബി, 209 സി, 209ഡി എന്നീ
വേുപ്പുേള് 256-ാാാം വേുപ്പികനാട് േൂട്ടി വായിച്ച പ്പോരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള
അധിോരം വിനികയാഗിച്ച് ............................ പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ േരട്
ബബെ .......................... ലെ ...................... നമ്പര് തീരുമാനപ്പോരം അംഗീേരിക്കുേയും
...............................

ലെ

..........................................

നമ്പര്

കനാട്ടീസ്

പ്പോരം

ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസലത്ത സമയം നല്േി
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേയും

നിശ്ചിത

30

ദിവസത്തിനേം

യാലതാരു

ആകക്ഷപവും

അഭിപ്പായവും െഭയമാോത്ത സാഹചരയത്തില് ........................ ലെ..................... നമ്പര്
തീരുമാന പ്പോരം ................................... പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീേരിച്ച .................... ലെ
.................................പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പരസയ നിേുതി ബബൊ.

1.

ഈ ബബെ ........ ലെ ....................... പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പരസയ നിേുതി ബബെ
എന്ന കപരില് അറിയലപ്പടും

2.

ഈ ബബെ ...........................പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിക്കുള്ളില് മുഴുവന്
വയാപ്തി

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും,

പഞ്ചായത്ത്

ഡയറക്ടര്

യഥാവിധി

ബബെ

അംഗീേരിച്ച തീയതി മുതല് പ്പബെയത്തില് വരുന്നതുമാണ്.
3.

നിര്വചനങ്ങള്
ഈ ബബൊയില് സന്ദര്ഭം മലറാരു വിധത്തില് ആവശ്യലപ്പടാത്ത പക്ഷം:1.

ആേ്റ്

എന്നാല്

1994

ലെ

കേരളാ

പഞ്ചായത്ത്

രാജ്

ആേ്റ്

എന്നര്ഥമാേുന്നു.
2.

ലസപ്േട്ടറി എന്നാല് ......................................... .പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ലസപ്േട്ടറി

എന്നര്ഥമാേുന്നു.
3.

പഞ്ചായത്ത് എന്നാല് ..................... പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് എന്നര്ഥമാേുന്നു.

4.

ഫാറം എന്നാല് ഈ ബബൊയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി കചര്ത്തിട്ടുള്ള ഫാറം
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എന്നര്ഥമാേുന്നു.
5.

ഡയറക്ടര്

എന്നാല്

6.

വേുപ്പ്

ഈ

ബബൊയില്

എന്നാല്

പഞ്ചായത്ത്
ആേ്റിലെ

ഡയറക്ടര്

എന്നര്ഥമാേുന്നു.

വേുപ്പ്

എന്നര്ഥമാേുന്നു.

ഒരു

ഉപകയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതും

പകക്ഷ

നിര്വചിച്ചിട്ടി്ാത്തതും

എന്നാല് ആക്ടില് നിര്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുേള്ക്കും പ്പകയാഗങ്ങള്ക്കും
യഥാപ്േമം

ആേ്റില്

അവയ്ക്ക്

നല്േിയിട്ടുള്ള

അര്ഥങ്ങള്

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
4.

ലസപ്േട്ടറിയുലട കരഖാമൂെമുള്ള അനുമതി േൂടാലത ഏലതാരാളും പഞ്ചായത്ത്
പ്പകദശ്ത്ത്

ലപാതുജനങ്ങളുലട

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കാന്
അനുവാദം

പ്ശ്ദ്ധയില്ലപ്പടത്തക്കവിധം

പാടി്ാത്തതാേുന്നു.

ആവശ്യലപ്പട്ടു

ലോണ്ടുള്ള

പരസയം

പരസയങ്ങള്

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള

അകപക്ഷാ

ഫാറം

-

എ

യില്

ലസപ്േട്ടറിയ്ക്ക് നല്കേണ്ടതാണ്
5.

അനുമതികയാലടയും, പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്ദകയാലടയും ആണകിലില് തലന്നയും
അത്തരം

പരസയങ്ങള്

ആരാധനാ

സ്ഥെങ്ങളികൊ,

ചരിപ്ത

പ്പാധാനയമുള്ള

മന്ദിരങ്ങളികൊ, ചരിപ്ത സ്മാരേങ്ങളികൊ, സ്ഥാപനങ്ങളികൊ, പരിസരങ്ങളികൊ
പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുവാന് പാടുള്ളത്.
6.

ലപാതു

താല്പരയം

പരിഗണിച്ച്

വിദയാഭയാസസ്ഥാപനങ്ങള്,

തിരക്കുള്ള,

േവെ,

ആരാധനാെയങ്ങള്

ലപാതുസ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവിടങ്ങളിെും

ലപാതുനിരത്തിെും, േവെേളിെും, വാഹന ഗതാഗത ോരയത്തില് ോഴ്ചയ്ക്ക്
തടസ്സമുണ്ടാേുേകയാ, പ്ശ്ദ്ധ തിരിച്ചുവിടുേകയാ ലചയ്യുന്നവിധം പരസയങ്ങള്
പതിക്കുേകയാ പരസയ കബാര്ഡുേള് ഉയര്ത്തുേകയാ ലചയ്യുന്നതിന് അനുമതി
നല്േുന്നത്
7.

കേപ്ന്ദ സംസ്ഥാന സര്ക്കാറുേള് ോൊോെങ്ങളില് പ്പാബെയത്തില് വരുത്തുന്ന
നിയമങ്ങള്

പ്പോരം

നികരാധിക്കലപ്പട്ടകതാ

മതസാമുദായിേ

ബമപ്തിയ്ക്ക്

ഹാനിേരമായകതാ സകഭയതരമായകതാ എന്ന് ലസപ്േട്ടറിയ്ക്ക് കബാദ്ധയം വരുന്ന
പരസയങ്ങള്ക്ക് എഴുതി ലോടുക്കാവുന്ന ോരണങ്ങളാല് പ്പദര്ശ്നാനുമതി
നികേധിക്കാവുന്നതാണ്.
8.

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും അനുവാദം െഭിച്ച് ഉയര്ത്തുന്ന എ്ാവിധ പരസയങ്ങളും
ഉയര്ത്താന് ഉപകയാഗിക്കുന്ന താങ്ങുേളും സ്റ്റീകൊ മറ് കൊഹങ്ങകളാ 10ലസ.മീ
ത 10ലസ.മീ േനമുള്ള ന്യിനം തടി ലോകണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയതും തറയില്
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ദൃഡമായി

ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും

അനുകയാജയമായി

ലപയിെ ്

ലചയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരികക്കണ്ടതാണ്.
9.

അനുവാദം വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസയ കബാര്ഡുേള് സുരക്ഷിതമായി
ഉറപ്പിച്ചു

നിര്കത്തണ്ടതിലെ

ഉത്തരവാദിത ം

ഈ

ആവിശ്യത്തിനുകവണ്ടി

അനുവാദം വാങ്ങിയ ആളിലെ ഉത്തരവാദിത ം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ബെവും
ഉറപ്പുമുള്ള ന്യിനം സാധന സാമപ്ഗിേള് ലോണ്ട് ആയിരിക്കണം പരസയങ്ങള്
ഉറപ്പിച്ചു നിര്കത്തണ്ടത്. അങ്ങലന ഉറപ്പിച്ച് നിര്ത്തിയിട്ടുള്ള പരസയ കബാര്ഡിലെ
സുരക്ഷിതത ം

ഇതിനായി

അനുവാദം

െഭിച്ച

ആളിലെ

മാപ്തം

ഉത്തരവാദിത മായിരിക്കുന്നതാണ്.
10.

പരസയങ്ങള്

സ്ഥാപിക്കുവാനും,

ഉയര്ത്തുവാനും,

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുവാനും

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരസയങ്ങളില് അങ്ങലനയുള്ള അനുമതിയുകടകയാ നിേുതി
ഈടാക്കിയതികെകയാ ലതളിവ് എന്ന നിെയില് ലസപ്േട്ടറി പതിക്കുന്ന മുപ്ദേകളാ
വാചേങ്ങകളാ ഏലതാരാളും മറയ്ക്കുേകയാ മറവു വരാന് ോരണമാേുേകയാ
ലചയ്യാന് പാടുള്ളത്.
11.

ലസപ്േട്ടറി അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ള വിധം, രീതി, സപ്മ്പദായം എന്നിവയ്ക്ക് വിഭിന്നമായി
യാലതാരു വിധ പരസയങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഉപകയാഗിക്കുവാനും പാടുള്ളത്.

12.

പരസയം ഉയര്ത്തല്
1.

ലപാതുവായ ലേട്ടിട നിെയില് നിന്ന് 100 ലസ.മീററില് േവിഞ്ഞ്

ലപാതുനിരത്തുേളികെയ്കക്കാ, മുേളികെയ്കക്കാ, പുറകത്തയ്കക്കാ പരസയ
സംവിധാനം ഉന്തി നില്ക്കാന് പാടി്.
2.

പഞ്ചായത്ത് വേ പുറകമ്പാക്ക് സ്ഥെങ്ങളികൊ, പഞ്ചായത്ത് കറാഡിലെ

വശ്ങ്ങളികൊ പരസയ കബാര്ഡ് സ്ഥാപിക്കണലമകിലില് ഈ
ആവശ്യത്തികെയ്ക്കായി പഞ്ചായത്തിലെ അനുവാദം മുന്േൂട്ടി
വാങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്.
3.

കദശ്ീയപാത, ലപാതു മരാമത്ത് വേുപ്പിലെ േീഴിെുള്ള കറാഡ്

എന്നിവയുലട ബസഡില് സ്ഥാപിക്കുന്ന പരസയങ്ങള്ക്ക് ബന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പിലെ
അനുമതി വാങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്.
13.

പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിക്കേത്ത് ഏലതകിലിെും പരസയവിതാനം ലചയ്യുന്നതിന്
ഉകേശ്ിക്കുേകയാ, ഉയര്ത്തുേകയാ, പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുേകയാ, സ്ഥാപിക്കുേകയാ,
നിെനിര്ത്തുേകയാ ലചയ്യാന് ഉകേശ്ിക്കുന്ന ഏലതാരാളും പ്പസ്തുത പരസയം
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ലചയ്യുന്നതികനാ പരസയത്തിലെ പേര്പ്പുേള് അച്ചടിക്കുന്നതികനാ, ലപയിെ ്
ലചയ്യുന്നതികനാ അവ ഏലതകിലിെും രീതിയില് പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്നതികനാ 5 ദിവസം
മുമ്പായി പ്പസ്തുത പരസയത്തിലെ മാതൃേയും നിര്േിേ്ട കഫാറത്തില് പൂരിപ്പിച്ച്
സ്റ്റാമ്പു

പതിച്ച

അകപക്ഷയും

ലസപ്േട്ടറി

മുമ്പാലേ

സമര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്.

എന്നിരുന്നാെും ലസപ്േട്ടറിയ്ക്ക് തക്കതായ ോരണത്താല് 5 ദിവസലമന്നുള്ള
സമയപരിധി
ഇങ്ങലന

അര്ഹതയുള്ള

അനുമതി

കതടുന്ന

അവസരങ്ങളില്

ഇളവ്

ലചയ്യാവുന്നതാണ്.

ഏലതാരാളും

നിേുതി

ലോടുക്കുവാനും,

പറഞ്ഞ്

ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള

നിബന്ധനേള് പാെിക്കുവാനും ബാദ്ധയസ്ഥനാണ്.
14.

209-ാാാം

വേുപ്പില്

പ്പകതയേമായി

എടുത്ത്

പരസയങ്ങള്ക്കും കനാട്ടീസുേള്ക്കും ഈ ബബെ ബാധേമ്ാത്തതും അവയ്ക്ക്
പരസയ നിേുതി ചുമത്താന് പാടി്ാത്തതുമാേുന്നു.
15.

പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിക്കുള്ളില് പ്പവര്ത്തിക്കുന്ന സിനിമാ തീയററുേളില്
പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന സിനിമലയ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരസയങ്ങള്ക്ക് പരസയ നിേുതി
ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാല് ഓകരാ സിനിമലയ സംബന്ധിച്ച് പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന
പരസയ കപാസ്റ്ററുേള്ക്കും, കബാര്ഡിനും അനുമതിക്കായി നിര്േിേ്ട കഫാറത്തില്
അകപക്ഷ

സമര്പ്പികക്കണ്ടതും

ഓകരാ

പരസയത്തിനും

അനുമതി

െഭിച്ചു

എന്നതിലെ ലതളിവികെയ്ക്കായി പഞ്ചായത്ത് മുപ്ദ പ്പസ്തുത കപാസ്റ്ററുേളിെും
കബാര്ഡുേളിെും വയക്തമായി ോണത്തക്ക വിധത്തില് പതിപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്.
16.

അകപക്ഷ െഭിച്ച് 5 ദിവസത്തിനേം ഉകേശ്ിക്കുന്ന പരസയത്തിനുള്ള പരസയാനുമതി
നല്േുന്നതിന്

പ്പകതയേിച്ച്

തടസ്സലമാന്നുമി്കിലില്

ലസപ്േട്ടറി

അകപക്ഷാ

േക്ഷിലയ അറിയികക്കണ്ടതും ഈ ബബെ അനുബന്ധം 1 ല് പറയുന്ന
രീതിയിെും

നിരക്കിെും

പഞ്ചായത്ത്

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള

പരസയ

നിേുതി

അകപക്ഷിക്കുന്ന ആള് പഞ്ചായത്തില് ഒടുകക്കണ്ടതുമാണ്
17.

പരസയ നിേുതി ഈടാക്കിയാല് അതിന് പ്പോരമുള്ള പരസയത്തിന് കമല് എ്ാ
പേര്പ്പിെും

ോണത്തക്ക

ഭാഗത്ത്

അനുമതി

നല്േി

പരസയ

നിേുതി

ഈടാക്കിയതിന് ലതളിവായി പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്ദ പതിപ്പിച്ചിരികക്കണ്ടതാണ്.
18.

പരസയത്തിലെ സ ഭാവം അനുവദിക്കുന്നില്കിലില് പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാകമ്പാ
സീകൊ അനുവാദത്തിലെ നമ്പരും തീയതിയുമായി പതിയ്ക്കാന് അത്തരം
പരസയത്തിലെ പേര്പ്പുേള് ഹാജരാക്കുവാന് നിര്ബന്ധിക്കാവുന്നത്. ഇത്തരം
സാഹചരയത്തില് അനുമതി നല്േിയ ദിവസം, ോൊവധി എന്നിവ ോണിക്കുന്ന
പഞ്ചായത്ത് മുപ്ദ (സ്റ്റിക്കര്) പരസയത്തില് ോണത്തക്ക വിധം പതിയ്ക്കുവാന്
ലസപ്േട്ടറി നടപടി സ ീേരികക്കണ്ടതാണ്.
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19.

ഏലതാരാളും മലറാരു പരസയത്തിലെകയാ വയവസായ സ്ഥെത്തിലെകയാ, േച്ചവട
സ്ഥെത്തിലെകയാ ലതാഴിെിലെകയാ ോഴ്ചയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാേത്തക്കവിധം
പരസയം

ഉയര്ത്തുേകയാ,

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുേകയാ,

സ്ഥാപിക്കുേകയാ,

നിെനിര്ത്തുേകയാ ലചയ്യാന് പാടി്.
20.

ഓകരാ

പരസയവും

വിതാനം

ലചയ്യുേകയാ,

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുേകയാ,

സ്ഥാപിക്കുേകയാ നിെനിര്ത്തുേകയാ ലചയ്യാന് അനുമതി വാങ്ങുന്ന ആളിലെ
കപര്,

പഞ്ചായത്തിലെ

ോണികക്കണ്ടതാണ്.
മുപ്ദാെയത്തിലെ

മുപ്ദ

ആവശ്യമുള്ള

അച്ചടിച്ച്

പരസയങ്ങളില്,

പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന

കപരികനാലടാപ്പം

പരസയത്തിന്

വയക്തമായി
പരസയങ്ങളില്

അനുമതി

വാങ്ങിയ

ആളിലെ/സ്സ്ഥാപനത്തിലെ കപരും കചര്കക്കണ്ടതാണ്.
21.

ആേ്റിനും, അതിന് േീഴില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങള്ക്കും, ഉത്തരവുേള്ക്കും
വികധയമായി പരസയത്തിനുള്ള അനുവാദം നല്േുേകയാ, നിരസിക്കുേകയാ
ലചയ്തുലോണ്ട് ലസപ്േട്ടറി ബി കഫാറത്തില് ഉത്തരവ് പുറലപ്പടുവികക്കണ്ടതാണ്.
നിരസിക്കുേയാണകിലില്

അകപക്ഷാ

േക്ഷി

ആവശ്യലപ്പടുന്ന

മുറയ്ക്ക്

ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള തുേ തിരിലേ നല്േുന്നതാണ്.
22.

ആേ്റികെകയാ
വിരുദ്ധമായി

ഈ

ബബെയികെകയാ

പ്പദര്ശ്ിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

പരസയം

ഏലതകിലിെും

വയവസ്ഥേള്ക്ക്

ലസപ്േട്ടറിയ്കക്കാ

അകേഹം

ചുമതെലപ്പടുത്തുന്ന ഏലതാരു ഉകദയാഗസ്ഥകനാ എടുത്തുമാറാവുന്നതാണ്.
23.

സിനിമാ

തികയററില്

സ്ബളഡുേളുലട

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന

പ്പദര്ശ്നത്തിന്

ഒരു

സിനിമയുമായി

ഏേീേൃത

ബന്ധമി്ാത്ത

നിരക്ക്

പഞ്ചായത്തിന്

നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.
24.

പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിയിെുള്ള എ്ാ തിയററികെയും ഒരു പരസയത്തിലെ
സ്ബളഡുേള് മൂെമുള്ള പ്പദര്ശ്നത്തിന് ഒന്നായി നിേുതി ചുമത്താന് പാടി്.
ഓകരാ

തിയററികെയും

ഓകരാ

പ്പദര്ശ്നത്തിന്

പ്പകതയേം

തുേ

നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.
25.

ഈ

തുേ

ഒരു

േണക്കാക്കികയാ

വര്േത്തില്
ചുമത്താന്

അധിേരിച്ചുള്ള

ോെകത്തയ്കക്കാ

പാടി്ാത്തതുമാേുന്നു.

ഓകരാ

ഒരുമിച്ച്

സാമ്പത്തിേ

വര്േവും പരിമിതലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.
26.

ഈതുേ

മുന്േൂറായി

വര്േകത്തയ്കക്കാ,

തികയറര്

അതില്

ഉടമ

േുറഞ്ഞ

പരസയക്കാരില്
പ്പദര്ശ്ന

നിന്നും

ഓകരാ

ോെകത്തയ്കക്കാ

പഞ്ചായത്തുമായി തികയറര് ഉടമ ഏര്ലപ്പടുന്ന വയവസ്ഥ പ്പോരം ഈടാക്കി
ലോടുകക്കണ്ടതും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം പിഴ പെിശ് സഹിതം പഞ്ചായത്തില്
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െഭികക്കണ്ട നിേുതി േുടിശ്ശിേ എന്ന കപാലെ തിയറര് ഉടമയില് നിന്നും
ഈടാകക്കണ്ടതുമാണ്.
27.

മുേളില്

പറഞ്ഞ

ഇനങ്ങളിെുള്ള

പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തുന്നതികനാ

പരസയ

വിധാനം

ഉയര്ത്തുന്നതികനാ

ലചയ്യുന്നതികനാ,

സ്ഥാപിക്കുന്നതികനാ

നിെ

നിര്ത്തുന്നതികനാ ഉള്ള അനുമതി പരസയത്തിലെ ഉപകഭാക്താവികനാ, അയാളുലട
ഏജൊയി പ്പവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തികനാ വയക്തികക്കാ നല്ോവുന്നതാണ്.
ഇത്തരം അനുമതി കതടുന്ന ആളും െഭിക്കുന്ന ആളും നിേുതി നല്േുേ,
നിബന്ധനേള് പാെിക്കുേ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
28.

മറു

ഏലതാരു

നിേുതിയും

എന്ന

കപാലെ

പരസയ

നിേുതി ഈടാക്കുന്ന

ോരയത്തിെും സൗേരയാര്ഥം അവോശ്ം നിശ്ചിത ഇനങ്ങളില് ഒരു പ്പാവശ്യം
ഒരു വര്േത്തില് േവിയാത്ത ോെകത്തയ്ക്കും ആേ്റികെയും അതിന് േീഴില്
ഉണ്ടാക്കിയ

ചട്ടങ്ങളികെയും

ലോടുക്കുവാന്

വയവസ്ഥേള്

പഞ്ചായത്തിന്

പ്പോരം

കെെം

അധിോരവും

ലചയ്തു

അവോശ്വും

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
29.

ഈ ബബൊയിലെ ഏലതകിലിെും നിബന്ധനേള് െംഘിക്കുന്നവര് താലഴ
പറയുന്നവിധം ശ്ിക്ഷാര്ഹരായിരിക്കും.
(1)

ഈ ബബൊ പ്പോരമുള്ള അനുവാദം േൂടാലത ഏലതകിലിെും പരസയം

പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുേകയാ ഈബബൊയിലെ വയവസ്ഥേള് െംഘിക്കുേകയാ
ലചയ്യുന്ന ഏലതാരാളും പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന 500/- രൂപ വലര പിഴ
അടയ്കക്കണ്ടതാണ്.
(2)

ആദയ െംഘനത്തിന് പിഴ ഈടാക്കിയ കശ്േവും െംഘനം തുടരുന്ന

പലക്ഷ െംഘനം തുടരുന്ന ഓകരാ ദിവസവും 50/- രൂപ വലര ആോവുന്ന പിഴ
ചുമത്തുവാന് പഞ്ചായത്തിന് അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങലനയുള്ള തുേ േുറക്കാരന് പഞ്ചായത്തില് ഒടുക്കുവാന്
ബാദ്ധയസ്ഥനുമാണ്.
30.

പിഴ

ചുമത്തുന്നത്

േൂടാലത

നേ്ടമുണ്ടാേത്തക്കവിധം

പരസയ

നിേുതി

മന:പൂര്വം

അനുസരിക്കാതിരിക്കുേകയാ,

ഇനത്തില്

പഞ്ചായത്തിന്

പ്പവര്ത്തിക്കുേകയാ

നിര്കേശ്ങ്ങള്

ലപാതുജന

താല്പരയത്തിനായി

ഉകേശ്ിച്ചുലോണ്ടുള്ള വയവസ്ഥേള് െംഘിക്കുേകയാ ലചയ്യുന്ന വയക്തിേള്കക്കാ
സ്ഥാപനങ്ങള്കക്കാ

നല്േിയിട്ടുള്ള

അനുമതി

റോക്കുേകയാ

അത്തരം

സ്ഥാപനങ്ങളുലട അനുമതിയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ഒരു നിശ്ചിത ോെകത്തയ്ക്ക്
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േുറേൃതയത്തിലെ സ ഭാവമനുസരിച്ച് നിരാേരിക്കുവാന് തീരുമാനിക്കുേകയാ
ലചയ്യാന് പഞ്ചായത്തിന് അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
31.

ഓകരാ മാസകത്തയ്കക്കാ അതില് േുറഞ്ഞ ോെയളവികെയ്കക്കാ നിേുതി
ചുമത്തുന്നത് താലഴപറയുന്ന നിരക്കിൊയിരിക്കണം.
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അനുൈന്ധം-1
(സര്ക്കാരിലെ 25.07.2002 ലെ സ.ഉ.(പി)128/2002/തസ ഭവ നം വിഞ്ജാപനത്തില്
നിരക്കുേള് കരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.)
നമ്പര്
(എ)

ഇനം

നിരക്ക്

പരസയ പെേേളുലട (കഹാര്ഡിംഗ്േള്) കമെുള്ള പരസയവും
കനാണ് ഇെയൂമികനറഡ് സ്ബേ ബസനുേളുലട
രൂപത്തിെുള്ള വാള് കപാസ്റ്ററുേളും (പ്പതിമാസം)

1

1.00 ച:മീറര് വലരയുള്ള സ്ഥെത്തിന്

/- രൂപ

2

1.00 ച:മീററിെധിേവും 2.50 ച:മീറര് വലരയുമുള്ള
സ്ഥെത്തിന്

/- രൂപ

3

അതില് േൂടുതൊയുള്ള ഓകരാ ചതുരപ്ശ് മീററിന്

/- രൂപ

പപാസ്റ്ററുകള് (ഗ്പതിമാസ്ം)
1

1.00 ച:മീറര് വലരയുള്ള സ്ഥെത്തിന്

/- രൂപ

2

അതില് േൂടുതൊയുള്ള ഓകരാ ചതുരപ്ശ് മീററിനും

/- രൂപ

(ബി)
1

വാഹനങ്ങളില് വഹിച്ചുലോണ്ട് കപാേുന്ന പരസയങ്ങള്ക്ക്
(പ്പതിമാസം)
ഓകരാ കമാകട്ടാര് ോറിനും കൊറിയ്ക്കും

/- രൂപ

ബവദയുതശ്ക്തിയാകൊ യപ്ന്തശ്ക്തിയാകൊ ചെിപ്പിക്കുന്ന
മകറലതകിലിെും യാപ്താ മാധയമത്തിനും
2

കമാകട്ടാര് ോകറാ, കൊറികയാ, ബവദയുതശ്ക്തിയാകൊ

/- രൂപ

യപ്ന്തശ്ക്തിയാകൊ ചെിപ്പിക്കലപ്പടുന്ന മകറലതകിലിെും യാപ്താ
മാധയമകമാ ഒഴിലേയുള്ള ഓകരാ വാഹനത്തിനും
ലോണ്ടു നടക്കുന്ന പരസയ പെേേള്(പ്പതിമാസം)
3

ഇെയൂമികനറ് ലചയ്യാത്ത പരസയങ്ങളും സ്ബേ ബസനുേളും
(പ്പതിമാസം)

/- രൂപ

(സി)

ലോണ്ടു നടക്കുന്ന പരസയ പെേേള്(പ്പതിമാസം)

/- രൂപ

(ഡി)

ഇെയൂമികനറ് ലചയ്യാത്ത പരസയങ്ങളും സ്ബേ ബസനുേളും

/- രൂപ

(പ്പതിമാസം)
1

1ച:മീറര് വലരയുള്ള സ്ഥെത്തിന്

/- രൂപ

2

അതില് േൂടുതെുള്ള ഓകരാ ച.മീ

/- രൂപ

(ഇ)

ൊകെണ് സ്ബളഡുേളുപകയാഗിച്ച് സ്പ്േീനുേളില്
പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന പരസയങ്ങള് (പ്പതിമാസം)

1

1ച:മീറര് വലരയുള്ള സ്ഥെത്തിന്
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/- രൂപ

നമ്പര്
2
(എഫ് )

ഇനം

നിരക്ക്

അതില് േൂടുതെുള്ള ഓകരാ ച.മീ

/- രൂപ

ലതരുവിന് മുേളില് േുറുലേ തൂക്കിയിട്ട തുണിയിന്കമെുള്ള
പരസയങ്ങള്

1

3 മീററിനും 6 മീററിനും ഇടയില് (7 ദിവസകത്തയ്ക്ക് )

/- രൂപ

2

15 മീറര് വലര (7 ദിവസകത്തയ്ക്ക് )

/- രൂപ

3

15 മീറര് വലര (30 ദിവസകത്തയ്ക്ക് )

/- രൂപ

(ജി)
1

കറാള് ഫിെിമുേളാല് സ്പ്േീനില് പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന
പരസയങ്ങള്ക്ക്
സ്േീനില് ോണിക്കുന്ന ദൃശ്യ പരസയത്തിലെ വിസ്തീര്ണ്ണം

/- രൂപ

37 ച.മീറര് വലര ആയിരിക്കുകമ്പാള്
1

2

ഫിെിമിലെ നീളം 35 മീറര് വലരയുള്ളതിന്
(എ) 7 ദിവസം വലര
(ബി) പ്പതിമാസം

/- രൂപ
/- രൂപ

ഫിെിമിലെ നീളം 35 മീററില് േൂടുതൊണകിലില് േൂടുതെുള്ള
ഓകരാ 15 പതിനഞ്ച് മീററിനും
(എ)7 ദിവസം വലര
(ബി)പ്പതിമാസം

/- രൂപ
/- രൂപ

2

സ്പ്േീനില് ോണിക്കുന്ന ദൃശ്യ പരസയത്തിലെ വിസ്തീര്ണ്ണം
37ച.മീ. ല് േൂടുതല് ആയിരിക്കുകമ്പാള് േൂടുതൊയുള്ള
ഓകരാ 10 ച.മീററിനും

1

ഫിെിമിലെ നീളം 35 മീറര് വലരയുള്ളത്
(എ) 7 ദിവസം വലര

/- രൂപ

(ബി) പ്പതിമാസം

/- രൂപ

ഫിെിമിലെ നീളം 35 മീറര് േൂടുതൊണകിലില് േൂടുതെുള്ള
ഓകരാ പതിനഞ്ച് മീററിനും
(എ) 7 ദിവസം വലര
(ബി) പ്പതിമാസം

/- രൂപ
/- രൂപ

2

/- രൂപ

കുറിപ്പ്:- എടുപ്പ് എന്നാല് ഒരു പരസയം എന്ന നിെയ്കക്കാ പരസയം വയ്ക്കാനുള്ള
സാധനമാകയാ

ഉപകയാഗിക്കുന്നതും

ചപ്േങ്ങളില്

കമല്

വയ്ക്കുന്നതുമായ

ചെനക്ഷമമായ ഏലതാരു കബാര്ഡും ഉള്ലപ്പടുന്നകതാ ആേുന്നു.

ലസപ്േട്ടറി
................................ പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്
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ഫാറം-(എ)

1.

അകപക്ഷേലെ കപരും വിൊസവും

:

2.

പരസയത്തിലെ വിവരങ്ങള്

:

3.

(എ) കബാര്ഡിലെ/സ്കനാട്ടീസിലെ മാധയമം

:

(ബി) എണ്ണം

:

4.

താങ്ങി നിര്ത്തുന്നവയുലട ലപാക്കം

:

5.

കബാര്ഡ് നിര്മ്മിച്ച തടി/സ്കൊഹം/സ്വിശ്ദവിവരങ്ങള്

:

6.

സ്ഥാപിക്കാന് ഉകേശ്ിക്കുന്ന സ്ഥെത്തിലെ
വിവരങ്ങള് (സര്കവ നമ്പര്, ലേട്ടിട നമ്പര് ഉള്ലപ്പലട

7.

സ്ഥെം ഉടമ, അകപക്ഷകയാലടാപ്പം
സമ്മതപപ്തം ഹാജരാക്കിയിട്ടുകണ്ടാ എന്ന്

8.

9.

:

:

ലപാതുസ്ഥെങ്ങളില് ആയതിലെ സമ്മതം
െഭിച്ച ഉത്തരവിലെ നമ്പരും തീയതിയും

:

പരസയ നിേുതി ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങള്

:

സ്ഥെം

അകപക്ഷേലെ ഒപ്പ്

തീയതി
ആഫീസ്് ഉപപയാരത്തിന്
അകന േണ ഉകദയാഗസ്ഥലെ റികപ്പാര്ട്ട്

ലസപ്േട്ടറിയുലട തീരുമാനം

അനുവദിച്ചു/സ്നിരസിച്ചു

Page 10 of 11

ഫാറം-ൈി
................................... പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ലസപ്േട്ടറിയുലട നടപടി പ്േമം
വിേയം

:. .................................... പ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് - പരസയം പ്പദര്ശ്ിപ്പിക്കുന്നതിന്

അനുവദിച്ച്/സ്നിരസിച്ച് ഉത്തരവ് പുറലപ്പടുവിക്കുന്നു.

സൂചന:
ഉത്തരവ് നമ്പര്
സൂചനയിലെ

തീയതി
അകപക്ഷയുലട

അടിസ്ഥാനത്തിെും

അകന േണ

ഉകദയാഗസ്ഥലെ

റികപ്പാര്ട്ടിലെ ലവളിച്ചത്തിെും…………………………….…………… സ്ഥെത്ത് .................................
വെുപ്പത്തില്
പരസയം
മുതല്

.................................ഉയരത്തില് .................... ................. സംബന്ധിച്ച ഒരു

അകപക്ഷയില്
....................വലര

ഉള്ളടക്കം

ലചയ്തിരുന്ന

ോെയളവികെയ്ക്ക്

മാതൃേയില്

പരസയലപ്പടുത്തുന്നതിന്

……………….
ഇതിനാല്

അനുമതി നല്േി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു.

ലസപ്േട്ടറി
……………………………………… പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്

സ ീേര്ത്താവ്
അകപക്ഷാ േക്ഷിക്ക്
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