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ആമുഖഖ
താമരശ്ശേരേരി ഗാമപമപഞായ്ചായതേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനഖ ത്തില് നേരിവാിന്നും നിവാസേരികനും നിവാസികള്ഖ അിവാസികള്ക്കും അലാ്ചായതവരുമായ പൗരും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനമാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത്

ത്തില് നല്കാ്കാമമകാമെനഞ്ചായത്ത് വാ്ന് വാഗാത്തില് നഖ ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെന ശിന്നും നിവാസവത്തില് നങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ അവ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാ്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് പാലേരിശ ണ്ട വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവസ്ഥകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ,
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാകുകാമെന ിന്നും നിവാസമയപരേരിരിധേരിധിയഖ വേരിവരേരിച്ചു ്കാമകാണ്ടഞ്ചായത്ത്  സേവനങ്ങളും അവ ലഭരണിന്നും നിവാസമേരിതേരി അഖമിതി അംഗസമിതി അംഗീകരേരിച്ചു പ്രിന്നും നിവാസേരിരിച്ചു പ്രസിദസമിതി അംഗീകരേരി്കാമെന ശരഖയാണ
പൗരാവകാശ ശരഖ.

ഓശരാ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരിയഖ ജത്തില് നത്തില് നഖ മുതല് മരണഖ വ്കാമര തശരണം വരെ തദ്ദേശിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വയഖ സേവനങ്ങളും അവ ലഭരണ സ്ഥാപത്തില് നങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളമായേരി
ബന്ധ്കാമ്ധപ്പെശപ്പെടേണ്ടേരിവരുതില് നിനണ്ടഞ്ചായത്ത്.

ശലാകരാഷ്ട്രങ്ങനും നിവാസികള തള് തമേരിലുള്ള ദൂരഖ അനുത്തില് നേരിമേരിദൂരം അനുനിമിഷഖ ഇിവാസികള്ക്കും അലാതാ്കധിയഖ വേരിഇല്ലാതാക്കുകയും വിജാത്തില് നഖ വേരിരനും നിവാസികള തുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമേരില് എ്ചായതേരി
ത്തില് നേരില്്കധിയഖ ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെന വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതമാത്തില് നകാല ിന്നും നിവാസാഹവാഗ്ദാനം ചെരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ശപാലുഖ ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ത്തില് നപ്പെടേപപ്പെടേേരിക്കാമതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിച്ചുള്ള
അഇല്ലാതാക്കുകയും വിജത ത്തില് നേരിമേരി്ചായതഖ ആനുകൂലന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി റ്റുകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് കാലതാമിന്നും നിവാസഖ വരേരികധിയഖ വാഗ്ദാനം ചെേരില്കാമര്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ
ചൂദൂരം അനുനിമിഷണ്ചായതേരിനു വേരിശരിധയരാകുകധിയഖ ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുതില് നിനണ്ടഞ്ചായത്ത് എകാമെനതഞ്ചായത്ത് യാ്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരനന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാണഞ്ചായത്ത്.

ിന്നും നിവാസാഹവാഗ്ദാനം ചെരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങനും നിവാസികള നുിന്നും നിവാസരേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ശവമിതി അംഗതയാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകാമെന ജസമിതി അംഗീവേരിതഖ ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വായ്ചായതമാ േരിയ ത്തില് നമ്മു്കാമപ്പെടേ അഇല്ലാതാക്കുകയും വിജതചൂദൂരം അനുനിമിഷണഖ
്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് മ്കാമിാരാനും നിവാസികള്ഖ അവിന്നും നിവാസരഖ ത്തില് നല്കുവാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഇപ്പെടേയാകാ തേരിരേരി ാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ത്തില് നാഖ ശ്രരിച്ചു പ്രസിദേരിശ ണ്ടേരിതുണ്ടഞ്ചായത്ത്.

ജത്തില് നാരിധേരിപതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരില് ജത്തില് നജസമിതി അംഗീവേരിത്കാമ്ചായത ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരി്കാമെന എിവാസികള്ക്കും അലാ വേരിവരങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ അോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിധിയവാനുള്ള
അവകാശവഖ അരിധേരികാരവഖ ഓശരാ പൗരനുമുണ്ടഞ്ചായത്ത്.

ത്തില് നേരിയമങ്ങനും നിവാസികള ത്തില് നസമിതി അംഗീതേരി ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാത്തില് നായേരി ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമേരി ്കാമ്ധപ്പെുേരിട്ടുള്ളവയാണഞ്ചായത്ത്.  എകാമെനാല് കാശലാവാഗ്ദാനം ചെേരിതമായ
പരേരിഷ്കാരങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ ്കാമപാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി്കാമകനുസരിചഴു്ചെഴുതഖ അതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവമാണഞ്ചായത്ത്. ത്തില് നേരിയമഖ ിന്നും നിവാസ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങസമിതി അംഗീഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരീര്ണ്ണമാവകധിയഖ വാഗ്ദാനം ചെേരിലശ്ധപ്പൊ്കാമ ാ്കാമ  സ്ഥാപേരിത
താല്പരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് വേരിശരിധയമായേരി ജത്തില് നാരിധേരിപതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ വേരിരുരിച്ചു പ്രസിദമാകാറുണ്ടഞ്ചായത്ത്.

അരിധേരികാര്ചായതേരി്കാമിന്റെ വാഗ്ദാനം ചെരേരിത്രിത്രദൗതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരത്യ നിര്വ്വഹണഖ ിന്നും നിവാസാരിധാരണ ജത്തില് നതാധാരണ ജനതയഞ്ചായത്ത് ത്തില് നസമിതി അംഗീതേരി ത്തില് നേരിശദൂരം അനുനിമിഷരിധേരി്ശകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമാനും നിവാസികള
ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആര്ദ്രശര്ദ്രസ്നേഹ്ചായതേരി്കാമിന്റെ ിത്രദഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശത്തില് നിന്നും നിവാസാകാമെനേരിരിച്ചു പ്രസിദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാണഞ്ചായത്ത് ത്തില് നമു ാവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ.

ത്തില് നസമിതി അംഗീതേരി ത്തില് നേരിശദൂരം അനുനിമിഷരിധ്ചായതേരി്കാമത്തില് നതേരിരായ ജാഗത ിന്നും നിവാസമൂഹ്കാമ്ചായത ഉിത്രദാരവഉദാരവത രേരി്കാമെന വതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകനുസരിചയായേരി മാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറണഖ. ത്തില് നാഖ
ത്തില് നമു്ശവണ്ടേരി ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമേരികനുസരിച ത്തില് നേരിയമങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ആ മതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ാനുള്ള ത്തില് നേരിതാന്തമായ അശത്തില് ന വരെ തദ്ദേശസ്വദൂരം അനുനിമിഷണശ്രമ്ചായതേരി്കാമിന്റെ ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫലമാണഞ്ചായത്ത്
അോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയാനുള്ള അവകാശഖ.

ത്തില് നമു് ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരിശ ണ്ട ശിന്നും നിവാസവത്തില് ന്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ത്തില് നാഖ പാലേരിശ ണ്ട വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവസ്ഥകനും നിവാസികള അോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞേരിരേരി്കാമെനതഞ്ചായത്ത് ശിന്നും നിവാസവത്തില് നഖ
ിന്നും നിവാസമയബന്ധേരിതമായേരി ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഹായകരമാകുഖ.  അശതാ്കാമപ്പെടോ്ധപ്പെഖ ത്കാമകാമെന ത്തില് നേരിശേരിത ിന്നും നിവാസമയ്ചായതേരിനുള്ളേരില്
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരികനുസരിചേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് പ്രതേരികരേരി്കാമെനതേരിനുഖ .  താമരശ്ശേരേരി ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് പൗരാവകാശശരഖ ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത്
ത്തില് നേരിവാിന്നും നിവാസേരികനും നിവാസികള ായേരി ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരി്തില് നിന. 

ഒ്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
മുഹള് തമിത്രദഞ്ചായത്ത് അബ്ദുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഹേരിമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമജ പ്പെടേേരി 

                  പ്രിന്നും നിവാസേരിഡും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനഞ്ചായത്ത്



്കാമപാതു വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള

ശപരഞ്ചായത്ത് : താമരശ്ശേരേരി ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത്

ഉത്ഭവഖ : 1936 – 1937

ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ : ശകാ േരിശ ാപ്പെടേഞ്ചായത്ത്

പാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരല്കാമമിന്റെഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലഖ : ശകാ േരിശ ാപ്പെടേഞ്ചായത്ത്

ത്തില് നേരിയിന്നും നിവാസ സേവനങ്ങളും അവ ലഭാ മണ്ഡലഖ : ്കാമകാടുവള്ളേരി

വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ഡുകനും നിവാസികള : 19

താലൂ ഞ്ചായത്ത് : താമരശ്ശേരേരി

വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജുകനും നിവാസികള : 2

വേരിസസമിതി അംഗീഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരീര്ണ്ണഖ : 27.17 വാഗ്ദാനം ചെ. കേരി.മസമിതി അംഗീ.

ജത്തില് നിന്നും നിവാസഖഖന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ : 35,706

അതേരിരുകനും നിവാസികള : കുേരി്ധപ്പൊോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് (കേരി  ഞ്ചായത്ത്)

്കാമകാടുവള്ളേരി ശ ാ ഞ്ചായത്ത് പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത്               
                                                                                               (പപ്പെടേേരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത്)

ഓമശ്ശേരേരി ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് (വപ്പെടേ ഞ്ചായത്ത്)
ഉീര്ണ്ണേരികുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഖ ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് (്കാമത ഞ്ചായത്ത്)



താമരശ്ശേരേരി    ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് 

1. ശ്രസമിതി അംഗീ. മുഹള് തമിത്രദഞ്ചായത്ത് അബ്ദുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഹേരിമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമജ പ്പെടേേരി 
    പ്രിന്നും നിവാസേരിഡും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത്
2. ശ്രസമിതി അംഗീ മതേരി. ഖിത്രദസമിതി അംഗീജ ിന്നും നിവാസ്ചായതാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര
    വവിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് പ്രിന്നും നിവാസേരിഡണ്ടഞ്ചായത്ത് / രിധത്തില് നകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ സാിന്റെേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
3. ശ്രസമിതി അംഗീ  അയ്യൂബഞ്ചായത്ത് ഖാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
    ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന / വേരികിന്നും നിവാസത്തില് നകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ സാിന്റെേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി 
4. ശ്രസമിതി അംഗീമതേരി. . മഞേരിത
     ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശപഴ്സണ് / ശ്ഷേമകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ സാിന്റെേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി
5. ശ്രസമിതി അംഗീ  അരവേരിന്ദും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന   എ
    ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന / ആശരാമിതി അംഗന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസ സാിന്റെേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി

                                                                ്കാമിന്നും നിവാസക്രുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി : ശ്രസമിതി അംഗീ . ജയ്കാമിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന  എും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഡേരി



വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ഡുകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ    ്കാമമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാരു്കാമപ്പെടേ    ശപരുകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ

ക്രമ
ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര

വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡേരി്കാമിന്റെ ശപരഞ്ചായത്ത് ്കാമമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാരു്കാമപ്പെടേ ശപരഞ്ചായത്ത് ്കാമമാവബല് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര

1 ശത്ഖശതാുഖ ിന്നും നിവാസൗിത്രദാ ബസമിതി അംഗീവേരി 9895057791

2 വു്കാമ ാരു ആയേരിദൂരം അനുനിമിഷ മുഹള് തമിത്രദഞ്ചായത്ത് 9526144042

3 ശകാരങ്ങാപ്പെടേഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീല ഹബസമിതി അംഗീബഞ്ചായത്ത് 9567800056

4 ചു്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങഖ ശത്തില് നാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസൗിത്രദാ ബസമിതി അംഗീവേരി 9895057791

5 ചു്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങഖ ിന്നും നിവാസൗ്ചായതഞ്ചായത്ത് മുസചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫ എ പേരി 9447426913

6 ്കാമവഴുപ്പൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര എ പേരി ിന്നും നിവാസജേരി്ചായതഞ്ചായത്ത് 9400682350

7 താമരശ്ശേരേരി ശജാിന്നും നിവാസചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് മാതയ 9895312838

8 കാരാപ്പെടേേരി മഞേരിത ്കാമക
(്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ്കാമപഴ്സണ് -ശ്ഷേമകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ
സാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിങ്ങഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി)

8943790915

9 കുടു േരിലുള് തമാരഖ ദൂരം അനുനിമിഷഖിന്നും നിവാസേരിത ദൂരം അനുനിമിഷാചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി 9072969305

10 അശണ്ടാണ അത്തില് നേരില് കുമാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 9847492190

11 രാശരാ്ചായതഞ്ചായത്ത് അബ്ദുനും നിവാസികള അിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 9447025436

12 പര്ധപ്പെും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമപായേരില് ഈസഞ്ചായത്ത് മുഹള് തമിത്രദഞ്ചായത്ത് അബ്ദുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഹേരിമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമജ പ്പെടേേരി
(പ്രിന്നും നിവാസേരിഡിന്റെഞ്ചായത്ത്  )

8547420541

13 പര്ധപ്പെും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമപായേരില് വവസഞ്ചായത്ത് എ അരവേരിന്ദും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
(്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ആശരാമിതി അംഗന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസ

സാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിങ്ങഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി)

9447636905

14 ്കാമവാഗ്ദാനം ചെമ എഖ പേരി അയ്യൂൂബഖാഖാന  (്കാമവാഗ്ദാനം ചെയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
വേരികിന്നും നിവാസത്തില് ന കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ സാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിങ്ങഞ്ചായത്ത് കള് തമേരിിേരി)

9061331173

15 ്കാമകപ്പെടേവൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര എഖ വേരി ധിയശവദൂരം അനുനിമിഷഞ്ചായത്ത് 9946450988

16 ഈഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശ്ധപ്പൊണ ഖിത്രദസമിതി അംഗീജ ിന്നും നിവാസ്ചായതാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
(വവിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്. പ്രിന്നും നിവാസേരിഡിന്റെഞ്ചായത്ത്  )

7558930351

17 തകനുസരിചഖ്കാമപായേരില് ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ ബേരി എഖ 9447050966

18 പള്ളേരിപ്പുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖല ഖാിത്രദഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 9539038603

19 അശവലഖ ബുഷോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ അഷോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് 9847883432



താമരശ്ശേരേരി ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത്
പൗരാവകാശശരഖ

(05/10/2020 ്കാമല 7(2 ) ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  സേവനങ്ങളും അവ ലഭരണിന്നും നിവാസമേരിതേരി തസമിതി അംഗീരുമാത്തില് ന പ്രകാരഖ അഖമിതി അംഗസമിതി അംഗീകരേരികനുസരിചതഞ്ചായത്ത്)

ക്രമ 
ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  

ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാ്കാമെന 
ശിന്നും നിവാസവത്തില് നങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ വേരിവരഖ

അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന പാലേരിശ ണ്ട ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള ശിന്നും നിവാസവത്തില് നഖ 
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാ്കാമെനതേരിനു
തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസമയ പരേരിരിധേരി

1
ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശ 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്

ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെനതേരിത്തില് നായേരി
താമരശ്ശേരേരി ഗാമപമപഞായ്ചായതേരി്കാമിന്റെ ്കാമവവതിന്റെ വെബ്സൈിേരില്
പ്രശവശേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ഡൗണ്ശലാഡഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയഞ്ചായത്ത്
എടു്ചായതഞ്ചായത്ത് ആയതഞ്ചായത്ത് ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടുകാമെന സ്ഥാപത്തില് നങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത്
ത്തില് നല്കാവകാമെനതാണഞ്ചായത്ത്.
ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്  ്കാമവബഞ്ചായത്ത് വിന്നും നിവാസിേരില്
ത്തില് നേരിതില് നിനഖ ഡൗണ്ശലാഡഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെന വേരിരിധഖ 
https://  tax  .lsgkerala.gov.in എകാമെന ്കാമവബഞ്ചായത്ത് വിന്നും നിവാസിേരില്
പ്രശവശേരി്ക.
Select  District  Change  to  Gramapanchayat  click→ →
serach   select  Thamarassery  Gramapanchayat→ →
click  Ownership  certificate select  ward  year→
(2010) ward  number  ,  Door  number  ,Sub  number(  if→
any)  click on search.→
ഇ്ചായതര്ചായതേരില് ഓണ്വലത്തില് നായേരി ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് തും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്കാമ്ചായത ത്തില് നേരികുതേരി
അപ്പെടേകനുസരിചേരിരേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.

തല്ിന്നും നിവാസമയഖ

ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ഗാമപമപഞായ്ചായതേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനഖ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരില് അശപ്ഷേേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.അശപ്ഷേയേരില്
അശപ്ഷേക്കാമിന്റെ ശപരഞ്ചായത്ത് ,  വസമിതി അംഗീട്ടു ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ,  വസമിതി അംഗീുഞ്ചായത്ത് ശപരഞ്ചായത്ത് ,
താമിന്നും നിവാസേരി്കാമെന സ്ഥലഖ ,  ്കാമമാവബല് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര എകാമെനേരിവ
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമായേരി എഴുതേരിയേരിരേരി ണഖ.്കാമകുേരിപ്പെടേഖ പുതു േരി
പണേരിധിയകശയാ ശ സേവനങ്ങളും അവ ലഭിത്രദമിതി അംഗതേരി ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകശയാ
്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയേരിട്ടു്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ത്തില് നേരിയമാനുസൃതഖ കഖിയമാനുസൃതം കംപസമിതി അംഗീദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് വാങ്ങേരി അതേരിഖാനപ്രകാരഖ ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ
ശ സേവനങ്ങളും അവ ലഭിത്രദമിതി അംഗതേരികനും നിവാസികള വരു്ചായതേരിയാല് മാത്രശമ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി കിഞ്ചായത്ത്
ത്തില് നല്കുകധിയള.തകാമെനാണ്ട്കാമ്ചായത ത്തില് നേരികുതേരി ഉനും നിവാസികള്ധപ്പെ്കാമപ്പെടേ
യാ്കാമതാരു ത്തില് നേരികുതേരി ബാരിധന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യതധിയഖ ഉണ്ടായേരിരേരി ാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
പാപ്പെടേേരിിവാസികള്ക്കും അല.രജേരിസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ഉതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ഉപ്പെടേമസ്ഥ്കാമിന്റെ ശപരേരില്
മാത്രശമ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ത്തില് നല്കുകധിയള.

ഒരു ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

2 ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറിന്നും നിവാസേരിഡും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യല് 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്

ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറിന്നും നിവാസേരിഡും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യല്  ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ഗാമപമപഞായ്ചായതേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനഖ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരില് അശപ്ഷേേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.അശപ്ഷേയേരില്
ഉപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ/താമിന്നും നിവാസ ാര്കാമിന്റെ ശപരഞ്ചായത്ത് ,  വേരിലാിന്നും നിവാസഖ
,ത്തില് നേരിലവേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള വസമിതി അംഗീുഞ്ചായത്ത് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ,വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര , ്കാമമാവബല്
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ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര എകാമെനേരിവ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമായേരി എഴുതേരിയേരിരേരി ണഖ.ത്തില് നേരികുതേരി
ബാരിധന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യത ഉണ്ടായേരിരേരി ാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന പാപ്പെടേേരിിവാസികള്ക്കും അല.  വാപ്പെടേക ഞ്ചായത്ത്
താമിന്നും നിവാസേരി്കാമെന ആതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളാണഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേക്കാമത്തില് ന്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ്കാമകുേരിപ്പെടേ
ഉപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രശമാ /  വാപ്പെടേക വാഗ്ദാനം ചെസമിതി അംഗീശുാ
ഹാജരാശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.

3 ജമ മാിഖ ജമ മാി്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് വസ്തു വകമാിഖ ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയഞ്ചായത്ത്  3
മാിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നകഖ ശപ്ഷേേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.ഗാമപമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത്
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനഖ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന ത്തില് നേരിശേരിത
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലാണഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേേരിശ ണ്ടതഞ്ചായത്ത്.
അശക്ഷേശയാ്കാമപ്പെടോ്ധപ്പെഖ (1)  ആരിധാര്ചായതേരി്കാമിന്റെ അസ്സലുഖ
(2)പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുഖ (3)അശപ്ഷേ ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരി്കാമെനതുവ്കാമരധിയതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
ത്തില് നേരികുതേരി അപ്പെടേകനുസരിച  രിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീതേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുഖ (4)ജമ മാി
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീസഖ (5) വസ്തു വേരിവര്ധപ്പെുേരികയേരില് ്കാമകുേരി്ചായതേരി്കാമിന്റെ കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ
പോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞേരിുേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ബന്ധ്കാമ്ധപ്പെു
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്കാമത്യ നിര്വ്വയേരില്ത്കാമകാമെനയാമഞ്ചായത്ത് ്കാമകുേരിപ്പെടേഖ സ്ഥേരിതേരി ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെനതഞ്ചായത്ത്
എതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്കാമത്യ നിര്വ്വയര്വ്വെയര  /വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് എകാമെനേരിവ ഹാജരാ ണഖ.്കാമകുേരി ഉപ്പെടേമ
മരണ്കാമ്ധപ്പെുാല് അത്തില് നന്തരാവകാശേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശപരേരിശല ഞ്ചായത്ത്
ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ മാറ്റുകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് താ്കാമ  പോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറധിയകാമെന
ശരകകനും നിവാസികള കൂപ്പെടേേരി ഹാജരാശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്. 
1.മരണ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
2.തഹിന്നും നിവാസേരില്ിത്രദാരേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അവകാശ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്.
്കാമകുേരിപ്പെടേഖ ഉപ്പെടേമ മരണ്കാമ്ധപ്പെുഞ്ചായത്ത് ഒരു വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിത്തില് നകഖ
അശപ്ഷേ ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.  ആരിധാരങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
ഒോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിജേരിത്തില് നല് പരേരിശശാരിധത്തില് നയശശദൂരം അനുനിമിഷഖ മപ്പെടേ േരി
ത്തില് നല്കുകാമെനതാണഞ്ചായത്ത്.   മുകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് പോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞേരിരേരി്കാമെന
ജമമാിങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസമയപരേരിരിധേരി ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞതേരിനുശശദൂരം അനുനിമിഷഖ
ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരി്കാമെന അശപ്ഷേയേരില് ്കാമിന്നും നിവാസക്രുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി
ത്തില് നേരിശയേരി്കാമെന ത്തില് നേരിയമാനുസൃത പേരി  ഒടുശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.
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4 ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ
അനുവാിത്രദഖ 

ഹാജരാശ ണ്ട ശരഖകഖകള  /ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
1. A2 ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ
2. NOC  ഞ്ചായത്ത് ശവണ്ടേരിധിയള്ള 5 രൂപ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് ഒുേരികനുസരിച 
  അശപ്ഷേ (മാതൃക അനുബന്ധഖ 21) 
3. പുയഖ/ആരിധാര്ചായതേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് (അസ്സല് 
പരേരിശശാരിധത്തില് ന ഞ്ചായത്ത് ഹാജരാ ണഖ) (ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ. എ 2. ഇത്തില് നഖ7)
4. വകവശാവകാശ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
5. ഉപ്പെടേമസ്ഥ്കാമിന്റെ ശപരേരില്  ഭത്തില് നേരികുതേരിയപ്പെടേകനുസരിച രിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീതേരി്കാമിന്റെ  
  പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
6. വാഗ്ദാനം ചെുഖ 7 ്കാമല ിന്നും നിവാസൂബ്റൂഖകള  5,6,8,9 ്കാമല ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള 
വേരിശരിധയമായേരിട്ടുള്ള ഡേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്, ്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറയേരില്്കാമവ 
്കാമിന്നും നിവാസകെക്യൂരേരിിേരിശിന്നും നിവാസാണ്  എകാമെനേരിവധിയ്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരിയേരില് N.O.C
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് അയകനുസരിചഞ്ചായത്ത് ത്തില് നല്കുകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശവണ്ടേരിധിയള്ള ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് 

15 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ



്കാമ സ്കെകനുസരിചഞ്ചായത്ത് (സ്ഥല അതേരിര്വ്വെയര്ചായതേരികനും നിവാസികള ത്തില് നേരിലവേരിലുള്ളതുഖ 
പണേരിയാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഉശരണം വരെ തദ്ദേശേരി്കാമെനതുമായ ്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരിശല ഞ്ചായത്ത് 
അതേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്   ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ദൂരഖ പ്രശതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകഖ 
കാണേരികനുസരിചേരിട്ടുള്ള രൂപശരഖ)
7. തീര്ണ്ണസമിതി അംഗീഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതപ്പെടേഖ/ത്തില് നേരിലഖ ആയേരിട്ടുള്ള വസ്തുവേരി്കാമല  ്കാമകുേരിപ്പെടേ 
ത്തില് നേരിര്വ്വെയരള് തമാണ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് മുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമായേരി ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നെക്യൂ അരിധേരികാരേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ 
ഉ്ചായതരവഞ്ചായത്ത്/ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ എകാമെനാല്   പ്പെടേേരി  സ്ഥല്ചായതഞ്ചായത്ത് 
ശത്തില് നര്കാമ്ചായത ്കാമകുേരിപ്പെടേഖ ഉണ്ടായേരിരുകാമെനതഞ്ചായത്ത് ്കാമപാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് 
പുതുതേരിയതഞ്ചായത്ത് പണേരിധിയകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് / കൂുേരി ശവാഗ്ദാനം ചെര്വ്വെയര്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് / 
ക്രമവല്ക്കരേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നെക്യൂ അരിധേരികാരേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ 
ഉ്ചായതരവഞ്ചായത്ത് / ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അല.
അശപ്ഷേകനും നിവാസികള ിന്നും നിവാസശ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങതഖ ശിന്നും നിവാസാ സോഫഞ്ചായത്ത് ്കാമവയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര വ േരി 
ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്. യ്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാിന്നും നിവാസമയഖ ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീസകനും നിവാസികള 
അപ്പെടേവാ ാ്ചായതതേരിനുഖ അപാകതകനും നിവാസികള 
പരേരിഹരേരി ാ്ചായതതേരിനുഖ ശമല് ിന്നും നിവാസമയ പരേരിരിധേരി ബാരിധകമിവാസികള്ക്കും അല.

ജത്തില് നത്തില് ന മരണ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

ജത്തില് നത്തില് നഖ/മരണഖ/ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരജസമിതി അംഗീവ ജത്തില് നത്തില് നഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് 21 
ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നകഖ 
ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ഹാജരാശ ണ്ട  
ശരഖകനും നിവാസികള / ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ I – ജത്തില് നത്തില് നഖ        
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ II – മരണഖ  
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ III – ത്തില് നേരിര്വ്വെയര്സമിതി അംഗീവ ജത്തില് നത്തില് നഖ
ജത്തില് നത്തില് നഖ / മരണഖ / ത്തില് നേരിര്വ്വെയര്സമിതി അംഗീവ ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്
ആശുപത്രേരിശല്ള്ള യാത്രാ മശരിച്ചു പ്രസിദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ വാഹത്തില് ന്ചായതേരില് 
്കാമവകനുസരിചഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഖ സേവനങ്ങളും അവ ലഭവേരികനുസരിച മരണമാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് അനുബന്ധഖ 
ഒകാമെനേരി്കാമല ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപ്രസാവത്തില് ന. 

ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരിിവാസികള്ക്കും അല                     

ജത്തില് നത്തില് നഖ/മരണഖ/ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരജസമിതി അംഗീവ  ജത്തില് നത്തില് നഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് 21 
ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ 30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ വ്കാമര ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് 
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ഹാജരാശ ണ്ട  ശരഖകനും നിവാസികള / 
ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ I – ജത്തില് നത്തില് നഖ        
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ II – മരണഖ  
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ III – ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരജസമിതി അംഗീവ  ജത്തില് നത്തില് നഖ
ജത്തില് നത്തില് നഖ / മരണഖ / ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരജസമിതി അംഗീവ  ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് രജേരിസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന വവകേരിയതേരി്കാമിന്റെ  കാരണഖ കാണേരിച്ചു   
്കാമകാണ്ടുള്ള 5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ – 
അനുബന്ധഖ 
ആശുപത്രേരിശല്ള്ള യാത്രാ മശരിച്ചു പ്രസിദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ വാഹത്തില് ന്ചായതേരില് 
്കാമവകനുസരിചഞ്ചായത്ത്
ിന്നും നിവാസഖ സേവനങ്ങളും അവ ലഭവേരികനുസരിച മരണമാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് അനുബന്ധഖ ഒകാമെനേരി്കാമല 



ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപ്രസാവത്തില് ന.
ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ 2 രൂപ

ജത്തില് നത്തില് നഖ/മരണഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് 30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ ഒരു 
വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിത്തില് നകഖ വേരിവരഖ ത്തില് നല്കുകാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് 
ഹാജരാശ ണ്ട  ശരഖകനും നിവാസികള / ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ഒകാമെനഞ്ചായത്ത് - ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്2 ശകാ്ധപ്പെേരി)
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ രണ്ടഞ്ചായത്ത്-മരണ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്(2 ശകാ്ധപ്പെേരി)
രജേരിസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന  വവകേരിയതേരി്കാമിന്റെ കാരണഖ 
കാണേരിച്ചു 
്കാമകാണ്ടഞ്ചായത്ത് അനുവാിത്രദ്ചായതേരിനുള്ള അശപ്ഷേ ( 5 രൂപധിയ്കാമപ്പെടേ 
ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ പതേരി ണഖ) 
ശത്തില് നാുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്കാമയാ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില്   ിന്നും നിവാസഖസ്ഥാത്തില് ന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരത്യ നിര്വ്വസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരി്കാമല ഒരു മിതി അംഗിന്നും നിവാസിഡഞ്ചായത്ത് ഉശിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാമിതി അംഗസ്ഥ്കാമത്തില് നാ 
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ ഒരു ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ 
രജേരി്ട്രോോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില്  ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ശത്തില് നാണ് അവവലബേരിലേരിിേരി 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് അനുമതേരി ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരികനുസരിചതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ 5 രൂപ ശലിഞ്ചായത്ത്
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്

ജത്തില് നത്തില് നഖ/മരണഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് ഒരു വര്വ്വെയരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിനു ശശദൂരം അനുനിമിഷമുള്ള 
ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
ഹാജരാശ ണ്ട  ശരഖകനും നിവാസികള / ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
അശപ്ഷേ ( 5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് ഒുേരികനുസരിചതഞ്ചായത്ത് )
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ഒകാമെനഞ്ചായത്ത് - ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് (2 ശകാ്ധപ്പെേരി) / ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 
രണ്ടഞ്ചായത്ത്- 
മരണ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് (2 ശകാ്ധപ്പെേരി) 
രജേരി്ട്രോോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിറിലേരിതില് നിനള്ള ശത്തില് നാണഞ്ചായത്ത്അവവലബേരിലേരിിേരി 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഹേരിതഖ ിന്നും നിവാസബഞ്ചായത്ത് ഡേരിവേരിദൂരം അനുനിമിഷണല് 
മജേരിശ്ട്രേിേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് അനുമതേരി ായേരി 
അശപ്ഷേേരി ണഖ.അനുമതേരി ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ 10 രൂപ 
ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ അപ്പെടേ ഖ രജേരി്ട്രോഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേേരി്ക.

വേരിശിത്രദശ്ചായതഞ്ചായത്ത് ത്തില് നപ്പെടേകാമെന ജത്തില് നത്തില് നഖ രജേരിസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യല്
60 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നകഖ ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
ഹാജരാശ ണ്ട  ശരഖകനും നിവാസികള / ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് (2 ശകാ്ധപ്പെേരി) ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 1
ഏതഞ്ചായത്ത് സ്ഥല്ചായതഞ്ചായത്ത് സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസമാ ാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഉശരണം വരെ തദ്ദേശേരി്തില് നിന 
എകാമെനതഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് 100 രൂപ മു ആര്ദ്രപത്ര്ചായതേരിലുള്ള 
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരി്കാമിന്റെ 
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
കുുേരിധിയ്കാമപ്പെടേ ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി കാണേരി്കാമെന ഏ്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശരഖ
(അള് തമധിയശപ്പെടേശയാ കുുേരിധിയശപ്പെടേശയാ 
പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്/ആശുപത്രേരിയേരി്കാമല ശരഖ/ മശി്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ 
ശരഖ)
60 ിത്രദേരിിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ



മുകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി്കാമല ക്രമ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 1,2,3,4 പ്രകാരമുള്ള ശരഖകനും നിവാസികള
വവകേരിയതേരി്കാമിന്റെ കാരണഖ കാണേരി്കാമെന അചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരിഡവേരിിഞ്ചായത്ത് –
ശത്തില് നാുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി / മിതി അംഗിന്നും നിവാസിഡഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര അിസഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയതഞ്ചായത്ത്. (ജേരിിവാസികള്ക്കും അല 
രജേരി്ട്രോഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില  ) (മാതൃക 
അനുബന്ധഖ 3 കാണക)
60 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നകഖ രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷകാമെനപ്പെടേ്ചായതേരിയേരിുേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അലകാമെന 
്കാമിന്നും നിവാസക്രുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിധിയ്കാമപ്പെടേ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്
അപ്പെടേശ ണ്ട ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
60 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ വ്കാമര ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അല 
60 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ മുതല് വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ വ്കാമര പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് ്കാമഡപെക്യൂുേരി 
ഡയോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറക്ടറു്കാമപ്പെടേ അനുമതേരിശയാ്കാമപ്പെടേ – 5 രൂപ ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
1 വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ ിന്നും നിവാസബഞ്ചായത്ത് ഡേരിവേരിദൂരം അനുനിമിഷണല് മജേരിശ്ട്രേിഞ്ചായത്ത് 
(RDO) ്കാമിന്റെ അനുമതേരിശയാ്കാമപ്പെടേ – 10 രൂപ ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ

ിത്രദ്കാമ്ചായതടു്കാമെന കുുേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ജത്തില് നത്തില് ന രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
ഹാജരാശ ണ്ട  ശരഖകനും നിവാസികള / ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് 
ിത്രദ്കാമ്ചായതടു ല് ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച ശകാപ്പെടേതേരി ഉ്ചായതരവേരി്കാമിന്റെ 
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്

മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ താമിന്നും നിവാസ സ്ഥലഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന 
ശരഖ
അപ്പെടേശ ണ്ട ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
21 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നകഖ – ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അല, 21 മുതല് 30 വ്കാമര – 
2 രൂപ  30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ ഒരു വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ വ്കാമര – 5 
രൂപ ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ  
ഒരു വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ – 10 രൂപ ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ

ത്തില് നേരിയമപരമായേരി ിത്രദ്കാമ്ചായതടു ാ്ചായത കുുേരിയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ജത്തില് നത്തില് ന 
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
ഹാജരാശ ണ്ട ശരഖകഖകള  /ത്തില് നേരിബന്ധത്തില് നകനും നിവാസികള
ജത്തില് നത്തില് ന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്
വേരിശ വരെ തദ്ദേശസ്വിന്നും നിവാസത്തില് നസമിതി അംഗീയരായ 2 വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിറിലേരിതില് നിനള്ള 
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപ്രസാവത്തില് ന
മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ താമിന്നും നിവാസ സ്ഥലഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന 
ശരഖ(എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എലഞ്ചായത്ത്.ിന്നും നിവാസേരി ബു ഞ്ചായത്ത്, ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്, 
ശവാശുഴ്സഞ്ചായത്ത് ഐ.ഡേരി, ആരിധാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് മറ്റുമുള്ള ശരഖകഖകള  )
ശലിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ – 10 രൂപ 

ജത്തില് നത്തില് ന രജേരിസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ശപരു
ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ല് / തേരിരു്ചായതല്

സ്കൂതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്   ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ് കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് മുമ്പുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ശപരഞ്ചായത്ത് ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ലുഖ ശപരഞ്ചായത്ത്
തേരിരു്ചായതലുഖ
5രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച മാതാവേരി്കാമിന്റെശയാ
പേരിതാവേരി്കാമിന്റെശയാ ര്ഷേേരിതാവേരി്കാമിന്റെശയാ അശപ്ഷേ (G.O(p)
199 / 2015 / LSGD/dt 23.6.2015) 
അശപ്ഷേയേരില്  ഒ്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് ്കാമവകനുസരിചേരിരേരി്കാമെനവരു്കാമപ്പെടേ ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാ
പതേരികനുസരിച തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് ശരഖ
തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് ്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില്



ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലവഖ മുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് വക്ധപ്പെിേരിയ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി റ്റുഖ
(ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ലഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 31512/RD3/13  തിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വ സേവനങ്ങളും അവ ലഭവ തേരിയ്യതേരി
17.10.2013)
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷന്തസമിതി അംഗീയതേരി ഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ ഒരു  വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ വ്കാമര ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
അപ്പെടേശ ണ്ടതേരിിവാസികള്ക്കും അല. ഒരു വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ 5 രൂപ ശലിഞ്ചായത്ത്
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത്  ശകാഖ്കാമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമൗണ്ടേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ   50
രൂപ

സ്കൂതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്  ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ
5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച  അശപ്ഷേ 
സ്കൂനും നിവാസികള ശരഖധിയ്കാമപ്പെടേ ശരേരിപകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് / സ്കൂനും നിവാസികള   ശരഖയേരി്കാമല 
ശപരഞ്ചായത്ത്, ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി, മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശപരഞ്ചായത്ത് എകാമെനേരിവ 
കാണേരി്കാമെന വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസ അരിധേരികാരേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്  ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ അശപ്ഷേകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
മാതാവഞ്ചായത്ത്/പേരിതാവഞ്ചായത്ത്/ര്ഷേേരിതാവാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് അവരു്കാമപ്പെടേ 
തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്(കുുേരി്കാമയ സ്കുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് 
ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിുേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില  )
ജത്തില് നത്തില് നക്രമഖ കാണേരി്കാമെന പ്രഖന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാപത്തില് നഖ 

സ്കൂനും നിവാസികള വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസഖ ശത്തില് നപ്പെടോ്ചായതവരു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് (6
വയസ്സേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ)
5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച  അശപ്ഷേ  
അശപ്ഷേയേരില്  ഒപ്പു്കാമവകനുസരിചേരിരേരി്കാമെനവരു്കാമപ്പെടേ തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല്
ശരഖകനും നിവാസികള
മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ എിവാസികള്ക്കും അലാ കുുേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേധിയഖ   ശപരഞ്ചായത്ത്, 
ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി, ജത്തില് നത്തില് ന ക്രമഖ എകാമെനേരിവ കാണേരി്കാമെന 
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് 
ശരഖകനും നിവാസികള

ജത്തില് നത്തില് ന രജേരിസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് സ്കൂതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് മുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായത ശപരഞ്ചായത്ത് സ്കൂനും നിവാസികള ശരഖയേരിശലതുശപാ്കാമല
തേരിരു്ചെഴുതകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത്
്കാമതിായേരി ശപരഞ്ചായത്ത് ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന  ഇപ്പെടേയായ ിന്നും നിവാസാഹവാഗ്ദാനം ചെരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമാ േരി്കാമകാണ്ടുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ  
സ്കൂനും നിവാസികള ശരഖധിയ്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
്കാമതിായ ശപരഞ്ചായത്ത് ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന  ഇപ്പെടേയായ ിന്നും നിവാസാഹവാഗ്ദാനം ചെരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമാ്കാമെന മാതാപേരി യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ/  അശപ്ഷേക്കാമിന്റെ
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ 100 രൂപ മു ആര്ദ്രപത്ര്ചായതേരില്
50 രൂപ (ശകാ്കാമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമൗണ്ടേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ) 

മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശപരഞ്ചായത്ത്,  (ഇത്തില് നസമിതി അംഗീദൂരം അനുനിമിഷന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യല് വേരികിന്നും നിവാസേരി്ധപ്പെേരി ല്
 സേവനങ്ങളും അവ ലഭാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യധിയ്കാമപ്പെടേ ശപരേരി്കാമത്തില് നാ്ധപ്പെഖ  സേവനങ്ങളും അവ ലഭഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതാവേരി്കാമിന്റെ ശപരഞ്ചായത്ത് ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ല്
ശമല്വേരിലാിന്നും നിവാസ്ചായതേരി്കാമല അ്ഷേര്കാമതറ്റുകഖകള  ) തേരിരു്ചായതല്
5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ തേരിരു്ചായതല്
ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ശത്തില് നാുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി,  2  മിതി അംഗിന്നും നിവാസിഡഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര
വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര എകാമെനേരിവരു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 



തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് ശരഖ 
പ്രായപൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിയാകാ്ചായത കുുേരിധിയ്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ   ിന്നും നിവാസഖധിയക അശപ്ഷേ (5  രൂപ
ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ 
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിചതഞ്ചായത്ത്) അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് കുുേരി പ്രായ
പൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിയായതാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് കുുേരിധിയ്കാമപ്പെടേ അശപ്ഷേ 
്കാമതിായേരി ശപരു ശവാഗ്ദാനം ചെഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ാത്തില് നേരിപ്പെടേയായ ിന്നും നിവാസാഹവാഗ്ദാനം ചെരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ 
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമാ്കാമെന   ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ
ശകാഖ്കാമപൗണ്ടേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 50/ രൂപ

ജത്തില് നത്തില് ന-മരണ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

ശരഖ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതലുകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി്കാമല
തേരിരു്ചായതല്

5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ(മാതൃക-
അനുബന്ധഖ 13 കാണക) 
ജത്തില് നത്തില് നഖ/മരണ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയശ്ധപ്പൊനും നിവാസികള വേരിവരഖ ത്തില് നല്േരിയ 
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരിധിയ്കാമപ്പെടേ/സ്ഥാപത്തില് ന്ചായതേരി്കാമിന്റെ തേരിരു്ചായതല്്ചായതഞ്ചായത്ത് 
(സ്ഥാപത്തില് നഖ ത്തില് നേരിലവേരില് ഇിവാസികള്ക്കും അലാതായേരിട്ടു്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിശലാ വസമിതി അംഗീുേരില് 
്കാമവകനുസരിചഞ്ചായത്ത് ത്തില് നപ്പെടേകാമെന ജത്തില് നത്തില് ന-മരണങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ 
കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരിലോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയ ആതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഞ്ചായത്ത് 
ജേരിവേരികനുസരിചേരിരേരി്ധപ്പെേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിശലാ പ്രസ്തുത വേരിവര്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് 
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ മതേരിയാകുകാമെനതാണഞ്ചായത്ത്) 
ജത്തില് നേരികനുസരിച/മരേരികനുസരിച ആയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശപരഞ്ചായത്ത്, അവരു്കാമപ്പെടേ 
മാതാപേരിതാ യ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശപരഞ്ചായത്ത്, വേരിലാിന്നും നിവാസഖ എകാമെനേരിവ 
തേരിരു്ചെഴുതകാമെന കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരില്  ബന്ധ്കാമ്ധപ്പെു വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് 
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 
തേരിരു്ചായതലാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് വണെങ്കില് ഡ്രൈവേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് വലിന്നും നിവാസഖാനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്, 
പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്, തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷഖാനകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്  
ആരിധാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്  എകാമെനേരിവയേരില് ഏ്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ഒകാമെനേരി്കാമിന്റെ 
പകര്വ്വെയര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
വേരിശ വരെ തദ്ദേശസ്വിന്നും നിവാസത്തില് നസമിതി അംഗീയമായ രണ്ടഞ്ചായത്ത് വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ 
ഡേരിക്ലശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷഖാന  (വസ്തുതാപരമായ തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത്)
മുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് വക്ധപ്പെിേരിയ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
(വക്ധപ്പെിേരിയേരിട്ടു്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിുണ്ടെങ്കിലാത്രഖ)

എ 2 1970 ഏപ്രേരില് 1 ത്തില് നഞ്ചായത്ത്
മുമ്പുള്ള ജത്തില് നത്തില് ന മരണ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷനുകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി്കാമല 
തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള

വാഗ്ദാനം ചെസമിതി അംഗീചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് രജേരി്ട്രോഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ള്ള അശപ്ഷേ (അനുബന്ധഖ 13
കാണക)  സ്കൂനും നിവാസികള  ശരഖധിയ്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ
ശരേരിപകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
ജത്തില് നത്തില് നഖ/മരണ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരിധിയ്കാമപ്പെടേ അശപ്ഷേ 
(വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരി ജസമിതി അംഗീവേരികനുസരിചേരിരേരി്ധപ്പെേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലഞ്ചായത്ത്അതഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഖബന്ധമായ 
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ)  
മാതാപേരിതാ ഖകള ഞ്ചായത്ത് ജത്തില് നേരികനുസരിചേരിട്ടുള്ള എിവാസികള്ക്കും അലാ കുുേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേധിയഖ 
ശപരഞ്ചായത്ത്, ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി, ജത്തില് നത്തില് നക്രമഖ, ജസമിതി അംഗീവേരികനുസരിചേരിരേരി്കാമെനശവാ 
ഇിവാസികള്ക്കും അലശയാ എകാമെനഞ്ചായത്ത് വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമാ്കാമെന ത്തില് നേരിശേരിത 
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ (ജത്തില് നത്തില് നഖ 
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷത്തില് നേരി്കാമല തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത്) 
ഒരു ശപരഞ്ചായത്ത് മ്കാമിാകാമെനായേരി തേരിരു്ചെഴുതകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നെക്യൂ 



അരിധേരികാരേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ 
രണ്ടഞ്ചായത്ത് വേരിശ വരെ തദ്ദേശസ്വിന്നും നിവാസത്തില് നസമിതി അംഗീയ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള 
ഡേരിക്ലശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
ആശുപത്രേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെ്ലോഡ് ചെയ ശകസകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
തേരിരു്ചായതലേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രേരി അരിധേരികാരേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
തേരിരു്ചായതല്്ചെഴുതഖ ജത്തില് നത്തില് ന രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷത്തില് നേരി്കാമല
തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് വമിതി അംഗത്തില് നകഞ്ചായത്ത് രജേരിസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്കാമിന്റെ
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുഖ.  സ്ഥാപത്തില് നഖ
ത്തില് നേരിലവേരിലേരി്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് പ്രസ്തുത വേരിവര്ചായതേരിനുള്ള
ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ

വേരിവാഹ രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന വേരിവാഹഖ ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞഞ്ചായത്ത് 15 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിനുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
1. വേരിവാഹ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരി്കാമിന്റെ 2 ശകാ്ധപ്പെേരികനും നിവാസികള ( മാതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകാ 
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 1) (1957 ്കാമല ഹേരിന്ദുവേരിവാഹ രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന വാഗ്ദാനം ചെുഖ)
2. വയിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുള്ള ശരഖകനും നിവാസികള
3. വര്കാമിന്റെ/വധുവേരി്കാമിന്റെ ആിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവേരിവാഹമ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് വേരിവാഹ 
ബന്ധഖ ശവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര പേരിരേരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞതേരി്കാമിന്റെ /പ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി 
മരണ്കാമ്ധപ്പെുതേരി്കാമിന്റെ ശരഖകനും നിവാസികള
4. വേരിവാഹഖ ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞഞ്ചായത്ത് 15 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ എകാമെനാല്
30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ ക േരിയാ്ചായത ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്  കാലതാമിന്നും നിവാസഖ
മാ്ധപ്പൊ്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് 5 രൂപധിയ്കാമപ്പെടേ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാ്കാമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമാുേരികനുസരിച
ിന്നും നിവാസഖധിയക അശപ്ഷേ.

വേരിവാഹഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് 30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ 
വേരിവാഹ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരി്കാമിന്റെ 2 ശകാ്ധപ്പെേരികഖകള  (മാതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകാ ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ
1) (1957 ്കാമല ഹേരിന്ദുവേരിവാഹ രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന വാഗ്ദാനം ചെുഖ 1957)
ശപരഞ്ചായത്ത്, വയിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് എകാമെനേരിവ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുള്ള ശരഖകനും നിവാസികള
വര്കാമിന്റെ/വധുവേരി്കാമിന്റെ ആിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവേരിവാഹമ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് വേരിവാഹ 
ബന്ധഖ ശവര്വ്വെയരപേരിരേരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞതേരി്കാമിന്റെ/ ആിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ പ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി 
മരണ്കാമ്ധപ്പെുതേരി്കാമിന്റെ ശരഖകനും നിവാസികള
4.  കാലതാമിന്നും നിവാസഖ മാ്ധപ്പൊ്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച തശരണം വരെ തദ്ദേശ രജേരി്ട്രേഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ഖ ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ
രജേരി്ട്രേഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്മുള്ള അശപ്ഷേ 

വേരിവാഹഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് അമപഞഞ്ചായത്ത് ്കാമകാിവാസികള്ക്കും അല്ചായതേരിത്തില് നകഖ ഉള്ള
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള ്കാമമശള് തമാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാണ്ട്ചായതേരി്കാമിന്റെ 2
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുകനും നിവാസികള
പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്  വിന്നും നിവാസിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാ- 2 അരിധേരികഖ ്കാമിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത്
ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ 
(എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എല  .ിന്നും നിവാസേരി.ബു ഞ്ചായത്ത്/ ജത്തില് നത്തില് ന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്/ 
വണെങ്കില് ഡ്രൈവേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്/ പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് / സ്കൂനും നിവാസികള 
പ്രശവശത്തില് ന രജേരിസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി കാണേരി്കാമെന മശി്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശരഖ
വേരിവാഹഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനതേരി്കാമിന്റെ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിവായേരി മതാരിധേരികാര 
സ്ഥാപത്തില് ന്ചായതേരി്കാമിന്റെ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് സാിഞ്ചായത്ത്റാറ്റ്യൂുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി 



ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില്  , പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് 
്കാമമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരി ത്തില് നല്േരിയ ത്തില് നേരിശേരിത 
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള പ്രഖന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാപത്തില് നഖ (ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമരഞ്ചായത്ത്: II) 
 സേവനങ്ങളും അവ ലഭഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതാവഞ്ചായത്ത് പ്രവാിന്നും നിവാസേരി  സേവനങ്ങളും അവ ലഭാരതസമിതി അംഗീയത്തില് നാകുകാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
അശരണം വരെ തദ്ദേഹ്ചായതേരി്കാമിന്റെ ിന്നും നിവാസാധുതധിയള്ള പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരി്കാമിന്റെ ഒരു
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാസാിഞ്ചായത്ത് പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുഖ വേരിശിത്രദശതാമിന്നും നിവാസ സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ
ശമല്വേരിലാിന്നും നിവാസവഖ ്കാമിന്നും നിവാസകെക്യൂരേരിിേരി ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ
ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരിശ ണ്ടതാണഞ്ചായത്ത്.  (ിന്നും നിവാസ.ഉ(പേരി)18/2015/  തസമിതി അംഗീയതേരി
23.9.2015) 
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന  ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് - 100 രൂപ
ബേരി.പേരി.എല് /എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.ിന്നും നിവാസേരി/എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.പ്പെടേേരി  ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് - 10 രൂപ
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിേരിനുള്ള ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് – 20 രൂപ (അരിധേരിക 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 25 രൂപ)
വേരിവാഹഖ ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞഞ്ചായത്ത് 45  ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞ
ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് 100 രൂപ പേരി  കൂപ്പെടേേരി അപ്പെടേ ണഖ

വേരിവാഹഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനഞ്ചായത്ത് അമപഞഞ്ചായത്ത് വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ ഉള്ള
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
അശപ്ഷേ
ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള ്കാമമശള് തമാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാണ്ട്ചായതേരി്കാമിന്റെ 3 
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുകനും നിവാസികള
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാ- 3 ്കാമിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത്
ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ 
(എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എല  .ിന്നും നിവാസേരി.ബു ഞ്ചായത്ത്/ ജത്തില് നത്തില് ന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്/ 
വണെങ്കില് ഡ്രൈവേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്/ പാശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്/ സ്കൂനും നിവാസികള 
പ്രശവശത്തില് ന രജേരിസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുകനും നിവാസികള അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
ജത്തില് നത്തില് നതസമിതി അംഗീയതേരി കാണേരി്കാമെന മശി്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശരഖ
വേരിവാഹഖ ത്തില് നപ്പെടേകാമെനതേരി്കാമിന്റെ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിവായേരി മതാരിധേരികാര 
സ്ഥാപത്തില് ന്ചായതേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില്  
സാിഞ്ചായത്ത്റാറ്റ്യൂുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് ്കാമമകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  ത്തില് നല്േരിയ ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള 
പ്രഖന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാപത്തില് നഖ (ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമരഞ്ചായത്ത്: II) അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് വേരിവാഹഖ 
ത്തില് നപ്പെടേതില് നിന എകാമെനഞ്ചായത്ത് തശരണം വരെ തദ്ദേശ രജേരി്ട്രോഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് ശബാരിധന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമാകുകാമെന 
മ്കാമി്കാമന്ത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശരഖകനും നിവാസികള

വേരിവാഹഖ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷത്തില് നേരി്കാമല
അപ്പെടേേരിസ്ഥാത്തില് ന
വേരിവരങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി്കാമല
തേരിരു്ചായതലുകനും നിവാസികള

രജേരി്ട്രോഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ജത്തില് നോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറലേരിനുള്ള ിന്നും നിവാസഖധിയക അശപ്ഷേ(5
രൂപധിയ്കാമപ്പെടേ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരി ണഖ).ശരേരിയായ
വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള ഉനും നിവാസികള്കാമ ാ.ള്ളുകാമെന ശരഖകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ ശരേരിപകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്.

ശപരഞ്ചായത്ത്,  വയിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്,  തസമിതി അംഗീയതേരി മുതലായ ിന്നും നിവാസാരവ്ചായതായ
ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ഒ േരികനുസരിചഞ്ചായത്ത്
5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷത്തില് നേരില് ിന്നും നിവാസഖ സേവനങ്ങളും അവ ലഭവേരികനുസരിചേരിട്ടുള്ള ്കാമതറ്റുകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ 



ശരേരിയായവേരിവരങ്ങനും നിവാസികള ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുള്ള 
ആരിധേരികാരേരിക ശരഖകനും നിവാസികള
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 100 രൂപ അപ്പെടേകനുസരിച വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള
ക്ലോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി ല് ്കാമതറ്റുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരിിവാസികള്ക്കും അല.  മിഞ്ചായത്ത് ്കാമതറ്റുകനും നിവാസികള
തേരിരു്ചെഴുതകാമെനതേരിനുള്ള ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 100  രൂപ മുും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനകൂുേരി
അപ്പെടേകനുസരിചേരിരേരി ണഖ

ഇന്ദേരിരാമിതി അംഗാന്ധേരി ശിത്രദശസമിതി അംഗീയ 
വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരരിച്ചു പ്രസിദകന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകാല
്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

അഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഹതാ മാത്തില് നിത്രദണ്ഡങ്ങനും നിവാസികള
കുടുഖബ വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷേരികക വരുമാത്തില് ന പരേരിരിധേരി 1,00,000 രൂപ
വയസ്സഞ്ചായത്ത് 60
ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസഖസ്ഥാത്തില് ന്ചായതഞ്ചായത്ത് മൂതില് നിന വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്കാമമ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ
സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസമുണ്ടായേരിരേരി ണഖ (ജേരി.ഒ.(പേരി.)  47/95/
ിന്നും നിവാസ.ശ്ഷേ.വ തസമിതി അംഗീയതേരി 13.12.95)
ഹാജരാശ ണ്ട ശരഖകനും നിവാസികള
ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേധിയ്കാമപ്പെടേ രണ്ടഞ്ചായത്ത്
പ്രതേരികനും നിവാസികള
പ്രായഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് സ്കൂനും നിവാസികള ശരഖകശതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളാ, 
പള്ളേരിശരഖകശതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളാ, ജത്തില് നത്തില് നിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ശിാ, 
്കാമതര്കാമട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞടു്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് കള് തമസമിതി അംഗീദൂരം അനുനിമിഷ്കാമിന്റെ തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശഡാ 
ഹാജരാ ണഖ. ഇവ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിുണ്ടെങ്കിലാത്രഖ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരത്യ നിര്വ്വസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരി്കാമല  അിന്നും നിവാസേരിസിന്റെഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരത്തില് നേരില് കുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറയാ്ചായത 
പിത്രദവേരിയേരിലുള്ള ശഡാക്ടറു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ഹാജരാ ാഖ.
സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ (ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് , 
ശമല്വേരിലാിന്നും നിവാസഖ കാണേരി്കാമെന മിഞ്ചായത്ത് ഏ്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശരഖധിയ്കാമപ്പെടേ
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്)
4. തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് ശരഖ (ഇല്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് ശരഖ
/ആരിധാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് /ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാ പതേരികനുസരിച മശി്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ 
ശരഖകഖകള  )
5.  വരുമാത്തില് നഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീസ്സേരില്
ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് (ജേരി.ഒ(എഖ.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്)  8/2015
എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.്കാമജ.ഡേരി തസമിതി അംഗീയതേരി 12/2/2015)

അമിതി അംഗതേരി
്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷഖാന  (വേരിരിധവകനും നിവാസികള്ഖ
നും നിവാസികള്ഖ

വേരിവാഹശമാവാഗ്ദാനം ചെേരിതഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ഖ)

ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേധിയ്കാമപ്പെടേ രണ്ടഞ്ചായത്ത്
പ്രതേരികനും നിവാസികള
വേരിരിധവ ആ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില്  സേവനങ്ങളും അവ ലഭഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതാവേരി്കാമിന്റെ മരണ
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ശിാ, വേരിവാഹ ശമാവാഗ്ദാനം ചെേരിതയാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില്
വേരിവാഹ ശമാവാഗ്ദാനം ചെത്തില് നഖ ശത്തില് നപ്പെടേേരിയതേരി്കാമിന്റെ ശരഖശയാ വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത്
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസര്വ്വെയരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ശിാ.(G.O
(MS)136/2007/ RT. Dt 27/4/2007)
അശപ്ഷേ ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസമയ്ചായതഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേക
ചുരുങ്ങേരിയതഞ്ചായത്ത് രണ്ടഞ്ചായത്ത് വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്കാമമ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്ചായതേരില്
സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസമാ്കാമണകാമെനഞ്ചായത്ത് ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുള്ള
ശരഖകഖകള  ( ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് /ശമല്വേരിലാിന്നും നിവാസഖ
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന മിഞ്ചായത്ത് ശരഖകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുകഖകള  )
തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് ശരഖ (ഇല്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്



/ആരിധാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്/ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാ പതേരികനുസരിച മശി്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ
ശരഖകഖകള  )
വരുമാത്തില് നഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീസ്സോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില്
ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസര്വ്വെയരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് (ജേരി.ഒ(എഖ.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്)  8/2015
എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.്കാമജ.ഡേരി തസമിതി അംഗീയതേരി 12/2/2015)(വരുമാത്തില് ന പരേരിരിധേരി
1,00,000/ രൂപ)

വേരികലാഖമിതി അംഗ ്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേധിയ്കാമപ്പെടേ രണ്ടഞ്ചായത്ത്
പ്രതേരികനും നിവാസികള
പ്രായപരേരിരിധേരി ഇിവാസികള്ക്കും അല
സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ഒരു ശരഖ (ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് /ശമല്വേരിലാിന്നും നിവാസഖ കാണേരി്കാമെന മിഞ്ചായത്ത് ശരഖകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്)
വേരികലാഖമിതി അംഗത വരെ തദ്ദേശസ്വഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ 
വരുമാത്തില് നഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീസ്സരേരില്
ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് (ജേരി.ഒ(എഖ.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്)  8/2015
എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.്കാമജ.ഡേരി തസമിതി അംഗീയതേരി 12/2/2015)
അഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഹതാമാത്തില് നിത്രദണ്ഡഖ
കുടുഖബ വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷേരിക വരുമാത്തില് നഖ - 1,00,000 രൂപ
ശാരസമിതി അംഗീരേരിക മാത്തില് നിന്നും നിവാസേരിക വവകലന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങനും നിവാസികള
അസ്ഥേരിവവകലന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ – ചുരുങ്ങേരിയതഞ്ചായത്ത് – 40%
അന്ധഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര - ്കാമലും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസേരി ഉപശയാമിതി അംഗേരികനുസരിചേരിട്ടുഖ കാഴ്ചശകേരി 6/60
അ്നുണ്ട് എന്നത് യാഥവാ 20/200  ്കാമര്ദ്രസ്നേിവാസികള്ക്കും അലത്തില് നേരില  (Snellen)
അരിധേരികരേരി ാ്ചായതതഞ്ചായത്ത്
ബരിധേരിരഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര -  ശകനും നിവാസികളവേരി ശശദൂരം അനുനിമിഷേരി 90  ്കാമഡിന്നും നിവാസേരി്കാമബിവാസികള്ക്കും അലേരില്
കുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞതഞ്ചായത്ത്
മാത്തില് നിന്നും നിവാസേരിക വവകലന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ – ഐ.കയ. 50 ല് താ്കാമ 

വയിന്നും നിവാസേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് മുകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്
പ്രായമുള്ള

അവേരിവാഹേരിതരായ
സ്സമിതി അംഗീകനും നിവാസികള ള്ള ്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേ  ( 2  പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരപ്പുകഖകള  )
അവേരിവാഹേരിതയാ്കാമണതില് നിനഖ വരുമാത്തില് നവഖ പ്രായവഖ
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതുമായ വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് (ജേരി.ഒ(എഖ.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്)  8/2015  എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.്കാമജ.ഡേരി
തസമിതി അംഗീയതേരി 12/2/2015)
കുടുഖബ വാര്വ്വെയരദൂരം അനുനിമിഷേരിക വരുമാത്തില് നഖ - 1,00,000 രൂപ വ്കാമര
50 വയിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് പൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിയായേരിരേരി ണഖ
ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസഖസ്ഥാത്തില് ന്ചായതഞ്ചായത്ത്
സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസ ാരേരിയായേരിരേരി ണഖ

കഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷക്കാമതാ േരിലാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി  
്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേ             
കഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷക്കാമതാ േരിലാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി ശ്ഷേമത്തില് നേരിരിധേരി ശബാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള
വേരിടുതല് ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ
പ്രായഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് സ്കൂസ്കൂനും നിവാസികള ശരഖകശതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളാ
പള്ളേരിശരഖകശതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളാ,  ജത്തില് നത്തില് നിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ശിാ,
്കാമതര്കാമട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞടു്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് കള് തമസമിതി അംഗീദൂരം അനുനിമിഷ്കാമിന്റെ തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശഡാ
ഹാജരാ ണഖ.  ഇവ ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിുണ്ടെങ്കിലാത്രഖ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര



ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരത്യ നിര്വ്വസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരില് അിന്നും നിവാസേരിസിന്റെഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരജത്തില് നേരില് കുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറയാ്ചായത
പിത്രദവേരിയേരിലുള്ള ശഡാക്ടറു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ഹാജരാ ാഖ.
ഗാമപമപഞായ്ചായതേരില് സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസമാ്കാമണകാമെനഞ്ചായത്ത്
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ
വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള വരുമാത്തില് ന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
അഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഹതാ മാത്തില് നിത്രദണ്ഡഖ
കുടുഖബ വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷേരിക വരുമാത്തില് നഖ ഒരു ല്ഷേഖ   രൂപയേരില്
കവേരിയാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന പാപ്പെടേേരിിവാസികള്ക്കും അല.. 
60 വയിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് പൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിയായേരിരേരി ണഖ
കഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷക്കാമതാ േരിലാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരി ശ്ഷേമത്തില് നേരിരിധേരിയേരില് അഖമിതി അംഗത വരെ തദ്ദേശസ്വഖ 
അശപ്ഷേേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ്കാമതാട്ടുമുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് തുപ്പെടേഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകനുസരിചയായേരി 10 
വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷ്കാമമ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്ചായതേരില് സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസമാ്കാമണകാമെനഞ്ചായത്ത് 
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ

്കാമതാ േരില് രഹേരിത
ശവതത്തില് നഖ 

ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേ             
എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എല  .ിന്നും നിവാസേരി ബു േരി്കാമിന്റെ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ 
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
എഖശിയമാനുസൃതം കംപാ്കാമയ്മെിന്റെഞ്ചായത്ത് രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
പമപഞായ്ചായതേരില് സ്ഥേരിര  താമിന്നും നിവാസഖ ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച ശരഖ 
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാ പതേരികനുസരിച തേരിരേരികനുസരിചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല് ശരഖ 
വേരികലാഖമിതി അംഗ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്(ബാരിധകമായവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് മാത്രഖ)
ടാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനാന്സ്ഫഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
(ഒോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിജേരിത്തില് നല്പരേരിശശാരിധത്തില് നാധാരണ ജനതയഞ്ചായത്ത് ഹാജരാ ണഖ.)
അഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഹതാ മാത്തില് നിത്രദണ്ഡഖ
എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എല് ിന്നും നിവാസേരി പാിന്നും നിവാസായേരിരേരി ണഖ. പുേരികജാതേരി 
/ പുേരികവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരവ/വേരികലാഖമിതി അംഗഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര എകാമെനസമിതി അംഗീ  വേരി സേവനങ്ങളും അവ ലഭാമിതി അംഗ ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് 
സ്കൂതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് പ പഠേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.എല  .ിന്നും നിവാസേരി പരസമിതി അംഗീ്ഷേ ഞ്ചായത്ത്
ഹാജരായാലുഖ പരേരിമിതി അംഗണേരി ാഖ.
കുടുഖബവാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷേരിക വരുമാത്തില് ന പരേരിരിധേരി 12,000/-  രൂപധിയഖ
വൃകേരിമിതി അംഗത വരുമാത്തില് നഖ പ്രതേരിമാിന്നും നിവാസഖ 100  രൂപയേരിലുഖ
അരിധേരികരേരി രുതഞ്ചായത്ത്
പ്രായഖ 18 നുഖ 35 നുഖ മശരിച്ചു പ്രസിദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ
എഖശിയമാനുസൃതം കംപാ്കാമയ്മെിന്റെഞ്ചായത്ത് രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 18  വയസ്സേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശശദൂരം അനുനിമിഷഖ
തുപ്പെടേഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകനുസരിചയായേരി വേരികലാഖമിതി അംഗഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത്/
പുേരികജാതേരി ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത്/പുേരികവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരവ ാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് 2 
വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷവഖ  മറ്റുള്ളവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് 3  വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷവഖ  ിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീത്തില് നേരിശയാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിിേരി
ശവണഖ
യ്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാിന്നും നിവാസമയഖ പുതു ാ്ചായതതേരിത്തില് നാലല് രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
കന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസല് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെന  ിന്നും നിവാസാഹവാഗ്ദാനം ചെരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരില്  പുത്തില് നഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന  ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞഞ്ചായത്ത് 3  വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ
പൂഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതസമിതി അംഗീകരേരികനുസരിചേരിരേരി ണഖ.



ിന്നും നിവാസാധു തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളായ
വേരിരിധവകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
്കാമപണ്മ നും നിവാസികള്ള്ള

വേരിവാഹ രിധത്തില് നിന്നും നിവാസഹായഖ 

ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേ (2 പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്)           
അശപ്ഷേക വേരിരിധവയാ്കാമണകാമെനഞ്ചായത്ത് ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ 
(ബാരിധകമായ ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില  )
വേരിവാഹേരിതയാകുകാമെന ്കാമപണ്കുുേരിധിയ്കാമപ്പെടേ ജത്തില് നത്തില് ന 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
വേരിവാഹഖ ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിചതഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത്  
്കാമവള്ള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് എഴുതേരിയ /അകനുസരിചപ്പെടേേരികനുസരിച പ്രതേരിശുത 
വര്കാമിന്റെ ിന്നും നിവാസതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവാ സത്യവാങമൂലഖ 
വേരിവാഹേരിതയാകുകാമെന ്കാമപണ്കുുേരി ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്ചായതേരില് സ്ഥേരിര 
താമിന്നും നിവാസ ാരേരിയാ്കാമണകാമെന ശരഖ (3 വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ) 
വേരിവാഹ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് 1  മാിന്നും നിവാസഖ മുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേേരി ാ്ചായത പ്ഷേഖ
കാലതാമിന്നും നിവാസഖ മാ്ധപ്പൊ്കാമെനതേരിനുള്ള അശപ്ഷേ
(പരമാവരിധേരി 1 വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ വ്കാമര)
അഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഹതാ മാത്തില് നിത്രദണ്ഡഖ
വേരിവാഹ ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ ്കാമപണ്കുുേരി ഞ്ചായത്ത് 18  വയിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
ക േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞേരിരേരി ണഖ
കുടുഖബ വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷേരിക വരുമാത്തില് നഖ – 20000/-
വേരിവാഹേരിതയാകുകാമെന ്കാമപണ്കുുേരി 3  വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷഖ ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്ചായതേരില്
സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസ ാരേരിയായേരിരേരി ണഖ
ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരീര്ണ്ണഖ ഉനും നിവാസികള്ധപ്പെ്കാമപ്പെടേധിയള്ള ആ്കാമക ിന്നും നിവാസകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമ്ചായതഞ്ചായത്ത് 50000/-
രൂപയേരില്  കവേരിയരുതഞ്ചായത്ത്(ജേരി.ഒ (എഖ.എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്)  76/2012
ിന്നും നിവാസ.ത്തില് നേരി.വ) തസമിതി അംഗീയതേരി 26.12.2012)

്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര  
ത്തില് നല്കല്

്കാമപഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമേരിിഞ്ചായത്ത് പ്രകാരഖ പണേരിത ്കാമകുേരിപ്പെടേ്കാമ്ചായത ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത്
്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് 5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച 
അശപ്ഷേ ഒകയപഖാനിന്നും നിവാസേരി ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
(ബാരിധകമായ പുതേരിയ ്കാമകുേരിപ്പെടേങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് മാത്രഖ) 
വസ്തു ത്തില് നേരികുതേരി വാഗ്ദാനം ചെുഖ ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 2/2എയേരിലുള്ള   ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശുണ്
്കാമപഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമേരിിഞ്ചായത്ത് ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അലാ്ചായത ്കാമകുേരിപ്പെടേ്കാമ്ചായത 
ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരി്കാമകനുസരിച വരെ തദ്ദേശസ്വതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ 
എ 2 ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവഖ അനുബന്ധ ശരഖകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ ത്തില് നല്േരിയേരിുേരിിവാസികള്ക്കും അല 
എ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് താ്കാമ ്ധപ്പെോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറധിയകാമെന ശരഖകനും നിവാസികള 
അശപ്ഷേശയാ്കാമപ്പെടോ്ധപ്പെഖ ഹാജരാ ണഖ
്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരി്കാമിന്റെ വേരിവരങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളപ്പെടേങ്ങുകാമെന ശസിഞ്ചായത്ത് ്കാമമിന്റെഞ്ചായത്ത് 
്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരി്കാമിന്റെ അതേരിരുകനും നിവാസികള വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമാ്കാമെന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് 
്കാമ സ്കെകനുസരിചഞ്ചായത്ത്
ആരിധാര്ചായതേരി്കാമിന്റെ പകര്വ്വെയര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
്കാമപാിന്നും നിവാസദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് വസ്തു ത്തില് നേരികുതേരി വാഗ്ദാനം ചെു്ചായതേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 
ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 
2/2 എയേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശുണ്



വസ്തു ത്തില് നേരികുതേരിയേരില്
ത്തില് നേരിതില് നിനഖ

ഒ േരിവാ ല  (്കാമപാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിച്ചു
ത്തില് നസമിതി അംഗീ േരിയ ്കാമകുേരിപ്പെടേങ്ങഖകള  /
വേരിമുക  സേവനങ്ങളും അവ ലഭപ്പെടേടനാരു്കാമപ്പെടേ
വാിന്നും നിവാസഗൃഹങ്ങഖകള  )  

്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് തയ്യാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാ േരിയ 5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്   ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ 

  ഒ േരിട വ്യവസ്ഥകള് അറിഞഞ്ചായത്ത് കേരിപ്പെടേ്കാമെന
്കാമകുേരിപ്പെടേങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് ത്തില് നേരികുതേരി
ഇതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളവഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യല്  (2011 ്കാമല
വസ്തുത്തില് നേരികുതേരി വാഗ്ദാനം ചെുഖ 21)

്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില്  തയ്യാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാ േരിയ അശപ്ഷേ (5  രൂപ
ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ ിന്നും നിവാസഹേരിതഖ)
(ഓശരാ അഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരരിച്ചു പ്രസിദ വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരദൂരം അനുനിമിഷശ്ചായത്ഖ പ്രശതന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകഖ അശപ്ഷേ 
ത്തില് നല്ണഖ)

ത്തില് നേരികുതേരിയേരിശടനലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
അ്ധപ്പെസമിതി അംഗീല് (2011 ്കാമല

വസ്തുത്തില് നേരികുതേരി വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങനും നിവാസികള 16,
1996 ്കാമല ത്തില് നേരികുതേരി

ത്തില് നേരിര്വ്വെയരീര്ണ്ണയവഖ അ്ധപ്പെസമിതി അംഗീലുഖ
വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  )

്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ (5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്   ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഹേരിതഖ)
ത്തില് നേരികുതേരി അപ്പെടേകനുസരിച രശസമിതി അംഗീതേരിധിയ്കാമപ്പെടേ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്

വാിന്നും നിവാസശയാമിതി അംഗന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ വസമിതി അംഗീപ്പെടേേരിിവാസികള്ക്കും അല
എകാമെന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്

്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് 5   രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്  ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ 

ത്തില് നേരികുതേരി രഹേരിത ്കാമകുേരിപ്പെടേഖ
എകാമെന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്

വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്  ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരിമാ േരി
്കാമകാണ്ടുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ (5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്  ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരി ണഖ) 

്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരി്കാമിന്റെ 
ഏജഞ്ചായത്ത്  ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്

വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്  ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരിമാ േരി ്കാമകാണ്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളകപ്പെടേലാസ്സേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള  അശപ്ഷേ (5 രൂപ   ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരി ണഖ)  ത്തില് നേരികുതേരി കുപ്പെടേേരി്ശേേരിക ഉ്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില്
ആയതഞ്ചായത്ത് അപ്പെടേകനുസരിച   രശസമിതി അംഗീതേരി,ത്തില് നേരികുതേരി ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിചതു
ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച മുഖാനകാല ശരഖകനും നിവാസികള ഉ്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് അവ

ബേരി പേരി എല്
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്

അഖമിതി അംഗസമിതി അംഗീകരേരികനുസരിച ബേരി പേരി എല് ലേരിസേരില് ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെുേരിട്ടുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര
ബേരി പേരി എല് വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ അശപ്ഷേ
യേരില് വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ വസമിതി അംഗീുഞ്ചായത്ത് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകമാ േരിയേരിരേരി ണഖ.

തല്ിന്നും നിവാസമയഖ

്കാമതാ േരില് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി ലുഖ ്കാമതാ േരില്
ത്തില് നല്കലുഖ 

്കാമവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് എഴുതേരിയ അശപ്ഷേശയാ്കാമപ്പെടോ്ധപ്പെഖ
ശരദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് / സ്ഥേരിര താമിന്നും നിവാസഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ
,  കുടുഖബാഖമിതി അംഗങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാകനും നിവാസികള എകാമെനേരിവ ിന്നും നിവാസഹേരിതഖ
അശപ്ഷേേരി്ക.

15 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ



ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാക്ടോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരികഖകള  ,
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവിന്നും നിവാസായ

സ്ഥാപത്തില് നങ്ങഖകള  , വഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത്
ശദൂരം അനുനിമിഷാപ്പുകനും നിവാസികള
മുതലായവധിയ്കാമപ്പെടേ
ഇും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനസാശലദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

പ്രവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതത്തില് നങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് മുകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
വാശങ്ങണ്ട അനുമതേരി
( ്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 233, 234, 236,
237, 1996 ്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  )

മിഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപത്തില് നങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് ത്തില് നേരിരാശ്ഷേപ ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ
ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അലാ്ചായത ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിലുഖ അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന മിഞ്ചായത്ത്
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ ശരഖകനും നിവാസികള
അശപ്ഷേശയാ്കാമപ്പെടോ്ധപ്പെഖ ിന്നും നിവാസമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിലുഖ –
30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ (്കാമക.പേരി.ആര്വ്വെയര  . വകു്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് 233)  

1.ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ

2.സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ 
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ശരഖകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
3.അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് അശപ്ഷേകത്തില് നഞ്ചായത്ത് 
ത്തില് നേരിശേരിത സ്ഥല്ചായതഞ്ചായത്ത് ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ്ചായതേരിനുഖ 
ഉപശയാമിതി അംഗ്ചായതേരിനുഖ അനുവിത്രദേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ്കാമകാണ്ടുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള സ്ഥല 
ഉപ്പെടേമധിയമാധിയതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള കരാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
4.1948 ്കാമല ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാക്ടോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ആക്ടുമായേരി ബന്ധ്കാമ്ധപ്പെു 
കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാക്ടോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി ഇും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമപക്ടറു്കാമപ്പെടേശയാ 
അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ഇും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനഡ്ട്രേസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് എസ്ട്രീസ് എകഞ്ചായത്ത്ിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറുശപ്പെടേശയാ പിത്രദവേരിയേരില് താ്കാമ യിവാസികള്ക്കും അലാ്ചായത 
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവിന്നും നിവാസായ വകു്ധപ്പെേരി്കാമല ഉശിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാമിതി അംഗസ്ഥത്തില് നേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 
ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്. (്കാമക.പേരി.ആര്വ്വെയര  . ആക്ടഞ്ചായത്ത് 233 ല് 4 എ) 
5.ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ ്കാമമഡേരി ല് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത്. 
(മലേരിത്തില് നസമിതി അംഗീകരണ്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസാരിധന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യതധിയതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പുേരിക V 
പ്രകാരമുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിലുഖ 25 കുതേരിരശകേരിയേരില് 
കൂടുതല് കണക്ടിഡഞ്ചായത്ത് ശലാഡഞ്ചായത്ത് വരുകാമെന എിവാസികള്ക്കും അലാ 
ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിലുഖ) എകാമെനാല് ഏ്കാമതാരു കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരിലുഖ 
മലേരിത്തില് നസമിതി അംഗീകരണഖ ഉണ്ടാകുകാമെനത്കാമിവാസികള്ക്കും അലകാമെനഞ്ചായത്ത് മലേരിത്തില് നസമിതി അംഗീകരണ 
ത്തില് നേരിയന്ത്രണ ശബാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശഡാ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
അരിധേരികാര്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവിന്നും നിവാസായ വകു്ധപ്പെേരി്കാമല 
ഉശിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാമിതി അംഗസ്ഥശത്തില് നാ ത്തില് നല്കുകാമെന ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ഹാജരാ്കാമെന/ 
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ ്കാമമഡേരി ല് 
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിശ്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അലാ്ചായതതാണഞ്ചായത്ത്.) 
(്കാമക.പേരി.ആര്വ്വെയര  . ആക്ടഞ്ചായത്ത് 233 ല് 4 ബേരി)
6. തസമിതി അംഗീപേരിപ്പെടേേരി്വാശത്തില് നാ ്കാമപാുേരി്കാമ്ചായതോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്വാശത്തില് നാ 
ിന്നും നിവാസാരിധന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യതധിയതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഡേരിവേരിദൂരം അനുനിമിഷണല് 
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ( ്കാമക.പേരി.ആര്വ്വെയര  . 

ആക്ടഞ്ചായത്ത് 233 ല് 4 ിന്നും നിവാസേരി) 
7. ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ വാഗ്ദാനം ചെുപ്രകാരമുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ.
8. 100 മസമിതി അംഗീിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ചുിതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളവേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള വിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന (100 മസമിതി അംഗീിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഡേരിയിന്നും നിവാസേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ആരാരിധത്തില് നാലയങ്ങഖകള  , വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസ 
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങഖകള  , താമിന്നും നിവാസസ്ഥലങ്ങനും നിവാസികള എകാമെനേരിവ 
അപ്പെടേയാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയേരിരേരി ണഖ. എകാമെനാല് ഇവരേരില് 

30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ



ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് എഖാന  .ഒ.ിന്നും നിവാസേരി ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമേരിിവാസികള്ക്കും അല)
9. എസ്ട്രീസ് എകഞ്ചായത്ത് ശിയമാനുസൃതം കംപാിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീവഞ്ചായത്ത് വേരി സേവനങ്ങളും അവ ലഭാമിതി അംഗ്ചായതേരില്്കാമ്ധപ്പെുവാധാരണ ജനതയഞ്ചായത്ത് ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ 
കതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളക്ടറു്കാമപ്പെടേ/വാഗ്ദാനം ചെസമിതി അംഗീചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് കണ്ശടാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് എസ്ട്രീസ് എകഞ്ചായത്ത് 
ശിയമാനുസൃതം കംപാിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീവേരി്കാമിന്റെ അനുവാിത്രദ പത്രഖ

ഡേരി ആും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത് ഒ വാഗ്ദാനം ചെു്ചായതേരി്കാമല പുേരിക III, IV പ്രകാരഖ
 സേവനങ്ങളും അവ ലഭരണിന്നും നിവാസമേരിതേരി

തശരണം വരെ തദ്ദേശിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വയഖ സേവനങ്ങളും അവ ലഭരണ സ്ഥാപത്തില് നങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് ശവണ്ടേരിധിയതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 
വടബെക്യൂണല് (ഗസമിതി അംഗീും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന വാഗ്ദാനം ചൊത്തില് നലേരിനുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അ്ധപ്പെസമിതി അംഗീല് അരിധേരികാരഖ
ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറരണം വരെ തദ്ദോ േരി. എിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്.ആര്വ്വെയര  .ഒ ത്തില് നഖ. 506/2012(ിന്നും നിവാസ.ഉ.(അ)), 
184/2012/തിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വ സേവനങ്ങളും അവ ലഭവ തസമിതി അംഗീയതേരി 2.7.2012) 

2.9.2 വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാപാര -
വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യവിന്നും നിവാസായ

സ്ഥാപത്തില് നങ്ങനും നിവാസികള്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്

( ്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 232, 1996 ്കാമല

വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  )

1.ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ (അശപ്ഷോ
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ മാതൃക അനുബന്ധഖ 36)

2.ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ശരഖകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
വകവശഖ ്കാമകാണ്ടുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള സ്ഥല ഉപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ പ ല് 
ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ശരഖ 

പുേരിക I ്കാമല വന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാപാരങ്ങനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് പുേരിക II പ്രകാരവഖ 

യന്ത്രിന്നും നിവാസാമഗേരികനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് പുേരിക III, IV പ്രകാരവഖ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 

17,18,20,21) (ിയമാനുസൃതം കംപാസേരികഞ്ചായത്ത് കന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാരേരി ബാഗുകനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത് – ശവസഞ്ചായത്ത് 
മാശത്തില് നജഞ്ചായത്ത് ്കാമമിന്റെഞ്ചായത്ത് വാഗ്ദാനം ചൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ഞ്ചായത്ത് കുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് 14 കാണക)
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2.9.3 ക വരെ തദ്ദേശസ്വാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരികനും നിവാസികള്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനസകനും നിവാസികള
( ്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 232) 

1.ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ 

2.മലേരിത്തില് നസമിതി അംഗീകരണ ത്തില് നേരിയന്ത്രണ ശബാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
3.ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ശരഖകനും നിവാസികള
4. ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ ഭമേരി ആ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നയ വകു്ധപ്പെേരില് 

ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ്കാമപാിന്നും നിവാസദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്. ്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നയ   
ഭമേരിയാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നയ വകു്ധപ്പെേരി്കാമിന്റെ ്കാമക.എല  .ിന്നും നിവാസേരി. 
ആക്ടഞ്ചായത്ത് പ്രകാരമുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അനുമതേരി 
5. ്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവത്തില് നയ വകു്ധപ്പെേരില് ത്തില് നേരി്കാമകാമെനാ/വാഗ്ദാനം ചെസമിതി അംഗീചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് കണ്ശടാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് എസ്ട്രീസ് എകഞ്ചായത്ത് ശിയമാനുസൃതം കംപാിന്നും നിവാസസമിതി അംഗീീവിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് പ ല് ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരികനുസരിച 
അനുമതേരി (ബാരിധകമായവയ ഞ്ചായത്ത് മാത്രഖ)
6. പാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്കാമപാുേരി്കാമെന ആയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ വവിത്രദെ വൈദഗരിധന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് ( ബാരിധകമായവാധാരണ ജനതയഞ്ചായത്ത് മാത്രഖ) 
7. വമത്തില് നേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ആും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത് ജേരിശയാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളജേരി ഡേരി്ധപ്പൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ്കാമമും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് 
ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അനുമതേരി
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8. ക വരെ തദ്ദേശസ്വാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി ത്തില് നപ്പെടേ്ചായതാനുശരണം വരെ തദ്ദേശേരി്കാമെന സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിവചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഡഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശത്യ നിര്വ്വ ്കാമ സ്കെച്ചുഖ ്കാമലാശ ദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന മാപ്പുഖ

1.ശസിഞ്ചായത്ത് എും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനവശയണ് ്കാമമും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറല് ഇഖപാക്ടഞ്ചായത്ത് അിന്നും നിവാസിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 
്കാമമിന്റെഞ്ചായത്ത് അശതാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിിേരിധിയ്കാമപ്പെടേ അനുമതേരി *

2.്കാമക.പേരി.ബേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര അനുിന്നും നിവാസരേരിച്ചുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള അശപ്ഷേ 
(ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമമ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില  )

വലവഞ്ചായത്ത് ശസാ ഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാഖ
തുപ്പെടേങ്ങുകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് മുമ്പുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
സ്ഥാപത്തില് ന അനുമതേരി (2012

്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  )
(കതില് നിനകാലേരി 5 ല്
കൂടുതല  , ആപ്പെടേഞ്ചായത്ത് 20 ല്
കൂടുതല  , മുയല് 25 ല്
കൂടുതല  , ്കാമപൗനും നിവാസികളടേരി 100 ല്
കൂടുതല  , പകാമെനേരി 5 ല്

കൂടുതല  )

1.ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഒകാമെനേരില് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 6) 

2.ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാമേരില് വതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഉശരണം വരെ തദ്ദേശേരി്കാമെന മൃമിതി അംഗങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ/
പ്ഷേേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ വേരിവരങ്ങഖകള  /എീര്ണ്ണഖ

3.വിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാത്തില് നഞ്ചായത്ത്, ്കാമ സ്കെകനുസരിചഞ്ചായത്ത്, ബേരില്ഡേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 
(ിന്നും നിവാസാത്തില് നേരിശിദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമിന്നും നിവാസൗകരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ, സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ വേരിസസമിതി അംഗീഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരീര്ണ്ണഖ,
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാമേരി്കാമിന്റെ അതേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിയേരില് ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് 10 മസമിതി അംഗീിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര പരേരിരിധേരിയേരില് 
ജത്തില് നവാിന്നും നിവാസഖ ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരിച്ചുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള വേരിവരങ്ങഖകള  , മാലേരിത്തില് നന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ 
ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ത്തില് ന ക്രമസമിതി അംഗീകരണങ്ങനും നിവാസികള എകാമെനേരിവ 
കാണേരികനുസരിചേരിരേരി ണഖ)

30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

വലവഞ്ചായത്ത് ശസാ ഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാഖ
ത്തില് നപ്പെടേ്ചെഴുതകാമെനതേരിനുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് (2012 ്കാമല

വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  )

1.ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഒകാമെനേരില് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 6) 

2.ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാമേരില് വതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഉശരണം വരെ തദ്ദേശേരി്കാമെന മൃമിതി അംഗങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ/ 
പ്ഷേേരികയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ വേരിവരങ്ങഖകള  /എീര്ണ്ണഖ

3.വിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാത്തില് നഞ്ചായത്ത്, ്കാമ സ്കെകനുസരിചഞ്ചായത്ത്, ബേരില്ഡേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 
(ിന്നും നിവാസാത്തില് നേരിശിദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമിന്നും നിവാസൗകരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ, സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ വേരിസസമിതി അംഗീഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരീര്ണ്ണഖ,
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാമേരി്കാമിന്റെ അതേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരിയേരില് ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് 10 മസമിതി അംഗീിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര പരേരിരിധേരിയേരില് 
ജത്തില് നവാിന്നും നിവാസഖ ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരിച്ചുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള വേരിവരങ്ങഖകള  , മാലേരിത്തില് നന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ 
ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ത്തില് ന ക്രമസമിതി അംഗീകരണങ്ങനും നിവാസികള എകാമെനേരിവ 
കാണേരികനുസരിചേരിരേരി ണഖ)

 1.അനുമതേരി പത്ര്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് 

2.ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 2 ല് ഉതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ത്തില് നേരിശേരിത അശപ്ഷേ (5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് 

ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിചതഞ്ചായത്ത്) വാഗ്ദാനം ചെുഖ 7 (1) 
3.ശകാരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങനും നിവാസികള 

പ്രകാരമുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ഒകയ്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസേരി ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 

30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ ശ്മശാത്തില് നഖ (ശവഖ
മോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറവഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യാനുഖ
ിത്രദഹേരി്ധപ്പെേരി ാനുമുതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള

വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ത്തില് നല്ശകണ്ടതഞ്ചായത്ത് : ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ കതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളക്ടഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 

രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ത്തില് നപ്പെടേശ്ചായതണ്ടതഞ്ചായത്ത് :  ്കാമിന്നും നിവാസക്രുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി (ജേരിിവാസികള്ക്കും അലാ

30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ



സ്ഥലഖ) സ്ഥാപേരി ല  /
വേരിപുലസമിതി അംഗീകരേരി ല്

എകാമെനേരിവ ഞ്ചായത്ത് വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
ത്തില് നല്കല് (1998 ്കാമല
വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  ) 

കതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളക്ടോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരികാമെനഞ്ചായത്ത് വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെന മുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ഞ്ചായത്ത്) 

1.ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേ(ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 1 വാഗ്ദാനം ചെുഖ 6)

2.ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖകനും നിവാസികള 
3.സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ ിയമാനുസൃതം കംപാനുഖ ്കാമ സ്കെച്ചുഖ
4.വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള ്കാമപാിന്നും നിവാസദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 
5. 50 മസമിതി അംഗീിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഡേരിയിന്നും നിവാസേരില്  വരുകാമെന ജത്തില് നവാിന്നും നിവാസ 
ഗൃഹങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേധിയഖ ജലശംാതസകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേധിയഖ വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള 
ശരഖ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ മാ്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
6.ഏ്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ തര്ചായതേരിലുള്ള ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണഖ ഉ്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 

്കാമക.പേരി.ബേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര അനുിന്നും നിവാസരേരിച്ചുള്ള അശപ്ഷേ 
അശപ്ഷേ ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് : 1000 രൂപ വാഗ്ദാനം ചെുഖ 6 (3) 

ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ
മാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര റ്റുകനും നിവാസികള്ള്ള

പുതേരിയ
വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനസകഖകള  
/വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനസകനും നിവാസികള
പുതു ല്  (്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര
ആക്ടഞ്ചായത്ത് ്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 221
മുതല് 224 വ്കാമര - 1996
്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  ) 

1.  II-മാഖ ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരില് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ
സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 9)

2.സായ്യുന്ന സേവനങ്ങളകഖകള  , തുോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങഖകള  , 
ശപാ്വരവേരിനുള്ള വ േരികഖകള  , അഴു്വാഗ്ദാനം ചൊലുകഖകള  , 
ശൗവാഗ്ദാനം ചൊലയങ്ങനും നിവാസികള തുപ്പെടേങ്ങേരിയവധിയ്കാമപ്പെടേ സ്ഥാത്തില് നഖ 
ശരഖ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ ്കാമ സ്കെകനുസരിചഞ്ചായത്ത് 

3.ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച ശരഖകഖകള  . 
അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് സ്ഥലഖ 
പാു്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ്കാമകാടു്ചായതതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ എഗേരി്കാമമിന്റെഞ്ചായത്ത്

4.പുതുതായേരി തുപ്പെടേങ്ങുകാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരിയേരില് ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള 
പ മപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങനും നിവാസികള പ്രകാരഖ 
്കാമപഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമേരിിേരിനുള്ള അശപ്ഷേ

5.പുതുതായേരി തുപ്പെടേങ്ങുകാമെന ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരിയേരില് പരിന്നും നിവാസന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ 
്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെനതേരിനുള്ള ്കാമവാഗ്ദാനം ചെലവഞ്ചായത്ത് തുക പമപഞായ്ചായതേരില് 
അപ്പെടേകനുസരിചതേരി്കാമിന്റെ രശസമിതി അംഗീതഞ്ചായത്ത്. വാഗ്ദാനം ചെുഖ 9 (iv)

6.പുതു്വാത്തില് നാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ്കാമമാ്ചായതഖ ശപ്പെടേണ് ഓവോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി്കാമിന്റെ 
ശസിഞ്ചായത്ത്്കാമമും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത് വാഗ്ദാനം ചെുഖ 9 (iii) 

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ 

2.10.3 ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ
കശാപ്പുശാലകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ
ഇോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറകനുസരിചേരി പ്പെടേകയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ
തുപ്പെടേങ്ങുകാമെനതേരിനുഖ
പുതു്കാമെനതേരിനുമുള്ള
വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്

(്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്

1. ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ മുകാമെനേരിലുള്ള അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 32)

2.്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരി്കാമിന്റെ ിയമാനുസൃതം കംപാനുഖ ്കാമ സ്കെച്ചുഖ (ജലല സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യത 
ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള കാണേരികനുസരിചേരിരേരി ണഖ)

3. മലേരിത്തില് നസമിതി അംഗീകരണ ത്തില് നേരിയന്ത്രണ ശബാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡേരി്കാമിന്റെ 
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്രഖ

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ



്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 229 മുതല് 231
വ്കാമര - 1996 ്കാമല
വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  ) 

4.സ്ഥല്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന 
ശരഖ

5.അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
സ്ഥലമുപ്പെടേമസ്ഥ്കാമിന്റെ ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ

6. 150 മസമിതി അംഗീി൪ ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഡേരിയിന്നും നിവാസേരിലുള്ള വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസ 
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങഖകള  , ആരാരിധത്തില് നാലയങ്ങഖകള  , 
വാിന്നും നിവാസസ്ഥലങ്ങഖകള  , ്കാമപാതുത്തില് നേരിര്ചെഴുതകനും നിവാസികള എകാമെനേരിവ 
കാണേരി്കാമെന സ്ഥല്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ്കാമ സ്കെകനുസരിചഞ്ചായത്ത്

7.കശാ്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് ത്തില് നപ്പെടേ്ചെഴുതകാമെന ആയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസേരി്കാമിന്റെ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
(വാഗ്ദാനം ചെുഖ 6)

8.പരിന്നും നിവാസന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ ്കാമവാഗ്ദാനം ചെലവേരിനുള്ള തുക മുും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനകൂോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറായേരി അപ്പെടേകനുസരിചതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ

രശസമിതി അംഗീതേരി (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 32 (3)) 

ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ
വണ്ടേരി്ചായതാവതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളങ്ങതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളഞ്ചായത്ത്,
വാഹത്തില് ന സാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനറുകനും നിവാസികള
എകാമെനേരിവയള്ള
വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്

(്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 227 മുതല് 22
വ്കാമര – 1995 ്കാമല
വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  ) 

1. ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള അശപ്ഷേ (അനുബന്ധഖ 37)
2.ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖകനും നിവാസികള

3.അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് സ്ഥലഖ 
അശപ്ഷേകത്തില് നഞ്ചായത്ത് പാു്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ത്തില് നല്കേരിയതേരി്കാമിന്റെ എഗേരി്കാമമും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത്
4.സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ ിയമാനുസൃതം കംപാനുഖ ്കാമ സ്കെച്ചുഖ
5.പരിന്നും നിവാസന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകാമെനതേരിനുള്ള വാഗ്ദാനം ചൊഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരജഞ്ചായത്ത് പമപഞായ്ചായതേരില് 
അപ്പെടേകനുസരിചതേരി്കാമിന്റെ രശസമിതി അംഗീതഞ്ചായത്ത് (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 22 (3))
6.വേരിശിവാസികള്ക്കും അലജഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ്കാമപാിന്നും നിവാസദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
7.ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറസമിതി അംഗീജണല് ടാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനശപാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് അശതാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിിേരിധിയ്കാമപ്പെടേ അനുമതേരി 
(വാഗ്ദാനം ചെുഖ 23)
8.ഏ്കാമത്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരിലുഖ തര്ചായതേരിലുള്ള ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണഖ ഉ്കാമണ്ട്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് 
്കാമക.പേരി.ബേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര അനുിന്നും നിവാസരേരിച്ചുള്ള അശപ്ഷേ 

30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

2.10.5 പേരി.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
പ്രകാരമുള്ള

വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്( 1963 ്കാമല
പേരി.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത് 1965
്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ) 

1. അശപ്ഷേ 5 രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് (മാതൃകാ
അനുബന്ധഖ 38)

2. സ്ഥല്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ്കാമ സ്കെച്ചുഖ ിയമാനുസൃതം കംപാനുഖ (വിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാനുഖ 
ബേരില്ഡേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാനുഖ)
3. സ്ഥല്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ 
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുള്ള ശരഖ
4. അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് സ്ഥലമുപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ

21 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ



ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ 

2.10.6 ിന്നും നിവാസേരിത്തില് നേരിമ
്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഗുശലദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ആക്ടഞ്ചായത്ത്

പ്രകാരഖ
ിന്നും നിവാസേരിത്തില് നേരിമാശാലകനും നിവാസികള
ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണഖ

തുപ്പെടേങ്ങുകാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത്  മുമ്പുള്ള
അനുമതേരി ( 1958 ്കാമല
ആക്ടുഖ 1988 ്കാമല
വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ) 

1.  ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരില് 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 4, ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ A)

2.100 മസമിതി അംഗീി൪ ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഡേരിയിന്നും നിവാസേരിലുള്ള വേരിിത്രദന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാ സേവനങ്ങളും അവ ലഭന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യാിന്നും നിവാസ 
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങഖകള  , ആരാരിധത്തില് നാലയങ്ങഖകള  , ആശരാമിതി അംഗന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ 
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങനും നിവാസികള എകാമെനേരിവ അപ്പെടേയാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ വിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത് 
ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
3.സ്ഥല്ചായതേരി്കാമിന്റെ ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ 
്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെനതേരിനുള്ള ശരഖകനും നിവാസികള
4.അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന സ്ഥലമുപ്പെടേമയ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് സ്ഥലമുപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ 
ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ
5. പേരി.ഡ േരി.ധിയ.ഡേരി എസ്ട്രീസ് എകേരികെക്യൂുസമിതി അംഗീവഞ്ചായത്ത് എമപഞേരിത്തില് നസമിതി അംഗീയോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് 
ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ്ട്രേക്ചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറല് ിന്നും നിവാസൗണ്ടഞ്ചായത്ത്ത്തില് നിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് 
ശവണ്ട ്ട്രേക്ചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറല് ഡേരിവിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ശരഖ
6.വാഗ്ദാനം ചെസമിതി അംഗീചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് ഇലകേരി ല് ഇും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമപക്ടോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള 
ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരിിഞ്ചായത്ത്ത്തില് നിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ശവണ്ടേരി ഇലകേരി ല് 
വയോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച ശരഖ
7. ിന്നും നിവാസാത്തില് നേരിശിദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി്കാമെനതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് 
്കാമഹല്്ചായതഞ്ചായത്ത് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഞ്ചായത്ത് അയശ ണ്ടതായ 
ിന്നും നിവാസാത്തില് നേരിശിദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിച വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള 
ശരഖ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
8. ത്തില് നേരിശേരിത ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് അപ്പെടേകനുസരിച രശസമിതി അംഗീതേരി
9. എയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകണ്ടസമിതി അംഗീദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന / ബഹുത്തില് നേരില / മനും നിവാസികളുേരി്ധപ്പെേരിനും നിവാസികള 
തേരിശയിോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ 
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യപത്ര്ചായതേരിത്തില് നഞ്ചായത്ത് ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ ശരഖകനും നിവാസികള 
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2.10.6.1 ിന്നും നിവാസേരിത്തില് നേരിമ
്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഗുശലദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ആക്ടഞ്ചായത്ത്

പ്രകാരഖ
ിന്നും നിവാസേരിത്തില് നേരിമാശാലകനും നിവാസികള
പ്രവഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ചായതേരി്ധപ്പെേരി്കാമെന
തേരിനുള്ള വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
( 1958 ്കാമല ആക്ടുഖ 1988
്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ) 

1. 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ
( അനുബന്ധഖ 39)

2. ്ട്രേക്ചോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറല് ിന്നും നിവാസൗണ്ടഞ്ചായത്ത്ത്തില് നിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് (ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ിന്നും നിവാസേരി) 
(വാഗ്ദാനം ചെുഖ 12) 
3. ഇലകേരി ല് ഇും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമപക്ടോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ ഡേരി 
യേരിലുള്ള ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്.
4. ്കാമമഡേരി ല് ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് ത്തില് നേരിതില് നിനള്ള ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരിിഞ്ചായത്ത്ത്തില് നിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
5. മനും നിവാസികളുേരി്ധപ്പെേരിഖകള  /മനും നിവാസികളുേരി ശസാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരി/എയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരകണ്ടസമിതി അംഗീദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത് 
തസമിതി അംഗീശയിറുകയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരില് ഡേരിവേരിദൂരം അനുനിമിഷണല് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫയഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
ഓചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസറു്കാമപ്പെടേ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
6. ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങനും നിവാസികള  
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അനുിന്നും നിവാസരേരികനുസരിച ഓകയ്കാമപും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസേരി ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത്
7. ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരിലേരിഖിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ഡേരിവേരിദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 13)
8. ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസപ്പെടേകനുസരിച രശസമിതി അംഗീതേരി 

2.10.7 വേരിശത്തില് നാിത്രദ ത്തില് നേരികുതേരി
ത്തില് നേരിശയേരിച്ചു്കാമകാണ്ടുള്ള
്കാമപഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരമേരിിഞ്ചായത്ത് (1961 ്കാമല ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള
ശലാ ല് അശതാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിിസമിതി അംഗീിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത്
എും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരവപ്പെടേ്കാമയ്മെും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഞ്ചായത്ത്
പ്പെടോസ്ട്രീസ് എകഞ്ചായത്ത് ആക്ടുഖ 1962 ്കാമല
വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ) 

ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 4 ല് ഉള്ള അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 6), സ്ഥലമുപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ
അനുമതേരി (അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ഉപ്പെടേമസ്ഥത്തില് ന്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില  ) 
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2.10.8 പ്പെടേെക്യൂശുാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിയല്
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

( ്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 265 മുതല് 267
വ്കാമര, 1999 ്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ)

1.  ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിച അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 3, ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 2)

2. സ്ഥല്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന 
ശരഖകനും നിവാസികള
3. അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമകുേരിപ്പെടേ ഉപ്പെടേമ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ഉപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ 
ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ/എഗേരി്കാമമും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ പകഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര്ധപ്പെഞ്ചായത്ത് 
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2.10.9 ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ
ആശുപത്രേരികഖകള  ,
പാരാ്കാമമഡേരി ല്
സ്ഥാപത്തില് നങ്ങനും നിവാസികള
എകാമെനേരിവധിയ്കാമപ്പെടേ
രജേരിശ്ട്രേദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന

( ്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ആക്ടഞ്ചായത്ത്
്കാമിന്നും നിവാസ്ഷേും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 269 മുതല് 271
വ്കാമര,1999 ്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങളഖ )

1.  ത്തില് നേരിശേരിത ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ്ചായതേരിലുള്ള 5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ പതേരികനുസരിച
അശപ്ഷേ (വാഗ്ദാനം ചെുഖ 3 ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ 1)

2.്കാമകുേരിപ്പെടേ്ചായതേരിും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന 
ശരഖകനും നിവാസികള 
3.അശപ്ഷേകും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന ്കാമകുേരിപ്പെടേ ഉപ്പെടേമ അ്കാമിവാസികള്ക്കും അല്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ഉപ്പെടേമധിയ്കാമപ്പെടേ 
ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ 
4.ശകരതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങള പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത് ്കാമകുേരിപ്പെടേ ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരള് തമാണ വാഗ്ദാനം ചെുമനുിന്നും നിവാസരേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത്
ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ ിന്നും നിവാസഖമിതി അംഗതേരികതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില് ഓകയ്കാമപഖാനിന്നും നിവാസേരി 
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 

15 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

2.10.10 പുേരികനും നിവാസികള്ഖ
പകാമെനേരികനും നിവാസികള്ഖ

വലിന്നും നിവാസും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനിന്നും നിവാസഞ്ചായത്ത് ത്തില് നല്കല്
( 1998 ്കാമല വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  ) 

1.  അശപ്ഷേ (5  രൂപധിയ്കാമപ്പെടേ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരി ണഖ.  അശപ്ഷേയേരില് പ്രായഖ,  ത്തില് നേരിോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ,  ഇത്തില് നഖ
മുതലായവ കാണേരികനുസരിചേരിരേരി ണഖ.) 

2. ശപ്ധപ്പെുേരി വേരിദൂരം അനുനിമിഷബാരിധ്കാമാധാരണ ജനതയതേരി്കാമര പ്രതേരിശരാരിധ കു്ചായതേരി്കാമവ്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
ത്തില് നപ്പെടേ്ചായതേരിയേരിട്ടു്കാമണ്ടതില് നിനള്ള മൃമിതി അംഗശഡാക്ടഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര 
ിന്നും നിവാസാ്ഷേന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി ിഞ്ചായത്ത് 

30 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

2.11.1 ബേരി.പേരി.എല  . ലേരിസേരില്
ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെുതാ്കാമണതില് നിനള്ള
ിന്നും നിവാസഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുേരിചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫേരി റ്റുകനും നിവാസികള
ത്തില് നല്കല് 

ബേരി.പേരി.എല് വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ അശപ്ഷേ
(വാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത് ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ വസമിതി അംഗീട്ടു ത്തില് നകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമറുഖ ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയേരിരേരി ണഖ) 

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ

2.11.2. ്കാമതാ േരില് കാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര ഡഞ്ചായത്ത്
ല സേവനങ്ങളും അവ ലഭേരി ലുഖ ്കാമതാ േരില്

1. ്കാമവള്ള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് എഴുതേരിയ അശപ്ഷേ 15 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ



ത്തില് നല്കലുഖ 2. ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറദൂരം അനുനിമിഷും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരഡഞ്ചായത്ത്/സ്ഥേരിരതാമിന്നും നിവാസഖ ്കാമതതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിയേരി്കാമെന ശരഖ
3. കുടുഖബാഖമിതി അംഗങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാശുാകനും നിവാസികള 

2.11.3അപായകരമായ
വൃ്ഷേങ്ങയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്കാമപ്പെടേ
കാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ്ചായതേരിലുള്ള

മുും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരനകരുതലുകനും നിവാസികള (വകു്ധപ്പെഞ്ചായത്ത്
238)

1. അശപ്ഷേ ്കാമവള്ള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരില് എഴുതേരി ത്തില് നല്കേരിയാല്
   മതേരി 

14 ിത്രദേരിവിന്നും നിവാസഖ

2.11.4
ത്തില് നേരിഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരരിച്ചു പ്രസിദത്തില് നവന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യകേരികനും നിവാസികള ഞ്ചായത്ത്
ദുരേരിത ത്തില് നേരിവാരണാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരനഖ
അപ്പെടേേരിയന്തേരിര ിന്നും നിവാസഹായഖ
ത്തില് നല്കല് (്കാമക.പേരി.ആഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാര
ത്തില് നേരിയമഖ 177, 2003 ്കാമല
ദുരേരിതാശ വരെ തദ്ദേശസ്വാിന്നും നിവാസത്തില് നേരിരിധേരി
രൂപസമിതി അംഗീകരണവഖ

വേരിത്തില് നേരിശയാമിതി അംഗവഖ വാഗ്ദാനം ചെുങ്ങഖകള  )

വേരിശിത്രദ വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ
്കാമവള്ള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരി്കാമല  അശപ്ഷേ 

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ

 ഹാഖകള  , ഗൗണ്ടഞ്ചായത്ത്
തുപ്പെടേങ്ങേരിയവ വാപ്പെടേകാധാരണ ജനതയഞ്ചായത്ത്

ത്തില് നല്കല് 

വേരിശിത്രദ വേരിവരങ്ങനും നിവാസികള ഉനും നിവാസികള്കാമ്ധപ്പെടു്ചായതേരിയ
്കാമവള്ള പ്പെടേലാിന്നും നിവാസേരി്കാമല അശപ്ഷേ

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ

 പരിന്നും നിവാസന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യങ്ങനും നിവാസികള
പ്രിത്രദഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരശേരി്ധപ്പെേരി്കാമെനതേരിനുള്ള

അനുമതേരി 

1.  ശചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറഖ എയേരിലുള്ള അശപ്ഷേ (അഞ്ചു രൂപ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത്
പതേരികനുസരിചതഞ്ചായത്ത്) മാതൃക 44 ശത്തില് നാ്ക

2. ോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
3. ്കാമപാതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരിച്ചു മാിേരി്കാമകാള്ളാ്കാമമതില് നിനള്ള ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ
4. ഉപ്പെടേമസ്ഥാവകാശ ശരഖകനും നിവാസികള (ിന്നും നിവാസ വരെ തദ്ദേശസ്വകാരന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യ 
ഭമേരിയാ്കാമണ്നതിന് കാലതാമസം വരികയും ചിലരെങേരില് ബന്ധ്കാമ്ധപ്പെു ഉപ്പെടേമസ്ഥും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്കാമോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറ 
ിന്നും നിവാസള് തമതപത്രഖ 

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ

2.11.7 പമപഞായ്ചായതഞ്ചായത്ത്
ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാഡേരില് കൂപ്പെടേേരി ്കാമവള്ളഖ
്കാമകാണ്ടുശപാകുകാമെനതേരിനുഖ
ശകബേരിനും നിവാസികള ഇടുകാമെനതേരിനുഖ
ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാഡഞ്ചായത്ത് കുഞ്ചായത്ത് ്കാമവാഗ്ദാനം ചെയ്യല  ,
കാത്തില് നയമുകതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളേരില്

വപപ്പുകനും നിവാസികള ള് സാബുകനും നിവാസികള
സ്ഥാപേരി ല് എകാമെനേരിവ

1.  5  രൂപ ശകാഅല്ലാത്തവരുമായ പൗരന്മാരുഞ്ചായത്ത് ചര്യങ്ങളില് പോലും ഓഫസമിതി അംഗീ സാകയും വിജ്ഞാനം വിരള് തുമഞ്ചായത്ത് പതേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് ആവശന സേവനങ്ങളും അവ ലഭ്യഖ
സൂവാഗ്ദാനം ചെേരി്ധപ്പെേരിച്ചു ്കാമകാണ്ടഞ്ചായത്ത് ്കാമവള്ള ശപ്ധപ്പെോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറേരില് തയ്യാോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാ േരിയ
അശപ്ഷേ

2. ശോലും ഓഫീസ് നടപടികളെക്കുറാഡഞ്ചായത്ത് കുേരിഖമിതി അംഗഞ്ചായത്ത് ിന്നും നിവാസഖബന്ധേരികനുസരിചഞ്ചായത്ത് അതമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളവകനും നിവാസികള 
കാണേരി്കാമെന ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന
3.വിന്നും നിവാസിഞ്ചായത്ത് ിയമാനുസൃതം കംപാും അല്ലാത്തവരുമായ പൗരന 

പൗരാവകാശ
ശരഖയേരില്
ത്തില് നേരിശയേരികനുസരിച
പ്രകാരഖ


