
 

 
കാരണം കാണിക് നനാട്ട് 

 

    വിഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്:-ഭരണ ജാഗ്  -  എറ ണാകുപും ജില -  ആരക്കുഴ
ഗാമപ  ഞ്ചായത്ത്  -  ട്നിയർ  കർകായികായി ശ്മ്ി .വി.കക.
നടാഫിയ ബ്ഗത്തികന്ികര - അനധിക് ്ഹാജരിലാാ - അച്ചടക
നടപടി  -  ്ാ്  കാകിക  ശിക നിശയിച്ച്  കാരണം  കാണി  ക്
നനാട്ട് ന്കുപ翙.
 

    സൂചന :- 1. ഈ  ഓഫ്ടികക 11.09.2020  ്്യ്ിയികക പാൻ /9806/2020-
ഇ 4(ഡിപി) നമ്പർ അനൗന്്ാഗിക കുപറി്്.

2 ഈ ഓഫ്സികക 29.09.2020  ്്യ്ിയികക 1960  കക KCS (C,C & A)
ചടം 15 പ്രകാരമുള്ള ഇന് നമ്പർ കുപുറാനരാപണ കമന്മാ.

3. എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറക്ടകട 18.11.2020
്്യ്ിയികക ഡിഡിപി-ഇകകഎം/1590/2020-ഡി2 നമ്പർ റിന്ാർട്.

4. എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറക്ടകട 12.01.2021
്്യ്ിയികക ഡിഡിപി-ഇകകഎം/1590/2020-ഡി2 നമ്പർ റിന്ാർട്.

5. ഈ ഓഫ്സികക 15.02.2020 ്്യ്ിയികക ഇന് നമ്പർ ഉത്തരവ്.
6. എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറക്ടകട 27.05.2021

്്യ്ിയികക ഡിഡിപി-ഇകകഎം/1590/2020-ഡി2 നമ്പർ ഒൗപചാരിക
അനനന്വേഷണ റിന്ാർട്.

 
      ്ാങ്കൾ  എറണാകുപും  ജിലയികക ആരക്കുഴ  ഗാമപഞ്ചായത്തി്   ട്നിയർ
കർകായി നടവന മഷ്ഠിി്വരകവ കക.എട്.ആർ ഭാഗം 1 അഷബന്ധം 12 C യികക
നിബന്ധനകൾക് വിനധയമായി ശന്നവ്ന അവധിയി് പ്രനവശിക്കുക്കും, അവധി
കാകാവധി  അവടാനിച്ച്ിഷനശഷശം   നടവനത്തി്  പന:പ്രനവ ശികാക്
അനധിക്്ഹാജരിലാായി്  തടകായി്ി  നാ്  ്ാങ്കൾകക്ികര  അച്ചടക
നടപടി  ടന്വേ്കരി  ക്കുായി്ിന് സൂചന  (1)  പ്രകാരം  അറിയിച്ചിക翙.  ഇപ്രകാരം നകരു
ടർവ്വ്ട്  ചട്ടങൾക്  വിക്മായി  അനധിക്്  ഹാജരിലാായി്  തടർായി ്്,
്ാങ്കളുകട ഭാഗതു നി翙മുള്ള ഗക്രമായ  വ്ഴ്ച്ചയാകണായി്  കണ്   1960 കക KCS
(CC&A)  ചട്ടങുികക ചടം  15 അഷടരിച്ച്  അച്ചടക നടപടി  ആരംഭിക്കുക്കും
്ാങ്കൾകക്ികര കുപുറാനരാപണ  കമന്മാ്കും  കുപുറാനരാപണ  പതിക്കും  സൂചന  (2)
പ്രകാരം  പറക്െവിക്കുക്കും  കചെ.  പ്രസ്തു്  കുപുറാനരാപണ
കമന്മായി് ്ാങ്കൾകക്ിരായി  ്ാകഴ പറ്കുായി ആനരാപണ്ടങൾ
ഉൾകകാള്ളിച്ചിക翙. 
 

" 1. ്ാങ്കൾ ആരക്കുഴ ഗാമപഞ്ചായത്തി്  ട്നിയർ കർകായി നടവനം കചെവരകവ
കക.എട്.ആർ ഭാഗം  1  അഷബന്ധം  12 C  പ്രകാരം ശന്നവ്ന അവധിക്കു അനപക
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ന്കുപക്കും  01.08.2000  മു്്  31.07.2005  ്്യ്ി  വകര 5  വർഷനത്തയ്ക്ക്  അവധി
അഷവ്ിക്കുക്കും കചയിക翙.  തടർ翙ം ്ാങ്കളുകട അനപക്കുകട അടി്ഥായാനത്തി്
ടർ കാർ ചട്ടങൾക്കും ഉത്തരശകൾക്കും വിനധയമായി  01.08.2005, 01.08.2010, 01.08.2015
്്യ്ികൾ  മു്്  5  വർഷം  വ്്ം  15  വർഷനത്തക്  കടി  അവധി  ്്ർഘി്ി്
ന്കിയിക翙.  അവധി കാകയുവ്  അവടാനിക്കുായി 31.07.2020  ്്യ്ിയ്ക്ക്  3  മാടം
മുകമ്പങ്കിലും അനപക ടമർ്ിച്ച്,  അവധി കകയുവ്  പർത്ത്കരിച്ച ഉടൻ നജാകിയി്
പന:പ്രനവശിനകണിയികായി ്ാങ്കൾ  അപ്ര കാരം  കച്യാക് അനധിക്്മായി  
അവധിയി് തടർായി ്് ്ാങ്കളുകട ഭാഗതുനി翙ള്ള അ്്വ ഗക്രമായ വിഴ്ച്ചയാണ്.
 

2. 20  വർഷം  ശന്നവ്നാവധിയി് തടർായി ്ാങ്കൾ നകരു ടർവ്വ്ട്  ചട്ടങൾക്കു
വിക്മായി  തടർ翙ം  3  വർ  ഷനത്തക്കു കടി  അവധി  ്്ർഘി്ി് ന്കുപായി്ിന്
എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറകർ  മുമ്പാകക അനപക ടമർ്ിച്ച ്്
ടർവ്വ്ട് ചട്ടങനുാെള്ള ്ാങ്കളുകട അനാ്രശം അച്ചടക രാഹി്്ശം വ്യക്മാക്കു翙 .
ആയ ്് കഗൗരവമായി വ്കിക്കു翙.
 

3. ചട്ടങൾക്  അഷട്്മായി  ്ാങ്കളുകട അവധി  ്്ർായി മുറയ്ക്ക്  ്ാങ്കൾക്
പന:നിയമനം  ന്കി  മകപറം  കപർനഫാർമൻട്  ഓഡിുറ്  യണിുറ്-2  ്  പന:പ്ര
നവശി്ി്കകാണള്ള ഉത്തരവ്  പറക്െവിച്ചിിം  ്ാങ്കൾ  നജാകിയി്
പന:പ്രനവശികാ്ികായി ്്  ടർകാർ നടവനം എായി്ിഷ യാക്ാക വിക്കും ്ാങ്കൾ
ക്്ി ക്കുായിിലാകയായി്ിന് ക്ുിവായി വികയികതു翙.
 

    ഇപ്രകാരം 20 വർഷകത്ത അവധി തടർച്ചയാനയാ  ഇടവിിള്ള കാകാവധികുികാനയാ
ഉപനയാഗിച്ച്ിഷ നശഷം  പന :നിയമനം  ന്കിയിിം  നടവനത്തി് പ്രനവശികാക്
അനധിക്് ഹാജരിലാായി് തടർായി്ിതകട ഗക് രമായ അച്ചടക കംഘനത്തിഷം,
ക്്്വിനകാപത്തിഷം, ടർവ്വ്ട് ചട്ടങകുാെള്ള അനാ്രവിഷം ഉത്തരവാ്ി യാകണ翙
കണ് ്ാങ്കൾകക്ികര MDP ഖണിക 53 കക വ്വ ്ഥായകൾ പ്രകാരം പ്രസ്തു് കുപുറപതം
ന്കുപ翙. "

 

    സൂചന  (3)  പ്രകാരം എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറകർ  നമ്
കുപുറാനരാപണ കമന്മാ ്ാങ്കൾക് രജിന്ഡ് ്പാകി് അയ്ന്കുപക്കും ആയ്ിന്
രട് ്്  (22.10.2020  ്്യ്ിയി് കക്ുറിയ,  അക്നനാുജ്  കമൻറ്  കാർഡ്)  ്ിരികക
കഭിക്കുക്കും  കചയിികണ翙ം  അക്ാകടാ്ം  ആരക്കുഴ  ഗാമപഞ്ചായത്ത്  കടെടറി
ഇകമയി്  മുകഖകന്കും  ടി  കുപുറാനരാപണ  കമന്മാ  ്ാങ്കൾക്  അയച്ച്
ന്കിയിക翙കവ翙ം  റിന്ാർട്  കചയിിണ്.  ആയ്ിന്  നാുിതവകര്കും  ്ാങ്കൾ
എ്ിർവാ്പതിക  ടമർ്ിച്ചിടിലാകയ翙ം  സൂചന  (4)  പ്രകാരം  എറണാകുപും
പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറകർ  റിന്ാർട്  ടമർ്ിച്ച ടാഹചര്ത്തി്  ടി
വിഷയത്തി്  ചടം  അഷശാടിക്കും  പ്രകാരമുള്ള ഔപചാരിക  അനനന്വേഷണം
നടനത്തണ ്് അനിവാര്മാകണായി് കണ് ഔപചാരിക അനനന്വേഷണ ഉന്്ാഗ്ഥായയായി
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എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറകർ  ശ്മ്ി.കക.വി.മാക്ികയ
ചുമ്കക്െത്തി സൂചന (5) പ്രകാരം ഉത്തരവായി.   

 

     എറണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറകർ സൂചന  (6)  പ്രകാരം  ടമർ്ിച്ച
ഔപചാരിക അനനന്വേഷണ റിന്ാർടി്  ടി ഔപചാരിക അനനന്വേഷണത്തിൻകറ ഭാഗമായി
്ാങ്കകു എറണാകുപും പഞ്ചായത്ത് കഡപപടി ഡയറകർ ആഫ്ടി് കവച്ച്  30.04.2021
്്യ്ിയി് നനരി് നകൾക്കുായി്ിന്  ആരക്കുഴ ഗാമപഞ്ചായത്ത് കടെടറി മുനഖകന
കഭ്മായ  നമ്വികാടത്തി്  രജിന്ർഡ്  ്പാകി്  നനാട്ട്  അയ്കവങ്കിലും,
മ്ടപടികയാ翙ം  കഭ്മാകിയിടി  ലാകയ翙ം  അക്ാകടാ്ം,  കഭ്മായ  ഇകമയി്
അഡസിലും  നനാട്ട്  അയ്കവങ്കിലും  ്ാങ്കൾ  വിന്ശത്തായ്ിനാ്  നനാട്ട്
മടക്കുകയാണ് കചയക്翙ം, ്ാങ്കൾ നനർ വിചാരണയി് പകങ്കെക്കുകനയാ, ്ാങ്കളുകട
വാ്ഗ്ികൾ  ്പാകിനകാ,  ഇകമയി്  മുനഖകനനയാ,  പ്രന്്ക  ദൂത്ൻ  മുനഖകനനയാ
ടമർ്ിക്കുകനയാ  കചയിടിലാകയ翙ം  നാുിതവകര മ്ടപടികയാ翙ം
കഭ്മാകിയിടിലാകയ翙ം റി ന്ാർട് കചയിിണ്.
 
                  അക്ാകടാ്ം,  ്ാങ്കൾക്  ന്കിയ  കുപുറാനരാപ  ണകമന്മാക്
എ്ിർവാ്പതിക  ടമർ്ിച്ചിലാകയായി്ി്  നി翙ം  ഇകാര്ത്തി്  ്ാങ്കൾക്
യാക്ാ翙ം  നബാധി്ി  കാനിലാകയായി്  അഷമാനികാശായി്ാകണ翙ം,  ഔപചാരിക
അനനന്വേഷണത്തിൻകറ ഭാഗമാ്കുള്ള നനർവിചാരണ  നനാട്ടിന്  മ്ടപടികയാ翙ം
നാുിതവകര കഭ്മാകിയിടിലാകയ翙ം നകരു ടർവ്വ്ട് ചട്ടങൾ ഭാഗം 1 അഷബവന്ധം
12  ടി  പ്രകാരം,  20  വർഷം  വകര അഷവ്ികക്ട ശന്നവ്  നാവധിയി്
കഴിഞ്ിഷനശഷം,  ചടപ്രകാരം നടവനത്തി് ്ിരികക പ്രനവശികാക് അനധിക്
ഹാജരിലാായി് തടകായി ്ാങ്കൾകക്ികര 1960  കക നകരു ടിവി് ടർവ്വ്ട്  (
്രം ്ിരിശം നിയനണശം അ്്ലും) ചട്ടങൾ ചടം 15 പ്രകാരമുള്ള ശികാ നടപടികൾ
തടരാശായി്ാകണായി് അഭിപ്രായം നരഖക്െത്തി ടമർ്ി്. 
 
   നമ് ടാഹചര്ത്തി്, വസ്തു്കളും, ബന്ധക്ട നരഖകളും, എറണാകുപും പഞ്ചായത്ത്
കഡപപടി  ഡയറ  ക്ടകട അനനന്വേഷണ  റിന്ാർികളും ,  ഔപചാരിക  അനനന്വേഷണ
റിന്ാർടികക അഭിപ്രായശം പരിനശാധിച്ച്ി് 01.08.2020 ്്യ്ി മു്് നടവനത്തി്
ഹാജരാകാക് അനധിക്് ഹാജരിലാായി് തടർായി്ിതകട ്ാങ്കൾ ഗക്രമായ
അച്ചടകകംഘനത്തിഷം,  ക്്്വിനകാപ  ത്തിഷം,  ടർവ്വ്ട്  ചട്ടങകുാെള്ള
അനാ്രവിഷം  ഉത്തരവാ്ിയാകണായി്  കാണ翙.  നകരു  ടർവ്വ്ട്  ചടം  ഭാഗം  1
അഷബന്ധം X11 A കക ഖണിക 9 പ്രകാരശം 1960 കക നകരു ടിവി് ടർവ്വ്ട് ( ്രം
്ിരിശം  നിയനണശം  അ്്ലും)  ചട്ടങൾ  പ്രകാരശം  മാനന്വേ്  ഓഫ്  ഡിടിനിനറി
കപ്രാട്ഡപർ  ഖണിക  53  പ്രകാരം  അവധി  അഷവ്ികാക് അനധിക്്മായി
നടവനത്തി് നി翙ം വിി നിായി ്ാങ്കകു നടവനത്തി് നി翙ം ന്കം കചെയ്ായി്ിന്
്ാ്കാകികമായി  ്്കമാനിച്ചിരിക്കു翙. പ്രസ്തു്  ്ാ്കാകിക  ്്കമാനം
്ഥായിരക്െത്തി  ഉത്തരവാകാ്ിരികാൻ  ്ക്ായ  കാരണകമക്ങ്കിലും
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നബാധി്ികാഷകണങ്കി്  ആയ ്്  ഈ  നനാട്ട്  കക്ുറി  15  ്ിവടത്തിനകം
നരഖാമൂകം  ഈ  ഓഫ്ടി്  ടമർ്ി  നകണ്ാണ്.  അലാത്തപകം  ്ാങ്കൾക്
ഇകാര്ത്തി്  യാക്ാ翙ം  നബാധി്ികാനിലാകയായി നിഗമനത്തി്  നിർദി്ഠി
്ാ്കാകിക ്്കമാനം ്ഥായിരക്െത്തി ഉത്തരവാകുപായി്ാണ്.

 
 
 

DINESHAN H
പഞ്ചായത്ത് ഡയറകർ

 
ശ്മ്ി.വി.കക.നടാഫിയ ബ്ഗം, 
മുൻ ട്നിയർ കർക്, 
ആരക്കുഴ ഗാമപഞ്ചായത്ത്.
( എറണാകുപും പഞ്ചായത്ത് കഡപപടി ഡയറകർ മുനഖകന )
പകർ്്
    1. പഞ്ചായത്ത്  കഡപപടി  ഡയറകർ,  എറണാകുപും  (  കാരണം  കാണിക്

നനാട്ടിൻകറ 3  പകർപകൾ  ഇക്ാകടാ്ം  ന്കുപ翙.  അസ്
ശ്മ്ി.വി.കക.  നടാഫിയ  ബ്ഗത്തിന്  ന്കി  പകർ്ി്  ടിയാളുകട ഒപം
്്യ്ി്കും  നപകം  നരഖക്െത്തി  ടമയബന്ധി്മായി  ്ിരികക
ടമർ്ിനകണ്ാണ്.  

    2. കടെടറി ആരക്കുഴ ഗാമപഞ്ചായത്ത്.
    3. കക്് / അധികം
 

File No.PAN/10943/2020-D2(DP)
I/198205/2021

24


