
നന. കക.എസസ.എ. സസില.എ 3/224/2017          തതീയതസി 17.10.2017

കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ   2016-17   വര്ഷകത്തെ 

ഓഡസിറസ റസികപഭാര്ടസ

       (1976- കലെ കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ (ഫസിനഭാന്സസ & അകക്കൗണസസസ) ചടങ്ങളസികലെ

ചടന 18, 1994- കലെ കകരള കലെഭാകല ഫണസ ഓഡസിറസ നസിയമത്തെസികലെ വകുപസ -4, 1996-

കലെ  കകരള  കലെഭാകല  ഫണസ  ഓ ഡസിറസ  ചടങ്ങളസികലെ  ചടന  18  എനസിവ  പ്രകഭാരന

പുറകപടുവസിക്കുനതസ).

******************

ഓഡസിറസ നടത്തുനതസിനസ ചുമതലെകപട 
ഉകദദഭാഗസ്ഥകന്റെ കപേരന ഉകദദഭാഗകപരന

ശതീ. നജതീന. എചസ
കഡപേറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര് 
01.05.2017 മുതല 31.05.2017 വകര
ശതീ. വസികനസസിനഗസ. സസി
കഡപേറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്

ഓഡസിറസ റസികപഭാര്ടസ 
പുറകപടുവസിക്കുനതസിനസ ചുമതലെകപട 
ഉകദദഭാഗസ്ഥകന്റെ കപേരസ

ശതീ. വസികനസസിനഗസ. സസി
കഡപേറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്

ഓഡസിറസ കചയ്ത ഉകദദഭാഗസ്ഥരകട കപേരസ 
വസിവരങ്ങള

1. ശതീ. സലെസിന. എ.ആര്
   ഓഡസിറസ ഓഫതീസര് (ഹ. കഗ)

2. ശതീമതസി. സുനസി മഭാധവന്. ഡസി
    അസസി. ഓഡസിറസ ഓഫതീസര്
    23.05.2017 വകര

3. ശതീമതസി. ഷതീബഭാരഭാജസ
    അസസി. ഓ ഡസിറസ ഓഫതീസര്
    03.06.2017 മുതല

4. ശതീമതസി. കസലെസിന്. ആര്
    അസസി. ഓഡസിറസ ഓഫതീസര്
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5. ശതീമതസി. സുനസിതഭാ ബഭാബ. ബസി.എസസ
    ഓഡസിറര്

6. ശതീ. വസികനഭാദസ കുമഭാര്. വസി
    ഓഡസിറര്

ഓഡസിറസിനസ വസിനസികയഭാഗസിച കഭാലെയളവസ 01.05.2017 മുതല 30.09.2017 വകര

ഉത്തെരവഭാദസികളഭായ ഉകദദഭാഗസ്ഥര്

1. ഡയറക്ടര് കഡഭാ. എന. ആര് തമഭാന്
(01.04.2016 മുതല 04.08.2016 വകര)
കപ്രഭാഫ. വസി. കഭാര്ത്തെസികകയന് നഭായര്
(05.08.2016 മുതല 31.03.2017 വകര)

2. അഡസിനസികസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് 1. ശതീമതസി . പേസി. കശഭാഭന
 (01.04.2016 മുതല 16.06.2016 വകര)
2. ശതീമതസി. ജയകലെഖഭാകദവസി. കജ 
 (17.06.2016 മുതല 30.06.2016 വകര)
3. ശതീ. കസവദര് കസബഭാസദന് 
 (01.07.2016 മുതല 31.10.2016 വകര)
4. ശതീ. മുരളതീധരന്. എ
(01.11.2016 മുതല 31.03.2017 വകര)

3. ഫസിനഭാലഷദല അസസിസന്റെസ 01.04.2016 മുതല 18.09.2016 വകര 
കഭാലെയളവസില എഫസ.എ. യുകട ചുമതലെ 
ആര്ക്കുന നലകസിയസിടസില.

ശതീമതസി. എ.വസി. കൃഷ്ണകുമഭാരസി
 (19.09.2016 മുതല 31.03.2017 വകര)

              

       ഈ  റസികപഭാര്ടസ  കകപറസിയഭാല  ഉടന്  തകന  ഇതസില  പേരഭാമര്ശസിക്കുന

കമകകടുകളകസ  ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ  വദകസികകള  പ്രസക  ഖണസികകളുകട  പേകര്പസ

സഹസിതന വസിവരന ധരസിപസികകണതഭാണസ. 

           ഈ റസികപഭാര്ടസ  കകപറസി രണ്ടു മഭാസത്തെസിനുളസില റസികപഭാര്ടസില പേറയുന
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നറ്റ്യൂനതകള  പേരസിഹരസിചസ  ഓഡസിറസ  റസികപഭാര്ടസിനുള  മറുപേടസി  തയഭാറഭാകസി,  ഗകവണസിനഗസ

കബഭാഡസിയസില  ഓഡസിറസ  റസികപഭാര്ടന  പേരസിഹഭാര  നടപേടസികളുന  വസിശദമഭായസി  ചര്ച

കചകയണതഭാണസ. [1976  കലെ കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫസിനഭാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ

ചടങ്ങളസികലെ ചടന 18(V)].

        ഈ റസികപഭാര്ടസ കകപറസി രണ്ടു മഭാസത്തെസിനകന ഇതസില ഉളകപടുന തടസ്സങ്ങള/

പേരഭാമര്ശങ്ങള ഒഴസിവഭാക്കുനതസിനഭാവശദമഭായ നടപേടസികള സസതീകരസികകണതന ആയതസ

സനബനസിച  മറുപേടസി  പ്രസ്തുത  കഭാലെയളവസിനുളസില  ഈ  ഓഫതീസസില

ലെഭദമഭാകകണതമഭാണസ. [1994- കലെ കകരള കലെഭാകല ഫണസ ഓഡസിറസ നസിയമന കസക്ഷന്

15(1),  1996  കലെ കകരള കലെഭാകല ഫണസ ഓഡസിറസ  ചടങ്ങളസികലെ ചടന  23(1)]ഓഡസിറസ

റസികപഭാര്ടസിനുള മറുപേടസി ലെഭദമഭാകഭാത്തെ പേക്ഷന ഓഡസിറസ  റസികപഭാര്ടസികലെ പേരഭാമര്ശങ്ങള

അനഗതീകരസിക്കുന്നു  എന  നസിഗമനത്തെസില  നസിയമപ്രകഭാരമുള   തടര്  നടപേടസികള

സസതീകരസിക്കുനതഭാണസ.

വസിഷയ സൂചസിക

ഖണസിക നമര് വസിഷയന കപേജസ നമര്

ഭഭാഗന 1

1. ഓഡസിറസിനു വസികധയമഭാകസിയ
കണക്കുകള

4 മുതല 6 വകര

2. കപേഭാത അവകലെഭാകനന 7 മുതല 8 വകര

3. ബജറസ അവകലെഭാകനന 9

ഭഭാഗന - 2

4 മുതല 19 വകര പ്രസസിദതീകരണ വസിഭഭാഗന - ഓഡസിറസ
നസിരതീക്ഷണങ്ങള

10 മുതല 30 വകര

ഭഭാഗന- 3

20 മുതല 24 വകര വസിജഭാനകകരളസി മഭാസസിക 31 മുതല 38 വകര

ഭഭാഗന - 4

25 മുതല 40 വകര കപേഭാതവഭായ ഓഡസിറസ നസിരതീക്ഷണങ്ങള 39 മുതല 50 വകര
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ഭഭാഗന- 5

41 മുതല 54 വകര കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനന 51 മുതല 67 വകര

ഭഭാഗന- 6

55 മുതല 57 വകര സഭാമത്തെസിക നസിലെ 68 മുതല 73 വകര

58 റസികവഭാളവസിനഗസ ഫണസ 74 

59 മുതല 66 വകര ഓഡസിറസ പ്രതദവകലെഭാകനന 74 മുതല 78 വകര

അനുബനന   - 1

തതീര്പഭാകഭാന് അവകശഷസിക്കുന
ഓഡസിറസ റസികപഭാര്ടകള

79 മുതല 80 വകര

അനുബനന   - 2

ഓഡസിറസ സര്ടസിഫസികറസ 81

ഭഭാഗന   - 1

1) ഓഡസിറസിനസ വസികധയമഭാകസിയ കണക്കുകള

        കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ,  അനുബന സ്ഥഭാപേനങ്ങളഭായ കകഭാഴസികകഭാടസ

പ്രഭാകദശസിക  കകനന,  കണ്ണൂര്  പുസ്തക  വസിലപനശഭാലെ,  സനസഭാര  പുസ്തക

വസിലപനശഭാലെ  തസിരവനന്തപുരന,  എനസിവയുകട  2016-17  വര്ഷകത്തെ  വരവസ

കചലെവസ കണക്കുകള ഓഡസിറസിനസ വസികധയമഭാകസി. 

എ)   വഭാര്ഷസിക കണക്കുകള

       കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പഭാന് വരവസ കചലെവുകളുന കനഭാണ-പഭാന്

വരവസ  കചലെവുകളുന  പ്രകതദകന  തയഭാറഭാകസിയഭാണസ  2016-17  വര്ഷകത്തെ

കണക്കുകള  ഓഡസിറസിനസ  സമര്പസിചസിടളതസ.  എനഭാല  കനഭാണ-പഭാന്  വരവസ

കചലെവസ  കണക്കുകളസില  കൂടസി  പഭാന്  കണക്കുകളുന  ഉളകപടുത്തെസിയസിരസിക്കുന്നു.

വഭാര്ഷസിക കണകസ പ്രകഭാരന കനഭാണ-പഭാന് ഇനത്തെസില ലെഭസിച ആകക വരവസ തക

5,49,77,023/-  രൂപേയസില പഭാന് ഇനത്തെസില ലെഭസിച  1,75,00,000/-  രൂപേ കൂടസി

ഉളകപടുത്തെസിയസിടണസ.  അകത  രതീതസിയസില  കനഭാണ-പഭാന്  കചലെവസ  ഭഭാഗത്തെസ
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മഭാകനജസകമന്റെസ  (പഭാന്)  കചലെവുകളകഭായസി  1,73,545/-  രൂപേയുന  അകഭാദമസികസ

വസിഭഭാഗത്തെസില  പഭാന്  കചലെവുകളകഭായസി  37,56,098/-  രൂപേയുന,

(കണസിജന്സതീസസ)  -  ല  പഭാന്  കചലെവഭായസി  75,000/-  രൂപേയുന  കകഭാഴസികകഭാടസ

കകനത്തെസികന്റെ  (പഭാന്)  കചലെവഭായസി  39,29,973/-  രൂപേയുന  ഉളകപടുത്തെസി

യസിരസിക്കുന്നു.  ഇപ്രകഭാരന  കനഭാണ-പഭാന്  വരവസ  കചലെവുകളസില  പഭാന്  വരവസ

കചലെവുകള  കൂടസി  ഉളകപടുത്തുവഭാനുണഭായ  കഭാരണന  വസിശദതീകരസികകണതന

ഭഭാവസിയസില ഇത്തെരന അപേഭാകതകള ഒഴസിവഭാകകണതമഭാണസ.

ബസി) വഭാര്ഷസിക കണകസ യഥഭാര്ത്ഥ വരവു കചലെവുമഭായസി കപേഭാരത്തെകപടുനസില

        കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ 2016-17 വഭാര്ഷസിക കണകസികലെ തകകള

വരവസ  കചലെവുമഭായസി  കപേഭാരത്തെകപടുനസില.  ചസിലെ  ഉദഭാഹരണങ്ങള  ചുവകട

കചര്ക്കുന്നു.

i) സ്ഥഭാപേനത്തെസില സൂക്ഷസിചസിടള പേരസദ രജസിസര് പ്രകഭാരന വസിജഭാന കകരളസി

പേരസദ വരവസ  2,17,500/-  രൂപേയഭാണസ.  എനഭാല വഭാര്ഷസിക കണകസില പ്രസ്തുത

ഇനത്തെസില ഉളകപടുത്തെസിയസിരസിക്കുനതസ 30,000/- രൂപേ മഭാത്രമഭാണസ.

ii)  ഇ-കടണര് ഓണകലെന് പേഭാസസബകസ  പ്രകഭാരന  EMD  വരവഭായസി  94,198/-

രൂപേ  15.06.2016  ല  ലെഭസിചസിടണസ.  എനഭാല  വഭാര്ഷസിക  കണകസില  പ്രസ്തുത

ഇനത്തെസില ഉളകപടുത്തെസിയസിരസിക്കുനതസ 14,154/- രൂപേ മഭാത്രമഭാണസ.

iii)  വസിജഭാനമുദ്രണന പ്രസ്സസ കപേപര് കടസിനഗസസസ/ കസഭായസിലഡസ കപേപര് വസിലപന

വരവസ ബനകപട രസതീതസ പ്രകഭാരന 1,09,581/-  രൂപേയഭാണസ.  എനഭാല വഭാര്ഷസിക

കണകസില ഉളകപടുത്തെസിയസിരസിക്കുനതസ 39,795/- രൂപേ മഭാത്രമഭാണസ.

iv) വസിജഭാനമുദ്രണന പ്രസ്സസികന്റെ ഇന്കന  &  എക്സകപേന്ഡസിചര് കസറസകമന്റെസികലെ

കചലെവസ തകകളുന വഭാര്ഷസിക കണകസില ഉളകപടുത്തെസിയസിടള തകകളുന തമസില

തഭാകഴകചര്ക്കുന പ്രകഭാരമുള വദതദഭാസമുണസ.
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കമ
നന

ഇനന വഭാര്ഷസിക 
കണകസ 
പ്രകഭാരമുള 
തക

വസിജഭാന മുദ്രണന
പ്രസസ ഇന്കന

&എക്സസകപേന്ഡസിചര്
കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരമുള

തക

1 കപേ &അലെവന്സസ ഓഫസ 
സഭാഫസ 

3480340 3373385

2 ഇ.എസസ.ഐ. 
കകഭാണടസിബറ്റ്യൂഷന്

86085 23434

3 കമ ഡസികല റതീ-ഇകമഴസകമന്റെസ 14714 3138

       

        ഇപ്രകഭാരന കമല വദതദഭാസന സനബനസിചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ എന്കസയറസികസ

(നന. 39) മറുപേടസി ലെഭദമഭാകസിയസിടസില. കമല കമ നമര് (i) മുതല  (iii) വകരയുള വരവസ

തകകള അകക്കൗണസസസില ഏത വസിഭഭാഗത്തെസില ഉളകപടുത്തെസിയഭാണസ പേസി.ഡസി. അകക്കൗണസ,

ടഷറസി കസറസകമന്റുമഭായസി കപേഭാരത്തെകപടുത്തെസിയകതനസ വദകമല. ഓകരഭാ ഇനത്തെസിലുമുള

ലെഡസജറുകള  യഥഭാസമയന  തയഭാറഭാകഭാത്തെതസ  കദഭാഷസ  കകകഭാരദന  കചയ്യുനതസികലെ

ഗുരതരമഭായ  വതീഴ്ചയഭാണസ  വദകമഭാക്കുനതസ.  സ്ഥഭാപേനത്തെസില  പേരസിപേഭാലെസിക്കുന  എലഭാ

അകക്കൗണ്ടുകളുന  റതീകണസസിലെസികയഷന്  കചയഭാത്തെതന  യഥഭാര്ത്ഥ  വരവസ  കചലെവസ

തകകള  അകക്കൗണസസസില  ഉളകപടുത്തെഭാത്തെതന  പേണഭാപേഹരണത്തെസിനസ  ഇടയഭാക്കുന

വസ്തുതകളഭാണസ. കദഭാഷസ ബക്കുന അനുബന രജസിസറുകളുന കൃതദമഭായസി അതഭാതസ ദസിവസന

തകന  എഴുതസി  പൂര്ത്തെസിയഭാകകണതന  ആയതസ  നസിര്വ്വഹണ  ഉകദദഭാഗസ്ഥന്

സഭാക്ഷദകപടുകത്തെണതമഭാണസ.  കമല  അപേഭാകതകകളഭാടു  കൂടസി  വഭാര്ഷസിക  കണകസ

തയഭാറഭാകസി  ഓഡസിറസിനു  സമര്പസിചതസ  ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ  ഉകദദഭാഗസ്ഥകന്റെ  ഭഭാഗത്തു

നസിന്നുള  വതീഴ്ചയഭാണസ.  യഥഭാര്ത്ഥ  വരവുന  കചലെവുന  ഉളകപടുത്തെസി  വഭാര്ഷസിക  കണകസ

തയഭാറഭാക്കുനതസിനുന അപേഭാകതകള ഒഴസിവഭാക്കുനതസിനുന ഭഭാവസിയസില ശദസികകണതഭാണസ.
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2)കപേഭാത അവകലെഭാകനന

     മലെയഭാള ഭഭാഷയുകട സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ വസികസനത്തെസിനസ  കവണസിയഭാണസ

1968-  ല  കകരള  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  സ്ഥഭാപേസിതമഭായതസ.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  നഭാലെസ

വസിഭഭാഗങ്ങളഭാണുളതസ.

1) അകഭാദമസിക വസിഭഭാഗന

2) ഭരണ വസിഭഭാഗന

3) വസിലപന വസിഭഭാഗന

4) വസിജഭാന മുദ്രണന പ്രസ്സസ

  കമല  നഭാലെസ  വസിഭഭാഗങ്ങളുന  തമസിലുള  ഏകകഭാപേനത്തെസികലെ  കപേഭാരഭായ

സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രയഭാണത്തെസിനസ  തടസ്സമഭാകുന്നുണസ.  ആഭദന്തര

നസിയന്ത്രണ  സനവസിധഭാനത്തെസികന്റെ  വതീഴ്ചയുന  ജതീവനകഭാരകട  നസിയമനത്തെസിനസ

ശരസിയഭായ നസിയമ വദവസ്ഥയസിലഭാത്തെതമഭാണസ ഇതസിനസ കഭാരണന.

i) അകഭാദമസിക വസിഭഭാഗന

       ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓകരഭാ വര്ഷവുന പ്രസസിദതീകരസികഭാനുകദ്ദേശസിക്കുന പുസ്തകങ്ങളുകട

കതരകഞ്ഞെടുപസ  നടത്തുനതന  അനഗതീകരസിക്കുനതന  ഈ  വസിഭഭാഗമഭാണസ.

മലെയഭാളകത്തെ കസ്നേഹസിക്കുന ഒര തലെമുറ വളര്നസ വകരണ അനസിവഭാരദമഭായ ഒര

ഘടത്തെസിലെഭാണസ നമള എത്തെസി നസിലക്കുനതസ.  അതസിനഭാല കുടസികളുകട അഭസിരചസി

കൂടസി  കണകസികലെടുത്തുള  പുസ്തകങ്ങളകസ  പ്രഭാധഭാനദന  നലകസിയഭാല  അതസ

അവരസില  ഭഭാഷഭാ  കസ്നേഹന  വളര്ത്തുനതസിനസ  സഹഭായസിക്കുന.  പുസ്തക

പ്രസസിദതീകരണകത്തെ  സനബനസിച  ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തെയുന  സമഗമഭായ  പേദതസി

മുന്കൂടസി  തകന  തയഭാറഭാക്കുനതസില  അകഭാദമസിക  വസിഭഭാഗന  കുറചസ  കൂടസി

ശദസികകണതണസ.

ii)   ഭരണവസിഭഭാഗന

       പുസ്തക പ്രസസിദതീകരണന സനബനസിച കജഭാലെസികളുകട ഭരണ നസിര്വ്വഹണന

നടത്തുനതസ ഈ  വസിഭഭാഗമഭാണസ.
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    പുസ്തകങ്ങളുകട  പുന:പ്രസസിദതീകരണവുമഭായസി  ബനകപടസ  ഡസി.റസി.പേസി,

കടപസകസറസിനഗസ,  കവര്  ഡസികസന്,  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  എനതീ  പ്രവൃത്തെസികളകസ

പ്രതസിഫലെന അനുവദസിചതസ കമവസിരദമഭാണസ (ഖണസിക 4,5) കഭാണുക.

         സസകഭാരദ  പ്രസ്സുകകള കജഭാലെസി  ഏലപസിക്കുകമഭാള വദകമഭായ കരഭാര്

ഉണഭാകഭാത്തെതസിനഭാല,  അനഭാവശദമഭായ  കഭാലെതഭാമസന  കനരസിടുകയുന  തന്മൂലെന

അചടസികചലെവസ  വര്ദസിക്കുനതസിനുന  കഭാരണമഭാകുന്നു.  ഖണസിക  (8,9)  കഭാണുക.

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ വസിവസിധ ആവശദങ്ങളകഭായസി അനുവദസിക്കുന മുന്കൂര് തകകള

കമതീകരസിക്കുനതസില  ഇകപഭാള  നസിലെനസിലക്കുന  കഭാലെതഭാമസന  ഒഴസിവഭാക്കുന

തസിനുള അടസിയന്തസിര നടപേടസികള അനസിവഭാരദമഭാണസ. (ഖണസിക 13) കഭാണുക.

iii) വസിലപന വസിഭഭാഗന

             കകന സനസ്ഥഭാന സര്കഭാരകളസില നസിന്നുള ധനസഹഭായത്തെസിനസ

പുറകമ,  പുസ്തക വസിലപനയഭാണസ സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ മകറഭാര വരമഭാന കസഭാതസ്സസ.

പുസ്തക  വസിലപനയസില  തന്വര്ഷന  മുന്വര്ഷകത്തെകഭാള  54%

വര്ദനവുണഭായസിടകണങസിലുന,  കഗഭാഡക്കൗണസില  കകടസികസിടക്കുന  പുസ്തകങ്ങളുകട

വസിലപനയസ  ആവശദമഭായ  നടപേടസികള  സസതീകരസിക്കുനതസിനസ  അധസികൃതര്

അടസിയന്തസിരമഭായസി  ശദസികകണസിയസിരസിക്കുന്നു.  വസിദദഭാഭദഭാസ  വകുപസ,

ഗന്ഥശഭാലെകള  എനസിവ  മുകഖന  ഓര്ഡറുകള  സസതീകരസിക്കുകയുന

പ്രതീപേബസികകഷന്  വസിലപന  ഊര്ജസിതമഭാക്കുകയുന  കചയ്യുനതസ  ഭഭാഷയുകട

വസികസനത്തെസിനുന,  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  സഭാമത്തെസിക  സ്ഥസിതസിക്കുന  ഗുണകരമഭാകു

നതഭാണസ.

iv) വസി ജഭാന മുദ്രണന പ്രസ്സസ

      തന്വര്ഷന പ്രസസിദതീകരസിച 283  പുസ്തകങ്ങളസില 200  എണ്ണവുന സസകഭാരദ

പ്രസ്സുകളസിലുന ബഭാകസി 83 എണ്ണന വസിജഭാന മുദ്രണന പ്രസ്സസിലുന അചടസിച.

        ഇവസികട ആവശദത്തെസിനസ ജതീവനകഭാരകണങസിലുന കൃതദമഭായ പേദതസിയുകട

അഭഭാവത്തെഭാല  അവരകട  കസവനന  കവണ  വസിധത്തെസില  ഉപേകയഭാഗകപടുത്തെഭാന്

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ കഴസിയുനസില.  കൂടഭാകത കഭാലെഭാനുസൃതമഭായ ആധുനസികവലകരണന
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പ്രസ്സസില നടത്തുനതസിനുന അധസികൃതര് വസിമുഖത കഭാടന്നു.  ഇകഭാരണങ്ങളഭാലെഭാണസ

അമസിത  പേണന  നലകസി  സസകഭാരദ  പ്രസ്സുകളസില  പുസ്തകന  പ്രസിന്റെസ  കചകയണസി

വരനതസ. ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദതീകരസിക്കുന പുസ്തകങ്ങളുകട പ്രസിന്റെസിനഗസികലെ വസിവസിധ

ഘടങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  വസി.എന.പേസി.  യസില  തകന  നസിര്വ്വഹസിചസ

പൂര്ത്തെതീകരസിക്കുന  തരത്തെസില  വസിജഭാന  മുദ്രണന  പ്രസ്സസ  നവതീകരസികകണതസ

അനസിവഭാരദമഭാണസ.

        ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ അനുബന സ്ഥഭാപേനങ്ങളഭായ കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക

കകനന,  കകഭാഴസികകഭാടസ,  കണ്ണൂര്,  തസിരവനന്തപുരന  പുസ്തക  വസിലപന  ശഭാലെകള

എനസിവ  സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ  മുതലക്കൂടഭാണസ.  ഇവയുകട  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള

കമചകപടുത്തുനതസിനസ കൂടുതല പ്രഭാധഭാനദന നലകകണതമഭാണസ.

3) ബഡസജറസ അവകലെഭാകനന

      കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ 2016-17 വര്ഷകത്തെ ബ ഡസജറസ 02.03.2016

ല  കൂടസിയ  ഭരണസമസിതസിയസില  ഐറന  നന.  '2'  ആയസി  അനഗതീകരസിച.

പേദതസിയസിനത്തെസില  447  ലെക്ഷന രൂപേയുന പേദതസിയസിതരയസിനത്തെസില 650  ലെക്ഷന

രൂപേയുന  കചലെവസ  പ്രതതീക്ഷസിചഭാണസ  2016-17  കലെ  ബഡസജറസ  തയഭാറഭാകസിയതസ.

എനഭാല  കകടസിട  നസിര്മഭാണത്തെസിനസ  175  ലെക്ഷന  രൂപേയുന  മലെയഭാളഭഭാഷഭാ

കമറ്റ്യൂടസിനഗസിനഭായസി  100  ലെക്ഷന രൂപേയുന കൂടസി  ഉളകപടുത്തെസി പേദതസിയസിനത്തെസില

722  ലെക്ഷന  രൂപേയുകട  പുതകസിയ  ബഡസജറസ  എസസികമറസ  23.09.2016  ല

സര്കഭാരസിനസ സമര്പസിച. 2016-17  കലെ വഭാര്ഷസിക ധനകഭാരദപേത്രസിക പ്രകഭാരമുള

യഥഭാര്ത്ഥ  കചലെവസ  പേദതസിയസിനത്തെസില  7,06,48,643/-  രൂപേയുന

പേദതസിയസിതരയസിനത്തെസില 5,49,59,937/- രൂപേയു മഭാണസ.

        പേദതസിയസിനത്തെസില  കകടസിടനസിര്മഭാണത്തെസിനഭായസി  175  ലെക്ഷന  രൂപേ

വകയസിരത്തുകയുന  ആയതസ  ലെഭദമഭാവുകയുന  കചകയ്തങസിലുന  പ്രസ്തുത  പേദതസിയുകട

പ്രഭാരനഭ  പ്രവര്ത്തെനന  കപേഭാലുന  നഭാളസിതവകര  ആരനഭസിചസിടസില.

പേദതസിയസിതരയസിനത്തെസില  ബഡസജറസ  എസസികമറസില  546  ലെക്ഷന  രൂപേ

ജതീവനകഭാരകട  ശമളത്തെസിനുന  547  ലെക്ഷന രൂപേ വസി.എന.പേസി.  ജതീവനകഭാരകട
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ശമളത്തെസിനുമഭായഭാണസ വകയസിരത്തെസിയസിടളതസ.

          തന്വര്ഷകത്തെ ബഡസജറസില ഇന്റെര്നഭാഷണല ബകസ കഫയറസിനസ  15

ലെക്ഷന   രൂപേ  വകയസിരത്തെസികയങസിലുന  വഭാര്ഷസിക  കണകസ  പേരസികശഭാധസിചതസില

ഈയസിനത്തെസില തന്വര്ഷന കചലെകവഭാന്നുന കചയ്തസിടസില.  കഡഭാ.  കക.എന.  കജഭാര്ജസ

കമകമഭാറസിയല കലെബ്രറസി ആന്റെസ റസിസര്ചസ കസന്റെറസികന്റെ നവതീകരണത്തെസിനഭായസി 16

ലെക്ഷന  രൂപേ  പഭാന്  ഫണസില  വകയസിരത്തെസികയങസിലുന  76,317  രൂപേയുകട

പുസ്തകങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ  വഭാങ്ങസിയസിടളതസ.  വഭായനഭാമത്സരന

സനഘടസിപസിക്കുനതസിനുന  സമഭാന  വസിതരണത്തെസിനുമഭായസി  3  ലെക്ഷന  രൂപേ

വകകകഭാളസിചസിരന്നുകവങസിലുന  പ്രസ്തുത  പേരസിപേഭാടസി  സനഘടസിപസിക്കുനതസിനസ

നടപേടസികയഭാന്നുന സസതീകരസിചസിടസില.  മലെയഭാളഭഭാഷഭാ കമറ്റ്യൂടസിനഗസിനഭായസി  100  ലെക്ഷന

രൂപേ  വകകകഭാളസിചസിരന്നുകവങസിലുന  പ്രസ്തുതപേദതസി  നഭാളസിതവകര

നടപസിലെഭാകസിയസിടസില.  ബഡസജറസില ഉളകപടുത്തുന പേദതസികള കഭാരദക്ഷമമഭായസി

നടപസിലെഭാക്കുനതസിനസ  ഭഭാവസിയസില  ശദസികകണതന  യഭാഥഭാര്ത്ഥദ  കബഭാധകത്തെഭാടു

കൂടസിയ  ബഡസജറസ  തയഭാറഭാക്കുനതസിനസ  ചുമതലെകപടവര്  ശദ  കചലുകത്തെണ

തമഭാണസ.

ഭഭാഗന  -2

പ്രസസിദതീകരണ വസിഭഭാഗന   -   ഓഡസിറസ നസിരതീക്ഷണങ്ങള

4) പുന  :  പ്രസസിദതീകരണ  പുസ്തകങ്ങളുകട  ഡസി  .  റസി  .  പേസി  /    കടപസ  കസറസിനഗസ

കജഭാലെസികള  സസകഭാരദ  സ്ഥഭാപേനങ്ങളകസ  നലകസി    -  1,31,915/-    രൂപേ

നസിരഭാകരസിക്കുന്നു

    2016-17  വര്ഷന  പുന:പ്രസസിദതീകരസിച  തഭാകഴപറയുന  പുസ്തകങ്ങളുകട

ഡസി.റസി.പേസി/ കടപസ കസറസിനഗസ/ കവര് ഡസികസനസിനഗസ ചഭാര്ജസിനത്തെസില 1,31,915/-

രൂപേ സസകഭാരദ സ്ഥഭാപേനങ്ങളകസ തഭാകഴകചര്ക്കുന പ്രകഭാരന അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു.
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(1)   ഡസി  .  റസി  .  പേസി  ./   കടപസ കസറസിനഗസ

കമ 
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ പേതസി
പസ 

സസില
നന

ഡസി.റസി.പേസി.
സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ

കപേരസ

തക കചകസ
നന/

തതീയതസി

1. ഫസളഭാറസികലെ കൃഷസി  3rd 3938 സുജസിതഭാഗഭാഫസിക്സസ 2810/- 187179/
25.02.17

2. സസിനസിമകറഭാഗഫസി  2nd 3880 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1700/- 086923/
06.10.16

3. ഇന്തദന് കദശതീതയുകട 
സഭാമൂഹദ പേശഭാത്തെലെന

3rd 4015 എസസ കവളഡസ
കമറ്റ്യൂകടഴസ

11393/- 150164/
 11.07.16

4. അധുനസിക യുഗത്തെസികലെ 
വസിപവങ്ങള

4th 3704 രഭാജന് പ്രസ്സസ 6928/- 95009032
/ 09.09.16

5. സഞഭാരസിയുകട വതീടസ- 
റഭായസ സസിനസിമ ഒര പേഠനന

2nd 3734 ഗയഭാ ഗഭാഫസിക്സസ 4268/- 530870/
23.03.17

6. കവദശബ്ദരതഭാകരന 4th 3700 കദവസി ഡസി.റസി.പേസി.
കസന്റെര്

12482/- 087036/ 
26.12.16

7. നറ്റ്യൂനപേക്ഷത്തെസിനുന 
ലെസിനഗപേദവസിക്കുമസിടയസില

2nd 3934 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

2444/- 087009/
25.11.16

8. മണന 
സസദകപേഭാഷണവുന

2nd 3905 രഭാകജഷസ. കക 5000/- 086901/
07.09.16

9. അറബസികളുകട ചരസിത്രന 7th 3677 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

7233/- 150155/
05.07.16

10. സുഗനവദ ഞ്ജനവസിളകള 2nd 4149 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

4190/- 087162/
13.02.17

11. കഡഭാ- അനകബദസകര് 
കതകരകഞ്ഞെടുത്തെ 
കൃതസികള

3rd 4064 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

9098/- 087111/
27.01.17

12. സഹകഭാരസികളകസ ഒര 
കകപ്പുസ്തകന

2nd 3824 ഇന്കഫഭാനതീഡസസസ 2637/- 087016/
08.12.16

13. കചനയുകട ചരസിത്രന 2nd 3873 ഗയഭാ ഗഭാഫസിക്സസ 4298/- 530870/
23.03.17

14. തസിരകഥയുകട രതീതസി 
ശഭാസന

2nd 3917 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

2634/- 086885/
29.08.16

15. സനസ്കൃത സസഭാധതീനന 
മലെയഭാളത്തെസില 

2nd 4025 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

6902/- 087009/
25.11.16
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16. നവകജദഭാതസി
ശതീ.കരണഭാകരഗുര 

- - ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

2798/- 086897/
07.09.16

ആകക 86815/-

(1)  കമ നന  8:  മണന സസദകപേഭാഷണവുന എന പുസ്തകത്തെസികന്റെ ആദദ  പേതസിപസികന്റെ
സസി.ഡസി  യസില  40  കപേജുകള  അവദകമഭായതസിനഭാല  വതീണ്ടുന  കടപസ  കചയ്തതസിനസ
കചലെവഭായ തക.
(2) കമ നന. 16: 2 മുതല 11 വകരയുള പേതസിപ്പുകളകസ നലകസിയ കടപസ കസറസിനഗസ, കലെ
ഔടസ ചഭാര്ജസ.
(2) കവര് ഡസികസനസിനഗസ

കമ 
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ 
കപേരസ

പേതസി
പസ 

സസില
നന

കവര്
ഡസികസനറുകട

കപേരസ

തക കചകസ
നന/

തതീയതസി

1. സസിനസിമകറഭാഗഫസി  2nd 3880 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/- 086926/
07.10.16

2. ഇന്തദന്
കദശതീതയുകട
സഭാമൂഹദ
പേശഭാത്തെലെന

3rd 4015 രഭാകജഷസ. കക 1000/- 150168/
 12.07.16

3. അധുനസിക
യുഗത്തെസികലെ
വസിപവങ്ങള

4th 3704 കറഭായസ ഉമന് 1000/- 086987/
21.11.16

4. സഞഭാരസിയുകട വതീടസ- 
റഭായസ  സസിനസിമ  ഒര
പേഠനന

2nd 3734 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/- 086895/
05.09.16

5. നറ്റ്യൂനപേക്ഷത്തെസിനുന
ലെസിനഗപേദവസിക്കുമസിടയസി
ല

2nd 3734 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

2500/- 087009/
25.11.16

6. അറബസികളുകട
ചരസിത്രന

7th 3667 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

2000/- 150155/
05.07.16

7. മണ്ണസിലഭാകൃഷസി 2nd 4104 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 2000/- 087008/
25.11.16

8. സുഗനവദ ഞ്ജനവസിള
കള

2nd 4149 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/- 087093/
18.01.17

9. കഡഭാ- അനകബദസകര്
കതകരകഞ്ഞെടുത്തെ 
കൃതസികള

3rd 4164 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000/- 087111/
27.01.17
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10. സഹകഭാരസികളകസ
ഒര കകപ്പുസ്തകന

2nd 3824 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/ 086911/
07.09.16

11. കചനയുകട ചരസിത്രന 2nd 3875 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/

12. തസിരകഥയുകട രതീതസി 
ശഭാസന

2nd 3917 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/ 086887/
29.08.16

13. സനസ്കൃത സസഭാധതീനന 
മലെയഭാളത്തെസില 

2nd 4025 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000/ 087009/
25.11.16

14. ആകഗഭാളവതസകരണ
വുന കൃഷസിയുന

2nd 3897 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/ 150069/
27.05.16

15. കൂണകൃഷസി 4th 3895 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000/ 150055/
07.05.16

16. പേഴക്കൂടയസികലെ 
നവഭാഗതര്

2nd 3864 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000/ 086901/
07.09.16

17. നഭാടന്പേഭാടകള 
മലെയഭാളത്തെസില

2nd 3871 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

18. പേഞഭായത്തെസ രഭാജസ 
നസിയമവുന ഭരണവുന

4th 3998 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

19. നക്ഷത്ര 
പേരസിണഭാമവുന 
തകമഭാഗര്ത്തെങ്ങളുന

4th 3765 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

20. കതീര്ത്തെന 
സഭാഹസിതദന

2nd 3836 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

21. കറഭാസസ ആരഭാമ 
സുന്ദരസി

3rd 3911 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

22. മഭാധദമങ്ങളുന 
മലെയഭാള 
സഭാഹസിതദവുന

2nd 3699 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

23. ശകുന്തള 2nd 3732 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

24. മുസതീന രഭാജദചരസിത്രന 2nd 3714 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

25. കൃഷസിയസികലെ നഭാടറസിവസ 5rd 3188 രഭാകജഷസ.കക 1000/ 086901/
07.09.16

26. കര്ണ്ണഭാടക സനഗതീത 
ചരസിത്രന

3rd 3869 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/ 086887/
29.08.16

27. ജന്തുജനദ കരഭാഗങ്ങള 2nd 3940 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000/ 086887/
29.08.16
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28. കലെഫസ 
ഇന്ഷുറന്സസ - 
എന്തസ ? എങ്ങകന? 
എകപഭാള?

2nd 3981 കറഭായസ ഉമന് 1000/ 086987/
21.11.16

29. സസഭാമസി 
വസികവകഭാനന്ദനുന 
കകരളവുന

2nd 3327 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000/ 086897/
07.09.16

30. മലെയഭാളത്തെസികലെ 
ഇനഗതീഷസ

2nd 3260 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

2111/- 086897/
07.09.16

31. ഭരണഭഭാഷഭാ 
പ്രകയഭാഗങ്ങള

3rd 3936 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1205 086897/
07.09.16

32. കക്കൗമഭാര ആകരഭാഗദന 3rd 3339 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000 086897/
07.09.16

33. പേത്രകലെഭാകന 3rd 3065 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000 086897/
07.09.16

34. മലെയഭാള ഭഗവതസഗതീത 2nd 3261 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

860 086897/
07.09.16

35. അനുഷഭാന കലെകള-
രനഗഭാവതഭാരണവുന 
കഫഭാകസ കലെഭാറുന

2nd 3698 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1631 086897/
07.09.16

36. ഭഭാരതതീയ ചസിന്ത 2nd 3654 ബസികയഭാണസ
പേബസികഷഴസ

1000 086897/
07.09.16

37. മണ്ണസിലഭാ കൃഷസി 2nd 4104 സതതീഷസ കുമഭാര്. എന് 1000 087008/
25.11.16

38. നകടലസ കരഭാഗങ്ങളുന 
പ്രതസിവസിധസികളുന

2nd 3372 രഭാകജഷസ. കക 1000 087014/
02.12.16

39. വതീടവളപസികലെ 
ഔഷധ കൃഷസി

3rd 3721 സുദയദഭാസസ 1000 086927/
07.10.16

ആകക 45100/-

           

                      ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദതീകരസിക്കുന എലഭാ പുസ്തകങ്ങളുകടയുന ഇനര് കവര്

കപേജ ുകളുകട  ഉപേകയഭാഗകയഭാഗദമഭായ  സസി.ഡസി.കള  ഡസി.റസി.പേസി  കസക്ഷനസില  ലെഭദമഭായസി

എന്നുറപ്പുവരത്തെസിയ  കശഷമഭാണസ  നസിലെവസില  സസകഭാരദ  സ്ഥഭാപേനങ്ങളകസ  ഡസി.റസി.പേസി/

കവര് ഡസികസനസിനഗസ/  അചടസി പ്രതസിഫലെന അനുവദസിക്കുനതസ.  ഡസി.റസി.പേസി കസക്ഷനസില

പുസ്തകത്തെസികന്റെ  കവര്  സസി.ഡസി.  ലെഭദമല,  ഡസികസനസില  മഭാറന  വരത്തെഭാന്
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ഗന്ഥകര്ത്തെഭാവസ  നസിര്കദ്ദേശസിച  തടങ്ങസിയവയഭാണസ  പുതസിയ  കവര്  ഡസികസന്  കചയഭാന്

കഭാരണമഭായസി  സൂചസിപസിചസിരസിക്കുനതസ.  ചസിലെ  പുസ്തകങ്ങളകസ  പുതസിയ കവര് ഡസികസന്

കചയ്തതസിനസ  കഭാരണന  വസിശദതീകരസിചസിടമസില.  വദകമഭായ  കഭാരണമസിലഭാകതയുന  കരഭാറസില

വദവസ്ഥയസിലഭാകതയുന  ഗന്ഥകഭാരകന്റെ  നസിര്കദ്ദേശഭാനുസരണന  പുതസിയ  കവര്

ഡസികസനസിനഗസിനസ  അധസിക  തക  കചലെവഭാകസിയതസ  അനഗതീകരസികഭാവുനതല.  കമല

വസിഷയന സനബനസിചസ  16.08.2017  ല നലകസിയ ഓഡസിറസ  എന്കസയറസികസ  (നന.  14)

മറുപേടസിയുന ലെഭദമഭാകസിയസിടസില.  ഈ സഭാഹചരദത്തെസില കമല ഖണസിക (1), (2)  എനസിവ

പ്രകഭാരന  കചലെവഴസിച  1,31,915/-  രൂപേ   ഓഡസിറസില  നസിരഭാകരസിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  തക

ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ ഉകദദഭാഗസ്ഥരസില നസിന്നുന ഈടഭാകകണതഭാണസ.

5)  പുനപ്രസസിദതീകരണ  ഗന്ഥങ്ങളുകട  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  സസകഭാരദ  പ്രൂഫസ

റതീ ഡര്മഭാര്കസ നലകസിയതസിലൂകട   11,800/-   രൂപേയുകട അധസികകചലെവസ 

      തഭാകഴപറയുന പുന:പ്രസസിദതീകരണ ഗന്ഥങ്ങളുകട പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസിനഭായസി 11,800/-

രൂപേ സസകഭാരദ പ്രൂഫസ റതീ ഡര്മഭാര്കസ അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു. 

കമ
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ പേതസി
പസ

സസില
നന

പ്രൂഫസ
റതീഡര്മഭാരകട

കപേരസ

തക കചകസ
നന/

തതീയതസി

1 ഫഭാറസികലെ കൃഷസി 3rd 3938 ബസിന.കക.ജസി 1344 087029/
23.12.16

2 സസിനസിമഭാകറഭാഗഫസി 2nd 3880 സുവര്ണ്ണ 
പ്രകഭാശസ

1248 086930/
14.10.16

3 ഇന്തദന്
കദശതീയതയുകട
സഭാമൂഹദപേശഭാത്തെലെന

3rd 4015 കക.എസസ. 
സുകരഷസ ലെഭാല

4640 150131/
23.06.16

4 സഞഭാരസിയുകട  വതീടസ-
റഭായസ  സസിനസിമ  ഒര
പേഠനന

2nd 3734 പേസി. സുമനഗലെ 1776 086900/
06.09.16

5 സനസ്കൃത  സസഭാധതീനന
മലെയഭാളത്തെസില

2nd 4025 പേസി.വസി. ഓമന 
സതതീഷസ

2792 087007/
24.11.16

ആകക 11800/-
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     ആവശദകമങസില  വളകര  കചറസിയ  കഭദഗതസികള  മഭാത്രന  കവണസി  വരന

പുന:പ്രസസിദതീകരണ പുസ്തകങ്ങളുകട പ്രതീഫസ  റതീഡസിനഗസ  കജഭാലെസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  5  പ്രൂഫസ

റതീഡര്മഭാരകട  കസവനന  ലെഭദമഭായസിരസികക  സസകഭാരദ  വദകസികകള  ഏലപസിച  നടപേടസി

അനഗതീകരസികഭാവുനതല.  കമല  വസിഷയത്തെസില  16.08.2017  ല  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

എന്കസയറസി  നന.  14  നസ  മറുപേടസി  ലെഭസികഭാത്തെ  സഭാഹചരദത്തെസില  പ്രസ്തുതയസിനത്തെസില

കചലെവഭായ  11,800/-  രൂപേ  ഓഡസിറസില  നസിരഭാകരസിക്കുന്നു.  ഈ  തക  ഉത്തെരവഭാദസി

യഭായവരസില നസിന്നുന ഈടഭാകകണതഭാണസ.

6)  '  ഇന്തദന്  കദശതീയതയുകട  സഭാമൂഹസിക  പേശഭാത്തെലെന  '    സസകഭാരദ  ഡസി  .  റസി  .  പേസി  .

സ്ഥഭാപേനത്തെസിനസ   2   തവണ പ്രതസിഫലെന അനുവദസിച   - 11,393/-   രൂപേ നഷന

        'ഇന്തദന്  കദശതീയതയുകട  സഭാമൂഹസിക  പേശഭാത്തെലെന'  (സസില  4015)  എന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ   ഡസി.റസി.പേസി.  കടപസ  കസറസിനഗസ  പ്രതസിഫലെമഭായസി  11,393/-  രൂപേ  എസസ

കവളഡസ കമറ്റ്യൂകടഴസ  എന സ്ഥഭാപേനത്തെസിനസ കചകസ നന. 150132/ 23.06.16, 150164/

11.07.16(വക്കൗചര് നന. യഥഭാകമന 432/ 06-2016,  530/07-2016) എനസിവ പ്രകഭാരന 2

തവണ  അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപേനന  07/2016  ല  ഇന്സസിററ്റ്യൂടമഭായുള

ഡസി.റസി.പേസി  കരഭാര്  അവസഭാനസിപസിചസിടളതഭാണസ.  അധസികന  നലകസിയ  11,393/-  രൂപേ

ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ  ഉകദദഭാഗസ്ഥരസില  നസിന്നുന  തസിരസികക  ഈടഭാകകണതഭാണസ.  (ഓഡസിറസ

എന്കസയറസി നന.19/23.08.17 നു മറുപേടസി ലെഭദമഭാകസിയസിടസില).

7) ഭക്കൗതസികശഭാസ നസിഘണ്ടു  -   പ്രസഭാധനത്തെസികലെ അപേഭാകതകള

          രസതന്ത്രന,  ഭൂവസിജഭാനതീയന,  കമറ്റ്യൂടര് സയന്സസ എനതീ വസിഷയങ്ങളസില

അധസിഷസിതമഭായസി  തയഭാറഭാകകപട  ഭക്കൗതസികശഭാസ  നസിഘണ്ടു  2015  കമയസ  മഭാസത്തെസില

പ്രസസിദതീകരസിച.  22.07.2007  ല  കൂടസിയ  പേബസികകഷന്  കമസിറസി  കയഭാഗത്തെസിലെഭാണസ

കപ്രഭാ.എന.ശസിവശങന്  എഡസിററഭായസി  'ഭക്കൗതസികശഭാസ  നസിഘണ്ടു'  പ്രസസിദതീകരസികഭാന്

തതീരമഭാനസിചതസ.  പ്രസ്തുത  നസിഘണ്ടുവസികന്റെ  പ്രസഭാധനത്തെസികലെ  അപേഭാകതകള  ചുവകട

കചര്ക്കുന്നു.

1) പ്രതസിഫലെ  തകയഭായസി  50,000/-  രൂപേ  മുന്കൂര്  (ഉത്തെരവസ  നന.പേസി/3776/08/സസില
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തതീയതസി  23.01.2009)  അനുവദസിചതസിനു  കശഷന  05.02.2010  ലെഭാണസ  എഡസിററുമഭായസി

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കരഭാറസില  ഏര്കപടസിരസിക്കുനതസ.  കരഭാറസില  ഏര്കപടുനതസിനസ  മുന്പേസ

പ്രതസിഫലെന അനുവദസിച നടപേടസി കമപ്രകഭാരമല.

2) നസിഘണ്ടുവസിനസ  പ്രതസിഫലെമഭായസി   ₹  1,00,000/-  നലകഭാനഭാണസ  07.11.2007   കലെ

കമസിറസിയസില  തതീരമഭാനസിചതസ.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നസിലെവസികലെ  വദവസ്ഥ  പ്രകഭാരന

ഗന്ഥകഭാരന് അന്തസിമ കകയഴുത്തുപ്രതസി  (Final Manuscript)  സമര്പസിച കശഷന  50%

പ്രതസിഫലെവുന പ്രസിന്റെസിനഗസ  പൂര്ത്തെസിയഭായ കശഷന ബഭാകസി തകയുന അനുവദസിക്കുനതഭാണസ

(Book Preparation Agreement  Para  9).  എനഭാല ഇതസിനു വസിരദമഭായസി,  അന്തസിമ

കകയഴുത്തുപ്രതസി ലെഭസിക്കുനതസിനു മുന്പേസ 50% പ്രതസിഫലെന അനുവദസിച.

3) സസകഭാരദ  സ്ഥഭാപേനമഭായ  അനശസര  ഓഫസ  കസറസ  പ്രസികന്റെഴസിനസ  വര്കസ  ഓര്ഡര്

നലകഭാകത തകന അവര് നസിഘണ്ടുവസികന്റെ കജഭാലെസികള ആരനഭസിക്കുകയുന 12.07.2011 ല

ഭൂരസിഭഭാഗവുന  പൂര്ത്തെസിയഭാക്കുകയുന  കചയ.  എനഭാല  28.10.2014  ലെഭാണസ  കമല

സ്ഥഭാപേനത്തെസിനസ  ഡസി.റസി.പേസി/  കടപസകസറസിനഗസ  കജഭാലെസികള   ഏലപസിച  കകഭാണസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  വര്കസ  ഓര്ഡര്  നലകസിയതസ.  നടപേടസി  കമങ്ങളസികലെ  ഈ  ഗുരതര  വതീഴ്ച

നദഭായതീകരസികത്തെകതല.   കൂടഭാകത  അനശസര  ഓഫസ കസറസ  പ്രസികന്റെഴസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ

ഡസി.റസി.പേസി.  കജഭാലെസികള  നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനസ  അനഗതീകരസിചസിടള  സ്ഥഭാപേനമല.  ഈ

ഡസി.റസി.പേസി.  കസന്റെറസികന  പ്രവൃത്തെസി  ഏലപസിക്കുനത  സനബനസിചസ  എഡസിററുന

ഇന്സസിററ്റ്യൂടമഭായസി  യഭാകതഭാര  കത്തെസിടപേഭാടുകളുന  നടത്തെസിയസിടസിലഭാത്തെതസിനഭാല  പ്രസ്തുത

തതീരമഭാനന  എഡസിറര്  ഏകകണ്ഠമഭാകയടുത്തെതഭാകണനസ  അനുമഭാനസികഭാവുനതഭാണസ.

പ്രസ്തുത  നടപേടസി  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ലെഭാഘവകത്തെഭാകട  കണതസ  നസിഘണ്ടു  പ്രസസിദതീകരണന

കവകുനതസിനസിടയഭായസി.

4)  ഡസി.റസി.പേസി.  കസന്റെറസികന്റെ ഭഭാഗത്തുള വതീഴ്ച കഭാരണന നഭാലെസ മഭാസകത്തെഭാളന ഡസി.റസി.പേസി.

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  മുടങ്ങസിയതഭായസി  22.07.2009  കലെ  കത്തു  പ്രകഭാരന  എഡസിറര്

അറസിയസിചസിടകണങസിലുന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നസിന്നുന  യഭാകതഭാര

നടപേടസികളുമുണഭായസിടസില.  നസിഘണ്ടു  നസിര്മഭാണത്തെസികലെ  പുകരഭാഗതസി  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ
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യഥഭാസമയന  വതീക്ഷസിചസിരന്നുകവങസില  പ്രസ്തുത  പ്രതസിസനസി  പേരസിഹരസിക്കുനതസിനുന

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള തസരസിതകപടുത്തെഭാനുന സഭാധസിക്കുമഭായസിരന്നു.

5) 15.06.2011  ലെഭാണസ  നസിഘണ്ടുവസികന്റെ  1-ാം  ഭഭാഗന  അയചതരഭാന്  ഡയറക്ടര്

എഡസിറകറഭാടസ  ആവശദകപടതസ.  ഇതസിനസ  എഡസിറര്  മറുപേടസി  നലകസിയസിടസില.  2007-ല

ആരനഭസിച പ്രവൃത്തെസി 2011  ആയസിടന പൂര്ത്തെസിയഭാകഭാത്തെത സനബനസിചസ വസിശദതീകരണന

നലകഭാന്  എഡസിറര്  ബഭാദദസ്ഥനഭായസിരസികക  പ്രസ്തുത  വസിഷയത്തെസില

നടപേടസികയടുകഭാത്തെതസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭഭാഗത്തുള ഗുരതര വതീഴ്ചയഭാണസ.

6) ഡസി.റസി.പേസി.  പ്രവ ൃത്തെസിയസികലെ  കഭാലെതഭാമസന  കഭാരണന  നസിഘണ്ടു  അചടസികഭാന്

സഭാധസികഭാത്തെതസിനഭാല  2014  നവനബര്  14  നസ  ബഹ.  രഭാഷ്ട്രപേതസി  കഡഭാ.  എ.പേസി.കജ

അബ്ദുളകലെഭാമസിനസ  നസിഘണ്ടു  പ്രകഭാശനന  നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനഭായസി  ഭക്കൗതസികശഭാസ

നസിഘണ്ടുവസികന്റെ  2  ഡസിജസിറല  പ്രസിന്റുകള  തയഭാറഭാകകണസി  വനതസ  3000/-  രൂപേയുകട

അധസിക സഭാമത്തെസിക ബഭാദദതയുണഭാകസി.

7) പ്രൂഫസ  വഭായനയന  എഡസികറഭാറസിയല  സഹഭായത്തെസിനുമഭായസി  എഡസിറര്  ആവശദകപട

പ്രകഭാരന  കയഭാഗദനഭായ  ആളസികന   മഭാസകവതനവദവസ്ഥയസില  നസിയമസിചസിടന

അപേഭാകതമൂലെന അവസഭാനഘട പ്രൂഫസ വഭായനകഭായസി മകറഭാരഭാകള നസികയഭാഗസിചതസ 3800/-

രൂപേയുകട അധസികകചലെവസിനസിടയഭാകസി.

     കമല വസിവരസിചതസില നസിന്നുന,  ഭക്കൗതസിക ശഭാസ നസിഘണ്ടുവസികന്റെ രൂപേതീകരണത്തെസില

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  യഭാകതഭാര  കമലകനഭാടവുന  വഹസിചസിടസില  എന്നു  വദകമഭാണസ.  പ്രസ്തുത

ഗന്ഥത്തെസികന്റെ പ്രസസിദതീകരണത്തെസികലെ കഭാലെതഭാമസത്തെസിനുന അധസികകചലെവസിനുന പൂര്ണ്ണ

ഉത്തെരവഭാദസിത്തെന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനഭാണസ.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഖദഭാതസി  ഉയര്ത്തെഭാനുതകുന

ഇത്തെരന  ഗന്ഥങ്ങളുകട  പ്രസസിദതീകരണന  സമയകസിപ്തതകയഭാകട  കുറമറതഭാക്കുനതസിനസ

ഭഭാവസിയസില ശദസികകണതഭാണസ.

8)  ഭക്കൗതസികശഭാസ  നസിഘണ്ടു  -    പ്രസസിദതീകരണത്തെസികലെ  കഭാലെതഭാമസന    3000/-

രൂപേയുകട അധസികകചലെവസ

      ഭക്കൗതസിക  ശഭാസ  നസിഘണ്ടുവസികന്റെ  ഡസി.റസി.പേസി.  കജഭാലെസികളകഭായസി  അനശസര

ഓഫസ കസറസ  പ്രസികന്റെഴസികനയഭാണസ  ചുമതലെകപടുത്തെസിയസിരനതസ.  2007-ല  ആരനഭസിച
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ഡസി.റസി.പേസി.  പ്രവൃത്തെസിയസികലെ  കഭാലെതഭാമസന  കഭാരണന  പ്രസ്തുത  നസിഘണ്ടുവസികന്റെ  അചടസി

സമയബനസിതമഭായസി  പൂര്ത്തെസിയഭാകഭാന്  സഭാധസിചസിടസില.  2014  നവനബര്  14  നസ

നസിശഭാഗനസി ഓഡസികറഭാറസിയത്തെസില ബഹ.  രഭാഷ്ട്രപേതസി കഡഭാ.  എ.പേസി.കജ അബ്ദുളകലെഭാന,

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  109  ശഭാസഗന്ഥങ്ങള പ്രകഭാശനന കചയ്ത കവളയസില പ്രസ്തുത നസിഘണ്ടു

വസികന്റെ  പ്രകഭാശനവുന  തതീരമഭാനസിച.  തടര്നസ  അനശസര  പ്രസികന്റെഴസില  നസിന്നു  തകന  2

ഡസിജസിറല പ്രസിന്റുകള എടുക്കുകയുണഭായസി. പ്രസ്തുത ഇനത്തെസില കചലെവഭായ 3000/- രൂപേ (1

കകഭാപസികസ  1500/-  രൂപേ  നസിരകസില)  14.07.2016  കലെ  150174-ാം  നമര്  കചകസ

പ്രകഭാരന  (വക്കൗ.നന.  544/07-2016)  അനശസര  ഓഫസ കസറസ  പ്രസികന്റെഴസിനസ  അനുവദസിച.

(ഡസി.റസി.പേസി.  ചഭാര്ജുളകപകട  21,789/-  രൂപേ  നലകസി).  ഡസി.റസി.പേസി.  കസന്റെറസികന്റെയുന

എഡസിറര് കപ്രഭാഫ. എന. ശസിവശങകന്റെയുന ഭഭാഗത്തു നസിന്നുണഭായ വതീഴ്ചയുന ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ

യഥഭാവസിധ കമലകനഭാടത്തെസികന്റെ അഭഭാവവുന  കഭാരണന അധസികന കചലെവഴസികകണസി വന

3000/-  രൂപേ  ഓഡസിറസില  അനഗതീകരസിക്കുനസില.  ഈ  തക  ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ

ഉകദദഭാഗസ്ഥരസില  നസിന്നുന  ഈടഭാകകണതഭാണസ.  (ഓഡസിറസ  എന്കസയറസി  നന.

26/30.08.17)

9)   ഭക്കൗതസികശഭാസ നസിഘണ്ടു   -   പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസിനസ   3800/-   രൂപേ അധസികന അനുവദസിച

            നസിഘണ്ടുവസികന്റെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള കഭാരദക്ഷമമഭാക്കുനതസിനസ പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസിനുന

എഡസിറസിനഗസിനുമഭായസി  ഒര  സ്ഥസിരന  സഹഭായസി  അനസിവഭാരദമഭാകണനസ  എഡസിറര്

ആവശദകപടതനുസരസിചസ  അകദ്ദേഹന  പ്രസ്തുത  കജഭാലെസിക്കു  കയഭാഗദകനനസ  സഭാക്ഷദകപടു

ത്തെസിയ  ആകള  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഉപേഭാധസികളസിലഭാകത  അനഗതീകരസിക്കുകയുന  5000/-  രൂപേ

പ്രതസിമഭാസ കവതനത്തെസിനസ ഒര വര്ഷകത്തെകസ നസികയഭാഗസിക്കുകയുന കചയ. ഈയസിനത്തെസില

ആകക  60,000/-  രൂപേ കചലെവുണഭായസി.  എനഭാല ഇതസിനു പുറകമ കപേകജഭാനസിനസ  10/-

രൂപേ നസിരകസില  380  കപേജസിനസ  3800/-  രൂപേ ശതീ.റസി.ഐ. ഉണ്ണസിക്കൃഷ്ണന് എനയഭാളകസ

17.05.2016  കലെ  പേസി/2048(3)/14/സസില  ഉത്തെരവസ  പ്രകഭാരന  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസിനഭായസി

വതീണ്ടുന അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു.
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               അവസഭാന മഭാനുസസിപേസറസ  പേരസികശഭാധസിചകപഭാള ഗുരതര പേസിശകുകള

കകണത്തെസിയതസിനഭാലെഭാണസ  ശഭാസ  പുസ്തകങ്ങളുകട  പ്രൂഫസ  കനഭാകസി  പേരസിചയമുള  ശതീ.

റസി.ഐ.  ഉണ്ണസിക്കൃഷ്ണകന  പ്രസ്തുത  കജഭാലെസി  ഏലപസിചകതനഭാണസ  ഫയലെസില

വസിശദതീകരസിചസിരസിക്കുനതസ  (കനഭാടസ  ഫയല കപേജസ  നന.  15  ഖണസിക  32).  ഗന്ഥകഭാരന്

ഗന്ഥത്തെസികന്റെ  പൂര്ണ്ണരൂപേത്തെസിലുള  അവസഭാനപ്രതസി  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  നസിശസിത

സമയത്തെസിനുളസില  സമര്പസിക്കുകയുന  ആയതസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ആവശദമഭായ

തസിരത്തെലുകള  വരത്തെസിയ  കശഷന  ഡസി.റസി.പേസി.  കചയ്യുനതസിനസ  ഏലപസിക്കുകയുന

ഡസി.റസി.പേസി.  കചയ  ലെഭസിക്കുന  പ്രതസി  പ്രൂഫസ  റതീ ഡര്  തസിരത്തുകയുന  കചയ്യുനതഭാണസ

നസിലെവസികലെ രതീതസി.  എനഭാല  ഭക്കൗതസികശഭാസ നസിഘണ്ടുവസികന്റെ അവസഭാന മഭാനുസസിപേസറസ

എഡസിറര്  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  സമര്പസിക്കുകകയഭാ  ആദദഘട  പേരസികശഭാധന  നടത്തുകകയഭാ

കചയ്തസിടസില.  പേകരന  നസിഘണ്ടുവസികന്റെ  കകയഴുത്തു  പ്രതസി  എഡസിറര്  തകന  കനരസിടസ

ഡസി.റസി.പേസി യസ ഏലപസിക്കുകയുന പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസിനു നലകുകയുന കചയ. ഇതവഴസി 3800/-

രൂപേ അധസികന അനുവദസികഭാനുണഭായ കഭാരണന വസിശദതീകരസികകണതഭാണസ.

10)   ഭക്കൗതസികശഭാസ നസിഘണ്ടു    -    ഡസി  .  റസി  .  പേസി  /    കടപസകസറസിനഗസ  യഥഭാസമയന വര്കസ

ഓര്ഡര്  നലകസിയസില  -    ഉയര്ന നസിരകസില  പ്രതസിഫലെന  നലകസിയതസിലൂകട    1152/-

രൂപേ അധസികന കചലെവഴസിച

              ഭക്കൗതസികശഭാസ നസിഘണ്ടുവസികന്റെ   ഡസി.റസി.പേസി/ കടപസകസറസിനഗസ കജഭാലെസികള 2008

വര്ഷന  മുതലെഭാണസ  അനശസര  ഓഫസ കസറസ  പ്രസികന്റെഴസില  എഡസിറര്  കപ്രഭാഫ.  എന.

ശസിവശങരകന്റെ നസിര്കദ്ദേശഭാനുസരണന ആരനഭസിചതസ. പ്രസ്തുത കഭാലെയളവസില D 1/4 കസസസ

പുസ്തകങ്ങളുകട ഡസി.റസി.പേസി/  കടപസകസറസിനഗസ ചഭാര്ജസ  23/-  രൂപേയഭായസിരന്നു. 18.06.2012

കലെ പേസി/1687/2012/സസില നമര് ഉത്തെരവു പ്രകഭാരന ഇതസ 26/- രൂപേയഭാകസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

വര്ദസിപസിച. 2011  വര്ഷന തകന നസിഘണ്ടുവസികന്റെ ഡസി.റസി.പേസി.  കജഭാലെസികള ഭൂരസിഭഭാഗവുന

പൂര്ത്തെസിയഭായതഭായസി എഡസിററുകട കത്തുകളസില നസിന്നുന വദകമഭാണസ. എനഭാല ഡസി.റസി.പേസി.

പ്രവൃത്തെസി  കമലസ്ഥഭാപേനത്തെസിനസ  വര്കസ  ഓര്ഡര്  പ്രകഭാരന  നലകസിയസിരസിക്കുനതസ

28.10.2014  ല  ആണസ.  (ഉത്തെരവസ  നന.പേസി.1/2843-A/2014/സസില  തതീ.  28.10.14).

അതനുസരസിചസ പുതകസിയ നസിരകസില പ്രതസിഫലെന അനുവദസിക്കുകയുന കചയ. (കചകസ നന.
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150174/14.07.16).  സ്ഥഭാപേനത്തെസിനസ  കൃതദസമയത്തെസ  തകന  വര്കസ  ഓര്ഡര്

നലകഭാത്തെതസിനഭാലെഭാണസ പുതകസിയ നസിരകസിലുള പ്രതസിഫലെന അനുവദസികകണസി വനതസ.

ഇപ്രകഭാരന വര്ദസിച നസിരകസിലുള പ്രതസിഫലെന അനുവദസിചതസിലൂകട ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ 1152/-

രൂപേയുകട അധസികകചലെവുണഭായസി. വസിശദവസിവരന ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

അനുവദസിച തക (പുതകസിയ നസിരകസ)

ആകക കപേജുകള X26 രൂപേ + 20% അധസികന   -         9984/-

(320X26+ (320X26) 20%)

അനുവദനതീയമഭായ തക (പേഴയ നസിരകസ)           -          8832/-

(320X23+ (320X23) 20%)
                                                                    --------------------
അധസികന അനുവദസിചതസ                                     1152/-
                                                                   =============

           നടപേടസികമങ്ങള യഥഭാസമയന പേഭാലെസികഭാത്തെതസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭഭാഗത്തുള

വതീഴ്ചയഭാണസ.  ഇപ്രകഭാരന  അധസികന  കചലെവഴസികകണസി  വന  1152/-  രൂപേ  ഓഡസിറസില

അനഗതീകരസിക്കുനസില.  പ്രസ്തുത  തക  ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ  ഉകദദഭാഗസ്ഥരസില  നസിന്നുന

ഈടഭാകകണതഭാണസ. (ഓഡസിറസ എന്കസയറസി നന. 26/30.08.17).

11)  '  അനന്തകത്തെ അറസിഞ്ഞെയഭാള  -    രഭാമഭാനുജന് എന പ്രതസിഭയുകട ജതീവസിതന  '    എന

പുസ്തകത്തെസിനസ  കറഭായലറസി  അനുവദസിചതസികന്റെ  മഭാനദണന  വദകമല  -  40,000/-

രൂപേയുകട കചലെവസ തടസ്സകപടുത്തുന്നു  .

          'അനന്തകത്തെ അറസിഞ്ഞെയഭാള- രഭാമഭാനുജന് എന പ്രതസിഭയുകട ജതീവസിതന' (സസില

നന.  3000)  എന  പുസ്തകത്തെസികന്റെ  കറഭായലറസിയഭായസി  40,000/-  രൂപേ  കചകന

രഭാമഭാനുജന് മഭാത്തെമഭാറസികല കസഭാകസറസികസ അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു  (പ്രസ്തുത തകയസില

നസിന്നുന 2% ആദഭായനസികുതസി കുറവു കചയ്തകശഷന 39,200/-  രൂപേ കചകസ നന. 150170/

12.07.2016  (വക്കൗചര് നന.  539/7-16)  പ്രകഭാരന  സ്ഥഭാപേനത്തെസിനു നലകസി).  പേരഭാമര്ശ

കചലെവുമഭായസി ബനകപടസ പേരസികശഭാധനയസ ഹഭാജരഭാകസിയ ഫയലുകളസില (നന. എസസ.പേസി.

3/1859/13/സസില.എസസ.പേസി.3/1959/13/സസില)  .  പ്രസ്തുത  തക  അനുവദസിച  കകഭാണ്ടുള

ഡയറക്ടറുകട ഉത്തെരവസ കറഭായലറസി കണകഭാകസിയതസികന്റെ വസിവരങ്ങള എനസിവ ലെഭദമല.
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2015-16  വര്ഷകത്തെ  കറഭായലറസി  കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരന  പ്രസ്തുത  പുസ്തകത്തെസികന്റെ  78

കകഭാപസികളഭാണസ  കറഭായലറസികസ  അര്ഹമഭായതസ.  അതനുസരസിചസ  ഒര  കകഭാപസികസ  400/-

രൂപേ  വസിലെയുള  പുസ്തകത്തെസിനസ  5%  നസിരകസില  1560/-  രൂപേയഭാണസ  കറഭായലറസി

അനുവദസികകണതസ.  ആയതസിനു പേകരന  40,000/-  രൂപേ അനുവദസിചതസികന്റെ മഭാനദണന

കബഭാദദകപടഭാനഭായസില.  കമല സഭാഹചരദത്തെസില ഈയസിനത്തെസില കചലെവഭായ 40,000/-

രൂപേ ഓഡസിറസില തടസ്സകപടുത്തുന്നു.

12)  ഇന്തദ    2020  (5-  ാം  പേതസിപസ  )-    അഡസഭാന്സസ  കറഭായലറസി  അനുവദസിചതസികന്റെ

കരഖകള ലെഭദമല –   30,000/-   രൂപേയുകട കചലെവസ തടസ്സകപടുത്തുന്നു  .

             'ഇന്തദ  2020'  (5-ാം  പേതസിപസ)  എന പുസ്തകത്തെസിനസ  അഡസഭാന്സസ

കറഭായലറസിയഭായസി 30,000/- രൂപേ ഡസി.ഡസി.നന. 105419/ 08.04.16(വക്കൗചര് നന. 156/04-

2016)  പ്രകഭാരന  നറ്റ്യൂ  ഡലഹസി  കപേന്ഗസസിന്  ബക്സസിനസ  അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത

പുസ്തകത്തെസിനസ അഡസഭാന്സസ കറഭായലറസി അനുവദസിച കകഭാണ്ടുള ഡയറക്ടറുകട ഉത്തെരകവഭാ

അഡസഭാന്സസ കറഭായലറസി അനുവദസിചതസിനുള സഭാഹചരദന വദകമഭാക്കുന മറ്റു കരഖകകളഭാ

പേരസികശഭാധനയ ലെഭദമഭാകസിയസില. 2015-16 വര്ഷകത്തെ കറഭായലറസി കസറസകമന്റെസില പ്രസ്തുത

പുസ്തകത്തെസികന്റെ വസിലപന, അനുവദസിച കറഭായലറസി തടങ്ങസിയവ സനബനസിച വസിവരങ്ങള

ഉളകപടുത്തെസിയസിടസില.  കമലപറഞ്ഞെ  കഭാരണങ്ങളഭാല  ഈയസിനത്തെസില  കചലെവഭായ

30,000/- രൂപേ ഓ ഡസിറസില തടസ്സകപടുത്തുന്നു.

13)  നറ്റ്യൂഡലഹസി  പ്രവഭാസസി  ഭഭാരതതീയ  കകനത്തെസിനസ  പുസ്തകന  വസിതരണന

കചയ്തതസിനു  കരഖകളസില  -    കകഭാറസിയര്  ചഭാര്ജസിനത്തെസില  മുന്കൂര്  അനുവദസിച

3000/-   രൂപേ തടസ്സകപടുത്തുന്നു  .

            2016 ഒകക്ടഭാബര് 2-ാം തതീയതസി നറ്റ്യൂ  ഡലഹസിയസില ഉദസഘഭാടനന കചയ്ത പ്രവഭാസസി

ഭഭാരതതീയ  കകനത്തെസില  പ്രദര്ശസിപസിക്കുനതസിനഭായസി  ശൂരനഭാടസ  കുഞ്ഞെന്പേസിള,  ഉള്ളൂര്,

കഡഭാ. എന.  ലെതീലെഭാവതസി തടങ്ങസിയവരകട 14,733/-  രൂപേ മുഖവസിലെയുള 79 പുസ്തകങ്ങള

സക്കൗജനദമഭായസി അയച കകഭാടുക്കുനതസിനസ സനസ്ഥഭാന സര്കഭാരസികന്റെ നസിര്കദ്ദേശ പ്രകഭാരന

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  തതീരമഭാനസിക്കുകയുന  (ഉത്തെരവസ  നന.  എസസ.പേസി.5/1919/16/സസില  തതീയതസി
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03.09.16)  ആയതസ  കകഭാറസിയര്  അയയനതസിനസ  ശതീ.  എസസ.  സുകലെമഭാന്,  പേറ്റ്യൂണസിനസ

3000/-  രൂപേ മുന്കൂര് കണസിജന്സസി ഇനത്തെസില അനുവദസിക്കുകയുന കചയ. (വക്കൗചര് നന.

880/09-2016).  പ്രസ്തുത  ഫയല  പേരസികശഭാധസിചതസില  കണ  അപേഭാകതകള  ചുവകട

കചര്ക്കുന്നു.

1) 14,733/-  രൂപേ  മുഖവസിലെയുള  79  പുസ്തകങ്ങള  അയച  കകഭാടുക്കുനതസിനഭാണസ

തതീരമഭാനസിചകതങസിലുന  ഫയലെസില  ലെഭദമഭായ  പേടസികയസില  76  പുസ്തകങ്ങളുകട

വസിവരങ്ങളഭാണസ  ഉളകപടുത്തെസിയസിടളതസ.  ഇവയുകട  മുഖവസിലെ  കരഖകപടുത്തെസിയസിടസില.

പുസ്തകങ്ങളുകട പേടസിക ഡയറക്ടര് അനഗതീകരസിചസിടമസില.

2) തകദ്ദേശതീയ  ഭഭാഷയസികലെ  പ്രശസ്തരഭായ  എഴുത്തുകഭാരകട  കൃതസികള  സനഭഭാവന

കചയഭാനഭാണസ വസികദശകഭാരദ മന്ത്രഭാലെയന ആവശദകപടസിരനകതങസിലുന അയച കകഭാടുത്തെ

പുസ്തകങ്ങളുകട പേടസികയസില ഇത്തെരന പുസ്തകങ്ങള വസിരലെസില എണ്ണഭാവുനവ മഭാത്രകമയുള.

3) വസികദശകഭാരദ മന്ത്രഭാലെയത്തെസിനസ പുസ്തകങ്ങള അയച കകഭാടുത്തെതസികന്റെയുന കകഭാറസിയര്

അയയനതസിനസ മുന്കൂര് അനുവദസിച 3000/- രൂപേ കമതീകരസിചതസികന്റെയുന കരഖകളസില.

             ഈ വസിഷയത്തെസില നലകസിയ ഓഡസിറസ എന്കസയറസികസ (നന.9/07.08.2017)

ലെഭസിച മറുപേടസിയസില ശതീ. എസസ. സുകലെമഭാന്, പേറ്റ്യൂണ  കമല തക കചലെവസ സനബനസിച

വക്കൗചറുകകളഭാ  മറ്റു  കരഖകകളഭാ  ലെഭദമഭാകസിയസിടസിലഭാത്തെതസിനഭാലെഭാണസ  തക

കമതീകരസികഭാത്തെകതനസ  വസിശദതീകരസിചസിടളതസ.  പ്രസ്തുത  കചലെവസ  ഓഡസിറസില

തടസ്സകപടുത്തുന്നു.  തക കമതീകരസികഭാത്തെ പേക്ഷന ആയതസ  ശതീ.  എസസ.  സുകലെമഭാകന്റെ

ബഭാദദതയഭായസി കണകഭാക്കുനതഭാണസ.

14)  സസകഭാരദ  ഡസി  .  റസി  .  പേസി  .    കസന്റെറുകളകസ  ഡസി  .  റസി  .  പേസി  കജഭാലെസികള  അനുവദസിക്കുനതസിനസ

നസിശസിത കരഭാര്  /   മഭാനദണങ്ങള തയഭാറഭാകസിയസിടസില

             ബകസ കപ്രഭാ ഡക്ഷന് കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന 2016-17 വര്ഷന ഡസി.റസി.പേസി/ കടപസ

കസറസിനഗസ  ചഭാര്ജസിനത്തെസില  സസകഭാരദ  ഡസി.റസി.പേസി  കസന്റെറുകളകസ  9,08,964/-  രൂപേ

പ്രതസിഫലെന അനുവദസിചസിടണസ. 2015-16 ല ഈയസിനത്തെസികലെ ആകക കചലെവസ 7,13,198/-

രൂപേയഭായസിരന്നു.  പ്രതസിവര്ഷന  ഇത്രയധസികന  തക  ഈയസിനത്തെസില  സസകഭാരദ

സ്ഥഭാപേനങ്ങളകസ നലകസിയസിടന പ്രസ്തുത സ്ഥഭാപേനങ്ങളുമഭായസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ നസിയമഭാനുസൃത
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കരഭാറസില ഏര്കപടുകകയഭാ ഡസി.റസി.പേസി. കജഭാലെസികളസികലെ കഭാരദക്ഷമതയുന സമയകസിപ്തതയുന

ഉറപഭാക്കുനതസിനസ  മഭാനദണങ്ങള  നസിശയസിക്കുകകയഭാ  കചയ്തസിടസില.  ഇതസ  ഡസി.റസി.പേസി

കജഭാലെസികളസികലെ  കഭാലെതഭാമസത്തെസിനുന,  അതമൂലെന  പുസ്തക  പ്രസസിദതീകരണന

കവകുനതസിനുന കഭാരണമഭാകുന്നു.  പ്രസസിദതീകരണ കജഭാലെസികളസികലെ കഭാലെതഭാമസന മൂലെന

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പ്രസഭാധന ചരസിത്രത്തെസില കപേഭാന്തൂവലെഭാകകണ പേലെ ബൃഹതസഗന്ഥങ്ങളുന

യഥഭാസമയന പ്രസസിദതീകരസികഭാന് കഴസിയഭാത്തെ അവസ്ഥ വന്നു കചരന്നു. 

                ബസികയഭാണസ പേബസികഷഴസ എന സ്ഥഭാപേനത്തെസിനു മഭാത്രന 2016-17 വര്ഷന

4,13,513/-  രൂപേ  ഡസി.റസി.പേസി.  ചഭാര്ജസിനത്തെസില  അനുവദസിചസിടണസ.   30.01.2001  ല

1000/-  രൂപേ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  കസകറ്റ്യൂരസിറസി  കഡകപഭാസസിറഭായസി  ഒടുകസിയസിടളതഭാണസ

(രസതീതസ  നന.  35141/30.01.01)  നഭാളസിതവകര  ഡസി.റസി.പേസി.  വര്കസ  കചയഭാനുള

സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ അര്ഹതയഭായസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ അനഗതീകരസിചസിടളതസ. തച്ഛമഭായ തകയുകട

മുതലമുടകസിലൂകട  പ്രതസിവര്ഷന  ലെക്ഷകണകസിനു  രൂപേയുകട  വരമഭാനമഭാണസ  ഇത്തെരന

സ്ഥഭാപേനങ്ങള  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  നസിന്നുന  കനടസികയടുക്കുനകതനസ  ഇതസില  നസിന്നുന

വദകമഭാകുന്നു.  നസിശസിത  മഭാനദണങ്ങകളഭാ  കരഭാര്  വദവസ്ഥകകളഭാ  നസിലെവസിലെസിലഭാത്തെ

തസിനഭാല  ഡസി.റസി.പേസി.  കജഭാലെസികളസികലെ  കഭാലെതഭാമസത്തെസിനുന  മറപേഭാകതകളക്കുന  പ്രസ്തുത

സ്ഥഭാപേനത്തെസികനതസികര നടപേടസികയടുകഭാന് ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ കഴസിയഭാത്തെ സഭാഹചരദമഭാണസ

നസിലെവസിലുളതസ.

        എഡസിറര് ഡസി.റസി.പേസി. വര്കസ ഓര്ഡര് നലകഭാന് നസിര്കദ്ദേശസിക്കുന സ്ഥഭാപേനത്തെസിനസ

ഡയറക്ടര്  അനഗതീകഭാരന  നലകുനതഭാണസ  നസിലെവസികലെ  രതീതസി.  ഇതസ  ചസിലെ  പ്രകതദക

സ്ഥഭാപേനങ്ങളസില മഭാത്രന ഡസി.റസി.പേസി കജഭാലെസികള ഒതങ്ങുനതസിനു കഭാരണമഭാകുന്നു. പ്രസ്തുത

കജഭാലെസികള  കഭാരദക്ഷമമഭാക്കുനതസിനുന  സമയബനസിതമഭായസി  കതറ്റുകള  കൂടഭാകത

നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനുന  മഭാനദണങ്ങള നസിശയസികകണതന കരഭാറസില ഏര്കപകടണതന

അനസിവഭാരദമഭാണസ.  ആയതസിനസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭഭാഗത്തു നസിന്നുന കസിയഭാത്മക സമതീപേനന

ആവശദമഭാണസ. 

       പേരഭാമര്ശ വസിഷയത്തെസില തഭാകഴപറയുന നസിര്കദ്ദേശങ്ങള കമസിറസി അനഗതീകഭാരത്തെസിനു

വസികധയമഭായസി  നടപസിലെഭാക്കുനതസിനസ  ഓഡസിറസ ശുപേഭാര്ശ കചയ്യുന്നു.
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1) ഡസി.റസി.പേസി.  സ്ഥഭാപേനങ്ങള  കതകരകഞ്ഞെടുക്കുനതസിനസ  വദകമഭായ  കയഭാഗദതഭാ

മഭാനദണങ്ങള തയഭാറഭാകസി അതസിന്പ്രകഭാരന ഓകരഭാ പുസ്തകത്തെസികന്റെയുന വര്കസിനു

കരഭാര് ഉണഭാക്കുക.

2) ഡസി.റസി.പേസി  കജഭാലെസികള  പൂര്ത്തെസിയഭാകസി  സമര്പസിക്കുനതസിനസ  കൃതദമഭായ

സമയപേരസിധസി കരഭാറസില കരഖകപടുത്തുക.

3) കജഭാലെസിയസില സ്ഥഭാപേനങ്ങള വതീഴ്ച വരത്തുകമഭാള അതസികനതസികര സസതീകരസിക്കുന

നടപേടസികള വദകമഭായസി വസിശദമഭാക്കുക.

4) നസിലെവസില  നലകസിയ  കജഭാലെസികള  കുടസിശസികയുള  സ്ഥഭാപേനങ്ങളകസ  പുതസിയ

കജഭാലെസികള അനുവദസികഭാതസിരസിക്കുക.

5) ഓകരഭാ സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെയുന ഡസി.റസി.പേസി.  കജഭാലെസികളസികലെ  പുകരഭാഗതസി പ്രതസിമഭാസന

അവകലെഭാകനന കചയ്യുക.

6) കരഭാറസില വദകവുന സുതഭാരദവുമഭായ വദവസ്ഥകള ഉളകപടുത്തുക.

7) കസകറ്റ്യൂരസിറസി  കഡകപഭാസസിറസ/  ഗദഭാരണസി  തക  എസസികമറസികന്റെ  ചടപ്രകഭാരമുള

നസിരകസിനനുസൃതമഭായസി വഭാങ്ങുക.

15)  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  -    ദശലെക്ഷങ്ങളുകട  അചടസി  കജഭാലെസി  സസകഭാരദ  പ്രസ്സസികന

ഏലപസിക്കുകമഭാള  -   നസിയമഭാനസൃത കരഭാര് കവയനസില  .

        അറസിവസ-  നസിറവസ പേരമരയസിലകപട  'നവകജദഭാതസി ശതീ കരണഭാകര ഗുര'  എന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ  വസിവസിധ  പേതസിപ്പുകളുകട  അചടസി  പ്രതസിഫലെമഭായസി  ശസിവകഭാശസിയസികലെ

ഗുരവന്ദനന  ഓഫസ കസറസ  പ്രസ്സസിനസ  25,97,675/-  രൂപേ   തഭാകഴപറയുന  പ്രകഭാരന

അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു.

എഡതീ
ഷന്

സസില
നന

കകഭാപസികളു
കട എണ്ണന

തക
(ആദഭായനസികുതസി

കുറചളതസ)

വക്കൗചര് നന/
തതീയതസി

കചകസ നന/
തതീയതസി

9 3985 50100 603905 91/ 4-2016 150024/
12.04.16

0 3995 50100 603905 162/ 4-2016 150050/
29.04.16
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11 3999 40100 483405 210/ 5-2016 3453798/
05.05.16

12 4001 50100 603905 249/ 5-2016 3453800/
18.05.16

13 4024 25100 302555 437/ 6-2016 150136/
25.06.16

ആകക 215500 25,97,675

                'നവകജദഭാതസി ശതീ കരണഭാകര ഗുര'  വസികന്റെ  50,000  കകഭാപസികള

അടസിയന്തസിരമഭായസി  ശഭാന്തസിഗസിരസി  ആശമത്തെസിനു  നലകകണതസിനഭാല  പ്രസ്തുത

പുസ്തകത്തെസികന്റെ അചടസി ഗുരവന്ദനന ഓഫസ കസറസ പ്രസ്സസികന ഏലപസികഭാകമന എഡസിറര്

ശതീ.  പേസി.വസി.  രഭാജകന്റെ  30.03.2016  കലെ  സമര്പണന  ഡയറക്ടര്  അനഗതീകരസിക്കുകയുന

9-ാം പേതസിപഭായസി  50100  കകഭാപസികള അചടസിക്കുകയുന കചയ.  ഇതസികന്റെ തടര്ചയഭായസി

165400  കകഭാപസികള  കൂടസി  വസിവസിധ  എഡതീഷനുകളസിലെഭായസി  അചടസിചസിടന  പ്രസ്തുത

സ്ഥഭാപേനവുമഭായസി  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  നസിയമഭാനുസൃത   കരഭാറസില  ഏര്കപടുകകയഭാ  പേരഭാമര്ശ

വസിഷയത്തെസികന്മേല ഭരണസമസിതസി അനഗതീകഭാരന കതടുകകയഭാ കചയ്തസിടസില.

            ഇത്തെരത്തെസില വലെസികയഭാര പ്രവൃത്തെസി സഭാമത്തെസികവുന  ഭക്കൗതസികവുമഭായ

സുരക്ഷസിതതസന  ഉറപഭാകസി കചയ്യുനതസിനു പേകരന എഡസിററുകട നസിര്കദ്ദേശത്തെസികന്റെ മഭാത്രന

അടസിസ്ഥഭാനത്തെസില  യഭാകതഭാര  ഉടമടസിയുകടയുന  പേസിന്ബലെമസിലഭാകത   സസകഭാരദ

സ്ഥഭാപേനകത്തെ  ഏലപസിച  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നടപേടസി  ചടവസിരദവുന  നദഭായതീകരസികഭാനഭാ

വഭാത്തെതമഭാണസ. ഭഭാവസിയസില ഇത്തെരന അപേഭാകതകള ഒഴസിവഭാകഭാന് ശദസികക ണതഭാണസ.

16) '  നവകജദഭാതസി ശതീ കരണഭാകര ഗുര  '-   വസിവസിധ പേതസിപ്പുകളകസ വദതദസ്ത അചടസി

നസിരക്കുകള അനുവദസിച

      നസിലെവസികലെ  അനഗതീകൃത  അചടസി  നസിരകനുസരസിചസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  തയഭാറഭാകസിയ

കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന  'നവകജദഭാതസി ശതീ കരണഭാകര ഗുര'  എന പുസ്തകത്തെസികന്റെ ഒര

കകഭാപസി  അചടസിക്കുനതസിനുള  യഥഭാര്ത്ഥ  കചലെവസ  12.39  രൂപേയഭാണസ  (ഫയല  നന.

പേസി/958/2015/സസില/കുറസിപസ  ഫയല  കപേജസ  നന.  529).  എനഭാല  പ്രസ്തുത  നസിരകസ
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കണകസികലെടുകഭാകത  പേരഭാമര്ശ  പുസ്തകത്തെസികന്റെ  വസിവസിധ  പേതസിപ്പുകളകസ  വദതദസ്ത

നസിരകസില പ്രതസിഫലെന അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു. വസിശദവസിവരന ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

പേതസിപസ സസില
നന

പ്രസ്സസികന്റെ കപേരസ കകഭാപസി
കളുകട
എണ്ണന

ഒര
പുസ്തകത്തെസിനസ
അനുവദസിച

നസിരകസ

അനുവ
ദസിച
തക

9 3985 ഗുരവന്ദനന ഓഫസ കസറസ പ്രസസ 50100 12.30 616230

5 3969 സുജസിലെസി കളര് പ്രസികന്റെഴസ 10100 12.91 130342

6 3974 സുജസിലെസി കളര് പ്രസികന്റെഴസ 20100 12.58 252890

7 3982 സുജസിലെസി കളര് പ്രസികന്റെഴസ 30100 12.47 375425

4 3944 M/s.  മറത്തെസില  പ്രസികന്റെഴസ  &
പേബസികകഷന്

10100 12.91 130342

3 3939 കസന്റെസ കജഭാസഫസ പ്രസ്സസ 20100 12.58 252890

1 3848 കസഭാളഭാര് ഓഫസ കസറസ പ്രസ്സസ 1100 15.91 17500

13 4024 ഗുരവന്ദനന ഓഫസ കസറസ പ്രസ്സസ 25100 12.30 308730
                                                                       

                 ഒകര പ്രവൃത്തെസിക്കു തകന വദതദസ്ത നസിരക്കുകള അനുവദസിച നടപേടസി

നദഭായതീകരസികത്തെകതല.  ബഭാകസ  &  കവറസ  /  കളര്  പ്രസിന്റെസിനഗസ  അനുവദനതീയമഭായ

കപേപര്  കവയസകസജസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കൃതദമഭായസി  നസിര്ണ്ണയസിചസ  ഉത്തെരവഭായസിടസിലഭാത്തെതസ

കഭാരണന  സസകഭാരദ  പ്രസ്സുകള  വദതദസ്ത  കവയസകസജസ  നസിരക്കുകള  അവകഭാശകപടുന

തസിനസിടയഭാകുന്നു. ഇതസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ സഭാമത്തെസിക നഷമുണഭാക്കുന്നു എനസ വദകമഭാണസ.

ഇപ്രകഭാരമുള  അനഭാവശദ  കചലെവുകള  ഒഴസിവഭാക്കുനതസിനഭായസി  കൃതദവുന  വദകവുന

സുതഭാരദവുമഭായ വദവസ്ഥകള ഉളകപടുത്തെസി സസകഭാരദ  പ്രസ്സുകളുമഭായുള അചടസികരഭാര്

പുതകകണതസ  അനസിവഭാരദമഭാണസ.  പേരഭാമര്ശ  വസിഷയത്തെസില  ഭരണ  സമസിതസിയുകട

അടസിയന്തസിര ശദ ക്ഷണസിക്കുന്നു.

17)  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  സസകഭാരദ  വദകസികകള  ഏലപസിച  -    അധസിക  കചലെവസ

1,55,702/-   രൂപേ

       പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ സസകഭാരദ വദകസികള വഴസി നസിര്വ്വഹസിച ഇനത്തെസില തന്വര്ഷന
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1,55,702/-  രൂപേ  കചലെവസ  വനസിടണസ.  പ്രൂഫസ  റതീഡര്,  കകഭാപസി  കഹഭാളഡര്  എനതീ

തസ്തസികകളസില  എടസ  ജതീവനകഭാര്  നസിലെവസിലുളകപഭാഴഭാണസ  പ്രസ്തുത  കജഭാലെസി  സസകഭാരദ

വദകസികകള ഏലപസിചതസ.  കകരള ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടറുകട  05.03.2014  കലെ

534/14/സസില  നമര് ഉത്തെരവസ പ്രകഭാരന വസിജഭാനമുദ്രണന പ്രസ്സസില കരഭാര് നസിയമനന

ലെഭസിച  പ്രൂഫസ  റതീ   ഡര്മഭാകരയുന,  കകഭാപസികഹഭാളഡര്മഭാകരയുന  കജഭാലെസി  കമതീകരണഭാടസി

സ്ഥഭാനത്തെസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികലെ  മറസ  വസിഭഭാഗങ്ങളസികലെയസ  മഭാറസി  നസിയമസിച.  ശതീ.  ദതീപു.

എ.ബസി  (പ്രൂഫസ  റതീഡര്)  വസിജഭാനമുദ്രണന  പ്രസ്സസികലെ  എസഭാബസികഷ്മെന്റെസ  കജഭാലെസികള

കചയ്യുനതസിനുന ശതീ.  റഭാഫസി.  എന  (യു.ഡസി.  കകഭാപസി കഹഭാള ഡര്)  കലെബ്രറസിയസിലുന,  ശതീ.

ബസിജു.  ബസി.കക  (യു.ഡസി.  കകഭാപസി  കഹഭാളഡര്)  എഡസികറഭാറസിയല വസിഭഭാഗത്തെസിലുന ശതീ.

അനതീഷസ കൃഷ്ണ  (യു.ഡസി.  കകഭാപസി  കഹഭാളഡര്)  വസിജഭാനകകരളസിയുകട  കമലകനഭാട

വുമഭാണസ നസിര്വ്വഹസിചസിടളതസ.

           പ്രസ്സസില പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ,  അതസികനഭാടനുബന കജഭാലെസികള എനസിവകഭായസി

നസിയമസിച ജതീവനകഭാകര കജഭാലെസി കമതീകരണന എന കപേരസില ഇതര മറ്റു വസിഭഭാഗങ്ങളസില

നസിയമസിക്കുകയുന അവര് കചകയണ പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ പ്രവൃത്തെസികള സസകഭാരദ വദകസികകള

ഏലപസിക്കുകയുന  കചയ്തതസ  നസിയമ  ലെനഘനമഭാണസ.  ഇപ്രകഭാരമുണഭാകുന  സഭാമത്തെസിക

നഷന  അനഗതീകരസികഭാനഭാവസില.   ഈ  വസിഷയത്തെസില  വസിശദതീകരണന  ആവശദകപടസ

നലകസിയ ഓഡസിറസ അകനസഷണക്കുറസിപസ നമര് 2 നസ ലെഭദമഭാകസിയ മറുപേടസി തൃപ്തസികരമല.

ആയതസിനഭാല  കമല  പ്രകഭാരന  നഷമുണഭാക്കുനതസിനസ  കഭാരണകഭാരഭാവയവര്കകതസികര

നടപേടസി കകകകഭാകളണതഭാണസ.

18)  NTM    കന്റെ  സഹകരണകത്തെഭാകടയുള  വസിവര്ത്തെന  ഗന്ഥങ്ങളുകട  പ്രസസിദതീകരണന

അപേഭാകതകള

                  കദശതീയ പേരസിഭഭാഷഭാ മസിഷന് ( NTM) ഇന്സസിററ്റ്യൂടമഭായസി സഹകരസിചസ 3

കലെഭാകകഭാത്തെര  ഗന്ഥങ്ങള  വസിവര്ത്തെനന  കചയ  പ്രസസിദതീകരസിക്കുനതസിനസ  15.09.2011

തതീയതസിയസില കരഭാറസില ഏര്കപടുകയുണഭായസി.  The  Indian  Constitution  –  Corner

Stone  of  Nation,  Principles  of  Mathematical  Analysis,  Outlines  of  Indian

Philosophy  എനതീ  ഗന്ഥങ്ങള  യഥഭാകമന  ഇന്തദന്  ഭരണഘടന  -  രഭാഷ്ട്രത്തെസികന്റെ
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ആധഭാരശസിലെ,  ഗണസിത  വസികശ്ലേഷണ  തതസങ്ങള,  ഭഭാരതതീയ  ദര്ശന  സനഗഹന  എനതീ

കപേരകളസില  പ്രസസിദതീകരസികഭാനഭാണസ  കരഭാര്  പ്രകഭാരന  തതീരമഭാനസികകപടതസ.  പ്രസ്തുത

സനരനഭത്തെസികലെ അപേഭാകതകള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

1)  NTM  ഉന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടന  തമസില  15.09.2011  ല  ഏര്കപട  കരഭാര്  പ്രകഭാരന  8

മഭാസങ്ങളക്കുളസില  പ്രസ്തുത  പുസ്തകങ്ങള  പ്രസസിദതീകരസികകണതഭായസിരന്നു  (ഖണസിക

2.1,  9.2).  എനഭാല  3  ഗന്ഥങ്ങളുന  കരഭാര്  കഭാലെഭാവധസിക്കുളസില  പൂര്ത്തെസിയഭാകഭാന്

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനു സഭാധസിചസിടസില.  'ഭഭാരതതീയ ദര്ശന സനഗഹന'  എന ഗന്ഥന  2014  ലുന

'ഇന്തദന്  ഭരണഘടന  രഭാഷ്ട്രത്തെസികന്റെ  ആധഭാരശസിലെ'  2017  ലുമഭാണസ  പ്രസസിദതീകരസിചതസ.

'ഗണസിത വസികശ്ലേഷണ തതസങ്ങള' നഭാളസിതവകര പൂര്ത്തെതീകരസിചസിടസില.

2) ഓകരഭാ  പുസ്തകത്തെസികന്റെയുന  കരഭാര്  കഭാലെഭാവധസി  5  വര്ഷമഭാണസ  (ഖണസിക  9.1).

14.09.2016  ല  കഭാലെഭാവധസി  അവസഭാനസിചസിടന  പ്രസസിദതീകരസികഭാനവകശഷസിച

പുസ്തകങ്ങളുകട കരഭാര് പുതക്കുനതസിനസ നടപേടസികള സസതീകരസിചസില.

3) 'Principles of Mathematcial Analysis' എന പുസ്തകന 'ഗണസിതശഭാസ വസികശ്ലേഷണ

തതസന'  എന  കപേരസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  മുന്പേസ  പ്രസസിദതീകരസിചസിടളതസിനഭാല  ആയതസ

ഒഴസിവഭാകസി  ശഭാസവുമഭായസി  ബനകപട  ഒനസിലെധസികന  ഗന്ഥങ്ങള  വസിവര്ത്തെനത്തെസിനു

കതകരകഞ്ഞെടുകഭാന് തതീരമഭാനചതഭായസി പേരഭാമര്ശസിചസിടകണങസിലുന (കനഭാടസ ഫയല കപേജസ

7  ഖണസിക  13&14)  ഇത്തെരകമഭാര ധഭാരണയസികലെത്തെസിയതസികന്റെ അനുബന കരഖകകളഭാ

പേഴയ കരഭാര് റദ്ദു കചയ്തതസികന്റെ വസിവരങ്ങകളഭാ ലെഭദമല.

4) 'ഗണസിത  വസികശ്ലേഷണ  തതസങ്ങള'  കഡഭാ.  എസസ.  മഭാധവനുന  കഡഭാ.  റസി.ജസി.

ശരതസചനനുന  കചര്നസ  വസിവര്ത്തെനന  കചയഭാന്  ധഭാരണയഭായതഭായുന  40%  പ്രവൃത്തെസി

പൂര്ത്തെസിയഭായതഭായുന കനഭാടസ ഫയല കപേജസ 21 ഖണസിക 36 ല കരഖകപടുത്തെസിയസിരസിക്കുന്നു.

വസിവര്ത്തെനന  ഒഴസിവഭാകഭാന്  തതീരമഭാനസിച  കശഷന  പേരഭാമര്ശ  പുസ്തകന  വതീണ്ടുന

പ്രസസിദതീകരണത്തെസിനു  കതകരകഞ്ഞെടുകഭാനുണഭായ  സഭാഹചരദന  വദകമല.  പ്രസ്തുത

വസിഷയത്തെസില  NTM ഉന ഇന്സസിററ്റ്യൂടന കരഖഭാമൂലെമുള ആശയവസിനസിമയന നടത്തെസിയസിടസില.

              പുസ്തക പ്രസഭാധന രനഗകത്തെ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പ്രവര്ത്തെന മസികവുന യശസ്സുന

ഉയര്ത്തെസികഭാണസികഭാനുതകുന  ഇത്തെരന  ബൃഹതസ  സനരനഭങ്ങള  അനഭാവശദ
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കഭാലെതഭാമസന  കഭാരണന  നഷകപടഭാനസിടയഭാക്കുന  സഭാഹചരദന  ഒഴസിവഭാക്കുനതസിനസ

പേരഭാമര്ശ വസിഷയത്തെസില ഭരണസമസിതസിയുകട അടസിയന്തസിര ശദ ക്ഷണസിക്കുന്നു.

19) സസകഭാരദ പ്രസ്സുകളസികലെ അചടസി  -   കരഭാര് വദവസ്ഥകളസികലെ അവദകത അചടസികചലെവസ

വര്ദസിപസിക്കുന്നു.

          സസകഭാരദ പ്രസ്സുകളുമഭായസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ അചടസികരഭാറസില ഏര്കപടസിടകണങസിലുന

കരഭാര്  വദവസ്ഥകളസികലെ  അവദകത  കഭാരണന  അചടസികചലെവസ   വര്ദസിക്കുന

സഭാഹചരദമഭാണസ  നസിലെവസിലുളതസ.  പ്രധഭാനമഭായുന  5  സസകഭാരദ  പ്രസ്സുകളസിലെഭാണസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  അചടസി  കജഭാലെസികള  ഏലപസിക്കുനതസ.  ഇതസില  M/s.  സുജസിലെസി  കളര്

പ്രസികന്റെഴ്സുമഭായുള  കരഭാര്  മഭാത്രമഭാണസ  പേരസികശഭാധനയസ  ലെഭദമഭാകസിയസിടളതസ.  മറസ  4

പ്രസ്സുകളുമഭായസി  കരഭാറസില  ഏര്കപടസിടകണഭാ  എന്നു  വദകമല.  M/s.  സുജസിലെസി  കളര്

പ്രസികന്റെഴ്സുമഭായുള കരഭാര്  പ്രകഭാരന  കരഭാര്  കഭാലെഭാവധസി  1  വര്ഷമഭാണസ.  29.08.2014  ല

ആണസ  ഇൻ സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപേനവുമഭായസി  കരഭാര്  ഉണഭാകസിയതസ.  എനഭാല  ഇതസ

നഭാളസിതവകര  പുതകസിയസിടസില.  പ്രസിന്റെസിനഗസ  നസിരക്കുകള  വദകമഭായസി  കരഖകപടുത്തെഭാ

കതയഭാണസ കരഭാര് വദവസ്ഥകള തയഭാറഭാകസിയസിടളതസ. കരഭാര് വദവസ്ഥ (4) ല പ്രസിന്റെസിനഗസ

1%  മുതല  2%  വകര  കവയസകസജസ  അനുവദസിചസിരസിക്കുന്നു.  ബഭാകസ  &  കവറസ,  കളര്

പ്രസിന്റുകളകസ  അനുവദനതീയമഭായ  കവയസകസജസ  കവര്തസിരസിചസ  കരഖകപടുത്തെഭാത്തെതസിനഭാല

സസകഭാരദ  പ്രസ്സുകള  2%  മുതല  10%  വകരയുള  നസിരകസ  പ്രതസിഫലെത്തെസികനഭാപന

ആവശദകപടുകയുന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ആയതസ  അനുവദസിക്കുകയുന  കചയ്യുന്നു.  ഇത്തെരത്തെസില

വദതദസ്ത കവയസകസജസ നസിരകസ അനുവദസിക്കുനതസ ഒകര പുസ്തകത്തെസിനു തകന വദതദസ്ത

അചടസി പ്രതസിഫലെന നലകകണ സഭാഹചരദമു ണഭാക്കുന്നു. എലഭാ സസകഭാരദ പ്രസ്സുകളുമഭായുന

നസിയമഭാനുസൃത  കരഭാര്  ഉണഭാകകണതന  അതസികലെ  വദവസ്ഥകള  വസ്തുനസിഷവുന

വദകവുമഭാകസി അചടസി പ്രതസിഫലെന ഏകതീകരസികകണതമഭാണസ.
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ഭഭാഗന   - 3

വസിജഭാനകകരളസി മഭാസസിക

20)  വസിജഭാന  കകരളസി  -    കസകടഷന്  ക്ഷണസികഭാകത  പ്രസിന്റെസ  കചയ്തതസിനഭാല

2,84,328/-   രൂപേ അധസിക കചലെവസ

       ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ മുഖപേത്രമഭായ വസിജഭാനകകരളസി മഭാസസിക 2016 ഏപ്രസില

മഭാസന വകര റതീമസിനസ  850/-  രൂപേ നസിരകസില  12  കസി.ഗഭാന നറ്റ്യൂസസ പ്രസിന്റെസ കപേപറസിലെഭാണസ

പ്രസിന്റെസ കചയ്തസിരനതസ. പ്രസ്തുത കപേപര് ഗുണനസിലെവഭാരന കുറഞ്ഞെതഭാകണന്നുന കഭാലെസികമഭായ

വസിഷയങ്ങകള  സനബനസിച  ഈടുറ  കലെഖനങ്ങള  ഉളകപടുത്തുനതസിനുന  പേരസദ

വരമഭാനത്തെസിലൂകട മഭാസസിക ആകര്ഷകമഭാക്കുനതസിനുമഭായസി  70 gsm  കഗസസഡസ  കപേപര്

ഉപേകയഭാഗസിചസ  മഭാസസിക  പ്രസിന്റു  കചയ്യുനതസിനസ  അനുവഭാദന  നലകണകമനസ

വസിജഭാനകകരളസിയുകട  എഡസിറര്  29.04.2016  കലെ  ഓഫതീസസ  കുറസിപസിലൂകട

ആവശദകപട.  ആയതസികന്റെ അടസിസ്ഥഭാനത്തെസില മഭാസസിക  70 gsm  കഗസസഡസ കപേപറസില

പ്രസിന്റെസ കചയഭാന് ഡയറക്ടറുകട 18.07.2016 കലെ പേസി/1774/2015/സസില ഉത്തെരവസ പ്രകഭാരന

തതീരമഭാനസിച.  കപേപറസികന്റെ  ഗുണനസിലെവഭാരന  വര്ദസിപസിചസ  മഭാസസിക  പ്രസസിദതീകരസിചസ

തടങ്ങസിയകപഭാള  പ്രസിന്റെസിനഗസിനസ  കസകടഷന്  ക്ഷണസികഭാകത  പ്രസ്സുകഭാര്  ആവശദകപട

പ്രകഭാരന റതീമസിനസ 2300/- രൂപേ നസിരകസില കപേപറസിനസ തക അനുവദസിക്കുകയഭാണസ കചയ്തതസ.

2016  കമയസ മുതല 2016  കസപേസറനബര് വകര ഇകത നസിരകസില പ്രസ്സസിനസ തക നലകസി.

70 gsm കഗസസഡസ കപേപര് ഉപേകയഭാഗസിചസ മഭാസസിക പ്രസിന്റു കചയ്യുകമഭാള മഭാസസികയുകട ഭഭാരന

കൂടുതലെഭായതസിനഭാല  കപേഭാകസജസ  ചഭാര്ജസ  കൂടുന്നു.  കൂടഭാകത  പ്രസിന്റെസിനഗസ  ചഭാര്ജസ

അധസികമഭായതസിനഭാലുന ഒകക്ടഭാബര്  2016  മുതല  60 gsm  ഓര്ഡസിനറസി  LWC കപേപറസില

മഭാസസിക പ്രസിന്റെസ  കചയഭാന് ഡയറക്ടര് ഉത്തെരവസ പുറകപടുവസിച.  ആയത പ്രകഭാരന റതീമസിനസ

1500/-  രൂപേ നസിരകസില   60 gsm  ഓര്ഡസിനറസി  LWC  കപേപറസില ഒകക്ടഭാബര്  2016

മുതല ഡസിസനബര് 2016 വകരയുള മഭാസസികകള പ്രസസിദതീകരസിച.

                 തടര്നസ  70 gsm കഗസസഡസ കപേപറസില അചടസിക്കുനതസിനഭായസി 25.11.2016

ല  കസകടഷന്  ക്ഷണസിച.  ആയതസില  ഏറവുന  കുറഞ്ഞെ  തകയസ  കസകടഷന്  നലകസിയ
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മനഗളന പേബസികകഷന്സസ കപ്രവറസ ലെസിമസിറഡസികന്റെ കസകടഷന് 70 gsm കഗസസഡസ നറ്റ്യൂസസ

പ്രസിന്റെസ കപേപര് റതീമസിനസ  1020/-  രൂപേ നസിരകസില അനഗതീകരസിച.  പ്രസ്തുത നസിരകസില 2017

ജനുവരസി മുതല മഭാസസിക പ്രസിന്റെസ  കചയ വരന്നു. 2016  കമയസ  മുതല  2016  ഡസിസനബര്

വകരയുള  കഭാലെയളവസില  കസകടഷനുന  കരഭാറുന  ഒഴസിവഭാകസി  പ്രസിന്റെസ  കചയ്തതസിനഭാല

2,84,328/- രൂപേയുകട അധസിക കചലെവസ ഉണഭായസിടണസ. ആയതസികന്റെ വസിശദഭാനശന ചുവകട

കചര്ക്കുന്നു.

മഭാസസിക
പ്രസസിദതീകരസിച

മഭാസന

ഉപേകയഭാഗസിച കപേപറസികന്റെ
അളവസ & അനുവദസിച തക

കസകടഷന് നസിരക്കുമഭായസി
തഭാരതമദന കചയ്തഭാല

(@1020) അധസിക കചലെവസ 

കമയസ 2016 22 ream @ 2300 = 50600 28160

ജൂണ 2016 40.7 ream @ 2300 = 93610 52096

ജൂലെഭായസ 2016 37.95  ream @ 2300 = 87285 48576

ആഗസസ 2016 41.25  ream @ 2300 = 94875 52800

കസപേസറനബര് 2016 31.35 ream @ 2300 = 72105 40128

ഒകക്ടഭാബര് 2016 30.25  ream @ 1500 = 45375 14520

നവനബര് 2016 51.15  ream @ 1500 = 76725 24552

ഡസിസനബര് 2016 48.95  ream @ 1500 = 73425 23496

ആകക അധസിക കചലെവസ 284328/-

       2016-17  സഭാമത്തെസിക വര്ഷന പേരസദന പ്രസസിദതീകരസിചയസിനത്തെസില തക

ലെഭസിച  എനതസ  പ്രശനസനതീയമഭായ  വസ്തുതയഭാണസ.  എനസിരനഭാല  തകനയുന

കസകടഷന് ക്ഷണസികഭാകത കൂടസിയ തകയസ പ്രസിന്റെസ ഓര്ഡര് നലകസിയതസ ശരസിയഭായ

നടപേടസിയല.  ആവശദമഭായ സമയത്തെസ കസകടഷന് നടപേടസി സസതീകരസിചസിരകനങസില

2,84,328/-  രൂപേയുകട  അധസിക  കചലെവസ  ഒഴസിവഭാകഭാമഭായസിരന്നു.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ

പേദതസികള  നടപസിലെഭാക്കുകമഭാഴുന  കഭാലെഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരത്തുകമഭാഴുന

ഇത്തെരന  അധസികകചലെവസ  ഒഴസിവഭാകകണതസ  സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ  സഭാമത്തെസിക

ഭദ്രതകസ അനസിവഭാരദമഭാണസ. 
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21)  വസിജഭാനകകരളസി  -    പേരസദവരവസ    1,87,500/-    രൂപേ  വഭാര്ഷസിക  കണകസില

അകക്കൗണസ കചയ്തസില

              കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ മഭാസസികയഭായ വസിജസ ഞഭാനകകരളസിയസില

2016-17  സഭാമത്തെസിക  വര്ഷന  പേരസദന  പ്രസസിദതീകരസിചതസ  3,90,000/-

രൂപേയഭാണസ.  രജസിസര്  പ്രകഭാരന  15,000/-  രൂപേ  കദഭാഷുന  2,02,500/-  രൂപേയുകട

കചക്കുന  2016-17  സഭാമത്തെസിക വര്ഷന  ലെഭസിച.  അതഭായതസ  ആകക  2,17,500/-

രൂപേ തന്വര്ഷന ലെഭസിച. ആയതസികന്റെ വസിശദഭാനശന ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

കമ
നന സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ കപേരസ കചകസ നമര് തതീയതസി തക

1 കകരള കസറസ കക്കൗണസസില
കഫഭാര് സയന്സസ, 
കടകകഭാളജസി & 
എന്വകയഭാണകമന്റെസ

654632 12.07.16 20000

2 കകരള കക്കൗണസസില 
കഫഭാര് ഹസികസഭാറസികല 
റസിസര്ചസ

704593 20.06.16 15000

3 C.C.D.C 883732 15.06.16 7500

4 എനര്ജസി മഭാകനജസകമന്റെസ 
കസന്റെര്

789417 02.07.16 7500

5 എസസ.ബസി.റസി.
വസികഭാസസഭവന്

999475 29.04.16 20000

6 E.C. കസഭാലെറ്റ്യൂഷന്സസ 199997 02.07.16 15000

7 കകരള അകഗഭാ 
ഇന്ഡസ്ട്രേതീസസ 
കകഭാര്പകറഷന് ലെസിമസിറഡസ

064945 12.07.16 7500

8 മലെബഭാര് സസികമന്റെസസസ 
ലെസിമസിറഡസ

708017 14.10.16 20000

9 ACS  കടകകഭാളജതീസസ 175353 25.06.16 15000

10 Misuri Sales Co. Ltd 
(കദഭാഷഭായസി ലെഭസിചതസ)

രസതീതസ നന.
47026

19.09.16 15000
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11 മലെബഭാര് കബഭാടഭാണസികല
ഗഭാര്ഡന് & ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ 
കഫഭാര് പഭാന്റെസ സയന്സസസ

504722 08.03.17 7500

12 ഒറസിഗഭാമസി കടകകഭാളജതീസസ 
കപ്രവറസ ലെസിമസിറഡസ

331818 09.03.17 15000

13 Bosch കടകകഭാളജതീസസ 47461 02.03.17 7500

14 Eram Infotech 
Technopark Phase -3

921074 19.01.17 7500

15 Kinfra Internation 
Apparel Parks Ltd

132584 26.11.16 7500

16 Kerala Council for 
Historcial Research

704748 07.01.17 15000

17 K.S.F.E തൃശ്ശൂര് 095709 13.12.16 15000

ആകക 217500

          കചകഭായസി ലെഭസിച തക ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില രസതീതസ വരവഭായസി ഉളകപടുത്തെസിയസിടസില.

ഓഡസിറസിനസ  സമര്പസിച  കണകസ  പ്രകഭാരന  വസിജഭാനകകരളസി  പേരസദവരവസ  30,000/-

രൂപേ  മഭാത്രകമയുള്ളൂ.  അതഭായതസ  1,87,500/-  രൂപേ  തന്വര്ഷകത്തെ  വരവസില

ഉളകപടുത്തെസിയസിടസില.  ഇത  സനബനസിച  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  എന്കസയറസികസ  (നന.31)

മറുപേടസി ലെഭദമഭാകസിയസില. 

        ഈ സഭാഹചരദത്തെസില കമല തക അകക്കൗണസ കചയ്തസിടസിലഭാകയന നസിഗമനത്തെസില

ഓഡസിറസ  എത്തെസികചരന്നു.  പ്രസ്തുത  തക  അകക്കൗണസ  കചയഭാത്തെതസികന്റെ  കഭാരണന

വദകമഭാക്കുകകയഭാ,  തക  കകഡസിറസ  കചയ്തതസികന്റെ  കരഖകള  ഹഭാജരഭാക്കുകകയഭാ

കചകയണതഭാണസ.

22)  വസിജഭാന  കകരളസി  -    പേരസദയസിനത്തെസികലെ  വരവസ  -  1,47,500/-    രൂപേ

ഈടഭാകസിയസിടസില

            വസിജഭാന കകരളസി മഭാസസികയസില പേരസദന പ്രസസിദതീകരസിച വകയസില 2016-

17  സഭാമത്തെസിക  വര്ഷന  വസിവസിധ  സ്ഥഭാപേനങ്ങളസില  നസിനഭായസി  1,47,500/-  രൂപേ

ലെഭസികഭാനുണസ. വസിശദഭാനശന ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.
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കമ
നന

സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ കപേരസ പേരസദന
പ്രസസിദതീകരസിച

മഭാസന

ഈടഭാകഭാന്
അവകശഷസിക്കുന

തക 

1. മലെബഭാര് സസിമന്റെസസസ ലെസിമസിറഡസ ജൂലെഭായസ 2016 5000/-

2. മലെബഭാര് കബഭാടഭാണസികല 
ഗഭാര്ഡന് & ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കഫഭാര് 
പഭാന്റെസ & സയന്സസസ, 
കകഭാഴസികകഭാടസ

ആഗസസ 2016 7500/-

3. നൂറുല ഇസഭാന യൂണസികവഴസിറസി, 
കുമഭാരകകഭാവസില, തകലെ, 
കനദഭാകുമഭാരസി ജസില

ആഗസസ 2016 15000/-

4. ശതീനഭാരഭായണ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഫസ
കടകകഭാളജതീസസ

കസപേസറനബര് 2016 15000/-

5. എചസ.എല.എല കലെഫസ കകയര് 
ലെസിമസിറഡസ

കസപേസറനബര് 2016 7500/-

6. സക്കൗര നഭാചസറല എനര്ജസി 
കസഭാലെറ്റ്യൂഷന്സസ ഇന്ഡദ 
കപ്രവറസ ലെസിമസിറഡസ

കസപേസറനബര് 2016 7500/-

7. കനഭാര്ക റൂടസസസ, കതകഭാടസ, 
തസിരവനന്തപുരന

ഒകക്ടഭാബര് 2016 15000/-

8. കകരള സനസ്ഥഭാന ബസിവകറജസസ 
കകഭാര്പകറഷന് ലെസിമസിറഡസ

ഒകക്ടഭാബര് 2016 20000/-

9. കകരള അര്ബന് & റൂറല 
കഡവലെപസകമന്റെസ ഫസിനഭാന്സസ 
കകഭാര്പകറഷന് ലെസിമസിറഡസ

ജനുവരസി 2017 15000/-

10. കസിന്ഫ, ശഭാസ്തമനഗലെന ജനുവരസി 2017 5000/-

11. കക.റസി.ഡസി.സസി, തസിരവനന്തപുരന കഫബ്രുവരസി 2017 7500/-

12. കക.എസസ.ഇ.ബസി, 
തസിരവനന്തപുരന

കഫബ്രുവരസി 2017 7500/-

13. കകരള സനസ്ഥഭാന ബസിവകറജസസ 
കകഭാര്പകറഷന് ലെസിമസിറഡസ

മഭാര്ചസ 2017 20000/-

ആകക 147500/-
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         2016-17 സഭാമത്തെസികവര്ഷഭാവസഭാനന പേരസദയസിനത്തെസില ആകക 1,72,500/-

രൂപേ ലെഭസികഭാനുണഭായസിരന്നു.  ഇതസില  25,000/-  രൂപേ  2017-18  സഭാമത്തെസിക വര്ഷന

ലെഭസിചസിടണസ.  ഈയസിനത്തെസില  ഈടഭാകഭാനുള  ബഭാകസി  തകയഭായ  1,47,500/-  രൂപേ

ഈടഭാക്കുനതസിനുള നടപേടസി അടസിയന്തസിരമഭായസി സസതീകരസികകണതഭാണസ.

23)   വസിജഭാനകകരളസി  -   സഭാമത്തെസിക നഷന അപേഗഥനന നടത്തുനസില

              കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ മുഖപേത്രമഭായ വസിജഭാനകകരളസി മഭാസസിക

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  അവസിഭഭാജദമഭായ  ഒര  പ്രസസിദതീകരണമഭാണസ.  പ്രസ്തുത  മഭാസസികയുകട

വരവസ  കചലെവസ  സനബനസിചസ  കണക്കുകള  അവകലെഭാകനന  കചയഭാത്തെതസിനഭാല  തകന

ഓകരഭാ  വര്ഷവുന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  സഭാമത്തെസിക  നഷമുണഭാകുന്നു.  ആയത  കമതീകരസിചസ

സഭാമത്തെസിക  നഷമസിലഭാകത  മഭാസസിക  പ്രസസിദതീകരസിക്കുവഭാന്  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ

സഭാധസിചസിടസില.  2016-17  സഭാമത്തെസിക  വര്ഷന  വസിവസിധ  ഘടങ്ങളസിലെഭായസി  പേലെതരന

മഭാറങ്ങള  ഉളകപടുത്തെസിയഭാണസ  മഭാസസിക  പ്രസസിദതീകരസിചതസ.  2016  ആഗസസ  വകര

മഭാസസികയുകട വസിലെ  15/-  രൂപേയഭായസിരനതസ  2016  കസപേസറനബര് മുതല  25  രൂപേയഭായസി

വര്ദസിപസിച.  2016  കമയസ  മുതല  മഭാസസികയസില  പേരസദന  പ്രസസിദതീകരസിക്കുനതസിനസ

വസിവസിധ  സ്ഥഭാപേനങ്ങളസില  നസിനസ  തക  ഈടഭാകസി  വരന്നു.  2016  കമയസ  മുതല

മഭാസസികയുകട പ്രസിന്റെസിനഗസ കപേപറസികന്റെ  ഗുണനസിലെവഭാരന വര്ദസിപസിച. ആയതസിനസ കസകടഷന്

ക്ഷണസികഭാകത മുന്പേസ പ്രസിന്റു കചയ്തസിരന പ്രസസിനു തകന കൂടസിയ തകയസ പ്രസിന്റെസ ഓര്ഡര്

നലകസി.  70  gsm  കഗസസഡസ  കപേപറസിനസ  ഒര  റതീമസിനസ  2,300/-  രൂപേ  നസിരകസിലെഭാണസ

കപേയസ കമന്റെസ  നലകസിയതസ.  2016  കമയസ  മുതല  2016  ഡസിസനബര്  വകര  മഭാസസിക

പ്രസസിദതീകരസിചതസില കപേപറസികന്റെ വസിലെയസിനത്തെസില 2,84,328/-  രൂപേയുകട സഭാമത്തെസിക

നഷമമുണഭായസിടണസ.(ഖണസിക 20 കഭാണുക). ഒര മഭാസസികയസ 70 കപേസ നസിരകസിലെഭാണസ

തപേഭാല ചഭാര്ജസ നലകുനതസ. കപേഭാസല വകുപ്പുമഭായുള കരഭാര് പ്രകഭാരന ഒര മഭാസസികയുകട

ഭഭാരന  150  ഗഭാമസില  കൂടുതലെഭാകഭാന്  പേഭാടസില.  എനഭാല  2016  കസപേസറനബര്  മഭാസന

മഭാസസികയുകട കപേജുകളുകട എണ്ണന കൂടസി പ്രസിന്റെസ  കചയ്തതസിനഭാല ഒര മഭാസസികയുകട ഭഭാരന

170  ഗഭാന  ആയസി  വര്ദസിച.  പ്രസ്തുത  മഭാസന  9  രൂപേ  നസിരകസില  തപേഭാല  ചഭാര്ജസ

നലകുനതസിനസ  ഇതസ  കഭാരണമഭായസി.  ഈയസിനത്തെസില  16,924/-  രൂപേ  അധസികന

കകരള സനസ്ഥഭാന ഓഡസിറസ വകുപസ                               36                           സസില ഓഡസിറസ റസികപഭാര്ടസ 2016-17



കചലെവഴസിച.  മഭാസസികയുകട  ഘടനയസിലുന  മറ്റുന  മഭാറന  വരത്തുകമഭാള  ആയതസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  സഭാമത്തെസിക  ബഭാധദത  ഉണഭാകഭാത്തെ  രതീതസിയസില  കമതീകരസിക്കുനതസിനസ

ബനകപട ഉകദദഭാഗസ്ഥര് പ്രഭാധഭാനദന നലകുനസില.

           2016-17 ല പ്രസസിദതീകരസിച വസിജഭാനകകരളസിയുകട എണ്ണവുന കചലെവു തകയുന

സനബനസിക്കുന വസിശദഭാനശന ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

ആകക മഭാസസികകളുകട എണ്ണന        -    41875 (14650 @ 15, 27225 @ 25)

ഡസി.റസി.പേസി. ഡസികസനസിനഗസ ചഭാര്ജസ  -    75480/-

പ്രസിന്റെസിനഗസ കചലെവസ                        - 1258179/-

തപേഭാല കചലെവസ                          -    43174/-

കലെഖകര്ക്കുള പ്രതസിഫലെന            -  205250/-

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

ആകക കചലെവസ                        1582083/- രൂപേ

                                             ===============

     പ്രസസിദതീകരസിക്കുന മഭാസസികയുകട 86% കപ്രഭാകമഭാടര് വഴസിയഭാണസ വസിലക്കുനതസ 40%

ഡസിസസ കക്കൗണസ അനുവദസിചഭാണസ കപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്കസ മഭാസസിക നലകുനതസ. 

പ്രസസിദതീകരസിച മഭാസസികകളുകട 

ആകക മുഖവസിലെ                = (14650X15)+(27225X25)

                                     = 900375/- രൂപേ
                                                                  
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ ലെഭസികഭാവുന പേരമഭാവധസി തക (ഡസിസക്കൗണസ കസിഴസിചതസിനസ കശഷന)

                            = 900375 X 86 X 60 + 900375 X 14    
                                              100    100                  100        
                           (86% മഭാസസിക 60% തകയന 14% മഭാസസിക മുഖവസിലെയന വസിലക്കുന്നു)
                                                                                                                             

                                    = 5,90,646/- രൂപേ

പേരസദയസിനത്തെസികലെ വരവസ =3,90,000/- രൂപേ

വസിജഭാനകകരളസി വരവസിനത്തെസില ലെഭസികഭാവുന ആകക തക 
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                                    = 590646+390000

                                    = 980646/- രൂപേ

അതഭായതസ 601437/- രൂപേയുകട സഭാമത്തെസിക നഷന (1582083-980646)

               പ്രസസിദതീകരണ കചലെവുമഭായസി തഭാരതമദന കചയ്യുകമഭാള വളകര തച്ഛമഭായ ഒര

തക മഭാത്രമഭാണസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ ഓകരഭാ വര്ഷവുന ഈയസിനത്തെസില ലെഭസിക്കുനതസ. 2016-

17 വര്ഷകത്തെ  വഭാര്ഷസിക  കണകസ  പ്രകഭാരന  വസിജസ ഞഭാനകകരളസി  വരവസ  2,98,659/-

രൂപേയഭാണസ. 

            വസിജഭാനകകരളസിയുകട കമലകനഭാടന വഹസിക്കുന കസക്ഷനസില ആവശദമഭായ

എലഭാ  വസിവരങ്ങളുന  അടങ്ങുന  രജസിസറുകള  സൂക്ഷസികകണതന  തടര്  നടപേടസികള

സസതീകരസിക്കുനതസിനസ ജഭാഗത പുലെര്കത്തെണതന, കഫനഭാന്സസ അകക്കൗണസസസ ഓഫതീസര്

ആയതസ പേരസികശഭാധസിചസ ഉറപ്പു വരകത്തെണതമഭാണസ.  വസിജസ ഞഭാനകകരളസി വരവസ കചലെവസ

ഇവ  ശരസിയഭായസി  അവകലെഭാകനന  കചയ്തസ  സഭാമത്തെസിക  നഷത്തെസികന്റെ  കഭാരണന

കകണകത്തെണതന ആയതസിനനുസൃതമഭായ തടര് നടപേടസികള സസതീകരസികകണതമഭാണസ.

24) വസിജഭാനകകരളസി വരവസ ഒടുകസ വരത്തുനതസിനസ നടപേടസി സസതീകരസിചസിടസില

            എറണഭാകുളന പുസ്തക വസിലപനശഭാലെയസില വസിലകകപടുന വസിജഭാനകകരളസി

വരവസ  തക യഥഭാസമയന  ഒടുകസ  വരത്തുനതസിനസ  ഇക്കുറസിയുന  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഒര

നടപേടസിയുന  സസതീകരസിചതഭായസി  കഭാണുനസില.  വസിലപനശഭാലെയസില  ഈയസിനത്തെസില

ലെഭസിക്കുന  തക  കഷഭാപസ  മഭാകനജര്  കകവശന  വയകയുന  പേസിനതീടസ  എകപഭാകഴങസിലുന

ആസ്ഥഭാന  ഓഫതീസസികലെ  ഒര  ജതീവനകഭാരകന്റെ  വദകസിഗത  അകക്കൗണസികലെയസ

അയയകയുന  ജതീവനകഭാരന്  തക  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  അടയകയുമഭാണസ  നസിലെവസില

കചയ്യുനതസ.  ഈ  സനവസിധഭാനന  തഭാലകഭാലെസിക  പേണഭാപേഹരണത്തെസിനസ  സഭാഹചരദന

സൃഷസിക്കുനതഭാകയഭാല  ഇത്തെരന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  എത്രയുന  കവഗന

അവസഭാനസിപസികകണതന പ്രസ്തുത തക സസതീകരസിക്കുനതസിനസ പ്രകതദകന രസതീതസ ബക്കുന

തക  ഒടുക്കുനതസിനസ  പ്രകതദക  അകക്കൗണ്ടുന  ഏര്കപടുത്തുനതസിനസ  കവണ  നടപേടസികള

സസതീകരസികകണതമഭാണസ.
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ഭഭാഗന   - 4
കപേഭാതവഭായ ഓഡസിറസ നസിരതീക്ഷണങ്ങള

25) പുസ്തക വസിലപനയസില ഗണദമഭായ പുകരഭാഗതസി  ,   തന്വര്ഷ വരവസ   -    

   2,10,61,809/-   രൂപേ

      2016-17  സഭാമത്തെസിക വര്ഷത്തെസില പുസ്തക വസിലപനയസില മുന്വര്ഷകത്തെകഭാള

54% വര്ദനവുണഭായസിടണസ.  തന്വര്ഷന കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ കനതൃതസത്തെസില

18 പുസ്തകകമളകളുന കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികന്റെ കനതൃതസത്തെസില 13 പുസ്തക

കമളകളുന സനഘടസിപസിച. 2015-16  സഭാമത്തെസിക വര്ഷത്തെസില ഈയസിനത്തെസികലെ വരവസ

1,37,02,775/- രൂപേയഭായസിരകനങസില തന്വര്ഷത്തെസില ഈയസിനത്തെസില 2,10,61,809/-

രൂപേ വരവസ വനസിടണസ. (73,59,034/-  രൂപേ കൂടുതല) പുസ്തക കമളകള സനഘസിടസിപസിചന

കഷഭാറൂമുകള വഴസിയുന,  ഓണകലെന് വസിലപനയസിലൂകടയുന പുസ്തക വസിലപനയസില വരവസ

ഗണദമഭായസി വര്ദസിപസിച ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പ്രവര്ത്തെനന പ്രശനസനതീയമഭാണസ.

26)  കസഭാകസ  കവരസിഫസികകഷനസില  കുറവസ  വന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിലെ    22,605/-

രൂപേ ഈടഭാകകണതഭാണസ  .

             2016-17 സഭാമത്തെസിക വര്ഷകത്തെ കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ കമയസിന്

കഗഭാഡക്കൗണസികലെ കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷന് റസികപഭാര്ടസ പ്രകഭാരന ആകക 21,560/- രൂപേ

മുഖവസിലെയുള 65 പുസ്തകങ്ങളുന മസിനസികഗഭാ ഡക്കൗണ കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷന് റസികപഭാര്ടസ

പ്രകഭാരന  1,045/-  രൂപേ മുഖവസിലെയുള  13  പുസ്തകങ്ങളുന കസഭാകസില കുറവസ  വനസിടണസ.

രണസ കഗഭാ ഡക്കൗണസികലെയുന കസഭാകസില കുറവസ വന പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലെയഭായ  22,605/-

രൂപേ  ഈകഭാലെയളവസില  രണസ  കഗഭാഡക്കൗണുകളുകടയുന  ചുമതലെ  വഹസിചസിരന

ഉകദദഭാഗസ്ഥരസില  നസിനസ  ഈടഭാകസി  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഫണസില  ഒടുക്കു  വരകത്തെണതഭാണസ.

കസഭാകസില കുറവസ വന പുസ്തകങ്ങളുകട വസിശദഭാനശങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.
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കമയസിന്കഗഭാഡക്കൗണ

സസില
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ എണ്ണന
(കസഭാകസ
രജസിസര്

പ്രകഭാരന )

എണ്ണന
(കസഭാകസ
കവരസിഫസി
കകഷന്
റസികപഭാര്ടസ
പ്രകഭാരന)

കുറവഭായ
പുസ്തക
ങ്ങളുകട
എണ്ണന

നസിരകസ വസിലെ

2320 എരമ വളര്ത്തെല 741 740 1 35 35

2417 കഫഭാകസ കലെഭാർ  നസിഘണ്ടു 41 36 5 485 2425

2647 ലെതീലെഭാതസിലെകന 31 30 1 30 130

2809 തളസിരകള-മൂനഭാന ഭഭാഗന 1428 1427 1 130 130

3014 രഭാജതീവസ ഗഭാനസി 2 0 2 40 80

3329 വഭാലമതീകസിയുകട
കലെഭാകത്തെസില

824 804 20 50 1000

3414 കൃഷസിശഭാസ പേദകകഭാശന 823 822 1 190 190

3559 ശഭാസകലെണര് 11 10 1 120 120

3642 ആരഭാചഭാര് പേഠനങ്ങള 202 201 1 100 100

3673 ഋകഗസദന അഷകന- 3 273 253 20 800 16000

3820 നസിവര്ത്തെനന സഭാമൂഹസിക
നതീതസിയുകട ഇതസിഹഭാസന

771 765 6 130 780

10006 കഡഭാ. അനകബദസകര് 
സമ്പൂര്ണ്ണ കൃതസികള, 
കലെബ്രറസി എഡസിഷന് 
വഭാലെദന 111

231 230 1 105 105

10043 കഡഭാ. അനകബദസകര് 
സമ്പൂര്ണ്ണകൃതസികള, 
കലെബ്രറസി എഡസിഷന് 
Vol. VII

192 191 1 105 105

10037 കഡഭാ. അനകബദസകര് 
സമ്പൂര്ണ്ണ കൃതസികള 
കലെബ്രറസി എഡസിഷന് 
Vol. IX

199 196 3 95 255
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10040 കഡഭാ. അനകബദസകര് 
സമ്പൂര്ണ്ണ കൃതസികള 
കലെബ്രറസി എഡസിഷന് 
Vol. IX

439 438 1 105 105

ആകക 65 പുസ്തകങ്ങള 21,560/- രൂപേ

മസിനസികഗഭാഡക്കൗണ

സസില
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ എണ്ണന
(കസഭാകസ
രജസിസര്

പ്രകഭാരന )

എണ്ണന
(കസഭാകസ
കവരസിഫസി
കകഷന്
പ്രകഭാരന

റസികപഭാര്ടസ
നന)

കുറവഭായ
പുസ്തകങ്ങളുകട

എണ്ണന

വസിലെ

1480 കകരള വര്മ സ്മരണ 3 2 1 45

2006 സനഘസഭാഹസിതദചരസി
ത്രന

15 14 1 160

2097 ഇബസസകന്റെ  നഭാടക
സങലപന

8 7 1 45

2824 കഭാലെഭാവസ്ഥയുന
ആവഭാസ വദവസ്ഥയുന

6 5 1 95

2892 ഇലെകകഭാണസിക്സസ
അടസിസ്ഥഭാന തതസങ്ങള

3 4 1 100

3174 കപേഭാടന്കതയന 23 22 1 90

3280 കമറ്റ്യൂടര്  പേരസിചയവുന
പ്രകയഭാഗവുന

13 22 1 120

3295 കകരളന
കലെഭാകചരസിത്രത്തെസിലൂകട

1 0 1 160

3499 മയസിലുകള 13 10 3@50 150

3961 ലെസിയഭാനഭാര്കഡഭാ
ഡഭാവസിഞസി

56 55 1 40

3942 ഭഭാരവസി 25 24 1 40

ആകക 13 പുസ്തകങ്ങള 1,045/- രൂപേ
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27)  പുസ്തകങ്ങളുകട  ആയസിരത്തെസിലെധസികന  കകഭാപസികള  വസിലപനയസിലഭാകത

കഗഭാഡക്കൗണസില അവകശഷസിക്കുന്നു  .

           2016-17 വര്ഷകത്തെ കഗഭാഡക്കൗണ കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷന് പേത്രസിക പ്രകഭാരന

138  പുസ്തകങ്ങളുകട  ആയസിരത്തെസിലെധസികന  കകഭാപസികള  വസിലപനയസിലഭാകത  ഭഭാഷഭാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികലെ കമയസിന് കഗഭാഡക്കൗണസില അവകശഷസിക്കുന്നു. ഇതസില 3000 ല അധസികന

കകഭാപസികളുള  1  പുസ്തകവുന  (സസില നന.  3745),  2000  ല അധസികന  പ്രതസികളുള  9

പുസ്തകങ്ങളുന  1500  ല  കൂടുതല  പ്രതസികളുള  21  പുസ്തകങ്ങളുന  1000  ല  അധസികന

കകഭാപസികളുള  107  പുസ്തകങ്ങളുന  ഉളകപടുന്നു.  ഇത്തെരത്തെസില  വസിലപനയസിലഭാകത

അവകശഷസിക്കുനവയസില  കഭാലെപഴകന  കഭാരണന  ജതീര്ണ്ണഭാവസ്ഥയസിലെഭായ  നസിരവധസി

പുസ്തകങ്ങളുന ഉളകപടുന്നു.

             പുസ്തക വസിലപന വസിഭഭാഗന അസസി. ഡയറക്ടറുകട റസികപഭാര്ടസ പ്രകഭാരന കകരള

ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ കഗഭാ  ഡക്കൗണുകളസിലുന പുസ്തകശഭാലെകളസിലുമഭായസി 12 കകഭാടസി രൂപേയസ

മുകളസില  മുഖവസിലെയുള  പുസ്തകങ്ങളുകട  കസഭാകസ  ഉണസ.  തന്വര്ഷന  രണസ  കകഭാടസി

അറവസിലെയള  പുസ്തകങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ  വസിലപന  നടത്തെഭാന്  കഴസിഞ്ഞെസിടളതസ.  കമല

സൂചസിപസിച  പ്രകഭാരന  വസിലപനയസിലഭാകത  കകടസികസിടക്കുന  പുസ്തകങ്ങള  കൂടുതലുന

പേഠനത്തെസിനുന ഗകവഷണത്തെസിനുന സഹഭായകരമഭായ ഗന്ഥങ്ങളഭാണസ. പ്രസ്തുത പുസ്തകങ്ങള

പേഠസിതഭാകളസില എത്തെസിക്കുനതസിനുള ഊര്ജസിത ശമന നടകത്തെണതഭാണസ.

28) ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പുറത്തെസിറകസിയ ഡസി  .  വസി  .  ഡസി കളുകട വസിലപന കഭാരദക്ഷമമല

                കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ 2016-17 വര്ഷന കവസിത കചഭാലഭാന് പേഠസികഭാന,

മലെയഭാളന  ടറ്റ്യൂടര്  എനതീ  രണസ  ഡസി.വസി.ഡസി.കളുകട  2100  കകഭാപസികള  വതീതന

വസിലപനകഭായസി  പുറത്തെസിറകസി.  കവസിത കചഭാലഭാന് പേഠസികഭാന  എന ഡസി.വസി.ഡസി  യുകട

നസിര്മഭാണത്തെസിനഭായസി 90764/- രൂപേയുന മലെയഭാളന ടറ്റ്യൂടര് എനതസിനസ 93,264/- രൂപേയുന

കചലെവുണഭായസി.  എനഭാല പ്രസ്തുത ഡസി.വസി. ഡസി.  കളസില ഭൂരസിഭഭാഗവുന വസിലപനയസിലഭാകത

അവകശഷസിക്കുന്നു. ഒനഭാമകത്തെ ഡസി.വസി.ഡസി യുകട 1878 പേകര്പ്പുകളുന രണഭാമകത്തെതസികന്റെ

1876 പേകര്പ്പുന ഇവയസില ഉളകപടുന്നു. നസിശസിത സമയപേരസിധസിയസില ഇവ വസിറഴസികഭാത്തെ

പേക്ഷന  കകടുപേഭാടുകള  സനഭവസിചസ  ഉപേകയഭാഗകയഭാഗദമലഭാതഭാവഭാന്  സഭാദദതയുണസ.
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ആയതസിനഭാല ഇവയുകട  വസിലപന തസരസിതകപടുത്തുനതസിനസ  കവണ നടപേടസി  വസിലപന

വസിഭഭാഗന സസതീകരസികകണതഭാണസ.

29)  വസിജഭാനമുദ്രണന  പ്രസസ    -    ഡബസിള  കക്കൗണ    13.6    കസി  .  ഗഭാന  കപേപര്    44

റതീമസികന്റെ കസഭാകസ വദതദഭാസന

               വസിജസ ഞഭാന മുദ്രണന പ്രസ്സസികലെ പ്രസിന്റെസിനഗസ കപേപറുകളുകട കസഭാകസ രജസിസര്

പ്രകഭാരന 30.09.2017 ല ഡബസിള കക്കൗണ 13.6 കസി.ഗഭാന കപേപര് 359 റതീന ബഭാകസിയുണസ.

ഈ ഓഫതീസസില നസിന്നുന ഇകത തതീയതസിയസില നടത്തെസിയ ഭക്കൗതസിക പേരസികശഭാധനയസില

403  റതീന  അവകശഷസിക്കുനതഭായസി  കബഭാദദകപട.  44  റതീമസികന്റെ  വദതദഭാസന

വസിശദതീകരസിക്കുനതസിനഭായസി  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  എന്കസയറസികസ  (നന  37)  മറുപേടസി

ലെഭസിചസില. 2016-17 ല വഭാങ്ങസിയതഭാണസ ഈ കപേപര്. 

         കസഭാകസ  രജസിസര്  പ്രകഭാരമുളതസികനകഭാള  44  റതീന  കപേപര്  അധസികന

അവകശഷസികഭാനുണഭായ  കഭാരണന  വസിശദതീകരസികകണതന,  ഈ  വതീഴ്ച  പേരസിഹരസിക്കുന

തസിനുള അടസിയന്തസിര നടപേടസി കകകകഭാകളണതമഭാണസ.

30) വസിജഭാനമുദ്രണന പ്രസ്സസ  -   പ്രസിന്റെസിനഗസിനഭായുള ഡബസിള കക്കൗണ   10   റതീന കപേപര്

ഉപേകയഭാഗസികഭാകത നശസിക്കുന്നു  .

                 2016-17 സഭാമത്തെസിക വര്ഷത്തെസിനസ മുന്പേസ പ്രസിന്റെസിനഗസിനഭായസി വഭാങ്ങസിയ

ഡബസിള  കക്കൗണ  15.5  കസി.ഗഭാന  ഇനത്തെസിലുള  10  റതീന  കപേപര്  ഇകപഭാഴുന

ഉപേകയഭാഗരഹസിതമഭായസി  സൂക്ഷസിക്കുനതഭായസി ഭക്കൗതസിക പേരസികശഭാധനയസില കബഭാദദകപട,

ടസി  കപേപര്  ഉപേകയഭാഗസികഭാകത  മഭാറസി  വചസിരസിക്കുകമഭാള  തകന  ഇകതതരത്തെസിലുള

കപേപറുകള  കഷഭാര്ടസ  കസകടഷനസിലൂകടയുന  മറ്റുന  വഭാങ്ങസി  പ്രസിന്റെസിനഗസിനഭായസി

ഉപേകയഭാഗസിചകകഭാണസിരസിക്കുന്നു. കമല കപേപര് ഉപേകയഭാഗസികഭാതസിരസിക്കുനതസികന്റെ കഭാരണന

ഓഡസിറസ എന്കസയറസി നന. 38 പ്രകഭാരന ആവശദകപകടങസിലുന മറുപേടസി ലെഭദമഭാകസിയസിടസില.

ടസി  കപേപര്  ഉപേകയഭാഗസികഭാവുനതഭാകണന  അഭസിപ്രഭായന  കസഭാര്കതീപര്  കരഖഭാമൂലെന

അധസികഭാരസികകള  അറസിയസികചങസിലുന  യഭാകതഭാര  തടര്  നടപേടസികളുന  കകകകഭാണസിടസില.

പ്രസ്തുത  കപേപര്  പ്രസിന്റെസിനഗസിനഭായസി  ഉപേകയഭാഗസിക്കുന  തസിനുള  അടസിയന്തര  നടപേടസികള

കകകകഭാകളണതഭാണസ.
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31)  പ്രൂഫസ  റതീഡര്  ,    കകഭാപസി  കഹഭാളഡര്  തസ്തസികകളസില  കരഭാര്  നസിയമനന

ചടവസിരദന

       കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടറുകട 06.09.2013 കലെ ഇ 1/58/13/സസില നമര്

വസിജഭാപേന  പ്രകഭാരന  പ്രൂഫസ  റതീഡര്,  കകഭാപസി  കഹഭാളഡര്  എനതീ  തസ്തസികകളസില

നസിയമസിതരഭായ ഉകദദഭാഗഭാര്ത്ഥസികളസില ശതീ.  ദതീപു.  എ.ബസി,  ശതീമതസി.  സസിന.  പേസി,  ശതീ.

അരണ.  എസസ  എനസിവര്കസ  കമല  തസ്തസികകളകസ  നസിശയസിചസിടള  കയഭാഗദതയസില.

1984  കലെ  കകരള  കസറസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഓഫസ  ലെഭാന്കഗസജസസ  ജനറല  ആന്റെസ

സകബഭാര്ഡസികനറസ  സര്വ്വതീസസ  റൂളസസ.എ.  അകഭാദമസികസ  ബ്രഭാഞസ-  ല  5(ബസി)  2

അനുശഭാസസിക്കുന തരത്തെസിലുള കയഭാഗദതയസിലഭാകതയഭാണസ നസിയമനന നലകസിയസിടളതസ.

പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസില  കക.ജസി.റസി.ഇ/എന.ജസി.റസി.ഇ  കലെഭാവര്  കഗഡസ  സര്ടസിഫസികറ്റുന

ഏകതങസിലുന പേബസിഷസിനഗസ ഹക്കൗസസികലെഭാ പ്രസിന്റെസിനഗസ പ്രസ്സസികലെഭാ നസിന്നുള രണസ വര്ഷകത്തെ

പ്രവര്ത്തെന പേരസിചയ സര്ടസിഫസികറ്റുന ഉണഭായസിരസികണന. എനഭാല കമല വദകസികളസില

ആരന തകന പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസില കക.ജസി.റസി.ഇ/എന.ജസി.റസി.ഇ-  ഗവണകമന്റെസ അനഗതീകൃത

സര്ടസിഫസികറസ  ഹഭാജരഭാകസിയസിടസില.  ശതീ.  ദതീപു.  എ.ബസി,  കമലെസിന്ഡ  ബക്സസ,

തസിരവനന്തപുരന എന സ്ഥഭാപേനത്തെസില നസിന്നുന ശതീമതസി.  സസിന,  ശതീ.  അരണ.എസസ

എനസിവര്  പ്രസിയദര്ശസിനസി  പേബസികകഷന്,  തസിരവനന്തപുരന  എന  സ്ഥഭാപേനത്തെസില

നസിന്നുള  പ്രവര്ത്തെന  പേരസിചയ  സര്ടസിഫസികറ്റുമഭാണസ  ഹഭാജരഭാകസിയസിടളതസ.  നസിശസിത

കയഭാഗദതയസിലഭാത്തെ  ഉകദദഭാഗഭാര്ത്ഥസികകള  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  കപേഭാകലെ  പേരസിചയസമത്തെസ

ആവശദമഭായ  തസ്തസികയസില  നസിയമസിചസിടളതസ  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ചടങ്ങളുകട

ലെനഘനമഭാണസ.  ആയതസിനഭാല  അനഗതീകൃത  കയഭാഗദതയുള  വദകസികകള  മഭാത്രന

നസിയമസിക്കുനതസില ശദസികകണതഭാണസ.

32) കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ പുതസിയ കകടസിടന

                   കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ പുതസിയ കകടസിടന നസിര്മസിക്കുനതസിനഭായസി

2016-17  വര്ഷകത്തെ സനസ്ഥഭാന ബജറസില  175  ലെക്ഷന രൂപേ വകയസിരത്തെസിയസിരന്നു.

പ്രസ്തുത  കകടസിടന  പേണസിയുനതസിനുള  പ്രവൃത്തെസി  ഏകറടുത്തെ  കപേഭാതമരഭാമത്തെസ  വകുപസ

ബസിലഡസിനഗസ  ഡസിവസിഷന്  Ground  Floor  Plan,  Estimate  എനസിവ  തയഭാറഭാകസി
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സര്കഭാരസിനസ സമര്പസിചതസികന തടര്നസ ജസി.ഒ(ആര്.റസി) നന. 134/2017/സസി.എല.എ.ഡസി

തതീയതസി  10.03.2017  പ്രകഭാരന  പുതസിയ  കകടസിട  സമുചയത്തെസികന്റെ  ആദദനസിലെ

നസിര്മസിക്കുനതസിനസ  175  ലെക്ഷന  രൂപേ  വസിനസികയഭാഗസിക്കുനതസിനസ  ഭരണഭാനുമതസി  ലെഭസിച.

അഡസിനസികസ്ട്രേഷന്,  അകഭാദമസികസ,  കലെബ്രറസി  എനസിവ  അടങ്ങുന  മൂനസ  നസിലെ

കകടസിടത്തെസികന്റെ ആദദ നസിലെ നസിര്മസിക്കുനതസിനഭാണസ പ്രസ്തുത ഭരണഭാനുമതസി ലെഭസിചസിടളതസ.

                ജസി.ഒ(ആര്.റസി) നന. 235/2017/സസി.എഡസി. തതീയതസി 25.03.2017 പ്രകഭാരന

അനുവദസിച 175 ലെക്ഷന രൂപേ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ TPA 188 അകക്കൗണസില 29.03.2017 ല

വരവസ  വനസിടണസ.  കകരള  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടറുകട  29.03.2017  കലെ

എ/873/2016/സസില ഉത്തെരവസ പ്രകഭാരന പ്രസ്തുത തക ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ അകക്കൗണസില നസിനസ

പേസിന്വലെസിചസ  8443-00-108  PW  Deposit  എന  PWD  യുകട  കഹഡസ  ഓഫസ

അകക്കൗണസികലെയസ കചലെഭാന് മുകഖന 30.03.2017 ല കകമഭാറുകയുന കചയ്തസിടണസ. പേകക്ഷ

കകടസിട  നസിര്മഭാണന  ആരനഭസിക്കുനതസിനഭാവശദമഭായ  ഊര്ജസിത  ശമങ്ങള  ഭഭാഷഭാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭഭാഗത്തെസ നസിന്നുണഭായസിടസില എനസ ഓഡസിറസ നസിരതീക്ഷസിക്കുന്നു.

33) പേങഭാളസിത്തെ കപേന്ഷന് പേദതസി വസിഹസിതന ഈടഭാക്കുനതസിനസ നടപേടസിയസില

                    സനസ്ഥഭാന സര്കഭാര് നടപസിലെഭാകസിയ പേങഭാളസിത്തെ കപേന്ഷന് പേദതസി

ഉത്തെരവസ പ്രകഭാരന (ജസി.ഒ.പേസി. 20/2013/ഫസിന് തതീയതസി 07.01.2013) 01.04.2013 മുതല

നസിയമസിതരഭായ  ജതീവനകഭാര്കസ  പേങഭാളസിത്തെ  കപേന്ഷനഭാണസ  അര്ഹതയുളതസ.

ജതീവനകഭാരകട  അടസിസ്ഥഭാന  ശമളവുന,  ക്ഷഭാമബത്തെയുന  കചര്ന  തകയുകട  10%

ജതീവനകഭാരസില നസിന്നുന തത്തുലെദമഭായ തക കതഭാഴസില ദഭാതഭാവസില നസിന്നുന സമഭാഹരസിചസ

കപേന്ഷന് റണസ  റഗുകലെററസി  &  കഡവലെപസകമന്റെസ  അകതഭാറസിറസി  (പേസി.എഫസ.ആര്.ഡസി.എ)

നസിശയസിച അകക്കൗണസില നസികക്ഷപേസികകണതഭാണസ.  എനഭാല  23.01.2014  ല പേറ്റ്യൂണ/

പേഭാകര്  തസ്തസികയസില  നസിയമസിതനഭായ ശതീ.  സുനസിലകുമഭാര്.  എസസ,  കന്റെ  ശമളത്തെസില

നസിന്നുന  പേങഭാളസിത്തെ  കപേന്ഷന്  പേദതസി  വസിഹസിതന  നഭാളസിതവകര  ഈടഭാകസിയസിടസില.

ആയതസിനഭാല  തകന  കതഭാഴസില  ദഭാതഭാവസ  നലകകണ  വസിഹസിതവുന  നസിശയസിചസിടള

അകക്കൗണസില നസികക്ഷപേസിക്കുനസില. ജതീവനകഭാര് വസിരമസിക്കുന സഭാഹചരദത്തെസില ടസിയഭാനസ

നസിര്ദ്ദേസിഷ കപേന്ഷന് ലെഭസികഭാതസിരസിക്കുനതസിനസ ഇതസ ഇടയഭാകുന.  കൂടഭാകത ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ
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സഭാമത്തെസിക  ബഭാധദതയുണഭാകുനതസിനുന  ഇതസ  കഭാരണമഭാകഭാന.  2015-16  സഭാമത്തെസിക

വര്ഷകത്തെ  ഓഡസിറസ  റസികപഭാര്ടസില  (ഖണസിക  24)  പ്രസ്തുത  വസിവരന

പേരഭാമര്ശസിചസിടകണങസിലുന  ആയതസികന്മേല  നഭാളസിതവകര  നടപേടസി  സസതീകരസിചസിടസില.

ആയതസിനഭാല  നഭാഷണല  കപേന്ഷന്  സതീന  വസിഹസിതന  ഒടുക്കു  വരകത്തെണ

ജതീവനകഭാരസില നസിന്നുന ആയതസ ഈടഭാകസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ വസിഹസിതന ഉളകപകട നസിശസിത

അകക്കൗണസില  ഒടുക്കുവരത്തുനതസിനസ  കവണ  നടപേടസികള  ഇനസിയുന  കവകഭാകത

കകകകഭാകളണതഭാണസ.

34) ആദഭായ നസികുതസി രജസിസര് സൂക്ഷസിചസിടസില

              ഗന്ഥകര്ത്തെഭാകളസില നസിന്നുന വസിവസിധ പ്രസ്സുകളസില നസിന്നുന, ജതീവനകഭാരസില

നസിന്നുന  ആദഭായനസികുതസിയസിനത്തെസില  ഈടഭാക്കുനതന  ഒടുക്കുനതമഭായ  തകയുകട

വസിശദഭാനശന  കരഖകപടുത്തുനതസിനഭായസി  രജസിസര്  സൂക്ഷസിചസിടസില.  പ്രകതദക  രജസിസറസില

ഈയസിനത്തെസിലുള  വരവസ  കരഖകപടുത്തെസിയസിടസിലഭാത്തെതസിനഭാല  ഈടഭാക്കുന  തക

പൂര്ണ്ണമഭായുന ആദഭായ നസികുതസി വകുപസില ഒടുകസ വരത്തെസിയസിടണസ എനതസികന്റെ കൃതദത

പേരസികശഭാധസിക്കുനതസിനസ  സഭാധസിചസിടസില.  ആയതസിനഭാല  വസിവസിധ  കഭാലെയളവസില

ആദഭായനസികുതസിയസിനത്തെസില  ബസിലസില  നസിന്നുന  കുറവസ  കചയ്ത  തകയുകടയുന  ഒടുക്കു

വരത്തെസിയ തകയുകടയുന വസിവരന ഉളകകഭാളസിച കകഭാണ്ടുള ഒര രജസിസര് തയഭാറഭാകസി

അകക്കൗണസസസ ഓഫതീസര് സഭാക്ഷദകപടുത്തെസി സൂക്ഷസികകണതഭാണസ.

35)  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദതീകരസിക്കുന  പുസ്തകങ്ങളുകട  പേരസദന  നലകല  -

ഫലെപ്രദമല  -   ഫണസ ദുര്വസിനസികയഭാഗന

              വഭാര്ഷസിക കണകസ പ്രകഭാരന  34,922/-  രൂപേ പേരസദ ചഭാര്ജസിനത്തെസില

തന്വര്ഷന  കചലെവുണസ.  പ്രചഭാരന  കുറഞ്ഞെതന  അറസിയകപടഭാത്തെതമഭായ

പ്രസസിദതീകരണങ്ങളസിലെഭാണസ  ഭൂരസിഭഭാഗന  പേരസദവുന  നലകസിയസിടളതസ.  ഈരടസി  കവസിത

മഭാസസിക, അശസതസി മഭാസസിക, വസിശസകവദസി മഭാസസിക എനതീ പ്രസസിദതീകരണങ്ങള ഇവയസില

ചസിലെതഭാണസ.  കൂടഭാകത  ഈ  ഇനത്തെസില  കചലെവസ  നടത്തെസിയതസ  പേസി.ആര്.ഡസി

നസിരകസിനനുസൃതമല.  കൂടുതല  പ്രചഭാരമുള  പ്രസസിദതീകരണങ്ങളസില  പേരസദന

നലകസിയഭാല  മഭാത്രകമ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദതീകരസിക്കുന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിശദഭാനശന
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വഭായനകഭാരസില  എത്തെസിക്കുനതസിനസ  സഭാധസിക്കുകയുള്ളൂ.  ആയതസിനഭാല  ഈ

വസിഷയത്തെസികന്മേല  വദകമഭായ  മഭാനദണന  നസിശയസിക്കുനതസില  ഭരണ  വസിഭഭാഗത്തെസികന്റെ

അടസിയന്തസിര ശദ ഉണഭാകകണതഭാണസ.

36) മുന്കൂര് തകകള കമതീകരസിചസിടസില

          2016-17  സഭാമത്തെസിക വര്ഷന ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകട

നടത്തെസിപസിനഭായസി  അനുവദസിച  മുന്കൂറുകളസില  ചസിലെതസ  നഭാളസിതവകര

കമതീകരസിചസിടസിലഭാകയനസ  അഡസഭാന്സസ  രജസിസര്  പേരസികശഭാധസിചതസില  കബഭാദദകപട.

അഡസഭാന്സസ  കകപറസി  ഒര  വര്ഷന  കഴസി ഞ്ഞെസിടന  കമതീകരസികഭാത്തെ മുന്കൂര് തകകളുന

ഇവയസില ഉളകപടുന്നു. വസിശദഭാനശങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

വക്കൗചര് നന/
തതീയതസി

മുന്കൂര് കകപറസിയ
വദകസിയുകട കപേരസ

ഉകദ്ദേശദന ഉത്തെരവസ നമര്/
തതീയതസി

തക

62/
08.04.16

അജസി. കക. വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പുസ്തക പ്രദര്ശന
കണസിജന്സസി

SP3/898/16/SIL
തതീയതസി 06.04.16

90000

120/
21.04.16

അജസി. കക. വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പുസ്തക പ്രദര്ശന
കണസിജന്സസി

SP3/898/16/SIL
തതീയതസി 18.04.16

20000

347/
14.06.16

വസി.യു. മഞ്ജുഷ
കഭാഷദര്, സസില

കദഭാന്റെതീനസ 
ആവശദമഭായ
പേഭാത്രങ്ങള

വഭാങ്ങുനതസിനസ 

E2/1995/2015/
തതീയതസി 14.06.16

10000

880/
07.09.16

എസസ. സുകലെമഭാന്
പേറ്റ്യൂണ

കപേഭാകസജസ
സഭാമസ

വഭാങ്ങുനതസിനസ

SP5/1919/18/SIL
തതീയതസി 06.09.16

3000

1120/
24.10.16

എസസ. സുകലെമഭാന്
പേറ്റ്യൂണ

കയറസികസ കൂലെസി E2/1397/2011/
SIL തതീയതസി

21.10.16

15000

1487/
20.12.16

അജസി.കക. വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പുസ്തക പ്രദര്ശന
അഡസഭാന്സസ

SP3/2860/16/SIL 
തതീയതസി 15.12.16

5000

1697/
30.01.17

അജസി.കക. വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പുസ്തക പ്രദര്ശന
കണസിജന്സസി

SP3/222/17/SIL 
തതീയതസി 27.01.11

24000

1987/
30.03.17

ദതീപു. എ.ബസി
പ്രൂഫസ റതീഡര്

പ്രൂഫസ റതീഡര് E1/2663/16/SIL 
തതീയതസി 25.03.17

10000

കകരള സനസ്ഥഭാന ഓഡസിറസ വകുപസ                               47                           സസില ഓഡസിറസ റസികപഭാര്ടസ 2016-17



1731/
08.02.17

അജസി.കക.വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി, സസില

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/222/17/SIL 
തതീയതസി 27.01.17

11000

1732/
08.02.17

അജസി.കക. വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/152/17/SIL 
തതീയതസി 30.01.17

13000

1776/
15.02.17

അനസിലകുമഭാര്.
എന്.ഐ

പേറ്റ്യൂണ/ പേഭായര്

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/223/17/SIL 
തതീയതസി 03.02.17

10000

1787/
16.02.17

അനസിലകുമഭാര്.
എന്.ഐ

പേറ്റ്യൂണ/ പേഭായര്

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/379/17/SIL 
തതീയതസി 13.02.17

15000

1790/
17.02.17

അജസി. കക.വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/380/17/SIL 
തതീയതസി 13.02.17

14000

1838/
27.02.17

അജസി. കക.വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/378/17/SIL 
തതീയതസി 20.02.17

14000

1841/
27.02.17

നസിധസിന് ചനന്
(യു.ഡസി.സസി)

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/221/17/SIL 
തതീയതസി 23.02.17

2000

1860/
02.03.17

അനസിലകുമഭാര്.
എന്.ഐ

പേറ്റ്യൂണ

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/465/17/SIL 
തതീയതസി 23.02.17

15000

1910/
14.03.17

അജസി.കക.വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/152/17/SIL 
തതീയതസി 30.01.17

12000

1941/
21.03.17

അജസി.കക.വര്ഗതീസസ
എല.ഡസി.സസി

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/597/17/SIL 
തതീയതസി 16.03.17

5000

1965/
24.03.17

എന്.ഐ.
അനസിലകുമഭാര്

പേറ്റ്യൂണ

പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ SP3/598/17/SIL 
തതീയതസി 10.03.17

2000

ആകക 308000

            അഡസഭാന്സസ കമതീകരസിക്കുവഭാന് കവകുനതസ കകരള ഫസിനഭാന്ഷദല കകഭാഡസ

ചടങ്ങളസികലെ  ചടന  99  കന്റെ  ലെനഘനമഭാണസ.  ജസി.ഒ(പേസി)  419/2011  ധന.  04.10.2011

പ്രകഭാരന  മൂനസ  മഭാസത്തെസിനകന  അഡസജസസകമന്റെസ  ബസില  സമര്പസിചസ  മുന്കൂര്

കമതീകരസിചസികലങസില  മുഴുവന്  അഡസഭാന്സസ  തകയുന  തസിരസിച  പേസിടസിക്കുകയുന  തക

പേസിന്വലെസിച ദസിവസന മുതല തസിരസിച പേസിടസിക്കുന ദസിവസന വകര 18% നസിരകസില പേലെസിശ
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ഈടഭാകണന  എന്നുന  നസിഷ്ക്കര്ഷസിക്കുന്നുണസ.  ആയതസിനഭാല  കമതീകരസികഭാന്

അവകശഷസിക്കുന  3,08,000/-  രൂപേ  18%  നസിരകസില പേലെസിശ ഈടഭാകസി കമതീകരസിക്കു

നതസിനുള സതസര നടപേടസി സസതീകരസികകണതഭാണസ.

37) വസിജഭാനമുദ്രണന പ്രസസ  -   പ്രസിന്റെസിനഗസ കപേപര് കസഭാകസ രജസിസര് കൃതദമല

                 വസിജഭാന മുദ്രണന പ്രസസികലെ പ്രസിന്റെസിനഗസ കപേപര് കസഭാകസ രജസിസര്

25.05.2016  മുതലുളവയഭാണസ ഓഡസിറസിനു ഹഭാജരഭാകസിയതസ.  ഈ തതീയതസിക്കു മുന്പുള

രജസിസര് ഓഡസിറസ എന്കസയറസി  (നന. 38)  മുകഖന ആവശദകപകടങസിലുന ലെഭദമഭാകസിയസില.

2016-17  സഭാമത്തെസിക  വര്ഷന  അറുമുഖ  കടകഡഴസില  നസിന്നുന  38,16,200/-  രൂപേയന

കസയസികലെഭാണ കപേപര് മഭാര്ടസില നസിന്നുന 1,87,050/-  രൂപേയന കകരള കപേകപഴസില നസിന്നുന

18,19,650/-  രൂപേയന  പ്രസിന്റെസിനഗസ  കപേപര്  വഭാങ്ങസിയസിടണസ.  ഓകരഭാ  വര്ഷവുന  വലെസിയ

അളവസില കപേപര് പേര്കചസസ  നടത്തുന സ്ഥഭാപേനകമന നസിലെയസില കസഭാകസ  രജസിസര്

കൃതദമഭായസി പേരസിപേഭാലെസികഭാത്തെതസ തസികഞ്ഞെ അനഭാസ്ഥയഭാണസ. 

             കസഭാകസ രജസിസര് കൃതദമഭായസി കമലുകദദഭാഗസ്ഥര്  സഭാക്ഷദകപടുത്തെസിയ കശഷന

പേരസികശഭാധനയഭായസി ഹഭാജരഭാകകണതഭാണസ.

38)  വസിലപനവസിഭഭാഗന  -    ഓണകലെന്  ആപസികകഷന്  കസഭാഫ സ കവയര്    -    കഡറഭാ

കസന്റെറസികന്റെ സക്കൗജനദകസവനന പ്രകയഭാജനകപടുത്തെസിയസില  .

          കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ കസയസിലസസ  പേബസികകഷന് വസിഭഭാഗങ്ങള

ഓണകലെന്  ആക്കുനതസികന്റെ  ഭഭാഗമഭായസി  സസി-ഡസിറസില  നസിന്നുന  17.01.2013  കലെ

245/DO/L/C-DIT/2013-ാംനമര് കത്തെസികനഭാകടഭാപന കപ്രഭാജക്ടസ കപ്രഭാകപഭാസല ലെഭസിച.

പേദതസികഭാവശദമഭായ  ഹഭാര്ഡസ കവയറുകളുന  അവയസ  കവണസി  വരന  കചലെവുന  ഇതസില

ഉളകപടുത്തെസിയസിരനസില.  പേകക്ഷ  കപ്രഭാകപഭാസല  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  അനഗതീകരസിക്കുകയുന

തടര്നസ 09.10.2014 തതീയതസിയസില നഭാലെസ ലെക്ഷകത്തെഭാളന രൂപേ കചലെവഴസിചസ സസി-ഡസിറസില

നസിന്നുന കസര്വര് വഭാങ്ങസിക്കുകയുന കചയ.

         ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ 30.07.2014 തതീയതസിയസില കസറസ കഡറഭാ കസന്റെറസികനഭാടസ കസര്വര്

സ്ഥഭാപേസികഭാന്  സ്ഥലെന  ആവശദകപകടങസിലുന  കഡറ  കസന്റെര്  ഈ  സനവസിധഭാനന

നസിര്ത്തെലെഭാകസിയതസിനഭാല  പേകരന  കകഭാ-കഹഭാസസിനഗസ  സനവസിധഭാനന  സക്കൗജനദമഭായസി
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അനുവദസികഭാകമന്നുന  സമതസിച.  പേകക്ഷ  ഈ  സഭാധദത  പ്രകയഭാജനകപടുത്തെഭാന്

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ കഴസിഞ്ഞെസില.

39) തസ്തസികമഭാറന   -   ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഗകവണസിനഗസ കബഭാഡസിയുകട അനഗതീകഭാരമസില

                     പേബസികകഷന് വസിഭഭാഗത്തെസില കരഭാര് വദവസ്ഥയസില പേബസികകഷന്

അസസിസന്റെഭായസി  2016-17 കഭാലെയളവസില 10,000/-  രൂപേ നസിരകസില കജഭാലെസി കചയ്തസിരന

ശതീ. സസി.പേസി. കഗഭാപേകുമഭാറസിനസ ജസി.ഒ.പേസി (നന) 28/2016/ഫസിന് തതീയതസി 26.02.2016 കന

അടസിസ്ഥഭാനമഭാകസി 2016 ജൂണ മുതല ശമളന 19,000/- രൂപേയഭായസി ഉയര്ത്തെസി നലകസി.

എനഭാല കമല സര്കഭാര് ഉത്തെരവസില പേബസികകഷന് അസസിസന്റെസ തസ്തസികയുകട ശമള

വര്ദനവസികനക്കുറസിചസ  പ്രതസിപേഭാദസിചസിടസില.  ടസിയഭാകന്റെ ശമള വര്ദനവസിനസ  സര്കഭാരസി ല

നസിന്നുന  അനഗതീകഭാരവുന  ലെഭദമഭാകസിയസിടസില.  ഈ  നടപേടസി  കമവസിരദമഭാണസ.  കൂടഭാകത

ടസിയഭാനസ  ശമള  വര്ദനവസ  നലകുനതസിനഭായസി  എല.ഡസി.  പ്രസിന്റെര്  തസ്തസികയസില  മഭാറസി

നസിയമസിക്കുനതസിനസ  തടര്  നടപേടസി  സസതീകരസിചതഭായസി  ഫയല  പേരസികശഭാധനയസില

കബഭാദദകപട.  എല.ഡസി.  പ്രസിന്റെര് തസ്തസികയുകടയുന,  പേബസികകഷന് അസസിസന്റെസികന്റെയുന

കയഭാഗദതകള  വദതദസ്തമഭായസിരസികക  ഇത്തെരത്തെസില  തസ്തസികമഭാറന  അനുവദസിക്കുനതസ

ചടവസിരദമഭാണസ.  സര്കഭാര്  നസിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന,  മഭാനദണങ്ങളക്കുന  വസികധയമഭായസി

മഭാത്രന  നസിയമനങ്ങളുന  ശമള  നസിര്ണ്ണയവുന,  തസ്തസികമഭാറവുന  അനുവദസിക്കുനതസില

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ശദസികകണതഭാണസ. 

40) ബകസ മഭാര്കസില നസിന്നുന ഈടഭാകഭാനുള   ₹   31,57,824/-   ഈടഭാകസിയസില

     ബകസ  മഭാര്കറസിനഗസ  കസഭാകസറസികസ  കഡസിറസ  വദവസ്ഥയസില പുസ്തകങ്ങള വസിറ

ഇനത്തെസില  2015-16  സഭാമത്തെസിക  വര്ഷഭാവസഭാനന  29,61,199/-  രൂപേ

ലെഭസികഭാനുണഭായസിരന്നു. പ്രസ്തുത തക ഈടഭാകഭാകത 2016-17 ല 1,96,625/- രൂപേയുകട

(16000+180625)  പുസ്തകങ്ങള  വതീണ്ടുന  നലകസിയസിടണസ.  ബകസ  മഭാര്കറസിനഗസ

കസഭാകസറസിയസില  നസിന്നുന  2016-17  സഭാമത്തെസിക  വര്ഷന  ലെഭസിക്കുവഭാനുള  ആകക

കുടസിശസിക  തകയഭായ  31,57,824/-  രൂപേ  ഈടഭാക്കുനതസിനുള  നടപേടസി

സസതീകരസികകണതഭാണസ.
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ഭഭാഗന  - 5

കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനന

41)    കഗഭാഡക്കൗണ കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷൻ–   74   പുസ്തകങ്ങൾ കുറവസ

കകഭാഴസികകഭാടസ  പ്രഭാകദശസിക  കകനന  കഗഭാഡക്കൗണസികന്റെ  2016-17  സഭാമത്തെസിക

വർഷകത്തെ  കസഭാകസ  കവരസിഫസികകഷൻ  റസികപഭാർടസ  പ്രകഭാരന  5769  രൂപേയള  74

പുസ്തകങ്ങൾ കുറവുണസ. ആയതസികന്റെ വസിശദഭാനശന ചുവകട കചർക്കുന്നു.

കമ
നന.

സസിൽ
നന.

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ കസഭാകസ
രജസിസര്
പ്രകഭാരന

നതീകസിയസിരസിപസ

കസഭാകസ
കവരസിഫസികക

ഷന്
റസികപഭാര്ടസ
പ്രകഭാരന

നതീകസിയസിരസിപസ

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളുകട
എണ്ണന & തക

1. 1076 വദവസഭായ മഭാകനജസകമന്റെസ 
നൂതന പ്രവണതകൾ

5 3 2 @ 15 = 30

2. 1383 സഭാഹസിതദപേഞഭാനനകന്റെ 
കൃതസികൾ - 2

44 42 2 @ 32 = 64

3. 2031 കഭാൻസറുന 
കറഡസികയഭാകതറഭാപസിയുന

4 2 2 @ 55 = 110

4. 2597 കഥകളസിയസികലെ 
മകനഭാധർമങ്ങൾ

99 98 1 @ 60 = 60

5. 2623 കഹസൻബർഗസികന്റെ 
കലെഭാകങ്ങൾ

7 5 2 @ 60 = 120

6. 2715 എൻ.വസി.കൃഷ്ണവഭാരസിയർ 53 52 1 @ 40 = 40

7. 2854 മഭാനസസികഭാകരഭാഗദവുന 
വദകസിതസ വസികസനവുന

13 9 4 @ 120 = 480

8. 2897 മഹഭാത്മജസിയുന 
മലെയഭാളകവസിതയുന

324 322 2 @ 50 = 100

9. 2959 ആകഗഭാള ഭക്ഷദസുരക്ഷ 178 177 1 @ 70 = 70

10. 2974 സുകുമഭാർ അഴതീകകഭാടസ 24 23 1 @ 40 = 40
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11. 3203 വൃക്ഷഭായുർകവ്വദ ഗന്ഥങ്ങൾ 
– ഒര പേഠനന ( 2-ാം 
പേതസിപസ)

17 15 2 @ 100 = 200

12. 3233 മക്കൗലെഭാനഭാ അബ്ദുൾ കലെഭാന 
ആസഭാദസ

6 3 3 @ 40 = 120

13. 3235 പേഠസിചതതീരഭാത്തെ പേഭാഠങ്ങൾ 91 90 1 @ 70 = 70

14. 3255 സതീശഭാകതീകരണ 
മഭാർഗനസിർകദ്ദേശങ്ങൾ

82 72 10 @ 80 = 800

15. 3262 പേരസിസ്ഥസിതസിദർശനന 
മലെയഭാള കവസിതയസിൽ

32 31 1 @ 100 = 100

16. 3330 നഭാടറസിവുകളുകട 
ഉളറകളസികലെകസ

3 1 2 @ 80 = 160

17. 3334 വയലെഭാർ രഭാമവർമ 44 42 2 @ 40 = 80

18. 3458 പ്രസവവുന 
പ്രസവഭാനന്തരശുശ്രൂഷയുന

106 105 1 @ 90 = 90

19. 3520 മസിനലുന ഇടസിയുന 15 14 1 @ 70 = 70

20. 3528 കപേഭാൾ എർകദഭാസസ - 
ഐതസിഹഭാസസിക ഗണസിത 
തതീർഥഭാടകൻ

22 21 1 @ 50 = 50

21. 3580 ഹൃദയത്തെസികലെ 
അൽഭുതങ്ങൾ

10 9 1 @ 100 = 100

22. 3585 ഹൃദയന 
സനഗതീകതഭാപേകരണമഭാണസ

78 77 1 @ 50 = 50

23. 3591 ശതീ.ശഭാരദഭാകദവസി 32 31 1 @ 40 = 40

24. 3627 എസസ.കക.കപേഭാറകഭാടസ - 
യഭാത്ര, എഴുത്തെസ, കഭാഴ്ച

3 2 1 @ 90 = 90

25. 3757 സസി.എചസ.മുഹമദസകകഭായ 25 24 1 @ 40 = 40

26. 3801 ചസിലെമസ - കതയന 
ഉൽപേത്തെസിയുന ചരസിത്രവുന

57 50 7 @ 70 = 490

27. 3812 മനനന 111 110 1 @ 65 = 65

28. 3826 മനത്തെസ പേത്മനഭാഭൻ 71 70 1 @ 100 = 100

29. 3843 ശതീമദസഭഗവതസഗതീത 
ശസിവഭാരവസിന്ദന മഹഭാഭഭാഷദന 
( 7-ാം പേതസിപസ)

114 113 1 @ 450 = 450

30. 3851 കവദദരതന 
പേസി.എസസ.വഭാരസിയർ

9 7 2 @ 80 = 160
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31. 3859 ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപേസിള 3 2 1 @ 40 = 40

32. 3901 വനശതീയതയുന രഭാഷ്ട്രതീയവുന 81 80 1 @ 60 = 60

33. 4019 പ്രഭഭാഷണകലെ 4 0 4 @ 80 = 320

34. 4021 യുവകവസിക്കുള കത്തുകൾ 160 159 1 @ 125 = 125

35. 4082 കകരളത്തെസികന്റെ ആദസിവഭാസസി
സനസഭാരന

1 0 1 @ 180 = 180

36. 10046 കഡഭാ.അനകബദസകർ 
സമ്പൂർണകൃതസികൾ 
Vol.VI

66 65 1 @ 85 = 85

37. 10013 കഡഭാ.അനകബദസകർ 
സമ്പൂർണകൃതസികൾ 
Vol.XIII

42 41 1 @ 30 = 30

38. 10029 കഡഭാ.അനകബദസകർ 
സമ്പൂർണകൃതസികൾ 
Vol.XXIX

80 79 1 @ 40 = 40

39. 15038 ദൃശദവസിസ്മയകലെഭാകന 58 57 1 @ 70 = 70

40. 3074 എഴുത്തെസികന്റെ ചനകഭാന്തന 160 159 1 @ 100 = 100

41 4192 കകരളതീയ നകവഭാത്ഥഭാനന 
വസിമർശനവുന വസിചസിന്തനവുന

11 9 2 @ 90 = 180

74 പുസ്തകങ്ങള 5769/- രൂപേ
   

        കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷനസിൽ കുറവുണഭായ 74 പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലെയഭായ 5769/-

രൂപേ  കഗഭാഡക്കൗൺ  കതീപറസിൽ  നസിന്നുന  ഈടഭാകകണതന  ആയതസിനനുസൃതമഭായ

കസഭാകസികലെ വദതദഭാസന ഓൺകലെൻ കസഭാകസിൽ കമതീകരസികകണതമഭാണസ.

42)  കകഭാഴസികകഭാടസ  പുസ്തക  വസിൽപനശഭാലെ  കസഭാകസ  കവരസിഫസികകഷൻ  –     32

പുസ്തകങ്ങൾ കുറവസ

കകഭാഴസികകഭാടസ  പ്രഭാകദശസിക  കകനത്തെസികന്റെ  അധതീനതയസിൽ  പ്രവർത്തെസിക്കുന

കകഭാഴസികകഭാടസ  പുസ്തകവസിൽപനശഭാലെയസികലെ  2016-17  വർഷകത്തെ  കസഭാകസ

കവരസിഫസികകഷൻ  റസികപഭാർടസ പ്രകഭാരന  2622/-  രൂപേയള  32  പുസ്തകങ്ങൾ  കസഭാകസിൽ

കുറവുണസ. ആയത സനബനസിച വസിശദഭാനശന ചുവകട കചർക്കുന്നു. 
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കമ
നന.

സസിൽ
നന.

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ കസഭാകസ
രജസിസര്
പ്രകഭാരന

നതീകസിയസിരസിപസ

കസഭാകസ
കവരസിഫസികക
ഷന് പ്രകഭാരന

നതീകസിയസിരസിപസ 

കുറവു വന
പുസ്തകങ്ങളുകട
എണ്ണന & തക

1. 1407 കദഭാബസിനറസ ഗവൺകമന്റെസ 1 0 1 @ 72 = 72

2. 1612 കഭാടതതീ 2 1 1 @ 35 = 35

3. 1717 ഇൻഡദൻ സമദസ 
വദവസ്ഥയുകട പേരസിണഭാമന

9 8 1 @ 125 = 125

4. 2613 മലെയഭാള നഭാടകന - 
തഭാജസ.വഴസി

1 0 1 @ 160 = 160

5. 3061 വഭാകസികന്റെ രഭാഷ്ട്രതീയന 1 70 1 @ 70 = 70

6. 3685 ഗണസിതത്തെസികലെ 
വസികനഭാദങ്ങൾ

31 28 3 @ 50 =150

7. 3689 ആധുനസിക ജദഭാമസിതസികൾ 30 29 1 @ 130 =130

8. 3722 വസിവരസഭാകങതസിക വസിദദ 
നസിതദജതീവസിതത്തെസിൽ

30 29 1 @ 80=80

9. 3730 മലെയഭാള വൃത്തെപേഠനന 25 24 1 @ 100=100

10. 3743 മഹഭാകവസികമഭായസിൻകുടസി 
കവദദർ

21 18 3 @ 40=120

11. 3752 ടൂറസിസന ബസിസസിനസസ 
കഹഭാനകസ സർവ്വതീസസഡസ 
വസില (2-ാം പേതസിപസ)

33 32 1 @ 80=80

12. 3767 ഇൻഡദഭാ ചരസിത്രന 
പ്രഭാചതീനകഭാലെന

12 11 1 @ 70=70

13. 3771 കലെകളുന വസിദദഭാഭദഭാസവുന 37 36 1 @ 80=80

14. 3801 ചസിലെമസ - കതയന 
ഉൽപത്തെസിയുന ചരസിത്രവുന

30 29  1 @70 =70

15. 3803 ആനന്ദരഹസദന 32 31 1 @ 70 =70

16. 3810 കവസിത കതരകഞ്ഞെടുത്തെ 
പ്രബനങ്ങൾ

47 46 1 @ 130 =1 30 

17. 3847 കവലുത്തെമസിദളവ 38 37 1 @ 40 = 40

18. 3850 കക.കരണഭാകരൻ 37 36 1 @ 40 =40 

19. 3904 കലെവറ കതീടകരഭാഗങ്ങളുന 
പേഴന പേചകറസികളുകട 
വസിളകവടുപനന്തര സൂക്ഷസിപസ

30 29 1 @ 60 =40

20. 3954 കടത്തെനഭാടസ മഭാധവസിയമ 46 45 1 @ 40 =40
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21. 3965 വസി.പേസി.സതദൻ 32 31 1 @ 40 =40

22. 3980 പ്രപേഞകഭാഴ്ചകൾ 38 37 1 @ 70 =70

23. 4069 നകരനപ്രസഭാദസ ഒര 
സനഗഹപേഠനന

17 16 1 @ 150 =150

24. 4164 കഡഭാ.അനകബദസകറുകട 
കതരകഞ്ഞെടുത്തെ കൃതസികൾ 

26 25 1 @ 275 =275

25. 10046 കഡഭാ.അനകബദസകർ 
സമ്പൂർണകൃതസികൾ Vol.VI

3 2 1 @ 85 =85

26. 10055 കഡഭാ.അനകബദസകർ 
സമ്പൂർണകൃതസികൾ 
Vol.XV

5 3 2 @ 125 =125

27. 16026 ഫഭാദർ ഡഭാമസിയൻ 4 3 1 @ 30 =30

                                            32 പുസ്തകങ്ങൾ 2622/- രൂപേ

   കസഭാകസിൽ കുറവുവന 32 പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലെയഭായ 2622/- രൂപേ കഷഭാപസ കതീപറസിൽ

നസിന്നുന  ഈടഭാക്കുനതസിനുന  ഓൺകലെൻ  കസഭാകസിൽ  തദനുസൃതമഭായ  മഭാറന

വരത്തുനതസിനുന നടപേടസി സസതീകരസികകണതഭാണസ.

43) പുസ്തകപ്രദർശനത്തെസിനസിടയസിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നഷകപട  -   ₹   45,997/-    നഷന

    ഭഭാഷഭാ ഇൻസസിററ്റ്യൂടസ കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികന്റെ ആഭസിമുഖദത്തെസിൽ

2016-17 വർഷത്തെസിൽ  13 പുസ്തകപ്രദർശനങ്ങൾ സനഘടസിപസിച. പുസ്തകപ്രദർശനത്തെസിൽ

ആകക 653 പുസ്തകങ്ങൾ നഷകപടസിടണസ. പ്രസ്തുത പുസ്തകങ്ങളുകട ആകക മുഖവസിലെയഭായ

45,997/- രൂപേ ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ ഉകദദഭാഗസ്ഥരസിൽ നസിനസ ഈടഭാകകണതഭാണസ. പ്രസ്തുത

നഷന സനബനസിച വസിശദഭാനശന ചുവകട കചർക്കുന്നു.

കമ
നന.

പുസ്തകപ്രദർശന
ത്തെസികന്റെ കപേരസ/തതീയതസി

വസില്പനകസറസ
കമന്റെസ

പ്രകഭാരന വസിറ
പുസ്തകങ്ങളുകട

മുഖവസിലെ /
എണ്ണന

കമറ്റ്യൂടർ
കസറസകമന്റെസ

പ്രകഭാരന വസിറ
പുസ്തകങ്ങളുകട

മുഖവസിലെ/
എണ്ണന

കുറവസ
വന

പുസ്തകങ്ങ
ളുകട

എണ്ണന

കുറവസ
വന

പുസ്തകങ്ങ
ളുകട വസിലെ

പുസ്തകപ്രദർശനത്തെസി
ൽ പേകങടുത്തെ
ഉകദദഭാഗസ്ഥർ

1. വയനഭാടസ ജസിലഭാ
കലെബ്രറസി കക്കൗൺസസിൽ 

04.03.2017 –
06.03.2017

104230/732 98685/674 58 5545 ശതീ. വസി.സസി.ജസികനഭാഷസ
ശതീ. എൻ.മകനഭാജസ

കുമഭാർ
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2. തഞൻ ഉത്സവന 
28.01.2017 –
31.01.2017

47305/349 45155/328 21 2150 ശതീ. അനതീഷസ.എൻ
ശതീ. മകനഭാജസ കുമഭാർ

3. കണ്ണൂർ മഹഭാത്മ മന്ദസിരന
ഹഭാൾ

303175/2759 274540/2289 470 28635 ശതീ. കക.പേസി.അകജഷസ
ശതീ. എൻ.മകനഭാജസ

കുമഭാർ
ശതീ. വസി.സസി.ജസികനഭാഷസ

4. തഞകത്തെഴുത്തെച്ഛൻ
മലെയഭാള സർവകലെഭാശഭാലെ

സഭാഹസിതസി
സഭാഹസികതദഭാസ്തവന 

21.02.2017 –
23.02.2017 

62151/397 61017/383 14 1134 ശതീ. കക.പേസി.അകജഷസ
ശതീ. പേസി.മുഹമദസ

ഇസസഹഭാഖസ

5. കണ്ണൂർ കലെബ്രറസി
കക്കൗൺസസിൽ 
16.03.2016 –
22.03.2017

531970/3926 530805/3905 21 1165 ശതീ.ഷസിബസിത്തെസ വസി.ബസി
ശതീ.ജസികനഭാഷസ വസി.സസി

ശതീ. മകനഭാജസ 
കുമഭാർ .എൻ

ശതീ. അകജഷസ കക.പേസി
ശതീ. അനതീഷസ.വസി

6. കകഭാഴസികകഭാടസ കപേഭാലെതീസസ
കബസ 

05.02.2017 –
10.02.2017

252767/1838 245399/1769 69 7368 ശതീ. പേസി.അനതീഷസ
ശതീ. കക.പേസി.അകജഷസ

ശതീ. എൻ.മകനഭാജസ
കുമഭാർ

ശതീമതസി.
എന.കനഹബത്തെസ

ആകക 653 45,997/-

            

     ഈ വസിഷയന സനബനസിചസ നൽകസിയ ഓഡസിറസ എൻകസയറസി നന.9 നസ പുസ്തകങ്ങളുകട

വസിലെ ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ  ഉകദദഭാഗസ്ഥരസിൽ  നസിനസ ഈടഭാക്കുനതഭാ കണനസ അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടര്  അറസിയസിചസിടണസ.  തക  ഈടഭാകസിയ  വസിവരന  ഓഡസിറസികന

അറസിയസികകണതഭാണസ.

44) പുസ്തകപ്രദർശനങ്ങളസിൽ നസിനസ ലെഭസിക്കുന തക ഒടുകസിയതസിൽ കുറവസ

2016-17  വർഷത്തെസിൽ  കകഭാഴസികകഭാടസ  പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികന്റെ കനതൃതസത്തെസിൽ

നടത്തെസിയ  പുസ്തകപ്രദർശനങ്ങളസിൽ  നസിനസ  ലെഭസിച  തക  യഥഭാസമയന  ഒടുക്കുനതസിൽ

വതീഴ്ചവരത്തെസിയസിടണസ.  ഏതഭാനുന പ്രദർശനങ്ങളസിൽ നസിനസ ലെഭസിചസിടള തക പൂർണ്ണമഭായുന

ഒടുകസിയസിടസില. വസിശദഭാനശന ചുവകട കചർക്കുന്നു.
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കമ
നന.

പുസ്തകപ്രദർശനത്തെസി
കന്റെ കപേരസ / തതീയതസി

വസിൽപന
ത്തുക

അടച
തക

കുറവസ വസിൽപനയസിൽ
പേകങടുത്തെ

ഉകദദഭാഗസ്ഥൻ

1. സനസ്ഥഭാന ചലെചസിത്ര
അവഭാർഡസ, പേഭാലെകഭാടസ

12.10.2016 മുതൽ
15.10.2016 വകര

23942 23492 450 ശതീ.അനതീഷസ വസി
ശതീ.അകജഷസ കക.പേസി

2. തൃശൂർ സഭാഹസിതദ
അകഭാദമസി

പുസ്തകകഭാത്സവന
03.10.2016 മുതൽ
08.10.2016 വകര

297400 294045 3355 ശതീ.അനതീഷസ വസി
ശതീ.അകജഷസ കക.പേസി

ശതീ.എൻ.മകനഭാജസ
കുമഭാർ

ആകക 3805/- രൂപേ

       ഈ വസിഷയന ആസ്പദമഭാകസി നൽകസിയ ഓഡസിറസ അകനസഷണക്കുറസിപസ നന.9  നസ

ലെഭസിച  മറുപേടസിയസിൽ  നഷത്തുക  ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ  ഉകദദഭാഗസ്ഥരസിൽ  നസിനസ

ഈടഭാക്കുനതഭാകണനസ അസസി.ഡയറക്ടർ അറസിയസിച.  തക ഈടഭാക്കുനതസിനുള സതസര

നടപേടസികൾ സസതീകരസികകണതഭാണസ.

45) പ്രഭാകദശസിക കകനന കഗഭാഡക്കൗൺ – പുസ്തകങ്ങൾ  സൂക്ഷസികഭാൻ  സ്ഥലെമസില 

കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികന്റെ അധതീനതയസിൽ പ്രവർത്തെസിക്കുന പുസ്തക

കഗഭാഡക്കൗണസികന്റെ  വസിസ്തതീർണന  800  സസയർഫതീറസ  മഭാത്രമഭാണസ.  പ്രസ്തുത  കഗഭാഡക്കൗണസിൽ

ഉൾകകഭാളഭാവുന  അത്രയുന  റഭാക്കുകൾ  കമതീകരസിചസ  പുസ്തകങ്ങൾ  അടുകസിയസിടണസ.

കൂടഭാകത  കഗഭാഡക്കൗണസിനുളസിൽ  പ്രകവശസികഭാൻ  കഴസിയഭാത്തെ  തരത്തെസിൽ  പുസ്തകങ്ങൾ

തറയസിൽ കൂടസിയസിടസിരസിക്കുനതഭായഭാണസ ഓഡസിറസ പേരസികശഭാധന കവളയസിൽ കബഭാധദകപടതസ.

പുസ്തകകഭാത്സവന കഴസിഞ്ഞെസ തസിരസികക കകഭാണ്ടുവരന പുസ്തകങ്ങൾ കസഭാകസ പേരസികശഭാധസിചസ

മഭാറസി വയനതസിനുള സ്ഥലെന കപേഭാലുന കഗഭാഡക്കൗണസിൽ ഇല.

   ഭഭാഷഭാ  ഇൻസസിററ്റ്യൂടസിൽ  നസിന്നുന  പ്രസസിദതീകരസിക്കുന  പുസ്തകങ്ങൾ  പ്രസിന്റെസിനഗസ

പൂർത്തെസിയഭാകുന മുറയസ  200 കകഭാപസികൾ വതീതന പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസിനസ നൽകഭാറുണസ.

ഏറവുന  ഒടുവസിലെഭായസി   പ്രസിന്റു  കചയ്ത  പുസ്തകങ്ങളഭാണസ  തറയസിൽ  കൂടസിയസിടസിരസിക്കുനതസ.

2015-16 സഭാമത്തെസിക വർഷന തറയസിൽ കൂടസിയസിടസിരന 71,550/- രൂപേയുകട പുസ്തകങ്ങൾ
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ചസിതൽ  മൂലെന  നശസിചസിരന്നു.  തടർന്നുന  ചസിതൽ  ശലെദന  ഉണഭാകഭാനുള  സഭാധദത

കൂടുതലെഭാണസ.  ചസിതൽ ശലെദന ഉണഭായഭാൽ ഏറവുന പുതസിയ പുസ്തകങ്ങളഭായസിരസിക്കുന ആദദന

നശസിക്കുനതസ. 2016-17  വർഷകത്തെ കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷൻ റസികപഭാർടസ പ്രഭാകദശസിക

കകനത്തെസിൽ  നസിന്നുന  ആസ്ഥഭാന  ഓഫതീസസിൽ  ലെഭദമഭാകസിയസിടണസ.  നസിലെവസികലെ

സഭാഹചരദന  പേരസിഗണസിചഭാൽ  പുസ്തകങ്ങൾ  എണ്ണസി  തസിടകപടുത്തുനതസ  സഭാധദമല.

ആയതസിനഭാൽ  കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷൻ  റസികപഭാർടസികന്റെ കൃതദത എത്രമഭാത്രമഭാകണനസ

പേരസികശഭാധസികകണസി  യസിരസിക്കുന്നു.  പുസ്തകങ്ങൾ  റഭാക്കുകളസിൽ  കമതീകരസിചസ

സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ  വസിസ്തതീർണന കൂടസിയ വസിശഭാലെമഭായ റൂന ആവശദമഭാണസ.  ആയതസിനഭാൽ

കഗഭാഡക്കൗണസിനസ  പേരദഭാപ്തമഭായ കകടസിടന  കകണത്തെസി പുസ്തകങ്ങൾ  ശരസിയഭായ രതീതസിയസിൽ

കമതീകരസിക്കുനതസിനുള നടപേടസി അടസിയന്തസിരമഭായസി സസതീകരസികകണതഭാണസ.

46) ഓ  ൺകലെൻ കസഭാക്കുന കസഭാകസ രജസിസറുന കപേഭാരത്തെകപടുനസില

 കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികന്റെ പുസ്തകശഭാലെയസിൽ കസഭാകസ രജസിസറുന,

ഓൺകലെൻ  കസഭാക്കുന  തമസിൽ  കപേഭാരത്തെകപടുനസില.  09.08.2017  കലെ  ഓഡസിറസ

പേരസികശഭാധനയസിൽ  കകണത്തെസിയ  അപേഭാകതകളസിൽ  ചസിലെ  ഉദഭാഹരണങ്ങൾ  ചുവകട

കചർക്കുന്നു.

സസിൽ
നന.

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ ഓൺകലെൻ
പ്രകഭാരമുള

കസഭാകസ

കസഭാകസ
രജസിസർ

പ്രകഭാരമുള
കസഭാകസ

വദതദഭാസന

3667 അറബസികളുകട ചരസിത്രന 57 25 22

3668 ഹരസിതരഭാഷ്ട്രതീയത്തെസികന്റെ
വർണകഭാഴ്ചകൾ

33 32 1

3669 അഴകത്തെസ പേത്മനഭാഭക്കുറുപസ 46 45 1

3676 വദഭാകരണ പ്രകവശസിക 26 25 1

3739 കകരള  ചരസിത്രവുന  സമൂഹ
രൂപേതീകരണവുന

6 4 2

3828 ശതീ.വസിദദഭാദസിരഭാജചടമസി
സസഭാമസികൾ

15 14 1

3843 ഭഗവതസഗതീത 31 42 -11

3844 മലെബഭാർ കുടസികയറന 75 54 21
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3876 പുതകവസിതയസികലെ ബഹരൂപേസി 40 39 1

3973 നസിശബ്ദവസന്തത്തെസികന്റെ ഇടസിമുഴകന 28 20 8

        പുസ്തകവസിൽപന ഓൺകലെൻ വഴസി ആരനഭസിചകപഭാൾ പുസ്തകശഭാലെയസികലെ കസഭാകസ

ഓൺകലെനഭായസി എന്റെർ കചയ്തതസിൽ ഉണഭായ പേസിഴവുകളഭാണസ ഇതസിനു കഭാരണകമനഭാണസ

പുസ്തകശഭാലെയസിൽ  നസിന്നുന  ലെഭദമഭായ വസിശദതീകരണന.  കസഭാകസികലെ പ്രസ്തുത പേസിഴവുകൾ

പേരസിഹരസികണകമനഭാവശദകപടസ  പ്രഭാകദശസിക  കകനത്തെസിൽ  നസിന്നുന  ആസ്ഥഭാന

കഭാരദഭാലെയത്തെസികലെകസ കത്തെസ നൽകസികയങസിലുന ആയതസ പേരസിഹരസിക്കു നതസിനസ  നടപേടസി

സസതീകരസിചസിടസില.  പുസ്തകങ്ങളുകട  ഭക്കൗതസിക  പേരസികശഭാധനയസിൽ  കസഭാകസ  രജസിസർ

പ്രകഭാരമുള  പുസ്തകങ്ങളഭാണസ  കസഭാകസിൽ  അവകശഷസിചസിടളതസ.  കസഭാകസ  രജസിസർ,

വസിൽപന രസതീതസ,  ഓൺകലെൻ  കസഭാകസ  ഇവ പ്രഭാകദശസിക കകനന അസസി.ഡയറക്ടർ

പേരസികശഭാധസിചസ വസിശദമഭായ റസികപഭാർടസ ഭഭാഷഭാ ഇൻസസിററ്റ്യൂടസ വസിൽപന വസിഭഭാഗന അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടർകസ നൽകകണതഭാണസ. പ്രസ്തുത റസികപഭാർടസികന്റെ അടസിസ്ഥഭാനത്തെസിൽ ഓൺകലെൻ

കസഭാകസിൽ  ആവശദമഭായ  മഭാറന  വരത്തുനതസിനുന  യഥഭാർത്ഥ  കസഭാക്കുന  ഓൺകലെൻ

കസഭാക്കുന  കപേഭാരത്തെകപടുത്തുനതസിനുള  നടപേടസികൾ  അടസിയന്തസിരമഭായസി

സസതീകരസികകണതമഭാണസ.

47)   സക്കൗജനദപുസ്തകവസിതരണന   -   രജസിസറുകൾ   /   കരഖകൾ പേരസിപേഭാലെസിക്കുനസില

    2016-17 സഭാമത്തെസിക വർഷന പുസ്തകങ്ങളുകട സക്കൗജനദ കകഭാപസി കകഭാഴസികകഭാടസ

പുസ്തകശഭാലെയസിൽ  നസിന്നുന  നൽകസിയസിടണസ.  പുസ്തക  പ്രകഭാശനവുമഭായസി  ബനകപട

കപ്രഭാഗഭാമുകളസിലുന എഡസിറർമഭാർ,  എഴുത്തുകഭാർ,  അസസി.ഡയറക്ടർ  തടങ്ങസിയവർക്കുമഭാണസ

പുസ്തകങ്ങൾ  നൽകസിയസിടളതസ.  എനഭാൽ  ഇത സനബനസിച വസിവരങ്ങൾ  പൂർണമഭായുന

രജസിസറസിൽ  കരഖകപടുത്തെസിയസിടസില.  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടറുകട  ശുപേഭാർശയുകട

അടസിസ്ഥഭാനത്തെസിൽ  മഭാത്രകമ പുസ്തകങ്ങൾ  സക്കൗജനദമഭായസി നൽകഭാവ.  എനഭാൽ  പ്രസ്തുത

ശുപേഭാർശ  കഫഭാന  എഴുതസി  സൂക്ഷസിചസിടസില.  എഡസിറർമഭാർ,  എഴുത്തുകഭാർ  എനസിവർകസ

നൽകസിയ  പുസ്തകങ്ങളുകട  ശുപേഭാർശകഫഭാന  ഓഡസിറസിനു  ഹഭാജരഭാകസി.  എനഭാൽ

പുസ്തകപ്രകഭാശനവുമഭായസി  ബനകപട  കപ്രഭാഗഭാമുകൾകസ  നൽകസിയ  പുസ്തകങ്ങകള
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സനബനസിക്കുന  വസിവരങ്ങൾ  ലെഭദമഭാകസിയസില.  2017  ജനുവരസി  മുതൽ  2017  മഭാർചസ

വകരയഭായസി  01/17  മുതൽ  15/17  വകരയുള ബസില്ലുകൾ  കകഭാനപസികമന്റെറസി കകഭാപസികഭായസി

ഉപേകയഭാഗസിചസിടണസ.  ഇതസിൽ  03/17  മുതൽ  08/17  വകരയുള  ബസില്ലുകൾ  ഓഡസിറസിനു

ഹഭാജരഭാകസിയസിടസില.  പ്രസ്തുത  ബസില്ലുകൾ  പ്രകഭാരമുള  പുസ്തകവസിതരണ  ത്തെസികന്റെ

വസിവരങ്ങളുന ലെഭദമല. 

കൂടഭാകത  പുസ്തകങ്ങൾ  കകപറസിയത  സനബനസിച  കരഖകൾ  സൂക്ഷസിചസിടസില.

അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടറുകട കപേരസിലുള ബസില്ലുകൾ പ്രകഭാരമുള പുസ്തകങ്ങൾ കകപറസിയത

സനബനസിച കരഖകൾ സൂക്ഷസിചസിടസില.

സക്കൗജനദ പുസ്തകവസിതരണന സനബനസിച രജസിസർ,  ബസില്ലുകൾ,  ശുപേഭാർശകഫഭാന

എനസിവ  ശരസിയഭായസി  പേരസിപേഭാലെസിക്കുനതസിനുന  മഭാനദണങ്ങൾ  പേഭാലെസിചസ  പുസ്തകങ്ങൾ

വസിതരണന കചയ്യുനതസിനുന അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടർ ശദസികകണതഭാണസ.

48) കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനന   -   പുസ്തക പ്രദർശനത്തെസികലെ അപേഭാകതകൾ

2016-17  സഭാമത്തെസിക  വർഷന  കകരള  ഭഭാഷഭാ  ഇൻസസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  കകഭാഴസികകഭാടസ

പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികന്റെ കനതൃതസത്തെസിൽ 13 പുസ്തകകമളകളഭാണസ സനഘടസിപസിചതസ. ഈ

പ്രദർശനവുമഭായസി  ബനകപട  ഫയലുകൾ  പേരസികശഭാധസിചതസിൽ  കകണത്തെസിയ

അപേഭാകതകൾ ചുവകട കചർക്കുന്നു.

1) പുസ്തക പ്രദർശന കശഷന കഗഭാഡക്കൗണസിൽ തസിരസികക ഏൽപേസിക്കുന പുസ്തകങ്ങളുകട 

എണ്ണവുന വസിൽപന കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരന  തസിരസികക നൽകസിയസിടളവയുകട  എണ്ണവുന  

തമസിൽ  കപേഭാരത്തെകപടുനസില.  ഉദഭാ  കകഭാഴസികകഭാടസ  ജസിലഭാ  കലെബ്രറസി  കക്കൗൺസസിൽ  

പുസ്തകകഭാത്സവന  -  കമറ്റ്യൂടർ  കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരന  വസിറ  പുസ്തകന  -6,  കഗഭാഡക്കൗൺ  

കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരന  വസിറ  പുസ്തകന  -10,  4  പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലെയഭായ  400/-  രൂപേ  

കുറവഭായസി ഒടുകസി.

2) പുസ്തക  പ്രദർശനങ്ങളസിൽ  നസിനസ  ലെഭസിക്കുന  തക  ഒടുക്കുനതസിൽ  കൃതദത

പേഭാലെസിചസിടസില.  ഏതഭാനുന  പ്രദർശനങ്ങളസികലെ  തക  കൂടുതലെഭായുന  മറ്റു  ചസിലെതസികലെതസ

കുറവഭായുമഭാണസ ഒടുകസിയസിടളതസ.

3) ഈ പ്രദർശനങ്ങളസിൽ നസിന്നുന ലെഭസിക്കുന കദനനദസിന കളക്ഷൻ തക പ്രഭാകദശസിക 
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കകനത്തെസിൽ ഒടുകസിയതസികന്റെ രസതീതസ ഫയലെസികനഭാകടഭാപന സൂക്ഷസിചസിടസില. 

4) കഗഭാഡക്കൗണസിൽ  നസിനസ  വസിൽപനകഭായസി  കകപറസി  വസിൽപന  നടത്തെസിയസിടള

വസിൽപന കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരമുള  ആകക  പുസ്തകങ്ങളുകട  മുഖവസിലെയുന  വസിറ

പുസ്തകങ്ങളുകട കമറ്റ്യൂടർ  കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരമുള  മുഖവസിലെയുന  തമസിൽ

കപേഭാരത്തെകപടുനസില.

5) വസിൽപന കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരന  വസിറ  പുസ്തകങ്ങളുകട  മുഖവസിലെകയകഭാൾ  കൂടുതൽ

തകകഭാണസ കമറ്റ്യൂടർ കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന പുസ്തകങ്ങൾ വസിറസിരസിക്കുനതസ.

        ഉദഭാ:- കദശഭാഭസിമഭാനസി  പുസ്തകകഭാത്സവന.  വസിൽപന  കസറസകമന്റെസ  പ്രകഭാരന  വസിറ

പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലെ  6,455/-  രൂപേ.  കമറ്റ്യൂടര് കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന വസിറ പുസ്തകങ്ങളുകട

മുഖവസിലെ  7695/-  രൂപേ  പുസ്തകപ്രദർശനകത്തെഭാടനുബനസിചസ  ഉണഭായസിടള  കമൽ

അപേഭാകതകൾകസ കഭാരണന ഉത്തെരവഭാദകപട ഉകദദഭാഗസ്ഥരകട വതീഴ്ചയഭാകണനസ ഓഡസിറസ 

വസിലെയസിരന്നു.  ഇത്തെരന അപേഭാകതകൾ  ഭഭാവസിയസിൽ  ഒഴസിവഭാക്കുനതസിനുള നടപേടസി

പുസ്തക പ്രദർശനന നടത്തുന ഉകദദഭാഗസ്ഥരകട ഭഭാഗത്തെസ നസിനസ സസതീകരസികകണതഭാണസ.

49) വസിജഭാനകകരളസി വസിൽപനയസിൽ കുറവസ

2016-17  കഭാലെയളവസിൽ കകരള ഭഭാഷഭാ ഇൻസസിററ്റ്യൂടസികന്റെ മുഖപേത്രമഭായ വസിജഭാന

കകരളസി  മഭാസസികയുകട  499  പ്രതസികളഭാണസ  കകഭാഴസികകഭാടസ  പ്രഭാകദശസിക  കകനത്തെസിനസ

തസിരവനന്തപുരന  ആസ്ഥഭാന  ഓഫതീസസിൽ  നസിനസ  നൽകസിയസിടളതസ.  ഇതസിൽ  354

പേതസിപ്പുകൾ  വസിലപന  നടത്തുകയുന  ബഭാകസി  87  പേതസിപ്പുകള  വസിൽപന  നടത്തെഭാകത

അവകശഷസിചസിടമുണസ.  പുസ്തകപ്രദർശനകവളയസിൽ  വസിജഭാന  കകരളസി  മഭാസസിക  കൂടസി

വസില്പനയഭായസി വകയണതന കൂടുതൽ വരസികഭാകര കചർക്കുനതസിനുള ഊർജസിത നടപേടസി

സസതീകരസികകണതമഭാണസ.

50) ഭക്കൗതസിക പേരസികശഭാധന  -   പുസ്തകങ്ങളുകട കസഭാകസില കുറവസ

           കകരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കണ്ണൂര് കഷഭാറൂമസികന്റെ 2016-17 വര്ഷകത്തെ ഓഡസിറസ

കവളയസില നടത്തെസിയ ഭക്കൗതസിക പേരസികശഭാധനയസില കസഭാകസില കുറവസ കകണത്തെസിയ ചസിലെ

പുസ്തകങ്ങളുകട വസിശദ വസിവരങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.
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കമ
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ  കപേരസ/
സസില നന

കസഭാഫ സ കവ
യര് കസഭാകസ

പ്രകഭാരന
പുസ്തകങ്ങളു
കട എണ്ണന

കസഭാകസ
രജസിസര്
പ്രകഭാരന

പുസ്തകങ്ങളു
കട എണ്ണന

ഭക്കൗതസിക
പേരസികശഭാധന

യസില
കകണത്തെസിയ
പുസ്തകങ്ങളുകട

എണ്ണന

കുറവസ
എണ്ണന

വസിലെ

1. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന
1-ാം വഭാളദന 
സസില നന -3564

6 6 5 1 1000/-

2. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
2-ാം വഭാളദന 
സസില നന -3613

2 2 1 1 1000/-

3. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
3-ാം വഭാളദന 
സസില നന -3673

5 5 4 1 800/-

4. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
4-ാം വഭാളദന 
സസില നന -3755

1 1 0 1 800/-

5. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
5-ാം വഭാളദന 
സസില നന -3794

9 9 8 1 800/-

6. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
6-ാം വഭാളദന 
സസില നന -3867

9 9 8 1 1000/-

7. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
7-ാം വഭാളദന 
സസില നന -4009

9 9 8 1 800/-

8. ഋകഗസദന  ഗുരദക്ഷസിണ
ഭഭാഷദന 
8-ാം വഭാളദന 
സസില നന -4028

9 9 8 1 1000/-
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9. സഭാനസഭാരസിക
വസിമര്ശവുന  മലെയഭാള
ഭഭാവനയുന 
സസില നന- 3336

9 9 6 3

1200/-
(@

Rs.400)

ആകക ₹ 8400/-

            കസഭാകസില കുറവസ  വന കമലകഭാണസിചസിടള പുസ്തകങ്ങള കഷഭാറൂമസികലെഭാ

അകതഭാടനുബനസിചള കഗഭാഡക്കൗണസികലെഭാ കകണത്തെഭാന് സഭാധസിചസിടസില. പ്രസ്തുത വസിഷയന

സനബനസിചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അകനസഷണന നന. 1 തതീയതസി 26.09.2017 നസ മറുപേടസി

ഓഡസിറസ കവളയസില ലെഭദമഭാകസിയസിരനസില.  ആയതസ ഓഡസിറസിനസ കശഷന  03.10.2017  ല

ഈ  ഓഫതീസസികലെയസ  ഇ-കമയസില  മുകഖനയഭാണസ  ലെഭദമഭാകസിയസിടളതസ.  ഭക്കൗതസിക

പേരസികശഭാധനയസില  കകണത്തുന  അപേഭാകതകളകസ  പേസിനതീടസ  നലകുന

വസിശദതീകരണങ്ങള  അപ്രസകമഭാണസ.  എനസിരനഭാലുന  പ്രസ്തുത  മറുപേടസിയസിലുന  ടസി

പുസ്തകങ്ങള കുറവു തകനയഭാകണനസ അനഗതീകരസിചസിടണസ. 

     കമല കഭാണസിചസിടള ഓഡസിറസ അകനസഷണത്തെസിനസ ലെഭസിച മറുപേടസിയസില ടസി പുസ്തകങ്ങള

റഫറന്സസ ആവശദത്തെസിനസ സനസ്കൃത സര്വ്വകലെഭാശഭാലെ പേയന്നൂര് കദഭാമസസികലെ മലെയഭാള

വസിഭഭാഗത്തെസിനസ  നലകസിയസിടകണനഭാണസ  പേറഞ്ഞെസിടളതസ.  കണ്ണൂര്  പുസ്തകശഭാലെയസികലെ

പുസ്തകങ്ങള  വസിലപനയഭാണസ  വചസിടളതസ.  അതലഭാത്തെവയസ  നലകണകമങസില  തകന

കമലെഭാഫതീസസില നസിനസ പ്രകതദക അനുമതസി കനടണമഭായസിരന്നു.  ഇപ്രകഭാരന പുസ്തകങ്ങള

നലകുകമഭാള തകന കകപറസ രസതീതന വഭാങ്ങസി ആയതസ ബനകപട കസഭാകസിലുന കുറവസ

വരകത്തെണതഭായസിരന്നു.  ഇത്തെരന  നടപേടസികമങ്ങള  ഒന്നുന  തകന പേഭാലെസികകപടസിടസില.

മഭാത്രവുമല,  ടസി  പുസ്തതകങ്ങള  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലെഭാശഭാലെയസ  നലെ കസിയതഭാകണന

വസിവരവുന  മറുപേടസിയസിലെസില.  പുസ്തകങ്ങള  കകപറസിയതസികന്റെ  ഔകദദഭാഗസിക  കരഖകള

പേസിനതീടസ ഓഡസിറസികന കബഭാദദകപടുത്തുനതഭാ കണനഭാണസ മറുപേടസിയസിലുളതസ. ഇപ്രകഭാരന

പേരസിഗണനഭാര്ഹമലഭാത്തെ മറുപേടസി അനഗതീകരസികഭാന് നസിര്വ്വഭാഹമലഭാത്തെ സഭാഹചരദത്തെസില

കസഭാകസില  കുറവസ  വന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിലെ  8,400/-  രൂപേ  ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ

ഉകദദഭാഗസ്ഥനസില നസിനസ ഈടഭാകകണതഭാണസ.
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51) കണ്ണൂര് പുസ്തകശഭാലെ  - 4,630/-   രൂപേയുകട പുസ്തകങ്ങള കുറവസ

            കണ്ണൂര് പുസ്തകശഭാലെയസികലെ 2016-17 വര്ഷകത്തെ കസഭാകസ കവരസിഫസികകഷന്

റസികപഭാര്ടസ  പ്രകഭാരന  4,630/-  രൂപേയുകട  51  പുസ്തകങ്ങള  കുറവുണസ.  ആയതസികന്റെ

വസിശദഭാനശന ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

സസില
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ രജസിസര്
പ്രകഭാരന
കസഭാകസ

കവരസിഫസികക
ഷന്

റസികപഭാര്ടസ
പ്രകഭാരന
കസഭാകസ

വദതദഭാസന &
തക

2027 വദഭാകരണമസിത്രന 7 6 1@150 =150

2220 മുസതീനഭരണന കസ്പയസിനസിലുന 
സസിസസിലെസിയസിലുന

1 0 1@100 =100

2326 കഭാര്ഷസിക വസിജഭാനന I (2) 1 0 1@75 =75

2327 വനദജതീവസി നസിരതീക്ഷണങ്ങള (5) 2 1 1@30 =30

2451 ദക്ഷസികണന്തദന് സനഗതീതന II 1 0 1@200 =200

2578 കപേതൃക സനരക്ഷണന 13 12 1@65 =65

2583 ചരസിത്രന 23 22 1@70=70

2701 വഭാകദദര്ശനന  മലെയഭാളത്തെസികന്റെ
വസിവരണഭാത്മക വദഭാകരണന

23 22 1@70 =70

2740 മനുഷദഭാവകഭാശ സനരക്ഷണന 2 1 1@150 =150

2814 തളസിരകള 1-ാം ഭഭാഗന 2 0 2@130=260

2864 ശസകതീയഭാശഭാസന
സഭാധഭാരണകഭാര്കസ

21 19 2@120=240

2905 കലെഭാകചരസിത്രന II 2 0 2@150=300

3029 വസിവര്ത്തെനന 44 38 6@110=660

3047 ഭരണശബ്ദഭാവലെസി 4 0 4@100 =400

3233 മക്കൗലെഭാനഭാ അബ്ദുളകലെഭാന 
ആസഭാദസ

82 72 10@40=400

3491 കകരളത്തെസികലെ
കദശതീകയഭാദദഭാനങ്ങള

3 0 3@80=240
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4112 ശങരഭാചഭാരദര് 1 0 1@40=40

4218 ടസി. പേദസമനഭാഭന് കുടസികളുകട 
കഥഭാകഭാരന്

32 28 4@70=280

10046 കഡഭാ. അനകബദസകര് സമ്പൂര്ണ 
കൃതസികള Vol VII

20 19 1@85=85

10047 കഡഭാ. അനകബദസകര് സമ്പൂര്ണ 
കൃതസികള Vol VII

3 2 1@105=105

10048 കഡഭാ. അനകബദസകര് സമ്പൂര്ണ 
കൃതസികള Vol VIII

2 0 2@115=230

10056 കഡഭാ. അനകബദസകര് സമ്പൂര്ണ 
കൃതസികള Vol XVI

5 4 1@105=105

10077 കഡഭാ. അനകബദസകര് 
സമ്പൂര്ണകൃതസികള കലെബ്രറസി 
എഡസിഷന് Vol XXXVII

11 9 2@125=250

10080 കഡഭാ. അനകബദസകര് 
സമ്പൂര്ണകൃതസികള കലെബ്രറസി 
എഡസിഷന് Vol XXXX

11 10 1@125=125

ആകക 51 പുസ്തകങ്ങള 4630/- രൂപേ
          

    കസഭാകസില കുറവസ വന പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലെയഭായ 4,630/- രൂപേ കഷഭാപസ മഭാകനജരസില

നസിന്നുന ഈടഭാകകണതഭാണസ.

52) കണ്ണൂര് പുസ്തക വസിലപനകകനന   -   ദസിവസ വസിലപനയസില ഗണദമഭായ കുറവസ

                 2016-17  സഭാമത്തെസിക വര്ഷത്തെസികലെ കമയസ,  ജൂകലെ,  കസപേസറനബര്,

ഒകക്ടഭാബര്,  ജനുവരസി  മഭാസങ്ങളസികലെ ദസിവകസനയുള വസിലപനയസില ഗണദമഭായ കുറവസ

വനസിടണസ.  ഇകഭാരദത്തെസില ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  അധസികൃതര് അര്ഹമഭായ പേരസിഗണന നലകസി

ഭഭാവസിയസില  വസിലപന  വര്ദസിപസികഭാനുള  സതസരമഭായ  നടപേടസികള  സസതീകരസികക

ണതഭാണസ. കമല സൂചസിപസിച മഭാസങ്ങളസില ഒര പുസ്തകന കപേഭാലുന വസിലകഭാന് കഴസിയഭാത്തെ

ദസിനങ്ങളുകട  എണ്ണന  വളകര  കൂടുതലെഭാകണനസ  ഓഡസിറസില  കബഭാദദമഭാ  യസിടണസ.

കപേഭാതജനങ്ങളുകട  ശദ  ആകര്ഷസിക്കുന  തരത്തെസിലുള  കബഭാര് ഡുകള  സ്ഥഭാപേസിചന

കൂടുതല  പ്രഭാകദശസിക  കമളകളസില  പേകങടുത്തുന  പുസ്തക  വസിലപന  വര്ദസിപസികഭാനുള
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നടപേടസികള ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭഭാഗത്തെസ നസിന്നുണഭാകവണതഭാണസ.

53) വസിലപനകയഭാഗദമലഭാത്തെ പുസ്തകങ്ങള

                    എറണഭാകുളന പുസ്തക വസിലപനശഭാലെയസില തഭാകഴപറയുന സസില

നമരകളസിലുള  ഓകരഭാ  പുസ്തകങ്ങള  വസിവസിധ  കഭാരണങ്ങളഭാല  വസിലപന

കയഭാഗദമലഭാതഭായസിരസിക്കുന്നു. വസിശദ വസിവരങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകത്തെസികന്റെ കപേരസ വസിലപന കയഭാഗദമലഭാത്തെതസിനുള
കഭാരണന

1 3440 “എന്തഭാണസ രസതന്ത്രന”
10,11,14,15,18,19,22,23  എനതീ
കപേജുകളസില പ്രസിന്റെസ പേതസിഞ്ഞെസിടസില

2 1526 “പുതസിയ കൃതസി പേഴയ കപേഭാരള”
33  മുതല  48  വകരയുള കപേജുകള
കബന്റെസിനഗസില  വന  അപേഭാകത
കഭാരണന  തലെകതീഴഭായസിടഭാണസ
കഭാണുനതസ.

3 3061 “വഭാകസികന്റെ രഭാഷ്ട്രതീയന”
കപേജസ നന. 17 മുതല 32 വകര കമന
കതറസിയഭാണസ  കബന്റെസ
കചയ്തസിരസിക്കുനതസ.

             

     കമല സൂചസിപസിച തരത്തെസിലുള അപേഭാകതകള കടന്നുകൂടഭാതസിരസികഭാന് ഭഭാവസിയസില

ശദസികകണതഭാണസ.

54)   കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക കകനന  -   സഭാമത്തെസികനസിലെ

             കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ 2016-17 വര്ഷകത്തെ വഭാര്ഷസിക കണക്കുകള

ആവര്ത്തെസിചഭാവശദകപടസിടന  യഥഭാസമയന  ഓഡസിറസിനസ  ഹഭാജരഭാകഭാതസിരനതസിനഭാല

പ്രസ്തുത  കണക്കുകളസിലഭാകതയഭാണസ  കകഭാഴസികകഭാടസ  പ്രഭാകദശസിക  കകനന  ഓഡസിറസ

കചയ്തസിടളതസ. ഈ സഭാഹചരദത്തെസില പ്രഭാകദശസിക കകനത്തെസികലെയസ മഭാത്രമഭായസി പ്രകതദക

സഭാമത്തെസികനസിലെ  തയഭാറഭാക്കുവഭാന്  സഭാധസിചസിടസില.  കദഭാഷസ  ബകസ  പ്രകഭാരമുള

നതീകസിയസിരസിപ്പുന  യഥഭാര്ത്ഥ നതീകസിയസിരസിപ്പുന  പേരസികശഭാധസിചസ  കപേഭാരത്തെകപടുത്തെസിയസിടണസ.

ആയതസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.
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കദഭാഷസ ബകസ പ്രകഭാരമുള നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള

കയസിരസിപസ പേണന - 201.00

ടഷറസി - 52691.00

എസസ.ബസി.റസി - 857772.20

ആകക നതീകസിയസിരസിപസ - 910664.20
========

പേഭാസസ ബക്കുകള പ്രകഭാരമുള നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള

കയസിരസിപസ പേണന - 201.00

ടഷറസി - 119597.00

എസസ.ബസി.റസി - 868394.20

ആകക നതീകസിയസിരസിപസ - 988192.20

1)   കുറയക  ;   പേണമഭാകഭാത്തെ കചക്കുകള

കചകസ നമര്  /   തതീയതസി - തക

626546/ 06.06.2008 - 2135.00

621294/ 21.03.2009 - 3147.00

2439213/ 31.03.2015 - 3000.00

2439292/ 19.08.2016 - 1700.00

2856406/ 04.11.2016 - 4500.00

2856415/ 30.03.2017 - 11924.00
-------------

66906.00
--------------------

921286.20

2)  31.03.2017  ല എസസ.ബസി.റസി.  അകക്കൗണസില
NEFT  വഴസി  വരവസ  വനതന  കദഭാഷസബകസില
വരവസികലെടുകഭാത്തെതമഭായ  തക  (പ്രസ്തുത  തക
06.04.2017 ല 44645-ാം നന. രസതീതസ പ്രകഭാരന
വരവസികലെടുത്തെസിടണസ

10622.00
-------------------

ആകക 910664.20
==========
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ഭഭാഗന   - 6
സഭാമത്തെസിക നസിലെ

      കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പഭാന്/ കനഭാണ പഭാന് ഉളകപകടയുള എലഭാ വരവസ

കചലെവുകളുന ജനറല പേസി. ഡസി.  അകക്കൗണസില ഉളകപടുത്തെസിയഭാണസ  2016-17  വഭാര്ഷസിക

കണക്കുകള  തയഭാറഭാകസി  ഓഡസിറസിനസ  ഹഭാജരഭാകസിയസിടളതസ.  പ്രസ്തുത  കണക്കുകള

തഭാലകഭാലെസികമഭായസി  അനഗതീകരസിചസ  കകഭാണസ  തയഭാറഭാകസിയ  സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ

സഭാമത്തെസികനസിലെ (ജനറല പേസി.ഡസി. അകക്കൗണസ) ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

മുനസിരസിപസ     - (-)17086.00

വരവസ

പഭാന് - 70709068.00

കനഭാണപഭാന് - 54977023.00
------------------

125686091.00
-------------------

ആകക - 125669005.00

കചലെവസ

പഭാന് - 70648643.00

കനഭാണപഭാന് - 54959937.00
------------------

125608580.00
-----------------

നതീകസിയസിരസിപസ 60425.00
==========

നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള

31.03.2017  ല  ജനറല  പേസി.ഡസി.  ടഷറസി  അകക്കൗണസ
കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ

- 672221.00

കുറയക  :
പേണമഭാകഭാത്തെ കചക്കുകള

2014-15 - 7596.00

2015-16 - 5000.00

2016-17 - 602200.00
-------------

614796.00
---------------

57425.00
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കൂടക
24.11.2016 ല കദഭാഷസബകസ കൂടസി എഴുതസിയകപഭാള ഉണഭായ
പേസിശകസ

- 3000.00
----------------

60425.00
=========

ജനറല പേസി.ഡസി. കദഭാഷസ ബകസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ - 60425.00
=========

   കദഭാഷസ ബകസില നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള കരഖകപടുത്തെസിയസിടകണങസിലുന
നസിര്വ്വഹണ ഉകദദഭാഗസ്ഥന് സഭാക്ഷദകപടുത്തെസിയസിടസില.
പ്രകതദക അകക്കൗണ്ടുകള

i)   റസി  .  പേസി  .  ഐ  .1 (  പേസി  .  എഫസ  )

മുനസിരസിപസ - 3052019.00

വരവസ - 2377201.00

ആകക - 5429220.00

കചലെവസ - 2716413.00

നതീകസിയസിരസിപസ - 2712807.00
=========

നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള

31.03.2017 ടഷറസി കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ - 2573073.00

കൂടക
22.03.2017 ല കദഭാഷസബകസില വരവസികലെടുത്തെതന എനഭാല 
ടഷറസി പേഭാസസബകസില വരവസ വരഭാത്തെതമഭായ തക

- 139734.00
-----------------

                                                    2712807.00
=========

31.03.2017 ല കദഭാഷസ ബകസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ - 2712807.00

ii)  റസി  .  പേസി  .  എ  . 188         

മുനസിരസിപസ - 11774848.00

വരവസ - 52707542.00

ആകക - 64482390.00

കചലെവസ - 52107000.00

നതീകസിയസിരസിപസ - 12375390.00
==========
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നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ വസിശദഭാനശങ്ങള

31.03.2017 ല ടഷറസി കസറസകമന്റെസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ - 12511114.00

കുറയക  :-

30.04.2014 ല ടഷറസിയസില അധസികന വരവസ 
- 1.00

23.03.2015 ല ടഷറസിയസില അധസികന വരവസ - 3.00

23.03.2017  ല  (ടഷറസി  അകക്കൗണസില
കതറഭായസി വരവസ വന തക)

- 139734.00 - 139738.00
12371376.00

കൂടക  :-

2007-08 ല ടഷറസി വരവസില കുറവസ വന തക - 4014.00
-----------------

12375390.00
==========

കദഭാഷസ ബകസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ - 12375390.00
=========

iii) സസി  &  ഐ  . 24 (  എസസ  .  ബസി  .  റസി  )

    കകരളഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  പുസ്തക  പ്രസസിദതീകരണന  സനബനസിച  വരവസ

കചലെവുകള  പേരസിപേഭാലെസിക്കുന  ഈ  അകക്കൗണസ  കദഭാഷസബക്കുന  ബഭാങസ  പേഭാസസബക്കുന

തമസില ഇക്കുറസിയുന കപേഭാരത്തെകപടുത്തെസിയസിടസില. മുന് റസികപഭാര്ടകളസികലെലഭാന തകന കമല

വസിഷയത്തെസികന്മേല  ആവശദമഭായ  നടപേടസികള  കകകകഭാളണകമനസ

ആവര്ത്തെസിചഭാവശദകപടസിരന്നു.  സ്ഥഭാപേനത്തെസികന്റെ  റസികവഭാളവസിനഗസ  ഫണസ  അകക്കൗണസ

കൂടസിയഭായ ഇതസ വര്ഷങ്ങളഭായസി റസികണസസിലെസികയഷന് നടത്തെഭാതസിരസിക്കുനതസ ശരസിയഭായ

പ്രവണതയല. കമല വസിഷയത്തെസില ഭരണ സമസിതസിയുകട പ്രകതദക ശദ ക്ഷണസിക്കുന്നു.

          കദഭാഷസ ബകസ പ്രകഭാരന മുനസിരസിപസ തക 1,04,50,945/- രൂപേയുന നതീകസിയസിരസിപസ

തക  5,62,175/-  രൂപേയുമഭാകണനഭാണസ  കഭാണസിചസിടളതസ.  പേഭാസ്സസബകസ  പ്രകഭാരന

30.03.2017  കലെ നതീകസിയസിരസിപസ തക  1,32,90,799.38  രൂപേയഭാണസ.  നതീകസിയസിരസിപസികലെ

വദതദഭാസന  കപേഭാരത്തെകപടുത്തുനതസിനുള  അടസിയന്തസിര  നടപേടസികള  കഫനഭാന്സസ

ഓഫതീസര് കകകകഭാകളണതഭാണസ.
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iv) എസസ  .  ബസി  .  ഐ  .   അകക്കൗണസ നന   - 3013891125 - 4

               മുന് റസികപഭാര്ടസില പ്രതസിപേഭാദസിചസിടളതസ കപേഭാകലെ തന്വര്ഷവുന ഈ

അകക്കൗണസില  കയവസികയങ്ങള  ഒന്നുന  നടനസിടസില.  പേലെസിശയസിനത്തെസിലുള  വരവസ

ഇക്കുറസിയുന അകക്കൗണസ കചയകപടസിടസില.  പേലെസിശയസിനത്തെസില തന്വര്ഷന  4,456/-  രൂപേ

പേഭാസ്സസബകസ  പ്രകഭാരന  വരവസ  വനസിടണസ.  കദഭാഷസബകസ  നതീകസിയസിരസിപ്പു  തകയുന

പേഭാസ്സസബകസ നതീകസിയസിരസിപസ തകയുന തമസില കപേഭാരത്തെകപത്തെസിയസിടമസില.

കദഭാഷസബകസ പ്രകഭാരന മുനസിരസിപസ/ നതീകസിയസിരസിപസ - 21,879.00

31.03.2017 ല പേഭാസ്സസബകസ പ്രകഭാരന നതീകസിയസിരസിപസ - 92,027.00

  പ്രസ്തുത അകക്കൗണസികലെ അപേഭാകതകളുന അടസിയന്തസിരമഭായസി പേരസിഹരസികകണതഭാണസ.

56) സര്കഭാര് ധനസഹഭായന

                കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ പുതസിയ കകടസിടന നസിര്മസിക്കുനതസിനഭായസി 2016-

17  വര്ഷകത്തെ  ബ ഡസജറസ  വസിഹസിതമഭായസി  പേദതസിയസിനത്തെസില  വകയസിരത്തെസിയ

1,75,00,000/-  (175  ലെക്ഷന  മഭാത്രന)  രൂപേയുന  പേദതസികയതരയസിനത്തെസില  മൂനസ

ഗഡുകളഭായസി  3,01,07,000/-  (മൂന്നു കകഭാടസി  ഒര  ലെക്ഷത്തെസി ഏഴഭായസിരന  രൂപേ മഭാത്രന)

രൂപേയുന തന്വര്ഷന ലെഭസിചസിടണസ. വസിശദവസിവരങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

ഉത്തെരവസ നന/
തതീയതസി

പഭാന് തക കനഭാണ പഭാന്
തക

അകക്കൗണസില
വരവസ വന തക

1. സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നന.
237/2016/സഭാനസഭാ
രസിക വകുപസ തതീയതസി.
25.07.2016

- 1,00,00,000 25.08.2016

2. സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നന.
339/2016/സഭാനസഭാ
രസിക വകുപസ തതീയതസി.
07.10.2016

-
1,00,53,500 31.10.2016

3. സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നന.
132/2017/സഭാനസഭാരസി
ക  വകുപസ  തതീയതസി.
09.03.2017

-
1,00,53,500 14.03.2017
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4. സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നന.
235/2017/സഭാനസഭാ
രസിക വകുപസ തതീയതസി.
25.03.2017

1,75,00,000 - 29.03.2017

ആകക 1,75,00,000 3,01,07,000

C.S.T.T   ഗഭാന്റെസ ലെഭദമഭായസില

         കകനസര്കഭാരസില നസിനസ  C.S.T.T  ഗഭാന്റെസിനത്തെസില തന്വര്ഷന തകകയഭാന്നുന

ലെഭസിചസിടസില.  തടര്ചയഭായസി  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  ലെഭസിചസ  കകഭാണസിരനതഭാണസ  പ്രസ്തുത

ഗഭാന്റെസ.  ബനകപട  ഫയല  നന.  എ  281/2012/സസില  പേരസികശഭാധസിചതസില  പ്രസ്തുത

ഗഭാന്റെസിനസ  കവണസി  യഥഭാസമയന  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കപ്രഭാകപഭാസല  നലകസിയതഭായുന

കഭാണുനസില. 2015-16  വര്ഷന ഈയസിനത്തെസില  30  ലെക്ഷന രൂപേ ലെഭസിചസിരന്നു.  ഇത്രയുന

വലെസിയ  തക  2016-17  വര്ഷന  കനടസികയടുകഭാന്  സഭാധസികഭാതസിരന  സഭാഹചരദന

സനബനസിചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  എന്കസയറസി  നന.  20  നസ  ലെഭസിച  മറുപേടസിയസില

സസി.എസസ.റസി.റസി.  ആവശദകപടുനതനുസരസിചഭാണസ  ഗഭാന്റെസിനുള  കപ്രഭാകപഭാസല

നലകഭാറുളകതന്നുന  തന്വര്ഷന  കപ്രഭാകപഭാസല  അയച  കകഭാടുക്കുവഭാന്

ആവശദകപടസിരനസികലന്നുമഭാണസ  അറസിയസിചസിടളതസ.  തടര്ന്നുന  ഗഭാന്റെസ  ലെഭദമഭാക്കുനതസി

നുള നടപേടസികള കകകകഭാകളണതഭാണസ.

57) സ്ഥസിരനസികക്ഷപേങ്ങള

               കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ കപേരസില ഇന്തദന് ഓവര്സതീസസ ബഭാങസില 10

സ്ഥസിരനസികക്ഷപേങ്ങളുന  എസസ.ബസി.റസി  വസികഭാസസഭവന്  ബ്രഭാഞസില  5

സ്ഥസിരനസികക്ഷപേങ്ങളുമഭാണസ  2016-17  ല  ഉണഭായസിരനതസ.  ആയതസികന്റെ  വസിശദ

വസിവരങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന്നു.
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ഇന്തദന് ഓവര്സതീസസ ബഭാങസ

കമ
നന

നസികക്ഷപേ നന/ തതീയതസി തക കഭാലെഭാവ
ധസി

പേലെസിശ
നസിരകസ

കഭാലെഭാവധസി
പൂര്ത്തെസിയഭാകു
ന തതീയതസി

1. 2014/  NDRQ  0232041/
28.09.16

99,00,000 1 വര്ഷന 7.25% 28.09.2017

2. 2014/  NDRQ  0232047/
29.09.16

99,00,000 1 വര്ഷന 7.25% 29.09.2017

3. 2014/  NDRQ  0232058/
30.09.16

75,69,650 1 വര്ഷന 7.25% 30.09.2017

4. 2014/  NDRQ  0232271/
16.03.17

99,00,000 1 വര്ഷന 6.75% 16.03.2018

5. 2014/  NDRQ  0232273/
17.03.17

99,00,000 1 വര്ഷന 6.75% 17.03.2018

6. 2014/  NDRQ  0232274/
18.03.17

99,00,000 1 വര്ഷന 6.75% 18.03.2018

7. 2014/  NDRQ  0232277/
20.03.17

99,00,000 1 വര്ഷന 6.75% 20.03.2018

8. 2014/  NDRQ  0232285/
21.03.17

99,00,000 1 വര്ഷന 6.75% 21.03.2018

9. 2014/  NDRQ  0232297/
22.03.17

99,00,000 1 വര്ഷന 6.75% 22.03.2018

10. 2014/  NDRQ  0232298/
23.03.17

41,06,908 1 വര്ഷന 6.75% 23.03.2018

ആകക 9,08,76,558

എസസ  .  ബസി  .  റസി

കമ
നന

നസികക്ഷപേ നന/ തതീയതസി തക കഭാലെഭാവധസി പേലെസിശ
നസിരകസ

കഭാലെഭാവധസി
പൂര്ത്തെസിയഭാ

കുന
തതീയതസി

1. 67366940203/ 01.07.16 65,33,232 1 വര്ഷന 6.75% 01.07.2017

2. 67366940134/ 01.07.16 59,50,812 1 വര്ഷന 6.75% 01.07.2017

3. 67391139369/ 03.02.17 99,00,000 1 വര്ഷന 6.9% 03.02.2018
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4. 67391289622/ 06.02.17 55,25,804 1 വര്ഷന 6.9% 06.02.2017

5. 67393635865/ 09.02.17 99,00,000 1 വര്ഷന 6.9% 09.02.2018

ആകക 3,78,09,848

58) റസികവഭാളവസിനഗസ ഫണസ

              കകരളഭഭാഷഭാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികലെ റസികവഭാളവസിനഗസഫണസ അകക്കൗണഭായ C&I 24

അകക്കൗണസില നസിന്നുന  2016-17  വര്ഷന  4,12,81,725/-  രൂപേ പേസിന്വലെസിചതസില ആകക

1,25,00,000/-  രൂപേ  മഭാത്രമഭാണസ  ഈ  അകക്കൗണസികലെയസ  തസിരസിചടചസിടളതസ.  പ്രസ്തുത

അകക്കൗണസില 2,87,81,725/- രൂപേ തന്വര്ഷന തസിരസിചടയവഭാന് അവകശഷസിക്കുന്നു.

      TPA 188 റസികവഭാളവസിനഗസ ഫണസ അകക്കൗണസില നസിന്നുന തന്വര്ഷന 45,00,000/-

രൂപേ  പേസിന്വലെസിചസിടകണങസിലുന  തകകയഭാന്നുന  തസിരസിചടചസിടസിലഭാത്തെതസിനഭാല  ഈ

അകക്കൗണസികലെയസ 45,00,000/- രൂപേ തസിരസിചടക്കുവഭാന് അവകശഷസിക്കുന്നു.

     കമല  കഭാണസിചസിടള  രണസ  അകക്കൗണ്ടുകളസികലെയന  കൂടസി  തന്വര്ഷന  ആകക

3,32,81,725/-  രൂപേ  തസിരസിചടയവഭാന്  അവകശഷസിക്കുന്നു.  മുന്  റസികപഭാര്ടസ  പ്രകഭാരന

മുന്വര്ഷങ്ങളസില  തസിരസിചടയവഭാന്  ബഭാകസിയഭായ  3,17,52,423/-  രൂപേയുന  കചര്ത്തെസ

ആകക  6,50,34,148/-  രൂപേ  31.03.2017  ല  റസികവഭാളവസിനഗസ  ഫണസികലെയസ

തസിരസിചടയ്ക്കൂവഭാന് അവകശഷസിക്കുന്നു.

ഓഡസിറസ പ്രതദവകലെഭാകനന

59) ഓഡസിറസ ചഭാര്ജസ

          2016-17 വര്ഷകത്തെ ഓഡസിറസ ചഭാര്ജസ തഭാകഴപറയുന വസിധന കണകഭാക്കുന്നു.

ആനുകഭാലെസിക പ്രസസിദതീകരണങ്ങളുകട വരസിസനഖദ -  298659/-

പുസ്തക വസിലപന - 21061809/-

മറസിനങ്ങളസികലെ വരമഭാനന -  564532/-
---------------

ഓഡസിറസ ചഭാര്ജസിനസ പേരഗണസികഭാവുന ആകക വരമഭാനന - 21925000

ഓഡസിറസ ചഭാര്ജസ 1% നസിരകസില - 219250/-
=========
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     2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളസികലെ ഓഡസിറസ ചഭാര്ജസ (152083+143148) 2,95,231/-

രൂപേ 10.08.2017 ല KL005005194201718M നമര് കചലെഭാനഭായസി ടഷറസിയസില ഒടുക്കു

വരത്തെസിയസിടണസ.

60) സനക്ഷസിപ്ത വസിവരന

ഓഡസിറസ വര്ഷകത്തെ ആകക വരവസ                             - 125686091

ഓഡസിറസ വര്ഷകത്തെ ആകക കചലെവസ - 125608580

വരവസിനങ്ങളസിലുള നഷന - 93828

കചലെവസിനങ്ങളസിലുള നഷന ഓഡസിറസില അനഗതീകരസികഭാത്തെ
തക

- 159260

ഓഡസിറസില തടസ്സകപടുത്തെസിയ തക - 73000

61)  വരവസിനത്തെസില  ഭഭാഷഭാഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനുണഭായ  വദകമഭായ  നഷത്തെസികന്റെ

വസിശദഭാനശങ്ങള

ഖണസിക തക ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ ഉകദദഭാഗസ്ഥന്

26 22605 21560 -  ശതീ. മനുപ്രസഭാദസ, യു.ഡസി.സസി
1045 – ശതീ. പ്രവതീണ. പേസി.ഐ, യു.ഡസി.സസി 

41 5769 ശതീ. ഷസിബസിത്തെസ. വസി.ബസി, കകഭാഴസികകഭാടസ പ്രഭാകദശസിക
കകനന

42 2622 ശതീ. നസിധതീഷസ കുമഭാര്. എന, കസഭാര് കതീപര്, 
കകഭാഴസികകഭാടസ വസിലപനശഭാലെ

43 45997 വസിശദഭാനശന ഖണസികയസില ഉളകപടുത്തെസിയസിടണസ.

44 3805 വസിശദഭാനശന ഖണസികയസില ഉളകപടുത്തെസിയസിടണസ.

50 8400 ശതീ. വസികനഭാദസകുമഭാര്. വസി, കഷഭാറൂന ഇന്ചഭാര്ജസ, 
കണ്ണൂര് വസിലപനശഭാലെ

51 4630 ശതീ. വസികനഭാദസകുമഭാര്. വസി, കഷഭാറൂന ഇന്ചഭാര്ജസ, 
കണ്ണൂര് വസിലപനശഭാലെ

ആകക 93828/-
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62) നസിരഭാകരസിച തക

ഖണസി
ക

തക ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ ഉകദദഭാഗസ്ഥന്

4 131915 ₹ 12313- കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര് 
₹ 53644.50 - കപ്രഭാഫ. വസി. കഭാര്ത്തെസികകയന്  നഭായര്,

ഡയറക്ടര് 
₹ 65957.50 -ശതീ. എന്. ജയകൃഷ്ണന് 

പേബസികകഷന് ഓഫതീസര്/ അസസി. ഡയറക്ടര് (പ്രസസിദതീകരണ
വസിഭഭാഗന)

5 11800 ₹ 2320- കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര് 
₹ 3580- കപ്രഭാഫ. വസി. കഭാര്ത്തെസികകയന് നഭായര്, ഡയറക്ടര് 

₹ 5900-ശതീ. എന്. ജയകൃഷ്ണന് 
പേബസികകഷന് ഓഫതീസര്/ അസസി. ഡയറക്ടര് (പ്രസസിദതീകരണ

വസിഭഭാഗന)

6 11393 ₹ 5696.50 -  കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര് 
₹ 5696.50 -ശതീ. എന്. ജയകൃഷ്ണന് 

പേബസികകഷന് ഓഫതീസര്/ അസസി. ഡയറക്ടര് (പ്രസസിദതീകരണ
വസിഭഭാഗന)

8 3000 ₹ 1500 - കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര്
₹ 1500 - ശതീ. എന്. ജയകൃഷ്ണന് 

പേബസികകഷന് ഓഫതീസര്/ അസസി. ഡയറക്ടര് (പ്രസസിദതീകരണ
വസിഭഭാഗന)

10 1152 ₹ 576 - കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര്
₹ 576 - ശതീ. എന്. ജയകൃഷ്ണന് 

പേബസികകഷന് ഓഫതീസര്/ അസസി. ഡയറക്ടര് (പ്രസസിദതീകരണ
വസിഭഭാഗന)

ആകക 159260/-രൂപേ

63) തടസ്സകപടുത്തെസിയ തക

ഖണസിക തക ഉത്തെരവഭാദസിയഭായ ഉകദദഭാഗസ്ഥന്

11 40000 കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര്

12 30000 കഡഭാ. എന.ആര്. തമഭാന്, ഡയറക്ടര്

13 3000 ശതീ. സുകലെമഭാന്, പേറ്റ്യൂണ

ആകക 73000
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64) നഷന നസിജകപടുത്തെഭാന് കൂടുതല അകനസഷണന ആവശദമഭായവ

                    ഇല

65)  കകന  സനസ്ഥഭാന  സര്കഭാരകള  ,    മറസ  സ്ഥഭാപേനങ്ങള  എനസിവയണഭായ

നഷത്തെസികന്റെ വസിവരന

                    ഇല

66)  റസികപഭാര്ടസില  പ്രതസിപേഭാദസിചസിരസിക്കുന  നഷത്തെസിനസ  ഉത്തെരവഭാദസികളഭായവരകട

സ്ഥസിരന കമലവസിലെഭാസങ്ങള

1. ശതീ. എന.ആര്. തമഭാന്
ഡയറക്ടര്

കമടയസില ഹക്കൗസസ, ഉപേഭാസന ഗഭാര്ഡന്സസ,
കകഭാചഭാര് കറഭാഡസ, ജഗതസി, തസിരവനന്തപുരന

2. കപ്രഭാഫ. വസി.കഭാര്ത്തെസികകയന്
നഭായര്, ഡയറക്ടര്

റസി.സസി. 25/ 1869, കഭാര്ത്തെസിക,
കമകലെതമഭാനൂര്, തസിരവനന്തപുരന - 695 001

3. ശതീ. എന്. ജയകൃഷ്ണന്
അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്

പ്രസസിദതീകരണന വസിഭഭാഗന

കചറുവയല ഹക്കൗസസ
ചമകര. പേസി.ഒ

കറുകചഭാല, കകഭാടയന

4. ശതീ. പ്രവതീണ. പേസി.ഐ
യു.ഡസി.സസി

പേഭാലെപളസി വതീടസ
കതീഴസ കതഭാനയല

മനഗലെത്തുനട
കപേഭാത്തെന്കകഭാടസ. പേസി.ഒ

പേസിന് - 695 584

5. ശതീ. മനുപ്രസഭാദസ
യു.ഡസി.സസി

ചനമനഗലെന
വഭാറുവസിളഭാകന

മണലൂര്
കനയഭാറസിന്കര. പേസി.ഒ

പേസിന് - 695 121

6. ശതീ. വസികനഭാദസ കുമഭാര്.വസി “നതീലെഭാനബരസി”
കഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടസ സക്കൗത്തെസ (പേസി.ഒ)

കഭാസര്കഗഭാ ഡസ ജസില
പേസിന് - 671 531

7. ശതീ. നസിധതീഷസ കുമഭാര്. എന
കസഭാര്കതീപര്

മടകശരസി വതീടസ
പേസിലെഭാകശരസി. പേസി.ഒ
കുനമനഗലെന വഴസി

കകഭാഴസികകഭാടസ - 673 571
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8. ശതീ. ഷസിബസിത്തെസ. വസി.ബസി
കഗഭാഡക്കൗണ മഭാകനജര്

കകഭാഴസികകഭാടസ

ശതീവത്സന ഹക്കൗസസ
കലപഭാത്തൂര്. പേസി.ഒ

കമപയൂര് വഴസി
കകഭാഴസികകഭാടസ

9. ശതീ. ജസികനഭാഷസ. വസി.സസി പുത്തെഭാലെത്തെസ ഹക്കൗസസ
മുണല്ലൂര്. പേസി.ഒ
കപേരലെകശരസി

കണ്ണൂര്

10. ശതീ. അനതീഷസ. വസി വലെസികയടത്തു വതീടസ
കകഭാലഭാര്കണസി പേറമസ

കലഭായസി. പേസി.ഒ
കകഭാഴസികകഭാടസ - 673 003

11. ശതീ. അകജഷസ. കക.പേസി കഭാടസിലപുരയസി ഹക്കൗസസ
പേഭായമ. പേസി.ഒ

കുനമനഗലെന വഴസി
കകഭാഴസികകഭാടസ - 673 571

12. ശതീ. മകനഭാജസകുമഭാര്. എന് നടുകണസിയസില വതീടസ
പേഭായമ. പേസി.ഒ

കുനമനഗലെന വഴസി
കകഭാഴസികകഭാടസ - 673 571

13. ശതീമതസി. കനഹബത്തെസ. എന എന.പേസി. ഹക്കൗസസ
തളസിപറമസ

പേളസിത്തെഭാഴന
കചലെഭാവര്. പേസി.ഒ

കകഭാഴസികകഭാടസ - 673 571
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അനുബനന    - I 

കമ
നമർ

തതീർപഭാകഭാൻ   അവകശഷസിക്കുന   ഓഡസിറസ  റസികപഭാർടകൾ വർഷന

1.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി/14/1903/82 തതീയതസി 14.06.1982 1979-80

2.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/1784/83 തതീയതസി 14.10.1983 1980-81

3. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/1696/85 തതീയതസി 18.07.1985 1981-82

4. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/193/86 തതീയതസി 05.06.1986 1982-83

5.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/72/87 തതീയതസി 08.10.1987 1983-84

6. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/1707/90 തതീയതസി 21.10.1991 1986-87

7. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/1369/91 തതീയതസി 11.08.1992 1987-88

8.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/531/94 തതീയതസി 09.02.1996 1990-91

9.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/756/95 തതീയതസി 01.02.1996 1991-92

10. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.14/27/96 തതീയതസി 11.10.1996 1992-93

11.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(എ).954/99 തതീയതസി 12.05.2000 1993-94

12. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(എ).724/2000 തതീയതസി 12.05.2000 1994-95

13.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(എ).515/2000 തതീയതസി 08.05.2001 1995-96

14.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.11/1189/98 തതീയതസി 01.06.1998 1996-97

15.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(എ).1141/99 തതീയതസി 03.09.1999 1997-98

16.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(എ).125/2000 തതീയതസി 01.07.2000 1998-99

17.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(എ).1001/2000 തതീയതസി 02.07.2001 1999-2000

18. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.9(2).21/02 തതീയതസി 17.08.2002 2000-01

19. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.മസിസസ.1/1475/2004 തതീയതസി 01.06.2005 2001-02

20.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.മസിസസ.1/544/2005 തതീയതസി 
25.11.2005/20.02.2006

2002-03

21.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.മസിസസ.1/2296/2006 തതീയതസി 09.03.2007 2003-04

22.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.മസിസസ.1/1351/2008 തതീയതസി 13.03.2009 2004-05

23. എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.മസിസസ.1/499/2009 തതീയതസി 
31.08.2009/01.01.2010

2005-06

24.  എൽ.എഫസ.റസി.ഡസി.മസിസസ.507/2010 തതീയതസി 
20.10.2010/07.02.2011

2006-07
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25.  എൽ.എഫസ.സസിൽ/എ 3/260/2011 തതീയതസി 15.10.2011 2007-08

26.  എൽ.എഫസ.സസിൽ/എ 3/368/2011 തതീയതസി 
25.02.2012/04.05.2012

2008-09

27.  എൽ.എഫസ.സസിൽ/എ 2/212/2012 തതീയതസി 
02.07.2012/22.09.2012

2009-10

28.  എൽ.എഫസ.സസിൽ/എ 2/486/2012 തതീയതസി 
19.03.2013/11.06.2013

2010-11

29. എൽ.എഫസ.സസിൽ/എ 2/138/2014 തതീയതസി 
28.04.2014/19.02.2014

2011-12

30. നമർ എൽ.എഫസ.സസിൽ/എ 2/96/2014 തതീയതസി 17.09.2015 2012-13

31. കക.എസസ.എ.സസിൽ.എ 1/169/2015 തതീയതസി 26.05.2016 2013-14

32. നമർ.കക.എസസ.എ.സസിൽ.എ 3/450/2016 തതീയതസി 
27.01.2017

2014-15

33. നമർ.കക.എസസ.എ.സസിൽ.എ 3/105/2017 തതീയതസി 
22.05.2017

2015-16
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ഓഡസിറസ സർടസിഫസികറസ

            2016-17 വഭാർഷസിക കണക്കുകളുകട പേരസികശഭാധനഭാകവളയസിൽ  ഹഭാജരഭാകകപട

കണക്കുകളുകടയുന കരഖകളുകടയുന നൽകകപട വസിശദതീകരണങ്ങളുകടയുന കവളസിചത്തെസിലുന

പേരസികശഭാധനയസിലൂകട കവളസിവഭാകകപട വസ്തുതകളുകട അടസിസ്ഥഭാനത്തെസിലുന കകരള ഭഭാഷഭാ

ഇൻസസിററ്റ്യൂടസിനസ  തൻവർഷന  അനുവദസിചകസിടസിയ  സർകഭാർ  ധനസഹഭായന  നസിർദ്ദേസിഷ

നസിബനനകൾക്കുന വദവസ്ഥകൾക്കുന ഈ ഓഡസിറസ  റസികപഭാർടസികലെ പേരഭാമർശങ്ങൾക്കുന

വസികധയമഭായസി കചലെവഴസികകപടസിടണസ എനസ സഭാക്ഷദകപടുത്തുന്നു. 

സഹഭായ  ഗഭാന്റെസ
അനുവദസിച   സർകഭാർ

ഉത്തെരവസ

ഉത്തെരവു  പ്രകഭാരന
അനുവദസിച തക

തൻ വർഷന  ലെഭസിച
തക

ഉകദ്ദേശദന കചലെവ
ഴസികഭാൻ
അവകശ
ഷസിക്കു

ന തക

റസി
മഭാ

ര്ക്സ
സ

പഭാൻ കനഭാൺ
പഭാൻ

പഭാൻ കനഭാൺ
പഭാൻ

1) സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നന. 
237/2016/സഭാനസഭാരസിക 
വകുപസ തതീ: 25.07.16 10000000 10000000

പുസ്തക
പ്രസസിദതീകര

ണന,
ജതീവനകഭാര
കട ശമളന,
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസി

കന്റെ മറസ
കദനനദസിന
കചലെവുകള,

കകടസിട
നസിര്മഭാണന

ഇല

2) സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നന. 
339/2016/സഭാനസഭാരസിക 
വകുപസ തതീ: 07.10.16 10053500 10053500

3) സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നന. 
132/2017/സഭാനസഭാരസിക 
വകുപസ തതീ: 09.03.17 10053500 10053500

4) സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നന. 
235/2017/സഭാനസഭാരസിക 
വകുപസ തതീ: 25.03.17

17500000 17500000

ആകക 17500000 30107000 17500000 30107000
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