
നന.കക.എസസ.എ.സസില/എ 3/267/2017 തതീയതസി : 20.04.2019

സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ   2017-18   സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷകത വരവസ  -
കചെലവസ കണക്കുകളസിനന്മേലുളള ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ

1976   കല സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫസിനസ്ഥാന്സസ   &   അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല
ചെടന   18, 1994   കല നകരള നലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡസിറസ നസിയമന   -   വകുപസ   13, 1996      കല

നകരള നലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡസിറസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന   18   എനസിവ പ്രകസ്ഥാരന
പുറകപടുവസിക്കുനതസ

സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ 2017-18 സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷകത ധനകസ്ഥാരര
പതസിക ഓഡസിറസിനസ വസിനധയമസ്ഥാക്കുകയുണസ്ഥായസി.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില വസിവസിധ ഇനങ്ങളസിലസ്ഥായസി
നടതസിയ പണന പസിരസിവസ, അവയുകട ഒടുകസ, വസിവസിധ അകക്കൗണ്ടുകളസില നസിന്നുള്ള പണന
പസിന്വലസികലുകള് എനസിവ പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുകയുണസ്ഥായസി. 

ഓഡസിറസില  കകണതസിയ  അപസ്ഥാകതകള്  അതതസ  സമയന  ഓഡസിറസ
അനനന്വേഷണക്കുറസിപ്പുകളസിലൂകട  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  അധസികൃതരുകട
ശ്രദ്ധയസിലകപടുതസിയസിട്ടുണസ.  ഓഡസിറസിനസ  ആവശരമസ്ഥായ  നരഖകള്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുനതസിനസ
1996  കല  നകരള  നലസ്ഥാകല  ഫണസ  ഓഡസിറസ  ചെടങ്ങളസികല  ചെടന  8  പ്രകസ്ഥാരന
തസിരുവനന്തപുരന ഓഫതീസസ,  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന,  സനസസ്ഥാര പുസ്തകശസ്ഥാല,
എറണസ്ഥാകുളന പുസ്തകശസ്ഥാല,  കണ്ണൂര് പുസ്തകശസ്ഥാല എനതീ ഓഫതീസുകളസിലസ്ഥായസി ആകക 48
ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷനുകള് നലകുകയുണസ്ഥായസി.  അഞസ നകനങ്ങളസിലുമസ്ഥായസി  93  ഓഡസിറസ
അനനന്വേഷണക്കുറസിപ്പുകള്  നലകസിയതസില  39 എണ്ണതസിനസ  മസ്ഥാതനമ  മറുപടസികള്
ലഭരമസ്ഥാകസിയസിട്ടുള.  മറുപടസികള്  പരസിഗണസിച്ചതസിനസ  നശഷമുള്ള  പ്രധസ്ഥാനകപട
നസിരതീക്ഷണങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസില  നചെര്തസിരസിക്കുനതസ.
അനനന്വേഷണക്കുറസിപ്പുകള്കസ  മറുപടസി  നലകസ്ഥാതതന  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകള്
ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന വരുതസിയതന ഓഡസിറസ പൂര്തസിയസ്ഥാക്കുനതസിനസ തടസന
സൃഷസിച്ചസിട്ടുണസ.  ഈ  റസിനപസ്ഥാര്ടസില  ഉള്കപടസ്ഥാത  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണ
കുറസിപ്പുകളസിനന്മേലുള്ള തടര് നടപടസികള് ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ. 

സസ്ഥാപനതസില  നസിന്നുന  ലഭരമസ്ഥായ  രജസിസറുകളുനടയുന  നരഖകളുനടയുന,
വസിവരങ്ങളുനടയുന,  വസിശദേതീകരണതസിനന്റെയുന  അടസിസസ്ഥാനതസിലസ്ഥാണസ  ഈ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ
തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിരസിക്കുനതസ.  സസ്ഥാപനന  നലകസിയ  കതറസ്ഥായ  വസിവരതസികന്റെനയസ്ഥാ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -1- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതന  പരസിനശസ്ഥാധസികസ്ഥാതതമസ്ഥായ  വസിവരതസികന്റെനയസ്ഥാ  കസ്ഥാരരതസില  നകരള
സനസസ്ഥാന  ഓഡസിറസ  വകുപസിനസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  ഉതരവസ്ഥാദേസിതവന  ഉണസ്ഥായസിരസിക്കുനതല.

ഓഡസിറസ കസ്ഥാലയളവസ : 24.11.2017 മുതല 28.02.2019 വകര. 

( കണ്കറന്റെസ ഓഡസിറസ )

ഓഡസിറസിനസ ചുമതലകപട 
ഉനദേരസ്ഥാഗസകന്റെ നപരസ, തസ്തസിക

1. ശ്രതീ.വസികന സസിനഗസ. സസി, കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര് 
(24.11.2017 മുതല 28.6.2018 വകര)

2. ശ്രതീമതസി. സുമനഗല. റസി, കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്,
( 29.6.2018  മുതല തടരുന്നു)

ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 
പുറകപടുവസിക്കുനതസിനസ 
ചുമതലകപട ഉനദേരസ്ഥാഗസകന്റെ 
നപരസ, തസ്തസിക

ശ്രതീമതസി സുമനഗല. റസി, കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്

ഓഡസിറസ നടതസിയ 
ഉനദേരസ്ഥാഗസരുകട നപരു 
വസിവരങ്ങള്

1. ശ്രതീ സലസിന എ.ആര്, ഓഡസിറസ ഓഫതീസര് 
(ഹ.നഗ.) (24.11.2017 മുതല 30.6.2018 
വകര)

2. ശ്രതീമതസി നശസ്ഥാശസ്ഥാമ. എസസ, ഓഡസിറസ 
ഓഫതീസര്          (12.7.2018 മുതല)

3. ശ്രതീമതസി കസലസിന് ആര്, അസസിസന്റെസ ഓഡസിറസ 
ഓഫതീസര് (24.11.2017 മുതല 18.6.2018 
വകര)

4. ശ്രതീമതസി ശ്രതീനദേവസി. എസസ, സതീനസിയര് നഗഡസ 
ഓഡസിറര് (5.2.2018 മുതല)

5. ശ്രതീ ജയചെനന് നസ്ഥായര് കക.എസസ, സതീനസിയര് 
നഗഡസ ഓഡസിറര് (20.6.2018 മുതല)

6. ശ്രതീമതസി സുനസിത ബസ്ഥാബു ബസി. എസസ, ഓഡസിറര് 
(24.11.2017 മുതല 18.6.2018 വകര)

7. ശ്രതീ ദേസിലതീപസ കുമസ്ഥാര് കക. എന്, ഓഡസിറര് 
(20.6.2018 മുതല)

8. ശ്രതീ വസിനനസ്ഥാദേസ കുമസ്ഥാര് വസി, ഓഡസിറര് 
(24.11.2017 മുതല)

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -2- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ ഉനദേരസ്ഥാഗസര്

നപരസ തസ്തസിക കസ്ഥാലയളവസ

കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് 
നസ്ഥായര് ഡയറക്ടര് 01.04.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

ശ്രതീ എ മുരളതീധരന്

ശ്രതീമതസി കക. ബസി. അനസിതകുമസ്ഥാരസി

അഡസിനസിനസ്ട്രേറസിവസ
ഓഫതീസര്

അഡസിനസിനസ്ട്രേറസിവസ
ഓഫതീസര്

01.04.2017 മുതല 13.09.2017 വകര

14.09.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

ശ്രതീമതസി എ.വസി. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല
അസസിസന്റെസ

01.04.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

നഡസ്ഥാ. ഷസിബു ശ്രതീധര്

അസസിസന്റെസ
ഡയറക്ടര്
(വസിലപന)

(ഇന് ചെസ്ഥാര്ജസ)

01.04.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്

അസസിസന്റെസ
ഡയറക്ടര്

(പബസിനകഷന്)
(ഇന് ചെസ്ഥാര്ജസ)

01.04.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

ശ്രതീ എസസ കൃഷ്ണകുമസ്ഥാര്

അസസിസന്റെസ
ഡയറക്ടര്

(നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ
പ്രനദേശസിക നകനന)

01.04.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

ശ്രതീ. മനുപ്രസസ്ഥാദേസ. യു.പസി
ശ്രതീമതസി എല. ബസിനസി

മസ്ഥാനനജര് 
(കമയസിന്

നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്)

01.04.2017 മുതല 21.07.2017 വകര
22.07.2017 മുതല 31.03.2018 വകര

ശ്രതീമതസി ശുഭസ്ഥാ ചെനന്. എന
ശ്രതീമതസി ഷഷല
ശ്രതീമതസി ബതീന. സസി.വസി

മസ്ഥാനനജര്
(മസിനസി നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്)

01.04.2017 മുതല 01.11.2017 വകര
01.11.2017 മുതല 26.12.2017 വകര
27.12.2017 മുതല 31.03.2018 വകര 

ശ്രതീമതസി എസസ. ഹരസിപ്രസിയ
ശ്രതീ. മനുപ്രസസ്ഥാദേസ. യു.പസി

മസ്ഥാനനജര്
(സനസസ്ഥാര

പുസ്തകശസ്ഥാല)

01.04.2017 മുതല 01.11.2017 വകര
01.04.2017 മുതല 01.11.2017 വകര

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -3- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസികന്റെ ഉളളടകന

ഈ റസിനപസ്ഥാര്ടസില നസ്ഥാലസ ഭസ്ഥാഗങ്ങള് ഉള്കകസ്ഥാളളസിച്ചസിട്ടുളളതന ഓനരസ്ഥാ ഭസ്ഥാഗതസിലുന തസ്ഥാകഴ

കകസ്ഥാടുതസിരസിക്കുന വസിവരങ്ങള് നചെര്തസിട്ടുളളതമസ്ഥാകുന്നു.

നമ്പര് വസിഷയന നപജസ
നമ്പര്

ഭസ്ഥാഗന-1
കപസ്ഥാത അവനലസ്ഥാകനന

1-1 കപസ്ഥാത അവനലസ്ഥാകനന 13

1-1.1 അകസ്ഥാദേമസിക വസിഭസ്ഥാഗന 13

1-1.2 ഭരണ വസിഭസ്ഥാഗന 13

1-1.3 വസിലപന വസിഭസ്ഥാഗന 13

1-1.4 വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ (വസി.എന.പസി) 14

1-2 ബജറസ അവനലസ്ഥാകനന 14

1-2.1 ബജറസ അനഗതീകസ്ഥാരന- സമയകമന പസ്ഥാലസിച്ചസില 14

1-2.2 ബജറസ ഓഡസിറസിനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസില 15

1-3 വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരരപതസിക 16

1-4 ഫണസ വസിനസിനയസ്ഥാഗവന പദ്ധതസി അവനലസ്ഥാകനവന 16

1-5 തനതസ വരുമസ്ഥാനന 16
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3-4 ഇലസ്ഥാത തസ്തസികയസികല നസിയമനന - 52,365/- രൂപ 
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3-6.4 ബജറസ വസിഹസിതകതകസ്ഥാള് അധസികന  കചെലവഴസിക്കുനതസിനുള്ള 
ഏകപക്ഷതീയമസ്ഥായ തതീരുമസ്ഥാനന -  കമവസിരുദ്ധന
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പ്രവൃതസി നടപസ്ഥാകസി
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3-11 പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകകടുപസിനസ സന്വേകസ്ഥാരര വരകസികയ നസിയമസിച - 
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നളന്ദ  പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാല  –  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്  എഴുതസി
പൂര്തസിയസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി അധസിക നസിയമനന - ശമ്പള ഇനതസില
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പുന:പരസിനശസ്ഥാധസിനകണതസ്ഥാണസ
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3-15 പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണ  ഗന്ഥങ്ങള്കസ  ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ
അനുവദേസിച്ചതസ അനഗതീകരസിക്കുനസില
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3-16
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3-26 നസസ്ഥാര് പര്നച്ചസസ മസ്ഥാനന്വേലസികല വരവസകള് പസ്ഥാലസിക്കുനസില 121

3-27 ഐ.റസി.  ആക്ടസികല  വകുപസ  194  സസി  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള   നസിയമന
പസ്ഥാലസിക്കുനസില
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നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ   പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  -   അധസികസ്ഥാരകപട
ഉനദേരസ്ഥാഗസര് വക്കൗച്ചറുകള് പസ്ഥാസസ്ഥാകസിയസില –  53,20,330/-  രൂപ
തടസകപടുത്തുന്നു
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3-30 നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ - നസവനപുസ്തക പരസിപസ്ഥാലനതസികല 
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അവനശഷസിക്കുനതസ 1,78,710/- രൂപ
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ഭസ്ഥാഗന - 4 
കപസ്ഥാത വസിവരങ്ങളുന ഓഡസിറസ പ്രതരവനലസ്ഥാകനവന

4-1 ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ 137

4-2
കഡനപസ്ഥാസസിറസ വര്കസിനു നലകസിയ തകയുകട വസിവരങ്ങള്-കകടസിട 
നസിര്മസ്ഥാണതസിനസ 1 നകസ്ഥാടസി 75 ലക്ഷന ഷകമസ്ഥാറസികയങസിലുന 
നസിര്മസ്ഥാണന ആരനഭസിച്ചസില

138

4-3 സസിരനസിനക്ഷപങ്ങള് 138
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ഭസ്ഥാഗന   1

1-1 കപസ്ഥാത അവനലസ്ഥാകനന

മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷയുകട  വളര്ച്ചയുന  പുനരസ്ഥാഗതസിയുന  സസ്ഥാധരമസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്ഥായസി  1968  ല നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ സസ്ഥാപസിതമസ്ഥായസി.  മലയസ്ഥാള

ഭസ്ഥാഷ സസ്ഥാര്വതസികമസ്ഥാക്കുനതസിനുന,  ഭരണഭസ്ഥാഷ പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന മലയസ്ഥാളതീകരസിക്കുനതസിനുന,

ആധുനസിക  കസ്ഥാലഘടതസില  ഭസ്ഥാഷ  നനരസിടുന  കവല്ലുവസിളസികള്  കചെറുക്കുനതസിനുമുള്ള

പദ്ധതസികള്  ആസൂതണന  കചെയ്തസ  നടപസ്ഥാനകണ  ചുമതലയസ്ഥാണസ  സസ്ഥാപനതസിനുള്ളതസ.

ഇതസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ  പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണ  പദ്ധതസികള്  കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായസി

നടപസിലസ്ഥാക്കുനതസിനസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില നസ്ഥാലസ വസിഭസ്ഥാഗങ്ങള് പ്രവര്തസിക്കുന്നു.

1-1.1 അകസ്ഥാദേമസിക വസിഭസ്ഥാഗന

ഓനരസ്ഥാ  വര്ഷവന  പ്രസസിദ്ധതീകരസിനകണ  പുസ്തകങ്ങള്  തസിരകഞ്ഞെടുക്കുനതന

അനഗതീകരസിക്കുനതന ഈ വസിഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ.  തസിരകഞ്ഞെടുപസ പ്രകസിയയുകട നടപടസി കമങ്ങള്

വസിശകലനന  കചെയ്യുനതസിനസ  ബനകപട  സമസിതസിയുകടനയസ്ഥാ  കമസിറസിയുകടനയസ്ഥാ

ഇടകപടലുകനളസ്ഥാ  നസിര്നദ്ദേശങ്ങനളസ്ഥാ  സനബനസിച്ച  വസിവരങ്ങള്  ലഭരമല.  പദ്ധതസി

നടതസിപ്പുകള്കസ സമഗമസ്ഥായ ആസൂതണതസികന്റെ  അഭസ്ഥാവതസില ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ചകള്

സനഭവസിച്ചസിട്ടുണസ.

1-1.2 ഭരണ വസിഭസ്ഥാഗന

പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണന,  പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണന  എനസിവയുമസ്ഥായസി  ബനകപട

കചെലവകളുന മറസ  ഭരണപരമസ്ഥായ കചെലവകളുന നടപസ്ഥാക്കുനതന,  നസിയന്ത്രസിക്കുനതന ഈ

വസിഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ.  ധനകസ്ഥാരര  ഇടകപടലുകളുകട  കൃതരതയുന,  നസിയമസസ്ഥാധുതയുന

ഉറപസ്ഥാക്കുനതസിനുന, കയവസികയങ്ങളുകട അകക്കൗണസിനഗസ സനവസിധസ്ഥാനന കുറമറ രതീതസിയസില

നടപസ്ഥാക്കുനതസിനുന സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.

1-1.3 വസിലപന വസിഭസ്ഥാഗന

കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസിനലയുന  മറസ  പുസ്തകശസ്ഥാലകളസികലയുന  പുസ്തകങ്ങളുകട
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വസ്ഥാര്ഷസിക  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതസി  നസസ്ഥാകസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുനതണ

അധസികസ്ഥാരസികള്  കൃതരന നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസില വതീഴ്ച വരുതസിയസിട്ടുണസ. പുസ്തകങ്ങളുകട വസിറസ

വരവസ  വസിശകലനന  കചെയ്യുനതസിനസ  ലഭരമസ്ഥായ  നരഖകള്/രജസിസറുകള്  എനസിവ

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസ്ഥാതതന കൃതരതയസിലസ്ഥാതതമസ്ഥാണസ.

1-1.4 വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ   (  വസി  .  എന  .  പസി  )

തന്വര്ഷന  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  118  പുസ്തകങ്ങളസില  18  എണ്ണന  സന്വേകസ്ഥാരര

പ്രസ്സുകളസിലുന  ബസ്ഥാകസി  100  എണ്ണന  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസിലുന  അച്ചടസിച്ചവയസ്ഥാണസ.

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുന  പുസ്തകങ്ങളുകട  പ്രസിന്റെസിനഗസികല  വസിവസിധ  ഘടങ്ങളുകട

പ്രവര്തനങ്ങള് വസി.എന.പസി.  യസില തകന നസിര്വ്വഹസിച്ചസ പൂര്തതീകരസിക്കുന തരതസില

വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ നവതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

1-2 ബജറസ അവനലസ്ഥാകനന

1-2.1 ബജറസ അനഗതീകസ്ഥാരന  -   സമയകമന പസ്ഥാലസിച്ചസില

നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  ആന്റെസ  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല

ചെടന  6,7,8 എനസിവ പ്രകസ്ഥാരന 2017-18 വര്ഷകത ബജറസ, പ്രതതീക്ഷസിത വരവന കചെലവന

ഉള്കപടുതസി 2017 ജനുവരസി ഒനസിനനസ്ഥാ അതസിനസ മുനമ്പസ്ഥാ AF No(1), AF No(1) A എനതീ

പതസികകളസില തയസ്ഥാറസ്ഥാനകണതന,  ഭരണസമസിതസി അനഗതീകരസിനകണതന,  അനഗതീകരസിച്ച

ബജറസ  സര്കസ്ഥാരസിനുന,  ഓഡസിറസിനുന  നലനകണതമസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  ബജറസ

02.04.2017  ല  കൂടസിയ  ഭരണസമസിതസി  ഐറന  നന.  3  ആയസി  അനഗതീകരസിച്ചതസ്ഥായസി

നയസ്ഥാഗതസികന്റെ മസിനസിടസസസില നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുന്നു. 31.03.2017  നസ മുമ്പസ ബജറസിനസ

അനഗതീകസ്ഥാരന  നനടസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസികസ്ഥാതതസ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  കൃതരവസിനലസ്ഥാപവന

നസിയമലനഘനവമസ്ഥായസി  ഓഡസിറസ  വസിലയസിരുത്തുന്നു.  ഇതരന  നസിയമലനഘനങ്ങള്

ആവര്തസികസ്ഥാതസിരസികസ്ഥാന്  നമല  വസിഷയന  ഭരണ  സമസിതസിയുകട  ശ്രദ്ധയസില

കകസ്ഥാണ്ടുവരുന്നു.
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1-2.2 ബജറസ ഓഡസിറസിനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസില

ഫസിനസ്ഥാന്സസ  ആന്റെസ  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല  ചെടന  8  പ്രകസ്ഥാരന  ഭരണസമസിതസി

അനഗതീകരസിച്ച  ബജറസ,  അനഗതീകരസിച്ചസ  15  ദേസിവസതസിനകന  ഓഡസിറസിനസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.  സസ്ഥാപനന ഈ നസിയമവരവസ പസ്ഥാലസികസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല ബജറസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുനതസിനസ  06.10.18,  26.11.18,  12.12.18  തതീയതസികളസില  ഓഡസിറസ

റസികന്വേസിസസിഷന്  നലകുകയുന,  സസ്ഥാപനനമധസ്ഥാവസിയുമസ്ഥായസി  നടതസിയ  കൂടസികസ്ഥാഴ്ചകളസില

ആവര്തസിച്ചസ  ആവശരകപടുകയുന  കചെയ്തസിട്ടുന  നസ്ഥാളസിതവകര  ബജറസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസില.

അതസിനസ്ഥാല മുന് വര്ഷങ്ങളസികല ബജറ്റുമസ്ഥാനയസ്ഥാ, വസ്ഥാര്ഷസിക കണക്കുകളുമസ്ഥാനയസ്ഥാ തസ്ഥാരതമരന

കചെയ്യുനതസിനുന,  വസിശകലനന  കചെയ്യുനതസിനുന  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  ബജറസികന്റെ

അടസിസസ്ഥാനതസില  സസ്ഥാപനതസികന്റെ  വരവസ-കചെലവസ  കണക്കുകള്

വസിലയസിരുത്തുനതസിനുന സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.

ബജറസ,  റസിഷവസസഡസ  ബജറസ  എനസിവ  ഓഡസിറസിനസ  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചെരരതസില,  ഇതമസ്ഥായസി  ബനകപട  ഫയല  നന.  എ/1997/16/സസില  പ്രകസ്ഥാരന

ലഭരമസ്ഥായ വസിവരങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

പദ്ധതസി,  പദ്ധതസിനയതര  കഹ ഡസികല  2016-17  വര്ഷകത  വരവസ-കചെലവസ

തകകള്,  റസിഷവസസഡസ  ബജറസ,  2017-18  കല  പ്രതതീക്ഷസിത  വരവസ,  കചെലവസ  എനസിവ

ഉള്കപടുതസിയ  ബജറസ  ലഭരമസ്ഥാനകണതസിനസ  പകരന  പദ്ധതസിനയതര  ഇനതസില  730

ലക്ഷന  രൂപയുകട  കചെലവന  പദ്ധതസി  ഇനതസില  588.33  ലക്ഷന  രൂപയുകട  കചെലവന

വസിഭസ്ഥാവനന  കചെയ്തസിരസിക്കുന  പതസികകളസ്ഥാണസ  ഫയലസില  ലഭരമസ്ഥായതസ.  പദ്ധതസി

പദ്ധതസിനയതര ഇനങ്ങളസികല പ്രതതീക്ഷസിത വരവസ സനബനസിച്ച വസിവരങ്ങള് ലഭരമല.

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  സന്വേന്തമസ്ഥായ  കകടസിട  നസിര്മസ്ഥാണന,  പ്രസസ  നവതീകരണന,

ഹയര്  കസകന്റെറസി  തലതസിലുന,  യൂണസിനവഴസിറസി  തലതസിലുമുള്ള  പുസ്തകങ്ങളുകട

പ്രസസിദ്ധതീകരണന,  അനഗ പരസിമസിതര്കസ്ഥായുളള പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണന,  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പഠനന

എനസിവ  വസ്ഥാര്ഷസിക  പദ്ധതസി  പ്രകസ്ഥാരന  ഉള്കപടുതസിയസിരുകനങസിലുന  തന്വര്ഷന

നടപസ്ഥാകസിയസില.  മുന്  വര്ഷകത  വരവസ-കചെലവസ  കണക്കുകളുന,  റസിഷവസസഡസ  ബജറസ
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തകകളുന  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകസി യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തര നബസ്ഥാധനതസ്ഥാകട,  മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പുനരസ്ഥാഗതസികസ

സഹസ്ഥായകമസ്ഥായ  തരതസിലുള്ള  പദ്ധതസികള്  ആസൂതണന  കചെയ്യുനതസിനുന  ബജറസില

ഉള്കകസ്ഥാള്ളസിച്ചസ  നടപസ്ഥാക്കുനതസിനുന  ശ്രദ്ധകചെലുനതണതസ്ഥാണസ.  ഫസിനസ്ഥാന്സസ&

അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസില  അനുശസ്ഥാസസിക്കുന  പ്രകസ്ഥാരന  സമയബനസിതമസ്ഥായസി  ബജറസ

അനഗതീകരസിക്കുനതസിനുള്ള നടപടസികളുന സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

1-3 വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരരപതസിക

1976  കല  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ

ചെടങ്ങളസികല ചെടന  11  പ്രകസ്ഥാരന  സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷന അവസസ്ഥാനസിച്ചസ  3  മസ്ഥാസതസിനകന

ഭരണസമസിതസിയുകട  അനഗതീകസ്ഥാരനതസ്ഥാകട  വസ്ഥാര്ഷസിക  ധനകസ്ഥാരര  പതസിക  ഓഡസിറസിനസ

സമര്പസിനകണതസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല  2017-18  കല  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകള്  ഓഡസിറസിനസ

ലഭരമസ്ഥാകസിയതസ  22.12.18 നസ്ഥാണസ.  ഈ കണക്കുകളസികല അപസ്ഥാകതകള് ചൂണസികസ്ഥാണസിച്ചസ

അവ പരസിഹരസിച്ചസ ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  14.01.2019  ല തസിരസിച്ചയച്ചസിരുന്നു.  അപസ്ഥാകതകള്

പരസിഹരസിച്ചസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയതസ  30.03.2019  നസ്ഥാണസ.  ഇതസില  തകന  വരവന  കചെലവന

കപസ്ഥാരുതകപടുത്തുകനയസ്ഥാ നതീകസിയസിരസിപസ ഉള്കപടുത്തുകനയസ്ഥാ കചെയ്തസിടസില.

30.03.2019  നസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയ  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകളസികല  അപസ്ഥാകതകള്

ഖണ്ഡസിക 2-1 ല വസിശദേതീകരസിച്ചസിട്ടുണസ.

1-4 ഫണസ വസിനസിനയസ്ഥാഗവന പദ്ധതസി അവനലസ്ഥാകനവന

വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരര പതസിക പ്രകസ്ഥാരന പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനുന പ്രനതരക

ഉനദ്ദേശര  ഗസ്ഥാന്റെസിനതസിലുമസ്ഥായസി  ആകക  3,22,24,100/-  രൂപ  ലഭസിച്ചതസില  പ്രസ്തുത

ഇനതസില  2,18,45,376/-  രൂപ  (67.79%)  കചെലവഴസിച്ചസിട്ടുണസ.  പദ്ധതസി  വസിഹസിതന

പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന കചെലവഴസിച്ചസ  സസ്ഥാപനതസികന്റെ പ്രവര്തന ലക്ഷരങ്ങള് നടപസ്ഥാക്കുനതസിനസ

ശ്രദ്ധ കചെലുനതണതസ്ഥാണസ.

1-5  തനതസ വരുമസ്ഥാനന

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  വരവസ  കലഡസജറുന,  നഷസ്ഥാറൂമുകളസില  കളക്ഷന്  രജസിസറുകളുന
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കൃതരമലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  വരവസിനങ്ങളുകട  കൃതരത

പരസിനശസ്ഥാധസികസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  തനത  വരുമസ്ഥാനന  സനബനസിച  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണതസിനസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകള്

അടസിസസ്ഥാനമസ്ഥാകസി തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ തനതസ വരുമസ്ഥാനതസികന്റെ പടസിക ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

വരവസിനന തക

ആനുകസ്ഥാലസികങ്ങളുകട വരസിസനഖര 1,80,492

പുസ്തകവസിലപന 91,49,392

വസിജസ ഞസ്ഥാനഷകരളസി പരസര 
വരുമസ്ഥാനന

7,500

പലവക വരവസ 6,24,708

നസവസിനഗസസസ  അകക്കൗണ്ടുകളസികല
പലസിശ

1,50,172

 ആകക 1,01,12,264

1-6 കരസ്ഥാഷസ ബസ്ഥാലന്സസ പരസിനശസ്ഥാധന

1994  കല നകരള നലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡസിറസ  നസിയമന  വകുപസ  6(4)  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

കരസ്ഥാഷസ ബസ്ഥാലന്സസ പരസിനശസ്ഥാധന സസ്ഥാപന തലവകന്റെ/ഉതരവസ്ഥാദേകപട ഉനദേരസ്ഥാഗസകന്റെ

സസ്ഥാനസിധരതസില  നടത്തുകയുന  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കകണതസിയ  അപസ്ഥാകതകള്

അതസ്ഥാതസമയന  പ്രനതരക  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകളസ്ഥായസി  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടകറ

അറസിയസിക്കുകയുന കചെയ്തസിട്ടുണസ.

2017-18 വര്ഷകത ഓഡസിറസികന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കമയസിന് കരസ്ഥാഷസ

കക്കൗണറസില 28.07.2018, 16.08.18, 03.09.18, 11.10.18, 15.11.18, 17.12.18, 11.01.19

തതീയതസികളസില കരസ്ഥാഷസ ബസ്ഥാലന്സസ പരസിനശസ്ഥാധന നടതസിയസിരുന്നു.  പരസിനശസ്ഥാധനകളസില

കകണതസിയ പ്രധസ്ഥാന അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

1) നരഖകള്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  പണവന  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കണ  പണവന
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തമസില കപസ്ഥാരുതകപടുനസില.

പരസിനശസ്ഥാധന
നടതസിയ
തതീയതസി

നരഖകള്
പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

പണന

ഭക്കൗതസിക
പരസിനശസ്ഥാധനയസില

കണ പണന

വരതരസ്ഥാസന

28.07.18 60,673 61,248 (+)575

16.08.18 3,445 631 (-)2814

03.09.18 3745 931 (-)2814

11.10.18 40,651 40,645 (-)6
   

   കപസ്ഥാരുതനകടസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ശ്രദ്ധയസിലകപടുതസിയസിട്ടുണസ. 

2) കരസ്ഥാഷസ ബുകസ കസ്ഥാലസികമസ്ഥാക്കുകയുന, ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ, അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ

ഓഫതീസര് എനസിവര്  യഥസ്ഥാസമയന  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുകയുന കചെയ്യുനസില.

(ഫസിനസ്ഥാന്സസ&അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങള് [ചെടന 27(v)])

3) 01.09.2018  മുതല  സമസ്ഥാന്തരമസ്ഥായസി  ഒരു  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ  ആരനഭസിച്ചസിട്ടുണസ.  ഈ

കരസ്ഥാഷസ  ബുകസില  മുന്  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസികല  31.08.2018  കന്റെ  ബസ്ഥാങസ  നതീകസിയസിരസിപസ

മുനസിരസിപസ്ഥായസി  എടുതസിടസില.  ഇത  സനബനസിച്ചസ  2018-19  കല  ഓഡസിറസില  കൂടുതല

പരസിനശസ്ഥാധന നടത്തുനതസ്ഥാണസ.

4) വസ്ഥാടര്ചെസ്ഥാര്ജസ  അടക്കുനതസിനസ  06.10.2018  നസ  പസിന്വലസിച്ച  38,656/-  രൂപ

14.11.2018 വകര കക്കൗണറസില സൂക്ഷസിച്ചസിരുന്നു.

5) ഫസിനസ്ഥാന്സസ&അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങള്  ചെടന  27(vi)  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  കരസ്ഥാഷസ

ബസ്ഥാലന്സസികന്റെ ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധന അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് നടതസിയസിടസില.

നമല  അപസ്ഥാകതകള്  യഥസ്ഥാസമയന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ശ്രദ്ധയസിലകപടുതസി

ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായവരസില  നസിനസ  വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  06.08.2018  ല  കണ്ണൂര്  പുസ്തകശസ്ഥാലയസിലുന  24.10.2018  ല

നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പുസ്തകശസ്ഥാലയസിലുന  കരസ്ഥാഷസ  ബസ്ഥാലന്സസ  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതസി  കൃതരത

നബസ്ഥാധരകപടസിട്ടുണസ. വസിവരന ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.
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തതീയതസി സസ്ഥാപനന നരഖകള്
പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

പണന

ഭക്കൗതസിക
പരസിനശസ്ഥാധന
യസില കണ

പണന 

വരതരസ്ഥാസന

06.08.2018 കണ്ണൂര്
പുസ്തകശസ്ഥാല

9,810 9,810 -

24.10.2018 നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ
പുസ്തകശസ്ഥാല

1,871 1,871 -

1-7 ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ ഭരണ സമസിതസിയസില അവതരസിപസിക്കുനസില
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല

ചെടന  18(v)  പ്രകസ്ഥാരന ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ ലഭസിച്ചസ  2  മസ്ഥാസതസിനകന ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുന,

റസിനപസ്ഥാര്ടസില  ചൂണസികസ്ഥാണസിച്ച  അപസ്ഥാകതകളുന,  കമവസിരുദ്ധമസ്ഥായ  നടപടസികളുന,  അവ

പരസിഹരസിക്കുനതസിനസ  സന്വേതീകരസിച്ച  നടപടസികളുന  ഭരണ  സമസിതസിയസിനലസ്ഥാ,  സസ്ഥാന്ഡസിനഗസ

കമസിറസിയസിനലസ്ഥാ ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടര് അവതരസിപസിനകണതസ്ഥാണസ.

 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ 2014-15 കല ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 27.02.2017 നുന 2015-

16  കല  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  22.05.2017  നുന  2016-17  കല  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ

31.10.2017 നുമസ്ഥാണസ  പുറകപടുവസിച്ചതസ.  എനസ്ഥാല  04.04.2017  നുന  12.06.2018  നുന

നചെര്ന  രണസ  ഭരണസമസിതസി  നയസ്ഥാഗങ്ങളസിലുന  നമല  പറഞ്ഞെ  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകളുന

അവയസില  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ചസിരസിക്കുന  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിക്കുനതസിനസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

സന്വേതീകരസിച്ച  നടപടസികളുന  അവതരസിപസിച്ചസിടസില.  ഇകസ്ഥാരരന  ഭരണ  സമസിതസിയുകട

ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.  സസ്ഥാന്ഡസിനഗസ  കമസിറസിയസില  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്

അവതരസിപസിച്ചസിട്ടുനണസ്ഥാ  എനസ  പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ്ഥായസി  സസ്ഥാന്ഡസിനഗസ  കമസിറസിയുകട

മസിനസിടസസസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  (നന.  47/22.12.2018)

നലകസിയസിരുകനങസിലുന ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. 

1-8 ആഭരന്തര നസിയന്ത്രണന

 സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായ  പ്രവര്തനതസിനുന
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സുഗമമസ്ഥായ  നടതസിപസിനുന  ഭരണതലതസില  നസിയന്ത്രണങ്ങളുന  അച്ചടകവന

ഉണസ്ഥായസിരസിനകണതസ്ഥാണസ.  ഉതരവസ്ഥാദേകപട  അധസികസ്ഥാരസികള്  കൃതരമസ്ഥായ

ഇടകപടലുകളസിലൂകടയുന,  നസിരതീക്ഷണങ്ങളസിലൂകടയുന  നസിലവസിലുള്ള  നസിയമങ്ങളുകട

അടസിസസ്ഥാനതസില ഭരണ സനവസിധസ്ഥാനന കമച്ചകപടുതസി,  സസ്ഥാപനതസികന്റെ ലക്ഷരങ്ങള്

നനടസികയടുക്കുനതസിനസ  നസിതസ്ഥാന്തന  പരസിശ്രമസിനകണതസ്ഥാണസ.  ഇതസിനസ  സസ്ഥാധരമസ്ഥാകുന

തരതസിലുള്ള  ആഭരന്തര  നസിയന്ത്രണതസികന്റെ  അഭസ്ഥാവതസില  സസ്ഥാപനതസികന്റെ

ഭരണസനവസിധസ്ഥാനന  കകട്ടുറപ്പുന  അച്ചടകവന  ഇലസ്ഥാത  അവസയസിലസ്ഥാണസ

നസിലനസിലക്കുനതസ.  ആഭരന്തര  നസിയന്ത്രണ  സനവസിധസ്ഥാനതസികല  പ്രധസ്ഥാന  പസ്ഥാളസിച്ചകള്

ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

1-8.1 ജതീവനകസ്ഥാര്ക്കുള്ള നജസ്ഥാലസി വസിഭജനവന ചുമതല നസിര്വ്വഹണവന

പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി  ബനകപടസ  സസ്ഥാനങതസിക  പരസിജസ്ഥാനമുള്ള

ജതീവനകസ്ഥാകര  കരസ്ഥാര്/  ദേസിവസ  നവതനസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസില  നസിയമസികച്ചങസിലുന,  ബനകപട

നമഖലയസില  നജസ്ഥാലസി  നലകുനതസിനസ  പകരന  ഭരണപരമസ്ഥായ  കസക്ഷനുകളുകട

ചുമതലയസ്ഥാണസ  നലകസിയതസ.  ഹ്രസന്വേമസ്ഥായ  കസ്ഥാലയളവകളസികല  കസക്ഷന്  മസ്ഥാറങ്ങളുന

ഭരണസനവസിധസ്ഥാനന  അസസിരമസ്ഥാകുനതസിനസ  ഇടയസ്ഥായസിട്ടുണസ.  ഭരണ,  അകസ്ഥാഡമസികസ

കസക്ഷനുകള് തന്പതസിനവടസ  (നപഴണല രജസിസര്)  സൂക്ഷസിക്കുകനയസ്ഥാ,  അധസികസ്ഥാരസികള്

മസ്ഥാസന  നതസ്ഥാറുന  ആയതസ  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ  നജസ്ഥാലസിയുകട  പുനരസ്ഥാഗതസി  വസിലയസിരുത്തുകനയസ്ഥാ

കചെയ്യുനസില.  വസിവസിധ  പുസ്തകശസ്ഥാലകളസിലുന,  കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസിലുന  സസ്ഥാമ്പതസിക

വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനന സസ്ഥാനങതസിക വസിദേഗ്ദ്ധരുകട സഹസ്ഥായനതസ്ഥാകട ബനകപട അധസികസ്ഥാരസികള്

ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതസി  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയസിടസില.

1-8.2 സസ്ഥാമ്പതസിക ഇടപസ്ഥാടുകള്കസ അനഗതീകസ്ഥാരവന കൃതരതയുന ഇല

സസ്ഥാപനതസികന്റെ  വരവസ-കചെലവസ  കണക്കുകള്  ബനകപട  അധസികസ്ഥാരസികള്

യഥസ്ഥാസമയന  അനഗതീകരസിച്ചസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുനസില.  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകളസില
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ഉള്കപടുതസിയ  വരവസ-കചെലവസ  തകകള്  ലഡസജറസികല  തകകളുമസ്ഥായസി

കപസ്ഥാരുതകപടുനസില.  കരസ്ഥാഷസബുകസ  വര്ഷസ്ഥാന്തരന  ബസ്ഥാങസ  അകക്കൗണ്ടുകളസികല

നതീകസിയസിരസിപസ  തകകളുമസ്ഥായസി കപസ്ഥാരുതകപടുതസിയസിടസില.  ഫസിനസ്ഥാന്സസ&  അകക്കൗണസസസ

ചെടങ്ങളസില  നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരസിക്കുന  പ്രകസ്ഥാരന  ധനകസ്ഥാരര  പതസികകള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകനയസ്ഥാ

രജസിസറുകള്  പരസിപസ്ഥാലസിക്കുകനയസ്ഥാ  കചെയ്യുനസില.  ധനകസ്ഥാരര  ഇടപസ്ഥാടുകള്  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ

അനഗതീകരസിക്കുകയുന  സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുകയുന  കചെനയണ  നമലധസികസ്ഥാരസികള്  കടമ

നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസില വതീഴ്ച വരുതസിയസിട്ടുണസ.

1-8.3 പദ്ധതസി നടപസ്ഥാക്കുനതസിലുന കചെലവസ നരഖകപടുത്തുനതസിലുന നപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകള്

പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനസ്ഥായസി  പുസ്തകങ്ങള്  തസിരകഞ്ഞെടുക്കുനതസിനസ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്

രൂപകപടുത്തുകനയസ്ഥാ പ്രനതരക സമസിതസികകള നസിനയസ്ഥാഗസിക്കുകനയസ്ഥാ കചെയ്തസിടസില.  മക്കൗലസിക

കൃതസികള്,  വസിവര്തനന,  പരസിഭസ്ഥാഷ  എനതീ  വസിഭസ്ഥാഗങ്ങളസില  ഉള്കപടുത്തുനതസിനുള്ള

മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങളസിലുന  അവരകത  നസിലനസിലക്കുന്നു.  സസ്ഥാപനതസികന്റെ  ആവശരകതയുന

നസിലവസികല  നസിയമ  വരവസകളുന  അടസിസസ്ഥാനകപടുതസി  പദ്ധതസികള്  ആവസിഷ്കരസിച്ചസ

നടപസ്ഥാക്കുനതസില സൂക്ഷ്മതക്കുറവസ സനഭവസിച്ചസിട്ടുണസ.

1-8.4 സസ്ഥാമ്പതസിക അച്ചടകന പസ്ഥാലസിക്കുനസില

നസിലവസികല  ജതീവനകസ്ഥാര്  കചെനയണ  നജസ്ഥാലസികള്  പുറനമ  നസിനസ  ദേസിവസ

നവതനതസിനസ  ആകള  വച്ചസ  കചെയസിക്കുന  പ്രവണത  കണ്ടു  വരുന്നു.  ഉദേസ്ഥാ:

കമയസിന്നഗസ്ഥാഡക്കൗണസിലുന  മസിനസി  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസിലുന  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്

പൂര്തസിയസ്ഥാക്കുനതസിനുന വസിജസ്ഥാനഷകരളസി നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില പഴയ ലകങ്ങള് അടുകസി

വയ്ക്കുനതസിനുന  നവതനന  നലകസി  ആകള  നസിയമസിച്ചസിട്ടുണസ.  ഇതസ  സസ്ഥാപനതസിനസ

സസ്ഥാമ്പതസിക ബസ്ഥാധരതയുണസ്ഥാക്കുന്നു. 

1-8.5   ജതീവനകസ്ഥാരുകട വസിവരങ്ങള് ഉള്കപടുന രജസിസര് ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില

 2017-18  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷതസില  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില/  വസി.എന.പസി.യസില

നജസ്ഥാലസി  കചെയ്തസിരുന  മുഴുവന്  ജതീവനകസ്ഥാരുകടയുന
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(സസിരന/കരസ്ഥാര്/ദേസിവസനവതനന/കഡപറ്റ്യൂനടഷന്)  ഈ  സസ്ഥാപനതസില  നജസ്ഥാലസിയസില

പ്രനവശസിച്ച  തതീയതസി,  സസിരന  നമലവസിലസ്ഥാസന,  മസ്ഥാതൃവകുപസ,  തസ്തസിക,  വസിടുതല  കചെയ്ത

തതീയതസി,  ഓഫതീസസ  മുതലസ്ഥായ  വസിവരങ്ങള്  നരഖകപടുത്തുന  Incumbency  Register

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  01.04.2019  കല  ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്  40  പ്രകസ്ഥാരവന  ഈ

റസിനപസ്ഥാര്ടസില ഉള്കപടസിരസിക്കുന നഷതസിനസ ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ ജതീവനകസ്ഥാരുകട വസിലസ്ഥാസന

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  03.04.2019  കല  ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്  42  പ്രകസ്ഥാരവന

ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  Incumbency  Register  ഉന  നമല  കസ്ഥാലയളവസികല

അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്,  ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല  അസസിസന്റെസ  എനസിവരുകട  സസിരന

നമലവസിലസ്ഥാസവന ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

1-9  മുന്  വര്ഷങ്ങളസികല  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന്
അദേസ്ഥാലതസ നടത്തുനതസിനസ സതന്വേര നടപടസി അനസിവസ്ഥാരരന
1.8.17  കല  കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/162/17  നമ്പര്  കതസ  മുഖസ്ഥാന്തസിരന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനനസ്ഥാടസ  1979-80  മുതല  2015-16  വകരയുള്ള  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകളസില

തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന്  അവനശഷസിക്കുന  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  സനബനസിച്ചസ നടപടസി

സന്വേതീകരസികണകമനസ  ആവശരകപടസിരുന്നു.  18.9.17,  29.1.18  തതീയതസികളസില

ഓര്മക്കുറസിപ്പുകളുന  അയച്ചസിരുന്നു.  തടര്നസ  28.2.18  ല  സനസസ്ഥാന  ഓഡസിറസ  വകുപസ

ഡയറക്ടനററസില നസിനസ  കതയച്ചസിട്ടുന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തുനസിന്നുന തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാത

റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകളസിന്നമല യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നടപടസിയുന സന്വേതീകരസിച്ചസിടസില.

       തടര്നസ  28.6.18  ല ഓഡസിറസ ഡയറക്ടനററസില നസിന്നുന അദേസ്ഥാലത്തു സനബനസിച്ചസ

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന അറസിയസിച്ചത പ്രകസ്ഥാരന  4.7.18  ല അദേസ്ഥാലതസികന്റെ ചുമതലയുള്ള

നജസ്ഥായസിന്റെസ ഡയറക്ടര്, ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര് എനസിവര് ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടറുമസ്ഥായസി  കൂടസികസ്ഥാഴ്ച  നടത്തുകയുന,  പ്രസ്തുത  കൂടസികസ്ഥാഴ്ചയസില  2018

കസപസറനബര്  മദ്ധരനതസ്ഥാകട  അദേസ്ഥാലതസ  നടത്തുനതസിനസ  തതീരുമസ്ഥാനസിക്കുകയുന,  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനലയുന  ഓഡസിറസിനലയുന  ഉനദേരസ്ഥാഗസകര  നചെര്തസ  ഒരു  കമസിറസി

രൂപതീകരസിക്കുകയുന, ഓഗസസ ആദേരവസ്ഥാരതസില മുഴുവന് ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്ക്കുന മറുപടസി
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നലകുകമനസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടര് ഉറപസ നലകുകയുന കചെയ്തസിരുന്നു. എനസ്ഥാല ഓഡസിറസ

റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്ക്കുള്ള മറുപടസികള്  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസികന  തടര്നസ  10.8.18  ല    ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ    ഡയറക്ടര്കസ  ഓര്മക്കുറസിപസ  നലകുകയുന ഈ കതസിനസ  14.9.18  കല

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ മറുപടസി പ്രകസ്ഥാരന 2018 കസപസറനബര് 19 നകന മുഴുവന് ഓഡസിറസ

റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്ക്കുന  മറുപടസി  നലകുകമനസ  ഉറപസ  നലകസിയസിരുന്നു.  മറുപടസികള്

ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസികന  തടര്നസ  22.9.18 ല  വതീണ്ടുന  ഈ  ഓഫതീസസില  നസിനസ

കതയക്കുകയുന  27.9.18  ല  ഓഡസിറസ  കഡപറ്റ്യൂടസി  ഡയറക്ടര്  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഡയറക്ടകറ  നനരസിടസ  കണസ  അദേസ്ഥാലതസിനസ്ഥായസി  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്ക്കുള്ള  മറുപടസികള്

ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസികനക്കുറസിച്ചസ  ചെര്ച്ച  കചെയ്യുകയുന  എതയുന  നവഗന  മറുപടസികള്

സമര്പസികസ്ഥാകമനസ  ഡയറക്ടര്  അറസിയസിക്കുകയുന  കചെയ്തതലസ്ഥാകത  ഈ  വസിഷയതസില

യസ്ഥാകതസ്ഥാരു പുനരസ്ഥാഗതസിയുന ഇതവകരയുന ഉണസ്ഥായസിടസില.

അദേസ്ഥാലതസ  സനബനസിച്ചസ  ഈ  ഓഫതീസസില  നസിന്നുന  1.8.17,  18.9.17,  29.1.18,

10.8.18, 22.9.18 തതീയതസികളസിലുന, കഹഡസ ഓഫതീസസില നസിന്നുന 28.02.18, 28.06.2018

തതീയതസികളസിലുമസ്ഥായസി  കത്തുകള്  നലകുകയുന,  4.7.18,  27.9.18  തതീയതസികളസില  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര് ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടറുമസ്ഥായസി കൂടസികസ്ഥാഴ്ച

നടത്തുകയുന  കചെയ്തസിട്ടുന  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്ക്കുള്ള  മറുപടസികള്  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

14.9.18 നസ ലഭരമസ്ഥാകസിയ കതസില നസിന്നുന, 1979-80 മുതല തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് ബസ്ഥാകസിയുള്ള

ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  തതീര്പസ്ഥാക്കുനതസില  നസിന്നുന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഒഴസിഞ്ഞുമസ്ഥാറുകയസ്ഥാണസ  എനസ  നബസ്ഥാധരമസ്ഥായസി.  ഇകസ്ഥാരരന  സനബനസിച്ചസ  നടപടസികള്

സന്വേതീകരസിക്കുനതസില  സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  കസ്ഥാരര  വകുപസികന്റെ  അടസിയന്തസിര  ശ്രദ്ധ

പതസിപസിനകണതസ്ഥാണസ.

1-10 സസ്ഥാമ്പതസിക നസില

1-10.1 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ നളന്ദ ഓഫതീസസ 

 സസ്ഥാപനതസികന്റെ  വരവസ-കചെലവസ  വസിനസിമയന  സസ്ഥാദ്ധരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  3  ട്രഷറസി
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അകക്കൗണ്ടുകളുന  3  ബസ്ഥാങസ  അകക്കൗണ്ടുകളുന  നസിലവസിലുണസ.  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ,  ലഡസജര്

എനസിവ  അടസിസസ്ഥാനമസ്ഥാകസി  ബസ്ഥാങസ,  ട്രഷറസി  അകക്കൗണ്ടുകളസികല  ആകക  തക

ഉള്കപടുതസി വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരര പതസിക തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനമ്പസ്ഥാള് ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ കതീഴസിലുള്ള

മറസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനങ്ങളസികലയുന പുസ്തക വസിലപന ശസ്ഥാലകളസിനലയുന മുനസിരസിപസ, വരവസ,

കചെലവസ,  നതീകസിയസിരസിപസ  തകകളുന  ഉള്കപടുനതണതസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല

പസി.ഡസി.  അകക്കൗണസ,  TPA-1,  TPA-188,  C&I  24,  SBI(നന.  30138911254)

എനസിവയസികല  മുനസിരസിപസ  മസ്ഥാതന  നരഖകപടുതസിയുന  വരവസ-കചെലവസ  തകകളുകട

കൃതരതയുന  ആധസികസ്ഥാരസികതയുന  നസിര്ണ്ണയസികസ്ഥാകതയുമസ്ഥാണസ  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകള്

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിരസിക്കുനതസ.  ഇതസില  ഉള്കപടുതസിയ  തകകളുകട  കൃതരത

പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ  ലഡസജര്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിട്ടുകണങസിലുന  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസികല

തകകളുമസ്ഥായസി കപസ്ഥാരുതകപടുനസില.  ഖണ്ഡസിക 2-1 ല പറഞ്ഞെസിരസിക്കുന അപസ്ഥാകതകള്

നസിലനസിലക്കുനതസിനസ്ഥാല  സസ്ഥാപനതസികന്റെ  ആകക  വരവന  കചെലവന  ഓഡസിറസിനസ

അനഗതീകരസികസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസികസില.  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയ  വസ്ഥാര്ഷസിക

കണക്കുകളസിലുന ധസ്ഥാരസ്ഥാളന അപസ്ഥാകതകള് ഉള്ളതസിനസ്ഥാലുന സസ്ഥാപനതസികന്റെ നതീകസിയസിരസിപസ

ഉള്കപടുതസിയസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലുന  സസ്ഥാമ്പതസികനസില  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസികസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചെരരന നസിലനസിലക്കുന വസിവരന അധസികസ്ഥാരസികളുകട ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു. 

കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ  പ്രകസ്ഥാരവന  വസിവസിധ  അകക്കൗണ്ടുകള്  പ്രകസ്ഥാരവമുള്ള  മുനസിരസിപസ,

നതീകസിയസിരസിപസ തകകളുകട വസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

അകക്കൗണസ നന അകക്കൗണസ
പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

തക

കരസ്ഥാഷസ ബുകസ
പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

തക

റസിമസ്ഥാര്കസ

          മുനസിരസിപസ   (as on 01.04.2017)

i. പസി  ഡസി അകക്കൗണസ
(799011700000080)

672221 60425 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിട്ടുണസ

ii. റസിപസിഎ 1(പസി എഫസ)
(701010200000001)

2573073 2712807 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിട്ടുണസ
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iii. റസിപസിഎ 188
(701010200000188)

12511114 12375390 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിട്ടുണസ

iv. സസി&ഐ 24(SBI)
(57044155746)

10058412.38 562175 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിടസില

v. 3013891125-4(SBI) 92027 21879 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിടസില

vi. 67393695122(SBI) 162016 നരഖകപടുതസി
യസിടസില

റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിടസില

നതീകസിയസിരസിപസ   (as on 31.03.2018)

i. പസി  ഡസി അകക്കൗണസ 588399 5579973 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിട്ടുണസ.

ii. റസിപസിഎ 1(പസി എഫസ) 1021957 1438293 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിട്ടുണസ

iii. റസിപസിഎ 188 10319401 43873 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിട്ടുണസ

iv. സസി&ഐ 24(SBI) 11594287.99 15028683 റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിടസില

v. 3013891125-4(SBI) 95456 നരഖകപടുതസി
യസിടസില

റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിടസില

vi. 67393695122(SBI) 10000 നരഖകപടുതസി
യസിടസില

റതീകണ്സസിനലഷന്
നടതസിയസിടസില

ഷകയസിരസിപസ പണന - 102184

1-10.2 നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന

നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനതസികന്റെ കൂടസി വരവസ കചെലവകള് ഉള്കപടുതസിയ

സസ്ഥാപനതസികന്റെ വസ്ഥാര്ഷസിക കണക്കുകള് യഥസ്ഥാസമയന  ഓഡസിറസിനസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസില.

പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികന്റെ  മസ്ഥാതന  വരവസ  കചെലവകകള  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകസി  നതീകസിയസിരസിപ്പുന

വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങളുന  ഉള്കപടുതസ്ഥാകത സമര്പസിച്ച ഭസ്ഥാഗസികമസ്ഥായ മസ്ഥാസസ്ഥാന്തര കണക്കുകളസില

ചുവകട നചെര്തസിരസിക്കുന അപസ്ഥാകതകള് നസിലനസിലക്കുന്നു.
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i. മസ്ഥാസസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസിലുള്ള  ധനകസ്ഥാരര  പതസികകളസ്ഥാണസ  ഓഡസിറസിനസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയതസ. ഇവയുകട അടസിസസ്ഥാനതസില 2017-18 വര്ഷകത മുനസിരസിപസ,  ആകക

വരവസ,  കചെലവസ,  നതീകസിയസിരസിപസ  എനസിവ ഉള്കപടുതസി  വസ്ഥാര്ഷസിക  ധനകസ്ഥാരര  പതസിക

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിടസില.

ii. ബസ്ഥാങസ/  ട്രഷറസി  മുനസിരസിപ്പുന  ആകക  വരവസികല  മുനസിരസിപ്പുന  ഉള്കപടുതസിയസില.

ആകക  കചെലവസ  കഴസിചള്ള  നതീകസിയസിരസിപസ  ഉള്കപടുതസി  വരവന  കചെലവന

കമകപടുതസിയസിടസില.

iii. Cash  remitted  to  Head  Office  PD  Account  എനതസ  വരവസ്ഥായസി

കസ്ഥാണസിച്ചസിരസിക്കുന്നു.

iv. ഓനരസ്ഥാ  മസ്ഥാസതസിലുന  യഥസ്ഥാര്തതസില  നതീകസിയസിരസിപ്പുള്ള  തകയല  അടുത

മസ്ഥാസതസില മുനസിരസിപസ്ഥായസി കസ്ഥാണസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.

നമല  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  ഓഡസിറസ  നവളയസില  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസ്ഥാന്

ആവശരകപടസ  29.09.2018  നസ  കക.എസസ.എ.സസില  എ 3/220/2018  മുനഖന

ആവശരകപടസിട്ടുന  ലഭരമസ്ഥാകസിയസില.  ആയതസിനസ്ഥാല പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനതസിനസ  മസ്ഥാതമസ്ഥായസി

സസ്ഥാമ്പതസിക  നസില  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ  മസ്ഥാസസ്ഥാന്തരതസിലുന

വര്ഷസ്ഥാന്തരതസിലുന  ബസ്ഥാങസ/  ട്രഷറസി  അകക്കൗണ്ടുകളുമസ്ഥായസി  കപസ്ഥാരുതകപടുതസി

റതീകണ്സസിനലഷന് നടതസിയസിടസില.

കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ,  ബസ്ഥാങസ/  ട്രഷറസി  പസ്ഥാസസ  ബുക്കുകള്  എനസിവ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

നതീകസിയസിരസിപസ ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കരസ്ഥാഷസ ബുകസ പ്രകസ്ഥാരന   31.03.2018   കല നതീകസിയസിരസിപസ

ഷകയസിരസിപസ പണന : 53

ട്രഷറസി അകക്കൗണസ : (-) 28545

ബസ്ഥാങസ അകക്കൗണസ : 2801929.45
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പസ്ഥാസസ ബുക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരന നതീകസിയസിരസിപസ

ട്രഷറസി അകക്കൗണസ : 743248

ബസ്ഥാങസ അകക്കൗണസ : 2919490.45

നമല  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  യഥസ്ഥാര്ത  മുനസിരസിപ്പുന,  വരവന,  കചെലവന,

നതീകസിയസിരസിപ്പുന  കകണതസി,  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസ,  ബസ്ഥാങസ/  ട്രഷറസി  അകക്കൗണ്ടുകളുമസ്ഥായസി

കപസ്ഥാരുതകപടുതസി പരസിനശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.
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ഭസ്ഥാഗന   2

വരവസ കണക്കുകളസിന്നമലുള്ള ഓഡസിറസ നസിരതീക്ഷണങ്ങള്

2-1 വസ്ഥാര്ഷസിക കണക്കുകള്

   സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഫസിനസ്ഥാ ന്സസ ആന്റെസ അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല

ചെടന  11  പ്രകസ്ഥാരന  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷന  അവസസ്ഥാനസിച്ചസ  3  മസ്ഥാസതസിനകന  വസ്ഥാര്ഷസിക

കണകസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി  ഭരണസമസിതസിയുകട  അനഗതീകസ്ഥാരന  നനടസി  ഓഡസിറസിനസ

ലഭരമസ്ഥാനകണസിയസിരുനസിട്ടുന  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകള്  ലഭരമസ്ഥാകസിയതസ  22.12.2018  നസ

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.

    വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകള്  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള  നസിയമപ്രകസ്ഥാരമുള്ള  സമയപരസിധസി

അവസസ്ഥാനസിക്കുനതസിനസ  മുമ്പസ്ഥായസി  18.05.2018  നസ  ഇകസ്ഥാരരന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന

ഓര്മകപടുത്തുകയുന  തടര്നസ  06.07.18,  13.07.18,  10.08.18,  16.08.18,  10.09.18,

06.10.18, 12.11.18 തതീയതസികളസില കതസ നലകുകയുന 27.09.2018, 12.11.18, 19.12.18

തതീയതസികളസില  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടകറ  നനരസിടസ  ഇകസ്ഥാരരന  അറസിയസിക്കുകയുന

കചെയ്തസിരുന്നു. ഇതയധസികന കതസിടപസ്ഥാടുകള്ക്കുന അറസിയസിപ്പുകള്ക്കുന നശഷന 22.12.2018

നസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയ  വസ്ഥാര്ഷസിക  ധനകസ്ഥാരര  പതസിക,  ചെട  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  നഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറസിലല

എനതള്കപകടയുള്ള അപസ്ഥാകതകള് പരസിഹരസിച്ചസ പുനനഃസമര്പസിക്കുനതസിനസ  14.01.2019

നസ  തസിരസിച്ചയച്ചസിരുന്നു.  30.03.2019  നസ  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  പുന:സമര്പസിച്ച

വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസിലുന  നതീകസിയസിരസിപസ  ഉള്കപടുതസിയസിടസില  എനതള്കപകട

കകണതസിയ പ്രധസ്ഥാന അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

2-1.1 വസ്ഥാര്ഷസിക കണകസ പ്രകസ്ഥാരന   2.58   നകസ്ഥാടസി രൂപയുകട കുറവസ

  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  സമര്പസിച്ച  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസികന്റെ  മുനസിരസിപസില

ഉള്കപടുതസിയ  സസിരനസിനക്ഷപ  തക  ഒഴസിവസ്ഥാകസിയുള്ള  വരവസ-കചെലവസ  തകയുകട

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -28- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



സനക്ഷസിപന ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

വരവസ കചെലവസ

മുനസിരസിപസ 
പസ്ഥാന്/നനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് 
അകക്കൗണസ

2,07,20,873

3,42,73,823 6,11,76,888

ബുകസ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് സതീന 
അകക്കൗണസ

6,58,46,240 2,18,45,376

ആകക 12,08,40,936 8,30,22,264

വരവസ-കചെലവസ തകകള് തമസിലുള്ള വരതരസ്ഥാസന  3,78,18,672/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല

നതീകസിയസിരസിപസികന്റെ  വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്   വസ്ഥാര്ഷസിക  ധനകസ്ഥാരര  പതസികയസില

ഉള്കപടുതസിയസിടസില.  മുനസിരസിപസ  കസ്ഥാണസിച്ചസിരസിക്കുന  ബസ്ഥാങസ/  ട്രഷറസി  അകക്കൗണ്ടുകളസില

31.03.2018  നസ  നതീകസിയസിരസിപ്പുള്ള ആകക തക  1,19,29,757/-  രൂപ നതീകസിയസിരസിപസ്ഥായസി

കണകസ്ഥാകസിയസ്ഥാല 2,58,88,915/- രൂപ (3,78,18,672-1,19,29,757) കുറവണസ.

       ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസില നസിനസ ഇതയുന ഭതീമമസ്ഥായ തക കുറവസ വനതസ സനബനസിച്ചസ

സമഗമസ്ഥായ  അനനന്വേഷണതസിനസ  ഓഡസിറസ  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചെയ്യുന്നു.  ഭരണസമസിതസിയുകട

അടസിയന്തസിര ശ്രദ്ധ ഈ വസിഷയതസില ഉണസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2-1.2 മറസ  അപസ്ഥാകതകള്

1)  ഭരണസമസിതസി  അനഗതീകരസികസ്ഥാത  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസ്ഥാണസ  ഓഡസിറസിനസ

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ (ഫസിനസ്ഥാ ന്സസ ആന്റെസ അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന 11 ) 

2)  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  ആന്റെസ  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളുകട  Appendix  II  ല  നസിര്നദ്ദേശസിക്കുന

പ്രകസ്ഥാരന വസ്ഥാര്ഷസിക കണക്കുകള് തസ്ഥാകഴപറയുന മസ്ഥാതൃകയസില ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

i. Working  Account  of  Academic  Wing-  Production  of  books  at  the

University level for  the year ending 31st March in Account Form No.

26(I).

ii. Receipt and Payment Account of the State Institute of Languages for the
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year ending 31st March in Account Form No. 26(II).

iii. Income and Expenditure Account of the State Institute of Languages for

the year ending 31st March in Account Form No. 26(III).

iv. Balance Sheet of State Institute of Languages for the year ending 31st

March in Account Form No. 26(IV).

v. Working Account of Vigyana Mudranam Press for the year ending 31st

March in Account Form No. 26(V).

vi. Profit  and  Loss  Accounts  of  Vigyana  Mudranam  Press  for  the  year

ending 31st March in Account Form No. 26(VI).

vii.Balance  Sheet  of  Vigyana  Mudranam  Press  for  the  year  ending  31st

March in Account Form No. 26(VII).

3) വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകളുകട   മുനസിരസിപസിലുന  നതീകസിയസിരസിപസിലുന  സസ്ഥാപനതസില

നസിലവസിലുള്ള  എലസ്ഥാ  ബസ്ഥാങസ  അകക്കൗണ്ടുകളസികല  തകയുന  ഉള്കപടുനതണതസ്ഥാണസ.

കൂടസ്ഥാകത  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന,  വസിവസിധ

നഷസ്ഥാറൂമുകള്  എനസിവയസിലടകന  നസിലവസിലുള്ള  മുഴുവന്  ബസ്ഥാങസ/  ട്രഷറസി/  online

അകക്കൗണ്ടുകളുകട  2017-18  കല  മുനസിരസിപസ,  നതീകസിയസിരസിപസ  തകകളുന

ഉള്കപടുതസിയസിടസില. 

4) Centrally Sponsored Scheme ഉകണങസില മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ Account Form No. 26

(I)  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  അകക്കൗണസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാനകണതസ.  സനസസ്ഥാന  ഗവണ്കമന്റെസ  സതീന

സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ വസ്ഥാര്ഷസിക കണകസിലസ്ഥാണസ ഉള്കപടുനതണതസ.

എനസ്ഥാല  State  Scheme,  Centrally  Sponsored  Scheme  നസ  ഒപന

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിരസിക്കുന്നു. എനസ്ഥാല CSTT ഗസ്ഥാന്റെസ ലഭസിച്ചതസിനു പ്രനതരകന അകക്കൗണസ

[Form No. 26 (I)] തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിട്ടുമസില.

5) 'Other  Receipt'  കല  Miscellaneous  receipts  കല  6,24,708/-  രൂപ,  ഇനന

തസിരസിച്ചസ  ഉള്കപടുതസിയസിടസില.  കൂടസ്ഥാകത  ഒനര  തക  തകന  പസ്ഥാന്/നനസ്ഥാണ്  പസ്ഥാന്
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അകക്കൗണസിലുന  ബുകസ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  സതീമസികന്റെ  അകക്കൗണസിലുന

ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുണസ.

6) Ledger Account തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിട്ടുകണങസിലുന വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരര പതസികയസികല

തകകളുമസ്ഥായസി കപസ്ഥാരുതകപടുനസില.

7) നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികല  കചെലവസ്ഥായസി  53,20,330/-  രൂപ

കസ്ഥാണസിച്ചസിട്ടുണസ. ആയതസികന്റെ വക്കൗച്ചറുകള് സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടര്

പസ്ഥാസസ്ഥാകസിയസിടസില.  അധസികസ്ഥാരകപട  ഉനദേരസ്ഥാഗസന് പസ്ഥാസസ്ഥാകസ്ഥാത വക്കൗച്ചറുകളുകട

അടസിസസ്ഥാനതസില പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര് കചെലവഴസിച്ച തക

വസ്ഥാര്ഷസിക കണകസില ഉള്കപടുതസിയതസ നരസ്ഥായതീകരസികതകതല.

8) Asset കന്റെ വസിവരങ്ങള് വസ്ഥാര്ഷസിക കണകസില ഉള്കപടുതസിയസിടസില.

9) Cash discount allowed, Commission paid to agents/  Promoters  എനസിവ

നവര്തസിരസിച്ചസ കസ്ഥാണസിച്ചസിടസില.

10) വസ്ഥാര്ഷസിക  ധനകസ്ഥാരര  പതസികയസികലയുന,  പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി

ബനകപട  കപ്രസ്ഥാ ഡക്ഷന്  രജസിസറസികലയുന  തകകള്  തമസില  വരതരസ്ഥാസമുണസ.

പ്രധസ്ഥാനകപടവ ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

നമ്പര് ഇനന അകക്കൗണസ
പ്രകസ്ഥാരന

കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് രജസിസര്
പ്രകസ്ഥാരന

1 Remuneration to Vetters
(Proof reading, translation, 
Vetters)

3,99,800/- 3,62,985/-(വസിവര്തനന
3,04,697+ പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ

58,288)

2 Remuneration to Guest 
Editors

71,970/- 27,633/-

3 Printing Charges to Press 45,11,626/- 12,20,460/- (ഷപ്രവറസ
പ്രസസികന്റെ text പ്രസിന്റെസിനഗസ
ചെസ്ഥാര്ജസ 7,30,310 +കളര്

പ്രസിന്റെസിനഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ
4,90,150/-)
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4 Remuneration to diagram 
(Cover design)

46,000/- 1,20,775/-

5 DTP Type Setting Charge - 4,61,616/-

11) Royalty ഇനതസിലുള്ള കചെലവസ തക ഉള്കപടുതസിയസിടസില.

12) സസിര നസിനക്ഷപതസികന്റെ വസിവരങ്ങള് യഥസ്ഥാവസിധസി ഉള്കപടുതസിയസിടസില.

13) നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനതസികന്റെ വരവസ,  മറസ വസിലപനശസ്ഥാലകളുകട വരവസ-

കചെലവസ  വസിവരങ്ങള് എനസിവ വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരര പതസികയസില പ്രനതരകമസ്ഥായസി

ഉള്കപടുതസിയസിടസില.

14) വസ്ഥാര്ഷസിക കണകസില Purchase of vehicle ഇനതസില 13,90,000/- രൂപയസ്ഥാണസ

കചെലവസ  കസ്ഥാണസിച്ചസിരസിക്കുനതസ.  എനസ്ഥാല ഇതസ  സനബനസിച്ച ഫയലസില വസ്ഥാഹനന

വസ്ഥാങ്ങസിയതസിനസ  14,14,960/-  രൂപ  കചെലവഴസിച്ചതസ്ഥായസ്ഥാണസ

നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുനതസ.

15) നസവസിനഗസസസ  അകക്കൗണ്ടുകളസില  ലഭസിച്ച  പലസിശ  തക  കണകസില

ഉള്കപടുതസിയസിടസില.

 അതസിനസ്ഥാല  തകന  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസില  ഉള്കപടുതസിയസിരസിക്കുന  തകകളുകട

ആധസികസ്ഥാരസികത  ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസികസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരരന  നസിലനസിലക്കുന  കസ്ഥാരരവന

ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.

2-2 പുസ്തകങ്ങളുകട വസില നസിര്ണ്ണയതസികല അപസ്ഥാകതകള്

സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  2017-18  ല  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  പുസ്തകങ്ങളുകട

വസിലനസിര്ണ്ണയസിച്ചതസ സനബനസിച്ച അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു

2-2.1 പുസ്തക വസില നസിര്ണ്ണയതസിനസ പനരസ്ഥാക്ഷ കചെലവസ കണകസ്ഥാകസിയതസ 
ആധസികസ്ഥാരസികമല

 സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഫസിനസ്ഥാന്സസ&അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന
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70 പ്രകസ്ഥാരന പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി ബനകപട പ്രതരക്ഷ കചെലവകനളസ്ഥാകടസ്ഥാപന

ഭരണസമസിതസി  തതീരുമസ്ഥാനസിക്കുന ഒരു നസിശസിത ശതമസ്ഥാനന  തക പനരസ്ഥാക്ഷ കചെലവസ്ഥായുന

കൂടസിനച്ചര്തസ്ഥാണസ പുസ്തകങ്ങളുകട വസില നസിര്ണ്ണയസിനകണതസ. അപ്രകസ്ഥാരന വസില നസിര്ണ്ണയന

നടത്തുനതസിനസ  ഭരണ  സമസിതസിയുനടനയസ്ഥാ  സസ്ഥാന്ഡസിനഗസ  കമസിറസിയുനടനയസ്ഥാ  അനഗതീകസ്ഥാരന

വസ്ഥാനങ്ങണതമുണസ.  എനസ്ഥാല ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച വസിവസിധ പുസ്തകങ്ങളുകട വസില

നസിര്ണ്ണയതസിനസ  ഐകരൂപരമസിലസ്ഥാകത  പ്രതരക്ഷ  കചെലവസികന്റെ  വരതരസ്ത  ശതമസ്ഥാനന

പനരസ്ഥാക്ഷ  കചെലവസിനസ്ഥായസി  (ഓവര്കഹഡസ  ചെസ്ഥാര്ജസ)  കണകസികലടുതസിരസിക്കുന്നു.

ഉദേസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

സസില നന പുസ്തകന പനരസ്ഥാക്ഷ കചെലവസിനസ
കണകസികലടുതസിരസിക്കുന
ശതമസ്ഥാനന (ഓവര് കഹഡസ

ചെസ്ഥാര്ജസ)

4262 അണുനബസ്ഥാനബുകളുകട കഥ 80%

4281 നല ദേസ്ഥാമ്പതരന 100%

4266 കപകണ്ണഴുതസ 180%

3890 നകസ്ഥാളനസി വസ്ഥാഴ്ചയുന നസ്ഥാട്ടു രസ്ഥാജരങ്ങളുന 130%
പനരസ്ഥാക്ഷ  കചെലവസിനസ  കണകസികലടുതസിരസിക്കുന  പ്രതരക്ഷ  കചെലവസികന്റെ

ശതമസ്ഥാനതസികന്റെ  മസ്ഥാനദേണ്ഡന  വരകമലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  ആയതസിനസ  വസിശദേതീകരണന

ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന ഭരണസമസിതസി തതീരുമസ്ഥാനസിച്ചസിട്ടുള്ള പുസ്തകതസികന്റെ വസില നസിര്ണ്ണയതസിനസ

കണകസ്ഥാനകണ  പനരസ്ഥാക്ഷ  കചെലവസ  പ്രതരക്ഷ  കചെലവസികന്റെ  എത  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാകണനസ

വരകമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന  2017-18  ല  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച

പുസ്തകങ്ങളുകട വസില നസിര്ണ്ണയന നടതസിയ നശഷന ഭരണസമസിതസിയുനടനയസ്ഥാ സസ്ഥാന്ഡസിനഗസ

കമസിറസിയുനടനയസ്ഥാ  അനഗതീകസ്ഥാരന  വസ്ഥാങ്ങസിയസിട്ടുകണങസില  നരഖകള്  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന

25.02.2019  തതീയതസിയസികല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിലനസിര്ണ്ണയതസിനസ  കണകസ്ഥാക്കുന

പനരസ്ഥാക്ഷ കചെലവസ  (ഓവര് കഹഡസ ചെസ്ഥാര്ജസ)  സനബനസിച്ച ഉതരവസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -33- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



29.12.2018  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  50  പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുന്നു.

എനസ്ഥാല മറുപടസിനയസ്ഥാ നരഖകനളസ്ഥാ നസ്ഥാളസിതവകര ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. 

2-2.2 പുസ്തകതസികന്റെ വസില കതറസ്ഥായസി നസിര്ണ്ണയസിച

 ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച പുസ്തകതസികന്റെ വസില കതറസ്ഥായസി  നസിര്ണ്ണയസിച്ചതസ്ഥായസി

കസ്ഥാണുന്നു. ഉദേസ്ഥാഹരണന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

പസി/631/2017/സസില  നമ്പര് ഫയല  പ്രകസ്ഥാരന  സസില  നന.  4254  'ആത്മകഥ

നപസ്ഥാകല' എന പുസ്തകതസികന്റെ വസില 160/- രൂപയസ്ഥായസി നസിര്ണ്ണയസിച. പ്രൂഫസ റതീഡസിങ്ങസിനസ

കചെലവസ്ഥായ  2,304/-  രൂപ  വസില  നസിര്ണ്ണയതസില  ഉള്കപടുതസിയസിടസില.  കൂടസ്ഥാകത

പരസിഭസ്ഥാഷകനസ  അനുവദേസിച്ച  തക  32,140/-  രൂപയസ്ഥാകണനസിരസികക  ആയതസ  29,356/-

രൂപ  ആയസ്ഥാണസ  വസിലനസിര്ണ്ണയ  പതസികയസില  നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുനതസ.  പ്രസ്തുത

തകകള്  കൂടസി  ഉള്കപടുതസി  പുസ്തകതസികന്റെ  വസില  175/-  രൂപയസ്ഥായസി

നസിര്ണ്ണയസിനകണതസ്ഥായസിരുന്നു. വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

വസിലനസിര്ണ്ണയ പതസിക പ്രകസ്ഥാരന പുസ്തകതസികന്റെ 
അച്ചടസികസ കചെലവസ്ഥായ തക (പ്രൂഫസ റതീഡസിങ്ങസിനസ 
കചെലവസ്ഥായ തക ഒഴസികക) 92,370/-

വസില നസിര്ണ്ണയ പതസികയസില നരഖകപടുതസിയതന 
പരസിഭസ്ഥാഷകനസ യഥസ്ഥാര്തതസില അനുവദേസിച്ചതമസ്ഥായ 
തകയസികല വരതരസ്ഥാസന 2,784/-

പ്രൂഫസ റതീഡസിങ്ങസ 2,304/-

തക 97,458/-

ഓവര്കഹഡസ ചെസ്ഥാര്ജസ (വസിലനസിര്ണ്ണയ പതസിക പ്രകസ്ഥാരന 
നലകസിയസിട്ടുള്ളതസ 80%) 77,966/-

ആകക തക 1,75,424/-

പുസ്തകതസികന്റെ ആകക നകസ്ഥാപസികള് 1,000

ഒരു പുസ്തകതസികന്റെ വസില 1,75,424/-
1,000

     = 175/- രൂപ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -34- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഒരു പുസ്തകതസികന്റെ വസിലയസില വന കുറവസ  - 15/- രൂപ

ആകക പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലയസില വന കുറവസ - 15,000/- രൂപ

കതറസ്ഥായ രതീതസിയസില വസിലനസിര്ണ്ണയന നടതസിയതസിനസ  22.01.2019  കല ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര്  57  പ്രകസ്ഥാരന  വസിശദേതീകരണന ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  മറുപടസി

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  കതറസ്ഥായ  വസില  നസിര്ണ്ണയന  നടത്തുക  വഴസി  പ്രസ്തുത  പുസ്തകതസികന്റെ

വസിലപനയസിലൂകട  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  ലഭരമസ്ഥാനകണ  15,000/-  രൂപ  വസിലനസിര്ണ്ണയന

നടതസിയ  ഉനദേരസ്ഥാഗസരസില  (വസിലനസിര്ണ്ണയന  നടതസിയ  കസ്ഥാലയളവസില  ചെസ്ഥാര്ജസ

വഹസിച്ചസിരുന  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്),  ഡയറക്ടര്)  നസിന്നുന  തലരമസ്ഥായസി

ഈടസ്ഥാകസി സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസില ഒടുക്കു വരുനതണതസ്ഥാണസ. 2017-18

ല  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച എലസ്ഥാ പുസ്തകങ്ങളുകടയുന വസില നസിര്ണ്ണയന നടതസിയത സനബനസിച്ച

ഫയലുകളുന  നരഖകളുന  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  25.02.2019  തതീയതസിയസികല  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75  പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  ആയതസ  നസ്ഥാളസിതവകര

ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  കസ്ഥാലയളവസില  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  മറസ  പുസ്തകങ്ങളുകട

വസിലനസിര്ണ്ണയന സനബനസിച്ച ആധസികസ്ഥാരസികത പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില എന

വസ്തുതയുന ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.

നമല  സസ്ഥാഹചെരരതസില  പ്രസ്തുത  വസിഷയങ്ങളസില  കൂടുതല  അനനന്വേഷണതസിനസ

ഓഡസിറസ ശസിപസ്ഥാര്ശ കചെയ്യുന്നു.

2-3  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ചെടപ്രകസ്ഥാരന
തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിടസില

സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല

ചെടന 33(ii)-ല  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ   ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നസസ്ഥാകസികന്റെ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന

നടനതണത  സനബനസിച്ച  നസിര്നദ്ദേശങ്ങളുള്ളതസ.  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല

അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര് മതസിയസ്ഥായ സസ്ഥാനങതസിക ഷവദേഗ്ദ്ധരമുള്ള ജതീവനകസ്ഥാരുകട

സഹസ്ഥായനതസ്ഥാകട   നസസ്ഥാകസ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതണകമനസ  പ്രസ്തുത  റൂളസില

നസിഷ്കര്ഷസിച്ചസിരസിക്കുന്നു ("The physical verification of the stock shall be conducted
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annually by the Administrative Officer with necessary technical assistance and

the certificates of verification recorded in those registers under his signature.").

എനസ്ഥാല  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  വസിവസിധ പുസ്തക വസിലന ശസ്ഥാലകളസില നസിന്നുന ലഭരമസ്ഥാകസിയ

നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയവയല. വസിശദേ വസിവരങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

2-3.1 എറണസ്ഥാകുളകത പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാല

  സനസഥസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  എറണസ്ഥാകുളത്തുള്ള

പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാലയസില  2017-18  വര്ഷകത  ഓഡസിറസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല

അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)  അനഗതീകരസിച്ച  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്

റസിനപസ്ഥാര്ടസില  അപസ്ഥാകതകളുകണനസ  നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജര്  അറസിയസിച്ചതസികനത്തുടര്നസ

14.11.2018  കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര്  34  പ്രകസ്ഥാരന അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടറുകട

(കസയസിലസസ)  അഭസിപ്രസ്ഥായന  ആരസ്ഥാഞ്ഞെസിരുന്നു.  ആയതസിനസ   അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടറുകട

(കസയസിലസസ)  17.11.2018  തതീയതസിയസികല  മറുപടസിയസില  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസില  നസിനസ

നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസികല  നസസ്ഥാകസ  ഷതീറസിനലയസ  നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജര്

പുസ്തകങ്ങളുകട എണ്ണന എടുകതഴുതസിയനപസ്ഥാള് ജസ്ഥാഗത കുറവസിനസ്ഥാല സനഭവസിച നപസ്ഥായ

പസിശകസ്ഥാകണനസ്ഥാണസ അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ. പ്രസ്തുത വസിലപനശസ്ഥാലയസികല നഷസ്ഥാപസ മസ്ഥാനനജര്

തകന നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി സസില ഡയറക്ടര്കസ അയച

കകസ്ഥാടുക്കുകയുന  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്

റസിനപസ്ഥാര്ടസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പരസിനശസ്ഥാധനയുന   നടതസ്ഥാകത  തകന

അനഗതീകരസിക്കുകയുമസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്

മതസിയസ്ഥായ  സസ്ഥാനങതസിക  ഷവദേഗ്ദ്ധരമുള്ള  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  സഹസ്ഥായനതസ്ഥാകട

തയസ്ഥാറസ്ഥാനകണ  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജര്  തകന

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടറുകട (കസയസിലസസ) അനഗതീകസ്ഥാരന വസ്ഥാങ്ങസികയന വസ്തുത

ഓഡസിറസ  ഗക്കൗരവമസ്ഥായസി  കസ്ഥാണുന്നു.  നമല  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  വതീഴ്ചയസ  വസിശദേതീകരണന

നലനകണതസ്ഥാണസ.
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2-3.2 കണ്ണൂര് പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാല

03.08.2018  കല  ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്  നമ്പര്  17 പ്രകസ്ഥാരന  സസില

ഡയറക്ടനറസ്ഥാടുന,   06.08.2018 കല ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന് നമ്പര്  1 പ്രകസ്ഥാരന   കണ്ണൂര്

വസിലപനശസ്ഥാല  മസ്ഥാനനജനരസ്ഥാടുന  കണ്ണൂര്  വസിലപനശസ്ഥാലയുകട  2017-18  കല  നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ആവശരകപടസിരുന്നു.  ആയതസിനസ

വസിലപനശസ്ഥാല മസ്ഥാനനജരുകട  06.08.2018 കല മറുപടസിയസില നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജര് തകന

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  അനഗതീകരസിക്കുനതസിനസ്ഥായസി

നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടകറ  സമതീപസിച്ചനപസ്ഥാള്

അനഗതീകരസികസ്ഥാകത  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)  ആണസ

അനഗതീകരസിനകണകതനറസിയസിച്ചസ  തസിരസിച  നലകസികയനസ്ഥാണസ  അറസിയസിച്ചതസ.  എനസ്ഥാല

അധസികസ്ഥാരകപട  ഉനദേരസ്ഥാഗസന്  (അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്,  സസില)  അനഗതീകരസിച്ച

നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസികനത്തുടര്നസ  16.08.2018,

06.10.2018, 12.11.2018  തതീയതസികളസികല കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/267/2017  നമ്പര്

കത്തുകള് പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  അനഗതീകരസിച്ച  നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ  നസ്ഥാളസിതവകര ഓഡസിറസിനസ ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. സസ്ഥാമ്പതസിക

വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനന  തയസ്ഥാറസ്ഥാനകണ  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ഇനതവകര

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ വസിശദേതീകരണന നലനകണതസ്ഥാണസ. അധസികസ്ഥാരകപട ഉനദേരസ്ഥാഗസന്

അനഗതീകരസിച്ച  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  നസ്ഥാളസിതവകര  ഓഡസിറസിനസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലുന  ഓഡസിറസ  സമയതസ  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്  എഴുതസി

പൂര്തതീകരസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലുന  2017-18  വര്ഷന പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസികല കുറവസ

മൂലമുള്ള നഷന കണകസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില എന വസ്തുത ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.

2-3.3 മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  ,   നളന്ദ

2017-18  കല  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പരസിനശസ്ഥാധനയസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്,  ഓഡസിറസ   അനനന്വേഷണന എനസിവ പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസില  23.11.17,  27.12.17,  31.03.18  എനതീ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -37- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



തതീയതസികളസികല  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  ലഭരമസ്ഥാകസി.  ഇത

സനബനസിച്ച അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

i.  01.11.17  നസ  ചെസ്ഥാര്ജസ ഷകമസ്ഥാറസി എങസിലുന നസസ്ഥാകസ പരസിനശസ്ഥാധന നടതസിയതസ  22

ദേസിവസങ്ങള്കസ നശഷന 23.11.17  നസ്ഥാണസ.  ഈ റസിനപസ്ഥാര്ടസില ബനകപട ഉനദേരസ്ഥാഗസര്

ഒപസിടസിട്ടുകണങസിലുന നമലുനദേരസ്ഥാഗസര് ആരുന അനഗതീകരസിച്ചസിടസില.

ii.  26.12.17 നസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  ഷകമസ്ഥാറുനതമസ്ഥായസി  ബനകപടസ  നടതസിയ  നസസ്ഥാകസ

പരസിനശസ്ഥാധനയുകട  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)

അനഗതീകരസിക്കുനതസ 12.03.18  നസ്ഥാണസ.

iii. 31.03.18 കന്റെ നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയതസ ആരസ്ഥാകണന്നുന

അനഗതീകരസിച്ചതസ ആരസ്ഥാകണന്നുന വരകമല.

നമല  വസ്തുതകള് വരകമസ്ഥാക്കുനതസ  കൃതരമസ്ഥായ ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതസി

പുസ്തകങ്ങളുകട  നസസ്ഥാകസ  കമതീകരസിക്കുനതസിനസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  ശ്രദ്ധയുന

നലകുനസില എനസ്ഥാണസ.  ഉനദേരസ്ഥാഗസര് ചെസ്ഥാര്ജസ ഏകറടുകനമ്പസ്ഥാള് കൃതരമസ്ഥായസി നസസ്ഥാകസ

പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ  കൂടുതല/  കുറവസ  കകണതസിയസ്ഥാല  ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ

ഉനദേരസ്ഥാഗസര്കകതസികര  നസിയമപരമസ്ഥായ  നടപടസി  സന്വേതീകരസിച്ചസ  നഷന  നസികനതണതന

നസസ്ഥാകസ  കമതീകരസിച  എനസ  ഉറപസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനതസികല

നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല  ചെടന  33(ii)

പ്രകസ്ഥാരന നടനതണതമസ്ഥാണസ. 

2015-16  കല  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ഖണ്ഡസിക  36  പ്രകസ്ഥാരന  കണ്ണൂര്

പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാലയസികല  പുസ്തകങ്ങളുകട  നസസ്ഥാകസ  സനബനസിച്ച  ഉദേസ്ഥാഹരണന

ചൂണസികസ്ഥാടസി,  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന,  വസിലപനശസ്ഥാലകള്

എനസിവസിടങ്ങളസില  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  കൃതരതനയസ്ഥാടു  കൂടസി

തയസ്ഥാറസ്ഥാകണകമന്നുന  വസ്ഥാര്ഷസിക  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനമ്പസ്ഥാള് ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധന നടതസി പുസ്തകങ്ങള് എണ്ണസിതസിടകപടുതസ്ഥാന്

ജസ്ഥാഗത പുലര്തണകമന്നുന നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുന്നു. എനസ്ഥാല ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ നമല

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -38- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളുന  ഓഡസിറസികന്റെ  നസിര്നദ്ദേശവന

നസ്ഥാളസിതവകര പസ്ഥാലസികകപടസിടസിലസ്ഥാകയനതസ  ഗുരുതരമസ്ഥായ പസിഴവസ്ഥായസി വതീക്ഷസിക്കുന്നു.

കണ്ണൂര് വസിലപനശസ്ഥാലയസികല പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസികല കുറവസ  മൂലമുള്ള നഷന

സനബനസിച്ചസ  2012-13  മുതലുള്ള  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകളസില  തടര്ച്ചയസ്ഥായ

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളുണസ്ഥായസിട്ടുന  ബനകപട  ഉനദേരസ്ഥാഗസര്കകതസികര  നടപടസികകളസ്ഥാന്നുന

സന്വേതീകരസികസ്ഥാതസിരുനതസിനസ്ഥാലുന  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര് മതസിയസ്ഥായ ഷവദേഗ്ദ്ധരമുള്ള

ജതീവനകസ്ഥാരുകട സഹസ്ഥായതസ്ഥാല യഥസ്ഥാസമയന ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധന നടതസി നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  കൃതരതനയസ്ഥാകട  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലുന

വസിലപനശസ്ഥാലയസികല  പുസ്തകങ്ങളുകട  നസസ്ഥാകസികല  കുറവ  മൂലമുള്ള  നഷതസിനസ

വസിലപനശസ്ഥാലയസികല മസ്ഥാനനജര്,  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്,  ബനകപട അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടര്,  ഡയറക്ടര്  എനസിവര്  ഒരു  നപസ്ഥാകല  ഉതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായസിരസിക്കുന  എന

വസ്തുതയുന ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.

എനസ്ഥാല  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല  പ്രസ്തുത  ചെടതസില

പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന  'നസസ്ഥാകസ'  എന  നസിര്വചെനതസില  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ

നസസ്ഥാക്കുമസ്ഥായസി  ബനകപടസ  ഏറവന  പ്രഥമസസ്ഥാനത്തുള്ളതന  ഏറവന  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരന

അര്ഹസിക്കുനതമസ്ഥായ പുസ്തകങ്ങളുകട നശഖരന ഉള്കപടുനസില എനസ്ഥാണസ 23.2.2019 കല

എ 1/1771/2018/സസില നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരന ഡയറക്ടര് അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ. ആയതസിനസ

സര്കസ്ഥാരസില നസിന്നുന സ്പഷതീകരണന വസ്ഥാങ്ങസി ലഭരമസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2-4 കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ് നസസ്ഥാകസ പരസിപസ്ഥാലനതസികല വതീഴ്ചകള്

2-4.1  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസിലുന  കമ്പറ്റ്യൂടര്  രജസിസര്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള
നസസ്ഥാകസിലുന ഗണരമസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസന  -   രജസിസര് കസ്ഥാലസികമല

 ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില  03.09.2018  നസ  നടതസിയ  ഭക്കൗതസിക

പരസിനശസ്ഥാധനയസില, പുസ്തക പ്രദേര്ശനതസിനസ  കകസ്ഥാണ്ടുനപസ്ഥാകുനതന  പ്രദേര്ശനന കഴസിഞ്ഞെസ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -39- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



തസിരസികക  കകസ്ഥാണ്ടു  വരുനതമസ്ഥായ  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിവരങ്ങള്  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസിലുന

കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസിലുന  നരഖകപടുതസ്ഥാതതന,  DN  പ്രകസ്ഥാരന  വസിലപനശസ്ഥാലകളസിനലയസ

കകസ്ഥാണ്ടുനപസ്ഥാകുനതന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിവരങ്ങള്  യഥസ്ഥാസമയന  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസിലുന

കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസിലുന  നരഖകപടുതസ്ഥാതതന  കകണതസി.   1975  കല  നകരള

ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല  നകസ്ഥാഡസ  വസ്ഥാലരന  I  കല  അധരസ്ഥായന  6  കല  ആര്ടസികസിളുകള്

അടസിസസ്ഥാനകപടുതസി  സനഭരണശസ്ഥാലയസില  നലകസിയതന   സന്വേതീകരസിച്ചതമസ്ഥായ  എലസ്ഥാ

പുസ്തകങ്ങളുകടയുന  വസിവരങ്ങള്  ഉള്കപടുതസി  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്

കസ്ഥാലസികമസ്ഥാനകണതസ്ഥാകണനസ  04.09.2018  കല  കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/267/2017

നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  സസില  ഡയറക്ടകറ  അറസിയസിച്ചസിരുന്നു.  തടര്നസ  14.11.2018,

01.02.2019  തതീയതസികളസില  പ്രസ്തുത  സനഭരണശസ്ഥാലയസില  നടതസിയ  പുസ്തകങ്ങളുകട

ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസിലുന  നമല  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  അപസ്ഥാകതകള്

പരസിഹരസിച്ചസിടസിലസ്ഥാകയന്നുന, കമ്പറ്റ്യൂടര് നസസ്ഥാക്കുന, നസസ്ഥാകസ രജസിസറുന കസ്ഥാലസികമസ്ഥാകസിയസിടസില

എന്നുന  കകണത്തുകയുണസ്ഥായസി.  പ്രസ്തുത  തതീയതസികളസികല  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില

കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്,  കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസ  എനസിവ തമസില

കപസ്ഥാരുതകപടസ്ഥാതതസ  സനബനസിച്ചസ  (അനുബനന 2,  3   എനസിവയസികല  പടസിക)

17.11.2018  കല  ഓ ഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  36,  11.02.2019  കല  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നന. 66  എനസിവ പ്രകസ്ഥാരന വസിശദേതീകരണന ആരസ്ഥാഞ്ഞെസിരുന്നു. 17.11.2018

കല പ്രസ്തുത ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണതസിനസ കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില നസസ്ഥാകസ കമതീകരണന

സസ്ഥാധരമല  എനസ്ഥാണസ  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)  03.12.2018  കല

മറുപടസിയസില  അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  കൂടസ്ഥാകത  കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസികല  പുസ്തകതസികന്റെ

നകസ്ഥാപസികള്, പുസ്തക നമളകള്കസ വസിതരണന കചെയ്യുനമ്പസ്ഥാള് കമ്പറ്റ്യൂടര് നസസ്ഥാകസ കുറയുകയുന

വസിലപന കഴസിഞ്ഞെസ  തസിരസികച്ചടുക്കുനമ്പസ്ഥാള് നസസ്ഥാകസ  കമതീകരസിക്കുകയുന കചെയ്യുന കവബസ

ആപസിനകഷനസിലസ്ഥാണസ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസ  പ്രവര്തസിക്കുനകതന്നുന   15.09.2018  കല

കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  അറസിയസിച്ചസിട്ടുണസ.  എനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  മറുപടസിയസികല  പരസ്ഥാമര്ശ

പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥായസിരുന്നു കമ്പറ്റ്യൂടര് നസസ്ഥാകസികന്റെ കമതീകരണകമങസില 14.11.2018, 01.02.2019
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തതീയതസികളസികല  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാക്കുന,  ഭക്കൗതസിക

പരസിനശസ്ഥാധനയസില കകണതസിയ നസസ്ഥാക്കുന തലരമസ്ഥാകുമസ്ഥായസിരുന്നു. ആയതസിനസ്ഥാല പ്രസ്തുത

കവബസ  ആപസിനകഷന്  പരരസ്ഥാപമല  എനസ  ഓഡസിറസ  വസിലയസിരുത്തുന്നു.  നകരള

ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല നകസ്ഥാഡസ ആര്ടസികസിള് 149(1)  പ്രകസ്ഥാരന പുസ്തകങ്ങള് സന്വേതീകരസിക്കുനമ്പസ്ഥാഴുന

വസിതരണന  കചെയ്യുനമ്പസ്ഥാഴുന  അപനപസ്ഥാള്തകന  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസില

നരഖകപടുനതണതണസ.  ഇതസിനസ  വസിരുദ്ധമസ്ഥായസി  പ്രസ്തുത  നസിയമന  നടപസ്ഥാകസ്ഥാന്

സസ്ഥാധരമലസ്ഥാകയന  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  വസിലപന  വസിഭസ്ഥാഗന  തലവകന്റെ

നസിലപസ്ഥാടസ ചെടലനഘനമസ്ഥാണസ. 14.11.2018 കല ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധനയസില കകണതസിയ

പുസ്തകങ്ങളുകട  നസസ്ഥാകസ,  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസികലയുന  കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസികലയുന

എണ്ണനതകസ്ഥാള്  കുറവസ വനതസ സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന 36 നസ

മറുപടസിയസ്ഥായസി  (03.12.2018)  പുസ്തകങ്ങള്  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസില  നരഖകപടുതസ്ഥാകത

വസിലപനശസ്ഥാലയസിലുന  പുസ്തകനമളയസിലുന  നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  നഫസ്ഥാറസിലുന  പുസ്തകശസ്ഥാല

വസ്ഥാഹനതസിലുന കകസ്ഥാണ്ടുനപസ്ഥായസിരുനതസിനസ്ഥാല കുറവസ  വനസിടസിലസ്ഥാകയനസ്ഥാണസ അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)  അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  ആയതസില  വസിലപനശസ്ഥാലകളസിലുന

പുസ്തകനമളകളസിലുന  കകസ്ഥാണ്ടുനപസ്ഥായ  പുസ്തകങ്ങളുകട  ആധസികസ്ഥാരസികത  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ

നബസ്ഥാധരകപടസിട്ടുണസ.  നഗസ്ഥാഡക്കൗണ് നഫസ്ഥാറസിലുന വസ്ഥാഹനതസിലുന ഉണസ്ഥായസിരുന പുസ്തകങ്ങള്

ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതസിയ  സമയന  തകന  ഓഡസിറസികന

നബസ്ഥാധരകപടുത്തുകയുണസ്ഥായസില.  മസ്ഥാതവമല,  പ്രസ്തുത  മറുപടസി

സസ്ഥാധൂകരസിക്കുനതസിനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ നരഖകളുന ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  കൂടസ്ഥാകത  അനുബനന 2

കല  പടസികയസില  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ചസിട്ടുള്ള  സസില  നമ്പര്  3711  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  പുസ്തകതസികന്റെ

ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കകണതസിയ  നസസ്ഥാകസ  472  എനതസ  കതറസ്ഥാകണന്നുന

യഥസ്ഥാര്ത  എണ്ണന  487  ആകണന്നുമസ്ഥാണസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  കചെയ്തസിട്ടുള്ളതസ.  14.11.2018  ല

നടതസിയ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില   സനഭരണശസ്ഥാലയുകട  ചെസ്ഥാര്ജസ  വഹസിച്ചസിരുന

ശ്രതീമതസി  ബസിനസി.എല,  എല.ഡസി.സസി  യുകട  സസ്ഥാനസിദ്ധരതസില തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ ഭക്കൗതസിക

പരസിനശസ്ഥാധനസ്ഥാ റസിനപസ്ഥാര്ടസിനന്മേല പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച പുസ്തകതസികന്റെ നസസ്ഥാകസ  472  ആകണനസ
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സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയസിട്ടുണസ  എനതന  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കകണത്തുന

അപസ്ഥാതകള്കസ പസിനതീടസ നലകുന വസിശദേതീകരണങ്ങള് അപ്രസകങ്ങളസ്ഥാകണനസ 2016-

17  കല  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസികല  ഖണ്ഡസിക  50  പ്രകസ്ഥാരന  അറസിയസിച്ചസിരുന്നു  എനതന

ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.  ഭസ്ഥാവസിയസില  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കകണത്തുന

അപസ്ഥാകതകള്  പരസിനശസ്ഥാധന  സമയന  തകന  പരസിഹരസിച്ചസ  ഓഡസിറസികന

നബസ്ഥാധരകപടുനതണതന  ആയതസ  സസ്ഥാധൂകരസിക്കുനതസിനസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ  നരഖകള്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.

 നകരള  ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല  നകസ്ഥാഡസികല  ആര്ടസികസിള്  100,149  എനസിവയുകട

അടസിസസ്ഥാനതസില  പുസ്തകങ്ങള്  DN  പ്രകസ്ഥാരന   വസിലപനശസ്ഥാലകളസിനലയ്ക്കുന

പ്രദേര്ശനതസിനസ്ഥായുന നലകുനമ്പസ്ഥാഴുന പ്രദേര്ശനന കഴസിഞ്ഞെസ പുസ്തകങ്ങള് തസിരസികക കകസ്ഥാണ്ടു

വരുനമ്പസ്ഥാഴുന  യഥസ്ഥാസമയന  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസില  നരഖകപടുതസി  രജസിസര്

കസ്ഥാലസികമസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

 11.02.2019  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസിനസ  കൃതരമസ്ഥായ  മറുപടസി  നലകസ്ഥാകത,

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില ഓഡസിറസ നടത്തുനതസിനസ സക്കൗകരരന നലകസ്ഥാന്

സസ്ഥാധരമല എനസ്ഥാണസ  23.02.2019  കല എ 1/1776/2018/സസില നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരന

അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ. 1994 കല നകരള നലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡസിറസ നസിയമന വകുപസ 26, 1996

കല നകരള നലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡസിറസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന 7, ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഫസിനസ്ഥാ ന്സസ

& അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന 18(iv), ഓഡസിറസ മസ്ഥാനന്വേല പസ്ഥാര്ടസ 1 ഖണ്ഡസിക 4.2.5.1,

ഓഡസിറസ  മസ്ഥാനന്വേല പസ്ഥാര്ടസ  2  വസ്ഥാലരന  I,  ഖണ്ഡസിക  29  എനസിവയുകട അടസിസസ്ഥാനതസില

കണ്കറന്റെസ  ഓഡസിറസിനസ  സക്കൗകരരകമസ്ഥാരുനകണതസ  സസ്ഥാപനതസികന്റെ  നസിയമപരമസ്ഥായ

ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായതസിനസ്ഥാല  ഓഡസിറസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടത്തുനതസിനസ

സക്കൗകരരന നലകസ്ഥാന് സസ്ഥാധരമല എന മറുപടസി നസിയമ വസിനധയമലസ്ഥാതതസ്ഥാണസ.  പ്രസ്തുത

വസിഷയതസില ഭരണ വകുപസികന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണസിക്കുന്നു.

2-4.2  നസസ്ഥാകസ പരസിപസ്ഥാലനതസികല അപസ്ഥാകതകള്

നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസികന്റെ  2016-17,  2017-18
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വര്ഷങ്ങളസികല  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറുകള്,  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്

എനസിവ  ഒത്തുനനസ്ഥാകസിയതസില  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്  പരസിപസ്ഥാലനതസില   അപസ്ഥാകതകള്

കകണതസി.

2-4.2.i നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള എണ്ണന നസസ്ഥാകസ
രജസിസറസില കതറസ്ഥായസി എഴുതസിയസിരസിക്കുന്നു

 കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ് ചെസ്ഥാര്ജസ  ഷകമസ്ഥാറതസികന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി  22.07.2017  ല

നടന നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട ഭക്കൗതസിക

നസസ്ഥാകസ  2017-18  കല  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസില  നരഖകപടുതസി  നസസ്ഥാകസ  കസിയര്

കചെയ്തസിട്ടുണസ.  എനസ്ഥാല  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസികല  ചെസില

പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണന  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസില  എടുതസ  എഴുതസിയസിരസിക്കുനതസില

വരതരസ്ഥാസന വനസിട്ടുണസ.

കമ
നന

സസില നന പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ 22.07.2017
കല നസസ്ഥാകസ
കവരസിഫസിനക

ഷന്
റസിനപസ്ഥാര്ടസ
പ്രകസ്ഥാരന
ഭക്കൗതസിക
നസസ്ഥാകസ

2017-18 നസസ്ഥാകസ
രജസിസറസില

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ള
നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷന്
റസിനപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

നസസ്ഥാകസ

കുറ
വസ

കൂടുതല

1. 2967 കുതസിച്ചസ്ഥാല ഭൂമസിനയസ്ഥാളന 335 334 1

2. 3024 മുഹമദേസ അബ്ദുറഹസ്ഥാന് 
സസ്ഥാഹസിബസ

0 1 1

3. 3098 തസിരുവള്ളുവര് 935 926 9

4. 3190 മണസിപ്രവസ്ഥാള കസ്ഥാവരമസ്ഥാലസിക 485 484 1

5. 3734 സ ഞസ്ഥാരസിയുകട വതീടസ II 971 959 12

6. 3765 നക്ഷതപരസിണസ്ഥാമവന
തനമസ്ഥാഗര്തങ്ങളുന IV

668 669 1

7. 3873 ഷചെനയുകട ചെരസിതന II 880 875 5

8. 4130 ഒനസ രണസ മൂനസ അനന്തന 
(7-ാം പതസിപസ)

359 354 5

9. 10061 നഡസ്ഥാ. അനനബദേസകര് വസ്ഥാലരന 
33 (ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

17 18 1
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നമല  പടസിക  പ്രകസ്ഥാരന  കൂടുതലസ്ഥായസി  കകണതസിയ  പുസ്തകങ്ങള്

നസസ്ഥാകസികലടുക്കുകനയസ്ഥാ,  കുറവസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങള് നസസ്ഥാകസില കുറവ

വരുത്തുകനയസ്ഥാ  കചെയ്തസിടസില.  വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  നലകസിയ

ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  30/26.09.2018  നസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

നസസ്ഥാകസ രജസിസറുകള് കൃതരമസ്ഥായസി പരസിപസ്ഥാലസിക്കുനതസില ബനകപട ജതീവനകസ്ഥാര്

അതതീവ  ശ്രദ്ധ  കചെലുനതണതന  കൃതരമസ്ഥായ  ഇടനവളകളസില  രജസിസറുകള്

പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ നമലധസികസ്ഥാരസി സസ്ഥാക്ഷരകപടുനതണതമസ്ഥാണസ.

2-4.3  കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്    -    നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷനസില  കുറവള്ള
പുസ്തകങ്ങളുകട വസില ആകക   40,147/-   രൂപ ഈടസ്ഥാകസിയസിടസില
 2017-18  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷന  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കമയസിന്

നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില നടതസിയ  3  നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷനുകളസിലുമസ്ഥായസി ആകക  40,147/-

രൂപ മുഖവസിലയുള്ള  234  പുസ്തകങ്ങള് കുറവസ്ഥായുന ആകക  31,193/-  രൂപ മുഖവസിലയുള്ള

341 പുസ്തകങ്ങള് കൂടുതലസ്ഥായുന കകണതസിയസിരുന്നു.   

1-   29.04.2017 ല നടതസിയ നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരന 21,560/-

രൂപയുകട  പുസ്തകങ്ങള്  കുറവസ്ഥായുന  6,300/-  രൂപയുകട  പുസ്തകങ്ങള്  കൂടുതലസ്ഥായുന

കകണതസിയസിട്ടുണസ.  പുസ്തകങ്ങളുകട വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള് അനുബനന 4 ല കകസ്ഥാടുതസിട്ടുണസ.

2 - കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസികന്റെ ചെസ്ഥാര്ജസ ശ്രതീ. യു.പസി.മനുപ്രസസ്ഥാദേസ, യു.ഡസി.സസി. യസില നസിന്നുന

ശ്രതീമതസി  ബസിനസി.എല  നസ  ഷകമസ്ഥാറുനതസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി  22.07.2017  ല  നടതസിയ

നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരന  12,446/-  രൂപ

മുഖവസിലയുള്ള 118 പുസ്തകങ്ങള്  കുറവസ്ഥായുന  23,180/-  രൂപ  മുഖവസിലയുള്ള  259

പുസ്തകങ്ങള് കൂടുതലസ്ഥായുന വനസിട്ടുണസ. വസിശദേവസിവരന അനുബനന 5 ല കകസ്ഥാടുതസിട്ടുണസ.

ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ  ജതീവനകസ്ഥാരസില  നസിന്നുന  തക  ഈടസ്ഥാകസിയസിട്ടുനണസ്ഥാകയനതസ

സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓ ഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  30/26.09.2018  നസ  മറുപടസി

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. 
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3 -   31.03.2018  കല നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരന  6,141/-  രൂപ

മുഖവസിലയുള്ള  51  പുസ്തകങ്ങള് കുറവസ്ഥായുന  1,713/-  രൂപ മുഖവസിലയുള്ള  22  പുസ്തകങ്ങള്

അധസികമസ്ഥായുന  കകണതസിയസിട്ടുണസ.  വസിശദേ  വസിവരന  അനുബനന 6 ല

ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുണസ.

കുറവസ  വന  പുസ്തകങ്ങളുകട  ആകക  വസിലയസ്ഥായ  40,147/-  രൂപ

(21,560+12,446+6,141)  ബനകപട  ജതീവനകസ്ഥാരസില  നസിന്നുന  ഈടസ്ഥാനകണതന

അധസികമസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങള് നസസ്ഥാകസികലടുനകണതമസ്ഥാണസ.

2-4.4 അനധസികൃതമസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങള് നസസ്ഥാകസികലടുതസിടസില

 കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില അനധസികൃതമസ്ഥായസി കകണതസിയ ആകക 52,465/-  രൂപ

മുഖവസിലയുള്ള 561 പുസ്തകങ്ങള് നസസ്ഥാകസികലടുതസിടസില. 

 30.09.2018  ല ഓഡസിറസ  വസിഭസ്ഥാഗന  നടതസിയ നസസ്ഥാകസ  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  561

പുസ്തകങ്ങള്  പ്രനതരകന   സൂക്ഷസിച്ചസിരസിക്കുനതസ്ഥായസി  കകണതസി.  പുസ്തകങ്ങളുകട

വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള് അനുബനന 7 ആയസി ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുണസ.  കമയസിന് നഗസ്ഥാ ഡക്കൗണസികന്റെ

ഒഴസിഞ്ഞെ  ഭസ്ഥാഗതസ  അനധസികൃതമസ്ഥായസി  കകണതസിയതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  പുസ്തകങ്ങള്

മസ്ഥാറസികവച്ചസിട്ടുള്ളകതന്നുന  അവ  നസ്ഥാളസിതവകര  നസസ്ഥാകസികലടുതസിടസികലന്നുന

പരസിനശസ്ഥാധനയസില  നബസ്ഥാധരകപട്ടു.  പുസ്തകങ്ങള്  കകണതസിയ  കസ്ഥാലയളവസില  കമയസിന്

നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില  നജസ്ഥാലസി  കചെയ്തസിരുന  ആറസ  ജതീവനകസ്ഥാര്കസ  07.02.2017  കല

ഇ 1/929/2015/സസില നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരന ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടര് കമനമസ്ഥാ നലകസിയസിരുന്നു.

തടര്  നടപടസികളുകട  വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്  ആവശരകപട്ടു  കകസ്ഥാണസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  31/05.10.2018 നസ   അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)

09.10.2018 നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിരുന്നു. നഗസ്ഥാഡക്കൗണസികന്റെ ചുമതലയുണസ്ഥായസിരുന ശ്രതീ.

മനുപ്രസസ്ഥാദേസ.  യു.പസി,  യു.ഡസി.സസി അടകന ആറസ ജതീവനകസ്ഥാരസില നസിന്നുന വസിശദേതീകരണന

ലഭസിചകവന്നുന  ശ്രതീ.  മനുപ്രസസ്ഥാദേസ.  യു.പസി  യുകട  വസിശദേതീകരണന  തൃപസികരമല  എന്നുന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -45- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



മറുപടസിയസിലുണസ.  പ്രസ്തുത സസ്ഥാഹചെരരതസില കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങള് എതയുന നവഗന

നസസ്ഥാകസികലടുനകണതസ്ഥാണസ.

2-4.5  സനസസ്ഥാര പുസ്തകശസ്ഥാല – കുറവള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട വസില    3,050/-    രൂപ
ഈടസ്ഥാകസിയസിടസില

 06.06.2017  കല  ഇ 1/929/15/സസില  നന.  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരന  ശ്രതീമതസി  എസസ.

ഹരസിപ്രസിയയസില നസിന്നുന ശ്രതീ.  മനുപ്രസസ്ഥാദേസ.  യു.പസി  സനസസ്ഥാര പുസ്തകശസ്ഥാലയുകട  ചെസ്ഥാര്ജസ

ഏകറടുതതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസില  13.11.2017  ല  നടതസിയ  നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷകന്റെ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരന  ആകക  2,580/-  രൂപ  മുഖവസിലയുള്ള  39

പുസ്തകങ്ങള്  കുറവസ്ഥായുന  ആകക  4,880/-  രൂപ  മുഖവസിലയുള്ള  43  പുസ്തകങ്ങള്

കൂടുതലസ്ഥായുന  കകണതസിയസിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത  01.04.2018  ല  നടതസിയ  നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരന ആകക 470/- രൂപ മുഖവസിലയുള്ള 3 പുസ്തകങ്ങള്

കുറവള്ളതസ്ഥായസി  കകണതസിയസിരുന്നു.  കൂടുതലസ്ഥായസി  കകണതസിയ  പുസ്തകങ്ങള്  2018-19

സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷകത നസസ്ഥാകസില എടുതസിട്ടുണസ.  എനസ്ഥാല കുറവള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട

വസില  ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ  ജതീവനകസ്ഥാരസില  നസിന്നുന  ഈടസ്ഥാകസിയസിടസില.  കുറവള്ള

പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിലയസ്ഥായ  2,580/-  രൂപ  ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ  ശ്രതീമതസി  എസസ.

ഹരസിപ്രസിയയസില  നസിന്നുന  470/-  രൂപ  ശ്രതീ.  മനുപ്രസസ്ഥാദേസ.യു.പസി  യസില  നസിന്നുന

ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2-5 മസിനസിനഗസ്ഥാ ഡക്കൗണ്   (  നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാല  )   നസസ്ഥാകസ 
പരസിപസ്ഥാലനതസികല അപസ്ഥാകതകള്

2-5.1 ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധനയസില കുറവസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട 
വസില   4,53,190/-   രൂപ ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ

     മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണസില  19.08.2018  ല  ഓഡസിറസ  വസിഭസ്ഥാഗന  നടതസിയ  ഭക്കൗതസിക

പരസിനശസ്ഥാധനയസില ആകക 4,53,190/- രൂപ മുഖവസിലയുള്ള 700 പുസ്തകങ്ങള് കുറവസ്ഥായുന

ആകക  18,510/-  രൂപ മുഖവസിലയുള്ള 107  പുസ്തകങ്ങള് കൂടുതലസ്ഥായുന കകണതസി. 2018

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -46- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



വര്ഷകത നസസ്ഥാകസ രജസിസര് എഴുതസിയസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല നസസ്ഥാകസ രജസിസര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

എണ്ണന കണകസ്ഥാകസ്ഥാന് കഴസിഞ്ഞെസിടസില. കമ്പറ്റ്യൂടര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസിലുന

ഭക്കൗതസിക നസസ്ഥാകസിലുന വളകരയധസികന വരതരസ്ഥാസമുണസ.  വസിശദേവസിവരന  അനുബനന 8 ല

കകസ്ഥാടുതസിട്ടുണസ.

       പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണതസിലുള്ള വരതരസ്ഥാസന സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര്  20/01.09.2018  നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  നസസ്ഥാകസ രജസിസര്

പരസിപസ്ഥാലസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണതസിലുണസ്ഥായ  വരതരസ്ഥാസന  ഏതസ

കസ്ഥാലയളവസില വന്നുകവനസ വരകമല.  കൂടുതലസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങള് കമ്പറ്റ്യൂടര്

നസസ്ഥാകസികലടുനകണതന കുറവസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസില ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ

ജതീവനകസ്ഥാരസില നസിന്നുന ഈടസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ. 

            പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസില ഭതീമമസ്ഥായ കുറവസ കണതസിനസ്ഥാല പുസ്തകശസ്ഥാലയുകട

പ്രവര്തനകത  ബസ്ഥാധസികസ്ഥാത  രതീതസിയസില  മുഴുവന്  പുസ്തകങ്ങളുകടയുന  നസസ്ഥാകസ

04.02.2019  മുതല 08.02.2019  വകര തതീയതസികളസില ഓഡസിറസ വസിഭസ്ഥാഗന പരസിനശസ്ഥാധന

നടതസി.  കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസ  പ്രകസ്ഥാരന  കസ്ഥാനണണ  എണ്ണതസില  നസിന്നുന  കുറവസ

പുസ്തകങ്ങളസ്ഥാണസ ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധനയസില കകണതസിയതസ.  കുറവള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട

പടസിക  അനുബനന  9 ല കകസ്ഥാടുതസിട്ടുണസ.  ഈ സമയതസ  വസിലപന  നടനസിരസികസ്ഥാന

എനതസിനസ്ഥാല അനുബനമസ്ഥായസി കകസ്ഥാടുതസിരസിക്കുന പുസ്തകങ്ങളുകട പടസിക അന്തസിമമല.

2017-18  കല  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസില,  നമല  കുറവകള്

ഇലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  2018-19  വര്ഷതസിലസ്ഥാണസ  വരതരസ്ഥാസന  സനഭവസിച്ചസിരസിക്കുനതസ.

കപസ്ഥാരുതനകടസ പരസിഹരസിനകണതസ്ഥാണസ.

              കമ്പറ്റ്യൂടര് നസസ്ഥാകസില 36  പുസ്തകങ്ങളുകട  100  ലധസികന നകസ്ഥാപസികളുന  141

പുസ്തകങ്ങളുകട  50  ലധസികന നകസ്ഥാപസികളുന കുറവണസ.  ഇതസ സനബനസിച്ചസ വസിശദേതീകരണന

ആവശരകപടസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ   അനനന്വേഷണതസിനസ  (77/27.02.2019)

മറുപടസികയസ്ഥാന്നുന ലഭസിച്ചസിടസില.  പരസിനശസ്ഥാധന നടതസിയ സമയതസ  2018  ഓഗസസ  വകര

മസ്ഥാതനമ നസസ്ഥാകസ രജസിസര് എഴുതസിയസിരുന്നുള. 2018-19 കല നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന്,

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -47- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ചെടപ്രകസ്ഥാരന  നടതസി  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ഓഡസിറസിനസ

ലഭരമസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2-5.2  മസിനസി  നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്    -    നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള
34,041/-   രൂപയുകട നഷന ഈടസ്ഥാകസിയസിടസില

   2017-18  ല മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണസില  2  പ്രസ്ഥാവശരന ചുമതല ഷകമസ്ഥാറസിയ നവളകളസിലുന,

വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകകടുപസ  നടതസിയ  നവളയസിലുന  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്

നടതസിയതസില  പുസ്തകങ്ങളുകട  കുറവസ  കകണതസിയസിരുന്നു.  ഇതസ  സനബനസിച്ചസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നഷതസികന്റെ വസിവരന ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

1) മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണസികന്റെ ചുമതല  01.11.2017  ല ശ്രതീമതസി.  ശുഭസ്ഥാ ചെനന്,  ശ്രതീമതസി,

ഷഷലയസ  ഷകമസ്ഥാറസികയങസിലുന  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  നടതസിയസിരസിക്കുനതസ

23.11.2017  നസ്ഥാണസ.  ഈ  കവരസിഫസിനകഷനസില  14,039/-  രൂപ  വസിലവരുന  118

പുസ്തകങ്ങള്  കുറവള്ളതസ്ഥായസി  കകണതസിയസിട്ടുണസ.  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  ചുമതലകസ്ഥാലയളവസ

സനബനസിച്ചസ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണതസിനസ 02.03.2019 ല ഇ 1/517/2019/സസില നമ്പര്

പ്രകസ്ഥാരന  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിട്ടുണസ.  ചെസ്ഥാര്ജസ  ഷകമസ്ഥാറസി  22  ദേസിവസങ്ങള്കസ  നശഷന

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  നസസ്ഥാകസ  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ  എനതസിനസ്ഥാല  നഷതസിനസ

ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായവകര  സനബനസിച്ചസ  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ

ഉറപസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2) നമല  മറുപടസി  പ്രകസ്ഥാരന  27.12.2017  ല  ശ്രതീമതസി  ഷഷല,  ശ്രതീമതസി  ബതീനകസ

ചെസ്ഥാര്ജസ ഷകമസ്ഥാറസിയ നവളയസില നടതസിയ നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് പ്രകസ്ഥാരന 5,795/-

രൂപയുകട 72 പുസ്തകങ്ങളസ്ഥാണസ കുറവള്ളതസ.

3) 31.03.2018  നസ നടതസിയ വസ്ഥാര്ഷസിക കണകകടുപസില  14,207/-  രൂപയുകട  323

പുസ്തകങ്ങള് കുറവണസ.

         2017-18  ല നടതസിയ  3  നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷനുകള് പ്രകസ്ഥാരന ആകക

34041/-  രൂപയുകട  പുസ്തകങ്ങള്  കുറവണസ.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  നഷന  വന  നമല  തക

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -48- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഈടസ്ഥാകസിയതസ സനബനസിച്ച യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നരഖയുന ഓഡസിറസിനസ ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  നഷന

വന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസില  ഈടസ്ഥാകസിയസിടസികലങസില  ഗുരുതരമസ്ഥായ  കൃതരവസിനലസ്ഥാപന

തകനയസ്ഥാണസ. നനഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായവരസില നസിനസ നഷത്തുക ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ. 

2-5.3 കരസ്ഥാഷസ ഇന്നവസ്ഥായസിസസ രജസിസറസികല നരഖകപടുതലുകള് പൂര്ണ്ണമല

പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലപനതക അകക്കൗണസ കചെയ്യുനതസിനുള്ള കരസ്ഥാഷസ ഇന്നവസ്ഥായസിസസ

രജസിസറസികല നരഖകപടുതലുകള് അപൂര്ണ്ണമസ്ഥാണസ.

1) ചുവകട  പറയുന  ബസില്ലുകളസില  നപസ്ഥാനസജസ  ചെസ്ഥാര്ജസിനതസില  നരഖകപടുതസി

യസിരസിക്കുന  തകകള്  കരസ്ഥാഷസ  ഇന്നവസ്ഥായസിസസ  രജസിസറസിലുള്ള  തകയസില

ഉള്കപടസിടസില.

കമ
നന

കമ്പറ്റ്യൂടര് ബസില നന ബസില പ്രകസ്ഥാരന 
രജസിസര്

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തക
വസിലപന

തക 
നപസ്ഥാനസജസ

തക

1 Cash/1301/17 തതീയതസി 
14.06.17

400 30 400

2 Cash/1382/17 തതീയതസി 
01.07.17

1200 67 1200

3 Cash/1385/17 തതീയതസി 
01.07.17

255 27 255

4 Cash/1516/17 തതീയതസി 
09.08.17

276 37 276

5 Cash/1723/17 തതീയതസി 
27.09.17

400 35 400

6 Cash/1724/17 തതീയതസി 
27.09.17

204 36 204

2)  2017  കല  കരസ്ഥാഷസ  ഇന്നവസ്ഥായസിസസ  രജസിസറസില  24.11.2017  കല

Cash/1821/2017  നന.  ബസില  വകരയസ്ഥാണസ  നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ളതസ.  2018  കല

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -49- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



കരസ്ഥാഷസ  ഇന്നവസ്ഥായസിസസ  രജസിസറസില  08.01.2018  കല  Cash/2024/2018  നന.

ബസില  മുതലസ്ഥാണസ  എഴുതസി  തടങ്ങസിയസിട്ടുള്ളതസ.  25.11.2017  മുതല  07.01.2018

വകരയുള്ള  വസിലപനകളുകട  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ബസില്ലുകള്  രജസിസറസില  നചെര്ക്കുകനയസ്ഥാ

വസിലപന തക അടച്ചതസികന്റെ രസതീതസ രജസിസറസില ഉള്കപടുത്തുകനയസ്ഥാ കചെയ്തസിടസില.

3) 2018  കല കരസ്ഥാഷസ ഇന്നവസ്ഥായസിസസ രജസിസറസില  31.03.2018  വകരയുള്ള എലസ്ഥാ

കമ്പറ്റ്യൂടര്  ബസില്ലുകളുകടയുന  വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്  നരഖകപടുതസിയസിടസില.  2017,  2018

വര്ഷങ്ങളസികല രജസിസറുകള് പൂര്ണ്ണമസ്ഥാകസി  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്(കസയസിലസസ)

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസി   ഓഡസിറസികന്റെ  പരസിനശസ്ഥാധനയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകണകമനസ

ആവശരകപടസ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നന.  19/20.08.2018  നലകസിയസിരുന്നു.

അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിക്കുനതസ്ഥാകണനസ  അറസിയസിച  കകസ്ഥാണസ  29.08.2018  ല

മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസികയങസിലുന  നരഖകപടുതലുകള്  പൂര്ണമസ്ഥാകസി

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയ രജസിസറുകള് ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

രജസിസറുകളസികല  നരഖകപടുതലുകള്  പൂര്ണവന  കൃതരവന

കസ്ഥാലസികവമസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള  നടപടസികള്  സന്വേതീകരസിച്ചസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയ  രജസിസറുകള്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2-5.4  കകഡസിറസ  കസയസിലസസ  സനബനസിച്ച  നരഖകളുന  രജസിസറുകളുന    -
സൂക്ഷസിപസികല  അപസ്ഥാകതകള് 

      
          കസയസിലസസ വസിഭസ്ഥാഗന തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി സൂക്ഷസിക്കുന കകഡസിറസ  കസയസിലസസ രജസിസര്

പ്രകസ്ഥാരന  2017-18  വര്ഷതസില  ആകക  23,67,811/-  രൂപ  കകഡസിറസ  വരവസയസില

പുസ്തകന  നലകസിയ  വകയസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  ലഭസികസ്ഥാനുണസ.  മുന്  വര്ഷങ്ങളസില

ലഭസികസ്ഥാനുള്ളതടകന  30,25,308/-രൂപ  ലഭസിച്ചതസ്ഥായസി  രജസിസറസില  കചെകസ  നന/രസതീതസ

നമ്പര്  ഉള്കപകട  നരഖകപടുതസിയസിട്ടുമുണസ.  ഈ  തക  വരവസ  വനതസ്ഥായസി  ബനകപട

ഉനദേരസ്ഥാഗസന് പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയസിടസില. കൂടസ്ഥാകത  Demand-Collection-

Balance  മസ്ഥാസസ്ഥാന്തരതസിനലസ്ഥാ  വര്ഷസ്ഥാന്തരതസിനലസ്ഥാ  സനഗഹന  എഴുതസി

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -50- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയസിട്ടുമസില.  അതസിനസ്ഥാല  തകന  കുടസിശസിക  ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനസ

തടസമുണസ്ഥാകുന്നു.

               2017-18 ല വരകസികള്കസ നലകസിയതസിനസ പുറകമ, 20 സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ

കകഡസിറസ  വരവസയസില പുസ്തകങ്ങള് നലകസിയസിട്ടുണസ.  ഇത സനബനസിച്ച ഫയലുകള്

പരസിനശസ്ഥാധനയസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  ഓഡസിറസ   അനനന്വേഷണന  (നന.  18/19.08.2018)

നലകസിയസിരുകനങസിലുന  9  ഫയലുകള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയതസ.  കകഡസിറസ

വരവസയസില  വസിലപന  നടത്തുനതസികന്റെ  മുഴുവന്  ഫയലുകളുന  കസയസിലസസ

വസിഭസ്ഥാഗതസില സൂക്ഷസിനകണതന ഓഡസിറസ ആവശരകപടുനമ്പസ്ഥാള് ലഭരമസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.

     കകഡസിറസ കസയസിലസസ രജസിസര് സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണതസിനസ

(നന.  61/24.01.19)  മറുപടസി  നലകസിയസിടസില.  കകഡസിറസ  കസയസിലസസ  രജസിസറസില

നരഖകപടുത്തുന  വരവകള്  ബനകപട  അധസികസ്ഥാരസികള്  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ

സസ്ഥാക്ഷരകപടുനതണതസ്ഥാണസ.  മസ്ഥാസസ്ഥാന്തരതസിലുന  വര്ഷസ്ഥാന്തരതസിലുന  സനഗഹവന

വര്ഷസ്ഥാന്തരതസില  കുടസിശസിക  വരുതസിയതസ  ഏകതസ്ഥാകക  സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാകണന്നുന

നരഖകപടുതസി സസ്ഥാക്ഷരകപടുനതണതസ്ഥാണസ.

2-6 പുസ്തകപ്രദേര്ശനങ്ങള്    -  നരഖകള്  കൃതരമലസ്ഥാതതന  പുസ്തകങ്ങള്
കുറവസ വനതന

2-6.1  പുസ്തക പ്രദേര്ശനതസിനസിടയസില പുസ്തകങ്ങള് നഷകപട വകയസില   - 
നഷന   22,770/-   രൂപ
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ആഭസിമുഖരതസില  2017-18  വര്ഷതസില  13 പുസ്തക

പ്രദേര്ശനങ്ങള്  സനഘടസിപസിച.  പുസ്തക  പ്രദേര്ശനതസില  ആകക  228  പുസ്തകങ്ങള്

നഷകപടസിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  പുസ്തകങ്ങളുകട  ആകക  മുഖവസിലയസ്ഥായ  22,770/-  രൂപ

ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ ഉനദേരസ്ഥാഗസരസില നസിനസ ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.  നഷന കണകസ്ഥാകസിയ

പുസ്തക പ്രദേര്ശനങ്ങളുകട വസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു. 

കമ നന പുസ്തക പ്രദേര്ശനതസികന്റെ നപരസ നഷ തക

1 സുവര്ണ ജൂബസിലസി പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 1,615/-

2 നകസ്ഥാടയന തസിരുനകര പുസ്തക പ്രദേര്ശനന 2,531/-
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3 കകസ്ഥാലന  ജസിലസ്ഥാ  ഷലബ്രറസി  കക്കൗണ്സസില
പുസ്തക പ്രദേര്ശനന

1,700/-

4 ചെനനശഖരന്നസ്ഥായര്  നസഡസിയതസികല
ഭസ്ഥാഗരമസ്ഥാല ഓഡസിനറസ്ഥാറസിയന പുസ്തകനമള

1,107/-

5 നകസ്ഥാടയന 34- ാാമതസ അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര പുസ്തകനമള 5,385/-

6 കൃതസി അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 8,520/-

7 കകസ്ഥാച്ചസി അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 845/-

8 എറണസ്ഥാകുളന വസിമന്സസ അനസസ്ഥാസസിനയഷന്
ഹസ്ഥാള് - പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന

827/-

9 ആറസിങ്ങല നഗരസഭസ്ഥാ പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 240/-

 പുസ്തനകസ്ഥാത്സവവമസ്ഥായസി  ബനകപടസ  ഉതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായ  ജതീവനകസ്ഥാരസില

നസിന്നുമതീടസ്ഥാനകണ തക സനബനസിച്ച വസിവരന ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

നപരസ
എകസിബസിഷന് കമ നമ്പര്

ആകക1 2 3 4 5 6 7 8 9

ശ്രതീ. നസിധസിന് ചെനന് 323 276.75 206.75 806.5

ശ്രതീ. അജസി.കക.വര്ഗതീസസ 323 506.2 566.66 1395.86

ശ്രതീ. അരുണ് 323 276.75 422.5 1022.25

ശ്രതീ. അശന്വേസിന്കൃഷ്ണ 323 276.75 599.75

ശ്രതീ.എന്.ഐ. അനസിലകുമസ്ഥാര് 506.2 1346.25 2840 206.75 4899.2

ശ്രതീമതസി രമര.കക.ജയപസ്ഥാലന് 506.2 1346.25 1852.45

ശ്രതീ. പസി. ശരതസ 506.2 566.66 1072.86

ശ്രതീ. എന്.എസസ. സനന്തസ്ഥാഷസ 323 506.2 566.66 1346.25 2840 422.5 206.75 6211.36

ശ്രതീ. എ. കലനസിന് 276.75 276.75

ശ്രതീ. മണസികണ്ഠന് തമ്പസി 1346.25 1346.25

ശ്രതീ. ഡസി.ബസി. ദേതീപു 2840 120 2960

ശ്രതീ. സബതീഷസ 206.75 206.75

ശ്രതീ. രസ്ഥാജസനമസ്ഥാഹന് 120 120

ആകക 1615 2531 1699.98 1107 5385 8520 845 827 240 22770
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പുസ്തക  പ്രദേര്ശനതസില  കുറവ  വന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിവരന  അനുബനന  10 ല

നചെര്തസിരസിക്കുന്നു.

2-6.2 കസയസിലസസ  വസിഭസ്ഥാഗതസി  കന്റെ   നമലനനസ്ഥാടതസില  നടത്തുന  പുസ്തക
പ്രദേ  ര്ശ  നങ്ങളുകട  വസിവരങ്ങളടങ്ങസിയ  രജസിസറുന  നസസ്ഥാകസ  സസ്ഥാറസസ
റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുന പരസിപസ്ഥാലസിനകണതസ അനസിവസ്ഥാരരന

2017-18 സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷന ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കസയസിലസസ  വസിഭസ്ഥാഗതസികന്റെ

നമലനനസ്ഥാടതസില  നടതസിയ 12 പുസ്തക പ്രദേര്ശനങ്ങളുകട  ഫയലുകളസ്ഥാണസ   ഓഡസിറസിനസ

ലഭസിച്ചതസ.  ഇതസില  നസിനസ  വസിഭസിനമസ്ഥായസി  13  പുസ്തക  പ്രദേര്ശനങ്ങള്ക്കു   പുസ്തകന

വസിതരണന കചെയ്തതസികന്റെ രജസിസറുകള് കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില നസിന്നുന പരസിനശസ്ഥാധനയ്ക്കു

ലഭസിച.  2017ജൂണ്  5  മുതല  17 വകര  നടന  പുസ്തക  പ്രദേര്ശനതസികന്റെ  എസസ

പസി.3/1340/17/സസില  നമ്പരസ്ഥായുള്ള  ഫയലസ്ഥാണസ  കസയസിലസസില  നസിന്നുന

ലഭസികസ്ഥാതസിരുനതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരന  ഫയലുകള്  ലഭസികസ്ഥാതസിരുനസ്ഥാല  പുസ്തക

പ്രദേര്ശനങ്ങളസിലൂകട  ലഭസിക്കുന  വരവന,  പുസ്തകങ്ങള്  നഷകപടസിട്ടുകണങസില  പ്രസ്തുത

വസിവരവന പരസിനശസ്ഥാധസിച കൃതരത ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാന് കഴസിയസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരരന സനജസ്ഥാതമസ്ഥാകുന.

ആയതസിനസ്ഥാല  പ്രദേര്ശനതസികന്റെ  നപരസ,  കസ്ഥാലയളവസ,  ആകക  കണസിജന്സസി  തക

അനുവദേസിച്ചതസ,  ജതീവനകസ്ഥാര്,  ആകക കണസിജന്സസി തക കചെലവസ്ഥായതസ,  കണസിജന്സസി

തക കമതീകരസിച്ചതസ,  തതീയതസി,  രസതീതസ  നന,  വസിലപന  വസിവരന  (മുഖവസില,  കമതീഷന്,

ആകക),  തക ഒടുകസ  വരുതസിയ തതീയതസി,  രസതീതസ  നന,  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയ തതീയതസി

മുതലസ്ഥായ വസിവരങ്ങള് ഉള്കപടുന രജസിസര് സൂക്ഷസിനകണതസ്ഥാണസ.

എറണസ്ഥാകുളന വസിമന്സസ അനസസ്ഥാസസിനയഷന് ഹസ്ഥാളസില ഒനക്ടസ്ഥാബര് 5 മുതല 16 വകര

നടന എസസ.പസി.3/2217/17/സസില നമ്പര് ഫയല പ്രകസ്ഥാരമുള്ള പുസ്തക പ്രദേര്ശനതസികന്റെ

സസ്ഥാറസസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  67 നസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  പുസ്തകനമളയസില വസിറതന,  നശഷസിക്കുനതമസ്ഥായ

പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണന  പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ  പ്രസ്തുത  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി

സൂക്ഷസിനകണതന പരസിനശസ്ഥാധനയ്ക്കു ലഭരമസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.
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2-6.3 പുസ്തക  പ്രദേര്ശനങ്ങള്കസ്ഥായസി  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ  പുതസിയ  നസസ്ഥാഫസ കവയറസിലുന
പരസിമസിതസികള് നസിലനസിലക്കുന്നു 

 പുസ്തക പ്രദേര്ശനങ്ങള്കസ്ഥായസി തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ  പുതസിയ  നസസ്ഥാഫസ കവയറസില ഒരു സമയന

ഒരു പ്രദേര്ശനവസിലനയുകട വസിവരന മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ നസിലവസില നലകസ്ഥാന് കഴസിയുനതസ.  ഒരു

പ്രദേര്ശനവസിലനയസ  നശഷന  മകറസ്ഥാരു   പ്രദേര്ശനവസിലനയുകട  വസിവരങ്ങള്

നസസ്ഥാഫസ കവയറസിനു നലകുന നവളയസില നസിലവസില സൂക്ഷസിച്ചസിരസിക്കുന പ്രദേര്ശനതസികന്റെ

വസിവരങ്ങള് പൂര്ണമസ്ഥായുന  നതീകന  കചെനയണതകണനസ്ഥാണസ   ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കസയസിലസസ

വസിഭസ്ഥാഗന അറസിയസിച്ചതസ.  കൃതരമസ്ഥായ ആവശരകത മനസസിലസ്ഥാകസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ ഇതരതസില

ഒരു  നസസ്ഥാഫസ കവയര്  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയകതനസ  ഇതസില  നസിനസ  വരകമസ്ഥാണസ.

പുതസിയ  നസസ്ഥാഫസ കവയര്  നസിലവസില  വനതസിനു  നശഷമുള്ള  മുഴുവന്  പ്രദേര്ശന

വസിലനകളുകടയുന റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള് പുതസിയ നസസ്ഥാഫസ കവയറസില ഇലസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരരമസ്ഥാണസ

നസിലവസിലുള്ളതസ. മുന്കസ്ഥാല പ്രദേര്ശന വസിലന സനബനസിച്ച വസിവരങ്ങള് നതീകന കചെയസ്ഥാകത

തകന പുതസിയവ നലകസ്ഥാവന തരതസിലുള്ള നസസ്ഥാഫസ കവയര്  നസിര്മസികസ്ഥാകമനസിരസികക

ഈ രതീതസിയസില നസസ്ഥാഫസ കവയര് നസിര്മസിച്ചതസ അഭസികസ്ഥാമരമല. എസസ.പസി3/2217/17/സസില

നമ്പര്  ഫയല  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  പുസ്തക  പ്രദേര്ശനതസികന്റെ  നസസ്ഥാകസ  സസ്ഥാറസസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ

ആവശരകപട്ടു നലകസിയ എന്കന്വേയറസി നമ്പര് 67 നസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസ

നമലറഞ്ഞെ  നസസ്ഥാഫസ കവയര്  പരസിമസിതസി  കസ്ഥാരണമസ്ഥാകണനസ  വരകമസ്ഥാണസ.  അധസിക  തക

നലകസ്ഥാകത  തകന  നസസ്ഥാഫസ കവയറസില  ആവശരമസ്ഥായ  മസ്ഥാറന  വരുതസി  പുതസിയ

നസസ്ഥാഫസ കവയര് ഉപനയസ്ഥാഗസികസ്ഥാന് ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ നടപടസികള് സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

2-7 വസിജസ്ഥാന ഷകരളസി പരസര വരുമസ്ഥാനന ഈടസ്ഥാകസിയസിടസില  -   
പരസര രജസിസര് പരസിപസ്ഥാലസിനകണതസ്ഥാണസ

      2017-18  സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷന  57,500/-  രൂപ  പരസരയസിനതസില വരവസ്ഥായസി

വസിജസ്ഥാന ഷകരളസി പരസര രജസിസറസില നരഖകപടുതസിയസിട്ടുണസ. എനസ്ഥാല 7,500/- രൂപ

മസ്ഥാതനമ സസ്ഥാപനതസില ലഭസിച്ചസിചള. മുന് സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷന 3,87,100/-  രൂപ ഈ

ഇനതസില ലഭസിച്ചസിരുന്നു. വസിജസ്ഥാന ഷകരളസി പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചസ ഏകനദേശന രണസ വര്ഷന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -54- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



പസിനസിടസിട്ടുന  പരസരതക  ബനകപട  സസ്ഥാപനങ്ങളസില  നസിന്നുന  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാതതസ

ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  തക  ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനസ  സതന്വേര  നടപടസികള്

സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

കസക്ഷനുകള്  സൂക്ഷസിക്കുന  രജസിസറുകളസില  കരതരമസ്ഥായ  നപജസ  നമ്പരുകള്

ഉകണനസ  ബനകപട  നമലധസികസ്ഥാരസി  സസ്ഥാക്ഷരകപടുനത്തുണതണസ.  എനസ്ഥാല

വസിജസ്ഥാനഷകരളസി പരസര രജസിസര് നമലധസികസ്ഥാരസി സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസിയസിടസില.  കൂടസ്ഥാകത

പരസര  രജസിസറസികന്റെ  പുറന  ചെടയസില  2015  കസപസറനബര്  2  എനസ

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുകണങസിലുന  കമയസ  മസ്ഥാസന  മുതലുളള  പരസര  വസിവരങ്ങളസ്ഥാണസ

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ളതസ.  ഇനതസ്ഥാകടസ്ഥാപന വര്ഷവന നരഖകപടുതസിയസിടസില. രജസിസറസികന്റെ 1

മുതല 8  വകരയുള്ള നപജുകള് കതീറസി മസ്ഥാറസിയ നസിലയസിലുമസ്ഥാണസ കസ്ഥാണുനതസ.  ആയതസികന്റെ

കസ്ഥാരണവന  രജസിസറസില  എഴുതസിനച്ചര്തസിടസില.   രജസിസറുകള്  കുറമറ  രതീതസിയസില

പരസിപസ്ഥാലസിക്കുനതസിനസ ബനകപട ഉനദേരസ്ഥാഗസര് ശ്രദ്ധസിനകണതസ്ഥാണസ.

2-8 നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ സനസസ്ഥാര പുസ്തകശസ്ഥാല  -   വസിലപന 
തക ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കരസ്ഥാഷസില ഒടുക്കുനതസിനസ കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന 

സനസസ്ഥാര  പുസ്തകശസ്ഥാലയസില  21.08.2018  നസ  ഓഡസിറസ  വസിഭസ്ഥാഗന  നടതസിയ

പരസിനശസ്ഥാധനയസില  2017-18  കല  വസിലപന  തകകള്  പലതന  വളകര  ദേസിവസങ്ങള്ക്കു

നശഷമസ്ഥാണസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കരസ്ഥാഷസില ഒടുകസിയസിട്ടുള്ളതസ എന്നു കകണതസി. 

1)  2017-18  വര്ഷകത കരസ്ഥാഷസ  ഇന്നവസ്ഥായസിസസ രജസിസര്,  വസിലപന തക ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

കരസ്ഥാഷസില  അടച്ചതസികന്റെ  രസതീതകള്  എനസിവ  പ്രകസ്ഥാരന  തക  ഒടുക്കു  വരുതസിയ

ദേസിവസതസികന്റെ  തനലദേസിവസന  വകരയുള്ള  വസിലപന  തകകള്  മുഴുവനസ്ഥായുന  കരസ്ഥാഷസില

ഒടുകസിയസിടസില.
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കമ നന വസിലപന തതീയതസി വസിലപന
തക

തക ഒടുകസിയ
രസതീതസ നന/

തതീയതസി

ഒഴസിവസ്ഥാകസിയ തക/
വസിലപന തതീയതസി

ഒഴസിവസ്ഥാകസിയ
തക

ഒടുകസിയ
രസതീതസ നന/

തതീയതസി

1. 29.04.2017 മുതല
09.05.17 വകര

7,621/- 47628/ 10.05.17 626/- രൂപ 
തതീയതസി 09.05.17

47630/
11.05.17

2. 21.06.2017
മുതല 24.06.17

വകര

6,838/- 47747/27.06.17 480/- രൂപ 
തതീയതസി 24.06.17

47760/
01.07.17

3. 05.07.2017 മുതല
06.07.17 വകര

3,116/- 47786/11.07.17 384/- രൂപ, 
തതീയതസി 07.07.17

328/- രൂപ 
തതീയതസി 10.07.17

47791/
13.07.17

4. 14.07.2017 മുതല
22.07.17 വകര

6,056/- 47821/25.07.17 480/- രൂപ 
തതീയതസി 24.07.17

47889/
25.08.17

5. 27.07.2017 മുതല
10.08.17 വകര

23,738/- 47864/11.08.17 217/ രൂപ
833/- രൂപ
106/- രൂപ

തതീയതസി 10.08.17

47909/
30.08.17

നമല  പടസികയസില  കമ  നമ്പര്  4  കല  ഒഴസിവസ്ഥാകസിയ  തക  480/-  രൂപ  ഒരു

മസ്ഥാസതസിനുനശഷവന കമനമ്പര് 5 കല ഒഴസിവസ്ഥാകസിയ ആകക തകയസ്ഥായ 1,156/- രൂപ 20

ദേസിവസതസിനു നശഷവമസ്ഥാണസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കരസ്ഥാഷസില ഒടുകസിയതസ.

2)  24.07.2017  കല  Cash/825/2017/SKRA  മുതല  26.07.2017  കല

Cash/827/2017/SKRA  വകരയുള്ള  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ബസില്ലുകള്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  773/-  രൂപ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കരസ്ഥാഷസില  അടച്ചതസ  ഒരു  മസ്ഥാസതസിനുനശഷന  25.08.2017  കല  47889

നമ്പര്  രസതീതസ  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.  നമല  അപസ്ഥാകതകള്  സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര്  21/04.09.2018  നസ മറുപടസി നലകസിയസിടസില.  ഇപ്രകസ്ഥാരന വസിലപന

തക  യഥസ്ഥാസമയന  ഒടുകസ്ഥാകത  ജതീവനകസ്ഥാര്  ഷകവശന  വയ്ക്കുന  പ്രവണത

തടയുനതസിനുള്ള നടപടസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഷകകകസ്ഥാനള്ളണതസ്ഥാണസ.
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2-9 നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  നടതസിപസ  -  അധസികൃതരുകട
ശ്രദ്ധ അനസിവസ്ഥാരരന

 

2-9.1 വര്ഷന തസിരസിചള്ള നസസ്ഥാകസ രജസിസര് പരസിപസ്ഥാലസിനകണതസ്ഥാണസ

       പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന നഗസ്ഥാഡക്കൗണ് ആരനഭസിച്ച കസ്ഥാലതസ തടങ്ങസിയ രജസിസറുകളസിലസ്ഥാണസ

നസിലവസിലുന  പുസ്തകങ്ങളുകട  നസസ്ഥാകസ  സനബനസിച്ച  വസിവരന  എഴുതസി  നപസ്ഥാരുനതസ.  ഇതസ

നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  നപസ്ഥാകലയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുകട  കൃതരത  ഉറപ്പു

വരുത്തുനതസിനസ തടസന സൃഷസിക്കുന.  ഒനര സസില നമ്പരുള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട എണ്ണന പല

നസസ്ഥാകസ രജസിസറുകളസില വരസ്ഥാപസിച കസിടക്കുനതസ പുസ്തകങ്ങളുകട നതീകസിയസിരസിപ്പുന, ഡസിമസ്ഥാന്റെസ

ഇഷഷ്യു നനസ്ഥാടസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട എണ്ണവന തമസില കപസ്ഥാരുതകപടുത്തുനതസിനസ

ബുദ്ധസിമുട്ടുണസ്ഥാക്കുന്നുണസ.  കൂടസ്ഥാകത  ആദേരകസ്ഥാല  നസസ്ഥാകസ  രജസിസറുകളസികല  നപജുകളസില

പലതന നശസിച നപസ്ഥായ അവസയസിലസ്ഥാണസ.  ഇതരന മുന്കസ്ഥാല രജസിസറുകള് തടര്ന്നുന

ഉപനയസ്ഥാഗസികസ്ഥാതസിരസികസ്ഥാന് പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന അധസികൃതര് ശ്രദ്ധ കചെലുനതണതസ്ഥാണസ.

2019-20 മുതല വര്ഷന തസിരസിചള്ള നസസ്ഥാകസ രജസിസര് എഴുതസി സൂക്ഷസിനകണതസ്ഥാണസ. 

2-9.2 രസതീതസ ബുക്കുകളുകട നസസ്ഥാകസ രജസിസര് സൂക്ഷസിപസികല അപസ്ഥാകതകള്

        പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസില  സൂക്ഷസിച്ചസിരുന  രസതീതസ  ബുക്കുകളുകട  നസസ്ഥാകസ

രജസിസറസില കകണതസിയ അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

1. എകസിബസിഷന്  ആവശരതസിനസ  നലകസിയ  ബസില  ബുക്കുകള്  തസിരസികക

ലഭസിക്കുനമ്പസ്ഥാള് നസസ്ഥാകസ രജസിസറസില നചെര്ക്കുനസില. 

2. നസിലവസില  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസില  നശഷസിക്കുന  ബസില  ബുക്കുകള്  (നമ്പര്

189,190,196,200,209,210,222)  കഹഡസ  ഓഫതീസസില നസിന്നുന ഇവ എനസ്ഥാണസ

ലഭസിച്ചതസ എനതസ സനബനസിച്ച വസിവരങ്ങള് ഇല. 

3. 182,183,184,186,187,188  എനതീ  നമ്പരുകളസികല  ബസില  ബുക്കുകള്  വസിതരണന

കചെയ്തതസിടസില, എനസ്ഥാല ഇവ സസ്ഥാപനതസില ലഭരവമല. 
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4. 209,210  എനതീ നമ്പര് ബസില ബുക്കുകള്  31.03.2018  നുന  222  നമ്പര് ബുകസ

05.12.2017  നുന  വസിതരണന  കചെയ്തതസ്ഥായസി  രജസിസറസില

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുകണങസിലുന അവ സസ്ഥാപനതസില തകനയുണസ.

5. നസസ്ഥാകസ രജസിസറസികന്റെ നപജുകള് തടര്ച്ചയസ്ഥായസി ഉപനയസ്ഥാഗസിക്കുനസില.  ഉദേസ്ഥാനഃ നപജസ

13 നസ നശഷന നപജസ 21 ല നരഖകപടുതലുകള് വരുത്തുകയുന  വതീണ്ടുന നപജസ 14

ല 2017-18 മുതല എനസ കസ്ഥാണസിച്ചസ തടര്ന്നുപനയസ്ഥാഗസിക്കുയുന കചെയ്തസിട്ടുണസ.

         ഇതസ സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണതസിനസ മറുപടസി നലകസിയസിടസില.

(നമ്പര് 6/25.10.2018). നമല അപസ്ഥാകതകള് പരസിഹരസിച്ചസ രസതീതസ ബുക്കുകളുകട നസസ്ഥാകസ

രജസിസര് പരസിനശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

2-9.3  ഓണ്ഷലന്  നസസ്ഥാകസികല  അപസ്ഥാകത  പരസിഹരസിക്കുനതസിനസ  നടപടസി
സന്വേതീകരസിച്ചസിടസില

     പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാലയസില നടതസിയ ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധനയസില ഓണ്ഷലന്

നസസ്ഥാക്കുന  ഭക്കൗതസിക   പരസിനശസ്ഥാധനയസില  കകണതസിയ  എണ്ണവന  തമസില

കപസ്ഥാരുതകപടുനസില. ചെസില ഉദേസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

സസില നന ഓണ്ഷലന് നസസ്ഥാകസ ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധനയസില
കണതസ

3654 57 ഇല

2986 8 ഇല

2968 ഇല 52

4048 ഇല 43
              

ഇതസ സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണതസിനസ ലഭസിച്ച മറുപടസി പ്രകസ്ഥാരന

2017-18  കല  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  നടതസി  04.04.2018  നസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ

പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്കസ  നലകുകയുന  അനദ്ദേഹന  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ

കഹഡസ  ഓഫതീസസിനലയസ  അയച്ചസിട്ടുള്ളതമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  ഓണ്ഷലന്  അപസനഡഷന്

സനബനസിച്ച  അപസ്ഥാകതകള്  16.05.2018,  06.08.2018  തതീയതസികളസില  നഷസ്ഥാറുന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -58- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



മസ്ഥാനനജര് അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടകറ അറസിയസിച്ചസിട്ടുണസ.  06.08.2018  കല കതസ പ്രകസ്ഥാരന

2018  ജൂഷല-ആഗസസ  മസ്ഥാസതസില  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികല

നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില  നസസ്ഥാകസ  കസിയറന്സസ  നടതസിയനപസ്ഥാള്  നസസ്ഥാകസിലസിലസ്ഥാത  പല

പുസ്തകങ്ങളുന  നസസ്ഥാകസില  ഉള്കപടസിട്ടുണസ  എനസ  നഷസ്ഥാറൂന  മസ്ഥാനനജര്,  അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടകറ  അറസിയസിച്ചസിട്ടുണസ.  ഇതരതസില  ഡസി.എന്  പ്രകസ്ഥാരമലസ്ഥാത  പുസ്തകങ്ങള്

നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പുസ്തകശസ്ഥാലയസികല നസസ്ഥാകസിനലകസ ഉള്കപടസിട്ടുനണസ്ഥാ എനസ നസ്ഥാളസിതവകര

പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  നസിലവസിലുള്ള  സനവസിധസ്ഥാനമുപനയസ്ഥാഗസിച്ചസ  ഇകസ്ഥാരരതസില  ഒരു

പരസിനശസ്ഥാധന നടതസി ഉചെസിതമസ്ഥായ നടപടസി സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

2-9.3.i വരവസ തക ഷകവശന സൂക്ഷസിച്ചതസ കുറകരന

    നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പുസ്തകശസ്ഥാലയസില  63134/03.07.17,  63136/12.7.17  ബസില്ലുകളസില

വസിലപന നടതസിയതസികന്റെ വരവസ്ഥായ 12,950/- രൂപ (8,400+4,550) 13.12.2017 നസ്ഥാണസ

ബസ്ഥാങസിലടച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസിനസ നലകസിയ വസിശദേതീകരണന പ്രകസ്ഥാരന,  പുസ്തകങ്ങള് പ്രസസില

നസിനസ നനരസിടസ നഷസ്ഥാറൂമസിനലകസ എതസിച്ചസ ഓണ്ഷലന് നസസ്ഥാകസില നചെര്കസ്ഥാകത മസ്ഥാനന്വേല

ബസില  വസിലപനയസ്ഥാണസ  നടതസിയതസ  എന്നുന,  പുതസിയ  നഷസ്ഥാറുന  മസ്ഥാനനജര്

ചെസ്ഥാര്കജടുതതസികന തടര്നസ്ഥാണസ ഈ തക ബസ്ഥാങസില അടച്ചകതന്നുമസ്ഥാണസ.  വരവസ തക,

കതസ്ഥാടടുത  പ്രവൃതസി  ദേസിവസന  ബസ്ഥാങസില  അടകസ്ഥാകത  ഏകനദേശന  5  മസ്ഥാസനതസ്ഥാളന

ഷകവശന  വച്ചതസ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  ഇതസിനുതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ

ഉനദേരസ്ഥാഗസകനതസികര നസിയമപരമസ്ഥായ നടപടസി സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

            വസിലപന വസിഭസ്ഥാഗന കമ്പറ്റ്യൂടര്വലകരസിച്ചസിട്ടുന നസസ്ഥാകസ കമതീകരണതസില

ഉണസ്ഥാകുന പസ്ഥാളസിച്ചകള് ഒഴസിവസ്ഥാക്കുനതസിനസ ബനകപട അധസികസ്ഥാരസികള് ശ്രദ്ധസിനകണതന

ആവശരകമങസില  അപസനഡഷന്  നടത്തുനതസിനസ  നടപടസികള്  സന്വേതീകരസിനകണതമസ്ഥാണസ.

ഭസ്ഥാവസിയസില  അച്ചടസിച്ചസ  ലഭസിക്കുന  പുസ്തകങ്ങള്  നഷസ്ഥാറൂമസില  എത്തുനതസിനസ  മുമ്പസ്ഥായസി

ഓണ്ഷലന് നസസ്ഥാകസില ഉള്കപടുതസി എനസ ഉറപസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.
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2-9.4  പുസ്തകപ്രദേര്ശനതസിനസിടയസില  പുസ്തകങ്ങള്  നഷകപട്ടു    -    ആകക
3,298/-   രൂപയുകട നഷന

       ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനതസികന്റെ ആഭസിമുഖരതസില

നടന  പുസ്തകപ്രദേര്ശനങ്ങളസില  ആകക  33 പുസ്തകങ്ങള്  നഷകപട്ടു.  പ്രസ്തുത

പുസ്തകങ്ങളുകട ആകക മുഖവസിലയസ്ഥായ 3,298/- രൂപ ഉതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായ ഉനദേരസ്ഥാഗസരസില

നസിനസ  ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.  നഷന  കണകസ്ഥാകസിയ  പുസ്തക  പ്രദേര്ശനങ്ങളുകട  വസിവരന

ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു. 

കമ
നന

പുസ്തക പ്രദേര്ശനതസികന്റെ നപരസ നഷ തക

1 കണ്ണൂര് മഹസ്ഥാത്മ മന്ദസിരന പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 1,996/-

2 തസിരൂര്  മലയസ്ഥാളന  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന

185/-

3 വയനസ്ഥാടസ  കലപറ  എസസ.എസസ.എ
പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന

815/-

4 മുറകതസ്ഥാരു പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 140/-

5 വസിദേരസ്ഥാരനഭന സനസസ്ഥാന സര്നഗസ്ഥാത്സവന 120/-

6 തൃശ്ശൂര്  സസ്ഥാഹസിതര  അകസ്ഥാദേമസി
പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന

42/-

 

   പുസ്തനകസ്ഥാത്സവവമസ്ഥായസി  ബനകപടസ  ഉതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായ  ജതീവനകസ്ഥാരസില

നസിന്നുമതീടസ്ഥാനകണ തക സനബനസിച്ച വസിവരന ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

നപരസ
എകസിബസിഷകന്റെ കമനമ്പര്

ആകക
തക 

1 2 3 4 5 6

ശ്രതീ. ഷസിബസിതസ. വസി.ബസി 665.33/- - - - - - 665.33/-

ശ്രതീ. കക.നജരസ്ഥാതസിഷസ കുമസ്ഥാര് 665.33/- 92.5/- 271.6/- 35/- - 14/- 1078.43/-

ശ്രതീ. എന്. മനനസ്ഥാജസ കുമസ്ഥാര് 665.33/- - 271.6/- 35/- 40/- 14/- 1025.93/-

ശ്രതീ. വസി. അനതീഷസ - 92.5/- - 35/- - 14/- 141.5/-
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ശ്രതീമതസി എന. കനഹബതസ - 271.6/- 35/- - - 306.6/-

ശ്രതീ. പസി. മുഹമദേസ 
ഇസസഹസ്ഥാഖസ

- - - - 40/- - 40/-

ശ്രതീമതസി റസി. ഉഷ - - - - 40/- - 40/-

ആകക തക 1996/- 185/- 815/- 140/- 120/- 42/- 3298/-

പുസ്തക  പ്രദേര്ശനതസില  കുറവ  വന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിവരന  അനുബനന  11 ല

നചെര്തസിരസിക്കുന്നു.

നഷകപട  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസില  ഉതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായ  ഉനദേരസ്ഥാഗസരസില  നസിന്നുന

ഈടസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  നടപടസികള്  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന

ഷകകകസ്ഥാനള്ളണതസ്ഥാണസ.

2-9.5 നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്    -   2017-18
വ  ര്ഷസ്ഥാവ  സസ്ഥാനകത  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷനസില    9,871/-
രൂപയുകട പുസ്തകങ്ങളുകട കുറവസ 

31.03.2018  കല  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസികല  നസസ്ഥാകസ

കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരന  9,871/-  രൂപ മുഖവസിലയുള്ള  93  പുസ്തകങ്ങളുകട

കുറവസ  കകണതസിയസിട്ടുണസ.  കുറവസ വന പുസ്തകങ്ങളുകട വസില നഗസ്ഥാഡക്കൗണ് മസ്ഥാനനജരസില

നസിന്നുന ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.  കുറവസ  വന പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന അനുബനന  12 ല

ഉള്കപടുതസിയസിരസിക്കുന്നു.

2-10  കണ്ണൂര്  പുസ്തക  വസിലപനശസ്ഥാല  –  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ബസിലസിനഗസില
ഉള്കപടുതസ്ഥാകത  നനരസിട്ടുള്ള  വസിലപന  -  അപസ്ഥാകത
പരസിഹരസിനകണതസ്ഥാണസ

       കണ്ണൂര് പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാലയസികല 2017 ഏപ്രസില മുതലുള്ള കമ്പറ്റ്യൂടര് ബസില്ലുകള്

പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചതസില  പുസ്തകവസിലപനയസിലൂകട  ലഭസിച്ച  1,807/-  രൂപയുകട  കമ്പറ്റ്യൂടര്

ബസില്ലുകള്  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാന്  നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജര്കസ  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  തടര്ന്നുള്ള
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പരസിനശസ്ഥാധനയസില  13  വരതരസ്ത  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ബസില്ലുകളസില  പുസ്തകങ്ങള്  അധസികമസ്ഥായസി

എഴുതസി  നചെര്ത  നസിലയസിലസ്ഥാണസ  1,807/-  രൂപയുകട  പുസ്തകങ്ങള്  വസിലപന

നടതസിയസിട്ടുള്ളതസ. അപ്രകസ്ഥാരമുള്ള ബസില്ലുകളുകട വസിവരങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

തതീയതസി ബസില നന അധസികമസ്ഥായസി എഴുതസി
നചെര്ത വസിലപന തക

1. 09.11.17 CASH/227/17 55/-

2. 16.11.17 CASH/235/17 120/-

3. 29.11.17 CASH/242/17 42/-

4. 07.02.18 CASH/275/18 245/-

5. 12.02.18 CASH/276/18 49/-

6. 21.02.18 CASH/282/18 105/-

7. 18.12.17 CASH/253/17 140/-

8. 02.11.17 CASH/223/17 111/-

9. 10.10.17 CASH/223/17 37/-

10. 19.04.18 CASH/317/18 234/-

11. 18.06.18 CASH/329/18 244/-

12. 20.06.18 CASH/331/18 260/-

13. 01.08.18 CASH/362/18 165/-

ആകക 1,807/-

         നമലപറഞ്ഞെ തക കരസ്ഥാഷസ കസയസിലസസ രജസിസറസിലുന കരസ്ഥാഷസ ബുകസിലുന വരവസ

കചെയ്തസിടസില.  ഇതസ  സനബനസിച്ചസ  വസിശദേതീകരണന  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  06.08.2018  നസ

നലകസിയ  ഓഡസിറസ   അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  1  നസ  ലഭസിച്ച  മറുപടസിയസില  ഓണ്ഷലന്

വസിലപന നസസ്ഥാഫസ കവയറസില, നസസ്ഥാകസികലടുകസ്ഥാത പുസ്തകങ്ങള് വസിലപന നടനതണസി

വനതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ബസിലസില  അധസികമസ്ഥായസി  എഴുതസി  നചെര്തസ  വസിലപന

നടതസിയതസ  എന്നുന  വസിലപന  സനബനസിച്ച  വസിവരന  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസിലുന,  കരസ്ഥാഷസ

കസയസിലസസ  രജസിസറസിലുന  നരഖകപടുതസ്ഥാന്  വസിട്ടുനപസ്ഥായതസ്ഥാകണന്നുമസ്ഥാണസ
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മറുപടസിയസിലുള്ളതസ.  ഇതരതസില  നസസ്ഥാകസിലസിലസ്ഥാത  പുസ്തകങ്ങള്  മറസ  ബസില്ലുകളസില

അധസികമസ്ഥായസി  എഴുതസി  നചെര്തസ  വസിലപന  നടത്തുനതന,  വസിലപന  വസിവരങ്ങള്

ബനകപട  രജസിസറുകളസില  നരഖകപടുതസ്ഥാതസിരസിക്കുനതന  കതറസ്ഥായ  പ്രവണതയസ്ഥാണസ.

പുസ്തകങ്ങള്  ഓണ്ഷലന്  നസസ്ഥാഫസ കവയറസികല  നസസ്ഥാകസില  ലഭരമകലങസില  ഇതസ

സനബനസിച്ച  വസിവരന  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനനതനയസ്ഥാ  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ആസസ്ഥാനനതനയസ്ഥാ  അറസിയസിച്ചസ  പരസിഹരസിനകണതസ്ഥാണസ.  ഓണ്ഷലന്  നസസ്ഥാകസില

തടര്ന്നുന  പുസ്തകങ്ങള്  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരരമുണസ്ഥായസ്ഥാല  മസ്ഥാനന്വേല  ബസില  നലകസി

മസ്ഥാതനമ  ഭസ്ഥാവസിയസില  വസിലപന  നടതസ്ഥാവ.  ഓണ്ഷലന്  നസസ്ഥാകസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുനമ്പസ്ഥാള്

തകന എലസ്ഥാ മസ്ഥാനന്വേല ബസില്ലുകളുന കമ്പറ്റ്യൂടര് ബസില്ലുകളസ്ഥാകസി സൂക്ഷസിനകണതസ്ഥാണസ.
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ഭസ്ഥാഗന   - 3

കചെലവസ കണക്കുകളസിനന്മേലുള്ള ഓഡസിറസ നസിരതീക്ഷണങ്ങള്

3-1 കരടസ നസിയമനചെടങ്ങള് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിടസില – നസിയമനന 
പസി  .  എസസ  .  സസി കസ വസിടസ്ഥാന് ഷവകുന്നു

      2018  കല ശമ്പള പരസിഷ്കരണ ഉതരവസ  (ജസി.ഒ.(എന.എസസ) 15/2018 സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ.

തതീയതസി 31.03.18) പ്രകസ്ഥാരന വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസില 62 ഉന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില

71  ഉന നചെര്നസ ആകക  133  തസ്തസികകളസ്ഥാണസ സര്കസ്ഥാര് അനഗതീകരസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസില

കഡപറ്റ്യൂനടഷനസില  നജസ്ഥാലസി  കചെയ്യുനവരടകന  35  ജതീവനകസ്ഥാര്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  സസിരന

ജതീവനകസ്ഥാരസ്ഥായുള്ളതസ. 

         വസ്ഥാര്ഷസിക ധനകസ്ഥാരര പതസിക പ്രകസ്ഥാരന സര്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാന്റെസിനതസില മസ്ഥാതമസ്ഥായസി

5,55,67,000/-  രൂപ  വരവന  8,30,22,264/-  രൂപ  കചെലവന  നടനസിട്ടുണസ.  ഇതയുന

വലസിയ തകയുകട വരവസ കചെലവകള് ഉള്ള സസ്ഥാപനതസില ആകകയുള്ള ജതീവനകസ്ഥാരസില

26% മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ സസിരന ജതീവനകസ്ഥാര്. സസ്ഥാമ്പതസിക കസ്ഥാരരങ്ങള് ഷകകസ്ഥാരരന കചെയ്യുന

ഉതരവസ്ഥാദേസിതകപട പല തസ്തസികകളസിലുന സസിരന ജതീവനകസ്ഥാരസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ സുഗമമസ്ഥായ പ്രവര്തനതസിനസ തടസമുണസ്ഥാകുന്നു.

            18.08.1999 കല ജസി.ഒ(പസി) 35/99/സസി.എ.ഡസി സര്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല മുഴുവന് നസിയമനങ്ങളുന പസി.എസസ.സസി മുഖസ്ഥാന്തസിരന നടതണകമനസ

ഉതരവസ്ഥായസിട്ടുണസ. കൂടസ്ഥാകത 21.11.2000 കല ഒ.പസി. നന. 32287/2000 എന നകസസികന്റെ

വസിധസിയസില  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  എലസ്ഥാ  ഒഴസിവകളസിലുന  നസിയമനന

നടത്തുനതസിനസ  പസി.എസസ.സസി  യസിനലയസ  അറസിയസികണകമന്നുന,  അടസിയന്തസിര

സസ്ഥാഹചെരരമസ്ഥാകണങസില എനനപസ്ഥായസ കമന്റെസ എകസനചെഞസ വഴസി ഒഴസിവകള് നസികതണകമന്നുന

നസിഷ്കര്ഷസിച്ചസിട്ടുണസ.  04.04.2017  ല  നചെര്ന  ഭരണസമസിതസി  നയസ്ഥാഗതസികന്റെ  അജണ

കുറസിപസില  (കമ  നമ്പര്  17)  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  നസിയമനങ്ങള് പസി.എസസ.സസി  ക്കു
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വസിടുനതസിനസ്ഥായസി  നസിയമന  ചെടങ്ങളുകട  കരടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള  നടപടസികള്

സന്വേതീകരസിച വരസികയസ്ഥാണസ  എനസ  പറയുന്നുണസ.  ഇതസ  സനബനസിച്ച നസിലവസികല സസിതസി

അറസിയസിക്കുനതസിനസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസിനസ  (നമ്പര്  41/28.11.2018)

നസ്ഥാളസിതവകര മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

              11.06.2009 ല ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കരടസ നസിയമന ചെടങ്ങള് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി

സര്കസ്ഥാരസിനലയസ  സമര്പസിച്ചസിരുന്നു.  ഇതസികല  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിക്കുനതസിനസ

സര്കസ്ഥാരസില  നസിനസ  തസിരസിച്ചയച്ചതസിനസ  06.05.2011  നസ്ഥാണസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ചെസില

നഭദേഗതസികള് വരുതസി സമര്പസിച്ചതസ.  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസില ഉണസ്ഥായസിരുന ചെസില

തസ്തസികകള് സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനലയസ  മസ്ഥാറസിയതസ  സനബനസിച്ചസ  06.07.11,

22.06.12,  13.08.12  തതീയതസികളസില  സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  കസ്ഥാരര  വകുപസില  നസിന്നുന  ലഭസിച്ച

കത്തുകള്കസ  മറുപടസി  നലകസ്ഥാതതസികന  തടര്നസ  13.03.2013  കല

651/ഡസി1/06/സസിഎഡസി നമ്പര് അര്ദ്ധ ഔനദേരസ്ഥാഗസിക കതസില ആവശരകപടതസ പ്രകസ്ഥാരന

04.05.2013  നസ  വസിവരങ്ങള്  അയച  കകസ്ഥാടുത്തു.   20.06.2014  ല

651/സസി1/06/സസിഎഡസി  അര്ദ്ധ  ഔനദേരസ്ഥാഗസിക  കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  പുതകസിയ  ഒരു  കരടസ

നസിയമന  ചെടന  അടസിയന്തസിരമസ്ഥായസി  സമര്പസിക്കുനതസിനസ  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഡയറക്ടനറസ്ഥാടസ,  സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  കസ്ഥാരരവകുപസ  ആവശരകപടസിരുന്നു.  വതീണ്ടുന

651/സസി1/06/സസിഎഡസി  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  04.11.2014,  06.06.2015

തതീയതസികളസിലുന 55/സസി1/17/സസിഎഡസി നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരന 22.09.2017, 10.01.2018

തതീയതസികളസിലുന  ആവശരകപടതസികന  തടര്നസ  22.03.2018  കല  ഇ 1/1141/09/സസില

നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  കരടസ  നസിയമനചെടങ്ങള്  സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  കസ്ഥാരരവകുപസിനലയസ

സമര്പസിച്ചസിരുന്നു.   നമല  കരടസ  ചെടങ്ങളസികല  നറ്റ്യൂനതകള്  ചൂണസികസ്ഥാണസിച  കകസ്ഥാണസ

നഭദേഗതസി  വരുതസി സമര്പസിക്കുനതസിനസ   ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനനസ്ഥാടസ  നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുന്നു.

എനസ്ഥാല നസ്ഥാളസിതവകര നറ്റ്യൂനതകള് പരസിഹരസിച്ചസ സമര്പസിച്ചസിടസില.

           06.07.2011  നസ ചെസില വസിവരങ്ങള് ആരസ്ഥാഞ്ഞു കകസ്ഥാണസ സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക കസ്ഥാരര

വകുപസില നസിന്നുന ലഭസിച്ച കതസിനസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  മറുപടസി നലകസിയതസ  04.05.2013  നുന
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20.06.2014 നസ കരടസ നസിയമനചെടങ്ങള് സമര്പസികസ്ഥാന് ആവശരകപടതസിനസ 22.03.2018

നുമസ്ഥാണസ  മറുപടസി  നലകസിയതസ.  സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  കസ്ഥാരരവകുപസില  നസിന്നുന  നസിരന്തര

നസിര്നദ്ദേശങ്ങള്  ഉണസ്ഥായസിട്ടുന  കരടസ  നസിയമന  ചെടങ്ങള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി  സമര്പസികസ്ഥാതതസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തു നസിന്നുള്ള ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  സസ്ഥാപനതസില സസിരന

ജതീവനകസ്ഥാരുകട  അപരരസ്ഥാപതയുന  നജസ്ഥാലസിഭസ്ഥാരവന  ഉള്ള  അവസയസില  സര്കസ്ഥാര്

ഉതരവണസ്ഥായസിട്ടുന  നസിയമനന  പസി.എസസി.സസി  കസ  വസിടുനതസിനസ  കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കുനസില  എനതസ  ഗക്കൗരവതരമസ്ഥാണസ.  ഇകസ്ഥാരരതസില

ഭരണസമസിതസിയുകട ഇടകപടലുകള് അടസിയന്തരമസ്ഥായസി ഉണസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

3-2 നസിയമ സസ്ഥാധുതയസിലസ്ഥാകതയുന  ,   നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള് 
പസ്ഥാലസികസ്ഥാകതയുമുള്ള നസിയമനങ്ങള് അനഗതീകരസിക്കുനസില 

നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ എനസിവസിടങ്ങളസികല വസിവസിധ

തസ്തസികകളസില  നടതസിയ  കരസ്ഥാര്  നസിയമനങ്ങളസില  നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്

പസ്ഥാലസിച്ചസിടസില.  13.03.2017  കല  ഇ 3/539/2017/സസില  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരന  കരസ്ഥാര്

നസിയമനതസിനസ  വസിജസ്ഥാപനന  പുറകപടുവസിക്കുകയുന  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ,  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ

എനസിവയുകട  അടസിസസ്ഥാനതസില  21.06.2017  പ്രസ്ഥാബലരതസില  റസ്ഥാങസ  ലസിസ്റ്റുകള്

നസിലവസില വരുകയുന  കചെയ.  എനസ്ഥാല റസ്ഥാങസ  ലസിസസില നസിന്നുന  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികള്കസ

നസിയമന  ഉതരവസ  നലകസിയതമസ്ഥായസി  ബനകപട  ഇ 1/1490/17/സസില  നമ്പര്  ഫയല

പലതവണ ആവശരകപടസിട്ടുന പരസിനശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകസിയസില.

3-2.1 കരസ്ഥാര് നസിയമനന  -   നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

          നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല ഒഴസിവള്ള റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര്, എഡസിനറസ്ഥാറസിയല

അസസിസന്റെസ, സബസ എഡസിറര് എനതീ തസ്തസികകളസില നടതസിയ കരസ്ഥാര് നസിയമനങ്ങളസികല

അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

എ)  നസിയമനതസിനുള്ള  വസിജസ്ഥാപനന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  സനബസ്ഥാര്ഡസിനനറസ
സര്വ്വതീസസ ചെടതസിനസ വസിരുദ്ധന

    കരസ്ഥാര് നസിയമനതസിനുള്ള വസിജസ്ഥാപനതസില റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര്, എഡസിനറസ്ഥാറസിയല

അസസിസന്റെസ എനസിവ കപസ്ഥാതവസ്ഥായ ഒരു തസ്തസികയസ്ഥായസ്ഥാണസ പരസിഗണസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  റസിസര്ച്ചസ
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ഓഫതീസര്/എഡസിനറസ്ഥാറസിയല അസസിസന്റെസ  - 9  ഒഴസിവകള്,  പ്രതസിമസ്ഥാസ ശമ്പളന  29200/-

എനസ്ഥാണസ  വസിജസ്ഥാപനതസില  പ്രസ്തസ്ഥാവസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  വസി ജസ്ഥാപനതസില  പറഞ്ഞെസിട്ടുള്ള

നയസ്ഥാഗരതകള് ചുവകട പറയുന്നു.

1) ഒരു അനഗതീകൃത സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസില നസിന്നുന നനടസിയ ഒനസ്ഥാന കസ്ഥാസസ അകലങസില

രണസ്ഥാനകസ്ഥാസസ  ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര  ബസിരുദേന/എഞസിനതീയറസിനഗസ,  കൃഷസി,  മൃഗസനരക്ഷണന,

ആനരസ്ഥാഗരന എനസിവയസിനലതസികലങസിലുന ലഭസിച്ച ഒനസ്ഥാന കസ്ഥാസസ അകലങസില രണസ്ഥാന കസ്ഥാസസ

ബസിരുദേന.

2) പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങളസിലൂകട കതളസിയസികകപട മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പ്രസ്ഥാവതീണരന.

3) പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങള് എഡസിറസ കചെയ്തസ പരസിജസ്ഥാനന.

4) നകസ്ഥാനളജുകള്,  യൂണസിനവഴസിറസികള്,  മറസ  ഗനവഷണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്

മുതലസ്ഥായവയസില നസിന്നുമുള്ള അധരസ്ഥാപന, ഗനവഷണ പരസിചെയന.

5) ഗനവഷണ/എഡസിറസിനഗസില 5 വര്ഷതസില കുറയസ്ഥാത പ്രവൃതസി പരസിചെയന.

          ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ജനറല&സനബസ്ഥാര്ഡസിനനറസ സര്വ്വതീസസ ചെട പ്രകസ്ഥാരന

റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസര്,  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല  അസസിസന്റെസ  എനസിവ വരതരസ്ത  നയസ്ഥാഗരതകള്

ആവശരമുള്ള  രണസ  തസ്തസികകളസ്ഥാണസ.  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല  അസസിസന്റെസ്ഥായസി  5  വര്ഷന

പ്രവൃതസി  പരസിചെയമുള്ള  ജതീവനകസ്ഥാരനസ  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാഷനസിലൂകട  അനുവദേസികസ്ഥാവന

തസ്തസികയസ്ഥാണസ  റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസര്.  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ജനറല&സനബസ്ഥാര്ഡസിനനറസ

സര്വ്വതീസസ ചെട പ്രകസ്ഥാരന റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര് തസ്തസികയ്ക്കു നവണ്ടുന നയസ്ഥാഗരതകള് തസ്ഥാകഴ

പറയുനവയസ്ഥാണസ. 

1)  ഒരു  അനഗതീകൃത  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസില  നസിന്നുന  സയന്സസ/ആര്ടസസസ/നകസ്ഥാനമഴസ

ഇവയസില  എകതങസിലുന  വസിഷയതസില  ലഭസിച്ച  ഒനസ്ഥാന  കസ്ഥാസസ/രണസ്ഥാന  കസ്ഥാസസ

ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര  ബസിരുദേന,  എഞസിനതീയറസിനഗസ,  കടനകസ്ഥാളജസി,  കൃഷസി,  മൃഗസനരക്ഷണന,

ആനരസ്ഥാഗരന എനസിവയസിനലതസികലങസിലുന ലഭസിച്ച ഒനസ്ഥാന കസ്ഥാസസ/രണസ്ഥാന കസ്ഥാസസ ബസിരുദേന

2) പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങളസിലൂകട കതളസിയസികകപട മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പ്രസ്ഥാവതീണരന.

3) പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങള് എഡസിറസ കചെയ്തസ പരസിജസ്ഥാനന.
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4)  നകസ്ഥാനളജുകള്,  യൂണസിനവഴസിറസികള്,  മറസ  ഗനവഷണ സസ്ഥാപനങ്ങള് മുതലസ്ഥായവയസില

നസിന്നുമുള്ള അധരസ്ഥാപന, ഗനവഷണ പരസിചെയന.

(കമ നന. 3, 4 എനസിവയ്ക്കുളള ആകക പ്രവൃതസി പരസിചെയന 5 വര്ഷതസില കുറയരുതസ.)

 ചെടപ്രകസ്ഥാരന  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല  അസസിസന്റെസ  തസ്തസികയ്ക്കു  നവണ്ടുന  നയസ്ഥാഗരതകള്

ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

1)  ഒരു  അനഗതീകൃത  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസില  നസിന്നുന  സയന്സസ/ആര്ടസസസ/നകസ്ഥാനമഴസ

ഇവയസില  ഏകതങസിലുന  വസിഷയതസില  ലഭസിച്ച  ഒനസ്ഥാന  കസ്ഥാസസ/രണസ്ഥാന  കസ്ഥാസസ

ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര  ബസിരുദേന,  എഞസിനതീയറസിനഗസ,  കടനകസ്ഥാളജസി,  കൃഷസി,  മൃഗസനരക്ഷണന,

ആനരസ്ഥാഗരന എനസിവയസിനലതസികലങസിലുന ലഭസിച്ച ഒനസ്ഥാന കസ്ഥാസസ/രണസ്ഥാന കസ്ഥാസസ ബസിരുദേന.

2)  പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങളസിലൂകട കതളസിയസികകപട മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പ്രസ്ഥാവതീണരന.

3)  സസ്ഥാനങതസികപ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങള് എഡസിറസ കചെയ്തസ പരസിജസ്ഥാനന.

കമ നന.  3  പ്രകസ്ഥാരന നവണ്ടുന നയസ്ഥാഗരത വസി ജസ്ഥാപനതസില പ്രസ്തസ്ഥാവസിച്ചസിടസില.

സസ്ഥാനസസ്ഥാരസികകസ്ഥാരര(സസി)  വകുപസികന്റെ  സ.ഉ(ഷക)നന.  21/2012/സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ  തതീയതസി

30.03.2012  ശമ്പള  പരസിഷ്കരണ  ഉതരവ  പ്രകസ്ഥാരന  റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസറുകട  ശമ്പള

നസിരകസ  21240-37040 ഉന  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല  അസസിസന്റെസികന്റെ  ശമ്പളനസിരകസ  18740-

33680 ഉന ആണസ. വരതരസ്ത നയസ്ഥാഗരതകളുന വരതരസ്ത നവതനവന അനുവദേസിച്ചസിട്ടുള്ള രണസ

തസ്തസികകകള കപസ്ഥാതവസ്ഥായസി പരസിഗണസിച്ചസ വസിജസ്ഥാപനന കചെയ്ത നടപടസി ശരസിയല.  നമല

വസിജസ്ഥാപനതസികന്റെയുന പരതീക്ഷസ്ഥാ നടതസിപസികന്റെയുന അടസിസസ്ഥാനതസില തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ

റസ്ഥാങസ ലസിസസില 32 ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികള് ഉള്കപടസിരുന്നു. അതസില നസിനസ 6 നപകര റസിസര്ച്ചസ

ഓഫതീസര്മസ്ഥാരസ്ഥായുന 3 നപകര എഡസിനറസ്ഥാറസിയല അസസിസന്റുമസ്ഥാരസ്ഥായുന നസിയമസിച. ഇപ്രകസ്ഥാരന

നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്കസ  വസിരുദ്ധമസ്ഥായസി  വസിജസ്ഥാപനന  പുറകപടുവസിച്ചസ  നസിയമനന

നടതസിയതസ അനഗതീകരസിക്കുനസില.
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ബസി) അവശരനയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാതവര്കസ നസിയമനന

i. റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര്

   13.03.2017  കല വസിജസ്ഥാപനതസികന്റെ അടസിസസ്ഥാനതസില  6  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികകള

റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര്മസ്ഥാരസ്ഥായസി നസിയമസിച. ഇതസില രണ്ടുനപര് നസിശസിത നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാകത

നസിയമനന  നനടസിയവരസ്ഥാണസ.  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികളുകട  സര്ടസിഫസികറസ  കവരസിഫസിനകഷന്

നടതസി  നസിയമന  ഉതരവസ  നലകസ്ഥാകമനസ  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചെയ്ത  നമലധസികസ്ഥാരസി  രണസ

ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികളുന  നസിയമനതസിനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ  നയസ്ഥാഗരതകള്  നനടസിയസിടസിലസ്ഥാകയന

വസിവരന ഫയലസില സൂചെസിപസിച്ചസിടസില. 

നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാകത നസിയമനന നനടസിയവര്

കമ
നന

നപരസ നനടസിയസിട്ടുള്ള
നയസ്ഥാഗരതകള്

റസിമസ്ഥാര്കസ

1. നഡസ്ഥാ. ഗനഗ. റസി Bsc, Msc, 
Ph.d (Acquatic
biology&fishe
ries)

ചെടപ്രകസ്ഥാരവന വസിജസ്ഥാപനപ്രകസ്ഥാരവന
നവണ്ടുന 'പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങള്
എഡസിറസ കചെയ്ത പരസിജസ്ഥാനന'

നനടസിയസിടസില.

2. ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന Msc (Library 
Science)

ചെടപ്രകസ്ഥാരവന വസിജസ്ഥാപനപ്രകസ്ഥാരവന
നവണ്ടുന 'പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങളസിലൂകട

കതളസിയസികകപട മലയസ്ഥാള
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാപ്രസ്ഥാവതീണരന,

അധരസ്ഥാപന/ഗനവഷണ പരസിചെയന'
നയസ്ഥാഗരതകള് നനടസിയസിടസില.

  

റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസര്  തസ്തസികയസില  നസിശസിത  നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാത  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികകള

നസിയമസിച്ചതസ ചെട വസിരുദ്ധമസ്ഥായ നടപടസിയസ്ഥാണസ. ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച റസ്ഥാങസ ലസിസസില

അവശര  നയസ്ഥാഗരതകളുന  ഈ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  തകന  സബസ  എഡസിററസ്ഥായസി  പ്രവൃതസി

പരസിചെയവന  ഉള്ള  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികള്  ഉണസ്ഥായസിരുനനപസ്ഥാഴസ്ഥാണസ  നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാത

വര്കസ നസിയമനന നലകസിയതസ.
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ii. എഡസിനറസ്ഥാറസിയല അസസിസന്റെസ

    എഡസിനറസ്ഥാറസിയല  അസസിസന്റെസ്ഥായസി  നസിയമനന  നനടസിയ  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികള്കസ

ചെടപ്രകസ്ഥാരമുള്ള  അകസ്ഥാദേമസികസ  നയസ്ഥാഗരതകള്  ഉകണങസിലുന  പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗസിക  പരസിജസ്ഥാനന

സനബനസിച്ച നയസ്ഥാഗരതകള് ഇല. വസിശദേവസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാകത നസിയമനന നനടസിയവര്

കമ
നന

നപരസ നനടസിയസിട്ടുള്ള
നയസ്ഥാഗരതക

ള്

റസിമസ്ഥാര്കസ

1. ശ്രതീമതസി അപര്ണ.എസസ.കുമസ്ഥാര് MA, BEd ചെടപ്രകസ്ഥാരവന
വസിജസ്ഥാപനപ്രകസ്ഥാരവമുള്ള

നയസ്ഥാഗരതകളസില
ബസിരുദേസ്ഥാനന്തരബസിരുദേ നയസ്ഥാഗരത

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ നനടസിയസിട്ടുള്ളതസ.  

2. നഡസ്ഥാ. ഷതീജ. ഒ.കക MA, Phd

      

എഴുത്തുകസ്ഥാരുകട ഷകകയഴുത്തു പ്രതസി പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ  തസിരുതലുകളുന,  മസ്ഥാറങ്ങളുന

വരുത്തുക, ആയതസികന്റെ പ്രൂഫസ പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുക, പ്രസിന്റെസിനഗസിനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ നസിര്നദ്ദേശങ്ങള്

നലകുക  തടങ്ങസിയ  നജസ്ഥാലസികള്  നസിര്വ്വഹസിക്കുന  തസ്തസികയസ്ഥാണസ  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല

അസസിസന്റെസ.  ഷബട്രസ്ഥാന്സ്ഫര്  നസിയമനതസിനു  നപസ്ഥാലുന  മൂന്നു  വര്ഷന  പ്രൂഫസ  റതീഡറസ്ഥായസി

പ്രവൃതസി  പരസിചെയന  ഉള്ള  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികകള  മസ്ഥാതനമ  പരസിഗണസികസ്ഥാവ  എനസ

ചെടപ്രകസ്ഥാരന നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിട്ടുണസ.  ഈ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില തകന പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസില പ്രവൃതസി

പരസിചെയമുള്ള  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികള്  പ്രസ്തുത  റസ്ഥാങസ  ലസിസസില  ഉള്കപടസിരുന്നു.  എനസിട്ടുന

ആയതസ  പരസിഗണസികസ്ഥാകത  പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗസിക  പരസിചെയമസിലസ്ഥാതവകര  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല

അസസിസന്റെസ്ഥായസി  നസിയമസിച്ചതസ  ചെട  വസിരുദ്ധവന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ശരസിയസ്ഥായ  പ്രവര്തന

രതീതസികള്കസ നയസ്ഥാജസിച്ചവയുമല.

iii.    സബസ എഡസിറര്

            ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ജനറല&സനബസ്ഥാര്ഡസിനനറസ സര്വ്വതീസസ ചെട പ്രകസ്ഥാരന

നനരസിട്ടുള്ള നസിയമനതസിനസ ആവശരമസ്ഥായ നയസ്ഥാഗരതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.
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a) ഏകതങസിലുന അനഗതീകൃത സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ബസിരുദേന

b) പ്രസസിദ്ധതീകരണങ്ങളസിലൂകട കതളസിയസികകപട മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പരസിജസ്ഥാനന.

c) പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസില (K.G.T.E&M.G.T.E)  ലഭസിച്ചസിട്ടുളള ഹയര്നഗഡസ സര്ടസിഫസികറസ

അകലങസില  തത്തുലരനയസ്ഥാഗരത  അകലങസില  പ്രശസ്തമസ്ഥായ  ഏകതങസിലുന  പ്രസിന്റെസിനഗസ

പ്രസസില നസിനനസ്ഥാ പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണശസ്ഥാലയസില നസിനനസ്ഥാ ലഭസിച്ച പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസികല

3 വര്ഷതസില കുറയസ്ഥാത പ്രവൃതസി പരസിചെയന.

നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാകത നസിയമനന നനടസിയവര്

1) ശ്രതീ. അശന്വേസിന്കൃഷ്ണ. ആര്

2) ശ്രതീമതസി അനുപമ. കജ

3) ശ്രതീ. നസിതസിന് ചെനന്. സസി.എസസ

    സബസ എഡസിറര് തസ്തസികയസില നസിയമസിതരസ്ഥായ മൂനസ ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികളുന ഒനസ്ഥാമകത

നയസ്ഥാഗരത മസ്ഥാതനമ നനടസിയസിട്ടുള്ളു.  ശ്രതീ.  അശന്വേസിന് കൃഷ്ണ കസ്ഥാലസികറസ  യൂണസിനവഴസിറസിയസില

നസിന്നുന  2013  നവനബറസില  ബസിരുദേവന,  2015  ജൂലസ്ഥായസില  ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര  ബസിരുദേവന

കഡസിറസ&കസമസര്  പരതീക്ഷസ്ഥാ  സമസ്ഥാദേസ്ഥായതസിലൂകട  നനടസിയസിട്ടുണസ.  ടസിയസ്ഥാന്  2013

കഫബ്രുവരസി  1  മുതല  2016  ഡസിസനബര്  31  വകര  (Olive  publication(P)  Ltd,

Koyappathodi  Plaza,  East  Nadakavu,  Kozhikode)  എന സസ്ഥാപനതസില പ്രൂഫസ

റതീഡറസ്ഥായസി  നജസ്ഥാലസി  നനസ്ഥാകസിയസിരുനതസ്ഥായ  പ്രവൃതസി  പരസിചെയ  സര്ടസിഫസികറസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിട്ടുണസ. 2013  കഫബ്രുവരസി മുതല 2015  ജൂലസ്ഥായസ വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവസില

കസ്ഥാലസികറസ യൂണസിനവഴസിറസിയസില ബസിരുദേ – ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര നകസ്ഥാഴസ  കഡസിറസ  &  കസമസര്

സമദേസ്ഥായതസില പഠസിച്ചസിരുന ടസിയസ്ഥാന് ഇനത കസ്ഥാലയളവസില പ്രൂഫസ  റതീഡറസ്ഥായസി വര്ക്കു

കചെയ്തസിരുന്നു എന വസ്തുത തകന കതറസ്ഥാകണനസ ഇതസില നസിന്നുന വരകമസ്ഥാണസ. അതസ്ഥായതസ

പ്രൂഫസ  റതീഡര്  പ്രവൃതസി  പരസിചെയമുള്ളതസ്ഥായസി  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിരസിക്കുന  സര്ടസിഫസികറസ

കൃതസിമമസ്ഥാകണനസ വരകന. ശ്രതീ. നസിതസിന്ചെനന്. സസി.എസസ, എന.ജസി. യൂണസിനവഴസിറസിയസില

നസിന്നുന 2014  ഏപ്രസിലസില BTech  പസ്ഥാസസ്ഥായതസ്ഥായ സര്ടസിഫസികറ്റുന, 2014-16  അധരയന
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വര്ഷതസില  Kerala Institute of Co-operative Management(KICMA), National

Hills,  Neyyardam.  P.O  എന  സസ്ഥാപനതസില  നസിന്നുന  MBA  നകസ്ഥാഴസ

പൂര്തസിയസ്ഥായതസ്ഥായ സര്ടസിഫസികറ്റുന ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത ടസിയസ്ഥാന്  2012  ജൂണ്

മുതല  2015  ആഗസസ  വകര  A.S  offset,  Punnavoor,  Koovalassery  എന

സസ്ഥാപനതസില  പ്രൂഫസ  റതീഡര്  ആയസി  പ്രവര്തസിച്ചസിരുനതസ്ഥായ  പ്രവൃതസി  പരസിചെയ

സര്ടസിഫസികറസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിട്ടുണസ. 2012-2015 കസ്ഥാലയളവസില  BTech, MBA നകസ്ഥാഴസ

യഥസ്ഥാകമന എന.ജസി.  യൂണസിനവഴസിറസി,  KICMA  എനസിവസിടങ്ങളസില പഠസിച്ചസിരുന ടസിയസ്ഥാന്

ഇനത കസ്ഥാലയളവസില മകറസ്ഥാരു സസ്ഥാപനതസില പ്രൂഫസ റതീഡറസ്ഥായസി പ്രവര്തസിച്ചസിരുന്നുകവന

വസ്തുത അനഗതീകരസികസ്ഥാവനതല.  അതസ്ഥായതസ ടസിയസ്ഥാന് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയ പ്രവൃതസി പരസിചെയ

സര്ടസിഫസികറസ കൃതസിമമസ്ഥാകണനസ വരകന.

    ശ്രതീമതസി  അനുപമ.  കജ.  പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗസിക  പരസിചെയന  സനബനസിച്ച  നയസ്ഥാഗരതകള്

നനടസിയതസ്ഥായ  സര്ടസിഫസികറ്റുകകളസ്ഥാന്നുന  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.  ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര  ബസിരുദേന

നനടസിയ സര്ടസിഫസികറസ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ.

     സബസ എഡസിറര് തസ്തസികയസ്ഥായസി നടതസിയ എഴുത്തു പരതീക്ഷയുകട അടസിസസ്ഥാനതസില

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ റസ്ഥാങസ ലസിസസില 10 ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികകള ഉള്കപടുതസിയസിരുന്നു. യഥസ്ഥാകമന

1,2,3  റസ്ഥാങ്കുകള് നനടസിയവര്കസ്ഥാണസ നസിയമനന നലകസിയതസ.  എനസ്ഥാല  3  നപരുന നസിയമ

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള അവശര നയസ്ഥാഗരതകള് നനടസ്ഥാതവരസ്ഥാണസ എനതസ ശ്രനദ്ധയമസ്ഥാണസ.  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  പ്രൂഫസ  റതീഡറസ്ഥായുന,  സബസ  എഡസിററസ്ഥായുന  മുന്കസ്ഥാലങ്ങളസില

പ്രവര്തസിച്ചസിരുന  അവശരനയസ്ഥാഗരതകള്  നനടസിയസിട്ടുള്ള  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികള്  റസ്ഥാങസ

ലസിസസില  ഉള്കപടസിട്ടുണസ.  എനസിട്ടുന  നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാതവര്കസ  നസിയമനന  നലകസിയ

നടപടസി  ശരസിയല.   നസിയമനതസികല അപസ്ഥാകതകള് സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര് 9/03.03.2018 നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.   

3-2.2.  കരസ്ഥാര് നസിയമനന   -   വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ

                  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസികല യു.ഡസി ഷബന്ഡര്, പ്രൂഫസ റതീഡര്, യു. ഡസി/

എല.ഡസി  നകസ്ഥാപസി  നഹസ്ഥാള്ഡര്  എനതീ  തസ്തസികകളസിലസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്  നസിയമനന
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നടതസിയസിട്ടുള്ളതസ.  നസിയമനന  ലഭസിച്ച  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ  സര്ടസിഫസികറ്റുകള്

ഇ 3/539/2017/സസില  നമ്പര്  ഫയലസില  സൂക്ഷസിച്ചസിടസില.  എനസ്ഥാല  അനപക്ഷ

സമര്പസിച്ചസിട്ടുള്ള  എലസ്ഥാ  ഉനദേരസ്ഥാഗസ്ഥാര്തസികളുകടയുന  നയസ്ഥാഗരതകള്  ഉള്കപകടയുള്ള

വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്  പടസിക  രൂപതസില  ഫയലസില  ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുണസ.  അതസികന്റെ

അടസിസസ്ഥാനതസില  നസിയമനന  ലഭസിച്ച ചുവകട  പറയുനവര് വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ

ഡസ്ഥാഫസ  റൂള്  പ്രകസ്ഥാരന  ബനകപട  തസ്തസികയ്ക്കു  നവണ്ടുന  നസിശസിത  നയസ്ഥാഗരതകള്

നനടസിയസിടസില. 

1)  യു.ഡസി ഷബന്ഡര് തസ്തസികയസില നസിയമനന ലഭസിച്ച കുമസ്ഥാരസി അമസിത രത്നന്. പസി.ആര്

ഷബന്ഡര് തസ്തസികയ്ക്കു നവണ്ടുന KGTE or MGTE in Book Binding (L) നയസ്ഥാഗരത

നനടസിയസിടസില.

2)  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ ഡസ്ഥാഫസ റൂള് പ്രകസ്ഥാരന പ്രൂഫസ റതീഡര് തസ്തസികയ്ക്കുസ നവണ്ടുന

നസിശസിത നയസ്ഥാഗരതകള് ചുവകട പറയുനവയസ്ഥാണസ.

   I)   Degree

   II) എ) Diploma in Printing Technology 

                  or 

      ബസി) KGTE or MGTE in Proof Readers work (L) and  Composing (L)

            നസിയമനന ലഭസിച്ച ശ്രതീമതസി എന.ആര്. മതീര കമ നമ്പര് (1) പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നയസ്ഥാഗരത

മസ്ഥാതനമ നനടസിയസിട്ടുള. കൂടസ്ഥാകത ശ്രതീ. ദേതീപു. എ.ബസി, ശ്രതീ. അരുണ്. എസസ എനസിവര് കമ

നമ്പര് II(b) പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നയസ്ഥാഗരതകളസില  KGTE or MGTE in Proof Readers work

(L) നയസ്ഥാഗരത മസ്ഥാതനമ നനടസിയസിട്ടൂള.

3) യു.ഡസി/എല.ഡസി നകസ്ഥാപസി നഹസ്ഥാള്ഡര് നസിയമനന ലഭസിച്ച ശ്രതീമതസി വതീണ.വസി, വസിജസ്ഥാന

മുദ്രണന  പ്രസസ  ഡസ്ഥാഫസ  റൂള്  പ്രകസ്ഥാരന  പ്രസ്തുത  തസ്തസികയ്ക്കു  നവണ്ടുന  നയസ്ഥാഗരതകളസില

KGTE  or  MGTE  in  Proof  Readers  work  (L)  നനസ്ഥാകടസ്ഥാപന   ആവശരമുള്ള

Composing (L) നയസ്ഥാഗരത നനടസിയസിടസില.

        നസിയമനതസികല അപസ്ഥാകതകള് സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന
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നമ്പര്  74/22.02.2019  നസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  വസിജസ്ഥാപനതസില

പ്രതസിപസ്ഥാദേസിച്ചസിരുന നയസ്ഥാഗരതകള് ഇലസ്ഥാതവകര റസ്ഥാങസ ലസിസസില ഉള്കപടുതസിയതന റസ്ഥാങസ

ലസിസസില  ഉള്കപടസിട്ടുള്ള  നസിശസിത  നയസ്ഥാഗരതയുള്ളവകര  ഒഴസിവസ്ഥാകസി  അനയസ്ഥാഗരര്കസ

നസിയമനന  നലകസിയതന  ഗുരുതര  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.  പരതീക്ഷസ്ഥാ  നടതസിപസ,  റസ്ഥാങസ  ലസിസസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാകല, സര്ടസിഫസികറ്റുകളുകട പരസിനശസ്ഥാധന തടങ്ങസിയവയുകട ചുമതല നസിര്വ്വഹസിച്ച

ഉനദേരസ്ഥാഗസരുന  നമല  വസിവരസിച്ച  വസ്തുതകള്  ഒന്നുന  തകന  ഫയലസില

നരഖകപടുതസിയസിടസിലസ്ഥാകയനതസ ഉനദേരസ്ഥാഗസരുകട കൃതരവസിനലസ്ഥാപമസ്ഥായസി കണകസ്ഥാക്കുന്നു.

കൂടസ്ഥാകത  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ,  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  എനസിവയുകട  അടസിസസ്ഥാനതസില  വസിജസ്ഥാന

മുദ്രണന പ്രസസികല വസിവസിധ തസ്തസികകളസില നസിയമനന ലഭസിച്ചവരസില പലരുന ബനകപട

നജസ്ഥാലസികള്ക്കു പകരന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല കസക്ഷന് നജസ്ഥാലസികളസ്ഥാണസ  നസിര്വ്വഹസിച

വരുനതസ.   മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷയുകട  വളര്ച്ചകയ  നപ്രസ്ഥാത്സസ്ഥാഹസിപസിക്കുകയുന  പുസ്തകന

പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുകയുന  കചെയ്യുന  സസ്ഥാപനന  ഉനത  നസിലവസ്ഥാരന  പുലര്നതണതസ

ആവശരമസ്ഥാകണന നബസ്ഥാധരതസിലസ്ഥാണസ ഓനരസ്ഥാ തസ്തസികയസിലുന (പ്രസസിദ്ധതീകരണ വസിഭസ്ഥാഗന)

പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗസിക  പരസിജസ്ഥാനമുള്ള  ജതീവനകസ്ഥാകര  നസിയമസികണകമനസ  നസിയമതസിലുന,

ചെടങ്ങളസിലുന  നസിഷ്കര്ച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  അതസിനസ്ഥാല  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  നസിലവസില

ഓനരസ്ഥാ തസ്തസികയസിലുന തസ്ഥാലകസ്ഥാലസികസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസില നജസ്ഥാലസി കചെയ്യുന ജതീവനകസ്ഥാര്കസ

ബനകപട  തസ്തസികകളസില  നസിയമനന  ലഭസിക്കുനതസിനുള്ള  നസിശസിത

നയസ്ഥാഗരതയുനണസ്ഥാകയനസ  പരസിനശസ്ഥാധസിനകണതന  നസിയമനന  ലഭസിക്കുന  തസ്തസികയ്ക്കുള്ള

നജസ്ഥാലസികള്  നലനകണതന  നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാതവരുകട  നസവനന  എതയുന  നവഗന

അവസസ്ഥാനസിപസിനകണതമസ്ഥാണസ.  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ,  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസ

എനസിവസിടങ്ങളസില  നടതസിയസിട്ടുള്ള  എലസ്ഥാ  തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക  കരസ്ഥാര്  നസിയമനങ്ങള്ക്കുന

സര്കസ്ഥാര്  സസ്ഥാധൂകരണന  വസ്ഥാനങ്ങണതസ്ഥാണസ.  പ്രസ്തുത  വസിഷയതസില  ഭരണവകുപസികന്റെ

പ്രനതരക ശ്രദ്ധ ക്ഷണസിക്കുന്നു.
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3-3 നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ,   വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ 
എനസിവസിടങ്ങളസികല തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക നസിയമനന സനബനസിച്ച 
അപസ്ഥാകതകള്

     2017-18 സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷന നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ

എനസിവസിടങ്ങളസില നടതസിയ തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക നസിയമനങ്ങള് നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ജനറല  &  സനബസ്ഥാര്ഡസിനനറസ സര്വ്വതീസസ ചെടന,  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ  ഡസ്ഥാഫസ റൂള്

എനസിവയസില  നസിഷ്കര്ഷസിച്ചസിട്ടുള്ള  നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്  പസ്ഥാലസിചള്ളതല.  വസിശദേ

വസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

3-3.1 നസിയമന  ഉതരവസിലസ്ഥാകത  നസിശസിത  നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാതവകര  നജസ്ഥാലസിയസില

പ്രനവശസിപസിച്ചസിരസിക്കുന്നു

            ഇ 1/2467/16/സസില നന ഫയലസില നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡയറക്ടറുകട

05.11.2016  കല കുറസിപസ പ്രകസ്ഥാരന ശ്രതീ.  എ.  കലനസിന്,  ശ്രതീമതസി എ.  ബസിന്ദു  എനസിവകര

എല.ഡസി. ഷബന്ഡര് തസ്തസികയസിലുന ശ്രതീമതസി എസസ. നരഖകയ കമ്പറ്റ്യൂടര് തസ്തസികയസിലുന

ശ്രതീമതസി  രമര.കക.ജയപസ്ഥാലകന  പ്രൂഫസ  റതീഡര്  നഗഡസ  II  തസ്തസികയസിലുന

തസ്ഥാലകസ്ഥാലസികമസ്ഥായസി  നസിയമസിക്കുനതസിനസ  ശുപസ്ഥാര്ശ കചെയ്തസിരസിക്കുന്നു.  എനസ്ഥാല നസിയമന

ഉതരവസ  ഇല.   വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസ  ഡസ്ഥാഫസ  റൂള്  പ്രകസ്ഥാരന  ബനകപട

തസ്തസികകള്ക്കു  നവണ്ടുന  നയസ്ഥാഗരതകള്  നമല  വരകസികള്  നനടസിയസിടസില.  കൂടസ്ഥാകത

ശ്രതീമതസി  എ.  ബസിന്ദു   ദേസിവസനവതനകസ്ഥാരുകട  അറന്ഡന്സസ  രജസിസറസില  എല.ഡസി.

കസ്ഥാര്കസ തസ്തസികയസിലസ്ഥാണസ ഒപസ നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ളതസ. 

              ഇ 1/1787/16/സസില നന. ഫയലസികന്റെ നനസ്ഥാടസ ഫയലസികല 08.01.2017 കല

കുറസിപസ  പ്രകസ്ഥാരന  ശ്രതീ.  റസ്ഥാഫസി.  എന,  ശ്രതീ.  ബസിജു.ബസി.കക എനസിവകര  യു.ഡസി  നകസ്ഥാപസി

നഹസ്ഥാള്ഡര്  തസ്തസികയസില  ദേസിവസ  നവതനതസില  നസിയമസിക്കുനതസിനസ  ശുപസ്ഥാര്ശ

കചെയ്തസിട്ടുണസ.  എനസ്ഥാല നസിയമന ഉതരവസ ഇല.  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ ഡസ്ഥാഫസ റൂള്

പ്രകസ്ഥാരന  യു.ഡസി  നകസ്ഥാപസി  നഹസ്ഥാള്ഡര്  എനതസ  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാഷന്  തസ്തസികയസ്ഥാണസ.  പ്രസ്തുത
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തസ്തസികയസില നനരസിടസ നസിയമനന നടത്തുനതസിനസ കഴസിയസില. കൂടസ്ഥാകത നകസ്ഥാപസി നഹസ്ഥാള്ഡര്

(L) തസ്തസികയ്ക്കു നവണ്ടുന നസിശസിത നയസ്ഥാഗരതകള് പ്രസ്തുത വരകസികള് നനടസിയസിടസില.

3-3.2 നസിയമനന ലഭസിച്ച തസ്തസികയസിലല നജസ്ഥാലസി കചെയ്യുനതസ   -   രണ്ടു 
തസ്തസികകള്ക്കുമുള്ള നസിശസിത നയസ്ഥാഗരതയസില

         02.11.2016 കല ഇ 1/2467/16/സസില നമ്പര് കരടസ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന വസിജസ്ഥാന

മുദ്രണന പ്രസസികല രണസ  'കമ്പറ്റ്യൂടര്'  തസ്തസികകള് ഭരണസമസിതസിയുകട അനഗതീകസ്ഥാരതസിനു

വസിനധയമസ്ഥായസി  'ഡസി.റസി.പസി  ഓപനററര്'  എനസ്ഥാകസി  പുനര്നസ്ഥാമകരണന  കചെയ  കകസ്ഥാണസ

ശ്രതീമതസി  ശരണര.  എസസ-  നസ  ഡസി.റസി.പസി  ഓപനററര്  ആയസി  തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക  നസിയമനന

നലകസിയസിരസിക്കുന്നു.  എനസ്ഥാല  തടര്ന്നുള്ള  ഭരണസമസിതസി  നയസ്ഥാഗങ്ങളസികലസ്ഥാന്നുന  തകന

തസ്തസിക  പുനര്നസ്ഥാമകരണതസിനസ  സസ്ഥാധൂകരണന  വസ്ഥാങ്ങസിയസിടസില.  ഡസി.റസി.പസി  ഓപനററര്

തസ്തസികയ്ക്കു  നവണ്ടുന  ചുവകട  പറയുന നയസ്ഥാഗരതകളസില  കമ  നമ്പര്  (2)  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

നയസ്ഥാഗരതകള് ശ്രതീമതസി ശരണര. എസസ നനടസിയസിടസില.

1) SSLC or equivalent qualification

2 (a) Diploma in Printing Technology of a recognised Institution.

                      or

   (b) KGTE/ MGTE (L) in any discipline in the Printing technology  

        and certificate in DTP issued by recognised Institution.

       
   ദേസിവസ നവതന ജതീവനകസ്ഥാരുകട അറന്ഡന്സസ രജസിസറസില ശ്രതീമതസി ശരണര.എസസ

'കമ്പറ്റ്യൂടര്'  തസ്തസികയസില  ഒപസ  നരഖകപടുത്തുകയുന  പ്രസ്തുത  തസ്തസികയ്ക്കുള്ള  നവതനന

ഷകപറ്റുകയുന കചെയ്തസിരസിക്കുന്നു. എനസ്ഥാല വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ ഡസ്ഥാഫസ റൂള് പ്രകസ്ഥാരന

'കമ്പറ്റ്യൂടര്'   തസ്തസികകയ്ക്കു നവണ്ടുന ചുവകട പറയുന നയസ്ഥാഗരതകളസില കമ നമ്പര്  (1)

ഒഴസികകയുള്ള നയസ്ഥാഗരതകള് ശ്രതീമതസി ശരണര ഷകവരസിച്ചസിടസില. 

1. SSLC or equivalent qualification

2. Composing
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3. Machine Work (L)

4. Book binding (L)

5. Press Work (L)

3-3.3 കരടസ  ഉതരവസില  ഇലസ്ഥാത  നപരുകള്  അസല  ഉതരവസില  എഴുതസി
നചെര്തസ നസിയമനന

     27.03.2017  കല  ഇ 1/2467/16/സസില  നമ്പര്  ഉതരവസികന്റെ  കരടസില

ഉള്കപടസിടസിലസ്ഥാത ശ്രതീ. പസി.വസി. രസ്ഥാജന്, കുമസ്ഥാരസി അഞ. എസസ. വസിലഫ്രഡസ എനസിവരുകട

നപരുകള്  അസല  ഉതരവസികന്റെ  ഒരു  നകസ്ഥാപസിയസില  എഴുതസി  നചെര്തസ  നസിയമനന

നലകസിയസിരസിക്കുന്നു.  നസിയമനന  നലകുനതമസ്ഥായസി  ബനകപട  നനസ്ഥാടസ  ഫയലസികന്റെ

കുറസിപസിലുന  നമല  വരകസികളുകട  നസിയമനന  സനബനസിച്ചസ  പരസ്ഥാമര്ശമസില.  കൂടസ്ഥാകത

അവരുകട  അനപക്ഷകളുന  ഫയലസില  നചെര്തസിടസില.  എനസ്ഥാല  ദേസിവസ  നവതന

ജതീവനകസ്ഥാരുകട 2017 കല അറന്ഡന്സസ രജസിസറസില ശ്രതീ. പസി.വസി. രസ്ഥാജന് 01.03.2017

മുതല എഡസിനറസ്ഥാറസിയല അസസിസന്റെസ തസ്തസികയസിലുന (ഉതരവസില തസ്തസിക പറഞ്ഞെസിടസില),

കുമസ്ഥാരസി  അഞ.  എസസ.വസിലഫ്രഡസ  06.03.2017  മുതല  ഷബന്ഡര്-കന-അറന്ഡര്

തസ്തസികയസിലുന ഒപസ നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുന്നു.  

3-3.4 കരസ്ഥാര്  നസിയമനതസിനുള്ള  റസ്ഥാങസ  ലസിസസ  നസിലനസിലകക  ദേസിവസനവതന
നസിയമനന

 റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസര്/  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല  അസസിസന്റെസ,  സബസ  എഡസിറര്,

ഷലനബ്രറസിയന് നഗഡസ IV, പ്രൂഫസ റതീഡര്, എല.ഡസി/ യു.ഡസി നകസ്ഥാപസിനഹസ്ഥാള്ഡര്, യു.ഡസി.

ഷബന്ഡര്  എനതീ  തസ്തസികകളസിനലയസ  അനപക്ഷ  ക്ഷണസിച്ചസ  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  നടതസി

21.06.2017  ല  റസ്ഥാങസ  ലസിസ്റ്റുകള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയസിട്ടുണസ.  ഈ  റസ്ഥാങസ  ലസിസ്റ്റുകള്

നസിലനസിലകക  ദേസിവസനവതന  നസിയമനന  നലകസിയസിരസിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  നടപടസി

അനഗതീകരസിക്കുനസില.

3-3.5 നസിശസിത നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാകത എല  .  ഡസി പ്രസിന്റെര് നസിയമനന

        02.12.2016 കല ഇ 1/2467/16/സസില നമ്പര് കരടസ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന എല.ഡസി.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -77- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



പ്രസിന്റെര് ആയസി ദേസിവസനവതന നസിയമനന  ലഭസിച്ച ശ്രതീ.  രജതീഷസ.ആര്,  14.07.2017  കല

ഇ 1/1787/16/സസില നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന എല.ഡസി. പ്രസിന്റെര് ആയസി നസിയമനന ലഭസിച്ച

ശ്രതീമതസി  പസി.  സസിന്ധു  എനസിവര്കസ  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസ  ഡസ്ഥാഫസ  റൂള്  പ്രകസ്ഥാരന

പ്രസ്തുത തസ്തസികയ്ക്കു നവണ്ടുന നസിശസിത നയസ്ഥാഗരതയസില.

            തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക നസിയമനന സനബനസിച്ചസ കകണതസിയ അപസ്ഥാകതകള്ക്കുള്ള

വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപട്ടു  കകസ്ഥാണസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്

58/22.01.2019  നസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  നടപടസി  കമങ്ങള്  പസ്ഥാലസികസ്ഥാകതയുന

നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്  കണകസ്ഥാകസ്ഥാകതയുന  തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക  നസിയമനങ്ങള്

നടതസിയസിട്ടുള്ളതസ  ഗുരുതര  വതീഴ്ചയസ്ഥായസി  ഓഡസിറസ  കസ്ഥാണുന്നു.  ആയതസിനസ  വസിശദേതീകരണന

നലനകണതന നയസ്ഥാഗരതയസിലസ്ഥാകത നസിയമനന ലഭസിച്ചവരസില ഇനപസ്ഥാള് നജസ്ഥാലസി കചെയ്യുന

ജതീവനകസ്ഥാരുകട  നസവനന  എതയുന  നവഗന  അവസസ്ഥാനസിപസിനകണതമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത

നയസ്ഥാഗരതസ്ഥാ    മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള് പസ്ഥാലസിചള്ള തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക നസിയമനങ്ങള്കസ സര്കസ്ഥാര്

സസ്ഥാധൂകരണന വസ്ഥാനങ്ങണതസ്ഥാണസ.

3-4  ഇലസ്ഥാത തസ്തസികയസികല നസിയമനന   - 52,365/-   രൂപ 
നസിരസ്ഥാകരസിക്കുന്നു

               ഒഴസിവസിലസ്ഥാത ഡസിറസിപസി ഓപനററര് തസ്തസികയസില ദേസിവസനവതന നസിയമനന

നലകസിയത  മൂലന  52,365/-  രൂപയുകട  അധസിക  കചെലവസ  ഉണസ്ഥായസിരസിക്കുന്നു.

27.03.2017 കല ഇ 1/1787/16/സസില നമ്പര് ഉതരവസികന്റെ അടസിസസ്ഥാനതസില ശ്രതീമതസി

ജതീവ ചെനനസ 15.03.2017 മുന്കസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലരതസില ഡസി.റസി.പസി. ഓപനററര് തസ്തസികയസില

ദേസിവസ  നവതന  നസിയമനന  നലകസിയസിരുന്നു.  33.03.2012  കല  സ.ഉ(ഷക)  നന.

21/2012/സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  2009  ശമ്പള

പരസിഷസ കരണ  ഉതരവസില  ഡസി.റസി.പസി.  ഓപനറററുകട  2  തസ്തസികയസ്ഥാണസ  സര്കസ്ഥാര്

അനഗതീകരസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  എനസ്ഥാല  അനഗതീകരസിച്ച  തസ്തസികയസില  2  സസിരന  ജതീവനകസ്ഥാര്

നജസ്ഥാലസി കചെയ്യുനമ്പസ്ഥാള് തകന ഒഴസിവസിലസ്ഥാത ഡസി.റസി.പസി. ഓപനററര് തസ്തസികയസില ശ്രതീമതസി

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -78- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ജതീവ  ചെനകന  നസിയമസിച്ചതസ  സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  29.11.2018  കല

കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/267/17 നമ്പര് കതസിനസ മറുപടസി ലഭസിച്ചസിടസില.  നമല സര്കസ്ഥാര്

ഉതരവസികല നസിബനന 8  പ്രകസ്ഥാരന സര്കസ്ഥാരസികന്റെ മുന്കൂര് അനുവസ്ഥാദേമസിലസ്ഥാകത പുതസിയ

തസ്തസികകള്  (കരസ്ഥാര്,  ദേസിവസനവതനന  ഉള്കപകട)  സൃഷസിക്കുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടസില.   2017-18

സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷന ശ്രതീമതസി ജതീവചെനനസ ഡസി.റസി.പസി ഓപനററര് തസ്തസികയസില നലകസിയ

നവതനതസികന്റെ വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

മസ്ഥാസന/
വര്ഷന

ഉതരവസ നന/
തതീയതസി

തക റസിമസ്ഥാര്കസ

1. 03/17, 04/17 ഇ 1/1027/17/സസില 
തതീയതസി 28.04.2017

14850/- നസിയമന ഉതരവസ,
അറന്ഡന്സസ രജസിസര്

എനസിവ പ്രകസ്ഥാരന
ഡസി.റസി.പസി ഓപനററര്

തസ്തസികയസ്ഥാണസ. എനസ്ഥാല
നവതന ഉതരവകളസില

കമ്പറ്റ്യൂടര് ഓപനററര്
എന്നു

നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുന്നു.

2. 04/17, 05/17 ഇ 1/1027/17/സസില 
തതീയതസി 27.05.2017

16925/-

3. 05/17, 06/17 ഇ 1/1027/17/സസില
തതീയതസി 29.06.2017

16330/-

4. 06/17, 07/17 ഇ 1/1027/17/സസില
തതീയതസി 29.07.2017

4260/-
(26.06.17

മുതല
03.07.2017

വകര)

നവതന ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന
ആകക നലകസിയസിട്ടുള്ളതസ

17040/- രൂപയസ്ഥാണസ.
04.07.2017 മുതല

ഒഴസിവള്ള എല.ഡസി.സസി
തസ്തസികയസിലസ്ഥാണസ

നസിയമനന.

ആകക 52365/- രൂപ

ഒഴസിവസിലസ്ഥാത  തസ്തസികയസില  നസിയമനവന  നവതനവന  നലകസിയത  സനബനസിച്ചസ

വസിശദേതീകരണന ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാന് നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര്  60/18.02.2019

നസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  നവതനമസിനതസില നലകസിയ  52,365/-  രൂപ നസിയമന

ഉതരവസ  നലകസിയ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടര്,  നവതനതസിനസ  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചെയ്ത  പ്രസ്തുത

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -79- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



കസ്ഥാലയളവസികല അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്,  ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ എനസിവരസില

നസിന്നുന തലരമസ്ഥായസി ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

3-5 അധസിക നസിരകസില ദേസിവസനവതനന നലകസി   - 41,460/- 
രൂപയുകട കചെലവസ നസിരസ്ഥാകരസിക്കുന്നു

    വസിജസ്ഥാനമുദ്രണന  പ്രസസികല  യു  ഡസി  നകസ്ഥാപസി  നഹസ്ഥാള്ഡര്  തസ്തസികയസില

തസ്ഥാലകസ്ഥാലസികമസ്ഥായസി നസിയമസികകപട ജതീവനകസ്ഥാര്കസ അധസിക നസിരകസില ദേസിവസനവതനന

നലകസിയത വഴസി ആകക 41,460/- രൂപയുകട നഷന ഉണസ്ഥായസിരസിക്കുന്നു. 

    യു.ഡസി നകസ്ഥാപസി നഹസ്ഥാള്ഡര്  [നകസ്ഥാപസി നഹസ്ഥാള്ഡര്  (H)]  തസ്തസിക വസിജസ്ഥാനമുദ്രണന

പ്രസസ  ഡസ്ഥാഫസ  റൂള്  പ്രകസ്ഥാരന  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാഷന്  തസ്തസികയസ്ഥായതസിനസ്ഥാല  നനരസിടസ  നസിയമനന

നടതസ്ഥാന് പസ്ഥാടസില. അതസിനസ്ഥാല പ്രസ്തുത തസ്തസികയസില 18.01.2017 മുതല ദേസിവസനവതന

നസിയമനന ലഭസിച്ച ശ്രതീ. ബസിജു.ബസി.കക, ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി.എന  എനസിവര്കസ എല.ഡസി നകസ്ഥാപസി

നഹസ്ഥാള്ഡര് തസ്തസികയ്ക്കുള്ള നവതനതസിനസ്ഥാണസ അര്ഹത. സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക കസ്ഥാരര(സസി) വകുപസ

കസകടറസിയുകട  23.07.2016  കല  CLAD C1/78/2016-CLAD നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരന

എല.ഡസി  നകസ്ഥാപസി  നഹസ്ഥാള്ഡര്  തസ്തസികകയ  ദേസിവസനവതന/കരസ്ഥാര്  ജതീവനകസ്ഥാര്കസ

നവതനന അനുവദേസിച കകസ്ഥാണ്ടുള്ള 26.02.2016 കല ജസി.ഒ(പസി)  നന. 28/2016/ഫസിന് നന.

ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കസ്ഥാറഗറസി  III ല   ഉള്കപടുതസി  നവതനന  അനുവദേസികണകമനസ

അറസിയസിച്ചസിരുന്നു. കസ്ഥാറഗറസി III ല ഉള്കപട ജതീവനകസ്ഥാര്കസ അര്ഹമസ്ഥായ നവതനന 675/-

രൂപ നസിരകസിലസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല യു.ഡസി നകസ്ഥാപസിനഹസ്ഥാള്ഡര് തസ്തസികകയ കസ്ഥാറഗറസി  VI  ല

ഉള്കപടുതസി  850/-  രൂപ നസിരകസില നവതനന  അനുവദേസിച്ചസിരസിക്കുന്നു.  വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്

ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -80- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



കമ
നന.

നപരസ നവതനന
നലകസിയ
മസ്ഥാസന/
വര്ഷന

ഉതരവസ നന/
തതീയതസി

നലകസിയ
നവതനന
(850/-
രൂപ

നസിരകസില)

അര്ഹമസ്ഥാ
യ

നവതനന
(675/-
രൂപ

നസിരകസില)

അധസികന
നലകസിയ

തസ

1. ശ്രതീ. ബസിജു. 
ബസി.കക

2017
ജനുവരസി

വസി1/194/14/
സസില, തതീയതസി
30.01.17

4250/- 3375/- 875/-

ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന 5950/- 4725/- 1225/-

2. ശ്രതീ. ബസിജു. 
ബസി.കക

2017
ജനുവരസി,

കഫബ്രുവരസി

വസി1/194/14/
സസില, തതീയതസി
27.02.17

17950/- 14100/- 3850/-

ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന 19400/- 15200/- 4200/-

3. ശ്രതീ.  ബസിജു.
ബസി.കക

2017
കഫബ്രുവരസി,

മസ്ഥാര്ച്ചസ

വസി1/194/14/
സസില, തതീയതസി
31.03.17

  17850/-  14175/- 3675/-

ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന   17850/-
(കതസ്ഥാഴസില
നസികുതസി

കുറച്ചസിട്ടുണസ)

14175/-
(കതസ്ഥാഴസില
നസികുതസി

കുറച്ചസിട്ടുണസ)

3675/-

4. ശ്രതീ.  ബസിജു.
ബസി.കക

2017
മസ്ഥാര്ച്ചസ,
ഏപ്രസില

വസി1/194/14/
സസില, തതീയതസി
28.04.17

17000/- 13500/- 3500/-

ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന 19550/- 15525/- 4025/-

                                                                   ആകക 25025/-

          കൂടസ്ഥാകത ദേസിവസനവതന/കരസ്ഥാര് ജതീവനകസ്ഥാരുകട നവതനന വര്ദ്ധസിപസിച കകസ്ഥാണ്ടുള്ള

28.04.2017 കല സ.ഉ(അച്ചടസി) നന. 56/2017/ധന നമ്പര് ഉതരവസികല കസ്ഥാറഗറസി VI ല

ഉള്കപടുതസി  01.04.2017  പ്രസ്ഥാബലരതസില  895/-  രൂപ  നസിരകസിലുന  നവതനന

അനുവദേസിച്ചസിരസിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവസില  കസ്ഥാറഗറസി  III ല

ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുള്ള  നകസ്ഥാപസി  നഹസ്ഥാള്ഡര്  തസ്തസികയസ  അര്ഹമസ്ഥായ  നവതനന  710/-

രൂപയസ്ഥാണസ. നലകസിയ നവതനതസികന്റെ വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -81- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



കമ
നന.

നപരസ നവതനന
നലകസിയ
മസ്ഥാസന/
വര്ഷന

ഉതരവസ
നന/

തതീയതസി

നലകസിയ
നവതനന
(895/-
രൂപ

നസിരകസി
ല)

അര്ഹമസ്ഥാ
യ

നവതനന
(710/-
രൂപ

നസിരകസില)

അധസികന
നലകസി
യതസ

1. ശ്രതീ.  ബസിജു.
ബസി.കക

2017
ഏപ്രസില,

കമയസ,
2017

ഏപ്രസില
(കുടസിശസിക)

വസി1/194/14
/സസില,
തതീയതസി
25.05.17

21305/- 16890/- 4415/-

ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന 17815/- 14120/- 3695/-

2. ശ്രതീ.  ബസിജു.
ബസി.കക

2017
കമയസ,
ജൂണ്

വസി1/194/14
/സസില,
തതീയതസി
29.06.17

20585/- 16330/- 4255/-

ശ്രതീ. റസ്ഥാഫസി. എന 19690/- 15620/- 4070/-

                                                                   ആകക 16435/-

  അധസിക  നസിരകസില  നവതനന  നലകസിയത  സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നന. 62/25.01.2019  നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  അധസിക നസിരകസില

നലകസിയ  നവതന  തകയസ്ഥായ  ആകക   41,460/-  രൂപ  (25,025/-+16,435/-)

നവതനതസിനസ  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചെയ്ത  പ്രസ്തുത  കസ്ഥാലയളവസികല  ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല  അസസിസന്റെസ,

അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്,  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടര് എനസിവരസില നസിന്നുന തലരമസ്ഥായസി

ഈടസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.

3-6 മലയസ്ഥാളന കമ്പറ്റ്യൂനടഷന് നസസ്ഥാഫസ കവയര് വസികസന പദ്ധതസികസ 
സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാനുമതസി നനടസിയസിടസില – പദ്ധതസി നടതസിപസില 
ഗുരുതര കമനകടുകള്

യൂണസിനകസ്ഥാഡസില  ഓര്ണകമന്റെല  നഫസ്ഥാണ്ടുകള്  രൂപകലന  കചെയ്യുനതസിനുന,

മലയസ്ഥാളന  തസ്ഥാളുകള്  രൂപകലന  കചെയസ്ഥാന്  കഴസിയുന  നപജസിനനഷന്  നസസ്ഥാഫസ കവയര്

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -82- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



വസികസസിപസിക്കുനതസിനുന,  ഇ-നകസ്ഥാനമഴസ  കസ്ഥാരരങ്ങള്  മലയസ്ഥാളതസിലസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള

പദേങ്ങള്  നസിശയസിക്കുനതസിനുന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നമലനനസ്ഥാടതസില  മറസിതര

ഐ.റസി. സസ്ഥാപനങ്ങളുകട സഹസ്ഥായനതസ്ഥാകട നടപടസികള് ഷകകകസ്ഥാള്ളുനതസിനസ 2017-18

സനസസ്ഥാന  ബജറസില  50  ലക്ഷന  രൂപ  വകയസിരുതസിയതസ  31.01.2018  ല

സസ്ഥാപനതസികന്റെ അകക്കൗണസില കകഡസിറസ കചെയ്തസിട്ടുണസ.  ഈ പദ്ധതസി നടപസ്ഥാക്കുനതസില

ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ചകള് സനഭവസിച്ചസിട്ടുണസ. വസിശദേവസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

3-6.1 സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാനുമതസി ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാകത പദ്ധതസി നടപസ്ഥാകസിയതസ ഗുരുതര വതീഴ്ച

  പദ്ധതസി നടപസ്ഥാക്കുനതസിനസ 50 ലക്ഷന രൂപ കചെലവഴസിക്കുനതസിനുള്ള ഭരണസ്ഥാനുമതസി

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ആവശരകപടതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസില  20.11.2017  കല

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)  നമ്പര്  681/2017/സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ  മുനഖന  ലഭസിച്ചസിട്ടുണസ.  ഈ  പദ്ധതസിയുകട

അനുനയസ്ഥാജരത, ഘടനസ്ഥാപരമസ്ഥായ നശഷസി, വസിവസിധ ഇനന പ്രവൃതസികളുകട വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്,

നസിരക്കുകള്  എനസിവ  ഈ  പദ്ധതസി  തൃപസികരമസ്ഥായസി  പൂര്തതീകരസിക്കുനതസിനസ

പരരസ്ഥാപമസ്ഥാകണനസ  നബസ്ഥാധരകപടസ  ക്ഷമതയുള്ള  സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാധസികസ്ഥാര  നകനന

സസ്ഥാക്ഷരപതന ലഭരമസ്ഥാകസികയങസില മസ്ഥാതനമ പദ്ധതസി നടപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധസിക്കുകയുള.

പദ്ധതസി  നസിര്വ്വഹണന  നടത്തുന  സസ്ഥാപനന  തകനയസ്ഥാണസ  ഈ  അനുമതസികള്

വസ്ഥാനങ്ങണതസ.  20  ലക്ഷതസിനസ  മുകളസിലുള്ള  നസസ്ഥാഫസ കവയര്  കഡവലപസകമന്റെസ

പദ്ധതസികള്കസ  ഇതരതസിലുള്ള  സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാനുമതസി  ഐ.റസി  വകുപസില  നസിന്നുന

നനനടണതസ്ഥാകണനസ ജസി.ഒ(എന.എസസ)  നന. 18/2017/ഐ.റസി.ഡസി തതീയതസി  23.07.2017

പ്രകസ്ഥാരന  സര്കസ്ഥാര്  നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിട്ടുണസ.  സസി-ഡസ്ഥാകസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ  നപ്രസ്ഥാജക്ടസിനസ

സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാനുമതസി  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  നടപസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ  സനബനസിച്ചസ

നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസിനസ  (നമ്പര്  63,  തതീയതസി  29.01.2019)  ഐ.ടസി

വകുപസികന്റെ  അനുമതസികസ  മസ്ഥാതൃവകുപസ  വഴസിയസ്ഥാണസ  അനപക്ഷസിനകണകതന്നുന,

സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക വകുപസ  ഇതസ  പസ്ഥാലസിച്ചസിടസ്ഥാണസ അനുമതസി നലകസിയകതനസ മനസസിലസ്ഥാക്കുന്നു

എന്നുമുള്ള  നസിയമ  സസ്ഥാധുത  ഇലസ്ഥാതതന  അവരകവന  നസിരുതരവസ്ഥാദേപരവമസ്ഥായ

മറുപടസിയസ്ഥാണസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയതസ.  സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാനുമതസി  ലഭസികസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  ഈ
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പദ്ധതസിയസില ഉള്കപടുതസിയ വസിവസിധ പ്രവൃതസികള്,  ഓനരസ്ഥാ ഇനതസിലുന കചെലവസ്ഥാകുന

തക  എനസിവ  സനബനസിച്ചസ  വരകത  ഇല.  അതസിനസ്ഥാലതകന  രണസ  സസ്ഥാമ്പതസിക

വര്ഷങ്ങള്  പസിനസിടസിട്ടുന  പദ്ധതസി  പൂര്തതീകരസിക്കുനതസിനനസ്ഥാ,  ലക്ഷരന

ഷകവരസിക്കുനതസിനനസ്ഥാ സസ്ഥാധസികസ്ഥാതതസ ഗുരുതര വതീഴ്ചയസ്ഥായസി ഓഡസിറസ കണകസ്ഥാക്കുന്നു.

3-6.2  കടണര്  നടപടസി  സന്വേതീകരസികസ്ഥാകത  സസി  -  ഡസ്ഥാകസികന  പദ്ധതസി  നസിര്വ്വഹണന
ഏലപസിച്ചതസ കമവസിരുദ്ധന

           സസി -ഡസ്ഥാക്കുമസ്ഥായസി കൂടസിയസ്ഥാനലസ്ഥാചെന നടതസി മലയസ്ഥാളന കമ്പറ്റ്യൂടസിനഗസ നസസ്ഥാഫസ കവയര്

പദ്ധതസി  രൂപതീകരസിച്ചസിരസിക്കുന്നു.  പദ്ധതസി  നസിര്വ്വഹണതസിനസ  കസ്ഥാരരക്ഷമതയുള്ള  ഐ.റസി

സസ്ഥാപനങ്ങളസില നസിന്നുന മത്സരസ്ഥാധസിഷസിത കടന്ഡര് ക്ഷണസിച്ചസ തസ്ഥാരതമര പഠനന നടതസി

അനുനയസ്ഥാജരമസ്ഥായ സസ്ഥാപനകത തസിരകഞ്ഞെടുക്കുനതസിനസ പകരന സസി-ഡസ്ഥാകസികനതകന

പദ്ധതസി  ഏലപസിച്ചതസ  കമവസിരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  ഇതസ  സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  63  നസ  (29.01.2019)  മറുപടസിയസ്ഥായസി  സസി-ഡസ്ഥാകസികന്റെ  കപ്രസ്ഥാനപസ്ഥാസല

സര്കസ്ഥാര്  അനഗതീകരസിച്ചതസിനസ്ഥാല  അനുമതസി  നലകസി  എനസ  അറസിയസിച്ചസിട്ടുണസ.  സസി-

ഡസ്ഥാകസികന  പദ്ധതസി  നസിര്വ്വഹണന  ഏലപസിച്ചതസിനസ  സര്കസ്ഥാര്  അനഗതീകസ്ഥാരന  നലകസി

ഉതരവസ്ഥായസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  ഈ  പ്രസ്തസ്ഥാവന  വസ്ഥാസ്തവ  വസിരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  പദ്ധതസിയസ

ഭരണസ്ഥാനുമതസി  നലകസികകസ്ഥാണ്ടുള്ള സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)  നന.  681/2017/സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ തതീയതസി,

20.11.2017  ല  സസി-ഡസ്ഥാകസ  നപ്രസ്ഥാജക്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി  സമര്പസിച്ചസിട്ടുള്ളതസിനസ്ഥാല,

ഭരണസ്ഥാനുമതസി  നലകണകമനസ  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടര്

അഭരര്തസിച്ചതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസില  ആയതസ  നലകുന്നു  എനസ്ഥാണസ

പ്രസ്തസ്ഥാവസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.

           ഉതരവസ്ഥാദേകപട സസ്ഥാനങ്ങളസില നസിന്നുന അനുമതസി ഇലസ്ഥാകതയുന,  നസിലവസികല

നസിയമങ്ങളസികലയുന സര്കസ്ഥാര് ഉതരവകളസികലയുന നടപടസി കമങ്ങള് പസ്ഥാലസികസ്ഥാകതയുന,

ഏകപക്ഷതീയമസ്ഥായസി സര്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാന്റെസ വസിനസിനയസ്ഥാഗസിക്കുനതസിനസ ഷകകകസ്ഥാണ നടപടസികള്

അനഗതീകരസികസ്ഥാവനതല.
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3-6.3  നസിയമസ്ഥാനുസൃത  കരസ്ഥാറസില  ഏര്കപടസ്ഥാകത  പ്രവൃതസി  ഏലപസിച  ,    പദ്ധതസി
പൂര്തതീകരസിച്ചസ പ്രവര്തനക്ഷമമസ്ഥാകുനതസിനസ മുമ്പസ ബസില സമര്പസിച 

        31.03.2018  ല നഡസ്ഥാ.  ഷസിബു ശ്രതീധര്  (അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്,  കസയസിലസസ)

സമര്പസിച്ച  നനസ്ഥാടസില,  സസി-ഡസ്ഥാകസ  27.03.2018  ല  P123/17-18  നന  ബസില

സമര്പസിച്ചതസിനസ്ഥാലുന,  മലയസ്ഥാളതസിനുള്ള  കസ്പല  കചെകര്,  പുസ്തകങ്ങള്  ഓണ്ഷലന്

വസിലപനയ്ക്കുള്ള പസ്ഥാറസനഫസ്ഥാന, ആലങസ്ഥാരസിക മലയസ്ഥാളന നഫസ്ഥാണ്ടുകളുകട വസികസനന എനസിവ

പുനരസ്ഥാഗമസിക്കുനതസിനസ്ഥാലുന  ബസില  തകയുകട  50%  പസ്ഥാസസ്ഥാകസി  നപയസ കമന്റെസ  നലകസ്ഥാന്

ആവശരകപടസിരസിക്കുന്നു. എനസ്ഥാല ഈ പദ്ധതസി സസി-ഡസ്ഥാകസികന ഏലപസിക്കുനതസിനസ മുമ്പസ

കരസ്ഥാറസില  ഏര്കപടുകനയസ്ഥാ,  പ്രവൃതസി  പൂര്തതീകരണ  കസ്ഥാലയളവസ  നപകയ്മന്റെസ  എനസിവ

സനബനസിച്ച  വരവസകള്  ഉള്കപടുത്തുകനയസ്ഥാ  ഉണസ്ഥായസിടസില.  നപകയ്മന്റെസ  നലകസ്ഥാന്

അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  ആവശരകപടസ  മസ്ഥാസങ്ങള്കസ  നശഷന  12.12.2018  ലസ്ഥാണസ

കരസ്ഥാറസില  ഏര്കപടസിരസിക്കുനതസ.  അതസിലതകന  നമല  വരവസകള്

ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുമസില. സസ്ഥാപനവമസ്ഥായസി കരസ്ഥാറസില ഏര്കപടസ നജസ്ഥാലസി ഏലപസിക്കുനതസിനസ

മുമ്പസ  50%  തക  നലകസ്ഥാന്  ആവശരകപടസിരസിക്കുന്നു.  മസ്ഥാതവമല  സസി-ഡസ്ഥാകസ  പദ്ധസിതസി

തകയസ്ഥായ 50  ലക്ഷന രൂപയുകട ബസില സമര്പസിച കഴസിഞ്ഞെസിട്ടുന പദ്ധതസി പൂര്തതീകരസിച്ചസ

പ്രവര്തനക്ഷമമസ്ഥാകസിയസിടസില. ഇതസ ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.   

3-6.4 ബജറസ വസിഹസിതകതകസ്ഥാള് അധസികന  കചെലവഴസിക്കുനതസിനുള്ള 
ഏകപക്ഷതീയമസ്ഥായ തതീരുമസ്ഥാനന   -    കമവസിരുദ്ധന

 മലയസ്ഥാളന  നഫസ്ഥാണ്ടുകളുകട  വസികസനന സസി-ഡസ്ഥാകസില പുനരസ്ഥാഗമസിക്കുനതസ്ഥായുന  50

ലക്ഷന  രൂപയുകട  ബസില  ലഭസിച്ചതസ്ഥായുന  നമല  ഖണ്ഡസിക  3-6.3  ല  പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുകയുന

എനസ്ഥാല  04.07.2018  ല  ഷടപസ  നഫസസ  ഡസിഷസന്  കചെയ്യുനതസിനസ  പ്രവൃതസി

പരസിചെയമുള്ള  ഐ.റസി  സനരനഭകരസില  നസിനസ  കടന്ഡര്  ക്ഷണസികസ്ഥാന്  നഡസ്ഥാ.  ഷസിബു

ശ്രതീധര് (അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്, കസയസിലസസ) ആവശരകപടതനുസരസിച്ചസ 01.08.2018 ല

സന്വേതന്ത്ര  മലയസ്ഥാളന  കമ്പറ്റ്യൂടസിനഗസ  എന  സസ്ഥാപനതസികന്റെ  കടന്ഡര്  അനഗതീകരസിച്ചസ

കരസ്ഥാറസില ഏര്കപടുകയുന 3.6 ലക്ഷന രൂപയസ പ്രവ ൃതസി ഏലപസിക്കുകയുന കചെയ്തസിരസിക്കുന്നു.
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സസി-ഡസ്ഥാകസ,  നഫസ്ഥാണസ  കഡവലപസകമന്റെസ  പ്രവൃതസി  കചെയ്തസ  50  ലക്ഷന  രൂപയുകട  ബസില

സമര്പസിച്ചസ  കഴസിഞ്ഞെതസിനസ  നശഷമസ്ഥാണസ  നമല  സനദ്ധ  സനഘടനകസ  പ്രവൃതസി

നലകസിയതസ.  'രചെന'  ഉള്കപകടയുള്ള  മലയസ്ഥാളന  നഫസ്ഥാണ്ടുകള്  സക്കൗജനരമസ്ഥായസി

രൂപകലപന കചെയ്ത പ്രസ്തുത സസ്ഥാപനതസിനസ 3.6 ലക്ഷന രൂപ കചെലവസ വരുന പ്രവൃതസി

ഏലപസിച്ചതസ  സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസിനസ  ഭരണസ്ഥാനുമതസി

ലഭസിച്ചതസിനസ്ഥാലുന  യൂണസിനകസ്ഥാഡസ  നഫസ്ഥാണ്ടുകള്  ആവശരതസിനസ  ഇലസ്ഥാതസിരുനതസിനസ്ഥാലുന

സന്വേതന്ത്ര  മലയസ്ഥാളന  കമ്പറ്റ്യൂടസിനഗസ  സസ്ഥാപനകത  സഹകരസിപസിച  എന്നുമസ്ഥാണസ  മറുപടസി

നലകസിയതസ.  ബജറസ വസിഹസിതന  50  ലക്ഷന ആയതസിനസ്ഥാലുന നഫസ്ഥാണസ രൂപകലപന സസി-

ഡസ്ഥാകസികന  ഏലപസിച  കഴസിഞ്ഞെതസിനസ്ഥാലുന  സന്വേതന്ത്ര  മലയസ്ഥാളന  കമ്പറ്റ്യൂടസിനഗസ

സസ്ഥാപനതസിനസ  നഫസ്ഥാണസ  രൂപകലപന  പ്രവൃതസി  ഏലപസിച്ചതസ  കമവസിരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

ബജറസില പദ്ധതസികസ വകയസിരുതസിയ 50  ലക്ഷന രൂപ കൂടസ്ഥാകത 3,60,000/-  രൂപയുകട

അധസിക കചെലവസിനുള്ള നടപടസികള് ഓഡസിറസ അനഗതീകരസിക്കുനസില.

3-6.5 ബജറസില  ഉള്കപടുതസിയ  പ്രവൃതസി  നടപസ്ഥാകസ്ഥാകത  മകറസ്ഥാരു  പ്രവൃതസി
നടപസ്ഥാകസി

 ഇ-നകസ്ഥാനമഴസ  കസ്ഥാരരങ്ങള്  മലയസ്ഥാളതസില  ആക്കുനതസിനുള്ള  പദേങ്ങള്

നസിശയസിക്കുനതസിനസ  നസസ്ഥാഫസ കവയര്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള  പ്രവൃതസി  കൂടസി  ഈ

പദ്ധതസിയസില  ഉള്കപടുത്തുനതസിനസ  തക  അനുവദേസിച്ചസ  കകസ്ഥാണ്ടുള്ള  ബജറസില  സര്കസ്ഥാര്

നസിര്നദേശസിച്ചസിരുന്നു.  ഇതസ  നടപസ്ഥാകസ്ഥാകത  പുസ്തകങ്ങളുകട  ഓണ്ഷലന്  വസിലനയസ്ഥായസി

നഷസ്ഥാപസിനഗസ കസ്ഥാര്ടസ എന പ്രവൃതസി സസി-ഡസ്ഥാകസികന്റെ കപ്രസ്ഥാനപസ്ഥാസല പ്രകസ്ഥാരന നടപസ്ഥാകസി.

ബ  ജറസില  ഉള്കപടസ്ഥാതതന  സസ്ഥാനങതസികസ്ഥാനുമതസി  ലഭസികസ്ഥാതതമസ്ഥായ  പ്രവൃതസികസ  തക

വസിനസിനയസ്ഥാഗസിച്ചതന  പദ്ധതസിയസില  ഉള്കപടുതസിയ  പ്രവൃതസി  നടപസ്ഥാകസ്ഥാതതന

സസ്ഥാപനതസികന്റെ വതീഴ്ചയസ്ഥായസി ഓഡസിറസ കണകസ്ഥാക്കുന്നു.

 ബജറസ  പ്രകസ്ഥാരന  വകയസിരുതസിയതന  കചെലവസ  നടപടസികള്  ആരനഭസിച്ചതമസ്ഥായ

തകയുകട തസ്ഥാരതമര പതസിക ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു. 
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പ്രവൃതസിയുകട
ഇനന

ബജറസ തക
ലക്ഷന (പസ്ഥാന്
കപ്രസ്ഥാനപസ്ഥാസല

പ്രകസ്ഥാരന)

സസി-ഡസ്ഥാകസ
പദ്ധതസി
പ്രകസ്ഥാരന

കചെലവസ തക
(ലക്ഷന)

സസി-ഡസ്ഥാകസ
ബസില പ്രകസ്ഥാരന
കചെലവസ തക

നഫസ്ഥാണസ
ഡസിഷസനസിന

ഗസിനസ
അനുവദേസിച്ച

തക

മലയസ്ഥാളന 
നപജസിനനഷന് 
നസസ്ഥാഫസ കവയര്

11.08 36.97 38,20,000/- -

ഓര്ണകമന്റെല 
നഫസ്ഥാണസ 
കഡവലപസ കമന്റെസ

21 7.5 5,90,000 -

നഷസ്ഥാപസിനഗസ 
കസ്ഥാര്ടസ

- 10 5,90,000 3,60,000

ആകക 50,00,000/- 3,60,000

ആകക തക 53,60,000

2018-19  കസ്ഥാലയളവസില  സന്വേതന്ത്ര  മലയസ്ഥാളന  കമ്പറ്റ്യൂടസിനഗസ  എന  സസ്ഥാപനതസിനസ

1,80,000/- രൂപ 01.11.2018 ല WAMS മുനഖന ട്രസ്ഥാന്സ്ഫര് കചെയ്തസിട്ടുള്ളതമസ്ഥാണസ.

      ഈ പദ്ധതസി നടതസിപസില നമല പ്രസ്തസ്ഥാവസിച്ച ഗുരുതര വതീഴ്ചകള് തടരനനന്വേഷണതസിനസ

വസിനധയയമസ്ഥാക്കുനതസിനുന  നസിയമസ്ഥാനുസൃത  നടപടസികളസിലൂകട  പദ്ധതസി  പൂര്തതീകരസിച്ചസ

പ്രവര്തന ക്ഷമമസ്ഥാക്കുനതസിനുന ഭരണസമസിതസിയുകട ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.  ഭസ്ഥാവസിയസില

ഇതരന അപസ്ഥാകതകള് ഒഴസിവസ്ഥാകസി പദ്ധതസി നടപസ്ഥാക്കുനതസിനസ ശ്രദ്ധസിനകണതസ്ഥാണസ.

3 -7 സസി  .  എസസ  .  റസി  .  റസി  .   ഗസ്ഥാന്റെസ വസിനസിനയസ്ഥാഗന   -   ഉനദ്ദേശര ലക്ഷരന 
ഷകവരസിക്കുനസില

          നപസ്ഥാളസി കടകസികസ,  ഹയര് കസകന്റെറസി,  ബസിരുദേ,  ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര തലങ്ങളസില

സസിലബസസികന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പഠനതസിനസ സഹസ്ഥായമസ്ഥാകുന തരതസില പുസ്തകങ്ങള്

പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുനതസിനസ നകന സര്കസ്ഥാരസില നസിന്നുന  25,00,000/-  രൂപ അനുവദേസിച.

വസിശദേ വസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.
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കമ
നന

ഉതരവസ നന/ തതീയതസി തക അകക്കൗണസില തക
കഡസിറസ കചെയ്ത തതീയതസി

1 എഫസ,  നന. 10-01/2017-  ഗസ്ഥാന്റെസ
തതീയതസി 19.07.2017

20,00,000/- 08.08.2017

2 എഫസ  നന.  10-01/2017-  ഗസ്ഥാന്റെസ
(എസസ.സസി  സബസ  പസ്ഥാന്)
തതീയതസി 19.07.2017

5,00,000/- 08.08.2017

ആകക  25,00,000/-

ഗസ്ഥാന്റെസ വസിനസിനയസ്ഥാഗതസികല അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

i. നപസ്ഥാളസികടകസികസ  ,    ഹയര്  കസകന്റെറസി  ,    ബസിരുദേ  ,    ബസിരുദേസ്ഥാനന്തര
സസിലബസുകളസില  ഉള്കപട  പുസ്തകങ്ങള്  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചസില  -    തക  വകമസ്ഥാറസി
കചെലവഴസിച

      സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളസികല  അകസ്ഥാഡമസികസ  കക്കൗണ്സസിലുമസ്ഥായുന  മറസ  വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസ

നമഖലകളസികല  വസിദേഗസധരുമസ്ഥായുന   ചെര്ച്ച  നടതസി  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  പഠനതസിനസ  ആവശരമസ്ഥായ

പുസ്തകങ്ങള് പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുനതസിനസ ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ നടപടസികള് സന്വേതീകരസിച്ചസിടസില.

നമല  വസിവരസിച്ച  വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസ  നമഖലകളസില,  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  പഠനതസിനസ  സഹസ്ഥായകമസ്ഥായ

പുസ്തകങ്ങളസ്ഥാണസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിനകണകതന്നുന ഇത സനബനസിച്ച മസ്ഥാര്ഗനസിര്നദ്ദേശങ്ങള്

സസ്ഥാനങതസിക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഉള്കപകട  എലസ്ഥാ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള്ക്കുന  അയച്ചസ

കകസ്ഥാടുകസ്ഥാകമന്നുന ഗസ്ഥാന്റെസ  വസിനസിനയസ്ഥാഗന  സനബനസിച്ച ഫയലസില  (എ/281/2012/സസില)

നരഖകപടുത്തുകയുന  രജസിസ്ട്രേസ്ഥാര്മസ്ഥാകര  അറസിയസിക്കുകയുന   കചെയ്തസിട്ടുണസ.  ഇതസിനസ  തടര്

നടപടസികള്  സന്വേതീകരസികസ്ഥാകത    കമ  നമ്പര്  1  പ്രകസ്ഥാരന  ലഭസിച്ച  20,00,000/-  രൂപ

വസിനസിനയസ്ഥാഗസിച്ചസ  10  പുസ്തകങ്ങളുന  ഒരു  കമസ്ഥാഷബല  ഡസിക്ഷണറസിയുന  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച.

യൂണസിനവഴസിറസി  തലതസിനലനയസ്ഥാ,  മറസ  പഠന  നമഖലകളസികലനയസ്ഥാ   സസിലബസസികന്റെ

ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ പഠന പുസ്തകങ്ങകളസ്ഥാന്നുന ഇതസില ഉള്കപടുനസില. ഇതസ സനബനസിച്ചസ നലകസിയ

ഓഡസിറസ   അനനന്വേഷണതസിനുള്ള  (നന.  65(iv)  തതീയതസി  29.01.2019)  മറുപടസിയസില

യൂണസിനവഴസിറസി  തലതസിലുള്ള  പസ്ഥാഠപുസ്തകങ്ങള്ക്കുന  നസിഘണ്ടുകള്ക്കുമസ്ഥാണസ
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സസി.എസസ.ടസി.ടസി  ധനസഹസ്ഥായന  നലകുനകതന്നുന  കമസ്ഥാഷബല  ഡസിക്ഷണറസി

ആപസിനകഷന്  സസി.എസസ.ടസി.ടസി  നയസ്ഥാഗതസില  അവതരസിപസിച  എന്നുന  അവരകവന

കസ്ഥാരരപ്രസകമലസ്ഥാതതമസ്ഥായ  പ്രസ്തസ്ഥാവനയസ്ഥാണസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ.  ഈ  ഫണസ

വസിനസിനയസ്ഥാഗസിച്ചസ   'നശ്രയസസ  ഡസിക്ഷണറസി'  എന  നപരസില  കമസ്ഥാഷബല

ആപസിനകഷനസിലൂകട  ലഭരമസ്ഥായ  ഡസിക്ഷണറസി,  ഭരണഭസ്ഥാഷ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന

മലയസ്ഥാളതീകരസിക്കുനതസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി  സര്കസ്ഥാര്  ജതീവനകസ്ഥാര്കസ  റഫറന്സസിനസ്ഥായുള്ള

ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ശബസ്ഥാവലസിയസ്ഥാണസ. അഞസ ലക്ഷനതസ്ഥാളന വരുന സര്കസ്ഥാര് ജതീവനകസ്ഥാരസില

500-ല തസ്ഥാകഴ ഉനദേരസ്ഥാഗസരസ്ഥാണസ ഈ സനവസിധസ്ഥാനന റഫര് കചെയ്തസിരസിക്കുനതസ.

    അതസിനസ്ഥാലതകന  സസി.എസസ.റസി.റസി.  ഗസ്ഥാന്റെസ  വസിനസിനയസ്ഥാഗന  ലക്ഷര  പ്രസ്ഥാപസി

ഷകവരസിച്ചസിടസില  എനസ  ഓഡസിറസ  വസിലയസിരുത്തുന്നു.  നകനഫണസ  വകമസ്ഥാറസി

കചെലവഴസിച്ചതസിനസ  വസിശദേതീകരണന  നലനകണതസ്ഥാണസ.  വരുന  വര്ഷങ്ങളസില

മസ്ഥാര്ഗനസിര്നദ്ദേശങ്ങള്കനുസൃതമസ്ഥായസി  ഫണസ  വസിനസിനയസ്ഥാഗസിക്കുനതസിനസ

ശ്രദ്ധസിനകണതസ്ഥാണസ.

ii. നകന ഗസ്ഥാന്റെസ വസിനസിമയതസിനസ പ്രനതരക അകക്കൗണസ പരസിപസ്ഥാലസിക്കുനസില

         ഫസിനസ്ഥാന്സസ&അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങള് ചെടന  (10)  പ്രകസ്ഥാരന നകനസര്കസ്ഥാരസില

നസിനസ  ലഭസിക്കുന  ഗസ്ഥാന്റെസിനസ  പ്രനതരകന  അകക്കൗണസ   സൂക്ഷസിനകണതസ്ഥാകണനസ

നസിഷ്കര്ഷസിച്ചസിട്ടുകണങസിലുന,  പ്രസ്തുത  നസിയമന  പസ്ഥാലസിച്ചസിടസില.  നകന  ഗസ്ഥാന്റെസികന്റെ  വരവസ-

കചെലവസ  കണക്കുകള്  മസ്ഥാതന  ഉള്കപടുന  വസ്ഥാര്ഷസിക  ധനകസ്ഥാരര  പതസിക  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി

സമര്പസിച്ചസില.  അതസിനസ്ഥാല ഗസ്ഥാന്റെസ  വസിനസിനയസ്ഥാഗതസികന്റെ നസിജസസിതസി പരസിനശസ്ഥാധസികസ്ഥാന്

കഴസിഞ്ഞെസിടസില.

iii.  പ്രനതരക  ഘടക  പദ്ധതസി  പ്രകസ്ഥാരന    (  എസസ  സസി  സബസ  പസ്ഥാന്  )    ലഭസിച്ച  തക
വസിനസിനയസ്ഥാഗസിച്ചസില 

      പ്രനതരക  ഘടക  പദ്ധതസിയസില  ഉള്കപടുതസി  പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനസ

അനുവദേസിച്ച  5  ലക്ഷന  രൂപ  നസ്ഥാളസിതവകര  വസിനസിനയസ്ഥാഗസിച്ചസില.  പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനസ

സന്വേതീകരസിച്ച  നടപടസികള്  അറസിയസികസ്ഥാന്  ആവശരകപടസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ
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അനനന്വേഷണതസിനസ  മറുപടസിയസ്ഥായസി  2017-18  ല  പുസ്തകങ്ങള്  പ്രസസിദ്ധതീകരസികസ്ഥാന്

കഴസിഞ്ഞെസിടസികലന്നുന,  പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി  ബനകപട  നജസ്ഥാലസികള്  നടക്കുനതസ്ഥായുന

അറസിയസിച്ചസിട്ടുണസ.  സമയബനസിതമസ്ഥായസി  പദ്ധതസി  രൂപതീകരസിച്ചസ  തക

വസിനസിനയസ്ഥാഗസിക്കുനതസിനസ ബനകപട അധസികസ്ഥാരസികള് ശ്രദ്ധ കചെലുനതണതസ്ഥാണസ.

3-8 കമസ്ഥാഷബല ഡസിക്ഷണറസി വസികസന പദ്ധതസി  -   ലക്ഷരന 
ഷകവരസിച്ചസില   - 3,76,285/-   രൂപയുകട കചെലവസ 
തടസകപടുത്തുന്നു

           ഇനഗതീഷസ-  മലയസ്ഥാളന,  മലയസ്ഥാളന-  ഇനഗതീഷസ  നസിഘണ്ടുകള് ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ശബസ്ഥാവലസി  എനസിവ  കമസ്ഥാഷബല  പസ്ഥാറസനഫസ്ഥാമസില  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  കമസ്ഥാഷബല

ഡസിക്ഷണറസി  ആപസിനകഷന്  എന  പദ്ധതസികസ്ഥായുള്ള  കപ്രസ്ഥാനപസ്ഥാസല  കകലനട്രസ്ഥാണ്

തയസ്ഥാറസ്ഥാകസി സസ്ഥാപനതസിനസ സമര്പസിച്ചസിരസിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതസി സസി-ഡസ്ഥാകസ സസ്ഥാനങതസിക

വസിശകലനന  നടതസി  അനഗതീകരസിച്ചസിട്ടുകണനസ  കസയസിലസസ  വസിഭസ്ഥാഗന  അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടര്  അറസിയസിച്ചതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസില  23.08.2016  ല  കകലനട്രസ്ഥാണ്

നമധസ്ഥാവസികളുമസ്ഥായസി  നടതസിയ  കൂടസികസ്ഥാഴ്ചയസില  പദ്ധതസി  നടപസ്ഥാക്കുനതസിനസ

തതീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥായസി.

സസ്ഥാപനന  പുറകപടുവസിച്ചസിട്ടുള്ള  വസിവസിധ  നഗസ്ഥാസറസികള്  ഡസിജസിഷറസസ

കചെയ്യുനതസിനുന  ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഡസിക്ഷണറസി  കമസ്ഥാഷബലസില  ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനുമുള്ള

പദ്ധതസിയുകട  വസിവസിധ  ഘടങ്ങളുന  നടപടസികളുന  ഉനദ്ദേശരങ്ങളുന  പ്രതസിപസ്ഥാദേസിക്കുന

കപ്രസ്ഥാനപസ്ഥാസല അനത പടസി നടപസ്ഥാക്കുനതസിനുമസ്ഥായസി  16.11.2016  ല കകലനട്രസ്ഥാണുമസ്ഥായസി

കരസ്ഥാറസില ഏര്കപട്ടു. ഇതമസ്ഥായസി ബനകപട കചെലവസ വസിവരന  ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

a) കകലനട്രസ്ഥാണ്  ഇന്നവസ്ഥായസസസ  നന  ITBG/17-
18/293/SWG/4 തതീയതസി 27.04.2017 പ്രകസ്ഥാരന

 3,52,950/-

b) ഭരണശബസ്ഥാവലസി  എകല  ഫയലസ്ഥായസി  ഷടപസ  കസറസ
കചെയ്തതസിനസ  ഷസകസിള്  വര്കസ  എന  സസ്ഥാപനതസിനസ
നലകസിയ തക

 15,000/-
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c) ആപസിനകഷന്  സ  ജമസ്ഥാകസിയതസിനസ  ഒറസിഗസ്ഥാമസി
കടനകസ്ഥാളജതീസസിനസ

 5,765/-

d) പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസിനസ  2,570/-

                                                      ആകക  3,76,285/-
   

 കകലനട്രസ്ഥാണുമസ്ഥായസി  ഏര്കപട  കരസ്ഥാര്  ഖണ്ഡസിക  3  പ്രകസ്ഥാരന  'Development  and

Establishment  of  a functional  application software for  the online dictionary

application with a corresponsing mobile application for administrative glossary'

എന  പദ്ധതസിയസ്ഥാണസ  നടപസ്ഥാനകണസിയസിരുനതസ.  പദ്ധതസി  കപ്രസ്ഥാനപസ്ഥാസല  പ്രകസ്ഥാരന

ഫങസഷണല  ആപസിനകഷന്  നസസ്ഥാഫസ കവയറസില  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  നഗസ്ഥാസറസി,

സയന്റെസിഫസികസ നഗസ്ഥാസറസി, മസ്ഥാതസമറസികല നഗസ്ഥാസറസി, നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ നഗസ്ഥാസറസി, ഒഫതീഷരല

നഗസ്ഥാസറസി  എനസിവ  ഉള്കപടുന്നു.  പദ്ധതസി  നടപസ്ഥാകസിയതസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി  'നശ്രയസസ

ഡസിക്ഷണറസി'  വഴസി  ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ശബസ്ഥാവലസി  ലഭരമസ്ഥാകുന്നുണസ.  നമല  നഗസ്ഥാസറസികളുകട

ഇനഗതീഷസ-  മലയസ്ഥാളന,  മലയസ്ഥാളന-ഇനഗതീഷസ നസിഘണ്ടുകള് പ്രവര്തന സജമസ്ഥായസിട്ടുനണസ്ഥാ

എനതസ സനബനസിച നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 65 തതീയതസി 08.02.2019

നസ  ഡസിക്ഷണറസികള്,  ശബസ്ഥാവലസികള്  എനസിവ  കമസ്ഥാഷബല  പുസ്തകങ്ങളസ്ഥായസി

വസ്ഥായനകസ്ഥാര്കസ നലകസ്ഥാകമന്നുന,  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല മറസ എഡസിറര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ ഇതസികന്റെ തടര്

പ്രവര്തനന നടനതണകതന്നുമുള്ള നസിരുതരവസ്ഥാദേപരമസ്ഥായ മറുപടസിയസ്ഥാണസ  നലകസിയതസ.

16.11.2016  ല  കരസ്ഥാറസില  ഏര്കപടുകുയുന  27.04.2017  ല  കകലനട്രസ്ഥാണസിനസ  തക

നലകുകയുന കചെയ്ത പദ്ധതസിയസ്ഥാണസ നസ്ഥാളസിതവകര പ്രവര്തനക്ഷമമസ്ഥാകസ്ഥാകത, എഡസിറര്മസ്ഥാര്

തടര് പ്രവര്തനന നടനതണതസ്ഥാകണനസ അറസിയസിച്ചസിരസിക്കുനതസ.  പദ്ധതസി പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന

പ്രവര്തന സജമസ്ഥാകസ്ഥാതതസ ബനകപട അധസികസ്ഥാരസികളുകട ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ചയസ്ഥായസി

ഓഡസിറസ വസിലയസിരുത്തുകയുന കചെലവസ തക തടസകപടുത്തുകയുന കചെയ്യുന്നു.  പദ്ധതസി തക

കചെലവഴസിച്ചസ  ഉനദ്ദേശര  ലക്ഷരങ്ങള്  ഷകവരസിക്കുനതസിനസ  കൂടുതല  ജസ്ഥാഗത

പുലര്നതണതസ്ഥാണസ.
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3-9 സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല ജതീവനകസ്ഥാര് 
നസിര്വ്വഹസിനകണ നജസ്ഥാലസി സന്വേകസ്ഥാരര വരകസികകള   / 
സസ്ഥാപനങ്ങകള ഏലസിച്ചതസ കമവസിരുദ്ധന

   2017-18 വര്ഷന സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില നസിശസിത എണ്ണന ജതീവനകസ്ഥാര്

ഉണസ്ഥായസിരസികക  പ്രസ്തുത  ജതീവനകസ്ഥാര്  നസിര്വ്വഹസിനകണ  നജസ്ഥാലസികള്  സന്വേകസ്ഥാരര

വരകസികകള / സസ്ഥാപനങ്ങകള  ഏലസിച. വസിശദേ വസിവരങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

3-9.1 ഡസി  .  റസി  .  പസി നജസ്ഥാലസികള് സന്വേകസ്ഥാരര സസ്ഥാപനങ്ങകള ഏലപസിച   - 3,32,129/-
രൂപ തടസകപടുത്തുന്നു

      2017-18  വര്ഷകത  അപൂര്ണ്ണവന  അപസ്ഥാകതകളുള്ളതമസ്ഥായ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്

നസറസകമന്റെസ  (കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  അപൂര്ണ്ണമസ്ഥായതസിനസ്ഥാലുന

അപസ്ഥാകതകളുള്ളതസിനസ്ഥാലുന  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  നസറസകമന്റെസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  മടകസി  നലകസികയങസിലുന  ആയതസ  പരസിഹരസിച്ചസ  തസിരസികക

നലസിയസില) പ്രകസ്ഥാരന, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച 118 പുസ്തകങ്ങളസില

92  പുസ്തകങ്ങള്  ആദേരതവണയസ്ഥായസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചവയുന  26  പുസ്തകങ്ങള്

പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചവയുമസ്ഥാണസ.  അധസികസ്ഥാരസികള് സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസി യസിടസിലസ്ഥാത വര്കസ

ഓര്ഡര്  രജസിസര്  പ്രകസ്ഥാരന  ആദേരതവണ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  പുസ്തകങ്ങളസില  15

പുസ്തകങ്ങളുകട  ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള്  മസ്ഥാതന  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല

ജതീവനകസ്ഥാര്  നസിര്വ്വഹസിച്ചനപസ്ഥാള്  സസ്ഥാനങതസിക  സന്വേഭസ്ഥാവമുള്ള  പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണന

കുറവസ്ഥായസിരുനസിട്ടു  കൂടസി  77  പുസ്തകങ്ങളുകട  ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള്  കചെയ്യുനതസിനസ്ഥായസി

സന്വേകസ്ഥാരര സസ്ഥാപനങ്ങകള ഏലപസിക്കുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ. ആയതസിനലയസ 3,32,129/- രൂപ

കചെലവഴസിച  (വസിശദേ  വസിവരങ്ങള്  അനുബനന  13 ല  നചെര്ക്കുന്നു.)  സസ്ഥാനങതസിക

സന്വേഭസ്ഥാവമുള്ള പുസ്തകങ്ങള് ഒഴസികകയുള്ളവയുകട ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള് നസിര്വ്വഹസികസ്ഥാന്

പുറത്തു നലകസിയതസ ശരസിയസ്ഥായ നടപടസിയല. ഡസി.റസി.പസി ഓപനററര് തസ്തസികയസില നജസ്ഥാലസി

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -92- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



കചെയ്യുന  2  ജതീവനകസ്ഥാരുന  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസില   'കമ്പറ്റ്യൂടര്'  തസ്തസികയസില  2

ജതീവനകസ്ഥാരുന  ഉള്കപകട  ആകക   4   ജതീവനകസ്ഥാര്   ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള്

നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനസ  ഉണസ്ഥായസിരസികക  മുകളസില  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  77  പുസ്തകങ്ങളുകട

ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള്  നസിര്വ്വഹസിക്കുവസ്ഥാന്  സന്വേകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപനങ്ങകള

ആശ്രയസിക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചെരരന  വസിശദേമസ്ഥാകണകമനസ  23.01.2019  കല  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര് 60 പ്രകസ്ഥാരന ആവശരകപടസിരുന്നു. കൂടസ്ഥാകത 2017-18 കസ്ഥാലയളവസില

സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില ഡസി.റസി.പസി ഓപനററര്മസ്ഥാരസ്ഥായസി നജസ്ഥാലസിനനസ്ഥാകസിയ ശ്രതീ.

പസി.  ഗസിരതീനകുമസ്ഥാര്,  ശ്രതീമതസി  ജയ.പസി.നസ്ഥായര്  എനസിവരുകടയുന  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന

പ്രസസില  'കമ്പറ്റ്യൂടര്'   തസ്തസികയസില നസവനമനുഷസിച്ച  ശ്രതീമതസി  നരഖ.എസസ,  ശ്രതീമതസി

ശരണര.എസസ  എനസിവരുകടയുന നജസ്ഥാലസി  ഡയറസി  ലഭരമസ്ഥാകണകമന്നുന പ്രസ്തുത ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണതസില  നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുന്നു.  നജസ്ഥാലസി  ഡയറസി  ലഭരമസ്ഥാക്കുകനയസ്ഥാ  77

പുസ്തകങ്ങളുകട ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള് നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനസ  സന്വേകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപനങ്ങകള

ആശ്രയസിക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചെരരന  സനബനസിച്ച  റസിനപസ്ഥാര്നടസ്ഥാ  നസ്ഥാളസിതവകര

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  ഈ  സസ്ഥാഹചെരരതസില  നമല  സൂചെസിപസിച്ച  ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള്

നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനസ  സന്വേകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ  നലകസിയ  തക  3,32,129/-  രൂപ

തടസകപടുത്തുന്നു.

3-9.2 പ്രൂഫസ  റതീഡസിങ്ങസിനസ  സന്വേകസ്ഥാരരവരകസികകള നസിനയസ്ഥാഗസിച    -  58,288/-    രൂപ
തടസകപടുത്തുന്നു

      2017-18  വര്ഷന  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  118

പുസ്തകങ്ങളസില  92  പുസ്തകങ്ങള്  ആദേരതവണയസ്ഥായസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചവയുന  26

പുസ്തകങ്ങള്  പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചവയുമസ്ഥാണസ.  ഓഡസിറസിനസ  ലഭരമസ്ഥാകസിയ  നമല  പറഞ്ഞെ

അപൂര്ണ്ണവന  അപസ്ഥാകതകള്  ഉള്ളതമസ്ഥായ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  പ്രകസ്ഥാരന

ആദേരതവണയസ്ഥായസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  പുസ്തകങ്ങളസില  26  പുസ്തകങ്ങളുകട  പ്രൂഫസ

റതീഡസിങ്ങസിനസ  സസ്ഥാനങതസിക  സന്വേഭസ്ഥാവമുള്ള  പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണന  കുറവസ്ഥായസിരുനസിട്ടുകൂടസി

സന്വേകസ്ഥാരര  വരകസികകളയസ്ഥാണസ  ഏലപസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  (പടസിക  അനുബനന  14 ആയസി

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -93- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



നചെര്ക്കുന്നു) ആയതസിനലയസ 58,288/- രൂപ കചെലവഴസിച്ചസിട്ടുമുണസ. സസ്ഥാനങതസിക സന്വേഭസ്ഥാവമുള്ള

പുസ്തകങ്ങള്  ഒഴസികകയുള്ളവയുകട  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസിനസ്ഥായസി  പുറന  കരസ്ഥാര്  നലകസിയതസ

ശരസിയസ്ഥായ നടപടസിയല.  പ്രൂഫസ റതീഡര് തസ്തസികയസില 4 ജതീവനകസ്ഥാരുന നകസ്ഥാപസിനഹസ്ഥാള്ഡര്

തസ്തസികയസില  6  ജതീവനകസ്ഥാരുന  ഉള്കപകട  10  ജതീവനകസ്ഥാര്  ഉണസ്ഥായസിരസികക  26

പുസ്തകങ്ങളുകട പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ സന്വേകസ്ഥാരര വരകസികള്കസ നലകസ്ഥാനുണസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരരന

സനബനസിച്ച റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  23.01.2019  കല ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  60

പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസില  പ്രൂഫസ  റതീഡര്

തസ്തസികയസില  നജസ്ഥാലസിനനസ്ഥാകസിയസിരുന  ശ്രതീമതസി  രമര  കക  ജയപസ്ഥാലന്,  ശ്രതീമതസി

കഷര്ളസി.എന.കജ,  ശ്രതീ.  ദേതീപു.എ.ബസി,  ശ്രതീമതസി  എന.ആര്.മതീര,  ശ്രതീ.അരുണ്.എസസ,

എനസിവരുകടയുന നകസ്ഥാപസി നഹസ്ഥാള്ഡര് തസ്തസികയസില നജസ്ഥാലസി നനസ്ഥാകസിയസിരുന ശ്രതീ.ബസിജു.

ബസി.കക,  ശ്രതീ.അരുണ്.എസസ,  ശ്രതീമതസി.  വസി.വതീണ,  ശ്രതീമതസി.  പസി.സസിന്ധു,  ശ്രതീ.

പസി.വസി.രസ്ഥാജന്,  ശ്രതീമതസി  ബസിന്ദു.ആര്,  ശ്രതീ.  അരുണ്  കുമസ്ഥാര്  നതസ്ഥാനയല,  ശ്രതീ.

അനതീഷസ.എസസ.എസസ എനസിവരുകടയുന നജസ്ഥാലസി ഡയറസി ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന പ്രസ്തുത ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുന്നു. 05.03.2019  കല എ 1/1776/2018/സസില

നമ്പര്  മറുപടസി  പ്രകസ്ഥാരന  2017-18  വര്ഷന  130  പുസ്തകങ്ങള്  പ്രസസിദ്ധതീകരസികച്ചന്നുന

അതസില 120 പുസ്തകങ്ങളുകട പ്രൂഫസ റതീഡസിനഗസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല ജതീവനകസ്ഥാര് നസിര്വ്വഹസിച

എന്നുമസ്ഥാണസ  അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  ആയതസ  വസ്തുതസ്ഥാ  വസിരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  പുതസിയതസ്ഥായസി

പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  92  പുസ്തകങ്ങളസില  66  പുസ്തകങ്ങളുകട  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല ജതീവനകസ്ഥാര് നസിര്വ്വഹസിച്ചതസ.   പ്രസ്തുത ജതീവനകസ്ഥാരുകട നജസ്ഥാലസി ഡയറസി

നസ്ഥാളസിതവകര ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.  2017-18  വര്ഷന പ്രൂഫസ റതീഡര്/നകസ്ഥാപസി നഹസ്ഥാള്ഡര്

തസ്തസികയസില  ഉണസ്ഥായസിരുന  ശ്രതീ.  ദേതീപു.  എ.ബസി,  ശ്രതീ.  അരുണ്.എസസ  എനസിവര്

ഡയറക്ടറുകട  നസിര്നദ്ദേശ  പ്രകസ്ഥാരന  പബസിനകഷന് വസിഭസ്ഥാഗതസില നജസ്ഥാലസി  നനസ്ഥാകസിയതന

പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  സന്വേകസ്ഥാരര  വരകസികകള  ഏലപസിക്കുനതസിനസ  കസ്ഥാരണമസ്ഥായസി.   ഒരു

തസ്തസികയസികല  ജതീവനകസ്ഥാരകന  മകറസ്ഥാരു  തസ്തസികയസിനലയസ  മസ്ഥാറസി  നസിയമസിക്കുനതസ

സസ്ഥാപനതസിനസ  സസ്ഥാമ്പതസിക  ബസ്ഥാധരതയുണസ്ഥാകസ്ഥാത  വസിധതസിലസ്ഥായസിരസികണന.  ഈ
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സസ്ഥാഹചെരരതസില പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസിനസ്ഥായസി  സന്വേകസ്ഥാരര  വരകസികള്കസ  അനുവദേസിച്ച   തക

58,288/- രൂപ തടസകപടുത്തുന്നു.

3-9.3 എഡസിറസിനഗസിനസ സന്വേകസ്ഥാരരവരകസികകള നസിനയസ്ഥാഗസിച   -  27,633/-   രൂപ 
തടസകപടുത്തുന്നു

 അപൂര്ണ്ണവന  അപസ്ഥാകതകളുള്ളതമസ്ഥായ  2017-18  വര്ഷകത  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്

നസറസകമന്റെസ പ്രകസ്ഥാരന സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ആദേരതവണയസ്ഥായസി പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച

പുസ്തകങ്ങളസില 6 പുസ്തകങ്ങളുകട  എഡസിറസിനഗസ  സസ്ഥാനങതസിക സന്വേഭസ്ഥാവമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുകട

എണ്ണന  കുറവസ്ഥായസിരുനസിട്ടു  കൂടസി സന്വേകസ്ഥാരര  വരകസികകളയസ്ഥാണസ  ഏലപസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.

ആയതസിനലയസ  27,633  രൂപ കചെലവഴസിച്ചസിട്ടുമുണസ  (വസിശദേ വസിവരങ്ങള് അനുബനന 15

ല  നചെര്ക്കുന്നു).  സസ്ഥാനങതസിക  സന്വേഭസ്ഥാവമുള്ള  പുസ്തകങ്ങള്  ഒഴസികകയുള്ളവയുകട

എഡസിറസിങ്ങസിനസ്ഥായസി  സന്വേകസ്ഥാരരവരകസികകള  ഏലപസിച്ചതസ  ശരസിയസ്ഥായ  നടപടസിയല.

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  സബസ  എഡസിറര്  തസ്തസികയസില   3  ജതീവനകസ്ഥാരുന  എഡസിനറസ്ഥാറസിയല

അസസിസന്റെസ തസ്തസികയസില  4  ജതീവനകസ്ഥാരുന ഉള്കപകട 7  ജതീവനകസ്ഥാര് ഉണസ്ഥായസിരസികക

നമലപരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  6  പുസ്തകങ്ങളുകട  എഡസിറസിനഗസ  സന്വേകസ്ഥാരര  വരകസികള്കസ

നലകസ്ഥാനുണസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരരന സനബനസിച്ച റസിനപസ്ഥാര്ടസ ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് 23.03.2019 കല

ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന  78  പ്രകസ്ഥാരന ആവശരകപടസിരുന്നു.  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസില

സബസ  എഡസിറര്  തസ്തസികയസില  നജസ്ഥാലസി  നനസ്ഥാകസിയസിരുന  ശ്രതീ.  അശന്വേസിന്  കൃഷ്ണ.ആര്,

ശ്രതീ.നസിതസിന്  ചെനന്  സസി.  എസസ,  ശ്രതീമതസി.അനുപമ  കജ,  ശ്രതീമതസി  എന.  ആര്  മതീര,

ശ്രതീമതസി.  കക.ആര്  സരസിത  കുമസ്ഥാരസി,  ശ്രതീമതസി.  ശ്രതീകല  ചെസിനങ്ങസ്ഥാലസി  എനസിവരുകടയുന

എഡസിനറസ്ഥാറസിയല അസസിസന്റെസ തസ്തസികയസില നജസ്ഥാലസി നനസ്ഥാകസിയസിരുന ശ്രതീ.പസി.വസി രസ്ഥാജന്,

ശ്രതീമതസി വസിദേര എസസ,  ശ്രതീമതസി.  ഹരസിപ്രസിയ അരവസിന്ദസ എസസ,  ശ്രതീമതസി.ദേതീപസി കക.ആര്,

ശ്രതീമതസി ഷതീജ ഒ.കക, ശ്രതീമതസി അപര്ണ എസസ കുമസ്ഥാര് എനസിവരുകടയുന നജസ്ഥാലസി ഡയറസി

ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന പ്രസ്തുത ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന പ്രകസ്ഥാരന ആവശരകപടസിരുന്നു. എനസ്ഥാല

നമല  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  റസിനപസ്ഥാര്നടസ്ഥാ  പ്രസ്തുത  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  നജസ്ഥാലസി  ഡയറസിനയസ്ഥാ
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നസ്ഥാളസിതവകര  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.  പ്രസ്തുത  സസ്ഥാഹചെരരതസില  എഡസിറസിനഗസിനസ്ഥായസി

സന്വേകസ്ഥാരര വരകസികള്കസ അനുവദേസിച്ച  27,633/- രൂപ തടസകപടുത്തുന്നു.

3-10  വസിജസ്ഥാന ഷകരളസി ഡസിജസിഷറനസഷന്    -    അധസിക നസിയമനന
-3,66,030/-   രൂപ തടസകപടുത്തുന്നു  .

      ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിച വരുന മസ്ഥാസസികയസ്ഥായ വസിജസ്ഥാനഷകരളസിയുകട തടകന

മുതലുള്ള  പതസിപ്പുകള്  വര്ഷന  തസിരസിച്ചസ  കകടസി  വയ്ക്കുനതസിനുന  പഴയ  ലകങ്ങള്

പ്രനതരകമസ്ഥായസി തസിരകഞ്ഞെടുതസ ഷബന് ഡസ കചെയ്തസ സൂക്ഷസിക്കുനതസിനുന,  ഡസിജസിറഷലസസ

കചെയ്തസ  സൂക്ഷസിക്കുനതസിനുമസ്ഥായസി  6.8.2016  ല കൂടസിയ  പതസ്ഥാധസിപസമസിതസി  നയസ്ഥാഗതസില

തതീരുമസ്ഥാനസിച.  നസിലവസിലുള്ള  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  നസവനന  പ്രനയസ്ഥാജനകപടുതസി  ഈ

പ്രവൃതസി  നടപസ്ഥാക്കുനതസിനസ  ശ്രമങ്ങകളസ്ഥാന്നുന  ഉണസ്ഥായസിടസില.  കസ്ഥാഷന്വേല  ജതീവനകസ്ഥാരുകട

നജസ്ഥാലസി  രജസിസര്  പ്രകസ്ഥാരന  09.05.2017  ല  മൂനസ  വരകസികകള  ദേസിവസനവതന

അടസിസസ്ഥാനതസില ഈ നജസ്ഥാലസികസ്ഥായസി  നസിനയസ്ഥാഗസിച.   16.07.2017  കല ഡയറക്ടറുകട

നസിര്നദ്ദേശസ്ഥാനുസരണന  മൂനസ  നപകര  കൂകട  നസിയമസികച്ചങസിലുന  നസ്ഥാളസിതവകര  പ്രവൃതസി

പൂര്തതീകരസിച്ചസിടസില.  ഇതസ സനബനസിച്ച വസിശദേതീകരണന ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  11  തതീയതസി  11.04.2018  നസ  നലകസികയങസിലുന  മറുപടസി

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  ഈ  പ്രവൃതസികള്കസ  എത  മനുഷരദേസിനന  നവണസി  വരുകമന

പ്രസ്ഥാഥമസിക  പഠനന  നടതസ്ഥാനനസ്ഥാ  അധസിക  നസിയമനന  നസിശസിത  കസ്ഥാലയളവസിനലയസ

മസ്ഥാതമസ്ഥായസി  പരസിമസിതകപടുത്തുനതസിനനസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ   അധസികൃതര്  (ഫയല  നമ്പര്

വസി.കക/1817/2016/സസില)  തയസ്ഥാറസ്ഥായസിടസില.  വര്കസ  രജസിസസററര്  പ്രകസ്ഥാരന  09.05.2017

മുതല 25.11.2017 വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവസില 2015 വകരയുളള വസിജസ്ഥാന ഷകരളസിയുകട

പതസിപ്പുകളുകട  വര്ഷ/മസ്ഥാസസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസിലുള്ള  കമകപടുതലുകള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ

പൂര്തസിയസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ.  മൂനസ ദേസിവസനവതനകസ്ഥാകര നസിയമസിച്ചസ കകസ്ഥാണസ  09.05.2017

നസ  തടങ്ങസിയ  നജസ്ഥാലസികസ  25.11.2017  ആകുനമ്പസ്ഥാനഴക്കുന  ആകക  എടസ

ദേസിവസനവതനകസ്ഥാകര  നസിയമസിച്ചസിട്ടുണസ.  പഴയ  ലകങ്ങള്  ഓനരസ്ഥാന്നുന  സസ്ഥാന്  കചെയ്തസ
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സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ  ഷലനബ്രറസിയന്  ശ്രതീമതസി  ബബസിത,  റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസര്  ശ്രതീ.

എന.റസ്ഥാഫസി  എനസിവകരയസ്ഥാണസ  ചുമതലകപടുതസിയസിരസിക്കുനതസ.  ഇതസിനസ  വസിരുദ്ധമസ്ഥായസി

നമല  സൂചെസിപസിച്ച  ദേസിവസനവതനകസ്ഥാകര  തകനയസ്ഥാണസ  ടസി  നജസ്ഥാലസികള്  ഏലപസിച്ചതസ.

കൂടസ്ഥാകത മസ്ഥാഗസസിനസികല എലസ്ഥാ നലഖനങ്ങളുന സസ്ഥാന് കചെയ്തസ  സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ  പകരന,

ദേസിവസനവതനകസ്ഥാര്  തകന  തസിരകഞ്ഞെടുത  ഒനനസ്ഥാ  രനണസ്ഥാ  നലഖനങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ

ഓനരസ്ഥാ  പതസിപസില  നസിന്നുന  സസ്ഥാന്  കചെയ്തസിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ  വര്കസ  രജസിസറസില  നസിനസ

വരകമസ്ഥാണസ.  ഇതസ അനഗതീകരസികസ്ഥാന് കഴസിയുകയസില.  നമല പറഞ്ഞെ നജസ്ഥാലസികള്കസ്ഥായസി

2017-18  കസ്ഥാലയളവസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  നലകസിയസിട്ടുള്ള  നവതനന  സനബനസിച്ച  വസിവരന

ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

നവതനന അനുവദേസിച നലകസിയ ഉതരവകള്  നലകസിയ നവതനന

ഇ 3/1027/17/സസില തതീയതസി 20.06.2017 33,390/-

ഇ 3/1027/17/സസില തതീയതസി 24.07.2017 45,360/-

ഇ 3/1027/17/സസില തതീയതസി 09.08.2017 27,720/-

ഇ 3/1027/17/സസില തതീയതസി 26.082017 19,530/-

ഇ 3/1027/17/സസില തതീയതസി 06.10.2017 11,340/-

ഇ 3/1027/17/സസില തതീയതസി 06.03.2018 2,28,690/-

ആകക 3,66,030/-

      വരകമസ്ഥായ  കൂടസിയസ്ഥാനലസ്ഥാചെനകനളസ്ഥാ  പഠനനമസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാകത  പദ്ധതസി  നടപസ്ഥാകസ്ഥാന്

തതീരുമസ്ഥാനസിച്ചതന,  അധസികസ്ഥാരസികളുകട  നസിരതീക്ഷണനമസ്ഥാ  നസിര്നദ്ദേശനമസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാകത  പഴയ

ലകങ്ങള്  സസ്ഥാന്  കചെയ്തസ  സൂക്ഷസിക്കുനതസികല  നപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകളുന  ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥായസി

ഓഡസിറസ  നസിരതീക്ഷസിക്കുന്നു.  നമല  അപസ്ഥാകതകളുകട  അടസിസസ്ഥാനതസില  കചെലവ  തക

തടസകപടുത്തുന്നു.

3-11 പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകകടുപസിനസ സന്വേകസ്ഥാരര വരകസികയ നസിയമസിച
- 46,150/-   രൂപ നസിരസ്ഥാകരസിക്കുന്നു

            കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകകടുകസ്ഥാന് സ്ലകസ്ഥാരര വരകസികയ
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നസിനയസ്ഥാഗസികണകമനസ  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടറുകട(കസയസിലസസ)  ശുപസ്ഥാര്ശകയ  തടര്നസ

12.07.2017  കല എസസ.പസി3/493/2011/സസില നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന ശ്രതീ.  നജസ്ഥായസി

ഡസിനകസ്ഥാസകയ നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണസികല പുസ്തകങ്ങളുകട

നസസ്ഥാകകടുപ്പുന നസസ്ഥാകസ പരസിനശസ്ഥാധനയുന നടത്തുനതസിനസ തസ്ഥാലകസ്ഥാലസികമസ്ഥായസി നസിയമസിച്ചസ

ഉതരവസ്ഥായസിരുന്നു. ശ്രതീ. നജസ്ഥായസി ഡസിനകസ്ഥാസ  07.06.2017 മുതല 24.08.2017 വകര 65

ദേസിവസന നജസ്ഥാലസി കചെയ എനതസികന്റെ അടസിസസ്ഥാനതസില വക്കൗച്ചര് നന. 699/2017 പ്രകസ്ഥാരന

25.09.2017  നസ  46,150/-  രൂപ  അനുവദേസിക്കുകയുണസ്ഥായസി.സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഫസിനസ്ഥാന്സസ  & അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന  33(ii)-ല മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നസസ്ഥാകസികന്റെ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടനതണത  സനബനസിച്ച

നസിര്നദ്ദേശങ്ങളുള്ളതസ.  സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്

മതസിയസ്ഥായ  സസ്ഥാനങതസിക  ഷവദേഗ്ദ്ധരമുള്ള  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  സഹസ്ഥായനതസ്ഥാകട   നസസ്ഥാകസ

ഭക്കൗതസിക പരസിനശസ്ഥാധന നടതണകമനസ പ്രസ്തുത ചെടതസില നസിഷ്കര്ഷസിച്ചസിരസിക്കുന്നു ("The

physical  verification  of  the  stock  shall  be  conducted  annually  by  the

Administrative Officer with necessary technical assistance and the certificates

of  verification  recorded  in  those  registers  under  his  signature.")  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  എലസ്ഥാ  തരതസിലുള്ള  നസസ്ഥാക്കുന  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്

തകനയസ്ഥാണസ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധന  നടതസി  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  റസിനപസ്ഥാര്ടസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാനകണതസ. സസ്ഥാപനതസികന്റെ നസസ്ഥാക്കുമസ്ഥായസി ബനകപടസ പ്രഥമ സസ്ഥാനത്തുള്ളതന

ഏറവന  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരന  അര്ഹസിക്കുനതന  പുസ്തകങ്ങളുകട  നശഖരമസ്ഥാണസ  എന  വസ്തുത

ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.

എനസ്ഥാല  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &  അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസികല

പ്രസ്തുത  ചെടന പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന  'നസസ്ഥാകസ'  എന  നസിര്വചെനതസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ

പുസ്തകങ്ങളുകട നശഖരന ഉള്കപടസിടസില എനസ്ഥാണസ 23.2.2019 കല എ 1/1771/2018/സസില

നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരന ഡയറക്ടര് അറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  ആയതസിനസ  സര്കസ്ഥാരസില നസിന്നുന

സ്പഷതീകരണന  ലഭരമസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ. കൂടസ്ഥാകത  30.03.2012  കല  സ.ഉ(ഷക)  നന.
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21/2012/സസി.എ.ഡസി പ്രകസ്ഥാരന സര്കസ്ഥാരസികന്റെ മുന്കൂര് അനുമതസി ഇലസ്ഥാകത തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക

ദേസിവസനവതനന,   കരസ്ഥാര്  തടങ്ങസിയ  വരവസയസില  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില

ജതീവനകസ്ഥാകര  നസിയമസികസ്ഥാന്  പസ്ഥാടസില.  എനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവസികല

വരവസകള്കസ  വസിരുദ്ധമസ്ഥായസി  സര്കസ്ഥാര്  അനുമതസി  ഇലസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  നസസ്ഥാകസ

പരസിനശസ്ഥാധനയസ  തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക  ജതീവനകസ്ഥാരകന  നസിയമസിച്ചതസ.  ഇതസ  സനബനസിച്ചസ

16.01.2019  കല  ഓ ഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  53  പ്രകസ്ഥാരന  വസിശദേതീകരണന

ആവശരകപടസിരുന്നു. ആയതസിനസ  23.02.2019 കല എ 1/1776/2018/സസില നമ്പര് കതസ

പ്രകസ്ഥാരന സസില കന്റെ ഫസിനസ്ഥാന്സസ& അകക്കൗണസസസ ചെടങ്ങളസികല ചെടന 16 നസ വസിനധയമസ്ഥായസി

കമയസിന്  നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില  'നഷമുണസ്ഥാനയസ്ഥാ'  എനറസിയസ്ഥാനസ്ഥാണസ

തസ്ഥാലകസ്ഥാലസികസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസില  പുറന  കരസ്ഥാര്  നസിയമനന  നലകസിയകതനസ  അറസിയസിച.

എനസ്ഥാല പ്രസ്തുത ചെടതസില ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസിനസ 'നഷമുണസ്ഥായതസ്ഥായസി കകണതസിയസ്ഥാല'

(Whenever any lose of money or property by defalcation,  misappropriation,

theft or by accident is found the fact shall be brought to the notice of the Board

and  Examiner  of  Local  Fund  Accounts.  The  Director  shall  also  make

immediate  enquiries in to the case and shall  submit complete  report  to the

Board and Examiner of Local Fund Accounts showing the total sum of money

or value of property lost, the manner in which it was lost and steps taken to

recover the money or value of property lost from the person whose negligence

or misconduct led to the lost together with measures takent to guard against

recurrence  of  such  lost).   ആയതസിനന്മേല  അനനന്വേഷണന  നടതസി  റസിനപസ്ഥാര്ടസ

നലനകണതസ സനബനസിച്ചസ്ഥാണസ പരസ്ഥാമര്ശസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  ആയതസിനലയസ നസിലവസികല നസിയമ

വരവസകള്കകതസിരസ്ഥായസി  തസ്ഥാലകസ്ഥാലസികസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസില  പുറന  കരസ്ഥാര്  നസിയമനന

നടതണകമകനസ്ഥാന്നുന  വരവസ  കചെയ്തസിടസില  എന വസ്തുതയുന  ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു.

പ്രസ്തുത  സസ്ഥാഹചെരരതസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  ലഭരമസ്ഥായസിരുന  മനുഷര  വസിഭവനശഷസി

ഫലപ്രദേമസ്ഥായസി വസിനസിനയസ്ഥാഗസികസ്ഥാകത സര്കസ്ഥാര് ഉതരവസിനസ വസിരുദ്ധമസ്ഥായസി 46,150/- രൂപ
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കചെലവഴസിച്ചതസ ഓഡസിറസ നസിരസ്ഥാകരസിക്കുന്നു. തക നമല കസ്ഥാലയളവസില ചെസ്ഥാര്ജസ വഹസിച്ചസിരുന

സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടര്,  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ),

അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്,  ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല  അസസിസന്റെസ  എനസിവരസില  നസിന്നുന

തലരമസ്ഥായസി  ഈടസ്ഥാകസി  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഫണസില  ഒടുക്കു

വരുനതണതസ്ഥാണസ.

3-12  നളന്ദ  പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാല  –  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്  എഴുതസി
പൂര്തസിയസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  അധസിക  നസിയമനന    -    ശമ്പളമസി
നതസില നലകസിയ   22,680/-   രൂപ നസിരസ്ഥാകരസിക്കുന്നു

      നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാലയസികല നസസ്ഥാകസ രജസിസര് അപസനഡറസ കചെയ്യുനതസിനസ്ഥായസി ശ്രതീമതസി

ചെനനലഖ.  എസസ  എന  വരകസികയ  വസിലപന  വസിഭസ്ഥാഗന  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടറുകട

നസിര്നദ്ദേശസ്ഥാനുസരണന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  നസിയമസിക്കുകയുന  10.07.2018  കല

ഇ 3/1027/17/സസില നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന നവതനന അനുവദേസിക്കുകയുന കചെയ്തസിട്ടുണസ.

നസിലവസില നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാലയസില നഷസ്ഥാപസ മസ്ഥാനനജര്,  രണസ അസസിസന്റുമസ്ഥാര് ഉള്കപകട

ആകക  മൂനസ  നപര്  നജസ്ഥാലസി  കചെയ്യുന്നുണസ.  ഈ  സസ്ഥാഹചെരരതസില  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്

എഴുതനതസിനസ്ഥായസി  അധസിക  നസിയമനന  നടതസിയതസ  അനഗതീകരസികസ്ഥാനസ്ഥാവസില.

പുസ്തകശസ്ഥാലയസികല  നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജരുകട  കര്തവരമസ്ഥാണസ  നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്  എഴുതസി

പൂര്തസിയസ്ഥാക്കുക എനതസ.  ഇതസിനസ്ഥായസി  പുസ്തകശസ്ഥാലയസില തകനയുള്ള അസസിസന്റെസികന്റെ

സഹസ്ഥായന  ആവശരകമങസില  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  മറസ

വസിലപനശസ്ഥാലകളസികലസ്ഥാരസിടത്തുന ഇതരതസില അധസികമനസിയമനന നടതസിയസിടസില. ഇതസ

സനബനസിച്ചസ നലകസിയ അനനന്വേഷണന നന. 27/19.2.2019  നസ മൂനസ ജതീവനകസ്ഥാര് ഒനര

സമയന  നസസ്ഥാകസികന്റെ  ചുമതല  ഏലനകണസി  വനതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  രജസിസര്  എഴുതസി

പൂര്തസിയസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴസിയസ്ഥാതസിരുനകതന  മറുപടസി  അനഗതീകരസിക്കുനസില.  രജസിസര്

കസ്ഥാലസികമസ്ഥാകണനസ  ഉറപസ  വരുനതണതന  ആയതസ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുനതണതന

മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  നമലധസികസ്ഥാരസിയുകട  ഉതരവസ്ഥാദേസിതമസ്ഥാണസ.  2017-18  കസ്ഥാലയളവസികല

നസസ്ഥാകസ രജസിസര് പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചതസില പല പുസ്തകങ്ങളുകടയുന ഡസി.എന് ഉള്കപകടയുള്ള

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -100- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



വസിവരന കതറസ്ഥായസ്ഥാണസ നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുനതസ.  അധസിക നസിയമനന നടതസി നസസ്ഥാകസ

രജസിസര്  അപസനഡറസ  കചെയ്തസിട്ടുന  പസിഴവകള്  കടന്നു  കൂടസിയതസ  നമലധസികസ്ഥാരസികള്

പരസിനശസ്ഥാധസിനകണതസ്ഥാണസ.  30.03.2012  കല  സ.ഉ(ഷക)  21/2012  സസി.എ.ഡസി

ഉതരവസിനസ  വസിരുദ്ധമസ്ഥായസി  അധസിക  നസിയമനന  നടതസിയതസിലൂകട  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ

കചെലവസ്ഥായ  22,680/-  രൂപ  ഓഡസിറസില  നസിരസ്ഥാകരസിക്കുന്നു.  നസിരസ്ഥാകരസിച്ച  തക  നമല

കസ്ഥാലയളവസില  ചെസ്ഥാര്ജസ  വഹസിച്ചസിരുന  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടര്,

അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്,  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ),  ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല

അസസിസന്റെസ  എനസിവരസില നസിന്നുന തലരമസ്ഥായസി ഈടസ്ഥാകസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഫണസില ഒടുകസ

വരുനതണതസ്ഥാണസ. 

3-13 നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ   -   നളന്ദ പുസ്തക 
വസിലപനശസ്ഥാലയസികല നഷസ്ഥാപസ മസ്ഥാനനജര് തസ്തസികയസികല 
അടസികടസിയുള്ള സസ്ഥാനമസ്ഥാറന പുന  :  പരസിനശസ്ഥാധസിനകണതസ്ഥാണസ

          2017-18 സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷകത ഓഡസിറസികന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി 17.01.2018 നസ നളന്ദ

പുസ്തക  വസിലപനശസ്ഥാലയസില  നടതസിയ  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസില  പുസ്തകങ്ങളുകട

നസസ്ഥാകസ  രജസിസറസികല  എണ്ണവന  ഭക്കൗതസിക  പരസിനശസ്ഥാധനയസികല  എണ്ണവന  തമസിലുള്ള

കപസ്ഥാരുതനകടുകള് ഓഡസിറസികന്റെ  ശ്രദ്ധയസിലകപടസിരുന്നു.  ഇതസ  ചൂണസികസ്ഥാടസി  നലകസിയ

29.01.2018  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  6  നസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  അധസികൃതര്  നലകസിയ

മറുപടസിയസില, പുസ്തകശസ്ഥാലയസില മൂന്നുനപര് തടകര മസ്ഥാറസിയതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ നരഖകളുന ഭക്കൗതസിക

പരസിനശസ്ഥാധനയുന  തമസില  കപസ്ഥാരുതകപടുതസ്ഥാന്  കഴസിയസ്ഥാകത

വനകതനസ്ഥാണറസിയസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജര്  തസ്തസികയസികല  തടകരയുള്ള

സസ്ഥാനമസ്ഥാറന  നസസ്ഥാകസ  കവരസിഫസിനകഷന്  നടനതണ  സസ്ഥാഹചെരരന  സൃഷസിക്കുന.  ഇതസ

പുസ്തക വസിലപനകയ സസ്ഥാരമസ്ഥായസി ബസ്ഥാധസിക്കുന. ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ തകന മറസ നസ്ഥാലസ പുസ്തക

ശസ്ഥാലകളസിലുന  ഇതരതസില  സസ്ഥാനമസ്ഥാറന  സനഭവസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതസ  ശ്രദ്ധസികകപനടണ

വസ്തുതയസ്ഥാണസ.

       ലക്ഷങ്ങളുകട പുസ്തകങ്ങള് വസിറഴസിക്കുന നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാലയസില ഇതരതസില

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -101- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



നഷസ്ഥാപസ  മസ്ഥാനനജരുകട  തസ്തസികയസികല  അടസികടസിയുള്ള  സസ്ഥാനമസ്ഥാറന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

അധസികൃതര് പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ ഉചെസിതമസ്ഥായ തതീരുമസ്ഥാനകമടുനകണതസ്ഥാണസ.

3-14 വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസികല അച്ചടസി പ്രവൃതസികള്   -   നപപര് 
നവനസജസ അധസികന അനുവദേസിച്ചതസ പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ 
കമകപടുനതണതസ്ഥാണസ

      2017-18  ല  വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസില  അച്ചടസിച്ച  പുസ്തകങ്ങള്കസ  നപപര്

നവനസജസ  3%  അനുവദേസിച്ചതസ്ഥായസി കകണതസി.  എനസ്ഥാല സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

സന്വേകസ്ഥാരര പ്രസ്സുകകള ഏലപസിക്കുന അച്ചടസി പ്രവൃതസികള്ക്കുള്ള നപപര് നവനസജസ  2%

മസ്ഥായസി  അനഗതീകരസിച്ചസിട്ടുണസ.  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസികല  അച്ചടസി  പ്രവൃതസികള്ക്കുള്ള

നപപറസികന്റെ നവനസജസ സനബനസിച്ച ഉതരവസ ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് 29.12.2018 കല ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  50  പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  ഉതരവസ  നസ്ഥാളസിതവകര

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസികല  നപപര്  നവനസജസ  2%

മസ്ഥായസി  ഓഡസിറസ  കണകസ്ഥാക്കുന്നു.  അനുവദേനതീയമസ്ഥായതസികനകസ്ഥാള്  അധസികന  നവനസജസ

അനുവദേസിച്ചത വഴസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസിനസ നഷന സനഭവസിച്ചസിട്ടുണസ. ചെസില ഉദേസ്ഥാഹരണങ്ങള്

ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

1.  സസില നന  . 4061 ,   പുസ്തകന   -   ദേക്ഷസിനണന്തരന് സനഗതീതന

നകസ്ഥാപസികള് 1100

നപജുകള് D1/8 558

ആകക ഉപനയസ്ഥാഗസിനകണ D1/8 നപപര്
2% നവനസജസ

കമസ്ഥാതന

306900   (558/2x1100)
   6138
------------
313038
=======

 313038 D1/8 നപപര്                            =        19565 D/D നപപര്  (19565/16)

19565 D/D നപപര്                                  =          39 റതീന 65 നപപര് (19565/500)

ഉപനയസ്ഥാഗസിച്ച D/D നപപര് 39 റതീന 380 നപപര്

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -102- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അധസികന ഉപനയസ്ഥാഗസിച്ച D/D നപപര് 315 നപപര് (39 റതീന 380 നപപര് - 39 റതീന
                   65 നപപര് )

ഒരു റതീന D/D നപപറസികന്റെ വസില 1340/- രൂപ

315  D/D നപപറസികന്റെ വസില 844/- രൂപ    (315/500x1340)

പ്രസ്തുത  പുസ്തകതസിനസ  അധസികമസ്ഥായസി  നവനസജസ  അനുവദേസിച്ചത  വഴസി  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസിനുണസ്ഥായ നഷന = 844/- രൂപ

2)സസില നന  . 4197 ,   പുസ്തകന   -   ശ്രതീനസ്ഥാരസ്ഥായണ ഗുരുനദേവ കൃതസികള്

നകസ്ഥാപസികള് 1100

നപജുകള് D1/8 856

ആകക ഉപനയസ്ഥാഗസിനകണ D1/8 നപപര്
2% നവനസജസ

ആകക

470800    (856/2x1100)
   9416
------------
480216
=======

480216 D1/8 നപപര്                              = 30014 D/D നപപര്    (480216/16)

30014 D/D നപപര്                                   = 60 റതീന 14 നപപര്     (30014/500)

ഉപനയസ്ഥാഗസിച്ച D/D നപപര് 60 റതീന 388 നപപര്

അധസികന ഉപനയസ്ഥാഗസിച്ച D/D നപപര് 374 നപപര് (60 റതീന 388 നപപര് - 60 റതീന
                   14 നപപര് )

ഒരു റതീന D/D നപപറസികന്റെ വസില 1340/- രൂപ

374  D/D നപപറസികന്റെ വസില 1002/- രൂപ   (374/500x1340)

പ്രസ്തുത  പുസ്തകതസിനസ  അധസികമസ്ഥായസി  നവനസജസ  അനുവദേസിച്ചത  വഴസി  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസിനുണസ്ഥായ നഷന  1002/- രൂപയസ്ഥാണസ.

    ലഭരമസ്ഥാകസിയ വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസികല 2017-18 കപ്രസ്ഥാ ഡക്ഷന് നസറസകമന്റെസ

അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  ആയതസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  അവലനബസിച്ച  നരഖകളുന

ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന നമ്പര്  50/29.12.2018,  നമ്പര്  79/28.3.2019

എനസിവ  പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  നസ്ഥാളസിതവകര  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -103- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ആയതസിനസ്ഥാല  2017-18  കസ്ഥാലയളവസില  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസില  അച്ചടസി

പ്രവൃതസികള്കസ  അധസികമസ്ഥായസി  നവനസജസ  അനുവദേസിച്ചത  വഴസി  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഫണസിനുണസ്ഥായ  ആകക നഷന  തസിടകപടുത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  പ്രസ്തുത

വസിഷയതസില കൂടുതല അനനന്വേഷണതസിനസ  ശസിപസ്ഥാര്ശ കചെയ്യുന്നു.

3-15  പുന  :  പ്രസസിദ്ധതീകരണ  ഗന്ഥങ്ങള്കസ  ഡസി  .  റസി  .  പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ
അനുവദേസിച്ചതസ അനഗതീകരസിക്കുനസില

സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  2017-18  ല  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച   26

പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണ  ഗന്ഥങ്ങളസില  23  ഗന്ഥങ്ങള്ക്കുന  ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ

അനുവദേസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ്ഥായസി  അപൂര്ണ്ണവന  അപസ്ഥാകതകളുള്ളതമസ്ഥായ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്

നസറസകമന്റെസില  (കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  അപൂര്ണ്ണമസ്ഥായതസിനസ്ഥാലുന

അപസ്ഥാകതകളുള്ളതസിനസ്ഥാലുന  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  നസറസകമന്റെസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  മടകസി  നലകസികയങസിലുന  ആയതസ  പരസിഹരസിച്ചസ  തസിരസികക

നലസിയസില.)  നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുന്നു.  ആയതസിനലയസ   78,738/-  രൂപ  കചെലവ

വനതസ്ഥായുന  പ്രസ്തുത  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  പ്രകസ്ഥാരന  വരകമസ്ഥാകുന്നു.  (പടസിക

അനുബനന 16 ആയസി നചെര്ക്കുന്നു). സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുന

ഗന്ഥങ്ങളുകട  നസസ്ഥാഫസ  നകസ്ഥാപസി  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  തകന  ഡസി.റസി.പസി  വസിഭസ്ഥാഗതസില

സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ്ഥാല  പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണ  നവളയസില  ഗന്ഥങ്ങളസില  മസ്ഥാറങ്ങള്

അനസിവസ്ഥാരരമസ്ഥാകണങസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഡസി.റസി.പസി  വസിഭസ്ഥാഗതസിനസ  തകന  ആയതസ

നസിര്വ്വഹസികസ്ഥാകമനതസിനസ്ഥാല  പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണ ഗന്ഥങ്ങള്കസ ഡസി.റസി.പസി ചെസ്ഥാര്ജസ

അനുവദേനതീയമല.   പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണ  ഗന്ഥങ്ങള്കസ  ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ

അനുവദേസിച്ചതസ  ഏതസ  സസ്ഥാഹചെരരതസികലനസ  വരകമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന  ബനകപട  നരഖകള്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന  25.02.2019  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  മറുപടസിനയസ്ഥാ   നരഖകനളസ്ഥാ  നസ്ഥാളസിതവകര  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -104- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



നരഖകളുകട അഭസ്ഥാവതസില തകകള് കചെലവഴസിനച്ചസ്ഥാ എനത സനബനസിചന വരകതയസില.

സസ്ഥാഹചെരരതസില പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരണ ഗന്ഥങ്ങള്കസ  ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ  നലകസിയ

വസിഷയതസില കൂടുതല അനനന്വേഷണതസിനസ  ശസിപസ്ഥാര്ശ കചെയ്യുന്നു.        

3-16 സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡസി  .  റസി  .  പസി നസിര്വ്വഹസിച്ച 
പുസ്തകങ്ങള്കസ ഡസി  .  റസി  .  പസി ചെസ്ഥാര്ജസ അനുവദേസിച്ചതസ 
കമവസിരുദ്ധന

 ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പുതസിയതസ്ഥായസി പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച 92 പുസ്തകങ്ങളസില 15 പുസ്തകങ്ങളുകട

ഡസി.റസി.പസി  നജസ്ഥാലസികള്  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല   തകന  ഡസി.റസി.പസി  വസിഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ

നസിര്വ്വഹസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ.  എനസ്ഥാല  അപൂര്ണ്ണവന  അപസ്ഥാകതകളുള്ളതമസ്ഥായ  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്

നസറസകമന്റെസില  (കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  അപൂര്ണ്ണമസ്ഥായതസിനസ്ഥാലുന

അപസ്ഥാകതകളുള്ളതസിനസ്ഥാലുന  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിച്ചസ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  നസറസകമന്റെസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  മടകസി  നലകസികയങസിലുന  ആയതസ  പരസിഹരസിച്ചസ  തസിരസികക

നലസിയസില.) സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡസി.റസി.പസി നസിര്വ്വഹസിച്ചസിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങള്ക്കുന

ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസിനതസില  50,749/-  രൂപ  അനുവദേസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ്ഥായസി

നരഖകപടുതസിയസിരസിക്കുന്നു  (പടസിക  അനുബനന  17 ആയസി  നചെര്ക്കുന്നു).  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഡസി.റസി.പസി  നസിര്വ്വഹസിച്ചസിട്ടുള്ള  പുസ്തകങ്ങള്കസ  ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ  അനുവദേസിച്ചതസ

സനബനസിച്ചസ വസിശദേതീകരണന ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന ബനകപട നരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന

25.02.2019 കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75 പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുന്നു.

എനസ്ഥാല നസ്ഥാളസിതവകര ആയതസിനസ  മറുപടസി  നലകുകനയസ്ഥാ നരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകനയസ്ഥാ

കചെയ്തസിടസില.  നരഖകളുകട  അഭസ്ഥാവതസില  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡസി.റസി.പസി

നസിര്വ്വഹസിച്ചസിട്ടുള്ള ഗന്ഥങ്ങള്കസ ഡസി.റസി.പസി ചെസ്ഥാര്ജസ്ഥായസി അനുവദേസിച്ച പ്രസ്തുത തകകള്

കചെലവഴസിച്ചസിട്ടുനണസ്ഥാ എനത സനബനസിചന വരകതയസില.  ഈ സസ്ഥാഹചെരരതസില നമല

വസിഷയതസില കൂടുതല അനനന്വേഷണതസിനസ  ശസിപസ്ഥാര്ശ കചെയ്യുന്നു.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -105- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



3-17 സന്വേകസ്ഥാരര പ്രസുകളസില പുസ്തകങ്ങള് പ്രസിന്റെസ കചെയ്തതസ   - 
മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്കസ വരകതയസില

 2017-18  ല സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  118  പുസ്തകങ്ങളസില

18  പുസ്തകങ്ങള്  സന്വേകസ്ഥാരര  പ്രസ്സുകളസിലസ്ഥാണസ  പ്രസിന്റെസ  കചെയ്തതസ  (വസിശദേ  വസിവരങ്ങള്

അനുബനന 18  ആയസി നചെര്ക്കുന്നു).

   21.08.2014 കല പസി/729/2014/സസില നമ്പര് ഉതരവസികന്റെ അടസിസസ്ഥാനതസില

അശന്വേനസി പ്രസിനന്റെഴസ,  മറതസില പ്രസിനന്റെഴസ,  പൂര്ണ്ണസ്ഥാ പ്രസിനന്റെഴസ,  നസസ്ഥാളസ്ഥാര് പ്രസിനന്റെഴസ,  കസന്റെസ

നജസ്ഥാസഫസ  പ്രസിനന്റെഴസ,  സജസിലസി  പ്രസിനന്റെഴസ  എനതീ  സന്വേകസ്ഥാരര  പ്രസ്സുകളുകട  പസ്ഥാനലസികന

പ്രസിന്റെസിനഗസ നജസ്ഥാലസികള് നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനസ്ഥായസി തസിരകഞ്ഞെടുക്കുകയുണസ്ഥായസി.  പ്രസ്തുത  18

പുസ്തകങ്ങളുകട  പ്രസിന്റെസിനഗസ  പ്രവൃതസികള്  കചെയസ്ഥാന്  നമല  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  പസ്ഥാനലസിലുള്ള

മറതസില പ്രസിനന്റെഴസിനസ  8  എണ്ണവന അശന്വേനസി പ്രസിനന്റെഴസിനസ  6  എണ്ണവന കസന്റെസ നജസ്ഥാസഫസ

പ്രസിനന്റെഴസിനസ 3 എണ്ണവന നലകസിയനപസ്ഥാള് പൂര്ണ്ണസ്ഥാ പ്രസിനന്റെഴസ, നസസ്ഥാളസ്ഥാര് പ്രസിനന്റെഴസ, സജസിലസി

പ്രസിനന്റെഴസ  എനസിവര്കസ  ഒരു  പ്രവൃതസിയുന  നലകസിയസില.  അനത  സമയന  പസ്ഥാനലസില

ഉള്കപടസിടസിലസ്ഥാത ഷടന ഓഫ സകസറസ പ്രസിനന്റെഴസിനസ ഒരു പ്രവൃതസിയുന നലകുകയുണസ്ഥായസി. 

        ആധുനസിക സനവസിധസ്ഥാനമുള്ള രണസ പ്രസിന്റെസിനഗസ കമഷതീനുകള് വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന

പ്രസസില  ഉണസ്ഥായസിരസികക  സന്വേകസ്ഥാരര  പ്രസ്സുകകള  പ്രസിന്റെസിനഗസ  പ്രവൃതസികള്

ഏലപസികസ്ഥാനുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചെരരന  വസിശദേമസ്ഥാകണകമന്നുന  നമല  സൂചെസിപസിച്ച  സന്വേകസ്ഥാരര

പ്രസ്സുകളുകട  പസ്ഥാനലസില ഉള്കപടസിടസിലസ്ഥാത ഷടന  ഓഫസ കസറസ  പ്രസിനന്റെഴസികന,  പ്രസിന്റെസിനഗസ

പ്രവൃതസി  കചെയസ്ഥാന്  ഏലപസിച്ചതസിനസ  വസിശദേതീകരണന  നലകണകമന്നുന  ആവശരകപട്ടു

കകസ്ഥാണസ  25.02.2019 തതീയതസിയസികല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75

നലകസിയസിരുകനങസിലുന  ആയതസിനസ  നസ്ഥാളസിതവകര  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  പ്രസ്തുത

വസിഷയതസിനലയസ ബനകപട അധസികസ്ഥാരസികള് ശ്രദ്ധ കചെലുനതണതസ്ഥാണസ.
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3-18 പബസിനകഷന് വസിഭസ്ഥാഗതസികന്റെ കകടുകസ്ഥാരരസത

പബസിനകഷന്  വസിഭസ്ഥാഗതസില  നസിന്നുന  ചുവകട  പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന  നരഖകള്

നസിരന്തരന ആവശരകപടസിട്ടുന ഓഡസിറസിനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസില.

3-18.1 വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസികല കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് നസറസകമന്റെസ

     വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസികല കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് നസറസകമന്റെസില അപസ്ഥാകതകളുള്ളതസ്ഥായസി

ശ്രദ്ധയസിലകപടതസികനത്തുടര്നസ  ആയതസ  പരസിഹരസിച്ചസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ഈ

കസ്ഥാരരസ്ഥാലയതസികല   02.11.2018  കല   എ 3/267/2017  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുന്നു.  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസികച്ചന  നസിലയസില  ലഭരമസ്ഥാകസിയ

കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് നസറസകമന്റെസില അപസ്ഥാകതകള് പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന പരസിഹരസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല

അപസ്ഥാകതകള്  വതീണ്ടുന  ചൂണസികസ്ഥാണസിച  കകസ്ഥാണസ  അവ  പരസിഹരസിച്ചസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  29.12.2018  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  50  പ്രകസ്ഥാരന

തസിരസികക  നലകസിയസിരുന്നു.  05.03.2019 കല  എ 1/1776/2018/സസില  നമ്പര്  കത്തു

പ്രകസ്ഥാരന  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  ലഭരമസ്ഥാകസികയങസിലുന  കചെലവസ  സനബനസിച്ച

വസിവരങ്ങള്  പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ  ഉതരവകളുന  ഫയലുകളുന  സഹസിതമല

നലകസിയകതനതസിനസ്ഥാല  ആയവ  ഉള്കപകട  നലകുനതസിനസ്ഥായസി  28.03.2019  കല

ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  79  പ്രകസ്ഥാരന  പ്രസ്തുത  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  നസറസകമന്റെസ  തസിരസികക

നലകസിയസിരുന്നു. ആയവ നസ്ഥാളസിതവകര ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

3-18.2 സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് രജസിസര്

 പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണന  സനബനസിച്ച  വസിവരങ്ങള്  ഉള്കപടുന

കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് രജസിസറസില ചുവകട പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന വസിവരങ്ങള് ഉള്കകസ്ഥാള്ളസിച്ചസിടസില.

1.  വര്കസ ഓര്ഡര്,  പ്രസിന്റെസിനഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ,  ഡസി.റസി.പസി ചെസ്ഥാര്ജസ,  കവര്/ഇനര് കവര്

നപജസ ഡസിഷസന് ചെസ്ഥാര്ജസ  എനതീ പ്രവൃതസികള് ഉള്കപടുന കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് നജസ്ഥാലസികള്

നലകസിയ സസ്ഥാപനതസികന്റെ വസിവരങ്ങള് (ഫയല നമ്പര്, തതീയതസി ഉള്കപകട).

2. പ്രതസിഫലന കകസ്ഥാടുത വസിവര്തകന്, പ്രൂഫസ റതീഡര്, ഗസസ എഡസിറര് എനസിവരുകട
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വസിവരങ്ങള്. 

3. പ്രസിന്റെസിനഗസ നജസ്ഥാലസികള് ഏലപസിച്ച സന്വേകസ്ഥാരര സസ്ഥാപനങ്ങളുകടയുന  (ഫയല നമ്പര്,

തതീയതസി  ഉള്കപകട)  പ്രസിന്റെസ  കചെയ്ത  പുസ്തകങ്ങള്  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  ഷകമസ്ഥാറസിയ

തതീയതസിയുകടയുന വസിവരങ്ങള്. 

  നമല  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  വസിവരങ്ങള്  ഉള്കപടുതസി  പൂര്തതീകരസിച്ചസ  നലകുനതസിനസ്ഥായസി

കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  രജസിസര്  27.11.2018  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  40  പ്രകസ്ഥാരന

തസിരസികക  നലകസിയസിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  രജസിസര്

പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ  അനുബന  നരഖകള്  ലഭരമസ്ഥാകണകമന്നുന

17.11.2018, 28.11.2018 തതീയതസികളസികല ഓഡസിറസ റസികന്വേസസിഷന് നമ്പര് 25, 27 പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുന്നു. സസില ഡയറക്ടറുകട 23.02.2019 കല എ 1/1776/2018/സസില നമ്പര്

കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  ഓഡസിറസ  നസിര്നദ്ദേശന  പരസിഗണസിച്ചസ  2018-19  മുതലുള്ള  കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്

രജസിസറസില പ്രസ്തുത വസിവരങ്ങള് ഉള്കപടുത്തുനതസ്ഥാകണനസ അറസിയസിച്ചസിരുന്നു.  എനസ്ഥാല

കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  രജസിസനറസ്ഥാ  ആയതസ  പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ  നരഖകനളസ്ഥാ

നസ്ഥാളസിതവകര ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

3-18.3  അച്ചടസി  /  ബയന്റെസിനഗസ  പ്രവൃതസികള്ക്കുള്ള  നസിരക്കുകള്  സനബനസിച്ച
ഉതരവകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ

 

       വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ /  സന്വേകസ്ഥാരര പ്രസസ എനസിവയസികല അച്ചടസി /ബയന്റെസിനഗസ

പ്രവൃതസികള്ക്കുള്ള നസിരക്കുകള് സനബനസിച്ച ഉതരവകള് ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് 15.10.2018

കല ഓഡസിറസ റസികന്വേസിസസിഷന് നമ്പര് 24, 29.12.2018  കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര്

50  എനസിവ  പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  ചുവകട  പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന

പ്രവൃതസികള്ക്കുള്ള നസിരക്കുകള് നസ്ഥാളസിതവകര ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

 പുസ്തകതസികന്റെ  കവര്  ഡസിഷസന്  ചെസ്ഥാര്ജസ,  ഡസി.റസി.പസി  ചെസ്ഥാര്ജസ  (ബസ്ഥാകസ  &

ഷവറസ,  കളര്),  ഡസി.റസി.പസി  റതീകസറസിനഗസ  ചെസ്ഥാര്ജസ,  കവര് ലസ്ഥാമസിനനഷന് ചെസ്ഥാര്ജസ,  നല

ഔടസ ചെസ്ഥാര്ജസ, സസി.ഡസി ഷററസിനഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ, നഫസ്ഥാനടസ്ഥാ സസ്ഥാനസിനഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ, കട്രയസിസസിനഗസ
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ഷതീറസികന്റെ  ചെസ്ഥാര്ജസ,  എകസട്രസ്ഥാ  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ  ചെസ്ഥാര്ജസ.   നമല  പ്രവൃതസികള്ക്കുള്ള

നസിരക്കുകള് സനബനസിച്ച ഉതരവകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ.  

3-18.4 പബസിനകഷന് വസിഭസ്ഥാഗതസികല ഫയലുകള്

     പുസ്തകങ്ങളുകട പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി ബനകപട ഓനരസ്ഥാ കചെലവസ സനബനസിച്ചസ

കചെലവന  (പ്രസിന്റെസിനഗസ  ചെസ്ഥാര്ജസ,  പ്രൂഫസ  റതീഡസിനഗസ,  പ്രസിന്റെസിനഗസിനുപനയസ്ഥാഗസിച്ച  നപപറസികന്റെ

മൂലരന  etc)  ഓനരസ്ഥാ  ഫയലസിലസ്ഥാണസ  നരഖകപടുത്തുനതസ.  പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി

ബനകപട  എലസ്ഥാ  കചെലവസ  ഫയലുകളുന  സമസ്ഥാഹരസിച്ചസ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  ഫയലുകള്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനസില. 27.11.2018, 29.12.2018 എനതീ തതീയതസികളസികല യഥസ്ഥാകമന ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര് 40, 50 ;  17.11.2018, 08.11.2018, 22.02.2019 തതീയതസികളസികല

യഥസ്ഥാകമന  ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്  നമ്പര്  25,  27,  40  എനസിവ  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിട്ടുന   പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി  ബനകപട  ഭൂരസിഭസ്ഥാഗന  ഫയലുകളുന

പൂര്ണ്ണരൂപതസില  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള  പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണന

സനബനസിച്ച കചെലവസ വസിവരങ്ങള് അനുബനമസ്ഥായസി (അനുബനന 19) നചെര്ക്കുന്നു.

          നമല പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച നരഖകള് ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരരതസില പബസിനകഷന്

വസിഭസ്ഥാഗതസികല  കചെലവകളുകട  ആധസികസ്ഥാരസികത  പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുവസ്ഥാന്  ഓഡസിറസിനസ

സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  പ്രസ്തുത സസ്ഥാഹചെരരതസില  അനുബനന  19 ല സൂചെസിപസിച്ചസിട്ടുള്ള കചെലവസ

തക  58,89,299/- രൂപ തടസകപടുത്തുന്നു.

 ബഹ.നസിയമ സഭസ്ഥാ സമസിതസി  (2004-06) യുകട രണസ്ഥാമതസ റസിനപസ്ഥാര്ടസികല ഖണ്ഡസിക

നമ്പര്   25  പ്രകസ്ഥാരന  നകരള  സനസസ്ഥാന  ഓഡസിറസ  വകുപസ  ആവശരകപടുന നരഖകള്

കൃതരമസ്ഥായുന കര്ശനമസ്ഥായുന നലകുനതസിനസ സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ നസിര്നദ്ദേശന

നലണകമനസ  സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  കസ്ഥാരര  വകുപസിനനസ്ഥാടസ  സമസിതസി  ആവശരകപടുകയുണസ്ഥായസി.

തടര്നസ    ഓഡസിറസ  വകുപസ  ആവശരകപടുന  നരഖകള്  കൃതരമസ്ഥായുന  കര്ശനമസ്ഥായുന

നലകുനതസിനസ സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  31.03.2017 ല സര്കസ്ഥാര് നസിര്നദ്ദേശന

നലസിയസിരുന്നു.  എനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  സര്കസ്ഥാര്  നസിര്നദ്ദേശന  അവഗണസിചകകസ്ഥാണ്ടുള്ള
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ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നടപടസി  അതതീവ  ഗക്കൗരവനതസ്ഥാകട  ഓഡസിറസ  വതീക്ഷസിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത

വസിഷയതസില ഭരണ വകുപസികന്റെ ശ്രദ്ധ അടസിയന്തസിരമസ്ഥായസി ക്ഷണസിക്കുന്നു. 

3-18.5  പുസ്തകങ്ങളുകട വസിലപന നസിര്തസി കവച്ചസിരസിക്കുന്നു

       എറണസ്ഥാകുളന പുസ്തകശസ്ഥാലയുകട ഓഡസിറസികന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി 23.07.2018 നസ  നലകസിയ

ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  2  നസ  ലഭരമസ്ഥായ  24.07.2018  കല  നമ്പര്

36/KBI/2018/EKM മറുപടസി പ്രകസ്ഥാരന നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ കമയസിന് നകനതസില

നസിനസ  ഒരറസിയസിപസ  ഉണസ്ഥാകുനതസ  വകര  3  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസിലപന  നസിര്തസി

കവച്ചസിരസിക്കുന്നു. 

             ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനസികതയുകട കവസ്ഥാടന (സസില നന. 4040), സസിനസിമ ഇനകല

ഇനസ   നസ്ഥാകള  (സസില  നന.  4251),  പസ്ഥാണസിനതീയ  പ്രനദേരസ്ഥാതന  (സസില  നന.  2780)

എനസിവയസ്ഥാണസ വസിലപന നര്തസികവച്ചസിരസിക്കുന പുസ്തകങ്ങള്. വസിലപന നസിര്തസ്ഥാനുള്ള

സസ്ഥാഹചെരരന  വരകമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  കമയസിന്  നകനതസിനസ

നലകസിയ  04.08.2018  കല  എ 3/267/17/സസില നമ്പര് കതസിനസ  വസിലപന വസിഭസ്ഥാഗന

അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടറുകട 10.08.2018 കല മറുപടസി ലഭസിച്ചസിരുന്നു.

    ശ്രതീ. കസ്ഥാരൂര് നസസ്ഥാമന് എഴുതസിയ  'ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനസികതയുകട കവസ്ഥാടന', 'സസിനസിമ

ഇനകല  ഇനസ  നസ്ഥാകള'  എനതീ  പുസ്തകങ്ങളുകട  രചെന  സനബനസിച്ചസ  പരസ്ഥാതസി  ഉയര്ന

സസ്ഥാഹചെരരതസിലുന,  അനനന്വേഷണതസില  പരസ്ഥാതസിയസില  കഴമ്പുകണനസ

നബസ്ഥാധരകപടതസിനസ്ഥാലുന  വസിലപന  നസിര്തസി  കവയസ്ഥാന്  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടര്

നസിര്നദ്ദേശസിച്ചതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസിലസ്ഥാണസ  വസിലപന  നസിര്തസിയകതന്നുന  'പസ്ഥാണസിനതീയ

പ്രനദേരസ്ഥാതന'  എന  പുസ്തകതസില  ഉള്കപടുനതണസിയസിരുന,  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡസി.ടസി.പസി യസില നസിന്നുന നലകസിയ നഫസ്ഥാറന പുസ്തകന പ്രസിന്റെസ കചെയ്ത മറതസില

പ്രസിനന്റെഴസ  കൃതരമസ്ഥായസി  നചെര്കസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  വസിലപന  നസിറുതസി  കവച്ചകതന്നുന

മറുപടസിയസില പറഞ്ഞെസിട്ടുണസ. 

 നമല  പുസ്തകങ്ങളുകട  പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി  ബനകപട  ഫയലുകളുന

വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങളുന പുസ്തകങ്ങളുകട നസിലവസികല നസസ്ഥാകസ വസിവരന സഹസിതന ആവശരകപട്ടു
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കകസ്ഥാണസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  44/06.12.2018  നസ  അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടര് വസിലപനവസിഭസ്ഥാഗന  13.12.2018  നസ ലഭരമസ്ഥാകസിയ മറുപടസിയസില പുസ്തകങ്ങളുകട

നസിലവസിലുള്ള നസസ്ഥാകസ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുള്ളതസ.

       ശ്രതീ.  കസ്ഥാരൂര് നസസ്ഥാമന് രചെനസ്ഥാ  നമസ്ഥാഷണന നടതസികയന പരസ്ഥാതസി  ഉയര്ന

സസ്ഥാഹചെരരതസില  ബനകപട  പുസ്തകങ്ങളുകട  രചെന  നസിര്വ്വഹസിച്ചതസിനസ  അനദ്ദേഹതസിനസ

പ്രതസിഫലന  നലകസിയസിട്ടുനണസ്ഥാകയനസ  അറസിനയണതസ  അനസിവസ്ഥാരരമസ്ഥാണസ.  2017-18  കല

Book Production Statement പ്രകസ്ഥാരന ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനസികതയുകട കവസ്ഥാടന, സസിനസിമ

ഇനകല  ഇനസ  നസ്ഥാകള  എനസിവയുകട  പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനുള്ള  വസിവസിധ

കചെലവകള്കസ്ഥായസി  ആകക  24,386/-,  48,414/-  രൂപയസ്ഥാണസ  യഥസ്ഥാകമന  വനസിട്ടുള്ളതസ.

എനസ്ഥാല ബനകപട ഫയലുകള് ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല ഏകതസ്ഥാകക ഇനങ്ങളസില തക

അനുവദേസിച്ചസിട്ടുകണനതസ  വരകമല.  ഒരു രചെന പ്രസസിദ്ധതീകരണ നയസ്ഥാഗരമസ്ഥാനണസ്ഥാകയനസ

തതീരുമസ്ഥാനസിനകണതസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  പബസിനകഷന്  കമസിറസിയസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല

അതരകമസ്ഥാരു കമസിറസി ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില പ്രവര്തസിക്കുന്നുനണസ്ഥാകയനസ വരകമല. കൂടസ്ഥാകത

രചെനയസികല ഉള്ളടകന സനബനസിച്ചസ  വസിശദേമസ്ഥായ പരസിനശസ്ഥാധന നടനതണതസ പ്രസ്തുത

വസിഷയവമസ്ഥായസി  ബനകപട  റസിസര്ച്ചസ  ഓഫതീസര്മസ്ഥാരസ്ഥാണസ.  വസിശദേമസ്ഥായ  പരസിനശസ്ഥാധന

നടതസിയസിരുന്നുകവങസില   പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനു  മുന്പസ  തകന  രചെനസ്ഥാനമസ്ഥാഷണന

കകണതസ്ഥാന്  കഴസിയുമസ്ഥായസിരുന്നു.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  വതീഴ്ചമൂലന  വസിറഴസികസ്ഥാത

പുസ്തകങ്ങളുകട എണ്ണന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

സസില
നമ്പര്

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ പ്രസിന്റെസ കചെയ്ത
നകസ്ഥാപസികളുകട എണ്ണന

അവനശഷസിക്കുന
നകസ്ഥാപസികളുകട എണ്ണന

1 4040 ഫ്രസ്ഥാന്സസ  കസ്ഥാലപനസികതയുകട
കവസ്ഥാടന

600 283

1 4251 സസിനസിമ ഇനകല ഇനസ നസ്ഥാകള 1100 1051

      ആകക  1100  നകസ്ഥാപസികള്  അച്ചടസിച്ച  'സസിനസിമ  ഇനകല  ഇനസ  നസ്ഥാകള'  എന

പുസ്തകതസികന്റെ  1051  നകസ്ഥാപസിയുന  വസിലപന  നടതസ്ഥാകത  അവനശഷസിക്കുനതസ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -111- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അധസികസ്ഥാരസികള്  ശ്രദ്ധനയസ്ഥാകട  വതീക്ഷസിനകണതസ്ഥാണസ.  ഗന്ഥകസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശ്രതീ.  കസ്ഥാരൂര്

നസസ്ഥാമനസ അനര്ഹമസ്ഥായസി പ്രതസിഫലന അനുവദേസിച്ചസിട്ടുകണങസില ആയതസ ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനുന

വസിലപന  നസിര്തസി  വച്ചസിരസിക്കുനതസിനസ്ഥാല  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനുണസ്ഥായ  യഥസ്ഥാര്ത  നഷന

തസിടകപടുതസി  ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായവരസില  നസിന്നുന  ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനുന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

അധസികസ്ഥാരസികനളസ്ഥാടസ  ഓഡസിറസ  ശസിപസ്ഥാര്ശ  കചെയ്യുന്നു.  ഒരു  പബസിനകഷന്  കമസിറസി

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  രൂപതീകരസിച്ചസ  പുസ്തക  പ്രസസിദ്ധതീകരണ  നടപടസികള്  കുറമറതസ്ഥാകസ്ഥാന്

നടപടസി സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

3-19 കസയസിലസസ കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരുകട നസിയമനന ആധസികസ്ഥാരസികമല 

      സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല വസിലപന വസിഭസ്ഥാഗന അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്

ലഭരമസ്ഥാകസിയ നരഖകള് പ്രകസ്ഥാരന സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില 2017-18 വര്ഷന 77

കസയസിലസസ  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരസ്ഥാണുള്ളതസ.  പ്രസ്തുത  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരുകട  നപരസ,  നസിയമന

തതീയതസി, നസിയമനന ലഭസിച്ച കസ്ഥാലയളവ മുതല ഓനരസ്ഥാ കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരുന ഓനരസ്ഥാ വര്ഷവന

വസ്ഥാങ്ങസിയ  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസില/നശഖരസിച്ച  ഓര്ഡറസികന്റെ  തക,  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടറുന  സസില

ഡയറക്ടറുന  ഒപ്പു  വച്ചസിട്ടുള്ള  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്ക്കുള്ള  വരവസകള്  ഉള്കപടുന  ഉടമ്പടസി,

നരഖകള് എനസിവ ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് 05.09.2018 കല ഓഡസിറസ റസികന്വേസിസസിഷന് നമ്പര് 20,

14.11.2018, 04.12.2018 തതീയതസികളസികല യഥസ്ഥാകമന ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 34,

42  എനസിവ  പ്രകസ്ഥാരന  ആവശരകപടസിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത  കസയസിലസസ  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാകര

സനബനസിക്കുന രജസിസര്  (അകക്കൗണസ  നഫസ്ഥാന  നമ്പര്  18  VI  കന്റെ മസ്ഥാതൃകയസിലുള്ളതസ)

ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന  17.01.2019  കല  ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്  നമ്പര്  78  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുന്നു. എനസ്ഥാല 2017-18 വര്ഷന സസില കല കസയസിലസസ കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്

വസ്ഥാങ്ങസിയ  പുസ്തകങ്ങളുകട/  നശഖരസിച്ച  ഓര്ഡറുകളുകട  തക  സനബനസിച്ച  വസിവരങ്ങള്

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  നസ്ഥാളസിതവകര  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ.  ആയതസ  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചതസില  നകവലന

അഞസ കസയസിലസസ കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  2017-18  വര്ഷന സസില  -  ല നസിന്നുന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -112- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



50,000/-  രൂപയസ  മുകളസില  മുഖവസിലയുള്ള  പുസ്തകങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങസിയസിട്ടുള്ളതസ.  പ്രസ്തുത

കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരുകട വസിവരങ്ങള് ചുവകട പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന്നു.

കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടറുകട നപരസ വസ്ഥാങ്ങസിയ പുസ്തകതസികന്റെ വസില/
നശഖരസിച്ച ഓര്ഡര്

നജസ്ഥാനജസ്ഥാ ജയസിനസസ 90195

നമസ്ഥാഹന കുമസ്ഥാര്. എന് 111880

പ്രസസ്ഥാദേസ. ഡസി 77310

കഷഫസറസിന് കസിനസസ്ഥാ 61515

സുഹസിതസ്ഥാ 69153

    കൂടസ്ഥാകത  46  കസയസില  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്  50,000/-  രൂപയസ  തസ്ഥാകഴ  വസിലയുള്ള

പുസ്തകങ്ങളുകട  ഓര്ഡര്  നശഖരസിച്ചനപസ്ഥാള്  26  നപര്  പുസ്തകങ്ങകളസ്ഥാന്നുന  തകന

വസ്ഥാങ്ങുകയുണസ്ഥായസില. 

നപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്ക്കുള്ള വരവസകളസികല വരവസ (1) പ്രകസ്ഥാരന കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരുകട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി  3  വര്ഷമസ്ഥാണസ.  എനസ്ഥാല  ഒരു  വര്ഷന  50,000/-  രൂപ  മുഖവസിലയുള്ള

പുസ്തകങ്ങളുകട  ഓര്ഡകറങസിലുന  നശഖരസിക്കുന  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്കസ  മസ്ഥാതനമ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി

നതീടസികകസ്ഥാടുകസ്ഥാനസ്ഥാകൂ.

      കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാരുകട  നസിയമനരതീതസി,  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്  വര്ഷനനതസ്ഥാറുന  വസ്ഥാങ്ങസിയ

പുസ്തകങ്ങളുകട  വസില/  നശഖരസിച്ച  ഓര്ഡറസികന്റെ  തക  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാകര  സനബനസിച്ച

അകക്കൗണസ  നഫസ്ഥാന  നമ്പര്  18  VI  കന്റെ  മസ്ഥാതൃകയസിലുള്ള  രജസിസര്  എനസിവ

ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  മു ന്വര്ഷങ്ങളസില  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്  നശഖരസിച്ച  തക

എതയസ്ഥാകണനസ വരകമല.  കൂടസ്ഥാകത കസയസില കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര് സസ്ഥാനത്തു നസിനസ നതീകന

കചെയ്തവരുകട  വസിവരങ്ങള്  05.09.2018  കല  ഓഡസിറസ  റസികന്വേസിസസിഷന്  20  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന  ആയതന  ലഭരമസ്ഥാകസിയസില.  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്മസ്ഥാരുകട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി നതീടസിനലകസിയത സനബനസിച്ച നരഖകളുന ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.  ആയതസിനസ്ഥാല

കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്കസ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി  നതീടസി  നലകസിയതസ  സനബനസിച്ച  ആധസികസ്ഥാരസികത

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -113- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  ഭസ്ഥാവസിയസില  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാര്കസ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി  നതീടസി

നലകുനമ്പസ്ഥാള്  നമല  പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  വസ്തുതകള്  പരസിഗണസിനകണതന  മുകളസില

പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  നരഖകള്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതന  കപ്രസ്ഥാനമസ്ഥാടര്മസ്ഥാകര  സനബനസിചള്ള

വരവസകള് കര്ശനമസ്ഥായുന പസ്ഥാലസിനകണതമസ്ഥാണസ.

3-20 നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി  നകസ്ഥാപസികള്  -    കൃതരമസ്ഥായ  മസ്ഥാര്ഗ
നസിര്നദ്ദേശങ്ങനളസ്ഥാ ചെടങ്ങനളസ്ഥാ പസ്ഥാലസിക്കുനസില

      ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഫസിനസ്ഥാന്സസ&  അകക്കൗണസസസ  റൂളസികന്റെ റൂള്  70  ല ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പുറതസിറക്കുന  പുസ്തകങ്ങളുകട  വസില  നസിശയസിക്കുന  പ്രകസിയ

വസിശദേതീകരസിക്കുന്നുണസ. പ്രസ്തുത റൂളസില "In the case of copies to be supplied free of

cost as decided by the Board, the word “Complementary” shall be shown in the

publication” എനസ നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിട്ടുണസ, ഉപഹസ്ഥാരമസ്ഥായസി നലകുന നകസ്ഥാപസികകളക്കുറസിചള്ള

തതീരുമസ്ഥാനങ്ങള് എടുകസ്ഥാനുള്ള അധസികസ്ഥാരന നബസ്ഥാര്ഡസിനസ്ഥാകണന്നുന ഓനരസ്ഥാ നകസ്ഥാപസികളസിലുന

“Complementary” എനസ നരഖകപടുനതണതസ്ഥാകണന്നുന ഇതസ വരകമസ്ഥാക്കുന്നു.

           Complementary copy  കള് നലകുനതസ സനബനസിച്ചസ  ആര്കകസ്ഥാകക

നലകസ്ഥാന  എത  നകസ്ഥാപസികള്  നലകസ്ഥാന  മുതലസ്ഥായ  നസിബനനകളുന  ഇതസ  സനബനസിച്ച

ഗനവണസിനഗസ  നബസ്ഥാര്ഡസിയസില  ഷകകകസ്ഥാണ  തതീരുമസ്ഥാനങ്ങളുന  നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി

നകസ്ഥാപസികളുകട നസസ്ഥാകസ രജസിസറുന പരസിനശസ്ഥാധനയസ ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാന് ഓഡസിറസ റസികന്വേസിസസിഷന്

(നമ്പര്  26/27.11.2018)  നലകസിയസിരുന്നു.  ഈ  നരഖകള്  ലഭരമസ്ഥാക്കുകനയസ്ഥാ  മറുപടസി

ലഭരമസ്ഥാക്കുകനയസ്ഥാ കചെയ്തസിടസില.

          എനസ്ഥാല അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്  (കസയസിലസസ)  നലകസിയ കുറസിപസില കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി  നകസ്ഥാപസികള്  നലകുനതസ  എന്നുന  കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളസില

നസിലവസിലുള്ള  നടപടസി  കമമസ്ഥാണസ  ഇതസില  ഷകകകസ്ഥാള്ളുനതസ  എന്നുന  ഉതരവസികന്റെ

അടസിസസ്ഥാനതസില  നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി  നകസ്ഥാപസികള്  നലകസ്ഥാനസ്ഥാവസില  എന്നുമസ്ഥാണസ

വരകമസ്ഥാക്കുനതസ.  എനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  കരസ്ഥാനറസ്ഥാ  നടപടസികമങ്ങനളസ്ഥാ  പരസിനശസ്ഥാധനയസ

ലഭരമസ്ഥാകസിയസില. ഈ മറുപടസി ഓഡസിറസിനസ അനഗതീകരസികസ്ഥാനസ്ഥാവസില.
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       ആകക അച്ചടസിച്ച നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി നകസ്ഥാപസികളസില എത നകസ്ഥാപസികള് ഉപഹസ്ഥാരമസ്ഥായസി

നലകസി എനസ കകണത്തുനതസിനസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു മസ്ഥാര്ഗവമസില.  മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണസികല ഒനര

നസസ്ഥാകസില നസിന്നുമസ്ഥാണസ വസിലപന നടത്തുനതന ഉപഹസ്ഥാരമസ്ഥായസി നലകുനതന.  നസസ്ഥാകസ

പ്രനതരകമസ്ഥായസി  സൂക്ഷസികസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലുന  നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി  നകസ്ഥാപസികളസില

“Complementary”  എനസ  നരഖകപടുതസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലുന  (റൂള്  70)   Complementary

ആയസി  ആകക  അച്ചടസിച്ച  പുസ്തകങ്ങളുകട  എണ്ണതസികനകസ്ഥാള്  കൂടുതല  ഉപഹസ്ഥാരമസ്ഥായസി

നലകസിയസിട്ടുനണസ്ഥാ എനസ പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസ ദുഷ്കരമസ്ഥാണസ.

          നമല റൂള് പ്രകസ്ഥാരന നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി നകസ്ഥാപസികള് സനബനസിച്ച മസ്ഥാര്ഗനരഖ

പുറുകപടുവസികസ്ഥാനുള്ള അധസികസ്ഥാരന  നബസ്ഥാര്ഡസിനുണസ.  ഇത സനബനസിച്ച കൃതരമസ്ഥായ ഒരു

മസ്ഥാര്ഗനരഖ പുറകപടുവസിക്കുനതസിനുന നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി നകസ്ഥാപസികളസില “Complementary”

എനസ  നരഖകപടുത്തുനതസിനുന  നകസ്ഥാനപസികമന്റെറസി  നകസ്ഥാപസികള്കസ  പ്രനതരകന  നസസ്ഥാകസ

സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ  നസിര്നദ്ദേശന  നലകുനതസിനുമസ്ഥായസി  നബസ്ഥാര്ഡസികന്റെ  പ്രനതരക  ശ്രദ്ധ

ക്ഷണസിക്കുന്നു.

3-21 ഡസി  .  റസി  .  പസി  കസക്ഷനുനവണസി  വസ്ഥാങ്ങസിയ  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്  മറസ
കസക്ഷനുകള്കസ മസ്ഥാറസി വസിതരണന കചെയ

    ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടറുകട  10.08.2017  കല  1969  നമ്പരസ്ഥായുള്ള  കുറസിപസില

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല  ഡസി.റസി.പസി  വസിഭസ്ഥാഗവന  ഓഫതീസുന  കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥാക്കുനതസിനുന  ഫയല

രഹസിത ഓഫതീകസന നയന നടപസിലസ്ഥാക്കുനതസിനുമസ്ഥായസി നസ്ഥാലസ കമ്പറ്റ്യൂടറുകള് വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനസ്ഥായസി

നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുന്നു.  ഇതസികന്റെ അടസിസസ്ഥാനതസില കകലനട്രസ്ഥാണസില നസിന്നുന  05.10.2017

കല  TVM/ITBG/P1/SN/410-C/17-18  നമ്പരസ്ഥായുള്ള  ഇന്നവസ്ഥായസസസ  ലഭരമസ്ഥാകസി

നമസ്ഥാണസിററുള്കപകടയുള്ള  ഒരു  കമ്പറ്റ്യൂടറസിനസ  33700/-  രൂപയുന  ഓപനററസിനഗസ  സസിസന

ഒകരണ്ണതസിനസ  12500/-  രൂപയുന,  യു.പസി.എസസ  ഒനസിനസ  6400/-  രൂപയുന  നസിരകസില

അകഞണ്ണന വതീതന വസ്ഥാങ്ങുനതസിനസ  25.10.2017  ല ഇ 2/2001/2011/സസില  (2)  നമ്പര്

സഷപ ഓര്    ഡര് നലകസി. ഈയസിനതസില ആകക 263000/- രൂപ  കചെലവഴസിച്ചസിട്ടുണസ.
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      21.12.2017 തതീയതസി വച്ചസ ഈ സസ്ഥാധനങ്ങള് എലസ്ഥാന നസസ്ഥാര് റസിസതീവസഡസ രജസിസറസില

വരവസ  കചെയ്തസിട്ടുണസ.  എനസ്ഥാല അസറസ രജസിസര്  &ഫര്ണസിച്ചര് നസസ്ഥാകസ രജസിസര് നപജസ

20,  111,  35  പ്രകസ്ഥാരന  ഈ  സസ്ഥാധനങ്ങള്  വസിതരണന  കചെയ്തസിരസിക്കുനതസ  ഡയറക്ടറുകട

പസി.എ ഉള്കപകട മറസ കസക്ഷനുകള്കസ്ഥാണസ. ഡസി.റസി.പസി  ഓപനററര്മസ്ഥാര്  തങ്ങളുകട

കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്  മസ്ഥാറസി  നലകണകമനസ  അനപക്ഷ  നലകസിയസിടസില.   കസക്ഷനുകളുകട

ആവശരകത  മനസസിലസ്ഥാകസി  കമ്പറ്റ്യൂടര്  ഉള്കപകടയുള്ളവ  വസ്ഥാങ്ങുനതസിനുന,   അതസ്ഥാതസ

കസക്ഷനുകള്കസ തകന ലഭസിചകവന്നുന ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഉറപസ വരുനതണതമസ്ഥാണസ.

3-22  പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനസ  പുസ്തകങ്ങള്  തസികരകഞ്ഞെടുക്കുനതസ
സനബനസിച്ചസ

   2017-18  വര്ഷതസില  118  പുസ്തകങ്ങള്  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചതസില  92  പുസ്തകങ്ങള്

പുതസിയതസ്ഥായസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചവയുന  26  പുസ്തകങ്ങള്  പുന:പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചവയുമസ്ഥാണസ.

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഫസിനസ്ഥാന്സസ&അകക്കൗണസസസ  ചെടങ്ങളസില  പ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനസ്ഥായസി

പുസ്തകങ്ങള്  തസിരകഞ്ഞെടുക്കുനതസിനസ  പസ്ഥാലസിനകണ  നടപടസി  കമങ്ങകള  സനബനസിച്ചസ

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങകളസ്ഥാന്നുമസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  തസിരകഞ്ഞെടുക്കുനതസികന്റെ  മസ്ഥാനദേണ്ഡന

എന്തസ്ഥാകണനസ വരകമല.  ആയതസിനസ്ഥാല പ്രസ്തുത നടപടസികമങ്ങള് ഒരു ഷബനലസ്ഥായുകട

അടസിസസ്ഥാനതസിലസ്ഥായസിരസികണന നസിര്വ്വഹസികകപനടണതസ.  ആയതസിനലയകസ ഷബനലസ്ഥാ

രൂപതീകരസിച്ചസിട്ടുകണങസില  ബനകപട  നരഖകളുന,  നസ്ഥാളസിതവകര  ഷബനലസ്ഥാ

രൂപതീകരസിച്ചസിടസികലങസില വസിശദേതീകരണന ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന  അടസിയന്തസിരമസ്ഥായസി  ഷബനലസ്ഥാ

രൂപതീകരസിക്കുനതസിനസ നടപടസികള് സന്വേതീകരസിക്കുവസ്ഥാനുന 25.02.19 തതീയതസിയസികല ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75  പ്രകസ്ഥാരന  നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത  പുസ്തകങ്ങള്

പുതസിയതസ്ഥായസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസികസ്ഥാന്  തസിരകഞ്ഞെടുക്കുനതസിനസ  കസലക്ഷന്  കമസിറസി

രൂപതീകരസിച്ചസിട്ടുകണങസില  കമസിറസിയുകടയുന  കമസിറസി  കമമ്പര്മസ്ഥാരുകടയുന  വസിവരങ്ങളുന

കമസിറസി  മതീറസിങ്ങസികന്റെ  മസിനസിടസസുന  കസലക്ഷന്  കമസിറസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസികസ്ഥാന്

തസിരകഞ്ഞെടുത  പുസ്തകങ്ങള്  എനസിവ  സനബനസിച്ച  ഫയലുകളുന  മറസ  നരഖകളുന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -116- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസില  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  ആയതസിനസ്ഥാല  പുതസിയതസ്ഥായസി  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച  92  പുസ്തകങ്ങള്

തസിരകഞ്ഞെടുതതസികന്റെ മസ്ഥാനദേണ്ഡന വസിശകലനന കചെയസ്ഥാന് ഓഡസിറസിനസ സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില. നമല

വസിഷയതസിനലയസ ഭരണ വകുപസികന്റെ പ്രനതരക ശ്രദ്ധ ക്ഷണസിക്കുന്നു.

3-23 കകടസിട നസിര്മസ്ഥാണന   175   ലക്ഷന ഷകമസ്ഥാറസികയങസിലുന 
നസിര്മസ്ഥാണന ആരനഭസിച്ചസില

      സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ പുതസിയ കകടസിടന നസിര്മസിക്കുനതസിനസ്ഥായസി 2016-17

കല സനസസ്ഥാന ബജറസില വകയസിരുതസിയ  175  ലക്ഷന രൂപ ഉപനയസ്ഥാഗസിച്ചസ ആദേരനസില

പണസിയുനതസിനസ  ഭരണസ്ഥാനുമതസി  ലഭസിച്ചതസ  10.03.2017  നസ്ഥാണസ.  [ജസി.ഒ  (ആര്.റസി

134/17/ജസി.എ.ഡസി]  ഇതസികന്റെ  അടസിസസ്ഥാനതസില  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  ഡയറക്ടറുകട

29.03.2017  കല  എ/873/2016/സസില  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരന  നമല  തക

കകടസിടതസികന്റെ  നസിര്മസ്ഥാണചമതലയുള്ള  കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ  വകുപസിനസ  30.03.2017  നസ

ഷകമസ്ഥാറസിയസിട്ടുണസ.

                നസിലവസിലുള്ള പഴയ കകടസിടതസികന്റെ മൂലരമസ്ഥായസി കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ വസിഭസ്ഥാഗന

കണകസ്ഥാകസിയതസ  44,875/-  രൂപയസ്ഥാണസ  (ഡസി4-1820/18/20.06.18)  എനസ്ഥാല

18.09.2018  നടതസിയ നലലതസില ഈ വസിലയസ  വലസിയ കകടസിടന  കപസ്ഥാളസിക്കുനതസിനസ

ആരുന  തയസ്ഥാറസ്ഥായസില.  ഇതസികന  തടര്നസ  പുനര്മൂലര  നസിര്ണയന  നടത്തുനതസിനസ  പസി.

ഡബറ്റ്യൂ.ഡസി.  നയസ്ഥാടസ  ആവശരകപകടങസിലുന നസിരസ്ഥാകരസിക്കുകയസ്ഥാണസ ഉണസ്ഥായതസ.   എനസ്ഥാല

18.09.2018  നസ  നടതസിയ നലലതസില ഏറവന കൂടുതല തക വസിളസിച്ചയസ്ഥാള്കസ തകന

05.02.2019  കല  ഇ 2/1995/11/സസില  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരന  25000/-  രൂപയസ  നലലന

ഉറപസിച. ഇതസ സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസിനസ, പസി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡസി കസ

പഴയ  കകടസിടതസികന്റെ  മൂലരന  പുനപരസിനശസ്ഥാധസികസ്ഥാന്  സസ്ഥാധരമല  എനസ  അറസിയസിച്ചതന

18.09.2018 കല നലല പ്രകസ്ഥാരന നലലന ഉറപസിച്ചതസികന്റെയുന തക അടച്ചതസികന്റെയുന വസിവരന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -117- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഇലസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  മറുപടസി  നലകസിയതസ.  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരങ്ങള്  മറച  വച  കകസ്ഥാണസ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണതസിനസ മറുപടസി നലകുന പ്രവണത ആശസ്ഥാസരമല.

      30.03.2017  നസ  പസി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡസി.  കസ  തക ഷകമസ്ഥാറസിയതസിനസ  നശഷന കകടസിടന

കപസ്ഥാളസിക്കുനതസിനസ  നലലന  ഉറപസിച്ചതലസ്ഥാകത  നസ്ഥാളസിതവകര  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  പ്രവൃതസിയുന

നടനസിടസില.  ഇകസ്ഥാരരതസില ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തു നസിന്നുമുണസ്ഥായ അലനഭസ്ഥാവമസ്ഥാണസ

ഇതസ  സൂചെസിപസിക്കുനതസ.  ഈ  വസിഷയതസില  പ്രനതരക  ശ്രദ്ധ  പുലര്തസി  കകടസിട

നസിര്മസ്ഥാണതസികന്റെ നജസ്ഥാലസികള് തന്വേരസിതകപടുനതണതസ്ഥാണസ.

3-24 പരസിഭസ്ഥാഷകര്കസ നറസ്ഥായലറസി അനുവദേസിച്ചതസ കമവസിരുദ്ധന

      സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുന  കൃതസികളുകട

ഗന്ഥകര്തസ്ഥാകള്കസ  പ്രതസിഫലന  അനുവദേസികസ്ഥാറസില.  പകരന  നറസ്ഥായലറസിയസ്ഥാണസ

അനുവദേസിക്കുനതസ.  ആയതസിനസ  മക്കൗലസിക  കൃതസികള്കസ  15%  ഉന  പഠനങ്ങള്ക്കുന

വരസ്ഥാഖരസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുന  6%  വന  സമ്പസ്ഥാദേനങ്ങള്കസ  4%  വമസ്ഥാണസ  അര്ഹതയുള്ളതസ.

എനസ്ഥാല സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുന പരസിഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഗന്ഥങ്ങളസില

പരസിഭസ്ഥാഷകര്കസ  പ്രതസിഫലന  നലകുന്നുണസ.  ആയതസ  03.03.2015  കല

പസി/2032/2012/സസില നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന  15.12.2014  മുതല  1000  വസ്ഥാകസിനസ

500  രൂപയസ്ഥായസിരുനതസ  29.06.2017  കല പസി/2663/2017/സസില (2)  നമ്പര് ഉതരവസ

പ്രകസ്ഥാരന  04.04.2017  മുതല  1000/-  രൂപയസ്ഥായസി  വര്ദ്ധസിപസിച.  2017-18  വര്ഷന

സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച 4254 സസില നമ്പര് 'ആത്മകഥനപസ്ഥാകല'

എന പുസ്തകതസികന്റെ പരസിഭസ്ഥാഷകനസ പരസിഭസ്ഥാഷ നടത്തുനതസിനുള്ള പ്രതസിഫമസ്ഥായസി 32140/-

രൂപ അനുവദേസിച്ചസിട്ടുള്ള വസ്തുത ഈ അവസരതസില ശ്രദ്ധയസിലകപടുത്തുന്നു. ഒറതവണ

തതീര്പസ്ഥാകല പദ്ധതസിയുകട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണസ പരസിഭസ്ഥാഷകര്കസ പ്രതസിഫലന അനുവദേസിക്കുനതസ

എനതസിനസ്ഥാല  അവര്കസ  നറസ്ഥായലറസികസ  അര്ഹതയസില.  എനസ്ഥാല  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ച   പുസ്തകങ്ങളുകട  പരസിഭസ്ഥാഷ  നസിര്വ്വഹസിച്ചവര്കസ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -118- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ചെടവസിരുദ്ധമസ്ഥായസി  നറസ്ഥായലറസി  അനുവദേസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ്ഥായസി  കസ്ഥാണുന്നു.  ഒരുദേസ്ഥാഹരണന  ചുവകട

നചെര്ക്കുന്നു.

സസില
നന

പുസ്തകന പരസിഭസ്ഥാഷ
കന്

നറസ്ഥായലറസി
അനുവദേസിച്ചതസ

2016-
17

വസില
പന

2016-17
നറസ്ഥായലറസി
നസറസകമ

ന്റെസ
പ്രകസ്ഥാരന
അനുവദേസി
ച്ച തക

2017-
18

വസിലപ
ന

2017-18
നറസ്ഥായലറസി
നസറസകമന്റെസ
പ്രകസ്ഥാരന

അനുവദേസിച്ച
തക

2486 സഹകണ
ആകന

ചെടങ്ങളുന

എന്.എ.
കരതീന

എ. സുഷബദേ
ബതീബസി (അന്തരസിച്ച 

ശ്രതീ. എന്.എ.
കരതീമസികന്റെ ഭസ്ഥാരര)

21120 3168 38880 5832

പ്രസ്തുത അപസ്ഥാകത സനബനസിച്ചസ  25.02.2019 കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര്

75  പ്രകസ്ഥാരന  വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപടസിരുന്നു.  എനസ്ഥാല  ആയതസിനസ  നസ്ഥാളസിതവകര

മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. 

04.04.2017  നസ  നശഷന  നറസ്ഥായലറസി  അനുവദേസിച്ച  പുസ്തകങ്ങളുകട  പുസ്തക

പ്രസസിദ്ധതീകരണവമസ്ഥായസി ബനകപട ഫയലുകള് ഗന്ഥകര്തസ്ഥാകളുമസ്ഥായുള്ള എഗസികമന്റെസ,

അനുബന നരഖകള് തടങ്ങസിയവ ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് 29.11.18, 16.01.19  തതീയതസികളസികല

യഥസ്ഥാകമന ഓഡസിറസ റസികന്വേസിസസിഷന് നമ്പര് 29, 38 എനസിവ പ്രകസ്ഥാരവന 25.02.2019 കല

ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  75  പ്രകസ്ഥാരവന  ആവശരകപടസിരുന്നുകവങസിലുന  ആയവ

നസ്ഥാളസിതവകര  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  ആയതസിനസ്ഥാല  04.04.2017  നസ  നശഷന  നറസ്ഥായലറസി

അനുവദേസിച്ചതസികന്റെ  ആധസികസ്ഥാരസികത  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങള്  പസ്ഥാലസികസ്ഥാകത

കതറസ്ഥായസി അനുവദേസിച്ച നറസ്ഥായലറസി തക തസിടകപടുത്തുവസ്ഥാന് ഓഡസിറസിനസ സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില. ഈ

സസ്ഥാഹചെരരതസില നമല വസിഷയതസില കൂടുതല അനനന്വേഷണതസിനസ ഓഡസിറസ ശസിപസ്ഥാര്ശ

കചെയ്യുന്നു. 
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3-25 ജസി  .  പസി  .  എഫസ അകക്കൗണസ പരസിപസ്ഥാലനന കസ്ഥാലസികമല

 ജതീവനകസ്ഥാരുകട  ജനറല  നപ്രസ്ഥാവസിഡന്റെസ  ഫണസ  നകസ്ഥാഷര്  തകയുകട

പരസിനശസ്ഥാധനയസ്ഥായസി  നതീകസിയസിരസിപസ  തകയുകട  വസിവരവന  ഇവയുകട  ആധസികസ്ഥാരസികതയുന

പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ  വസ്ഥാലരന  1  മുതല  6  വകരയുള്ള  ജസി.പസി.എഫസ  രജസിസറുകള്

ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ഈ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയതസികല 05.12.2018 കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നന. 43

പ്രകസ്ഥാരന ആവശരകപടസിരുന്നു. പസി.എഫസ രജസിസര് വസ്ഥാലരന 3 മുതല 6 വകര ഉള്കപടസിട്ടുള്ള

1995-96,  1996-97,  2011-12  വര്ഷങ്ങളസികല  പസി.എഫസ  അകക്കൗണസികല  പലസിശ

കണകസ്ഥാകസിയതസ  കതറസ്ഥായതസിനസ്ഥാല തടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളസിലുന മസ്ഥാസസ്ഥാന്തര/  വര്ഷസ്ഥാന്തര

തകയസിലുന  പലസിശയസിലുന  വരതരസ്ഥാസന  വനസിട്ടുകണനസ  01.03.2017  കല  കക.എസസ.എ.

സസില  എ 2/20/2017-  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരന  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഡയറക്ടകറ  അറസിയസിക്കുകയുന  പ്രസ്തുത  അപസ്ഥാകത  പരസിഹരസികണകമനസ  നമല

പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 43 പ്രകസ്ഥാരന നസിര്നദ്ദേശസിക്കുകയുന കചെയ്തസിരുന്നു.

എനസ്ഥാല പ്രസ്തുത അപസ്ഥാകതകള് പരസിഹരസിചകകസ്ഥാണ്ടുള്ള റസിനപസ്ഥാര്നടസ്ഥാ നമല പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച

ജസി.പസി.എഫസ രജസിസറുകനളസ്ഥാ നസ്ഥാളസിതവകര ഓഡസിറസിനസ ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

 ജതീവനകസ്ഥാര്കസ ജസി.പസി.എഫസ കകഡസിറസ സ്ലസിപസ വസിതരണന കചെയ്യുന്നുനണസ്ഥാകയന്നുന,

പസ്ഥാസസബുകസ  സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ  നസിര്നദ്ദേശന  നലകസിയസിട്ടുനണസ്ഥാകയന്നുന  പസ്ഥാസസബുകസ

സൂക്ഷസിക്കുന്നുനണസ്ഥാകയന്നുന 31.07.2018  കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 16  പ്രകസ്ഥാരന

ആരസ്ഥാഞ്ഞെതസിനസ നമല നടപടസികള് സസ്ഥാപനന സന്വേതീകരസിച്ചസിടസിലസ്ഥാകയനസ്ഥാണസ  31.08.2018

കല  എ/1493/18/സസില-  നമ്പര്  മറുപടസി  കതസില  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഡയറക്ടര്  അറസിയസിച്ചതസ.  ഇതസ  നസിലവസില  ജസി.പസി.എഫസ  വരസികസ്ഥാരസ്ഥായ  ജതീവനകസ്ഥാര്കസ

അവര് അടയ്ക്കുന വസ്ഥാര്ഷസിക വരസിസനഖര,  നലസ്ഥാണ് വസിവരങ്ങള്,  പലസിശ,  നതീകസിയസിരസിപസ

എനസിവ  സനബനസിച്ചസ  കൃതരമസ്ഥായ  വസിവരങ്ങള്  ലഭസിക്കുനതസിനസ  പ്രസ്ഥാപമലസ്ഥാകയനസ

വരകമസ്ഥാക്കുന്നു.  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനന  മുനസിരസിപസ,  തന്വര്ഷ  വരസിസനഖര,

നലസ്ഥാണ് വസിവരങ്ങള്,  പലസിശ,  നതീകസിയസിരസിപസ  തടങ്ങസിയവ കണകസ്ഥാകസി തയസ്ഥാറസ്ഥാകസിയ
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ജസി.പസി.എഫസ കകഡസിറസ സ്ലസിപസ ജതീവനകസ്ഥാര്കസ നലനകണതന നകരള ജസി.പസി.എഫസ റൂള്

12  ല  പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന  നഫസ്ഥാന  നന.  സസി  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  പസ്ഥാസസബുകസ  സൂക്ഷസികസ്ഥാന്

ജതീവനകസ്ഥാര്കസ  നസിര്നദ്ദേശന  നലനകണതന  ആയതസ  ബനകപട  ഉനദേരസ്ഥാഗസര്

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതസി നലനകണതമസ്ഥാണസ.

      ജസി.പസി.എഫസ രജസിസര് ശരസിയസ്ഥായ രതീതസിയസില പരസിപസ്ഥാലസിനകണതസ സനബനസിച്ചസ

2015-16  വര്ഷകത  ഓ ഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ഖണ്ഡസിക  23  പ്രകസ്ഥാരന  നലകസിയസിരുന

നസിര്നദ്ദേശങ്ങള്  നടപസിലസ്ഥാകസിയസിരുകനങസില  നമലപരസ്ഥാമര്ശസിച്ച  അപസ്ഥാകതകള്

പരസിഹരസികകപടുമസ്ഥായസിരുന്നു.  നസിര്നദ്ദേശങ്ങള്  പസ്ഥാലസിക്കുകയുന  ജസി.പസി.എഫസ  അകക്കൗണസ

കമകപടുതസ്ഥാതതസിനസ വസിശദേതീകരണന നലകുകയുന കചെനയണതസ്ഥാണസ.

3-26 നസസ്ഥാര് പര്നച്ചസസ മസ്ഥാനന്വേലസികല വരവസകള് പസ്ഥാലസിക്കുനസില

      നസസ്ഥാര് പര്നച്ചസസ മസ്ഥാനന്വേല ഖണ്ഡസിക 7.6  പ്രകസ്ഥാരന 15,000/-  രൂപയസ മുകളസിലുള്ള

സസ്ഥാധനസസ്ഥാമഗസികള്  വസ്ഥാങ്ങുനമ്പസ്ഥാള്  കന്വേനടഷന്  ക്ഷണസിച്ചസിരസികണന.  സസില  കല

ഫസിനസ്ഥാന്സസ & അകക്കൗണസസസ റൂള്സസ 56 ഉന വസ്ഥാങ്ങലുകള് സുതസ്ഥാരരമസ്ഥായസിരസിനകണതസിനസ

കന്വേനടഷന്  ക്ഷണസിനകണതസ്ഥാകണനസ  നസിര്നദ്ദേശസിക്കുന്നു.  എനസ്ഥാല  19.04.2017,

06.12.2017  എനതീ   തതീയതസികളസില  വസിജസ്ഥാന  മുദ്രണന  പ്രസസികല  ഓഫസ  കസറസ

പ്രസിന്റെസിനഗസ കമഷതീനുകള്കസ ഔടര് ബസ്ഥാങറ്റുകള് വസ്ഥാങ്ങുനതസിനസ വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ

മസ്ഥാനനജര്  ഇന്-ചെസ്ഥാര്ജസിനസ  അനുവദേസിച്ച  തക ഉപനയസ്ഥാഗസിച്ചസ  കന്വേനടഷന്  കൂടസ്ഥാകത  തകന

മസ്ഥാതസ്ഥാ ഏജന്സസിയസില നസിന്നുന യഥസ്ഥാകമന ₹20100/-, ₹23100/- യസ പ്രസ്തുത ബസ്ഥാങറ്റുകള്

വസ്ഥാങ്ങസിയസിട്ടുണസ.  12.12.2018  കല ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന നമ്പര്  45  പ്രകസ്ഥാരന  പ്രസ്തുത

ഓഫസ  കസറസ  കമഷതീനുകളുകട  ഔടര്  ബസ്ഥാങറസ  വസ്ഥാങ്ങസിയതസിനസ  കന്വേനടഷന്

ക്ഷണസികസ്ഥാതതസിനസ  കസ്ഥാരണന  വരകമസ്ഥാനകണതസ്ഥാകണനസ  ആവശരകപടസിരുകനങസിലുന

നസ്ഥാളസിതവകര മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. വസിജസ്ഥാനമുദ്രണന പ്രസസികല നസസ്ഥാകസ രജസിസറുന

മസ്ഥാതസ്ഥാ ഏജന്സസിയസില നസിന്നുന 1525 ബസില പ്രകസ്ഥാരന ഔടര് നസസ്ഥാകസ വസ്ഥാങ്ങസിയ 20,100/-
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രൂപയുകട ബസില്ലുന ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന നമല പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന പ്രകസ്ഥാരന

നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുകനങസിലുന ആയതസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകയുണസ്ഥായസില. 

        ഭസ്ഥാവസിയസില  നസസ്ഥാര്  പര്നച്ചസസ  മസ്ഥാനന്വേലസികല  വരവസകള്  കര്ശനമസ്ഥായുന

പസ്ഥാലസിനകണതന  പ്രസ്തുത  അപസ്ഥാകത  സനഭവസിച്ചതസിനുള്ള  കസ്ഥാരണന  ഓഡസിറകന

അറസിയസിനകണതന നരഖകള് ലഭരമസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.

3-27  ഐ  .  റസി  .    ആക്ടസികല  വകുപസ    194    സസി  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള   നസിയമന
പസ്ഥാലസിക്കുനസില

  1961  കല ഐ.റസി.  ആക്ടസികല വകുപസ  194  സസി പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നസിലവസികല നസിയമന

ചുവകട പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

       "any person responsible for paying any sum to any contractor for carrying

out any work in pursuance of a contract between a contractor and a specified

person  shall,  at  the  time  of  credit  of  such  amount  to  the  account  of  the

contractor or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or

draft or by any other made, whichever is earlier, deduct an amount equal to

i. One percent where the payment is being made or credit is being given to

an individual or HUF

ii. Two percent where the payment is being made or credit is being given to

a person other  than the individual  or  HUF of such sum as  income tax on

income comprises there in"

   എനസ്ഥാല സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  നടതസിയസിട്ടുള്ള വസിവസിധ പ്രവൃതസികളസില

പ്രസ്തുത നസിയമന പസ്ഥാലസിച്ചസിടസിലസ്ഥാകയനസ കസ്ഥാണുന്നു. ഉദേസ്ഥാഹരണന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -122- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



കമ്പനസി ബസിലസികന്റെ
വസിശദേ
വസിവരന

പ്രവൃതസി നലകസി
യ തക

ടസി.
ഡസി.എസസ

ഇടസ്ഥാനകണ
തസ (2%)

ടസി.
ഡസി.എസസ

ഈടസ്ഥാകസിയ
തസ

റസിമസ്ഥാര്കസ

ശ്രതീനസി
ഡതീസലസസ,

മുനകസ്ഥാല

ഇന്നവസ്ഥായസിസസ
- 

LB 20199
തതീയതസി

12.11.2016

വസി.എന.പസി-
യസികല

ജനനററര്
ഓവര്

നഹസ്ഥാളസിങ്ങസ
നടതസിയതസ

23615 472 - ഫയല
നന.

V4/97/20
11/SIL

              നമല പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച നസിയമ പ്രകസ്ഥാരന ടസി.ഡസി.എസസ ഈടസ്ഥാനകണതസില നസിന്നുന

സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന  ഒഴസിവസ്ഥാകസിയസിട്ടുകണങസില  ആയത  സനബനസിച്ച

നരഖകള്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകണകമന്നുന  ഇകലങസില  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  വസിവസിധ

പ്രവൃതസികള് നടതസിയസിട്ടുള്ള കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരസില നസിന്നുന  ടസി.ഡസി.എസസ  ഈടസ്ഥാകസ്ഥാതതസിനസ

കസ്ഥാരണന  വരകമസ്ഥാകണകമന്നുന  ആയതസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരസില  നസിന്നുന  ഈടസ്ഥാകസി  നകന

സര്കസ്ഥാരസിനലയസ  അടവസ  വരുതസി ഓഡസിറസികന  വസിവരമറസിയസികണകമന്നുന  26.12.2018

കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 49 പ്രകസ്ഥാരന ആവശരകപടസിരുന്നു. എനസ്ഥാല ആയതസിനസ

നസ്ഥാളസിതവകര  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  നമല  വസിഷയതസില  ബനകപട

അധസികസ്ഥാരസികളുകട ശ്രദ്ധ ക്ഷണസിക്കുന്നു.

3-28 വസിലപന നസികുതസി യഥസ്ഥാസമയന സര്കസ്ഥാരസിനലകസ ഒടുകസിയസില

       2016-17  സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷന നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  വസിജസ്ഥാനമുദ്രണന

പ്രസസില  വസിലപന  നസികുതസിയസിനതസില  ലഭസിച്ച  5,479/-  രൂപ  2017-18  ലസ്ഥാണസ

സര്കസ്ഥാരസിനലകസ ഒടുകസിയതസ. 

കമ
നന

വസിലപന ഇനന വസില കസയസിലസസ ടസ്ഥാകസ
(5%)

ആകക
തക

തക ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ
ഫണസില അടച്ച

തതീയതസി

1. നപപര് കടസിങസസസ 36707 1835 38542 20.06.2016

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -123- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



2. നപപര് കടസിങസസസ + 
നസസ്ഥായസിലഡസ നപപര്

34974 1749 36723 04.07.2016

3. നപപര് കടസിങസസസ + 
നസസ്ഥായസിലഡസ നപപര്

37900 1895 39795 30.03.2017

                                       ആകക       5479/- രൂപ

വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  369/26.07.2017 പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  5,479/-  രൂപ  സര്കസ്ഥാരസികന്റെ

ബനകപട  കഹഡസ  ഓഫസ  അകക്കൗണസില  അടച്ചതസ.  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന  നനരസിടതസിനസ

വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപട്ടു  കകസ്ഥാണസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്

37/23.11.2018 നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില. സര്കസ്ഥാരസിനലകസ ഒടുനകണതസ്ഥായ നസികുതസി

തകകള്  അതസ്ഥാതസ  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷന  തകന  ഒടുക്കു  വരുത്തുനതസിനസ  പ്രനതരകന

ശ്രദ്ധസിനകണതസ്ഥാണസ.

3-29 നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ   പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന    -     അധസികസ്ഥാരകപട
ഉനദേരസ്ഥാഗസര് വക്കൗച്ചറുകള് പസ്ഥാസസ്ഥാകസിയസില  –    53,20,330/-
രൂപ തടസകപടുത്തുന്നു

      നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ   പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികല

വക്കൗച്ചറുകള്  അധസികസ്ഥാരകപട  ഉനദേരസ്ഥാഗസര്  പസ്ഥാസസ്ഥാകസിയസിടസില.  01.04.2017  മുതല

30.09.2017 വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവസികല യഥസ്ഥാര്ത വക്കൗച്ചറുകള്ക്കുന അവനയസ്ഥാകടസ്ഥാപമുള്ള

യഥസ്ഥാര്ത ബസില്ലുകള്ക്കുന പകരന പകര്പ്പുകളസ്ഥാണസ ഓഡസിറസിനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയതസ. ആയതസ

സനബനസിച്ചസ  23.10.2018  കല ഓ ഡസിറസ അനനന്വേഷണന നന. 2  പ്രകസ്ഥാരന വസിശദേതീകരണന

ആവശരകപടസിരുന്നു.  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികല  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്

24.10.2018  കല കതസ പ്രകസ്ഥാരന നലകസിയ മറുപടസി  01.04.2017  മുതല  30.09.2017

വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവസികല വക്കൗച്ചറുകള് പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി യഥസ്ഥാര്ത

വക്കൗച്ചറുകളുന  ബസില്ലുകളുന  2017  ഒനക്ടസ്ഥാബറസില  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനലയസ

അയച്ചസിരുന്നുകവങസിലുന  അവ  സമയബനസിതമസ്ഥായസി  പസ്ഥാസസ്ഥാകസി  നലകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -124- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



01.10.2017  മുതല  31.03.2018  വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവസികല വക്കൗച്ചറുകള് പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ

പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനലയസ അയച്ചസിടസിലസ്ഥാകയന്നുമസ്ഥാണസ.

എനസ്ഥാല  അധസികസ്ഥാരകപട  ഉനദേരസ്ഥാഗസര്  പസ്ഥാസസ്ഥാകസ്ഥാകത  തകന  പ്രസ്തുത  വക്കൗച്ചറസികല

ബസില്ലുകള്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  തകകള്  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന  അസസിസന്റെസ

ഡയറക്ടര് കചെലവസ  കചെയ്യുകയുണസ്ഥായസി.  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ ഫസിനസ്ഥാന്സസ  &

അകക്കൗണസസസ  റൂള്സസികല  റൂള്  4  പ്രകസ്ഥാരന  കചെലവസ  നസിര്വ്വഹസിക്കുനതസിനസ  മുന്പസ

ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല  അസസിസന്റുമസ്ഥായസി  കൂടസിയസ്ഥാനലസ്ഥാചെന  നടതസി  ആ  കചെലവസികന്റെ

യുകസിയുകത  ഡയറക്ടര്കസ  നബസ്ഥാധരകപടസിരസിനകണതണസ.  എനസ്ഥാല  ആയതസ

ഡയറക്ടര്കസ  നബസ്ഥാധരകപടസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികല  കചെലവസ

നസിര്വ്വഹസിച്ചസിരസിക്കുനതസ.  

             നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനതസികല വക്കൗച്ചറുകള് നസ്ഥാളസിതവകര ബനകപട

ഉനദേരസ്ഥാഗസര് പസ്ഥാസസ്ഥാകസി നലകസ്ഥാതതന ചെടങ്ങള് പസ്ഥാലസികസ്ഥാകത പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന

അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്  കചെലവസ  നടതസിയതന  ഓഡസിറസ  അനഗതീകരസിക്കുനസില.  ആയതസ

സനബനസിച്ചസ  വസിശദേമസ്ഥായ റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന പ്രസ്തുത നകനതസികല  2017-18

വര്ഷകത  വക്കൗച്ചറുകള്  പസ്ഥാസസ്ഥാകസി  പരസിനശസ്ഥാധനയസ്ഥായസി  ഓഡസിറസിനസ  ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന

08.11.2018  കല  കക.എസസ.എ.സസില  എ 3/267/2017  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരവന

13.12.2018 കല ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 46 മുനഖനയുന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനനസ്ഥാടസ

നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിരുന്നു.  എനസ്ഥാല  ആയതസ  നസ്ഥാളസിതവകര  പസ്ഥാലസികകപടസിടസില.  നമല

സസ്ഥാഹചെരരതസില  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനതസികല  വക്കൗച്ചറുകള്  ഓഡസിറസിനസ

പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  2017-18  വര്ഷന പ്രസ്തുത നകനതസില

കചെലവസ  കചെയ്ത മുഴുവന് തകയുന  (53,20,330/-)  തടസകപടുത്തുന്നു.  നമല പരസ്ഥാമര്ശസിച്ച

കതസിലുന  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണതസിലുന  സൂചെസിപസിച്ച  റസിനപസ്ഥാര്ടസ  ലഭരമസ്ഥാനകണതന

അധസികസ്ഥാരകപട ഉനദേരസ്ഥാഗസര് പസ്ഥാസസ്ഥാകസിയ വക്കൗച്ചറുകള് പരസിനശസ്ഥാധനയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസി

ഓഡസിറസ തടസന ഒഴസിവസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -125- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



3-30 നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ   -   നസവനപുസ്തക 
പരസിപസ്ഥാലനതസികല അപസ്ഥാകതകള്

       നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികല ജതീവനകസ്ഥാരുകട നസവനപുസ്തകങ്ങള് ശരസിയസ്ഥായ

രതീതസിയസില  പരസിപസ്ഥാലസിക്കുനസില.  ഓഡസിറസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസി  ജതീവനകസ്ഥാരുകട

നസവനപുസ്തകങ്ങള്  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചതസില  നസിന്നുന  കകണതസിയ  കപസ്ഥാതവസ്ഥായ

അപസ്ഥാകതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

1) ജതീവനകസ്ഥാരുകട നസവന നവതന വസിവരങ്ങള് പൂര്ണമസ്ഥായസി നരഖകപടുത്തുനസില.

2) അവധസി  അകക്കൗണ്ടുകളസില  വസിവരങ്ങള്  അപൂര്ണ്ണമസ്ഥായസ്ഥാണസ

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ളതസ

3) നസവന പുസ്തകന പസ്ഥാര്ടസ  IV ല റൂള് 150 പസ്ഥാര്ടസ  III  കക.എസസ.ആര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

Memorandum of Verification of Service ല നരഖകപടുതലുകള് വരുതസിയസിടസില.

        നസവന പുസ്തകതസികല അപസ്ഥാകതകള് അറസിയസിച കകസ്ഥാണസ നലകസിയ ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന നമ്പര്  23/07.09.2018  നസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  ജതീവനകസ്ഥാരുകട

നസവന നവതന വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള് ഉള്കപകടയുള്ള എലസ്ഥാ വസിവരങ്ങളുന നരഖകപടുനതണ

നസവനപുസ്തകങ്ങള്  പരസിപസ്ഥാലസിക്കുനതസില  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  നവണത  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരന

കകസ്ഥാടുക്കുനതസ്ഥായസി  കസ്ഥാണുനസില.  ആയതസിനസ്ഥാല  നസവന  പുസ്തകതസികല  എലസ്ഥാ

നരഖകപടുതലുകളുന  പൂര്ണ്ണമസ്ഥാനകണതന  ഓനരസ്ഥാ  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷന

അവസസ്ഥാനസിക്കുനമ്പസ്ഥാഴുന നസവനപുസ്തകന പസ്ഥാര്ടസ  IV ല Memorandum of Verification

of Service സനബനസിച്ചസ നരഖകപടുതല വരുനതണതമസ്ഥാണസ.

3-31 വസിലപനശസ്ഥാലയുകട നശസ്ഥാചെരസ്ഥാവസ പരസിഹരസിനകണതസ്ഥാണസ

     എറണസ്ഥാകുളന  പുസ്തകവസിലപനശസ്ഥാല,  ഹക്കൗസസിനഗസ  നബസ്ഥാര്ഡസ  കകടസിടതസികന്റെ

നബകസ്മെന്റെസ  നസിലയസിലസ്ഥായതസിനസ്ഥാല  ഈര്പവന,  പൂപലുന,  മുകള്  നസിലയസില  നസിന്നുള്ള

നചെസ്ഥാര്ച്ചയുന  മൂലന  കുകറനയകറ  പുസ്തകങ്ങള്  നസ്ഥാശതസികന്റെ  വകസിലസ്ഥാണസ.  ആവശരമുള്ള

പുസ്തക  റസ്ഥാക്കുകളുകട  (പുസ്തകതടസ)  അഭസ്ഥാവതസില  അധസികന  പുസ്തകങ്ങളുന  കവറുന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -126- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



നസിലതസ്ഥാണസ സൂക്ഷസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ. സമതീപത്തുള്ള കടകളസില നസിന്നുന മറ്റുന ലഭസിക്കുന നപപര്

നബസ്ഥാര്ഡുകളുന,  മരത്തുണ്ടുകളുന,  പസ്ഥാസസികസ  കഷണങ്ങളുന  നസിരതസി  അതസിനന്മേലസ്ഥാണസ

കുകറനയകറ പുസ്തകങ്ങള് സൂക്ഷസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ. കടലസ്ഥാസസ പ്രസിയരസ്ഥായ ജതീവസികളുകട ഉപദ്രവവന

ഉണസ്ഥാകസ്ഥാന.  ആയതസിനസ്ഥാല പുസ്തകങ്ങള് സൂക്ഷസിക്കുനതസിനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ പുസ്തക റസ്ഥാക്കുകള്

അടസിയന്തസിരമസ്ഥായസി സസ്ഥാപസിനകണതസ്ഥാണസ.

      നസിലവസില പുസ്തകശസ്ഥാല അടുതടുത്തുള്ള രണ്ടു മുറസികളസിലസ്ഥായസ്ഥാണസ പ്രവര്തസിക്കുനതസ.

അതകസ്ഥാരണന  പുസ്തകന  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  വരുനവരുന,  വസിലപനകസ്ഥാരുന  രണ്ടു

നഷസ്ഥാപ്പുകളസിലുമസ്ഥായസി  ഓടസിനടനകണ  അവസയസ്ഥാണസ.  മസ്ഥാതമല  രണ്ടു  ജതീവനകസ്ഥാരുള്ള

നഷസ്ഥാപസില ഒരു ഇരസിപസിടന മസ്ഥാതനമയുള്ളു.  ഒരസ്ഥാള് രസ്ഥാവസികല  11  മണസിമുതല ഷവകസിടസി  5

മണസിവകര  (നഷസ്ഥാപസ  തറക്കുനത  മുതല  അടക്കുനത  വകര)  നസിലനകണ

അവസയസിലസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത പുസ്തകന വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകനത്തുനവരസികല മുതസിര്ന പക്കൗരന്മസ്ഥാരുന,

അനഗപരസിമസിതരുന ഇനത ബുദ്ധസിമുടനുഭവസിക്കുന്നുണസ.  പുസ്തക റസ്ഥാക്കുകളുകട ഇടയസ കചെറസിയ

കനസരകള്  സസ്ഥാപസിച്ചസ്ഥാല  ഈ  ബുദ്ധസിമുടസ  പരസിഹരസികസ്ഥാന.  കൂടസ്ഥാകത  ഹക്കൗസസിനഗസ

നബസ്ഥാര്ഡസികന്റെ  അനുമതസിനയസ്ഥാകട  മറസ  അടസിസസ്ഥാന  സക്കൗകരരങ്ങള്

കമച്ചകപടുതസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ.  നലരതീതസിയസില  പുസ്തകവസിലപന  നടക്കുന

സസ്ഥാപനമസ്ഥായതസിനസ്ഥാല  പുസ്തകശസ്ഥാലയന  ജതീവനകസ്ഥാര്ക്കുന  ആവശരമസ്ഥായ  സക്കൗകരരങ്ങള്

ഏര്കപടുതസ്ഥാന് ശ്രദ്ധസിനകണതസ്ഥാണസ.

3-32  2017-18    സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷകത  ബസ്ഥാങസ  /  ട്രഷറസി
നസറസകമന്റെസികല  വസിവരങ്ങള്  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസില
നരഖകപടുതസിയതസില അപസ്ഥാകത നസിലനസിലക്കുന്നു

      2017-18 സസ്ഥാമ്പതസിക വര്ഷകത ബസ്ഥാങസ/ട്രഷറസി നസറസകമന്റെസികല കയവസികയങ്ങള്

കരസ്ഥാഷസ  ബുകസില  നരഖകപടുതസിയസിടസില.  അപസ്ഥാകത  സനബനസിച്ചസ  വസിശദേതീകരണന

ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ്ഥായസി  നലകസിയ  17.01.2019  കല  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  54  നസ

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -127- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  അപസ്ഥാകത  കകണതസിയ  അകക്കൗണ്ടുകളുകട

വസിവരങ്ങള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

TPA 188 A/c

          ട്രഷറസി നസറസകമന്റെസില 18.11.2017 നസ വരവസ്ഥായസി കസ്ഥാണസിച്ചസിട്ടുള്ള 1,30,865/- രൂപ

2017-18  സസ്ഥാമ്പതസിക  വര്ഷകത  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസില  കസ്ഥാണസിച്ചസിടസില.  കൂടസ്ഥാകത

31.03.2018  നസ  കചെകസ/ചെലസ്ഥാന്  നമ്പര്  43305  പ്രകസ്ഥാരന  പസിന്വലസിച്ച  1,01,04,745/-

രൂപയുകട കചെലവന കരസ്ഥാഷസ ബുകസില കസ്ഥാണസിച്ചസിടസില.

PD A/c

   പസി.ഡസി അകക്കൗണസില നസിന്നുന പസിന്വലസിച്ച ഏതസ്ഥാനുന  തകകളുകട കചെകസ നമ്പര് ട്രഷറസി

നസറസകമന്റെസില നസിനസ  വരതരസ്തമസ്ഥായസി കരസ്ഥാഷസ  ബുകസില നചെര്തസിരസിക്കുന്നു.  വസിശദേസ്ഥാനശന

ചുവകട കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

കമ നന തതീയതസി തക ട്രഷറസി നസറസകമന്റെസ
പ്രകസ്ഥാരന കചെകസ നമ്പര്

കരസ്ഥാഷസ ബുകസ
പ്രകസ്ഥാരന കചെകസ

നമ്പര്

1. 21.08.2017 1500/- 3807664 3807674

2. 03.11.2017 61197/- 3114104 3114103

3. 27.11.2017 1931/- 3114130 3114120

     കൂടസ്ഥാകത ചുവകട പറയുന വരവന, കചെലവന കരസ്ഥാഷസ ബുകസില നരഖകപടുതസിയസിട്ടുമസില.

1) 26.12.2017 കല 86/- രൂപയുകട വരവസ.

2) 02.09.2017 കല കചെകസ നമ്പര് 3807664 പ്രകസ്ഥാരമുള്ള 1500/- രൂപയുകട കചെലവസ.

3) 02.11.2017 കല കചെകസ നമ്പര് 3807652 പ്രകസ്ഥാരമുള്ള 2200/- രൂപയുകട കചെലവസ.

      വരവസ-കചെലവസ  സനബനസിച്ച  വസിവരങ്ങള്  കൃതരമസ്ഥായസി  കരസ്ഥാഷസ  ബുകസില

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുകണനസ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ നമലധസികസ്ഥാരസികള് ഉറപസ വരുനതണതസ്ഥാണസ.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -128- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



3-33 വസിരമസിച്ച  ജതീവനകസ്ഥാരകന്റെ  മുന്കൂര്  തക  കമതീകരസികസ്ഥാകത
അവനശഷസിക്കുനതസ   1,78,710/-   രൂപ

       അഡന്വേസ്ഥാന്സസ രജസിസര് പ്രകസ്ഥാരന  ശ്രതീ. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര്, പ്രൂഫസ റതീഡര് (റസിട.) കന്റെ

നപരസിലുള്ള  1997-98  മുതല  2016-17  വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവസികല ആകക  1,78,710/-

രൂപയുകട മുന്കൂറുകള് നസ്ഥാളസിതവകര കമതീകരസികസ്ഥാകത അവനശഷസിക്കുനതസ്ഥായസി കസ്ഥാണുന്നു.

 

കമ നന വര്ഷന തക

1. 1997-98 3010

2. 1998-99 200

3. 2000-01 9000

4. 2001-02 12000

5. 2004-05 14500

6. 2005-06 127000

7. 2006-07 13000

ആകക 1,78,710/-

        2010-11  വര്ഷകത ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ ഖണ്ഡസിക 28 ല ഇത സനബനസിചള്ള

പരസ്ഥാമര്ശന  ഉള്കപടുതസിയസിരുന്നു.  റസിനപസ്ഥാര്ടസിനസ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  നലകസിയ  ആദേര  മറുപടസി

പ്രകസ്ഥാരന  (16.04.2016  കല  എ 1/1605/2015/സസില)  ശ്രതീ.എസസ.  വസിജയകുമസ്ഥാറസികന്റെ

ഡസി.സസി.ആര്.ജസി  യസില  നസിന്നുന  തക  ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനസ  നടപടസി  സന്വേതീകരസിച്ചസിട്ടുണസ.

എനസ്ഥാല നസ്ഥാളസിതവകര പ്രസ്തുത മുന്കൂറുകള് കമതീകരസിച്ചസിടസില.  സന്വേതീകരസിച്ച നടപടസികളുകട

വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്  ആവശരകപട്ടു  കകസ്ഥാണസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നന.

12/12.04.2018  നസ  മറുപടസി  ലഭസിച്ചസിടസില.  വസിരമസിച്ച  ശ്രതീ.  എസസ.  വസിജയകുമസ്ഥാര്,  പ്രൂഫസ
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റതീഡറസികന്റെ  കപന്ഷന്  ആനുകൂലരങ്ങളസില  നസിന്നുന  പലസിശ  സഹസിതന  മുന്കൂര്  തക

ഈടസ്ഥാകസിയസിടസികലങസില  ശ്രതീ.  എസസ.  വസിജയകുമസ്ഥാറസിനസ  എന്.എല.സസി  നലകസിയ

ഉനദേരസ്ഥാഗസനസില നസിന്നുന മുന്കൂര് തക പലസിശ സഹസിതന ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള നടപടസി

സന്വേതീകരസിക്കുനതസിനസ ഓഡസിറസ ശുപസ്ഥാര്ശ കചെയ്യുന്നു.

3-34  വസിടുതല  കചെയ്ത  കഡപറ്റ്യൂനടഷന്  ജതീവനകസ്ഥാരസിയുകട  നപരസില
കമതീകരസികസ്ഥാനുള്ളതസ   3,85,000/-   രൂപയുകട മുന്കൂറുകള്

        നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില  കഡപറ്റ്യൂനടഷന്  വരവസയസില  നസവനന

അനുഷസിച്ചസിരുനതന  വസിടുതല  കചെയ  നപസ്ഥായസിട്ടുളളതമസ്ഥായ  ശ്രതീമതസി  കഷറസി  നജസ്ഥാണ്

യു.ഡസി.സസി  യുകട  നപരസിലുള്ള  3,85,000/-  രൂപയുകട  മുന്കൂറുകള്  നസ്ഥാളസിതവകര

കമതീകരസിച്ചസിടസില. വസിശദേ വസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

1) 'പുനരസ്ഥാഗമന  കലസ്ഥാസസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക  ചെരസിതന'  എന  ബൃഹദേസ വസ്ഥാലരങ്ങള്

പ്രസസിദ്ധതീകരസിക്കുനതമസ്ഥായസി  ബനകപടസ  17.10.2017  നസ  ഷവനലസ്ഥാപസിള്ളസി  സനസ്കൃതസി

ഭവനസില കൂടസിയ നയസ്ഥാഗതസികന്റെ കചെലവകള്കസ്ഥായസി 10.10.2017 കല ഇ 1/2331/17/സസില

നന ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന ശ്രതീമതസി കഷറസിനജസ്ഥാണ് യു.ഡസി.സസി യുകട നപരസില 85,000/- രൂപ

കണസിജന്സസി അനുവദേസിച്ചസിരുന്നു.  എനസ്ഥാല ബനകപട ഫയല,  അഡന്വേസ്ഥാന്സസ രജസിസര്

എനസിവ  പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചതസില  ടസി  തക  നസ്ഥാളസിതവകര  കമതീകരസിച്ചസിടസില.  മുന്കൂര്

കമതീകരസികസ്ഥാതതസ  സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്

64/08.02.2019 നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

2)  നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  സുവര്ണജൂബസിലസി  ആനഘസ്ഥാഷങ്ങളുകട

നടതസിപസികന്റെ  ചുമതല  ശ്രതീമതസി  കഷറസി  നജസ്ഥാണ്,  യു.ഡസി.സസികസ  നലകസി  കകസ്ഥാണ്ടുന

കചെലവസിനതസില  5,00,000/-  രൂപ  അനുവദേസിച  കകസ്ഥാണ്ടുന  11.09.2017  കല

ഇ 1/2132/2017/സസില നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരന ഉതരവസ്ഥായസിരുന്നു. നമല തക 3 ഘടങ്ങളസിലസ്ഥായസി

പസിന്വലസിക്കുനതസിനസ്ഥാണസ ഉതരവസില നസിര്നദ്ദേശസിച്ചസിട്ടുള്ളതസ. രണ്ടു ഘടങ്ങളസിലസ്ഥായസി ആകക
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3,00,000/-  രൂപ  (വക്കൗച്ചര് നന. 672/13.09.2017  പ്രകസ്ഥാരന  1,00,000/-  രൂപ,  വക്കൗച്ചര്

നന.  681/16.09.17  പ്രകസ്ഥാരന  2,00,000/-  രൂപ)  ശ്രതീമതസി  കഷറസി  നജസ്ഥാണ്

ഷകപറസിയസിരുന്നു.  എനസ്ഥാല അഡന്വേസ്ഥാന്സസ രജസിസര് പ്രകസ്ഥാരന പ്രസ്തുത തക നസ്ഥാളസിതവകര

കമതീകരസിച്ചസിടസില.  ബനകപട  ഇ 1/2132/17/സസില  നമ്പര്  ഫയല  പല  തവണ

ആവശരകപടസിട്ടുന  പരസിനശസ്ഥാധനയസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.  മുന്കൂര്  കമതീകരസികസ്ഥാതതസ

സനബനസിച്ചസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  നമ്പര്  72/19.02.2019  നസ  മറുപടസി

ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.

              ശ്രതീമതസി കഷറസി നജസ്ഥാണ്, യു.ഡസി.സസി കഡപറ്റ്യൂനടഷന് നസവനന മതസിയസ്ഥാകസി

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസില നസിന്നുന  04.05.2018  നസ  വസിടുതല കചെയ നപസ്ഥാകുനതസിനസ  മുന്പസ തകന

മുന്കൂര് കമതീകരസികസ്ഥാതസിരുനതസ ഇന്സസിടറ്റ്യൂറസികന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തു നസിന്നുള്ള വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ. പ്രസ്തുത

മുന്കൂര് തകകള് എതയുന നവഗന കമതീകരസിക്കുനതസിനുള്ള നടപടസി സന്വേതീകരസിനകണതന

നരഖകള് ഓഡസിറസില ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.  തക കമതീകരസിക്കുനസികലങസില ശ്രതീമതസി

കഷറസി നജസ്ഥാണസികന വസിടുതല കചെയ്ത ഉനദേരസ്ഥാഗസകന്റെ ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായസി കണകസ്ഥാകസി തക

ടസിയസ്ഥാനസില നസിന്നുന ഈടസ്ഥാകസി ഓ ഡസിറസികന അറസിയസിനകണതസ്ഥാണസ.  

3-35  മുന്വര്ഷങ്ങളസില കമതീകരസികസ്ഥാനുള്ളതസ    4,54,573/-    രൂപയുകട
മുന്കൂറുകള്

       2018  കല അഡന്വേസ്ഥാന്സസ രജസിസര് പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചതസില 1997-98  മുതല 2016-17

വകരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളസികല  ആകക  4,54,573/-  രൂപയുകട  മുന്കൂറുകള്  നസ്ഥാളസിതവകര

കമതീകരസികസ്ഥാകത അവനശഷസിക്കുനതസ്ഥായസി കസ്ഥാണുന്നു. വസിശദേവസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

വര്ഷന തക

1. 1997-98 20000

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -131- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



2. 1998-99 8700

3. 1999-2000 10419

4. 2000-01 11200

5. 2001-02 15000

6. 2004-05 14500

7. 2005-06 127000

8. 2006-07 13000

9. 2007-08 56500

10. 2008-09 77000

11. 2009-10 28000

12. 2011-12 15000

13. 2014-15 16164

14. 2015-16 14090

15. 2016-17 28000

ആകക 454573/-

         മുന്കൂര് തക ഷകപറസിയ ജതീവനകസ്ഥാരുകട വര്ഷന തസിരസിചള്ള വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്

അനുബനന 20  ആയസി  ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുണസ.  നമല  മുന്കൂറുകള്  നസ്ഥാളസിതവകര

കമതീകരസികസ്ഥാതതസിനുള്ള  വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപട്ടു  കകസ്ഥാണസ  നലകസിയ  ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണന  നന.  12/12.04.2018  നസ  മറുപടസി  ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില.  04.10.2011  കല

സ.ഉ(അ)നന. 419/2011/ധന പ്രകസ്ഥാരന മൂന്നു മസ്ഥാസതസിനുള്ളസില ബസില സമര്പസിച്ചസ മുന്കൂര്

കമതീകരസിച്ചസിടസിലസ്ഥാകയങസില  മുഴുവന്  മുന്കൂര്  തകയുന  തസിരസിച  പസിടസിനകണതന  തക

പസിന്വലസിച്ച ദേസിവസന മുതല തസിരസികക പസിടസിക്കുന ദേസിവസന വകര 18% നസിരകസില പലസിശ

ഈടസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.  ആയതസിനസ്ഥാല  കമതീകരസികസ്ഥാന്  അവനശഷസിക്കുന  മുന്കൂര്
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തകകള്  പലസിശ  സഹസിതന  ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ  ജതീവനകസ്ഥാരസില  നസിന്നുന

ഈടസ്ഥാക്കുനതസിനുള്ള നടപടസി സന്വേതീകരസിനകണതസ്ഥാണസ.

3-36  മുന്കൂര്  കമതീകരസിച്ചസിരസിക്കുനതസ  വക്കൗച്ചര്  സമര്പസിച്ചസ  ഒരു
വര്ഷവന   9   മസ്ഥാസവന കഴസിഞ്ഞെസ

      കചെലവസ വക്കൗച്ചര് യഥസ്ഥാസമയന സമര്പസികച്ചങസിലുന ഒരു വര്ഷവന 9 മസ്ഥാസവന കഴസിഞ്ഞെസ

മുന്കൂര് കമതീകരസിച്ചസിരസിക്കുന്നു.

    നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  കസയസിലസസ  വസ്ഥാനസികന്റെ  2015-16  സസ്ഥാമ്പതസിക

വര്ഷകത നസിരത്തു കൂലസി, ഷമനലജസ കടസസ, സസി.എഫസ. കടസസ എനസിവയസ്ഥായസി 09.12.15

കല ഇ 2/1479/11/സസില നന.  ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരന യഥസ്ഥാകമന  7040/-, 1000/-, 2550/-

രൂപയുന  ഇന്ഷുറന്സസിനസ്ഥായസി  31.12.15  കല  അനത നന.  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരന  19,819/-

രൂപയുന  അനുവദേസിച്ചസിരുന്നു.  തക  ഷകപറസിയ  വസ്ഥാനസികന്റെ  ഷഡവര്  ശ്രതീ.  എസസ.

നഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര്  മുന്കൂര്  കമതീകരസിക്കുനതസിനസ്ഥായസി  ബനകപട  വക്കൗച്ചറുകള്  01.01.16,

04.01.16  എനതീ തതീയതസികളസില സമര്പസിച്ചസിരുന്നുകവങസിലുന മുന്കൂറുകള് കമതീകരസിച്ചതസ

06.10.17 കല ഇ 2/1479/11/സസില നന. ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ. കൂടസ്ഥാകത പ്രസ്തുത മുന്കൂര്

കമതീകരസിക്കുനതമസ്ഥായസി  ബനകപട  ഇ 2/179/2011/സസില  നന.  ഫയലസികന്റെ  കുറസിപസ

ഫയലസില  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  എഴുത്തുകുത്തുകളുന  നടതസിയസിടസില.  അതസ്ഥായതസ  ഫയല

സമര്പസികസ്ഥാകത  ഉതരവസ  മസ്ഥാതന  പുറകപടുവസിച  എനസ  വരകമസ്ഥാണസ.  മുന്കൂറുകള്

യഥസ്ഥാസമയന  കമതീകരസികസ്ഥാതസിരുനതസിനസ  വസിശദേതീകരണന  ആവശരകപടസ  നലകസിയ

ഓഡസിറസ   അനനന്വേഷണന നന.  12/12.04.2018  നസ  മറുപടസി ലഭരമസ്ഥായസിടസില.  യഥസ്ഥാസമയന

വക്കൗച്ചര്  സമര്പസിച്ചസിട്ടുന  മുന്കൂറുകള്  കമതീകരസികസ്ഥാന്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന  വരുത്തുനതസിനസ

വസിശദേതീകരണന  ലഭരമസ്ഥാനകണതന  മുന്കൂറുകള്  കമതീകരസിക്കുനതസിനസ  സ.ഉ(അ)  നന.

419/2011/ധന തതീയതസി 04.10.11 കല നസിര്നദ്ദേശങ്ങള് കൃതരമസ്ഥായസി പസ്ഥാലസിനകണതസ്ഥാണസ.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -133- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



3-37  സര്കസ്ഥാര്  ധനസഹസ്ഥായന  യഥസ്ഥാവസിധസി  വസിനനയസ്ഥാഗസികസ്ഥാത
തസിനസ്ഥാല ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഫണസിനസ      1,01,04,745/-   രൂപ നഷന

     

പുസ്തക  പ്രകസ്ഥാശനതസിനുന,  സസ്ഥാപനതസികന്റെ  ഭരണ  നസിര്വ്വഹണതസിനുമസ്ഥായസി

ലഭസിക്കുന സര്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാന്റെസ റസിപസിഎ 188 അകക്കൗണസിലസ്ഥാണസ കകഡസിറസ കചെയ്യുനതസ. 2017-

18  ല  പദ്ധതസി  വസിഹസിതമസ്ഥായസി   1,49,50,000/-  രൂപയുന  പദ്ധതസിനയതര  ഇനതസില

3,31,17000/-  രൂപയുന ലഭസിച്ചസിരുന്നു.  ഇതസില പദ്ധതസി വസിഹസിതതസികന്റെ അവസസ്ഥാനഗഡു

16,00,000/-  രൂപയുന പദ്ധതസിനയതര വസിഹസിതതസിനകറ അവസസ്ഥാന ഗഡു  75,39,000/-

രൂപയുന 26.03.2018 ലസ്ഥാണസ ലഭസിച്ചതസ. 

 2017-18  കല പദ്ധതസി കചെലവസിനുന,  ഭരണപരമസ്ഥായ കചെലവസിനുമസ്ഥായസി  അനുവദേസിച്ച

ഈ തക യഥസ്ഥാസമയന ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ ഫണസ അകക്കൗണസിനലയസ മസ്ഥാറസി

നസിനക്ഷപസിക്കുനതസിനസ  നടപടസികള്  സന്വേതീകരസിച്ചസില.  ഷദേനനദേസിന  കചെലവകള്ക്കുന

എസസ്ഥാബസിഷസ കമന്റെസ  കചെലവകള്ക്കുന  ഗസ്ഥാന്റെസ  തസികയസ്ഥാകത  വരുന  അവസരങ്ങളസില,

പുസ്തകങ്ങളുകട വസിറസ  വരവസ  നസിനക്ഷപസിക്കുന  C&I  24  അകക്കൗണസില  (റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ

ഫണസ)  നസിന്നുന തക പസിന്വലസിക്കുകയുന സര്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാന്റെസ  ലഭരമസ്ഥാകുന മുറയസ  തസിരസികക

ഒടുക്കുകയുമസ്ഥാണസ കചെയ്തസ വരുനതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരന ഈ അകക്കൗണസില നസിന്നുന  2017-18  ല

പസിന്വലസിച്ചതന തസിരസിച്ചടച്ചതമസ്ഥായ തകയുകട വസിവരങ്ങള് ആരസ്ഥാഞ്ഞെസ നലകസിയ ഓഡസിറസ

അനനന്വേഷണതസിനസ  മറുപടസി  നലകുകനയസ്ഥാ  റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ  ഫണസ  രജസിസര്

പരസിനശസ്ഥാധനയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകനയസ്ഥാ കചെയ്തസില. മുന് ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരന 2016-17

ല  മസ്ഥാതന  ഈ  അകക്കൗണസില  2,87,81,725/-  തസിരസിച്ചടയസ്ഥാന്  അവനശഷസിക്കുന്നു.  മുന്

കസ്ഥാലങ്ങളസികല കുടസിശസികയുകട വസിവരങ്ങള് കൃതരമസ്ഥായസി സൂക്ഷസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതമസ്ഥാണസ.  ഈ

സസ്ഥാഹരരതസിലസ്ഥാണസ 28.03.2018 ല TPA 188  അകക്കൗണസില നസിന്നുന കചെലവഴസികസ്ഥാകത

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -134- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അവനശഷസിച്ച  1,01,04,745/-  രൂപ,  ജസി.ഒ.പസി.  നന. 51/2018/ഫസിന് പ്രകസ്ഥാരന സര്കസ്ഥാര്

പസിന്വലസിച്ചതസ.  ഭരണപരമസ്ഥായ  കചെലവകള്കസ  റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ  ഫണസില  നസിന്നുന

പസിന്വലസിച്ച തക സര്കസ്ഥാര് ധനസഹസ്ഥായന ലഭസിച്ച അവസരതസില യഥസ്ഥാസമയന തസിരസികക

ഒടുകസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ ഫണസ നഷമസ്ഥാകസ്ഥാന് ഈടസ്ഥായതസ.

ഭരണപരമസ്ഥായ ഷദേനനദേസിന കചെലവകള്കസ സര്കസ്ഥാര് ധനസഹസ്ഥായന മസ്ഥാതന

ആശ്രയസിച്ചസ  പ്രവര്തസിക്കുന  സസ്ഥാപനതസിനസ  തക  നഷമസ്ഥായതസ  ബനകപട

അധസികസ്ഥാരസികളുകട  സൂക്ഷ്മതക്കുറവന  അലനഭസ്ഥാവവന  കസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ.  ഭരണസമസിതസിയുകട

ശ്രദ്ധ  ഈ  വസിഷയതസില  ഉണസ്ഥാനകണതന,  തക  തസിരസികക  ലഭസിക്കുനതസിനുള്ള

നടപടസികള് സന്വേതീകരസിനകണതമസ്ഥാണസ. (ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന നമ്പര് 59, 22.01.2019)

3-38 റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ ഫണസ

           ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ ഫണസ അകക്കൗണ്ടുകളസ്ഥായ C&I 24 (SBI), TPA

188  എനസിവയസില നസിന്നുന  2017-18  വര്ഷന പസിന്വലസിച്ചതന തസിരസികക ഒടുകസിയതമസ്ഥായ

തകയുകട വസിവരന ലഭരമസ്ഥാക്കുനതസിനസ  26.11.2018  ഓഡസിറസ  അനനന്വേഷണന  38  പ്രകസ്ഥാരന

ആവശരകപടസിരുന്നു.  05.03.2019  ല  എ 1/1776/2018/സസില  പ്രകസ്ഥാരന  ലഭരമസ്ഥാകസിയ

മറുപടസിയസില   TPA188  അകക്കൗണസില  നസിന്നുന  1,13,90,000/-  രൂപ

പസിന്വലസിച്ചസിട്ടുകണന്നുന  ആയതസ  തസിരസിച്ചടച്ചസിടസില  എന്നുന  അറസിയസിച്ചസിട്ടുണസ.  2017-18

വര്ഷസ്ഥാരനഭതസില  2,61,50,000/- രൂപ തസിരസിച്ചടയസ്ഥാന് ഉണസ്ഥായസിരുനതസ്ഥായുന അറസിയസിച.

ഈ തകയുകട ആധസികസ്ഥാരസികത പരസിനശസ്ഥാധസിക്കുനതസിനസ റസിനവസ്ഥാള്വസിനഗസ ഫണസ രജസിസര്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകസിയസിടസില.   C&I  24  അകക്കൗണസില  നസിന്നുന  പസിന്വലസിച്ചതന  തസിരസിച്ചടയസ്ഥാന്

അവനശഷസിച്ചതമസ്ഥായ  തകയുകട  വസിവരന  ലഭരമസ്ഥാകസിയതമസില.  2016  -17  ഓഡസിറസ

റസിനപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരന  31.03.2017  ല  രണസ  അകക്കൗണ്ടുകളുമസ്ഥായസി  6,50,34,148/-  രൂപ

തസിരസിച്ചടയസ്ഥാന് അവനശഷസിക്കുന്നു.

               ഈ സസ്ഥാഹചെരരതസില നമല രണസ അകക്കൗണ്ടുകളസില നസിന്നുന പസിന്വലസിച്ചസ,

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -135- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



തസിരസിച്ചടയസ്ഥാന്  അവനശഷസിക്കുന  തകയുകട  വസിവരങ്ങള്  രജസിസറസില  നരഖകപടുതസി

സസ്ഥാക്ഷരകപടുനതണതന, ബനകപട ഉതരവകള്, ബസ്ഥാങസ/ ട്രഷറസി നസറസകമന്റെസ സഹസിതന

പരസിനശസ്ഥാധനയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാനകണതമസ്ഥാണസ.

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -136- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



ഭസ്ഥാഗന - 4 
കപസ്ഥാത വസിവരങ്ങളുന ഓഡസിറസ പ്രതരവനലസ്ഥാകനവന

4-1  ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ

തനതസ വരുമസ്ഥാനന സനബനസിച്ച രജസിസറുകള് കൃതരമസ്ഥായസി പരസിപസ്ഥാലസികസ്ഥാതതസ കസ്ഥാരണന

വരവകളുകട  ആധസികസ്ഥാരസികത  ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധസിച്ചസിടസില.  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ  സമര്പസിച്ച

വസ്ഥാര്ഷസിക കണക്കുകളസില നസവസിനഗസസസ അകക്കൗണ്ടുകളസികല പലസിശ ഉള്കപടുതസിയസിടസില.

ഇതടകമുള്ള  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകളസികല  അപസ്ഥാകതകള്  പരസിഹരസിക്കുനമ്പസ്ഥാള്  വരവസ

തകയസില മസ്ഥാറന വരസികയസ്ഥാകണങസില ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ പുതകസി നസിശയസികസ്ഥാവനതസ്ഥാണസ.

നസിലവസികല  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകളസികല  നസവസിനഗസസസ  അകക്കൗണ്ടുകളസികല  പലസിശയുന

നചെര്തസ്ഥാണസ  ഓഡസിറസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  കണകസ്ഥാകസിയസിട്ടുള്ളതസ.  വസിശദേ  വസിവരന  ചുവകട

കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.                          

ആനുകസ്ഥാലസികങ്ങളുകട വരസിസനഖര 1,80,492

പുസ്തകവസിലപന 91,49,392

വസിജസ ഞസ്ഥാനഷകരളസി പരസര വരുമസ്ഥാനന 7,500

പലവക വരവസ 6,24,708

നസവസിനഗസസസ അകക്കൗണ്ടുകളസികല പലസിശ 1,50,172

ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസിനസ പരസിഗണസികസ്ഥാവന ആകക വരുമസ്ഥാനന 1,01,12,264

ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ (1% നസിരകസില) 1,01,123

മുന്വര്ഷങ്ങളസില ബസ്ഥാകസിയുള്ളതസ 2,19,250

ആകക 3,20,373

2017-18 ല അടച്ചതസ (കചെലസ്ഥാന് നന. 
KL004774214201718M/21.01.18) 2,19,250

ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാകസിയുള്ളതസ 1,01,123
                

ഓഡസിറസ ചെസ്ഥാര്ജസിനതസില  അടകസ്ഥാന് ബസ്ഥാകസിയുള്ള 1,01,123/-  രൂപ  “0070-00-

110-99-ഓഡസിറസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  ”  എന  ശതീര്ഷകതസില  അടവസ്ഥാകസി  ഒറസിജസിനല  കചെലസ്ഥാന്
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ഡയറക്ടര്,  നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ,  വസികസ്ഥാസസ ഭവന്,  തസിരുവനന്തപുരന  - 33

എന വസിലസ്ഥാസതസില അയച കകസ്ഥാടുനകണതസ്ഥാണസ.

4-2 കഡനപസ്ഥാസസിറസ വര്കസിനു നലകസിയ തകയുകട വസിവരങ്ങള്  -
കകടസിട നസിര്മസ്ഥാണതസിനസ   1   നകസ്ഥാടസി   75   ലക്ഷന 
ഷകമസ്ഥാറസികയങസിലുന നസിര്മസ്ഥാണന ആരനഭസിച്ചസില

      സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ പുതസിയ കകടസിടന നസിര്മസിക്കുനതസിനസ്ഥായസി 2016-17

കല സനസസ്ഥാന ബജറസില വകയസിരുതസിയ 1 നകസ്ഥാടസി 75 ലക്ഷന രൂപ ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

ഡയറക്ടറുകട  29.03.2017  കല  എ/873/2016/സസില  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരന

കകടസിടതസികന്റെ  നസിര്മസ്ഥാണചമതലയുള്ള  കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ  വകുപസിനസ  30.03.2017  നസ

ഷകമസ്ഥാറസിയസിട്ടുണസ. എനസ്ഥാല കകടസിട നസിര്മസ്ഥാണന ഇതവകര ആരനഭസിച്ചസിടസില. വസിശദേവസിവരന

ഖണ്ഡസിക 3- 23 ല കകസ്ഥാടുതസിട്ടുണസ.

4-3 സസിരനസിനക്ഷപങ്ങള്

നകരള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ   2017-18  ല  ഉണസ്ഥായസിരുന  സസിര  നസിനക്ഷപങ്ങളുകട

വസിവരന ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

കമ
നന

നസിനക്ഷപ നമ്പര്,
തതീയതസി

തക കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി പലസിശ
നസിരകസ

കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി
പൂര്തസിയസ്ഥാക്കു
ന തതീയതസി

ഡസി  .  സസി  .  ബസി  .   നന്തന്നകസ്ഥാടസ

01 0141623 തതീയതസി
03.04.18

4419551 1 വര്ഷന 8% 03.04.19

02 0141624 തതീയതസി
03.04.18

10585356 " 8% 03.04.19

03 0141625 തതീയതസി
03.04.18

10585356 " 8% 03.04.19

04 0141626 തതീയതസി
03.04.18

10585356 " 8% 03.04.19
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05 0141627 തതീയതസി
03.04.18

10585356 " 8% 03.04.19

06 0141628 തതീയതസി
03.04.18

10585356 " 8% 03.04.19

07 0141629 തതീയതസി
03.04.18

10585356 " 8% 03.04.19

എസസ  .  ബസി  .  റസി  .   വസികസ്ഥാസസഭവന്

08 ...... * … തതീയതസി
07.10.18

9900000 " 6.5% 07.10.18

09 37241347682
തതീയതസി 07.10.17

9608533 " 6.5% 17.10.18

10 37236188242
തതീയതസി 13.10.17

9900000 " 6.5% 13.10.18

11 67391139369
തതീയതസി 03.02.18

9900000 " 6.25% 03.02.19

12 67391289622
തതീയതസി 03.02.18

9900000 " 6.25% 03.02.19

13 67393635865
തതീയതസി 03.02.18

7319022 " 6.25% 03.02.19

ജസിലസ്ഥാ ട്രഷറസി  ,   തസിരുവനന്തപുരന

14 799010500180720 
തതീയതസി 02.08.17

13348288 " 8.5% 02.08.18

ആകക 13,78,07,530/-

* സസിര നസിനക്ഷപതസികന്റെ റസതീപസറസില നമ്പര് വരകമല.

     സസിര നസിനക്ഷപങ്ങള് കൃതരമസ്ഥായ കസ്ഥാലയളവകളസില പുതകസി നസിനക്ഷപസിക്കുനതസിലുന,

ഏറവന കൂടുതല പലസിശ നസിരകസ ലഭരമസ്ഥാകുന സസ്ഥാപനങ്ങളസില നസിനക്ഷപസിക്കുനതസിലുന

സസ്ഥാപനതസിനസ  വതീഴ്ച  സനഭവസിച്ചസിട്ടുണസ.  പലസിശയസിനതസില  ലഭസിനകണ  തകയസില

ഗണരമസ്ഥായ കുറവസ ഇതസ മൂലന സനഭവസിച്ചസിട്ടുണസ. പ്രധസ്ഥാന അപസ്ഥാതകള് ചുവകട നചെര്ക്കുന്നു.

i. ഐ.ഒ.ബസി തസിരുവനന്തപുരന ശസ്ഥാഖയസിലുണസ്ഥായസിരുന  41,06,908/-  രൂപയുനടയുന,
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99,00,000/- രൂപ വതീതമുള്ള 6 സസിരനസിനക്ഷപങ്ങളുനടയുന കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി പൂര്തസിയസ്ഥാകുന

തതീയതസി  16.03.2018  ആയസിരസിനക,  03.04.2018  ല  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ   ഡസിസ്ട്രേസിക്ടസ

നകസ്ഥാപനററതീവസ  ബസ്ഥാങസ  നന്തന്നകസ്ഥാടസ  ശസ്ഥാഖയസിനലകസ  മസ്ഥാറസി

സസിരനസിനക്ഷപമസ്ഥാകസിയസിരസിക്കുനതസ. 

ii. നമല പടസിക കമ നമ്പര് 8 മുതല 10 വകരയുള്ള 3 സസിരനസിനക്ഷപങ്ങള് 7.25%

പലസിശ നസിരകസില ഐ.ഒ.ബസി  യസില നസിനക്ഷപസിച്ചസിരുനതസ,  കസ്ഥാലസ്ഥാവധസി  പൂര്തസിയസ്ഥായ

നവളയസില 6.5% എനതീ കുറഞ്ഞെ നസിരകസ പലസിശ ലഭസിക്കുന എസസ.ബസി.റസി വസികസ്ഥാസസഭവന്

ശസ്ഥാഖയസില മസ്ഥാറസി നസിനക്ഷപസിച.

iii. സസിരനസിനക്ഷപങ്ങള്കസ 8% മുതല 8.5% വകര പലസിശ ലഭസിക്കുന സസ്ഥാപനങ്ങള്

ഉണസ്ഥായസിരസിനക കമ നമ്പര് 8 മുതല 13 വകരയുള്ള നസിനക്ഷപങ്ങള് 6.5%, 6.25% എനതീ

നസിരക്കുകളസില പലസിശ  ലഭസിക്കുന  ബസ്ഥാങസില  നസിനക്ഷപസിച്ചസിരസിക്കുന്നു.  സസ്ഥാപനതസികന്റെ

സസ്ഥാമ്പതസിക  ഇടപസ്ഥാടുകളസില  അധസികസ്ഥാരസികള്  സൂക്ഷ്മത  പുലര്തസ്ഥാതതസിനസ്ഥാലസ്ഥാണസ

ഇതരന നഷങ്ങള്കസിടയസ്ഥാകുനതസ. ഇതസ സനബനസിച്ചസ നലകസിയ ഓഡസിറസ അനനന്വേഷണന

നമ്പര് 25 തതീയതസി 14.09.2018 നസ മറുപടസി ലഭരമസ്ഥാകസിയസില. 

4-4 ഓഡസിറസ റസികവറസി

ഓഡസിറസ  റസികവറസി  രജസിസര്  സൂക്ഷസിച്ചസിടസിലസ്ഥാതതസിനസ്ഥാല  ഈയസിനതസില

വരവനണസ്ഥാ  എനസ  വരകമല.  തന്വര്ഷ  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണകസില  ഈയസിനതസില

വരവസില.

4-5  സമസ്ഥാഹൃത  റസിനപസ്ഥാര്ടസില  ഉള്കപട  ഓഡസിറസ  ഖണ്ഡസികകളുകട
വസിശദേസ്ഥാനശന  . 

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസില ഉള്കപട ഖണ്ഡസികകള്

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡസിറസ
റസിനപസ്ഥാര്ടസ വര്ഷന

വസിഷയന നപജസ നമ്പര്,
ഖണ്ഡസിക

ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ
വര്ഷന, ഖണ്ഡസിക

1998 ധനസ്ഥാപഹരണന 70 &71,
11(7)

 1996-97 8(i)
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1999 ഓഡസിറസിനസ്ഥായസി കണക്കുകള്
സമര്പസിക്കുനതസിലുന മറുപടസി

നലകുനതസിലുന ഉദേസ്ഥാസതീനത (കപസ്ഥാത
പരസ്ഥാമര്ശന)

79, VI(5) പരസ്ഥാമര്ശന മസ്ഥാതന

2001-02 അച്ചടസി സമസ്ഥാഗസികള്-
വസിനസിനയസ്ഥാഗസിക്കുനതസില

കമനകടുകള്. 

132, VIII
3(1)

2000-01
ഖ. 22

സര്കസ്ഥാര് നസിര്നദ്ദേശന ലനഘസിച്ചസ
അനധസികൃത തസ്തസികകളുന അധസിക

ശമ്പളവന നലകസിയതസ

VIII 3(ii) 2000-01
ഖ. 18

2005-06 പുസ്തകവസില കുടസിശസിക V 126, 3.1 2001-02
9(1)

സര്കസ്ഥാര് അനഗതീകസ്ഥാരമസിലസ്ഥാകത
അധസിക തസ്തസികകള് സൃഷസിച

(കപസ്ഥാതപരസ്ഥാമര്ശന)

V 3.2 2001-02
ഖ. 16

വസിജസ്ഥാനഷകരളസി തപസ്ഥാല
സക്കൗജനരന പുതകസിയസില

V 3.3 2001-02
ഖ. 21

2006-07 ബഡസജറസ അനഗതീകസ്ഥാരന നനടസ്ഥാകത
കചെലവ കചെയല വസിരുദ്ധന (കപസ്ഥാത

പരസ്ഥാമര്ശന)

202&203
6.6.1

2002-03
ഖ. 6

വര്ഷങ്ങളസ്ഥായസി മുന്കൂര് തസിരസിച
പസിടസിച്ചസില/ കമതീകരസിച്ചസില

6.6.2 16(1)(2)(3) 
32

വസിജസ്ഥാനഷകരളസി മസ്ഥാസസിക-
നപസ്ഥാനസജസ- സക്കൗജനരനസിരകസ

പുതകസ്ഥാത്തുത മൂലന നഷന

6.6.3 2002-03
ഖ. 22

ലക്ഷങ്ങളുകട പുസ്തകങ്ങള്
അപ്രതരക്ഷമസ്ഥാകുന്നു

6.6.4 2002-03
ഖ. 25, 26

കകഡസിറസ വസിലപന കചെക്കുകള് ബസ്ഥാങസ
അകക്കൗണസില വരവകവയ്ക്കുനതസില

കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന- പലസിശനഷന

6.6.5 2002-03
ഖ. 28

നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന
പുസ്തകവസിലപന പസിരസിഞ്ഞുകസിടസ്ഥാനുള്ള

തക

6.6.6 2002-03
ഖ.35 
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2009-10 കപസ്ഥാതപരസ്ഥാമര്ശന 31&32
2.16

ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ടസ
പരസ്ഥാമര്ശസിച്ചസിടസില

2010-11 വസിജസ്ഥാനമുദ്രണന പ്രസസ-
വസികലസ്ഥാനഗരുകട തസ്ഥാലകസ്ഥാലസിക

നസിയമനന കമവസിരുദ്ധന

66,67&68
ഖ. 4.2.1

2006-07
ഖ.14

സര്കസ്ഥാര് ധനസഹസ്ഥായന 4.2 2006-07
ഖ.9

സസ്ഥാള് വസ്ഥാടക പസിരസികച്ചടുകസ്ഥാതത
വഴസി നഷന

ഖ 4.2.2 കസ്പഷരല
റസിനപസ്ഥാര്ടസ ഖ. 4

2011-12 കപസ്ഥാത പരസ്ഥാമര്ശന സര്കസ്ഥാര്
ധനസഹസ്ഥായന

നപജസ നന.
181 ഖ. 6.3

2007-08
ഖ. 5

2012-13 തസിഭസ്ഥാഷസ്ഥാപദേനകസ്ഥാശ നസിര്മസ്ഥാണ
പദ്ധതസി

നപജസ 235-
238

ഖ. 6.1.1

2009-10,  2010-
11
പ്രവര്തനസ്ഥാവനലസ്ഥാ
കന  റസിനപസ്ഥാര്ടസ
4.1,  4.2,  4.3,
4.4, 4.6, 4.7

വസിനദേശ പുസ്തകങ്ങളുകട പരസിഭസ്ഥാഷകള്
സമയബനസിതമസ്ഥായസി
പ്രസസിദ്ധതീകരസിച്ചസിടസില

നപജസ 238
ഖ.6.1.2

2009-10
ഖ. 8

4-6 ഓഡസിറസ പ്രതരവനലസ്ഥാകനന
(എ)   സനക്ഷസിപ വസിവരന

ഓഡസിറസ വര്ഷകത ആകക വരവസ 6,94,01,070

ഓഡസിറസ വര്ഷകത ആകക കചെലവസ 8,30,22,264

വരവസിനങ്ങളസിലുള്ള നഷന 5,81,367

കചെലവസിനങ്ങളസിലുള്ള നഷന/ ഓഡസിറസില അനഗതീകരസികസ്ഥാത 
തക 1,62,655

ഓഡസിറസില തടസകപടുതസിയ തക 1,23,69,994
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(ബസി) ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ   ഫണസിനുണസ്ഥായ വരകമസ്ഥായ നഷതസികന്റെ വസിവരന

ഖണ്ഡസി
ക നന

ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ ഉനദേരസ്ഥാഗസര് തക

2-2.2 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 7,500/-

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്, അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്) 7,500/-

2-4.3 ശ്രതീ. യു.പസി.മനുപ്രസസ്ഥാദേസ, മസ്ഥാനനജര് (കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്) 34,006/-

ശ്രതീമതസി ബസിനസി.എല, മസ്ഥാനനജര് (കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്) 6,141/-

2-4.5 ശ്രതീമതസി എസസ. ഹരസിപ്രസിയ, മസ്ഥാനനജര് (സനസസ്ഥാര പുസ്തകശസ്ഥാല) 2,580/-

ശ്രതീ. യു.പസി.മനുപ്രസസ്ഥാദേസ, മസ്ഥാനനജര് (സനസസ്ഥാര പുസ്തകശസ്ഥാല) 470/-

2-5.1 ശ്രതീമതസി ബതീന സസി.വസി., മസ്ഥാനനജര് (നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാല) 4,53,190/-

2-5.2 ഉതരവസ്ഥാദേസി ആകരനസ പരസിനശസ്ഥാധസിച്ചസ ഉറപസ്ഥാനകണതസ്ഥാണസ 14,039/-

ശ്രതീമതസി ഷഷല എ, മസ്ഥാനനജര് (നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാല) 5,795/-

ശ്രതീമതസി ബതീന സസി.വസി., മസ്ഥാനനജര് (നളന്ദ പുസ്തകശസ്ഥാല) 14,207/-

2-6.1 ശ്രതീ. നസിധസിന് ചെനന്. സസി.എസസ, സബസ എഡസിറര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

807/-

ശ്രതീ. അജസി.കക.വര്ഗതീസസ, എല.ഡസി.സസി, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

1,396/-

ശ്രതീ. അരുണ്. എസസ, പ്രൂഫസ റതീഡര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

1,022/-

ശ്രതീ. അശന്വേസിന്കൃഷ്ണ, സബസ എഡസിറര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

600/-

ശ്രതീ.എന്.ഐ. അനസിലകുമസ്ഥാര്, പറ്റ്യൂണ് പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

4,899/-

ശ്രതീമതസി രമര.കക.ജയപസ്ഥാലന്, റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

1,852/-

ശ്രതീ. ശരതസ കുമസ്ഥാര്, പറ്റ്യൂണ്/ പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

1,073/-
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ശ്രതീ. എന്.എസസ. സനന്തസ്ഥാഷസ, കറസികല അറന്ഡര്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

6,211/-

ശ്രതീ. എ. കലനസിന്, എല.ഡസി. ഷബന്ഡര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

277/-

ശ്രതീ. മണസികണ്ഠന് തമ്പസി, പറ്റ്യൂണ്/ പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

1,346/-

ശ്രതീ. സസി.ബസി. ദേതീപു, ലസ്ഥാസര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ 2,960/-

ശ്രതീ. സബതീഷസബസ്ഥാബു, പറ്റ്യൂണ് പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

207/-

ശ്രതീ. രസ്ഥാജസനമസ്ഥാഹന്, ഷബന്ഡര് കന അറന്ഡര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ

120/-

2-9.4 ശ്രതീ.  ഷസിബസിതസ.  വസി.ബസി,  മസ്ഥാനനജര്,  നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്,  സനസസ്ഥാന
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

665/-

ശ്രതീ. കക.നജരസ്ഥാതസിഷസ കുമസ്ഥാര്, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

1,078/-

ശ്രതീ. എന്. മനനസ്ഥാജസ കുമസ്ഥാര്, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ 1,026/-

ശ്രതീ. വസി. അനതീഷസ, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ 142/-

ശ്രതീമതസി  എന.  കനഹബതസ,  പ്രസ്ഥാനദേശസിക  നകനന,
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

307/-

ശ്രതീ. പസി. മുഹമദേസ ഇസസഹസ്ഥാഖസ, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

40/-

ശ്രതീമതസി റസി. ഉഷ, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ 40/-

2-9.5 ശ്രതീ. ഷസിബസിതസ. വസി.ബസി, മസ്ഥാനനജര്, നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

9,871/-

3-4 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 17,455/-

ശ്രതീ എ മുരളതീധരന്, അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് 17,455/-

ശ്രതീമതസി എ.വസി. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി, ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ 17,455/-

3-5 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 13,820/-

ശ്രതീ എ മുരളതീധരന്, അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് 13,820/-

ശ്രതീമതസി എ.വസി. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി, ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ 13,820/-
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3-11 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 11,537.5/-

ശ്രതീമതസി  കക.  ബസി.  അനസിതകുമസ്ഥാരസി,  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ
ഓഫതീസര്

11,537.5/-

ശ്രതീമതസി എ.വസി. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി, ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ 11,537.5/-

നഡസ്ഥാ. ഷസിബു ശ്രതീധര്, അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്(കസയസിലസസ) 11,537.5/-

3-12 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 5,670/-

ശ്രതീ എ മുരളതീധരന്, അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് 5,670/-

ശ്രതീമതസി എ.വസി. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി, ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ 5,670/-

നഡസ്ഥാ. ഷസിബു ശ്രതീധര്, അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്(കസയസിലസസ) 5,670/-

ആകക 7,44,022/-

ഓഡസിറസില തടസകപടുതസിയ തക

ഖണ്ഡസിക
നന

ഉതരവസ്ഥാദേസിയസ്ഥായ ഉനദേരസ്ഥാഗസര് തക

3-8 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 3,76,285

3-9.1 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 1,66,064.5

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്, അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്)

1,66,064.5

3-9.2 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 29,144

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്, അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്)

29,144

3-9.3 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 13,816.5

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്, അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്)

13,816.5

3-10 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 1,83,015

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്, അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്)

1,83,015
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3-18.4 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 29,44,649.5

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്, അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്)

29,44,649.5

3-29 കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്, ഡയറക്ടര് 10,64,066

ശ്രതീമതസി  കക.  ബസി.  അനസിതകുമസ്ഥാരസി,  അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ
ഓഫതീസര്

10,64,066

ശ്രതീമതസി എ.വസി. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി, ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ 10,64,066

നഡസ്ഥാ. ഷസിബു ശ്രതീധര്, അസസിസന്റെസ ഡയറക്ടര്(കസയസിലസസ) 10,64,066

ശ്രതീ  എസസ  കൃഷ്ണകുമസ്ഥാര്,  അസസിസന്റെസ  ഡയറക്ടര്
(നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രനദേശസിക നകനന)

10,64,066

ആകക 1,23,69,994

(സസി)  നകന  /  സനസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാരുകള്  ,    മറ്റു  സസ്ഥാപനങ്ങള്  എനസിവയ്ക്കുണസ്ഥായ
നഷതസികന്റെ വസിവരന

        നകനസര്കസ്ഥാരസിനുണസ്ഥായ നഷന - ഖണ്ഡസിക 3-27

(ഡസി) നഷന നസിജകപടുതസ്ഥാന് കൂടുതല അനനന്വേഷണന ആവശരമസ്ഥായവ 

ഖണ്ഡസിക നന വസിഷയന

2-1 വസ്ഥാര്ഷസിക കണകസ - വരവന കചെലവന കപസ്ഥാരുതകപടസ്ഥാതതസ

3-6 മലയസ്ഥാളന കമ്പറ്റ്യൂടസിനഗസ - നസിര്വ്വഹണതസികല അപസ്ഥാകതകള്

3-14 വസിജസ്ഥാന മുദ്രണന പ്രസസ നപപര് നവനസജസ അധസികന നലകസിയതസ

3-15 പുനനഃപ്രസസിദ്ധതീകരണതസിനസ ഡസി.റസി.പസി ചെസ്ഥാര്ജസ അനുവദേസിച്ചതസ

3-16 സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡസി.റസി.പസി നസിര്വ്വഹസിച്ച 
പുസ്തകങ്ങള്കസ ഡസി.റസി.പസി ചെസ്ഥാര്ജസ അനുവദേസിച്ചതസ

3-18.5 പുസ്തക വസിലപന നസിര്തസി വച്ചതസ

3-24 പരസിഭസ്ഥാഷകര്കസ നറസ്ഥായലറസി നലകസിയതസ

3-29 വക്കൗച്ചറുകള് പസ്ഥാസസ്ഥാകസ്ഥാകത തക കചെലവഴസിച്ചതസ

3-33 വസിരമസിച്ച ജതീവനകസ്ഥാരകന്റെ നപരസില കമതീകരസികസ്ഥാന് ബസ്ഥാകസിയുള്ള 
മുന്കൂര് തക
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3-34 വസിടുതല കചെയ്ത ജതീവനകസ്ഥാരസിയുകട നപരസില കമതീകരസികസ്ഥാന് 
ബസ്ഥാകസിയുള്ള മുന്കൂര് തക

3-35 മുന്വര്ഷങ്ങളസില കമതീകരസികസ്ഥാന് ബസ്ഥാകസിയുള്ള മുന്കൂര് തക

(ഇ)റസിനപസ്ഥാര്ടസില പ്രതസിപസ്ഥാദേസിച്ചസിരസിക്കുന നഷതസിനുതരവസ്ഥാദേസികളസ്ഥായവരുകട 
സസിരന നമലവസിലസ്ഥാസങ്ങള്

നപരസ

ഇനപസ്ഥാഴകത (ഓഡസിറസ 
കസ്ഥാലയളവസികല) 
ഔനദേരസ്ഥാഗസിക 
നമലവസിലസ്ഥാസന

സസിരന നമലവസിലസ്ഥാസന

കപ്രസ്ഥാഫ. വസി. 
കസ്ഥാര്തസിനകയന് നസ്ഥായര്

ഡയറക്ടര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

റസി.സസി 25/1869, കസ്ഥാര്തസിക, 
നമനല തമ്പസ്ഥാനൂര്, 
തസിരുവനന്തപുരന, 695001

ശ്രതീ എ. മുരളതീധരന്
അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ 
ഓഫതീസര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

വസിലസ്ഥാസന ലഭരമസ്ഥാകസിയസിടസില
(ഖണ്ഡസിക 1-8.5 കസ്ഥാണുക)

ശ്രതീമതസി കക. ബസി. 
അനസിതകുമസ്ഥാരസി

അഡസിനസിനസ്ട്രേറതീവസ 
ഓഫതീസര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ശ്രതീമതസി എ.വസി. 
കൃഷ്ണകുമസ്ഥാരസി

ഫസിനസ്ഥാന്ഷരല അസസിസന്റെസ, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ശ്രതീ എന്. ജയകൃഷ്ണന്

അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(പബസിനകഷന്), 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

നസിര്വൃതസി, കക.കക.എസസ ഇ 4. 
കരസിമ്പുനകസ്ഥാണന, കരസിയന, 
ശ്രതീകസ്ഥാരരന പസി.ഒ

നഡസ്ഥാ. ഷസിബു ശ്രതീധര്

അസസിസന്റെസ 
ഡയറക്ടര്(കസയസിലസസ), 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

റസി.സസി 92/2270, ചെസിതസ്ഥാ 
നസിവസ്ഥാസസ, തസിരുവനന്തപുരന 29
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ശ്രതീ. യു.പസി.മനുപ്രസസ്ഥാദേസ
മസ്ഥാനനജര് കമയസിന് 
നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ചെനമനഗലന, വസ്ഥാറുവസിളസ്ഥാകന, 
മണലൂര്, കനയസ്ഥാറസിന്കര. പസി.ഒ, 
പസിന് - 695121

ശ്രതീമതസി ബസിനസി.എല
മസ്ഥാനനജര് കമയസിന് 
നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

കൃഷ്ണകൃപ, റസി.സസി 51/1208(3), 
സതരന് നഗര്, എനസറസ പസി.ഒ, 
പസ്ഥാപനനനകസ്ഥാടസ

ശ്രതീമതസി എസസ. ഹരസിപ്രസിയ

നഷസ്ഥാപസ മസ്ഥാനനജര്, സനസസ്ഥാര 
പുസ്തകശസ്ഥാല, സസ്ഥാചെറ്റ്യൂ, 
ഗവണ്കമന്റെസ പ്രസസ നറസ്ഥാഡസ, 
ശസ്ഥാന്തസി നഗര്, 
തസിരുവനന്തപുരന

നസിര്വൃതസി, കക.കക.എസസ ഇ 4. 
കരസിമ്പുനകസ്ഥാണന, കരസിയന, 
ശ്രതീകസ്ഥാരരന പസി.ഒ

ശ്രതീമതസി ഷഷല. എ
മസ്ഥാനനജര് മസിനസി നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

സസിര മന്സസില, കകസ്ഥാതസ്ഥാലനമൂടസ,
കസ്ഥാഞസിനസ്ഥാടസ പസി.ഒ, പസ്ഥാനങ്ങസ്ഥാടസ 
വഴസി, 695609

ശ്രതീമതസി ബതീന സസി.വസി
മസ്ഥാനനജര് മസിനസി നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

റസി.സസി 11/639, 
എന്.എന്.ആര്.എ 17, 
വയലസില വതീടസ, നന്തന്നകസ്ഥാടസ, 
കവടസിയസ്ഥാര്

ശ്രതീ. ഷസിബസിതസ. വസി.ബസി

മസ്ഥാനനജര്, നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, പ്രസ്ഥാനദേശസിക 
നകനന, നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

ശ്രതീവലസന, കലപത്തൂര് പസി.ഒ, 
നമപയ്യൂര് വഴസി, 673524

ശ്രതീ. നസിധസിന് ചെനന്. 
സസി.എസസ

സബസ എഡസിറര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

കവള്ളസ്ഥാറതസ വതീടസ, 
ഊരൂടമ്പലന. പസി. ഒ, പസിന് - 
695 507

ശ്രതീ. അജസി.കക.വര്ഗതീസസ എല.ഡസി.സസി, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

വസി.പസി/8/629, കസിളസിയസികല 
നഗസസ ഭവന്, മൂനസ്ഥാനമൂടസ 
ജനഗസഷന്, വടസിയൂര്കസ്ഥാവസ. പസി.ഒ,
തസിരുവനന്തപുരന

ശ്രതീ. അരുണ്. എസസ പ്രൂഫസ റതീഡര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

നമകതസില വതീടസ, 
കസ്ഥാഞ്ഞെസിരനകുളന, 
കസ്ഥാഞ്ഞെസിരനകുളന. പസി.ഒ, 
തസിരുവനന്തപുരന - 695 524
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ശ്രതീ. അശന്വേസിന്കൃഷ്ണ
സബസ എഡസിറര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

നകസ്ഥാമതസ ഹക്കൗസസ, മണസിയൂര്. 
പസി.ഒ, പനയസ്ഥാളസി വഴസി, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ - 673 523

ശ്രതീ.എന്.ഐ. 
അനസിലകുമസ്ഥാര്

പറ്റ്യൂണ് പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ശ്രതീനസിലയന, റസി.സസി. 83/1394 
പുനപുരന, നഫസ്ഥാര്ടസ. പസി.ഒ, 
തസിരുവനന്തപുരന - 695 023

ശ്രതീമതസി 
രമര.കക.ജയപസ്ഥാലന്

റസിസര്ച്ചസ ഓഫതീസര്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

അരസിനശരസില, പുനത്തുറ 
(ഡബഷ്യു) പസി.ഒ, നകസ്ഥാടയന

ശ്രതീ. ശരതസ കുമസ്ഥാര് പറ്റ്യൂണ്/ പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ശരതസ നസിവസ്ഥാസസ, പുതസിയസിടന, 
പസ്ഥാങ്ങപസ്ഥാറ മണ്വസിള, 
തസിരുവനന്തപുരന

ശ്രതീ. എന്.എസസ. 
സനന്തസ്ഥാഷസ

കറസികല അറന്ഡര്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

കവന്കര കസിഴനകകര 
പുതന്വതീടസ അനലറസി, നപയസ്ഥാടസ. 
പസി.ഒ, തസിരുവനന്തപുരന

ശ്രതീ. എ. കലനസിന്
എല.ഡസി. ഷബന്ഡര്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ഫസ്ഥാറസ നമ്പര് - 404, രസ്ഥാജസ്ഥാജസി 
നഗര്, ജസി.പസി.ഒ, 
തസിരുവനന്തപുരന

ശ്രതീ. മണസികണ്ഠന് തമ്പസി പറ്റ്യൂണ്/ പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

ശ്രതീലക്ഷ്മസിഭവന്, ജവഹര് നഗര്, 
കവടസിയസ്ഥാര്. പസി.ഒ

ശ്രതീ. സസി.ബസി. ദേതീപു ലസ്ഥാസര്, സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

റസി.സസി- 36/1687(2) വസിശസ്ഥാകന, 
എസസആര്എ-22, വള്ളകടവസ - 
പസി.ഒ, തസിരുവനന്തപുരന - 695 
008

ശ്രതീ. സബതീഷസബസ്ഥാബു പറ്റ്യൂണ് പസ്ഥായര്, സനസസ്ഥാന 
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

റസി.സസി-11/1159/2 നന്തന്നകസ്ഥാടസ, 
വനജ, ലക്ഷ്മസി വസിളസ്ഥാകന, 
നതസ്ഥാപസിലവതീടസ, കവടസിയസ്ഥാര്. 
പസി.ഒ

ശ്രതീ. രസ്ഥാജസനമസ്ഥാഹന്
ഷബന്ഡര് കന അറന്ഡര്, 
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ 
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ, നളന്ദ

കണറ്റുവസിളകതസ വതീടസ, റസി.റസി.സസി
ജനഗസഷന്, കവടസിയസ്ഥാര് - 695 
003

ശ്രതീ. കക.നജരസ്ഥാതസിഷസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, കകസ്ഥാനളസ്ഥാ പസ്ഥാറകല, പയസിമ 
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കുമസ്ഥാര് നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പസി.ഒ. കുന്ദമനഗലന വഴസി, 673571

ശ്രതീ. എന്. മനനസ്ഥാജസ കുമസ്ഥാര് പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

നടുകണസിയസില, പയസിമ പസി.ഒ. 
കുന്ദമനഗലന വഴസി, 673571

ശ്രതീ. വസി. അനതീഷസ
പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

വലസിനയടതസ ഹക്കൗസസ, 
എരഞ്ഞെസികല പറമ്പസ, 
ചെക്കുനകടവസ, കലസ്ഥായസി പസി.ഒ 
673003

ശ്രതീമതസി എന. 
കനഹബതസ

പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

എന്. പസി.ഹക്കൗസസ, തളസിപറമ്പസ, 
പള്ളസിതസ്ഥാഴന, കചെലവര് പസി.ഒ, 
673571 

ശ്രതീ. പസി. മുഹമദേസ 
ഇസസഹസ്ഥാഖസ

പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

എരഞ്ഞെസികല പറമ്പസ, 
ചെക്കുനകടവസ, കലസ്ഥായസി പസി.ഒ 
673003

ശ്രതീമതസി റസി. ഉഷ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന, 
നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

അരസിപ്പുറതസ വതീടസ, 
വലസിയപറമ്പസ, കപസ്ഥാക്കുനസ പസി.ഒ.,
നപരസ്ഥാച്ചസിക്കുനസ, 673007

4-7 തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് അവനശഷസിക്കുന ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള്

1979-80  മുതല  2016-17  വകരയുള്ള  ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകളസില  ചുവകട

പരസ്ഥാമര്ശസിക്കുന തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് ബസ്ഥാകസിയുള്ള റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള് തതീര്പസ്ഥാക്കുനതസിനസ നടപടസി

സന്വേതീകരസിക്കുനതസിനസ  നസിരവധസി  തവണ  ആവശരകപടസിട്ടുന  ഇന്സസിററ്റ്യൂടസികന്റെ  ഭസ്ഥാഗതസ

നസിന്നുന  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടസിയുന  ഷകകകസ്ഥാണസിടസില.  ഇത  സനബനസിച്ച  വസിശദേവസിവരന

ഖണ്ഡസിക 1-9 ല ഉള്കപടുതസിയസിട്ടുണസ.

കമ
നമ്പര്

തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന്   അവനശഷസിക്കുന   ഓഡസിറസ  റസിനപസ്ഥാര്ട്ടുകള് വര്ഷന

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

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

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

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -150- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2002-03

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

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

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

2005-06

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

2006-07

25.  എല.എഫസ.സസില/എ 3/260/2011 തതീയതസി 15.10.2011 2007-08

26.  എല.എഫസ.സസില/എ 3/368/2011 തതീയതസി 
25.02.2012/04.05.2012

2008-09

27.  എല.എഫസ.സസില/എ 2/212/2012 തതീയതസി 2009-10
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02.07.2012/22.09.2012

28.  എല.എഫസ.സസില/എ 2/486/2012 തതീയതസി 
19.03.2013/11.06.2013

2010-11

29. എല.എഫസ.സസില/എ 2/138/2014 തതീയതസി 
28.04.2014/19.02.2014

2011-12

30. നമ്പര് എല.എഫസ.സസില/എ 2/96/2014 തതീയതസി 17.09.2015 2012-13

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

32. നമ്പര്.കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/450/2016 തതീയതസി 
27.01.2017

2014-15

33. നമ്പര്.കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/105/2017 തതീയതസി 
22.05.2017

2015-16

34. നമ്പര്.കക.എസസ.എ.സസില.എ 3/224/2017 തതീയതസി 
31.10.2017

2016-17

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   1

ഓഡസിറസ സര്ടസിഫസികറസ

            2017-18  വസ്ഥാര്ഷസിക  കണക്കുകളുകട  പരസിനശസ്ഥാധനസ്ഥാനവളയസില   ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകപട

കണക്കുകളുകടയുന  നരഖകളുകടയുന  നലകകപട  വസിശദേതീകരണങ്ങളുകടയുന  കവളസിച്ചതസിലുന

പരസിനശസ്ഥാധനയസിലൂകട  കവളസിവസ്ഥാകകപട  വസ്തുതകളുകട  അടസിസസ്ഥാനതസിലുന  സനസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സസിററ്റ്യൂടസിനസ  തന്വര്ഷന അനുവദേസിചകസിടസിയ  സര്കസ്ഥാര് ധനസഹസ്ഥായന  നസിര്ദ്ദേസിഷ നസിബനനകള്ക്കുന

വരവസകള്ക്കുന ഈ ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസികല പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്ക്കുന വസിനധയമസ്ഥായസി കചെലവഴസികകപടസിട്ടുണസ

എനസ സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നു. 

സഹസ്ഥായ  ഗസ്ഥാന്റെസ
അനുവദേസിച്ച   സര്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ

ഉതരവ  പ്രകസ്ഥാരന
അനുവദേസിച്ച തക

തന് വര്ഷന  ലഭസിച്ച  തക ഉനദ്ദേശരന കചെലവഴസി
കസ്ഥാന്

അവനശ
ഷസിക്കുന

തക

പസ്ഥാന് നനസ്ഥാണ്
പസ്ഥാന്

പസ്ഥാന് നനസ്ഥാണ്
പസ്ഥാന്

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/359/17/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 27.05.17

67,00,000 - 67,00,000 -
പുസ്തക

പ്രസസിദ്ധതീകര
ണന,

ജതീവനകസ്ഥാരു
കട ശമ്പളന,
ഇന്സസിററ്റ്യൂടസി

കന്റെ മറസ
ഷദേനനദേസിന
കചെലവകള്

-

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/673/17/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 20.11.17

66,50,000 - 66,50,000 -
-

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/223/18/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 24.03.18

16,00,000 - 16,00,000 -
-

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/376/17/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 13.11.17

- 1,10,39,000 - 1,10,39,000
-

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/651/17/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 13.11.17

- 1,10,39,000 - 1,10,39,000
-

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/76/18/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 08.02.18

- 35,00,000 - 35,00,000
-
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സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)/223/18/
സസ്ഥാന.കസ്ഥാ.വ 
തതീയതസി 24.03.18

- 75,39,000 - 75,39,000
-

ജസി.ഒ(ആര്.റസി)  നന.
118/18/ഫസിന്  തതീയതസി
05.01.2018

50,00,000 - 50,00,000 -
-

ആകക 1,49,50,000 3,31,17,000 1,49,50,000 3,31,17,000

                                                          കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   2
(  ഖണ്ഡസിക   2-4.1   പ്രകസ്ഥാരന  )

പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസ രജസിസറുന കമ്പറ്റ്യൂടര് നസസ്ഥാക്കുമസ്ഥായസി കപസ്ഥാരുതകപടസ്ഥാത പുസ്തകങ്ങള്
(  കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  )

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ നസസ്ഥാകസ
രജസിസര്

പ്രകസ്ഥാരമുള്ള
പുസ്തകങ്ങളു
കട എണ്ണന

(a)

DN
പ്രകസ്ഥാരന
വസിലപന
ശസ്ഥാലകള്

കസ
നലകസിയ

തസ (b)

VJT
പുസ്തകനമളകസ
കകസ്ഥാണ്ടുനപസ്ഥായ

തന കകസ്ഥാച്ചസി
പുസ്തകനമളയസി

ല
വസിറ്റുനപസ്ഥായതന

(c)

ആകക
(d=a-b-c)

കമ്പറ്റ്യൂടര്
നസസ്ഥാകസ
പ്രകസ്ഥാരന
പുസ്തക
ങ്ങളുകട
എണ്ണന

ഭക്കൗതസിക
പരസിനശസ്ഥാധ

നയസില
കകണതസി

യ
പുസ്തകങ്ങളു
കട എണ്ണന

(e)

2894 സര്നവ്വ 515 10 25 480 530 470

3641 കപ്രസ്ഥാ. എസസ. ഗുപന്നസ്ഥായര് 384 10 374 374 368

3711 മലയസ്ഥാളതസികല പരകതീയ 
പദേങ്ങള്

502 13 489 487 472

4046 തസിരുക്കുറല 370 20 15 335 355 331

4215 കളരസിപയറസ 611 100 25 586 585 572

4347 വസികസനകമന 
സന്വേസ്ഥാതന്ത്രരന

530 22 408 505 395

4157 കനലസണ് മനണല 791 100 30 761 760 739

4359 നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പസ്ഥാഠസ്ഥാവലസി 1083 46 937 993 896

4327 ഷസനവ നസ്ഥാഗരസികത 367 47 320 314 304

* നസസ്ഥാകസ  രജസിസര്  കസ്ഥാലസികമസ്ഥാകസിയസിടസില.  പുസ്തക  പ്രദേര്ശനതസിനസ  കകസ്ഥാണ്ടുനപസ്ഥായ  പുസ്തകങ്ങളുകട
വസിവരന  നബസ്ഥാധരകപടുതസിയസിടസില.  ആയതസിനസ്ഥാല  കമ്പറ്റ്യൂടര്  നസസ്ഥാകസികന  പുസ്തകങ്ങളുകട  നസസ്ഥാകസ്ഥായസി
കണകസികലടുക്കുന്നു.

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   3
(  ഖണ്ഡസിക   2-4.1   പ്രകസ്ഥാരന  )

പുസ്തകങ്ങളുകട നസസ്ഥാകസ രജസിസറുന കമ്പറ്റ്യൂടര് നസസ്ഥാക്കുമസ്ഥായസി കപസ്ഥാരുതകപടസ്ഥാത പുസ്തകങ്ങള്
(  കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  )

കമ
നന.

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ പുസ്തകങ്ങളുകട എണ്ണന കമ്പറ്റ്യൂടര്
നസസ്ഥാകസ

ഭക്കൗതസിക
പരസിനശസ്ഥാധനയസി
ല കകണതസിയ
പുസ്തകങ്ങളുകട

എണ്ണന (d)

നസസ്ഥാ
കസ

രജസിസ
ര് 
(a)

പുസ്തക
പ്രദേര്ശനന

(b)

ആകക
(c = a-b)

1. 3893 THANI NAADAN MARUNAADAN 554 18 536 552 537

2. 3249 THARATHAMYA SAHITHYA 
SAMEEKSHA

664 664 740 648

3. 2314 ENTHANU CHARITHRAM 586 586 586 577

4. 3191 BAALASAHITHYAM 
MALAYALATHIL

479 479 484 464

5. 1834 AYITHIHANDALUM SAHITHYA 
VIMARSHANAVUM

23 23 23 20

6. 3228 ORKUKKA VALLAPOZHUM 677 677 679 660

7. 2264 ENGLISH KALPANIKATHA 736 736 736 726

8. 3434 VEETIL ORU AQUARIUM 366 20 346 346 331

9. 1943 KERALA MATHRIKAYUDAE 
PARIMITHIKAL

962 962 963 963

10. 1670 INTERNET 2 2 - -

11. 3911 ROSE AARAMSASUNDARI 696 10 686 693 684

12. 3246 SURAKSHITHATHUVAM THOZHIL 
SHALAYIL

673 673 674 663

13. 2262 BHASHA SAMAGRATHA 
DARSHANAM

380 380 380 379

14. 2119 JESSI OVENS MUTHAL KARL LOUIS
VERAE

662 59 603 662 607

15. 2745 VIMARSHA VICHARAM 759 759 759 753

16. 3997 OLIVILAYUDEA PACHA 
NJARAMBUKAL

183 183 182 184

17. 3938 FLATILAE KRISHI 20 20 19 4

18. 3555 POTAMOLOGY 491 491 491 483

19. 2812 NADAKAM ANESHANAVUM 
APAGRADANAVUM

181 181 181 175
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20. 4005 BAGAVATHAMANASAM 361 10 351 362 352

21. 4015 INDIAN DESHIYATHAYUDAE 
SMOOHYA PASHCHTALLAM

699 133 566 696 561

22. 3422 M N VIJAYANTAE BOUDHIKA 
JEEVITHANGAL

246 246 246 248

23. 4127 KACHAVADATHINTE 
NANARTHANGAL

13 13 13 14

24. 1513 SAHITHYA PANCHAANANTAE 
KRITHIKAL 4

779 779 765 772

25. 4417 ROBOT 506 244 262 147 123

26. 1550 E.V. PADANANJAGAL 
SMARANAKAL

1476 1476 1473 1475

27. 3676 VYAKARAMA PRAVESHIKA 447 447 452 429

28. 3157 THOLPAVAKOOTHU 214 100 114 214 105

29. 4051 MOBILE PHONE SAMSKARA 
NIRMITHIYUDEA NAVA 
MADYAMAM

228 15 213 219 193

30. 3413 M. KRISHNANNAIR 188 188 188 187

31. 3713 JAIVA KRISHI 5 5 5 -

32. 3777 N P  MUHAMMED 454 110 344 454 348

33. 2549 RASATHANTHRAM 151 151 151 141

34. 1588 ARIVINTAE AVAKAASIKAL 638 638 634 633

35. 2997 C V RAMAN 395 196 199 395 182

36. 1846 VISHVA MAHA GRANDHANGAL 4 56 56 27 47

37. 4329 INDIAN BHARANAGHADANA 488 388 100 - 73

38. 4251 CINEMA ENNALAE ENNU NAALAE 880 880 880 867

39. 2153 ENGINEERING PADARTHANGAL 99 99 99 101

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   4

(  ഖണ്ഡസിക   2-4.3.1   പ്രകസ്ഥാരന  )

കുറവസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന   (29.04.2017   ല നടതസിയ നസസ്ഥാകസ 
കവരസിഫസിനകഷന് പ്രകസ്ഥാരന   -   കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  )
കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ മുഖവസില വസില 
(എണ്ണനx
മുഖവസില)

1. 2320 എരുമ വളര്തല 1 35 35

2. 2417 നഫസ്ഥാക്നലസ്ഥാര് നസിഘണ്ടു 5 485 2425

3. 2647 ലതീലസ്ഥാതസിലകന 1 130 130

4. 2809 തളസിരുകള് - മൂനസ്ഥാനഭസ്ഥാഗന 1 130 130

5. 3014 രസ്ഥാജതീവസ ഗസ്ഥാനസി 2 40 80

6. 3329 വസ്ഥാലമതീകസിയുകട നലസ്ഥാകതസില 20 50 1000

7. 3414 കൃഷസിശസ്ഥാസന പദേനകസ്ഥാശന 1 190 190

8. 3559 ശസ്ഥാസകലണര് 1 120 120

9. 3642 ആരസ്ഥാച്ചസ്ഥാര് പഠനങ്ങള് 1 100 100

10. 3673 ഋനഗന്വേദേന അഷകന- 3 20 800 16000

11. 3820 നസിവര്തനന  സസ്ഥാമൂഹസിക
നതീതസിയുകട ഇതസിഹസ്ഥാസന

6 130 780

12. 10006 അനനബദേസകര് Vol. III
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 105 105

13. 10014 അനനബദേസകര് Vol.VII
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 105 105

14. 10018 അനനബദേസകര് Vol. IX
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

3 85 255

15. 10024 അനനബദേസകര് Vol. XII
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 105 105

ആകക 65 21560
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കൂടുതലസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ മുഖവസില വസില 
(എണ്ണന x
മുഖവസില)

1. 3333 ഷതകസ്ഥാടസ അയസ്ഥാഗുരു 15 40 600

2. 3342 ഷവജസ്ഥാനസിക  വസിപവന  ഒരു
സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക ചെരസിതന

2 550 1100

3. 3699 മസ്ഥാധരമങ്ങളുന  മലയസ്ഥാള
സസ്ഥാഹസിതരവന (3-ാം പതസിപസ)

3 100 300

4. 4101 സന്വേയന കതസ്ഥാഴസില സനരനഭങ്ങള്
കസ്ഥാര്ഷസിക നമഖലയസില

5 200 1000

5. 4170 ജലപസ്ഥാഠന 5 60 300

6. 4182 പ്രകൃതസി ജതീവനന 10 50 500

7. 4195 രണസ്ഥാന നലസ്ഥാകമഹസ്ഥായുദ്ധന 5 280 1400

8. 4211 കതീടനസ്ഥാശസിനസികള് 5 120 600

9. 4233 മസ്ഥാങ്കുളന വസിഷ്ണു നമ്പൂതസിരസി 10 50 500

ആകക 60 6300

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   5

(  ഖണ്ഡസിക   2-4.3.2   പ്രകസ്ഥാരന  )

കുറവസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന    (22.07.2017   ല നടതസിയ നസസ്ഥാകസ
കവരസിഫസിനകഷന് പ്രകസ്ഥാരന   -   കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  )
കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ മുഖവസില വസില 
(എണ്ണനx
മുഖവസില)

1. 1512 എന്.വസി കവസിതയുകട അന്തര്മണ്ഡലന 1 26 26

2. 1526 പുതസിയകൃതസി പഴയകപസ്ഥാരുള് 1 46 46

3. 1559 നകരള പസ്ഥാണസിനതീയ വസിമര്ശന 1 35 35

4. 1560 സര്ദേസ്ഥാര് കക.എന.പണസികര് സ്മെരണ 2 40 80

5. 1567 ഭസ്ഥാരതതസികന്റെ സസ്ഥാനസസ്ഥാരസിക ധര്മന 1 16 16

6. 1586 പനബസിങസ 2 88 176

7. 1645 രണ്ടു വസിദേരസ്ഥാരണരകൃതസികള് 3 140 420

8. 1647 എയസ ഡസസസ 2 40 80

9. 1650 സഹകരണ ആകന ചെടങ്ങളുന 3 80 240

10. 1654 നകരളതസികല വനരജതീവസികള് 
സസ്തനങ്ങള് 

3 24 72

11. 1689 സന്വേനവസിജസ്ഥാനന 1 46 46

12. 1694 ആത്മകഥസ്ഥാസസ്ഥാഹസിതരന മലയസ്ഥാളതസില 1 64 64

13. 1768 മസ്ഥാനവസിക ചെരസിതന 3 300 900

14. 1772 തസ്ഥാരതമര സസ്ഥാഹസിതരന തതന്വേവന 
പ്രസകസിയുന

1 45 45

15. 1831 ഗദേരശസിലപന 6 40 240

16. 1846 വസിശന്വേമഹസ്ഥാഗന്ഥങ്ങള് (വസ്ഥാലരന 1) 1 70 70

17. 1943 നകരള മസ്ഥാതൃകയുകട പരസിമസിതസികള് 1 55 55

18. 2031 കസ്ഥാന്സറുന നറഡസിനയസ്ഥാകതറസ്ഥാപസിയുന 1 55 55

19. 2082 കനകന വസിളയസിക്കുന കര്മനയസ്ഥാഗസികള് 5 55 275
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20. 2115 ഗസ്ഥാനസിയന് നസസ്ഥാഷരലസിസന 1 50 50

21. 2214 മതചെസിന്തകളുകട പുനനഃസനവസിധസ്ഥാനന 
ഇസ്ലസ്ഥാമസില

1 90 90

22. 2232 ആനഗസ്ഥാളതീകരണന അര്ഥനവരസ്ഥാപസി 
സസിദ്ധസ്ഥാന്തന

2 110 220

23. 2371 നസ്ഥാട്ടുവസ്ഥാദേരങ്ങളുന നസ്ഥാടന്കലകളുന 1 50 50

24. 2475 ഒഴസിച നസിര്തകപടവര് 1 120 120

25. 2711 ഭസ്ഥാരതതീയ കവസിതയന 1 60 60

26. 2842 എന. നഗസ്ഥാവസിന്ദന് 1 150 150

27. 2878 കസ്ഥാരൂര് നതീലകണ്ഠപസിള്ള 1 40 40

28. 3018 വള്ളനതസ്ഥാള് 1 40 40

29. 3023 പസി. ഭസ്ഥാസരന് 1 40 40

30. 3024 മുഹമദേസ അബ്ദു റഹസിമസ്ഥാന് സസ്ഥാഹസിബസ 1 40 40

31. 3074 എഴുതസികന്റെ ചെനകസ്ഥാന്തന 1 100 100

32. 3087 തരസ്ഥാഗരസ്ഥാജകൃതസികള് 2 300 600

33. 3089 മലയസ്ഥാള പരരസ്ഥായനസിഘണ്ടു 2 60 120

34. 3168 സന്വേസ്ഥാമസി തങദേസ്ഥാസസ ധരസ്ഥാനഭുമസിക 2 90 180

35. 3228 ഓര്ക്കുക വലനപസ്ഥാഴുന 2 50 100

36. 3234 പണ്ഡസിറസ രവസിശങര് 1 40 40

37. 3295 നകരളന നലസ്ഥാകചെരസിതതസിലൂകട 1 160 160

38. 3387 ലതീലസ്ഥാതസിലകന സസ്ഥാമൂഹസിക 
ശസ്ഥാസസൃഷസിയസില

1 60 60

39. 3415 എന്. കൃഷ്ണപസിള്ളയുകട നസ്ഥാടകനലസ്ഥാകന 2 80 160

40. 3445 നകരളതസികല മത്സരങ്ങള് 1 100 100

41. 3466 ഭക്കൗതസികശസ്ഥാസ നസിഘണ്ടു 1 550 550

42. 3481 ഓനസസ്ഥാണുന കസ്ഥാര്ബണ് മഴയുന 2 70 140

43. 3531 കൃഷസിദേതീപസിക – വസ്ഥാലരന 1 1 300 300
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44. 3575 അരവസിന്ദനഘസ്ഥാഷസ 1 40 40

45. 3596 നഡസ്ഥാ. ഗതീവര്ഗതീസസ കുരരന് 4 40 160

46. 3623 കച്ചവടതസികന്റെ നസ്ഥാനസ്ഥാര്തങ്ങള് 1 90 90

47. 3633 സ്തനസ്ഥാര്ബുദേന 2 80 160

48. 3635 കനനപസ്ഥാളസിയന് 2 360 720

49. 3667 അറബസികളുകട ചെരസിതന (7-ാം പതസിപസ) 1 280 280

50. 3736 നഗസ്ഥാതഭസ്ഥാഷയസില നസിന്നുന 
മലയസ്ഥാളലസിപസിയസിനലകസ 

1 70 70

51. 3763 നസിഘണ്ടു വസിജസ്ഥാനന (2-ാം പതസിപസ) 4 60 240

52. 3765 നക്ഷത പരസിണസ്ഥാമവന തനമസ്ഥാഗര്തങ്ങളുന
(4-ാം പതസിപസ)

1 100 100

53. 3766 ഇന്തരസ്ഥാചെരസിതന മധരകസ്ഥാലന (4-ാം 
പതസിപസ)

2 80 160

54. 3799 മതീരസ്ഥാഭസ്ഥായസി 1 40 40

55. 3833 അപസര്പക കഥകള് 1 100 100

56. 3835 അരുള്കമസ്ഥാഴസികള് (2-ാം പതസിപസ) 1 450 450

57. 3841 തസിരുവസിതസ്ഥാനകൂര് ചെരസിതന (7-ാം പതസിപസ) 1 200 200

58. 3864 പഴക്കൂടയസികല നവസ്ഥാഗതര് (2-ാം പതസിപസ) 1 100 100

59. 3865 നകരള സനസസ്ഥാരന (7-ാം പതസിപസ) 4 175 700

60. 3936 ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പ്രനയസ്ഥാഗങ്ങള് (5-ാം 
പതസിപസ)

1 160 160

61. 3938 ഫസ്ഥാറസികല കൃഷസി (3-ാം പതസിപസ) 1 100 100

62. 4022 നലസ്ഥാകചെരസിതന- ഒനസ്ഥാന ഭസ്ഥാഗന 1 175 175

63. 4038 മലയസ്ഥാളന ടറ്റ്യൂടര് 1 200 200

64. 4115 ഗുരുനസിതരഷചെതനരയതസി 1 40 40

65. 4139 നൂറസ രസതന്ത്രകഥകള്(2-ാം പതസിപസ) 1 100 100

66. 4190 കതസിവനൂര് വതീരന് 1 375 375
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67. 4192 നകരളതീയ നനവസ്ഥാതസ്ഥാനന വസിമര്ശനവന 
വസിചെസിന്തനവന 

2 90 180

68. 10005 അനനബദേസകര് Vol. III
(നപപര് ബസ്ഥാകസ)

2 40 80

69. 10016 അനനബദേസകര് Vol. VIII
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 115 115

70. 10019 അനനബദേസകര് Vol. X
(നപപര് ബസ്ഥാകസ)

1 40 40

71. 10022 അനനബദേസകര് Vol. XI
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 100 100

72. 10026 അനനബദേസകര് Vol. XIII
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 95 95

73. 10030 അനനബദേസകര് Vol. XV
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 125 125

74. 10061 അനനബദേസകര് Vol. XXXI
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 135 135

75. 10068 അനനബദേസകര് Vol. XXXVII
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 125 125

76. 10069 അനനബദേസകര് Vol. XXXVIII
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

1 125 125

77. 15021 സസി. നകശവന് 1 115 115

ആകക 118 12446

കൂടുതലസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ എണ്ണന മുഖവസില വസില 
(എണ്ണനx
മുഖവസില)

1. 1994 കകസ്ഥാടസികന്റെ കസ്ഥാവരകല 1 60 60

2. 2097 ഇബസസകന്റെ നസ്ഥാടക സങലപന 1 45 45
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3. 2967 നസ്ഥാന കുതസിച്ചസ്ഥാല ഭൂമസിനയസ്ഥാളന 1 60 60

4. 3098 തസിരുവള്ളുവര് 9 40 360

5. 3112 ഫസിസസിനയസ്ഥാളജസി അടസിസസ്ഥാന തതന്വേങ്ങള് 1 100 100

6. 3190 മണസിപ്രവസ്ഥാള കസ്ഥാവരമസ്ഥാലസിക 1 50 50

7. 3339 കക്കൗമസ്ഥാര ആനരസ്ഥാഗരന 4 90 360

8. 3343 കസ്ഥായസിക പ്രവര്ധനന സസരങ്ങളസില 1 50 50

9. 3352 ശുഭസ്ഥാനന്ദഗുരു 8 40 320

10. 3361 തയല 1 150 150

11. 3442 നകരളതസികല  വനരജതീവസി  സനങതങ്ങള്
ഭസ്ഥാഗന -11

2 70 140

12. 3452 മസ്തസിഷസിനകതര നസ്ഥാഡതീനരസ്ഥാഗങ്ങള് 4 75 300

13. 3607 നമ്മുകട നവഴസ്ഥാമ്പലുകള് 1 50 50

14. 3647 നജരസ്ഥാതസിഷന ഭസ്ഥാരതതസില 15 150 2250

15. 3663 ഭദ്രകസ്ഥാളസിപസ്ഥാടസ 3 75 225

16. 3707 നര്മതസികന്റെ നസ്ഥാനസ്ഥാര്ഥങ്ങള് 10 90 900

17. 3721 വതീട്ടുവളപസികല ഔഷധ സസരകൃഷസി (3-ാം
പതസിപസ)

1 170 170

18. 3734 സഞസ്ഥാരസിയുകട വതീടസ  -  റസ്ഥായസ  സസിനസിമ  ഒരു
പഠനന (2-ാം പതസിപസ)

12 130 1560

19. 3757 സസി.എച്ചസ. മുഹമദേസനകസ്ഥായ 12 40 480

20. 3792 പഴശസി സമരങ്ങള് (4-ാം പതസിപസ) 4 110 440

21. 3799 നലസ്ഥാകസ ആയുക (3-ാം പതസിപസ) 5 80 400

22. 3805 നഴസിനഗസ പുതപ്രവണതകള് 5 70 350

23. 3873 ഷചെനയുകട ചെരസിതന (2-ാം പതസിപസ) 5 110 550

24. 3891 നറ്റ്യൂകസിയര് ഊര്ജന 11 90 990

25. 3904 കലവറ  കതീടനരസ്ഥാഗങ്ങളുന  പഴന
പച്ചകറസികളുകട  വസിളകവടുപസ്ഥാനന്തര
സൂക്ഷസിപ്പുന

2 60 120
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26. 3911 നറസ്ഥാസസ ആരസ്ഥാമസുന്ദരസി 1 110 110

27. 3948 കുടമസ്ഥാളൂര് കരുണസ്ഥാകരന് നസ്ഥായര് 3 40 120

28. 3957 ഒ.വസി. വസിജയന് 10 40 400

29. 4012 ഭര്ത്തൃഹരസിയുകട ശതകതയന 14 60 840

30. 4054 ജതീവസിതനയറുന നദേവതകള് 12 50 600

31. 4055 തസിരുവസിതസ്ഥാനകൂര്  ചെരസിതതസികല  ചെസില
ഏടുകള്

15 55 825

32. 4062 ശരസ്ഥാമശസ്ഥാസസി കൃതസികള് 3 325 975

33. 4089 കസിസ്തുമതന ചെരസിതവന ദേര്ശനവന 7 240 1680

34. 4094 വതീട്ടുവളപസികല കൃഷസി 5 100 500

35. 4102 ഷജവകൃഷസി 10 75 750

36. 4126 പനമ്പസിള്ളസി നഗസ്ഥാവസിന്ദനമനനസ്ഥാന് 7 150 1050

37. 4130 ഒനസ, രണസ, മൂനസ അനന്തന (7-ാം പതസിപസ) 5 130 650

38. 4132 ആശസ്ഥാകന്റെ കസ്ഥാവരദേര്ശനന 7 70 490

39. 4166 സുവര്ണ ചെനകസ്ഥാരതസികന്റെ കഥ 1 100 100

40. 4170 ജലപസ്ഥാഠന 8 60 480

41. 4176 പഴങ്ങളുന പഴവസിഭവങ്ങളുന 5 60 300

42. 4199 നകസ്ഥാലത്തു നസ്ഥാടസികല പുലയര് 6 150 900

43. 4212 വതീണസ്ഥാനബസ്ഥാധസിനസി (ഭസ്ഥാഗന 1) 12 120 1440

44. 4213 സന്വേസ്ഥാമസി വസിനവകസ്ഥാനന്ദന് 6 40 240

45. 10067 അനനബദേസകര്  വസ്ഥാലരന  XXXVI
(ഷലബ്രറസി എഡസിഷന്)

2 125 250

ആകക 259 23180

         

  കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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 അനുബനന   6

(  ഖണ്ഡസിക   2-4.3.3   പ്രകസ്ഥാരന  )

കുറവസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന    ( 31.03.2018   ല നടതസിയ നസസ്ഥാകസ
കവരസിഫസിനകഷന് പ്രകസ്ഥാരന   -   കമയസിന് നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  )

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ മുഖവസില വസില
(എണ്ണന
x മുഖവസി

ല)

1. 1512 എന്.വസി കവസിതകളുകട 
അന്തര്മണ്ഡലന

2 26/- 52/-

2. 1535 കസിസ്തു ദേര്ശനന 3 175/- 525/-

3. 1676 സസ്ഥാഹസിതര സസിദ്ധസ്ഥാന്ത ചെര്ച്ച 6 32/- 192/-

4. 1705 നസിരൂപകകന്റെ വസിശന്വേദേര്ശനന 2 35/- 70/-

5. 1715 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പരരടനന 1 65/- 65/-

6. 1817 പൂന്തസ്ഥാനവന ഭകസി പ്രസസ്ഥാനവന 1 40/- 40/-

7. 1921 ഗനവഷണ പ്രനവശസിക 1 52/- 52/-

8. 1994 കകസ്ഥാടസികന്റെ കസ്ഥാവരകല 1 60/- 60/-

9. 2032 മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ചെരസിതന 
എഴുതച്ഛന് വകര

3 100/- 300/-

10. 2350 ദുനസിയസ്ഥാ നലസ്ഥാകന 3 90/- 270/-

11. 2846 സനസസ്ഥാരന യുഗങ്ങളസിലൂകട 3 75/- 225/-

12. 2986 നവദേസ്ഥാന്ത ദേര്ശനന 1 2 400/- 800/-

13. 2987 നവദേസ്ഥാന്ത ദേര്ശനന 2 3 300/- 900/-

14. 3019 ഗുരു നസിതര ഷചെതനരയതസി 1 40/- 40/-

15. 3024 മുഹമദേസ അബ്ദു റഹസ്ഥാന് 1 40/- 40/-

16. 3123 വസി.കക.എന് 7 40/- 280/-

17. 3183 ജസഴസ ഓഫസ കഥകളസി 1 600/- 600/-
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18. 3383 നഴറസി മസ്ഥാനനജസകമന്റുന പൂനന്തസ്ഥാട 
നസിര്മസ്ഥാണവന

1 140/- 140/-

19. 3493 തമ്പസികള് 1 60/- 60/-

20. 3564 ഋനഗന്വേദേന ഗുരുദേക്ഷസിണ ഭസ്ഥാഷരന 1 1000/- 1000/-

21. 3758 ആശസ്ഥാന് കവസിത 2 100/- 200/-

22. 3767 ഇന്തരസ്ഥാ ചെരസിതന പ്രസ്ഥാചെതീന 
മധരകസ്ഥാലന

1 70/- 70/-

23. 3787 എസസ.എല. പുരന സദേസ്ഥാനന്ദന് 4 40/- 160/-

ആകക 51 6141

അധസികമസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങളുകട വസിവരന 

കമ
നമ്പര്

സസില പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ അധസികമസ്ഥാ
യസി

കകണ
തസിയ

പുസ്തകന

മുഖവസില വസില
(എണ്ണന
x മുഖവസി

ല)

1. 1614 മത്സര സനസരണന 6 28/- 168/-

2. 1682 ശസ്ഥാസതീയ കചെമതീന് കൃഷസി 1 35/- 35/-

3. 1965 ഷവനലസ്ഥാപസിള്ളസി കവസിത സമതീക്ഷ 3 100/- 300/-

4. 2412 ആന്തൂറസിയന 2 50/- 100/-

5. 2449 വതീണസ്ഥാനബസ്ഥാധസിനസി- 2 9 110/- 990/-

ആകക 22 1593

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   7
(  ഖണ്ഡസിക   2-4.4   പ്രകസ്ഥാരന  )

അനധസികൃതമസ്ഥായസി കകണതസിയ പുസ്തകങ്ങള്

കമ നന സസില
നന പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ എണ്ണന വസില

1. 3676 വരസ്ഥാകരണ പ്രനവശസിക 1 80

2. 2314 എന്തസ്ഥാണസ ചെരസിതന 1 95

3. 2022 നകരളതസികന്റെ വനസമ്പതസ 1 57

4. 3836 കതീര്തന സസ്ഥാഹസിതരന മലയസ്ഥാളതസില 1 170

5. 3305 ലസ്ഥാഭന കകസ്ഥായസ്ഥാന് പുഷ്പകൃഷസി 1 100

6. 3661 ഷപതൃക ടൂറസിസന 1 150

7. 2547 സുനവസ്ഥാളജസി 1 105

8. 3416 നസ്ഥാനസ്ഥാര്ത നസിഘണ്ടു 2 200

9. 3831 തടസിക്കുന തസ്ഥാളുകള് 2 120

10. 3260 മലയസ്ഥാളതസികല ഇനഗതീഷസ 1 200

11. 2952 കസ്ഥാടസികല പസ്ഥാട്ടുകള് 2 80

12. 3114 മൃഗപരസിപസ്ഥാലനന 1 70

13. 4187 ആയുര്നവദേ ഔഷധ നസിര്മസ്ഥാണന 8 1280

14. 2038 നരസ്ഥാഗനസിര്ണയവന ചെസികസിത്സയുന നൂതന പ്രവണതകളുന 4 340

15. 3415 എന്. കൃഷ്ണപസിള്ളയുകട നസ്ഥാടക നലസ്ഥാകന 2 160

16. 3337 ദേളസിതസ പ്രതരയ ശസ്ഥാസന 2 320

17. 3331 ആയുര്നവദേ ദേര്ശനന 1 90

18. 4011 കപ്രസ്ഥാഫ. എന്. കൃഷ്ണപസിള്ളയുകട സസ്ഥാഹസിതര വസിമര്ശനന 1 50

19. 3246 സുരക്ഷസിതതന്വേന കതസ്ഥാഴസില ശസ്ഥാലയസില 1 80

20. 3118 കുരുമുളകസ കൃഷസി 2 160

21. 3279 സന്വേതന്ത്ര നസസ്ഥാഫസ കവയര് നറ്റ്യൂ ലസിനകന 2 120

22. 3168 സന്വേസ്ഥാമസി തങദേസ്ഥാസസധരസ്ഥാന ഭൂമസിക 2 180

23. 3197 നകരളതീയ വസിഷ ചെസികസിലസസ്ഥാ പസ്ഥാരമ്പരരന 1 90

24. 3622 ഹരസിത ദേര്ശനന 2 100
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25. 3544 വസികന സസ്ഥാരസ്ഥാഭസ്ഥായസിയുന ഇന്തരയുകട ബഹസിരസ്ഥാകസ്ഥാശ ചെരസിതവന 1 50

26. 3612 ചെസിതന ചെലച്ചസിതന 1 50

27. 3434 വതീടസില ഒരനകന്വേറസിയന 1 70

28. 3469 പച്ചമലയസ്ഥാളന 1 100

29. 3536 ഭൂമസിശസ്ഥാസന 1 150

30. 3236 ശസ്ഥാസരശസികള് 1 70

31. 3499 മയസിലുകള് 1 50

32. 1976 കവസിതയുകട രനഥസ്ഥാലസവന 1 112

33. 3583 ജതീവസിതഷനപുണര വസിദേരഭരസ്ഥാസന 1 90

34. 3892 മൃഗസനരക്ഷണന 1 110

35. 3721 വതീട്ടുവളപസികല ഔഷധ സസരകൃഷസി 1 170

36. 3453 ദേന്ത നരസ്ഥാഗങ്ങള് 1 75

37. 2908 ഗദേരശസിലപന 1 60

38. 3069 ബസ്ഥാങസ വസ്ഥായ്പകള് 1 70

39. 3138 തന്ത്രസസ്ഥാഹസിതരന 2 150

40. 3281 കനവമലയസിനലയസ 2 150

41. 2232 ആനഗസ്ഥാളതീകരണന 2 220

42. 3386 ചെലച്ചസിത സസിദ്ധസ്ഥാന്തന 1 70

43. 4049 കലടസി നകസ്ഥാടന് കഥകളസി 1 60

44. 3694 നദേവപ്രശസ്ഥാമൃതന 1 160

45. 3986 ഇന്തരന് വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസതസികന്റെ നസ്ഥാഴസികകല്ലുകള് 1 200

46. 3804 ഷസബര് കഥകളസികല സതീ 1 75

47. 3870 ശ്രതീകൃഷ്ണ പരമസ്ഥാത്മ 1 180

48. 4012 ഭര്ത്തൃഹരസിയുകട ശതകതയന 4 240

49. 3478 പൂമ്പസ്ഥാറകളുന ഷജവ ഷവവസിധരവന 3 240

50. 3450 നങ്ങരസ്ഥാര്ക്കൂതസ 1 70

51. 3806 നസ്ഥാട്ടുസനസ്കൃതസിയുകട നടവഴസികള് 1 100

52. 4166 സുവര്ണചെനകസ്ഥാരതസികന്റെ കഥ 9 900

53. 3511 ആനപക്ഷസിക സസിദ്ധസ്ഥാന്തന 14 980

54. 3918 ഇന്തര 20-20 1 160
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55. 4200 ആന 9 630

56. 3581 കണ്ണശന്മസ്ഥാരുന എഴുതച്ഛന്മസ്ഥാരുന 4 280

57. 3844 മലബസ്ഥാര് കുടസിനയറന 6 1050

58. 3438 പഴന പച്ചകറസികള് 5 400

59. 3273 രചെനസ്ഥാസ്തനഭനന 1 75

60. 3801 ചെസിലമ്പസ 1 70

61. 4211 കതീടനസ്ഥാശസിനസികള് 1 120

62. 4170 ജലപസ്ഥാഠന 1 60

63. 3045 സന്വേസവൃതന 1 100

64. 3391 നകരനളസ്ഥാലപതസി 1 50

65. 4006 നഴറസി മസ്ഥാനനജസകമന്റെസ 3 210

66. 1796 കസ്ഥാളസിദേസ്ഥാസനുന ഭവഭൂതസിയുന 2 76

67. 1843 പ്രനരസ്ഥാദേനന 2 130

68. 2015 അലങസ്ഥാരശസ്ഥാസന 3 600

69. 3972 മസ്ഥാര്തസ്ഥാണ്ഡവര്മ 1 90

70. 4141 ഇന്ദസിരസ്ഥാഗസ്ഥാനസി 5 550

71. 4101 സന്വേയന കതസ്ഥാഴസില സനരനഭങ്ങള് 2 400

72. 3534 പ്രകൃതസി നബസ്ഥാധവന മനുഷരനുന 1 50

73. 3360 മനുഷരസ്ഥാവകസ്ഥാശതസികന്റെ വഴസികള് 1 120

74. 2932 നകരളതസികല വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസന പശസ്ഥാതലവന 
പരസിവര്തനവന

1 55

75. 3324 ഭരണശബസ്ഥാവലസി 1 100

76. 3327 സന്വേസ്ഥാമസി വസിനവകസ്ഥാന്ദനുന നകരളവന 7 420

77. 3333 ഷതകസ്ഥാടസ അയസ്ഥാഗുരു 9 360

78. 3462 കരള് നരസ്ഥാഗങ്ങള് 11 1100

79. 4184 ആഹസ്ഥാരന അറസിനയണകതലസ്ഥാന 9 900

80. 4130 ഒനസ രണസ മൂനസ അനന്തന 6 780

81. 4175 ശ്രതീനസ്ഥാരസ്ഥായണ ഗുരു സര്വ്വനലസ്ഥാകനുരൂപന് 8 640

82. 4091 ചെടമ്പസി സന്വേസ്ഥാമസികള് 5 3000

83. 3342 ഷവജസ്ഥാനസിക വസിപവന 6 3300
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84. 4133 ഗസ്ഥാനസികയക്കുറസിച്ചസ നഗസ്ഥാഡസകസ 5 500

85. 3491 നകരളതസികല നദേശതീനയസ്ഥാദേരസ്ഥാനന 2 160

86. 3730 മലയസ്ഥാള വൃതപഠനന 6 600

87. 4064 ഇഗസ മസ്ഥാര് ബഗസ മസ്ഥാന് 25 1000

88. 3689 ആധുനസിക ജരസ്ഥാമസിതസികള് 5 650

89. 3291 വസിവര്തന വസിചെസ്ഥാരന 5 500

90. 4183 അസസി നരസ്ഥാഗങ്ങള് 6 360

91. 2121 മസ്ഥാധരമങ്ങളുന ആധുനസിക സസ്ഥാമൂഹര പ്രശങ്ങളുന 5 450

92. 4132 ആഗസ്ഥാഖസ്ഥാകന്റെ കസ്ഥാവരദേര്ശനന 15 1050

93. 4185 ആനരസ്ഥാഗരന ശരതീരതസിനുന മനസസിനുന 12 900

94. 4209 ശങര ദേര്ശനന 1 180

95. 4079 ശബപ്രപഞന 20 1200

96. 3894 നസ്ഥാട്ടുനന്കമസ്ഥാഴസി 9 675

97. 3753 ആനത്മസ്ഥാപനദേശ ശതകന 7 350

98. 3991 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ചെസിന്തകള് 2 100

99. 3095 ഇശകളുകട നലസ്ഥാകന 10 500

100. 3645 ജസി കസ്ഥാര്തസിനകയകന്റെ കതകരകഞ്ഞെടുത നലഖനങ്ങള് 2 130

101. 4140 മസിനലുന ഇടസിയുന 4 280

102. 4050 കസ്ഥാകസ്ഥാലന്മസ്ഥാരുന കസ്ഥാകസ്ഥാല ഭസ്ഥാഷയുന 4 360

103. 4031 പരസിസസിതസി ദേര്ശനന തസ്ഥാന്ത്രസിക ഷവദേസിക പസ്ഥാരമ്പരരതസില 15 900

104. 4134 മസ്ഥാര്കസ സക്കൗന്ദരര ശസ്ഥാസന 9 810

105. 4006 നഴറസി മസ്ഥാനനജസകമന്റെസ ഓര്ണകമന്റെല ഗസ്ഥാര്ഡനസിനഗസ 6 420

106. 3646 എഴുതസ നനസ്ഥാവസ്ഥാന് 3 240

107. 3771 കലകളുന വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസവന 2 160

108. 4194 ബസ്ഥാരസിസര്  ജസി.പസി. പസിള്ള 14 840

109. 4178 അഭസിനയ സനഗതീതന 9 990

110. 3763 നസിഘണ്ടു വസിജസ്ഥാനന 5 300

111. 3871 നസ്ഥാടന് പസ്ഥാട്ടുകള് മലയസ്ഥാളതസില 4 1000

112. 4148 നലസ്ഥാകചെരസിതന രണസ്ഥാന ഭസ്ഥാഗന 5 750

113. 3107 വസിയറസനസ്ഥാമസികന്റെ ചെരസിതന 12 840
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114. 4074 സഫലമതീ ആത്മതീയ യസ്ഥാത 9 990

115. 4089 കസിസ്തുമതന ചെരസിതവന ദേര്ശനവന 3 720

116. 4195 രണസ്ഥാന നലസ്ഥാക മഹസ്ഥായുദ്ധന 5 1400

117. 2578 ഷപതൃക സനരക്ഷണന 3 195

118. 3501 കചെസ്ഥാവ്വ അറസിവന അനനന്വേഷണങ്ങളുന 7 490

119. 3314 നമ്മുകട കുടുനബ നന്മേ നസിറഞ്ഞെ ഭക്ഷണന 5 400

120. 3285 ചെലച്ചസിത സമതീക്ഷ 4 300

121. 4088 പുനര്ജനവന ഇസ്ലസ്ഥാമുന 11 550

122. 4144 പ്രസിയകപട മസ്ഥാര്കസിനു നസ്നേഹപൂര്വ്വന 17 850

123. 3723 മസ്ഥാനവ വസിഭവനശഷസി മസ്ഥാനനജസകമന്റെസ 9 1440

124. 3680 ഷസബര് നസിയമങ്ങള് ഇന്തരയസില 44 2640

ആകക 561 52,465/-

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   8
(  ഖണ്ഡസിക   2-5.1   പ്രകസ്ഥാരന  )

മസിനസി നഗസ്ഥാഡക്കൗണസില കുറവള്ള പുസ്തകങ്ങള്

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ
നപരസ

എണ്ണന
(ഭക്കൗതസിക
പരസിനശസ്ഥാ

ധന
പ്രകസ്ഥാരന)

എണ്ണന
(കമ്പറ്റ്യൂടര്
ബസ്ഥാലന്സസ
പ്രകസ്ഥാരന)

കുറവസ വസില
(എണ്ണനx മുഖവസില)

കൂടുത
ല

വസില
(എണ്ണനx
മുഖവസില)

1. 3564 ഋനഗന്വേദേന I - 2 2 2000(2x1000)

2. 3613 ഋനഗന്വേദേന II 1 3 2 2000(2x1000)

3. 3673 ഋനഗന്വേദേന III 13 15 2 1600(2x800)

4. 3755 ഋനഗന്വേദേന IV 3 6 3 2400(3x800)

5. 3794 ഋനഗന്വേദേന V 13 15 2 1600(2x800)

6. 3867 ഋനഗന്വേദേന VI 13 15 2 2000(2x1000)

7. 4009 ഋനഗന്വേദേന VII 3 5 2 1600(2x800)

8. 4028 ഋനഗന്വേദേന VIII 17 19 2 2000(2x1000)

9. 4270 ഒ.എന്.വസി.
കസ്ഥാവരസനസ്കൃതസി

1 306 305 381250(305x1250)

10. 4101 സന്വേയന കതസ്ഥാഴസില 
സനരനഭങ്ങള്- 
കസ്ഥാര്ഷസിക 
നമഖലയസില

16 43 27 5400(27x200)

11. 4216 നകരളതസികന്റെ
ഇനകലകള്

- 9 9 1620(9x180)

12. 3143 മുത്തുസന്വേസ്ഥാമസി
ദേതീക്ഷസിതര്

14 19 5 2400(5x480)

13. 2841 ഗസ്ഥാനസിസസ്ഥാഹസിതര
സനഗഹന

4 5 1 450(1x450)

14. 3503 ബനയസ്ഥാകമട്രസികസ 71 19 52 2600(52
x50)

15. 4039 ഐതസിഹരമസ്ഥാല 9 11 2 1500(2x750)

16. 3734 സഞസ്ഥാരസിയുകട വതീടസ 19 52 33 4290(33x130)
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17. 3259 നകരള  സനസസ്ഥാര
ചെരസിതന Vol I

1 3 2 1300(2x650)

18. 3665 കനനപസ്ഥാളസിയന് 25 41 16 5760(16x360)

19. 2875 ദേക്ഷസിനണന്തരന്
സനഗതീതന

1 19 18 10800(18x600)

20. 3695 ഗസ്ഥാനസിജസിയുകട
ആത്മകഥ

63 171 108 14040(108x130)

21. 3380 നകരളതസികല
തസിനയററുന  -
കസ്ഥാവസ്ഥാലന  നസ്ഥാടകന-
പരസിഷ്ക്കരസിച്ച  രണസ്ഥാന
ഭസ്ഥാഗന

22 21 1 250
(1x250)

22. 3709 നകരള
ചെരസിതതസികന്റെ  -
അടസിസസ്ഥാന
നരഖകള്

7 19 12 3600(12x300)

23. 3837 നപനറസ്ഥാ റസിപബസികസ 24 28 4 1200(4x300)

24. 4061 ദേക്ഷസിനണന്തരന്
സനഗതീതന Vol IV

51 0 51 15300
(51x300)

25. 4294 തസിറയസ്ഥാടന 47 44 3 360
(3x120)

26. 3853 മസ്ഥാധവസിക്കുടസി 40 43 3 120(3x40)

27. 0017 അനനബദേസകര് IX 33 87 54 1350(25x54)

28. 0019 അനനബദേസകര് X 2 56 54 2160(40x54)

29. 0027 അനനബദേസകര് XIV 3 33 30 750(30x25)

ആകക 700 4,53,190/- 107 18,510/-

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന 9

(ഖണ്ഡസിക 2-5.1 പ്രകസ്ഥാരന)
മസിനസിനഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  -   നസസ്ഥാകസികല വരതരസ്ഥാസന

Sl 
No.

SIL 
No

Book Name Price Comp
uter

Stock

Physic
al

Stock

Diffe
rence

1 0009 DR AMBEDKAR VOLUME 5 PAPER BACK 40 73 0 73 
2 0011 DR AMBEDKAR VOLUME 6 PAPER BACK 25 81 34 47 
3 0013 DR AMBEDKAR VOLUME 7 PAPER BACK 40 94 11 83 
4 0014 DR AMBEDKAR VOLUME 7 DELUXE BACK 105 27 5 22 
5 0015 DR AMBEDKAR VOLUME 8 PAPER BACK 40 80 13 67 
6 0017 DR AMBEDKAR VOLUME 9 PAPER BACK 25 92 15 77 
7 0019 DR AMBEDKAR VOLUME 10 PAPER BACK 40 77 11 66 
8 0021 DR AMBEDKAR VOLUME 11 PAPER BACK 40 68 13 55 
9 0022 DR AMBEDKAR VOLUME 11 DELUXE BACK 100 52 31 21 
10 0023 DR AMBEDKAR VOLUME 12 PAPER BACK 40 68 13 55 
11 0024 DR AMBEDKAR VOLUME 12 DELUXE BACK 105 39 18 21 
12 0025 DR AMBEDKAR VOLUME 13 PAPER BACK 30 94 20 74 
13 0027 DR AMBEDKAR VOLUME 14 PAPER BACK 25 59 5 54 
14 0028 DR AMBEDKAR VOLUME 14 DELUXE BACK 85 41 8 33 
15 0030 DR AMBEDKAR VOLUME 15 DELUXE BACK 125 88 9 79 
16 0031 DR AMBEDKAR VOLUME 16 PAPER BACK 40 131 19 112 
17 0033 DR AMBEDKAR VOLUME 17 PAPER BACK 25 127 19 108 
18 0035 DR AMBEDKAR VOLUME 18 PAPER BACK 40 64 11 53 
19 0066 DR AMBEDKAR VOLUME 35 DELUXE BACK 125 84 0 84 
20 0067 DR AMBEDKAR VOLUME 36 DELUXE BACK 125 84 12 72 
21 0068 DR AMBEDKAR VOLUME 37 DELUXE BACK 125 118 12 106 
22 0069 DR AMBEDKAR VOLUME 38 DELUXE BACK 125 75 4 71 
23 0070 DR AMBEDKAR VOLUME 39 DELUXE BACK 135 73 0 73 
24 0071 DR AMBEDKAR VOLUME 40 DELUXE BACK 135 73 0 73 
25 1512 N.V. KAVITHAYUDAE ANDHARMANDALAM 26 65 8 57 
26 1513 SAHITHYA PANCHAANANTAE KRITHIKAL 4 30 65 12 53 
27 1535 KRISTHU DARSHANAM 175 55 1 54 
28 1557 SAHAKARANA BOOK KEEPING 2 36 105 50 55 
29 1558 ABHINAYA SANGEETHAM 34 81 30 51 
30 1559 KERALA PAANINEEYA VIMARSHAM 35 90 34 56 
31 1560 SARDAR K.M. PANICKER SMARANA 40 66 16 50 
32 1566 FOOTBALL 32 56 5 51 
33 1584 MUSLIM KUDUMBATHILAE KUDUMBA NIYAMA 

PARISHKARANGAL
80 64 4 60 

34 1588 ARIVINTAE AVAKAASIKAL 35 61 10 51 
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35 1605 ACCOUNTANCY 42 108 8 100 
36 1608 JATHI ELAVAGOM 26 74 18 56 
37 1612 KATTU THEE 35 94 44 50 
38 1614 MALSYA SAMSKARANAM 28 72 16 56 
39 1626 TAKAZHI VAZHI 72 71 18 53 
40 1632 PRAUDAANUBOODHI 155 49 8 41 
41 1637 BHASHA PRADHEEPAM 210 53 8 45 
42 1639 ACCOUNTANCY P D C 1 72 96 32 64 
43 1644 PADENIYUDA JEEVITHA THAALAM 60 65 6 59 
44 1645 RANDU VIDHYARANIYA KRITHIKAL 140 55 19 36 
45 1647 AIDS 40 58 6 52 
46 1653 DR. GODAVARMAYUDAE PRABANDANGAL 45 84 18 66 
47 1657 WORKSHOP CALCULATION AND SCIENCE 72 61 12 49 
48 1659 RANGAAVATHARANAM 145 61 6 55 
49 1682 SHASTHREEYA CHEMEEN KRISHI 35 61 12 49 
50 1690 OUTBOARD ENGINE 40 108 58 50 
51 1694 ATHMAKADHA SAHITHYAM MALAYALATHIL 64 65 8 57 
52 1695 VEDANDHA DARSHANAM 3 150 43 13 30 
53 1705 NIRUPAKANTAE VISHVA DARSHANAM 35 113 61 52 
54 1707 RASHTRA TANDARATHILAE PRAMUGA SAGALPPANGAL 42 73 19 54 
55 1708 AADHIPRAROOPANGAL SAHITHYATHIL ORU PADANAM 60 69 13 56 
56 1709 MALAYALA SANDESHA KAVYANGAL ORU PADANAM 72 69 11 58 
57 1712 BHARATHA VINJANA PADANAGAL 50 86 34 52 
58 1713 THAYAL 40 51 1 50 
59 1729 VYAVASAAYIKA SURAKSHITHATHUVUM PAGAALITHAVUM 46 134 53 81 
60 1753 CHARITHRA BHODANAM 75 67 16 51 
61 1756 PRASNANGAL PRAMEYANGAL 46 73 23 50 
62 1757 MALAYALAM MALAYALIYOLAM 50 81 26 55 
63 1767 SAHITHYA PADANATHINU ORU AAMUGHAM 85 71 18 53 
64 1769 TAXI DERMI 38 98 42 56 
65 1770 ULLOURINTAE KAVYAKALA 45 60 4 56 
66 1772 THARATHAMYA SAHITHYAM TATHUVAVUM PRASAKTHIYUM 45 76 19 57 
67 1775 KARUTHA CHIRIYUDAE KAVI 62 113 62 51 
68 1776 ANUMAANAM VYAGYANAVUM PADANAVUM 40 145 93 52 
69 1778 BHASHA ABHIYASANATHINU ORU BHOOMIKA 40 71 21 50 
70 1781 KAVITHAYKU ORU SAADUKARANAM 32 67 14 53 
71 1785 KAALIDHASA VAIGARI 95 67 16 51 
72 1796 KALIDHASANUM BAVABOOTHIYUM 38 76 21 55 
73 1798 VIDHYABYASATHINTAE DAARSHANIKA BHOOMIKA 52 65 14 51 
74 1806 SRIRAMACHANDRA VILASAM MAHAKAVYAM PADAVUM 

PADANAVUM
75 71 17 54 

75 1817 POONTHANAVUM BAKTHI PRASTHANAVUM 40 100 44 56 
76 1821 KERALA MATHRKAYKU APPURAM 50 103 52 51 
77 1823 OLIMPICS MANAVIKATHAYUDAE MANIFESTO 40 114 0 114 
78 1830 AADHUNIKA BRITIANTAE CHARITHRAM 100 70 15 55 
79 1832 AGHYANA VIJANANAM 75 75 24 51 
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80 1835 MAHAKAVYA PRASTHANAM 36 104 45 59 
81 1843 PRARODANAM 65 62 8 54 
82 1846 VISHVA MAHA GRANDHANGAL 4 70 66 9 57 
83 1848 AMERICAN AYIKIYANADINTAE CHARITHRAM 120 66 8 58 
84 1860 KAANIKAR 56 66 12 54 
85 1868 THARATHAMYA KAVYA SHASTHRAM 52 182 55 127 
86 1874 BHASHA BOOSHANATHINTAE UPADAANANGAL 60 101 48 53 
87 1878 AASHAAN KAVITHA PURAVRTHAM 35 117 55 62 
88 1895 INDIAN VIKASANAM THIRANJEDUTHA MEGHALA 

PARIPRESHIYANGAL
150 50 1 49 

89 1896 OZHUVIL ODUKKAM 65 67 17 50 
90 1907 VAKKROTHI KAVYA JEEVITHAM 55 92 39 53 
91 1913 GADHYA RACHANA 65 80 16 64 
92 1927 MALAKALIL MANJU PEYUNNU 70 63 9 54 
93 1928 KAZCHAYUDAE ASHANTHI 70 64 9 55 
94 1936 SAMSKRITHA SAHITHYA VIMARSHAM 130 55 1 54 
95 1943 KERALA MATHRIKAYUDAE PARIMITHIKAL 55 61 10 51 
96 1952 MAANAVA CHARITHRAM AADHUNIKA LOKATHINTAE 

ADISTHANANGAL VOLUME 4
315 55 3 52 

97 1955 SAMVAADHANANGAL SAMEEKSHAKAL 65 111 6 105 
98 1958 VAANIJYATHILUDAE PARATHANTHRYAM 80 67 16 51 
99 1965 VYALLOPILLI KAVITHA SAMEEKSHA 100 61 8 53 
100 1970 EZHUTHINTAE VAZHI 95 83 32 51 
101 1976 KAVITHAYUDAE RADHOLSAVAM 112 105 54 51 
102 1978 THIRUNIZHAL MAALA ORU PADANAM 50 169 115 54 
103 1980 POTHUMEGHALA ANUBHAVA PADANGAL 75 116 37 79 
104 1993 PRAYOGIKA VYAKARANAM 82 56 6 50 
105 1994 KAKKADINTAE KAVYA KALA 60 74 20 54 
106 2006 SANJGASAHITHYA CHARITHRAM 160 19 3 16 
107 2016 MANIPRAVAALA KAVITHA 50 24 12 12 
108 2026 PARISHODANAYUM MELNOTTAVUM VIDHYALAYANGALIL 50 88 39 49 
109 2045 VALIYA THAMBI KUNJU THAMBI KADHA 60 71 18 53 
110 2049 VILPPANA VITHARANA MANAGEMENT 80 62 50 12 
111 2052 PATHINAALU VRTHAM PADANAVUM VYAGYANAVUM 75 53 31 22 
112 2082 KANAKAM VILAYIKUNNA KARMAYOGIKAL 55 22 9 13 
113 2116 AGROFORESTRY 50 34 1 33 
114 2140 KAVI ARANGU 65 103 60 43 
115 2155 ISARAELYILAE KRISHIKAZCHAKAL 100 38 1 37 
116 2172 SWANTHARYA SHASTHRAM 60 31 15 16 
117 2209 MALABAR PADANANGAL 55 25 1 24 
118 2216 SARVA SUGANDHI VANILLA 30 49 1 48 
119 2249 PAADYA PADATHI SIDANDHAM 75 44 19 25 
120 2271 SASYASAMRAKSHANAM ANTHORIUM ORCHIDUKALIL 50 47 2 45 
121 2275 KERALATHILAE VANANJAGAL NOOTANDUKALILUDAE 70 42 22 20 
122 2289 TOURISM EMPLOYMENT AND LABOUR MARKET ISSUES 80 94 78 16 
123 2296 KERALATHILAE VANYAJEEVI SASTHANANGAL 40 31 17 14 
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124 2315 BHASHAYUM PARIBHASHAYUM 45 142 0 142 
125 2320 ERUMA VALARTHAL 35 19 9 10 
126 2326 KAARSHIKA VINJANAM II 75 46 1 45 
127 2331 KADAMANITTA KAVITHA PADANA SAMAHAARAM 130 14 3 11 
128 2355 A.C. KANNAN NAIR ORU PADANAM 65 49 1 48 
129 2404 DR. PRABHAKARA VARIYER BHASHA GAVESHANAM 

JEEVITHAM
70 33 22 11 

130 2412 ANDOORIUM 50 79 1 78 
131 2476 KANIYANMAARUDAE JEEVITHAVUM SAMSKAARAVUM 220 18 5 13 
132 2486 SAHAKARANA ACTUM CHATTANGALUM - 240 47 28 19 
133 2517 ROSE AARAMASUNDARI 75 13 1 12 
134 2518 FLASH PADICHU THUDANAGAM 115 34 24 10 
135 2522 JANTHU JANYA ROGANANGAL 115 68 8 60 
136 2573 OPPANA ENNA VATTAPATTU 65 23 1 22 
137 2575 MAPPILLA SAHITHYA PADANANGAL 120 35 1 34 
138 2600 ITHIHAASANGALUDAE KASAKK 300 17 3 14 
139 2613 MALAYALA NADAKAM TAJ VAZHI 160 26 3 23 
140 2616 OUSHADHA SASYANGAL 2 200 31 5 26 
141 2646 PRASHAEPANA KALA CHARITHRAM 80 121 20 101 
142 2678 HASYATHINTAE RASATHANDRAM 60 12 1 11 
143 2685 JAIVASANGAETHIKAYUM ELANEERGRAMAVUM 60 27 1 26 
144 2692 SHOORANATTU KUNJAN PILLA ARIVINTAE PRAKASHA 

GOPURAM
120 50 18 32 

145 2744 BAKSHYA SURAKSHAYUM YENTHRA VALKARANAVUM 110 40 1 39 
146 2748 KESARIYUDAE CHARITHRA GAVESHANANGAL 3 125 11 1 10 
147 2783 MAVU THENMAVU 85 72 36 36 
148 2785 PALLIKOODATHIL NINNU PADATHEKKU 70 34 6 28 
149 2787 KAALAVASTHA VETHIYANAVUM VANANGALUM 110 48 26 22 
150 2802 KADHAKALI MUDRA 600 13 2 11 
151 2837 NEERINTAE NERU ARIVUKAL 60 29 15 14 
152 2838 MAZHAKAALA ROGANGAL 65 53 3 50 
153 2842 M. GOVINDAN 150 18 2 16 
154 2860 MADHYA KAALA KERALA BHASHA 150 48 30 18 
155 2875 DEKSHINAINDIAN SANGEETHAM 5 600 26 4 22 
156 2879 KALAMANDALAM KALYANIKUTTY AMMA 40 101 0 101 
157 2882 MAHA DEVI VARMA 40 58 1 57 
158 2906 QUIT INDIA SAMARAVUM KERALAVUM 60 31 21 10 
159 2908 GADHYA SHILPAM 60 101 0 101 
160 2913 NALACHARITHAM ANCHAM DIVASAM 40 108 44 64 
161 2935 I.U.T. RUBBER TAPPING 75 57 1 56 
162 2953 DAMITHAM 125 63 5 58 
163 2954 THAYAL DESIGNING AND DRESS MAKING 200 37 9 28 
164 2957 IVAL POOKUM ILLANJI MARANGAL 165 26 11 15 
165 2959 AAGOLA BAKSHIYA SURAKSHA 170 15 1 14 
166 2962 UTHARA KERALATHILAE VETTUVAR 120 46 34 12 
167 2968 SAUHRIDHA KRISHIPAADAM 50 15 1 14 
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168 2976 UYIR VALA 70 88 49 39 
169 2991 NAMMUDAE KUNJU ARIYENDATHU ELLAM 75 27 2 25 
170 2993 SUBHASH CHANDRA BOSE 40 22 5 17 
171 3021 SWADESHABHIMAANI RAMAKRISHNAN PILLA 40 23 1 22 
172 3036 AKSHARAM ARIYAN 50 16 3 13 
173 3041 THONDA ROGANGAL 60 17 5 12 
174 3054 N.V. KRISHNA VARIYER 40 36 13 23 
175 3057 P.K. KAALAN 40 53 1 52 
176 3066 KERALA YAHOODARUDAE SAMSKAARIKA CHARITHRAM 150 23 11 12 
177 3079 KAARSHIKA PAMBU SETUKAL 90 60 1 59 
178 3081 PARISTHITHIYUM VIKASANAVUM 100 16 4 12 
179 3082 KURICHIYARUDAE LOKAM 60 63 40 23 
180 3090 RADIO KADHAYUM KALAYUM 80 32 1 31 
181 3098 THIRUVALLUVAR 40 16 3 13 
182 3108 CHANDANAM - 50 34 1 33 
183 3109 HARITHA BHASHA VICHARAM 50 68 0 68 
184 3112 PHYSIOLOGY ADISTHANA THATTUNGAL 100 28 15 13 
185 3113 ARIYANULLA AVAKASHA NIYAMAM 170 21 10 11 
186 3117 MULAK 50 36 2 34 
187 3138 THANDRA SAHITHYAM 75 24 8 16 
188 3142 SURAKSHITHATTUM NITHYA JEEVITHATHIL 90 40 6 34 
189 3155 AYAPPAN THEEYATU 150 23 1 22 
190 3161 JEEVA SHASTHRATHINTAE KADHA 90 280 2 278 
191 3162 R. SANKAR - 40 19 8 11 
192 3168 SWAMI THANGADHAS DYANABHOOMIKA 90 39 19 20 
193 3176 KERALATHILAE VANANGAL NOOTANDUKALILUDAE 90 49 36 13 
194 3178 PAITHRIKA KRISHI 60 42 1 41 
195 3186 JEEVANTAE KADIKAARAM 50 12 2 10 
196 3187 NETHI NETHI 150 18 4 14 
197 3189 VADAKKAN MAPILA KOLKALI PATTU 50 26 1 25 
198 3202 INFORMATION SCIENCE 65 45 32 13 
199 3213 DR.K. AYYAPPA PANICKER 40 23 1 22 
200 3214 POONTHANAM 40 33 11 22 
201 3216 C. ACHUTHA MENON 40 15 4 11 
202 3224 DEKSHINAINDIAN SANGEETHAM 3 380 35 23 12 
203 3225 MALAYALA BHASHA THOLKAPPIYATHIL 300 17 4 13 
204 3234 PANDIT RAVISANKAR 40 15 1 14 
205 3237 CHERUKADU VEKTHIYUM SAHITHYAKAARANUM 140 41 9 32 
206 3240 MAPRANAPURANAM 80 63 50 13 
207 3242 KALPANIKATHA MALAYALA KAVITHAYIL 60 45 33 12 
208 3251 DRAVIDA BHASHA VYAKARANAM 1 220 30 1 29 
209 3252 DRAVIDA BHASHA VYAKARANAM 2 200 50 34 16 
210 3253 EZHUTHACHANUM ADEHATHINTAE KAALAVUM 100 29 19 10 
211 3260 MALAYALATHILAE ENGLISH 200 33 11 22 
212 3262 PARISTHITHI DARSHANAM MALAYALA KAVITHAYIL 100 33 18 15 
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213 3263 CINEMAYUM SAMOOHAVUM 65 15 4 11 
214 3271 PAZHANJAGAL BAKSHANATHIL 80 34 1 33 
215 3275 UNNICHIRU THEVI CHARITHAM 70 89 37 52 
216 3278 PARISTHITHIYUM KANDAL KADAKALUM 60 74 57 17 
217 3280 COMPUTER PARICHAYAVUM PRAYOGAVUM 120 24 10 14 
218 3284 KRISHI PANCHAGAM 200 28 7 21 
219 3290 BHASHAYUM MAADHYAMANGALUM 75 45 1 44 
220 3304 ALANGARA ELACHEDIKAL 70 41 1 40 
221 3305 LABHAM KOYYAN PUSHPAKRISHI 100 32 1 31 
222 3319 THEYYANGALUM ANUSHTANANGALUM 110 65 1 64 
223 3323 DIVYA MAHASASYANGAL 230 19 1 18 
224 3336 SAMSKAARA VIMARSHAVUM MALAYALA BHAVANAYUM 400 34 11 23 
225 3337 DALITH PRATHYA SHASTHRAM 160 35 8 27 
226 3341 PAMBANADHI PARISTHITHIYUM PARIPALANAVUM 120 15 2 13 
227 3342 VAINJANIKA VIPLAVAM 550 16 6 10 
228 3343 KAYIKA PRAVARDANAM SASYANANGALIL 50 31 1 30 
229 3348 MANATHU PADMANABAN 40 61 51 10 
230 3350 SREENIVASA RAMANUJAN 40 39 27 12 
231 3362 CHIMMANAKKALI ORU KEEZHALAKALA 60 108 5 103 
232 3372 NATTELLU 80 60 8 52 
233 3375 FOLKLORE 210 65 0 65 
234 3385 VIVARTHANA PADANANGAL 100 40 25 15 
235 3393 RAGAVAN VAKKIL 40 96 61 35 
236 3397 MALAYALA SAHITHYA CHARITHRAM-- 180 33 11 22 
237 3400 KERALA BHASHA NIGANDU 1600 13 3 10 
238 3403 VAKKAM KHADHAR 40 124 3 121 
239 3410 DIVAN RAJA KESAVADAS 40 42 22 20 
240 3411 SANAVULLA MAKTHI THANGAL 40 58 21 37 
241 3416 NANNARTHA NIGANDU 100 80 19 61 
242 3419 DEHSHINAINDIAN SANGEETHAM 2 300 74 8 66 
243 3420 VEETUVALAPPILAE KRISHI 100 25 14 11 
244 3428 THARAVU PARIPAALANAVUM VIPANANAVUM 100 24 9 15 
245 3429 KANNUKALIKALILAE VISHABADHA 50 58 1 57 
246 3435 ORCHID 70 41 23 18 
247 3437 RUBBER MATTORU KALPPA VIRKSHAM 140 39 26 13 
248 3441 MARANGAL PRAKRUTHIKKUM MANUSHYANUM 100 15 3 12 
249 3442 KERALATHILE VANYAJEEVISANGETHANGAL 70 38 24 14 
250 3444 INCHIYUM MANJALUM 120 22 12 10 
251 3449 KARASHIKAPARAMBARYAM KERALATHIL 180 33 6 27 
252 3451 SABDAVUM CHALACHITHRAVUM 70 52 41 11 
253 3454 ANAESTHESIA ARIYENDATHELLAM 50 70 20 50 
254 3469 PACHAMALAYALAM KRITHIKALUM PADANAVUM 100 27 1 26 
255 3471 NANMAYUDE SANGEERTHANAM 70 67 1 66 
256 3480 HARITHA PADANGAL 50 39 24 15 
257 3482 NAYA NAMMUDAE NALLA SUHRTH 100 84 4 80 
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258 3488 PACHILLA FACTORY 70 29 17 12 
259 3497 KERATHILE NATTUSASYANGAL 80 31 8 23 
260 3505 VISMRITHAMAKUNNA VRIKSHANGAL 150 24 14 10 
261 3508 MANNINU ORU AMUGHAM 65 42 28 14 
262 3515 MALAYALA THIRAKADHA VALARCHAYUM VARTHAMANAVUM 100 50 26 24 
263 3521 PANDATHAE MALAYALA KARA 140 99 39 60 
264 3525 KERALATHILE VANANGAL NOOTTANDUKALILOODE - 3 210 28 13 15 
265 3531 KRISHI DEEPIKA 300 21 1 20 
266 3536 GEOGRAPHY - TRILINGUAL GLOSSARY 150 21 8 13 
267 3541 KERALATHINTE BHOOMISASTRAM 90 75 60 15 
268 3543 ALANGARA POOCHEDIKAL 100 45 21 24 
269 3550 MARAVIYUM MANASIKASAMMARDHAVUM 50 40 19 21 
270 3565 AUDHYOGIKA BHASHA NIGANDU 220 37 11 26 
271 3567 PROF.G. BALAKRISHNAN NAIR 40 74 31 43 
272 3573 E.M.S. 40 25 1 24 
273 3582 SREE NARAYANA GURU DEVA KRITHIKAL 70 61 0 61 
274 3586 MAPPILA SAMGHAKALAKAL 50 28 1 27 
275 3592 PUNNASSERY NAMBI NEELAKANTA SARMAVU 40 47 2 45 
276 3594 K.C.S.PANICKER 40 67 6 61 
277 3605 DAKSHINENDIAN SANGEETHAM 400 161 45 116 
278 3616 GAVESHANA REETHI SHASTHRAM 60 45 1 44 
279 3621 ERAPIDIYAN CHEDIKAL 50 44 30 14 
280 3622 HARITHADARSHANAM 50 71 61 10 
281 3629 CHOLESTROL 100 30 16 14 
282 3631 DAIVATHINTE PADATHALAVAN 70 24 9 15 
283 3634 BASHA KALIDASA SARVASAM 500 13 1 12 
284 3644 ENVIYUM PRAKRUTHIYUM 120 51 13 38 
285 3647 JYOTHISHAM BHARATHATHIL 150 24 1 23 
286 3661 PAITHRIKA TOURISAM KERALATHILE PAITHRIKA 

NIRMITHIKALILOODE ORU YATHRA
150 32 19 13 

287 3664 BIBLEILAE HEBREW ARAMIAC PADANGAL 60 35 23 12 
288 3665 NAPOLEON 360 34 9 25 
289 3672 VASTHU VANGUMBOZHUM VILKUMBOZHUM 110 19 7 12 
290 3679 KOOTH AMBALANGALIL 90 48 1 47 
291 3685 GANITHATHILE VINODANGAL 50 29 19 10 
292 3687 ANANTHAPURA VARNANAM PADAVUM PADANAVUM 80 130 52 78 
293 3688 VISHA SASYANANGAL 90 43 25 18 
294 3692 AUTOMOBILE MECHANIC 170 56 16 40 
295 3695 GANDHIJIYUDE ATHMAKADHA 130 83 57 26 
296 3697 CHALACHITHRATHINTAE POURUL 110 36 23 13 
297 3703 KERALATHILE KALAGRAMANGAL 50 20 1 19 
298 3711 MALAYALATHILAE PARAKEEYA PADANGAL 270 17 7 10 
299 3712 SANGEETHA KALPADRUMAM 370 13 1 12 
300 3714 MUSLIM RAJYA CHARITHRAM 140 33 22 11 
301 3718 INDIAYILAE NADHIKAL 100 53 26 27 
302 3723 MANAVA VIBAVASESHI MANAGEMENT 160 66 20 46 
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303 3727 KOCHIYUM PAALIYATHU ACHANMAARUM 70 71 61 10 
304 3737 NAKSHATHRA DEEPANGAL 100 38 21 17 
305 3738 THRIBHASHA PAZHAMCHOL NIGHANDU 200 28 16 12 
306 3758 ASAN KAVITHA 100 120 24 96 
307 3759 BALAMANI AMMA 40 80 41 39 
308 3765 NAKSHATHRA PARINAMAVUM TAMOGRTHANGALUM 100 86 3 83 
309 3768 DAIVATHINTAE PADATHALAVAN 80 186 77 109 
310 3775 KARIMPANA 60 32 1 31 
311 3776 SREENARAYANA GURU TATHUAM 50 41 24 17 
312 3795 PAITHRIKA KERALAM 150 26 3 23 
313 3802 NADAN KALIKALUM VINODANGALUM 80 38 6 32 
314 3812 MANANNAM 65 43 27 16 
315 3818 MALAYALA SAHITHYA NIRUPANAM ADARUKKAL, 

ADAYALANGAL
110 26 1 25 

316 3819 MALAYALA BHASHA SHASTHRANJAR 170 16 1 15 
317 3821 PRAKRITHIYUDAE NITHYAHARITHA VIPLAVAM 50 56 1 55 
318 3824 SAHAKAARIKALKU ORU KAIPUSTHAKAM 70 48 38 10 
319 3831 THUDIKKUNNA THALUKAL 60 15 4 11 
320 3832 AAGOLATHAPANAVUM KAALAVASTHAMATTAVUM 80 46 35 11 
321 3841 THIRUVITHAMCOOR CHARITHRAM 200 90 15 75 
322 3852 POYKAYIL SREEKUMARA GURU 40 112 0 112 
323 3854 V P SHIVA KUMAR 40 102 51 51 
324 3856 BERTAND RUSELL 40 39 10 29 
325 3859 CHANGAMPUZHA KRISHNA PILLA 40 15 4 11 
326 3864 PAZHAKOODAYILE NAVAGATHAR 100 18 1 17 
327 3879 MALAYALA CINEMA DESHAM BHASHA SAMSKAARAM 170 41 23 18 
328 3880 CINEMATOGRAPHI PADANAVUM PRAYOGAVUM 100 22 11 11 
329 3882 MARMMA CHIKILSA 50 35 25 10 
330 3890 KOLANIVAZHCHAYUM NATTURAJYANGALUM 190 30 20 10 
331 3893 THANI NAADAN MARUNAADAN 50 20 1 19 
332 3902 MANNANU JEEVAN MANNILANU JEEVAN 90 25 6 19 
333 3904 KALAVARA KEEDAROGANGAL 60 28 1 27 
334 3909 VITHAYUM VILAYUM KRISHIYUDAE NALVAZIKAL 250 60 21 39 
335 3911 ROSE AARAMASUNDARI 110 23 10 13 
336 3912 THEEYEZHUTHUKAL 180 23 4 19 
337 3914 VISHUDHA VILAVU 90 24 8 16 
338 3915 KRISHIYILAE NATTU ARIVU 65 77 5 72 
339 3916 ILAKKARI VILAKAL 55 97 6 91 
340 3917 THIRAKADHAYUDAE REETHI SHASTHRAM SAMBADANAVUM 

PADANAVUM
125 37 8 29 

341 3921 KERALAM BHOOPADANGALILUDE 450 43 1 42 
342 3935 APOORVA CHIKILSA VIDHIKAL 50 58 46 12 
343 3937 MANNILAE NIDHI 90 23 1 22 
344 3938 FLATILAE KRISHI 100 36 12 24 
345 3957 O V VIJAYAN 40 158 107 51 
346 3958 MUTHUKULAM PARVATHY AMMA 40 21 1 20 
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347 3964 THUNCHATH EZHUTHACHAN 40 56 33 23 
348 3971 SWETHASWATHAROPANISHATH 180 70 20 50 
349 3972 MARTHANDAVARMA 90 23 1 22 
350 4004 BHASHA SAHITHYAM SAMSKARAM 70 35 1 34 
351 4006 NURSARY MANAGEMENTUM ORNAMENTAL GARDENINGUM 70 28 1 27 
352 4010 PUSPA CHIKILSA 170 19 6 13 
353 4016 DEVAPRASHNAMRITHAM 525 19 3 16 
354 4018 KUMARA SAMBAVAM 80 32 17 15 
355 4022 LOKA CHARITHRAM ONNAM BAGHAM 175 75 18 57 
356 4032 CANCER - 125 20 10 10 
357 4046 THIRUKURAL 500 22 3 19 
358 4051 MOBILE PHONE SAMSKARANIRMITHIYUDE NAVA 

MADHYAMAM
120 48 28 20 

359 4052 MITTHUKALUDE NIRMITHIYUM UTHARADHUNIKATHAYUM 100 158 10 148 
360 4058 STHITHAPRANJAN 100 32 3 29 
361 4062 SHYAMASASTHRI KRITHIKAL 325 30 7 23 
362 4066 KADOPANISHATH 130 67 0 67 
363 4069 NARENDRA PRASAD ORU SAMAGRAHA PADANAM 150 14 1 13 
364 4077 NADAN BHASHA NIGHANDU 375 12 2 10 
365 4082 KERALATHINTE AADHIVASI SAMSKARAM 180 58 7 51 
366 4091 CHATTAMBISWAMIKAL JEEVITHAVUM KRITHIKALUM 600 38 22 16 
367 4092 SREENARAYANA GURUVINTE JEEVITHADARSANAM 100 40 19 21 
368 4096 NURSARY MANAGEMENTUM POONTHOTTA NIRMANAVUM 140 18 1 17 
369 4098 SAMYOGITHA KEEDAROGA NIYANDRANAM KARSHIKA 

VILAKALIL
150 18 1 17 

370 4101 SWAYAM THOZHIL SAMRAMBANGAL KARSHIKA MEGALAYIL 200 37 1 36 
371 4107 KRISHI DEEPIKA II 250 25 1 24 
372 4114 RAJEEV GANDHI 40 78 55 23 
373 4125 KOCHIYUM PAITHRIKA SMARAKANGALUM 80 14 2 12 
374 4128 JAWAHARLAL NEHRU JEEWITHAVUM VEEKSHANAVUM 90 24 2 22 
375 4132 ASANTE KAVYADARSHANAM 70 36 23 13 
376 4133 GANDHIJIYE KURICHU GODSEY 100 35 1 34 
377 4134 MARXIST SOUNDARYASASTHRAM 90 43 25 18 
378 4142 GURUSAGARAM 175 157 40 117 
379 4146 ELECTRONICS ADISTHANA TATHWANGAL 100 134 25 109 
380 4147 PLUMBING 150 63 7 56 
381 4149 SUGANDHA VYANJANAVILAKAL 100 67 1 66 
382 4156 ATHIRTHI GANDHI KHAN ABDUL GHAFAR KHAN 40 89 39 50 
383 4157 NELSON MANDELA 40 82 21 61 
384 4158 N.N.KAKKAD 40 248 200 48 
385 4165 ALBERT EINSTEIN-JEEVITHAM,SASTHRAM,DARSANAM 300 24 9 15 
386 4170 JALAPADAM 60 56 23 33 
387 4171 HISTORY STRAIGHT FORM THE HOURSES MOUTH 150 28 7 21 
388 4172 KERALATHILE DHARU SHILPPANGAL 90 34 1 33 
389 4173 MAHAKAVI KATTAKAYTHIL CHERIYAN MAPPILA 40 97 85 12 
390 4175 SREE NARAYANAGURU SARVA LOKANUROOPAN 80 44 26 18 
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391 4176 PAZHANAGLUM PAZHAVIBAVANAGLUM 60 71 1 70 
392 4179 SUGANDHA SASYANGAL 130 38 2 36 
393 4180 HOMEO A DIFFERENT SYSTEM OF MEDICINE 50 78 68 10 
394 4181 SUCHITHWAM SUNDARAM 60 35 24 11 
395 4184 AAHARAM ARIYENDATHU ELLAM 100 62 1 61 
396 4187 AYURVEDA AUSHADHA NIRMAANAM 160 75 24 51 
397 4197 SREE NARAYANA GURU DEVA KRITHIKAL 1 350 48 6 42 
398 4198 CHEMBAI VAIDYANATHA BHAGAVATHAR 40 64 40 24 
399 4199 KOLATHUNATTILE PULAYAR 150 56 30 26 
400 4203 BHAGAVATHA HRUDAYAM 300 28 13 15 
401 4204 SUSTHIRA VIKASANAM 250 53 24 29 
402 4207 HARITHAM PRAKRITHI 75 40 13 27 
403 4208 MALAYALA SAMSKARAM 500 26 1 25 
404 4211 KEEDANAASHINIKAL 120 20 2 18 
405 4214 SWATHY THIRUNAL 40 60 46 14 
406 4219 SAFDAR HASHMI 40 51 38 13 
407 4220 ARCHBISHOP BENEDICT MAR GREGORIOS 40 123 42 81 
408 4221 KERALAEEYA VAADHYAKALA 80 87 40 47 
409 4223 CHAKKA VIBHAVANGALUM,VIPANANAVUM 80 13 3 10 
410 4225 INDIA 20 20 160 29 11 18 
411 4229 ARUPATHILETHIYA KERALA THERENJEDUPPU RASHTREEYAM 70 53 37 16 
412 4232 CHARITHRATHTHIL EDAPETTA SASYANGAL 60 34 7 27 
413 4234 VITHARIVU-KARUTHALUM BHAVIYUM 140 51 7 44 
414 4235 INDIAN BHARANAGHADANA RASHTRATHINTE ADHARASILA 350 28 9 19 
415 4238 KOLKKALI REETHIYUM THARATHAMYAVUM 80 76 13 63 
416 4244 THYAGARAJA KRITHIKAL 300 34 16 18 
417 4249 KAUMUDHI TEACHER THYAGATHINTE NILAVU 50 75 33 42 
418 4250 VAASTHU SHASTHRAM ANNUM INNUM 225 39 3 36 
419 4255 GANITHASABDHAKOSAM 75 164 6 158 
420 4257 SREE NARAYANA GURU 40 86 54 32 
421 4262 ANUBOMBUKALUDEY KADHA 60 63 49 14 
422 4266 PENNUEZHUTHU 250 19 6 13 
423 4267 HOMESTAY MARKETING 60 81 42 39 
424 4268 HINDUTHWA FACISM CHARITHRAVUM,SIDHANTHAVUM 150 107 0 107 
425 4270 O N V KAVYA SAMSKRITHI 1250 309 9 300 
426 4273 SAHITHYA PADANA REKHAKAL 400 33 8 25 
427 4275 AAKAASATHILEY ALBHUTHAKAZHCHAKAL 90 28 12 16 
428 4276 CHRISTHIYA VAAMOZHI GANANGAL 90 70 50 20 
429 4277 MAHAKAVI ULLOOR PAARSWAVALKARIKKAPETTA 

VYAKTHITHWAM
75 23 1 22 

430 4279 SREE PADMANABHASWAMI SHEKTHRAM 400 151 32 119 
431 4281 NALLA DHAMPATHYAM 150 160 0 160 
432 4282 MALAYALA SAHITHYAM PARAMBARYAVUM SAMSKARAVUM 80 49 24 25 
433 4284 GRAHASTHANA GANITHAM 100 106 51 55 
434 4286 VIVEKANANDA SPARSAM UTHISHTATHA JAGRATHA 50 24 14 10 
435 4287 SWAMI VIVEKANANDANUM KERALAVUM 70 290 51 239 
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436 4288 BHARTRHUHARI VAKYAPADEEYAM (BRAHMAKANDAM) 120 47 31 16 
437 4289 ATTINGAL KALAPAM 50 54 22 32 
438 4290 LIPIPARINAMA CHARITHRAM 60 49 1 48 
439 4296 KERALA NADANAM 80 59 40 19 
440 4297 ERIC HOBSBAWM CHARITHRA RACHANAYILE VISMAYAM 75 48 25 23 
441 4298 JEEVASASTHRATHIL NINNU NAVA JEEVASASTHRATHILEK 120 40 17 23 
442 4299 MARMASASTHRAMAHARNAVAM (CHIKILSASASTHRAM) 70 66 32 34 
443 4303 VYLOPPILLI KAVITHA ORU IDATHUPAKSHA VAYANA 125 37 18 19 
444 4305 MANNILLA KRISHI 70 67 49 18 
445 4306 BHARANAKOODAVUM VIDHYABHYASAVUM KERALATHINTEY 

ANUBHAVANGAL
60 43 19 24 

446 4307 PASUVALARTHAL VANIJYADISTHANATHIL 60 18 1 17 
447 4309 SREE NARAYANA GURUDEVA KRITHIKAL SAMPOORNA 

VYAKHYANAM_BHAGAM II
350 21 3 18 

448 4310 OTTAYAN KAVAALATHINTE JEEVITHAVUM 
KALASAPARYAYUM

80 75 44 31 

449 4313 KERALAM DUTCHUKARUDEY DHRISHTIYIL 180 50 14 36 
450 4316 PASHU PARIPAALANAM 80 139 0 139 
451 4317 KAALITHEETTA VILAKAL 90 34 16 18 
452 4318 KERALA SASTHRA SANKETHIKAPARISTHITHI COUNCIL 

CHARITHRAVUM VARTHMANAVUM
130 33 4 29 

453 4319 ROGANGALUM CHIKILSAVIDHIKALUM 110 69 33 36 
454 4321 KERALATHINTE INNALEKAL 180 53 16 37 
455 4322 KERALA PANINEEYAM 475 29 4 25 
456 4324 MALAYALA SAMANTHARA MASIKA CHARITHRAM 180 74 13 61 
457 4327 SAINDHAVA NAGARIKATHA 100 39 25 14 
458 4328 MOURYAN INDIA 150 34 17 17 
459 4329 INDIAN BHARANAGHATANA 325 468 311 157 
460 4333 VARNABHAHYANAVODHANA SILPPIKAL 80 47 2 45 
461 4335 ANNAVICHARANGAL (ADIKARAM CHARITHRAM SAMSKARAM) 50 64 48 16 
462 4336 MALABAR IN THE EYES OF TRAVELLERS 50 38 22 16 
463 4337 VALARTHAN PATHU MATSYANGAL 70 45 16 29 
464 4338 PAYAR MANNINUM MANUSHYANUM CHANGATHI 80 96 1 95 
465 4340 BHASHASASTHRAM CHOMSKIKKUMAPPURAM 230 36 25 11 
466 4341 PUNARVAYANAKAL 60 66 22 44 
467 4342 VARTHAMANAPUSTHAKATHINTE VARTHAMANAM 140 88 21 67 
468 4344 K JANARDANAN PILLAI GANDHIPADHATHILE KARMAYOGI 175 270 26 244 
469 4348 THOZHILIDANGALILE MANASIKAROGYAM 90 111 0 111 
470 4349 MASHIPPENAYILEKKU MADANGAM 70 110 35 75 
471 4352 KUMARANASAN THE POET OF RENAISSANCE 70 72 23 49 
472 4354 AADHUNIKANANTHARA MALAYALA NOVEL VIPANI KALA 

PRATHYAYASASTHRAM
100 75 22 53 

473 4355 HASYAM NOVEL SILPATHIL 160 47 5 42 
474 4358 NEWS CAMERAIKKU PINNIL 90 170 26 144 
475 4359 KERALA BHASHA PADAVALI 100 133 80 53 
476 4360 BHARATHIYA NRITHANGAL 300 38 21 17 
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477 4361 SASYA ROGANIRNAYAM 80 49 1 48 
478 4362 P N PANICKER 40 133 31 102 
479 4363 SHASTHRATHILAE SOOTHRAKALIKAL 50 36 25 11 
480 4364 OUSHADHA SASYANGAL 1 300 52 22 30 
481 4366 NALLA DHAMPATHYAM 150 51 39 12 
482 4367 SAMYOGITHA KEEDAROGA NIYANDRANAM KARSHIKA 

VILAKALIL
150 44 21 23 

483 4368 PUKAYILAYUM PUKAYILAJANYAROGANGALUM 70 108 21 87 
484 4369 THAITHIREEYOPANISHATH 125 86 3 83 
485 4370 MUNDAKOPANISHATH 80 108 17 91 
486 4371 MANDOOKYOPANISHATH 60 80 0 80 
487 4372 AITHAREYOPANISHATH 60 124 39 85 
488 4373 KENOPANISHATH 70 105 21 84 
489 4374 JAIVA KRISHI 90 23 6 17 
490 4375 KOONKRISHI 50 49 2 47 
491 4377 NAYIKA NIRMITHI VAZHIYUM PORULUM 150 56 21 35 
492 4379 VENATTIL NINNU THIRUVITHAMKOOR 90 95 46 49 
493 4381 MALAYALABHASHOLPATHI VIVARANATMAKA SOOCHIKA 120 46 21 25 
494 4385 DEVAPRABHA 120 26 12 14 
495 4387 MARX@200 SAMOOHAM SAMSKARAM CHARITHRAM 250 93 4 89 
496 4388 KERALATHINTE GOKULAM 70 48 1 47 
497 4394 SASYASAMRAKSHNAM 130 46 1 45 
498 4396 ARI 90 48 1 47 
499 4397 ALAKSANDER PUSHKIN 50 88 50 38 
500 4398 NAVAMADHYAMANGAL 80 59 0 59 
501 4399 KALAVASTHAVYATHIYANAVUM AROGYAVUM 60 50 20 30 
502 4400 HOLISTIC MEDICINE 160 62 24 38 
503 4401 VYAKTHITHVA VAIKALLIYANGAL 60 264 69 195 
504 4402 AROGYAVUM SUCHITHWAVUM 50 93 37 56 
505 4404 VISHATHAROGUM 130 203 0 203 
506 4409 KAVYAKALAMARMANJANAYA KILIPATTUKARAN (STUDY) 50 94 58 36 
507 4410 NADAKAM VAZHIYUM THEERAVUM 70 65 1 64 
508 4411 KERALATHILAE CHUVAR CHITHRANGAL 200 53 1 52 
509 4412 P N PANICKER 150 24 14 10 
510 4414 ADHINIVESAKERALATHILE BHOOPARISHKARANAVUM 

SAMOOHIKA PARIVARTHANAVUM
60 53 33 20 

511 4416 BIOGAS PRASAKTHIYUM PRAYOGAVUM 60 47 33 14 
512 4418 NATAKAVUM RANGAPATAVUM NAVAKALAM NAVALOKAM 50 91 52 39 
513 4419 SHYAMAMADHAVA PADANANGAL 250 52 8 44 
514 4421 PARISTHITHI PRASHNANGAL KERALANUBHAVANGAL 60 96 33 63 
515 4422 VARDHAKYAM ADUNIKANANTHARA MALAYALA 

CHERUKATHAKALIL
90 239 28 211 

516 4423 KERALATHILE KANDALUKALUM KANDAL SAHAKARIKALUM 70 47 25 22 
517 4425 PANAM KALNANAYAM MUTHAL CRYPTO CURRENCY VARE 120 40 7 33 
518 4426 POORNAPURUSHARTHA CHANDRODAYAM 80 68 40 28 
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519 4428 RATHIYUM BHAKTHIYUM(V K GOVINDAN NAIRUDE 
KAVITHAKALILE BHAVAPRAPANCHAM)

50 145 31 114 

520 4433 MAHABHARATHAM CHARITHRAVEEDHIYILUTE 70 159 26 133 
521 4434 DAKSHINENTHYAYILE JATHIKALUM GOTHRANGALUM 

THIYYAR
80 39 12 27 

522 4435 DAKSHINENTHYAYILE JATHIKALUM GOTHRANGALUM 
VAYANATTILE CHILA ADIVASI GOTHRANGALUM

90 43 22 21 

523 4436 MATHSARAPAREEKSHAKALILE GANITHAM 100 54 24 30 
524 4437 VALLIKUDILUM PUSHPABHARANGALUM 120 45 13 32 
525 4438 KALIYEZHUTHINTE SAUNDHARYAM 70 89 64 25 
526 4440 KERALATHILE KRISHNARADHANAYUDE CHARITHRAM 90 60 11 49 
527 4442 ADVAIDA VEDANDA LEGHU NIKHANDU 70 45 11 34 
528 4444 PUTHENKERALAM KERALA SAMSKARATHINTE BOUDHA 

ADITHARA
150 45 15 30 

529 4450 VAIDYUTHA SHABDAVALI(POWER GLOSSARY) 130 83 55 28 
530 4457 NAVALIBERALISM 60 50 31 19 
531 4464 KARSHIKA PRASHNOTHARI 100 64 3 61 
532 4542 AALAPANASMRITHI 80 76 56 20 
533 4543 SANGEETHA SMRITHI 90 66 47 19 
534 4544 GANASMRITHI 100 66 47 19 
535 17085 KERALATHILE PAKSHIKAL 600 14 1 13 

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   10
(  ഖണ്ഡസിക   2-6.1   പ്രകസ്ഥാരന  )

പുസ്തക പ്രദേര്ശനതസിനസിടയസില നഷകപട പുസ്തകങ്ങള്   -   നളന്ദ

1) സുവര്ണ്ണ ജൂബസിലസി പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 2017 നവനബര് 1 മുതല 7 വകര
കമ
നന

സസില നന പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന
പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു
കട മുഖവസില

ആകക
തക

1. 2100 നനവസ്ഥാതസ്ഥാനന ആനഗനലയ 
സമൂഹതസില

1 150/- 150/-

2. 3055 സന്വേസ്ഥാതസി തസിരുനസ്ഥാള് 1 130/- 130/-

3. 3158 നപ്രസ്ഥാജക്ടസ പഠനരതീതസി 1 65/- 65/-

4. 3388 കടങഥ സക്കൗന്ദരരവന സനസസ്ഥാരവന 1 200/- 200/-

5. 3391 നകരനളസ്ഥാതസപതസി 1 50/- 50/-

6. 3474 ഗണസിതപസസിലുകള് 1 50/- 50/-

7. 3497 നകരളതസികന്റെ നസ്ഥാട്ടു സസരങ്ങള് 1 80/- 80/-

8. 8573 ഇ.എന.എസസ 1 40/- 40/-

9. 3732 ശകുന്തള 3 65/- 195/-

10. 3860 കുഞന്നമ്പരസ്ഥാര് 1 40/- 40/-

11. 3890 നകസ്ഥാളനസിവസ്ഥാഴ്ചയുന നസ്ഥാട്ടുരസ്ഥാജരങ്ങളുന 1 190/- 190/-

12. 3913 വനശവൃക്ഷതസികന്റെ നവരുകള് 1 70/- 70/-

13. 3917 തസിരകഥയുകട രതീതസിശസ്ഥാസന 
സനബസ്ഥാധനവന പഠനവന

1 125/- 125/-

14. 3997 ഒലസിവസിലയുകട പച്ച ഞരമ്പുകള് 1 60/- 60/-

15. 4160 റസി.എസസ. തസിരുമുമ്പസ 1 40/- 40/-

16. 4222 ആനകയന അദേസഭുതജതീവസി 1 50/- 50/-

17. 4259 മലയസ്ഥാള മസ്ഥാധരമന അകവന പുറവന 1 80/- 80/-

ആകക തക 1,615/-
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2)   നകസ്ഥാടയന തസിരുനകര പുസ്തക പ്രദേര്ശന വസിലപന  .   തതീയതസി   2017   ആഗസസ   3   മുതല   13   വകര 

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന
പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ
വന

പുസ്തക
ങ്ങളുകട
മുഖവസില

ആകക
തക

1. 1555 കചെറുകസിട വരവസസ്ഥായ മസ്ഥാനനജസകമന്റെസ ഒരു അനുഭവ പസ്ഥാഠന 1 26/- 26/-

2. 2109 ബക്കൗദ്ധയസ്ഥാന ശുലഫസൂതന 3 90/- 270/-

3. 2671 വതീടുന അന്പത വര്ഷവന 1 80/- 80/-

4. 2954 തയല ഡസിഷസനസിനഗസ ആന്റെസ കഡസസ നമകസിനഗസ 1 200/- 200/-

5. 3012 നയശുകസിസ്തു 1 40/- 40/-

6. 3086 സനഗതീതവന ജതീവസിതവന 1 180/- 180/-

7. 3107 വസിയറസനസ്ഥാമസികന്റെ ചെരസിതന 1 70/- 70/-

8. 3142 സുരക്ഷസിതതന്വേന നസിതര ജതീവസിതതസില 1 90/- 90/-

9. 3340 നകരള നസിയമസഭസ്ഥാ ചെരസിതവന ധര്മവന 1 100/- 100/-

10. 3361 തയല 1 150/- 150/-

11. 3446 ആറങ്ങള് മുതല ധൂമനകതകള് വകര 1 50/- 50/-

12. 3509 കലഡസ അഥവ കറുതതീയന വസിഷബസ്ഥാധ പ്രശനങ്ങളുന 
പരസിഹസ്ഥാരങ്ങളുന 

1 50/- 50/-

13. 3701 എകന്റെ പതപ്രവര്തന അനുഭവങ്ങള് 1 70/- 70/-

14. 3768 ഷദേവതസികന്റെ പടതലവന് 1 80/- 80/-

15. 3789 വസിശുദ്ധ അലനഫസ്ഥാണ്സസ്ഥാമ 1 40/- 40/-

16. 3843 ഭഗവതസഗതീത 1 450/- 450/-

17. 3894 നസ്ഥാടസനലകമസ്ഥാഴസികള് 1 75/- 75/-

18. 3959 തസിലകന 1 40/- 40/-

19. 4100 പഴക്കുടയസില നവസ്ഥാഗതര് 1 100/- 100/-

20. 4183 അസസിനരസ്ഥാഗങ്ങള് 1 60/- 60/-

21. 4224 പനമ്പസിള്ളസി നഗസ്ഥാവസിന്ദനമനനസ്ഥാന് 1 150/- 150/-

22. 4225 ഇന്തര 20 -20 1 160/- 160/-

ആകക തക 2,531/-
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3)   കകസ്ഥാലന ജസിലസ്ഥാ ഷലബ്രറസി കക്കൗണ്സസില പുസ്തകനമള   2017,   ഏപ്രസില   15   മുതല   18   വകര

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന
പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു
കട മുഖവസില

ആകക
തക

1. 3416 നസ്ഥാനസ്ഥാര്ത നസിഘണ്ടു 2 100/- 200/-

2. 3622 ഹരസിതദേര്ശനന 1 50/- 50/-

3. 3693 ഇന്തരന് ഭരണഘടന 1 300/- 300/-

4. 3762 തച്ചനസ്ഥാടര് 1 70/- 70/-

5. 3800 മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷ ചെരസിതന 1 190/- 190/-

6. 3810 കവസിത കതകരകഞ്ഞെടുത 
പ്രബനന

1 130/- 130/-

7. 3899 പസി. കൃഷ്ണപസിള്ള 1 40/- 40/-

8. 3916 ഇലകറസി വസിളകള് 1 55/- 55/-

9. 3949 മണസിമസ്ഥാധവ ചെസ്ഥാകരസ്ഥാര് 1 40/- 40/-

10. 4022 നലസ്ഥാകചെരസിതന 1 175/- 175/-

11. 4133 ഗസ്ഥാനസികയക്കുറസിച്ചസ നഗസ്ഥാഡസകസ 1 100/- 100/-

12. 4148 നലസ്ഥാകചെരസിതന രണസ്ഥാന ഭസ്ഥാഗന 1 150/- 150/-

13. 2924 ഗന്ഥശസ്ഥാല പ്രസസ്ഥാനന 1 80/- 80/-

14. 3984 മഹസ്ഥാത്മസ്ഥാവസിനനസ്ഥാകടസ്ഥാപന 1 120/- 120/-

ആകക തക 1700/-
   

4)   ചെനനശഖരന്നസ്ഥായര് നസഡസിയതസികല ഭസ്ഥാഗരമസ്ഥാല ഓഡസിനറസ്ഥാറസിയതസില   2017   ആഗസസ   1   മുതല
10   വകര നടതസിയ പുസ്തകനമള

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന
പുസ്തകതസികന്റെ

എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളുകട

മുഖവസില

ആകക
തക

1. 1776 അനുമസ്ഥാനന വരസ്ഥാഖരസ്ഥാനവന പഠനവന 1 40/- 40/-

2. 1993 പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗസിക വരസ്ഥാകരണന 1 82/- 82/-

3. 2207 നകരള സലനസ്ഥാമനകസ്ഥാശന ഭസ്ഥാഗന 1 1 160/- 160/-
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4. 2476 കണസിയസ്ഥാന്മസ്ഥാരുകട ജതീവസിതവന 
സനസസ്ഥാരവന

1 220/- 220/-

5. 3139 തസിരുപസ്ഥാഷവ 2 50/- 100/-

6. 3690 റസിനമസ്ഥാടസ കസന്സസിനഗസ 1 60/- 60/-

7. 3695 ഗസ്ഥാനസിജസിയുകട ആത്മകഥ 1 130/- 130/-

8. 3801 ചെസിലമ്പസ, കതയന ഉതസപതസിയുന 
ചെരസിതവന

1 70/- 70/-

9. 3998 പഞസ്ഥായതസ രസ്ഥാജസ 1 125/- 125/-

10. 4048 ചെരസിതവന ഭസ്ഥാവനയുന നനസ്ഥാവല 
കലയുന

1 80/- 80/-

11. 4135 ഋതപര്ണനഘസ്ഥാഷസ 1 40/- 40/-

ആകക തക 1,107/-
         
5)    നകസ്ഥാടയന    34-  ാസ്ഥാമതസ  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  പുസ്തകനമള  ,    ദേര്ശന  കള്ച്ചറല  കസന്റെറസില  വച്ചസ    2017
നവനബര്   17   മുതല   26   വകര

കമ നന സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന
പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു

കട
മുഖവസില

ആകക
തക

1. 0008 നഡസ്ഥാ. അനനബദേസകര് നവസ്ഥാളരന 4  2 90/- 180/-

2. 0031 നഡസ്ഥാ. അനനബദേസകര് നവസ്ഥാളരന 16 2 40/- 80/-

3. 15009 ട്രസ്ഥാവന്കൂര് ആര്കസിനയസ്ഥാളജസികല 
സതീരതീസസ

1 280/- 280/-

4. 3253 എഴുതച്ഛനുന അനദ്ദേഹതസികന്റെ 
കസ്ഥാലവന

1 100/- 100/-

5. 3300 നകരള സനസസ്ഥാര ചെരസിത നസിഘണ്ടു 1 650/- 650/-

6. 3329 വസ്ഥാലമതീകസിയുകട നലസ്ഥാകതസിലൂകട 1 50/- 50/-

7. 3357 നപ്രനനസതീര് 1 40/- 40/-

8. 3407 ജയപ്രകസ്ഥാശസ നസ്ഥാരസ്ഥായണ് 2 40/- 80/-

9. 3453 ദേന്തനരസ്ഥാഗങ്ങള് 1 75/- 75/-
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10. 3515 മലയസ്ഥാള തസിരകഥസ്ഥാ വളര്ച്ചയുന 
വര്തമസ്ഥാനവന

1 100/- 100/-

11. 3523 ആദേസിവസ്ഥാസസികളുകട നലസ്ഥാകന 
വനവസ്ഥാസസികള്

3 140/- 420/-

12. 3585 ഹൃദേയന ഒരു 
സനഗതീനതസ്ഥാപകരണമസ്ഥാണസ

1 50/- 50/-

13. 3683 ശരതീര രസതന്ത്രന 1 60/- 60/-

14. 3700 നവദേ ശബ രത്നസ്ഥാകരന ഷബബസിള് 
നസിഘണ്ടു

1 750/- 750/-

15. 3736 നഗസ്ഥാത ഭസ്ഥാഷയസില നസിന്നു മലയസ്ഥാള 
ലസിപസിയസിനലകസ

1 70/- 70/-

16. 3745 വടകന് മലയസ്ഥാളന 1 170/- 170/-

17. 3767 ഇന്തരസ്ഥാചെരസിതന പ്രസ്ഥാചെതീനകസ്ഥാലന 1 70/- 70/-

18. 3770 മലയസ്ഥാള കചെറുകഥ 21-ാം 
നൂറസ്ഥാണസില

1 60/- 60/-

19. 3780 ഷപതനഗസ്ഥാറസസ 2 40/- 80/-

20. 3887 മുലനനഴസി 2 40/- 80/-

21. 3899 പസി കൃഷ്ണപസിള്ള 1 40/- 40/-

22. 3955 എസസ. ഗുപന് നസ്ഥായര് 2 40/- 80/-

23. 3961 ഡസ്ഥാവഞസി 2 40/- 80/-

24. 3981 ഷലഫസ ഇന്ഷുറന്സസ എനസ 
എന്തസിനസ എങ്ങസികന

1 80/- 80/-

25. 4042 കക.സസി നകശവപസിള്ള 2 40/- 80/-

26. 4055 തസിരുവസിതസ്ഥാനകൂര് ചെരസിതതസികല 
ചെസില ഏടുകള്

1 55/- 55/-

27. 4093 നകരള നലസ്ഥാകചെരസിതതസിലൂകട 1 190/- 190/-

28. 4112 ശങരസ്ഥാചെസ്ഥാരരര് 1 40/- 40/-

29. 4137 ഗസിഫസിതസ നഹസ്ഥാളസിവഡസികന്റെ 
പസിതസ്ഥാവസ

2 40/- 80/-

30. 4184 ആഹസ്ഥാരന അറസിനയണതസ എലസ്ഥാന 1 100/- 100/-
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31. 4215 കളരസിപയറസ നകരളതസികന്റെ 
ശകസിയുന സക്കൗന്ദരരവന

1 375/- 375/-

32. 4234 വസിതറസിവസ കരുതലുന ഭസ്ഥാവസിയുന 1 140/- 140/-

33. 4261 പസി വസിശന്വേനഭരന് ഗസ്ഥാനസിയന് 
നസസ്ഥാഷരലസിസസ

1 200/- 200/-

34. 3078 ഹൃദേയതസിലൂകട ബ്രസിടതീഷസ 
ബനങ്ങള്

1 210/- 210/-

35. 3145 ഭസ്ഥാരതതീയ ഗണസിതന 1 150/- 150/-

36. 3351 ഷവകന മുഹമദേസ ബഷതീര് 1 40/- 40/-

ആകക തക 5,385/-

6)    കൃതസി  -    അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന  സസ്ഥാഹസിനതരസ്ഥാലസവന    2018    മസ്ഥാര്ച്ചസ    1    മുതല    11    വകര
കകസ്ഥാച്ചസി മഷറന് ഷഡവസില 

കമ നന സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന
പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു
കട മുഖവസില

ആകക
തക

1. 0020 നഡസ്ഥാ. അനനബദേസകര് നവസ്ഥാളരന 10 1 115/- 115/-

2. 0030 നഡസ്ഥാ. അനനബദേസകര് നവസ്ഥാളരന 15 1 125/- 125/-

3. 15010 ആര്കസിനയസ്ഥാളജസി നവസ്ഥാളരന 7 1 230/- 230/-

4. 2894 സര്കവ്വ 1 140/- 140/-

5. 2801 രകന 1 75/- 75/-

6. 2975 ആരരഭടതീയന 1 180/- 180/-

7. 2885 ലസിനയസ്ഥാ നടസ്ഥാള്നസസ്ഥായസ 1 40/- 40/-

8. 16056 എന്.വസി. കൃഷ്ണവസ്ഥാരരര് 1 60/- 60/-

9. 3037 നസ്ഥാസസികസ്ഥാ നരസ്ഥാഗന 1 70/- 70/-

10. 3282 മഴകസ്ഥാല നരസ്ഥാഗന 1 70/- 70/-

11. 3285 ചെലച്ചസിത സമതീക്ഷ 2 75/- 150/-

12. 3304 അലങസ്ഥാര ഇലകച്ചടസികള് 1 70/- 70/-

13. 3318 നവലകസ്ഥാല നരസ്ഥാഗന 1 60/- 60/-

14. 3343 കസ്ഥായസിക പ്രവര്തനന 1 50/- 50/-

15. 3356 നതസ്ഥാപസിലഭസ്ഥാസസി 1 40/- 40/-
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16. 3430 സഹകരണ ബസ്ഥാങസിനഗസ 1 120/- 120/-

17. 3434 വതീടസില ഒരു അനകന്വേറസിയന 1 70/- 70/-

18. 3437 റബ്ബര് മകറസ്ഥാരു കലക വൃക്ഷന   1 140/- 140/-

19. 3441 മരങ്ങള് പ്രകൃതസിക്കുന 1 100/- 100/-

20. 3443 ഉതരവസ്ഥാദേസിത ടൂറസിസന 1 80/- 80/-

21. 3444 ഇ ഞസിയുന മഞ്ഞെളുന 1 120/- 120/-

22. 3445 നകരളതസികല മത്സരങ്ങള് 1 100/- 100/-

23. 3453 ദേന്തനരസ്ഥാഗന 1 75/- 75/-

24. 3459 കഹര്ണസിയ 1 60/- 60/-

25. 3463 ഭക്ഷരവസിഷബസ്ഥാധ 2 70/- 140/-

26. 3491 നദേശതീനയസ്ഥാദേരസ്ഥാനന 1 80/- 80/-

27. 3497 നകരളതസികല നസ്ഥാട്ടുസസരങ്ങള് 3 80/- 240/-

28. 3554 വസ്ഥാടസ ഈസസ കറ്റ്യൂ തസിയറസി 1 75/- 75/-

29. 3620 കഥസ്ഥാപ്രസനഗന 1 120/- 120/-

30. 3632 നതീര്മസ്ഥാതളന 1 120/- 120/-

31. 3633 സ്തനസ്ഥാര്ബുദേന 1 80/- 80/-

32. 3644 എന് വസി യുന പ്രകൃതസിയുന 1 120/- 120/-

33. 3654 ഭസ്ഥാരതതീയ ചെസിന്ത 1 330/- 330/-

34. 3664 ഷബബസിള് ഹതീബ്രു 1 60/- 60/-

35. 3676 വരസ്ഥാകരണപ്രനവശസിക 1 80/- 80/-

36. 3714 മുസ്ലതീനരസ്ഥാജരന 1 140/- 140/-

37. 3732 ശകുന്തള 1 65/- 65/-

38. 3747 കറുകപഴുത്തുകള് 1 90/- 90/-

39. 3789 അലനഫസ്ഥാണ്സസ്ഥാമ 1 40/- 40/-

40. 3811 നമലപത്തൂര് 1 40/- 40/-

41. 3828 ചെടമ്പസി സന്വേസ്ഥാമസി 1 75/- 75/-

42. 3836 കതീര്തന സസ്ഥാഹസിതരന 1 170 170/-

43. 3893 തനസിനസ്ഥാടന് മറുനസ്ഥാടന് 1 50/- 50/-

44. 3904 കലവറ കതീടന 1 60/- 60/-

45. 3916 ഇലകറസി 1 55/- 55/-
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46. 3917 തസിരകഥയുകട നതീതസിശസ്ഥാസന 
സനബസ്ഥാധനവന പണവന

1 125/- 125/-

47. 3951 ഉണ്ണയസ്ഥാര്ച്ച 1 40/- 40/-

48. 3964 തഞകതഴുതച്ഛന് 1 40/- 40/-

49. 3972 മസ്ഥാര്തസ്ഥാണ്ഡവര്മ 1 90/- 90/-

50. 4003 കസ്ഥാവരസരസസികല രസ്ഥാഗപക്കൗര്ണമസി 1 250/- 250/-

51. 4006 നഴറസി മസ്ഥാനനജസകമന്റെസ 1 70/- 70/-

52. 4031 പരസിസസിതസി ദേര്ശനന 1 60/- 60/-

53. 4094 വതീട്ടുവളപസികല കൃഷസി 2 100/- 200/-

54. 4095 വസ്ഥാഴ- വസിത്തു മുതല വസിപണസി വകര 1 70/- 70/-

55. 4096 നഴറസി മസ്ഥാനനജസകമന്റുന പൂനന്തസ്ഥാട 
നസിര്മസ്ഥാണവന

1 140/- 140/-

56. 4099 നഡസ്ഥാ. എന.എസസ. സന്വേസ്ഥാമസിനസ്ഥാഥന് 5 60/- 300/-

57. 4100 പഴക്കൂടയസികല നവസ്ഥാഗതര് 1 100/- 100/-

58. 4101 കൃഷസിദേതീപസിക 2 1 250/- 250/-

59. 4138 ടൂര് ഷഗഡസിനഗസ 1 125/- 125/-

60. 4144 പ്രസിയകപട മസ്ഥാര്കസ 1 50/- 50/-

61. 4149 സുഗനവരജന വസിളകള് 1 100/- 100/-

62. 4165 ആലബര്ടസ ഐന്സതീന് 1 300/- 300/-

63. 4171 ഹസിസറസി 1 150/- 150/-

64. 4179 സുഗന സസരങ്ങള് 1 130/- 130/-

65. 4180 നഹസ്ഥാമസിനയസ്ഥാ 1 50/- 50/-

66. 4181 ശുചെസിതന്വേന 2 60/- 120/-

67. 4182 പ്രകൃതസി ജതീവനന 1 50/- 50/-

68. 4187 ആയുര്നവദേ 1 160/- 160/-

69. 4132 ആശസ്ഥാകന്റെ കസ്ഥാവരദേര്ശനന 1 60/- 60/-

70. 4234 വസിതറസിവസ 1 140/- 140/-

71. 4243 സസ്ഥാഹസിതരന 1 90/- 90/-

72. 4286 വസിനവകസ്ഥാനന്ദ സ്പര്ശന 1 50/- 50/-
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73. 4298 ജതീവശസ്ഥാസതസില നസിനസ 
നവജതീവശസ്ഥാസതസിനലകസ

2 120/- 240/-

74. 4305 മണ്ണസിലസ്ഥാകൃഷസി 1 70/- 70/-

75. 4306 ഭരണകൂടവന വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസവന 1 60/- 60/-

76. 4316 പശു പരസിപസ്ഥാലനന 1 80/- 80/-

77. 4317 കസ്ഥാലസിതതീറ വസിള 1 90/- 90/-

78. 4327 ഷസനവ നസ്ഥാഗരസികത 1 100/- 100/-

ആകക തക 8,520/-

7)    കകസ്ഥാച്ചസി അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന   2017   ഡസിസനബര്   1    മുതല   10    വകര എറണസ്ഥാകുളതപന്
ഷമതസ്ഥാനതസ
കമ നന സസില

നന
പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു
കട മുഖവസില

ആകക
തക

1. 3260 മലയസ്ഥാളതസികല ഇനഗതീഷസ 1 200/- 200/-

2. 3433 കമ്പറ്റ്യൂടര് ഒരു ആമുഖന 1 50/- 50/-

3. 3614 കസിയസ്ഥാരത്ന ദേതീപസിക 1 50/- 50/-

4. 3952 നകസ്ഥാവസിലന് 1 40/- 40/-

5. 4148 നലസ്ഥാകചെരസിതന 1 150/- 150/-

6. 4182 പ്രകൃതസിജതീവനന 1 50/- 50/-

7. 4210 ദേലസിതസ പഠനന 1 80/- 80/-

8. 4250 വസ്ഥാസ്തു 1 225/- 225/-

ആകക 845/-

        
8)   എറണസ്ഥാകുളന വസിമന്സസ അനസസ്ഥാസസിനയഷന് ഹസ്ഥാളസില   2017   ഒനക്ടസ്ഥാബര്   5   മുതല   15   വകര
കമ നന സസില

നന
പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി
കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു
കട മുഖവസില

ആകക
തക

1. 1798 വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസതസികന്റെ ദേസ്ഥാര്ശനസികത 1 52/- 52/-

2. 1848 അനമരസികന് ഐകരതസികന്റെ ചെരസിതന 1 120/- 120/-

3. 2255 ടസ്ഥാന്സന് മുതല സകതീര് ഹഷസന് 
വകര

1 75/- 75/-
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4. 3009 വസിലസ്ഥാസസിനസി 1 40/- 40/-

5. 3101 സസി.എന്. ശ്രതീകണ്ഠന് നസ്ഥായര് 1 40/- 40/-

6. 3451 ശബവന ചെലച്ചസിതവന 1 70/- 70/-

7. 3644 എന്.വസി. യുന പ്രകൃതസിയുന 1 120/- 120/-

8. 4054 ജതീവസിതനയറുന നദേവതകള് 1 50/- 50/-

9. 4058 സസിതപ്രജന് 1 100/- 100/-

10. 4132 ആശസ്ഥാകന്റെ കസ്ഥാവരദേര്ശനന 1 70/- 70/-

11. 4192 നകരളതീയ നനവസ്ഥാതസ്ഥാനന വസിചെസിന്തനന 1 90/- 90/-

ആകക 827/-
      
9) ആറസിങ്ങല നഗരസഭസ്ഥാ പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന 2018 ജനുവരസി 10 മുതല 16 വകര
കമ നന സസില

നന
പുസ്തകതസികന്റെ  നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസികന്റെ
എണ്ണന

കുറവസ വന
പുസ്തകങ്ങളു
കട മുഖവസില

ആകക
തക

1. 3271 പഴങ്ങള് ഭക്ഷണതസിനസ 1 80/- 80/-

2. 4210 ദേളസിതസ പഠനന സന്വേതന്വേന സനസസ്ഥാരന 
സസ്ഥാഹസിതരന

2 80/- 160/-

ആകക 2,40/

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന   11

(  ഖണ്ഡസിക   2-9.4   പ്രകസ്ഥാരന  )

പുസ്തകപ്രദേര്ശനതസിനസിടയസില  നഷകപട  പുസ്തകങ്ങള്    -    നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ  പ്രസ്ഥാനദേശസിക
നകനന

1) കണ്ണൂര് മഹസ്ഥാത്മ മന്ദസിരന പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന   2017   ഓഗസസ   1   മുതല   7   വകര

കമ നന സസില

നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി

കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന

പുസ്തകങ്ങളുകട

മുഖവസില

ആകക

തക

1. 1859 പൂകമ്പസ്ഥാടസിയുന അലര്ജസിയുന 1 36/- 36/-

2. 2901 നസ്ഥായ നമ്മുകട നല സുഹൃതസ 3 100/- 300/-

3. 3027 റൂനസസ്ഥാ 3 60/- 180/-

4. 3260 മലയസ്ഥാളതസികല ഇനഗതീഷസ 5 200/- 1000/-

5. 3522 മത്സര നലസ്ഥാകതസികല 

വസിസ്മെയങ്ങള്

1 80/- 80/-

6. 3544 വസികനസസ്ഥാരസ്ഥാഭസ്ഥായസിയുന ഇന്തരയുകട 

ബഹസിരസ്ഥാകസ്ഥാശ ചെരസിതവന

4 50/- 200/-

7. 3833 അപസര്പക കഥകള് 2 100/- 200/-

ആകക 1,996/-

2) തസിരൂര് മലയസ്ഥാളന സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല   2018   കഫബ്രുവരസി   21   മുതല   26   വകര

കമ നന സസില

നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി

കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന

പുസ്തകങ്ങളു

കട മുഖവസില

ആകക

തക

1. 3226 സസിനസിമയുകട നതീതസിസസ്ഥാരന 1 70/- 70/-

2. 15021 സസി. നകശവന് 1 115/- 115/-

ആകക 185/-
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3) വയനസ്ഥാടസ കലപറ എസസ  .  എസസ  .  എ പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന   2017      നവനബര്   10   മുതല   12   വകര
കമ നന സസില

നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി

കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന

പുസ്തകങ്ങളു

കട മുഖവസില

ആകക

തക

1. 2730 നകരളതസികല പക്ഷസി കൂടുകള് 4 160/- 640/-

2. 2740 മനുഷര അവകസ്ഥാശന സനരക്ഷണന 1 75/- 75/-

3. 2756 കചെറുനശരസി 1 40/- 40/-

4. 2837 നനരസികന്റെ നനരറസിവകള് 1 60/- 60/-

ആകക 815/-

4) മുറകതസ്ഥാരു  പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന  നടകസ്ഥാവസ  നഗള്സസ  ഹയര്  കസകന്റെറസി  സ്കൂള്  നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ

2017   ഒനക്ടസ്ഥാബര്   23   മുതല   25   വകര

കമ നന സസില

നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി

കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന

പുസ്തകങ്ങളു

കട മുഖവസില

ആകക

തക

1. 3797 ഖസിലജസി വനശന 2 70 140/-

ആകക 140/-

5) വസിദേരസ്ഥാരനഭന  സനസസ്ഥാന  സര്നഗസ്ഥാത്സവന    2017    നടകസ്ഥാവസ  ഗവ  .    വസി  .  എച്ചസ  .  എസസ  .  എസസ
പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന   2017   ഡസിസനബര്   27   മുതല   30   വകര
കമ നന സസില

നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി

കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന

പുസ്തകങ്ങളു

കട മുഖവസില

ആകക

തക

1. 2723 സസി.എന്. ശ്രതീകണ്ഠന് നസ്ഥായര് 1 40 40/-

2. 3757 സസി.എച്ചസ. മുഹമദേസനകസ്ഥായ 2 40 80/-

ആകക 120/-

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -199- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



6) തൃശ്ശൂര് സസ്ഥാഹസിതര അകസ്ഥാദേമസി പുസ്തനകസ്ഥാത്സവന   2017   നവനബര്   1   മുതല   6   വകര

കമ നന സസില

നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കുറവസ വന

പുസ്തകതസി

കന്റെ എണ്ണന

കുറവസ വന

പുസ്തകങ്ങളു

കട മുഖവസില

ആകക

തക

1605 അകക്കൗണന്സസി 1 42/- 42/-

ആകക 42/-

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന 12

(  ഖണ്ഡസിക   2-9.5   പ്രകസ്ഥാരന  )

നകസ്ഥാഴസിനകസ്ഥാടസ പ്രസ്ഥാനദേശസിക നകനന നഗസ്ഥാഡക്കൗണ്  -  നസസ്ഥാകസ കവരസിഫസിനകഷന് റസിനപസ്ഥാര്ടസ
പ്രകസ്ഥാരന കുറവള്ള പുസ്തകങ്ങള്

കമ
നന

സസില
നന

പുസ്തകന കുറവസ മുഖവസില ആകക

1 3356 നതസ്ഥാപസിലഭസ്ഥാസസി  1 40 40

2 3375 നഫസ്ഥാകസ നലസ്ഥാര് 2 210 420

3 3386 ചെലച്ചസിത സസിദ്ധസ്ഥാന്തങ്ങള് 1 70 70

4 3507 രസ്ഥാമന് പ്രഭസ്ഥാവന 1 50 50

5 3565 മലയസ്ഥാളന ഇനഗതീഷസ ഔനദേരസ്ഥാഗസിക 
ഭസ്ഥാഷ നസിഘണ്ടു 

2 220 440

6 3628 പ്രപഞതസിനസ ഒരസ്ഥാമുഖന 2 150 300

7 3638 നഡസ്ഥാ ബസി ആര് അനനബദേസ കര് 1 40 40

8 3660 ഭസ്ഥാരതതസികന്റെ സസ്ഥാനസകസ്ഥാരസിക 
ധര്മന 

1 50 50

9 3663 ഭദ്രകസ്ഥാളസിപസ്ഥാടസ 2 75 150

10 3693 ഇന്തരന് ഭരണഘടന 2 300 600

11 3694 നദേവ പ്രശസ നസ്ഥാമൃതന 1 160 160

12 3717 ബക്കൗദ്ധ സന്വേസ്ഥാധതീനന നകരളതസില 4 90 360

13 3741 അവകസ്ഥാദേര് കുടസി നഹ 2 40 80

14 3752 ടുറസിസന ബസിസസിനസസ നഹസ്ഥാനനസ 1 80 80

15 3753 ആനത്മസ്ഥാപനദേശ ശതകന 1 50 50

16 3766 ഇന്തരസ്ഥാചെരസിതന മധരകസ്ഥാലന 1 80 80

17 3837 പസനളനറസ്ഥാ റസിപബസികസ 2 300 600

18 3843 ഭഗവതസഗതീത 1 450 450

19 3844 മലബസ്ഥാര് കുടസിനയറന 2 175 350
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20 3893 തനസിനസ്ഥാടന് മറുനസ്ഥാടന് 1 50 50

21 3908 നകരളതസികന്റെ കസ്ഥാര്ട്ടൂണ് ചെരസിതന 5 80 400

22 3977 തസിനകസ്ഥാടസിയന് 1 40 40

23 4133 ഗസ്ഥാനസികയകുറസിച നഗസ്ഥാഡസ കസ 1 100 100

24 4146 ഇലനകസ്ഥാണസികസ അടസിസസ്ഥാന തതന്വേന 3 100 300

25 4213 സന്വേസ്ഥാമസി വസിനവകസ്ഥാനന്ദന് 1 40 40

26 4258 തലനശരസിയുകട നനവസ്ഥാതസ്ഥാന ചെരസിതന 13 100 1300

27 1859 പൂകമ്പസ്ഥാടസിയുന അലര്ജസിയുന 1 36 36

28 2031 കരസ്ഥാന്സറുന നറഡസിനയസ്ഥാകതറസ്ഥാപസിയുന 2 55 110

29 2081 സഹകസ്ഥാരസികള്കകസ്ഥാരു ഷകപ്പുസ്തകന 2 55 110

30 2189 വസ്ഥാകമസ്ഥാഴസിയുകട സക്കൗന്ദരര ശസ്ഥാസന 1 70 70

31 2212 നസ്ഥാടന്പസ്ഥാട്ടുകള് മലയസ്ഥാളതസില 1 160 160

32 2347 നകരളതസികല തനത കലകള് 1 35 35

33 2439 ഗസ്ഥാഥ 1 60 60

34 2715 എന് വസി കൃഷ്ണവസ്ഥാരസിയര് 1 40 40

35 2758 കബതീര്ദേസ്ഥാസസ 1 40 40

36 2881 മദേര്കതനരസ 1 40 40

37 2906 കന്വേസിറസിന്തരസ്ഥാ സമരവന നകരളവന 4 60 240

38 2941 ജനകതീയ ടൂറസിസന 1 65 65

39 2962 ഉതരനകരളതസികല നവട്ടുവര് 1 120 120

40 3039 ക്ഷയനരസ്ഥാഗന 2 60 120

41 3042 അസസിനരസ്ഥാഗങ്ങള് 2 60 120

42 3058 ഉപനരസ്ഥാസ സസ്ഥാഹസിതരന 4 100 400

43 3067 ഏകനലസ്ഥാക സസ്ഥാമ്പതസിക ദേര്ശനന 
ഒരു മസ്ഥാര്ഗനരഖ 

1 90 90

44 3074 എഴുതസികന്റെ ചെനകസ്ഥാന്തന 1 100 100

45 3086 സനഗതീതവന ജതീവസിതവന 1 180 180

46 3158 കപ്രസ്ഥാജകസ പഠന രതീതസി 1 65 65

47 3164 രണസ്ഥാന നലസ്ഥാകമഹസ്ഥായുദ്ധന 1 280 280
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48 3190 മണസിപ്രവസ്ഥാള കസ്ഥാവരമസ്ഥാലസിക 1 50 50

49 3196 നസ്ഥാടന് ശസ്ഥാസ സസ്ഥാനങതസിക 
പസ്ഥാരമ്പരരന 

1 70 70

50 3233 മക്കൗലസ്ഥാന അബ്ദുള് കലസ്ഥാന ആസസ്ഥാദേസ 1 40 40

51 3271 പഴങ്ങള് ഭക്ഷണതസില 2 80 160

52 3282 മഴകസ്ഥാല നരസ്ഥാഗങ്ങള് 1 70 70

53 3336 സസ്ഥാനസസ കസ്ഥാരസിക വസിമര്ശനവന 
മലയസ്ഥാള സസ്ഥാഹസിതരവന 

1 400 400

93 ആകക തക 9871/-

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന  13

(ഖണ്ഡസിക 3-9.1 പ്രകസ്ഥാരന)

സന്വേകസ്ഥാരര സസ്ഥാപനങ്ങകള ഏലപസിച്ച ഡസി  .  റസി  .  പസി നജസ്ഥാലസികള്

സസില നന പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ  ഡസി.റസി.പസി യസ
കചെലവഴസിച്ച തക 

4208 മലയസ്ഥാള സനസസ്ഥാരന 16,409 

4172 നകരളതസികല ദേസ്ഥാരുശസിലപങ്ങള് 2,140 

4201 കൃതസിമ അവയവങ്ങളുകട നലസ്ഥാകന 2,441 

4207 ഹരസിതന പ്രകൃതസി 1,233 

4215 കളരസിപയറസ നകരളതസികന്റെ ശകസിയുന സക്കൗന്ദരരന 10,139 

4165 ആലബര്ടസ ഐന്സതീന് 9,922 

4231 മധു (ആദേരന അറസിവസ നസിറവസ) 7,076 

4236 ചുവര് ചെസിതകല ഒരു സസ്ഥാനങതസിക പഠനന 18,559 

4218 റസി. പത്മനസ്ഥാഭന് കുടസികളുകട കഥസ്ഥാകസ്ഥാരന് 2,102 

4223 ചെകസ വസിഭവങ്ങളുന വസിപണനവന 3,926 

4040 ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനകതയുകട കവസ്ഥാടന 2,482 

4253 ബഷതീറസികല സൂഫസി 4,743 

4202 മലയസ്ഥാള വരസ്ഥാകരണന സനവസ്ഥാദേങ്ങള് സമനന്വേയങ്ങള് 2,805 

4234 വസിതറസിവസ കരുതലുന ഭസ്ഥാവസിയുന 4,724 

4318 നകരളശസ്ഥാസ സസ്ഥാനങതസിക കക്കൗണ്സസില ചെരസിതവന 
വര്തമസ്ഥാനവന

7,092 

4252 പരനദേശസികള് കണസ ഇന്തര 2,824 

4262 അണുനബസ്ഥാനബുകളുകട കഥ 2,833 

4298 ജതീവശസ്ഥാസതസില നസിനസ നവജതീവശസ്ഥാസതസിനലകസ 5,317 

4079 ശബപ്രപഞന 2,121 

4193 ഉതരനകരളതസികല നയസ്ഥാഗതീസമുദേസ്ഥായന 1,018 

4204 സുസസിരവസികസനന 10,767 
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4199 നകസ്ഥാലത്തുനസ്ഥാടസികല പുലയര് 4,041 

4033 നഹസ്ഥാമസിനയസ്ഥാപതസിയുന ബസ്ഥാലചെസികസിത്സയുന 5,978 

4245 തസിരകസ്ഥാഴ്ചയുകട സക്കൗന്ദരരദേര്ശനങ്ങള് 4,895 

4254 ആത്മകഥനപസ്ഥാകല 4,914 

4226 നമ്പൂതസിരസി ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ നസിഘണ്ടു 10,019 

4227 എതസിര് ദേസിശയസില സസ്ഥാഹസിതരചെരസിതതസികല 
പക്ഷപസ്ഥാതങ്ങള്

5,384 

4228 ഈനശസ്ഥാവസ്ഥാനസസ്ഥാപനസിഷതസ 1,539 

4229 അറുപതസികലതസിയ നകരള കതകരകഞ്ഞെടുപസ രസ്ഥാഷ്ട്രതീയന 2,584 

4087 ഭസ്ഥാരതരത്നന ബസി.ആര്. അനനബദേസകര് 3,907 

4235 ഇന്തരന് ഭരണഘടന രസ്ഥാഷ്ട്രതസികന്റെ ആധസ്ഥാരശസില 14,896 

4251 സസിനസിമ, ഇനകല, ഇനസ നസ്ഥാകള 3,926 

4238 നകസ്ഥാലകളസി - രതീതസിയുന തസ്ഥാരതമരവന 2,238 

4241 ഐന്തസിണകളസില നഹമന്തന 3,495 

4240 നതസ്ഥാറങ്ങള് കതയങ്ങള് 3,307 

4051 കമസ്ഥാഷബല നഫസ്ഥാണ് സനസസ്ഥാര നസിര്മസിതസിയുകട 
നവമസ്ഥാധരമന

4,040 

4242 ഗണസിതവസിനശ്ലേഷണ തതന്വേങ്ങള് 9,940 

4232 ചെരസിതതസില ഇടകപട സസരങ്ങള് 1,950 

4248 സതീ ശസ്ഥാകതീകരണവന സതീപദേവസി സന്വേയന പഠന 
പ്രകൃയയുന

1,672 

4249 കക്കൗമുദേസിടതീച്ചര് തരസ്ഥാഗതസികന്റെ നസിലസ്ഥാവസ 2,258 

4246 നസ്ഥാടതസികന്റെ നസ്ഥാനസ്ഥാര്തങ്ങള് 3,508 

3890 നകസ്ഥാളനസി വസ്ഥാഴ്ചയുന നസ്ഥാട്ടു രസ്ഥാജരങ്ങളുന 6,966 

4239 നകരള മുന്സസിപസ്ഥാലസിറസി ആകന കതകരകഞ്ഞെടുപസ 
ചെടങ്ങളുന

6,778 

4259 മലയസ്ഥാള മസ്ഥാധരമന- അകവന പുറവന 2,824 

4258 തലനശരസിയുകട നനവസ്ഥാതസ്ഥാനന 3,831 

4265 ചെനനസ്ഥാത്സവന 7,605 

4264 കണ്ണന്നദേവന് കുന്നുകള് 2,851 
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4052 മസിത്തുകളുകട നസിര്മസിതസിയുന ഉതരസ്ഥാധുനസികതയുന 3,698 

4273 സസ്ഥാഹസിതരപഠനങ്ങള് 14,642 

4283 വസിഷ നജരസ്ഥാത്സസിനസിക 5,427 

4284 ഗന്ഥസസ്ഥാന ഗണസിതന 3,403 

4286 വസിനവകസ്ഥാനന്ദസ്പര്ശന- ഉതസിഷത ജസ്ഥാഗത 1,827 

4295 അനുഷസ്ഥാനങ്ങളസികല സതീസന്വേരൂപന 1,855 

4297 എറസികസനഹബസസസബസ്ഥാന ചെരസിതരചെനയസികല വസിസ്മെയന 2,660 

4276 കസിസ്തതീയ വസ്ഥാകമസ്ഥാഴസി ഗസ്ഥാനങ്ങള് 3,495 

4281 നല ദേസ്ഥാമ്പതരന 4,667 

4299 മര്മശസ്ഥാസമഹസ്ഥാര്ണവന 2,584 

4310 ഒറയസ്ഥാന് - കസ്ഥാവസ്ഥാലതസികന്റെ ജതീവസിതവന 
കലസ്ഥാസപരരയുന

2,843 

4323 ഇന്തരസ്ഥാചെരസിതവന ചെരസിതകസ്ഥാരന്മസ്ഥാരുന 3,686 

4303 ഷവനലസ്ഥാപസിള്ളസി ഒരു ഇടതപക്ഷ വസ്ഥായന 4,496 

4307 പശുവളര്തല വസ്ഥാണസിജരസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസില 1,874 

4308 അധസികസ്ഥാരന സസ്ഥാഹസിതരതസില സമകസ്ഥാലസികവസ്ഥായനകള് 6,726 

4325 പ്രസ്ഥാകസ ചെരസിതന 2,128 

4336 മലബസ്ഥാര് ഇന് ദേ ഐസസ ഓഫസ ട്രസ്ഥാവനലഴസ 1,513 

4341 പുനര്വസ്ഥായനകള് 2,159 

4233 മസ്ഥാങ്കുളന വസിഷ്ണുനമ്പൂതസിരസി 2,361 

4173 കടകയതസില കചെറസിയസ്ഥാന് മസ്ഥാപസിള്ള 1,226 

4155 കസ്ഥാകനസ്ഥാടന് 1,082 

3947 ബസ്ഥാലഗനഗസ്ഥാധരതസിലകന് 1,142 

3964 എഴുതച്ഛന് 1,842 

4219 സഫസദേര്ഹശസി 1,022 

4220 ആര്ച്ചസ ബസിഷപസ കബനഡസിക്ടസ മസ്ഥാര്ഗസിനഗസ്ഥാറസിയസസ 1,142 

4151 കക.ടസി. മുഹമദേസ 1,142 

4158 എന്.എന്. കകസ്ഥാടസ 1,226 

4198 കചെഷമ്പ ഷവദേരനസ്ഥാഥ ഭസ്ഥാഗവതര് 1,214 
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4109 സസിസര് നമരസി ബനസിഞ 1,226 

4177 ചെസിതസിര തസിരുനസ്ഥാള് ബസ്ഥാലരസ്ഥാമവര്മ 1,802 

ആകക 3,32,129/-

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന  14
(ഖണ്ഡസിക 3-9.2 പ്രകസ്ഥാരന)

പ്രൂഫസ റതീഡസിങ്ങസിനസ സന്വേകസ്ഥാരരവരകസികകള നസിനയസ്ഥാഗസിച്ച പുസ്തകങ്ങള്

സസില നന പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ പ്രൂഫസ
റതീഡസിനഗസിനസ

കചെലവഴസിച്ച തക 

4172 നകരളതസികല ദേസ്ഥാരുശസിലപങ്ങള് 952 

4215 കളരസിപയറസ നകരളതസികന്റെ ശകസിയുന സക്കൗന്ദരരന 2,248 

4165 ആലബര്ടസ ഐന്സതീന് 3,576 

4231 മധു (ആദേരന അറസിവസ നസിറവസ)

4236 ചുവര് ചെസിതകല ഒരു സസ്ഥാനങതസിക പഠനന 1,600 

4218 റസി. പത്മനസ്ഥാഭന് കുടസികളുകട കഥസ്ഥാകസ്ഥാരന് 888 

4040 ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനകതയുകട കവസ്ഥാടന 1,080 

4253 ബഷതീറസികല സൂഫസി 2,024 

4202 മലയസ്ഥാള വരസ്ഥാകരണന സനവസ്ഥാദേങ്ങള് സമനന്വേയങ്ങള് 1,216 

4252 പരനദേശസികള് കണ ഇന്തര 1,200 

4254 ആത്മകഥനപസ്ഥാകല അകസിറകുറനസസ്ഥാവ 2,304 

3879 മലയസ്ഥാള സസിനസിമ നദേശന, ഭസ്ഥാഷ, സനസസ്ഥാരന 2,768 

4228 ഈനശസ്ഥാവസ്ഥാനസസ്ഥാപനസിഷതസ 728 

4235 ഇന്തരന് ഭരണഘടന രസ്ഥാഷ്ട്രതസികന്റെ ആധസ്ഥാരശസില 4,944 

4051 കമസ്ഥാഷബല നഫസ്ഥാണ് സനസസ്ഥാര നസിര്മസിതസിയുകട നവമസ്ഥാധരമന 1,680 

4242 ഗണസിതവസിനശ്ലേഷണ തതന്വേങ്ങള് 4,224 

4247 നകരളതസികല കുടുനബശ്രതീ ഇടകപടലുകള് 2,496 

4259 മലയസ്ഥാള മസ്ഥാധരമന- അകവന പുറവന 1,580 

4263 മലയസ്ഥാള സനസ്കൃത നസിഘണ്ടു 7,080 

4283 വസിഷ നജരസ്ഥാത്സസിനസിക 2,890 

4295 അനുഷസ്ഥാനങ്ങളസികല സതീസന്വേരൂപന 1,020 

4281 നല ദേസ്ഥാമ്പതരന 2,530 

4328 മക്കൗരരന് ഇന്തര 2,180 
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4323 ഇന്തരസ്ഥാചെരസിതവന ചെരസിതകസ്ഥാരന്മസ്ഥാരുന 1,910 

4303 ഷവനലസ്ഥാപസിള്ളസി ഒരു ഇടതപക്ഷ വസ്ഥായന 2,380 

4325 പ്രസ്ഥാകസ ചെരസിതന 1,060 

4327 ഷസനവ നസ്ഥാഗരസികത 1,730 

ആകക 58,288

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -209- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അനുബനന   15

(ഖണ്ഡസിക 3-9.3 പ്രകസ്ഥാരന)
എഡസിറസിനഗസിനസ സന്വേകസ്ഥാരരവരകസികകള നസിനയസ്ഥാഗസിച്ച പുസ്തകങ്ങള്

സസില നന പുസ്തകന എഡസിറസിനഗസിനസ
കചെലവഴസിച്ച തക

4201  കൃതസിമ അവയവങ്ങളുകട നലസ്ഥാകന 2417

4033  നഹസ്ഥാമസിനയസ്ഥാപതസിയുന ബസ്ഥാലചെസികസിത്സയുന 9450

4113 നകരളന ഡചകസ്ഥാരുകട ദൃഷസിയസില 10012

4155  കസ്ഥാകനസ്ഥാടന് 1365

3947  ബസ്ഥാലഗനഗസ്ഥാധര തസിലകന് 1554

4151  കക.ടസി മുഹമദേസ 1092

4158  എന്.എന് കകസ്ഥാടസ 1743

ആകക 27,633/-
                     

                                                                  

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -210- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അനുബനന 16 

(ഖണ്ഡസിക 3-15 പ്രകസ്ഥാരന)

ഡസി  .  റസി  .  പസി ചെസ്ഥാര്ജസ അനുവദേസിച്ച പുന  :  പ്രസസിദ്ധതീകരണ   പുസ്തകങ്ങള്

സസില നന പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്
രജസിസറസില

നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ള
തക

3343 കസ്ഥായസിക പ്രവര്ധനന സസരങ്ങളസില 1,075 

4269 കുടസിച്ചസ്ഥാതന് പഠനങ്ങള് 2,881 

4061 ദേക്ഷസിനണന്തരന് സനഗതീതന 6,358 

4189 അഷസ്ഥാനഗദേര്ശനന 3,190 

4197 ശ്രതീനസ്ഥാരസ്ഥായണഗുരു നദേവ കൃതസികള് 9,416 

4211 കതീടനസ്ഥാശസിനസികള് 4,936 

4224 പനമ്പസിള്ളസി നഗസ്ഥാവസിന്ദനമനനസ്ഥാന് 3,410 

4225 ഇന്തര 2020 നവസഹസസ്ഥാബ ദേര്ശനന 4,312 

4212 വതീണസ്ഥാനബസ്ഥാധസിനസി ഭസ്ഥാഗന 1 2,728 

3879 മലയസ്ഥാള സസിനസിമ നദേശന, ഭസ്ഥാഷ, സനസസ്ഥാരന 3,537 

4222 ആന എന അദേസഭുതജതീവസി 814 

4176 പഴങ്ങള് പഴവസിഭവങ്ങള് 1,855 

4221 നകരളതീയ വസ്ഥാദേരകല 1,260 

4263 മലയസ്ഥാള സനസ്കൃത നസിഘണ്ടു 8,827 

4266 കപകണ്ണഴുതസ 5,280 

4280 രുദ്രസ്ഥാക്ഷമസ്ഥാല 3,286 

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -211- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



4302 കകസ്ഥാലന ചെരസിതതസികല നസ്ഥാഴസിക കല്ലുകള് 1,914 

4287 സന്വേസ്ഥാമസി വസിനവകസ്ഥാനന്ദനുന നകരളവന 1,540 

4315 ബഷതീറസികന്റെ നപസ്ഥാലതീസസ 1,254 

4316 പശുപരസിപസ്ഥാലനന 1,672 

4317 കസ്ഥാലസിതതീറ വസിളകള് 1,474 

4305 മണ്ണസിലസ്ഥാകൃഷസി 1,342 

4313 നകരളന  ഡചകസ്ഥാരുകട  ദൃഷസിയസില  (നകരളന
ഒരു ലന്തകസ്ഥാരകന്റെ ദൃഷസിയസില)

6,377 

ആകക 78,738

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -212- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അനുബനന 17

(ഖണ്ഡസിക 3-16 പ്രകസ്ഥാരന)
ഡസി  .  റസി  .  പസി ചെസ്ഥാര്ജസ അനുവദേസിച്ച  ,   സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഡസി  .  റസി  .  പസി 
നസിര്വ്വഹസിച്ച പുസ്തകങ്ങള്

സസില നന പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ കപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് രജസിസറസില
നരഖകപടുതസിയസിട്ടുള്ള തക 

4247 നകരളതസികല കുടുനബശ്രതീ ഇടകപടലുകള് 5,966 

4255 ഗണസിതശബനകസ്ഥാശന 2,812 

4260 നകരളതസികല  ആദേസിവസ്ഥാസസി  സമൂഹങ്ങളുന  കുടുനബശ്രതീ
ഇടകപടലുകളുന

4,332 

4261 പസി. വസിശന്വേനഭരന്- ഗസ്ഥാനസിയന് നസസ്ഥാഷരലസിസസ 6,289 

4267 നഹസ്ഥാന നസ മസ്ഥാര്കറസിനഗസ 1,672 

4277 മഹസ്ഥാകവസി ഉളര് പസ്ഥാര്ശന്വേവതസകരസികകപട വരകസിതന്വേന 2,622 

4290 ലസിപസി പരസിണസ്ഥാമ ചെരസിതന 2,014 

4293 ബഷതീറസികന്റെ നപസ്ഥാലതീസസ 2,166 

4282 മലയസ്ഥാള സസ്ഥാഹസിതരന- പസ്ഥാരമ്പരരവന സനസസ്ഥാരവന 3,192 

4306 ഭരണകൂടവന  വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസവന  നകരളതസികന്റെ
അനുഭവങ്ങള്

2,242 

4328 മക്കൗരരന് ഇന്തര 4,256 

4289 ആറസിങ്ങല കലസ്ഥാപന 1,520 

4327 ഷസനവ നസ്ഥാഗരസികത 3,382 

4335 അനവസിചെസ്ഥാരങ്ങള്(അധസികസ്ഥാരന, ചെരസിതന, സനസസ്ഥാരന) 1,862 

4344 കക. ജനസ്ഥാര്ദ്ദേനപസിള്ള ഗസ്ഥാനസിപഥതസികല കമര്നയസ്ഥാഗസി 6,422 

ആകക 50,749

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -213- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അനുബനന 18

(ഖണ്ഡസിക 3-17 പ്രകസ്ഥാരന)
സന്വേകസ്ഥാരര പ്രസുകളസില പ്രസിന്റെസ കചെയ്ത പുസ്തകങ്ങള്

പ്രസസികന്റെ നപരസ പ്രസിന്റെസ കചെയ്ത പുസ്തകതസികന്റെ സസില നന/ നപരസ പ്രസിന്റെസ കചെയകപട
ആകക

പുസ്തകങ്ങളുകട
എണ്ണന

മറതസില പ്രസിനന്റെഴസ

4208/ മലയസ്ഥാള സനസസ്ഥാരന
4223/ ചെക വസിഭവങ്ങളുന വസിപണനവന
4253/ ബഷതീറസികല സൂഫസി
4202/ മലയസ്ഥാള വരസ്ഥാകരണന സനവസ്ഥാദേങ്ങള്         

സമനന്വേയങ്ങള്
4234/ വസിതറസിവസ കരുതലുന ഭസ്ഥാവസിയുന
4218/ ടസി. പത്മനസ്ഥാഭന്
4040/ ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനസികതയുകട കവസ്ഥാടന
4250/ വസ്ഥാസ്തു അന്നുന ഇന്നുന

8

അശന്വേനസി പ്രസിനന്റെഴസ

4172/ നകരളതസികല ദേസ്ഥാരുശസിലപങ്ങള്
4201/ കൃതൃമ അവയവങ്ങളുകട നലസ്ഥാകന
4207/ ഹരസിതന പ്രകൃതസി
4215/ കളരസിപയറസ നകരളതസികന്റെ ശകസിയുന 

സക്കൗന്ദരരവന
4186/ മറവസി നരസ്ഥാഗങ്ങള്
4188/ സര്പദേനശനന

6

കസന്റെസ നജസ്ഥാസഫസ പ്രസസ
4165/ ആലബര്ടസ ഐന്സതീന്
4231/ മധു
4236/ ചുമര്ചെസിതകള ഒരു സസ്ഥാനങതസിക പഠനന 3

ഷടന ഓഫസ കസറസ
പ്രസിനന്റെഴസ

4318/ നകരള ശസ്ഥാസ സസ്ഥാനങതസിക കക്കൗണ്സസില 1

ആകക 18

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -214- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



അനുബനന 19

(ഖണ്ഡസിക 3-18.4 പ്രകസ്ഥാരന)
പുസ്തക പ്രസസിദ്ധതീകരണന സനബനസിച്ച ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള കചെലവസ വസിവരങ്ങള്

സസില
നന

പുസ്തകതസികന്റെ നപരസ പ്രസിന്റെസിന
ഗസ

ചെസ്ഥാര്ജസ

ഡസി .റസി
.പസി

ചെസ്ഥാര്ജസ

കവര് 
/

ഇനര്
നപജസ
ഡസി

ഷസ
ന്

ചെസ്ഥാര്
ജസ

കവര് /
ഇനര്
നപജസ
സസി റസി

പസി
മള്ടസി
കളര്
പ്രസി

ന്റെസിനഗസ
ചെസ്ഥാര്ജസ

പരസിഭസ്ഥാ
ഷക
കന്റെ

പ്രതസി
ഫലന

ഗസസ
എഡസി
ററുകട
പ്രതസി
ഫലന

പ്രൂഫസ
റതീഡസിന

ഗസ
ചെസ്ഥാര്ജസ

നപപറസി
കന്റെ വസില

ആകക 

4208 മലയസ്ഥാള സനസസ്ഥാരന 86370 16409 3000 8680 89300 203759 

4172 നകരളതസികല 
ദേസ്ഥാരുശസിലപങ്ങള്

2140 3500 952 6592 

4201 കൃതസിമ അവയവങ്ങളുകട 
നലസ്ഥാകന

2441 2000 2417 6858 

4207 ഹരസിതന പ്രകൃതസി 1233 3000 4233 

4215 കളരസിപയറസ നകരളതസികന്റെ 
ശകസിയുന സക്കൗന്ദരരന

1000 1000 

4165 ആലബര്ടസ ഐന്സതീന് 40980 9922 5000 13600 3576 25676 98754 

4231 മധു (ആദേരന അറസിവസ നസിറവസ) 34944 7076 1000 3080 9845 55945 

4236 ചുവര് ചെസിതകല ഒരു 
സസ്ഥാനങതസിക പഠനന

199220 18559 1000 4250 1600 57189 281818 

4218 റസി. പത്മനസ്ഥാഭന് കുടസികളുകട 
കഥസ്ഥാകസ്ഥാരന്

7308 2102 1000 3080 888 6637 21015 

4223 ചെക വസിഭവങ്ങളുന 
വസിപണനവന

8790 2000 8680 15421 34891 

4040 ഫ്രസ്ഥാന്സസ കസ്ഥാലപനകതയുകട 
കവസ്ഥാടന

8874 2482 1000 3080 1080 7870 24386 

4250 വസ്ഥാസ്തു അന്നുന ഇന്നുന 48330 1000 3700 29117 82147 

4253 ബഷതീറസികല സൂഫസി 16704 4743 1000 3080 2024 14021 41572 

4202 മലയസ്ഥാള വരസ്ഥാകരണന 
സനവസ്ഥാദേങ്ങള് സമനന്വേയങ്ങള്

9942 2805 1000 3080 1216 8687 26730 
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4234 വസിതറസിവസ കരുതലുന 
ഭസ്ഥാവസിയുന

19788 1000 3480 27754 52022 

4318 നകരളശസ്ഥാസ സസ്ഥാനങതസിക 
കക്കൗണ്സസില ചെരസിതവന 
വര്തമസ്ഥാനവന

98000 7092 1000 3320 12976 122388 

3343 കസ്ഥായസിക പ്രവര്ധനന 
സസരങ്ങളസില

9575 1000 10380 20955 

4269 കുടസിച്ചസ്ഥാതന് പഠനങ്ങള് 13350 2881 1000 3480 16832 37543 

4252 പരനദേശസികള് കണ ഇന്തര 13262 2824 1000 3480 1200 16073 37839 

4262 അണുനബസ്ഥാനബുകളുകട കഥ 9502 1000 3080 7113 20695 

4298 ജതീവശസ്ഥാസതസില നസിനസ 
നവജതീവശസ്ഥാസതസിനലകസ

18880 5317 1000 3480 22526 51203 

4061 ദേക്ഷസിനണന്തരന് സനഗതീതന 58501 6358 11280 100539 176678 

4079 ശബപ്രപഞന 9795 2121 1000 3480 12278 28674 

4189 അഷസ്ഥാനഗദേര്ശനന 23546 3190 3480 29168 59384 

4197 ശ്രതീനസ്ഥാരസ്ഥായണഗുരു നദേവ 
കൃതസികള്

79820 9416 3480 70704 163420 

4193 ഉതരനകരളതസികല 
നയസ്ഥാഗതീസമുദേസ്ഥായന

8572 1018 2000 11247 22837 

4204 സുസസിരവസികസനന 36350 10767 1000 47947 96064 

4199 നകസ്ഥാലത്തുനസ്ഥാടസികല പുലയര് 16452 4041 3000 15019 38512 

4033 നഹസ്ഥാമസിനയസ്ഥാപതസിയുന 
ബസ്ഥാലചെസികസിത്സയുന

23768 5978 1000 3480 9450 18730 62406 

4245 തസിരകസ്ഥാഴ്ചയുകട 
സക്കൗന്ദരരദേര്ശനങ്ങള്

21389 4895 1000 3480 27915 58679 

4254 ആത്മകഥനപസ്ഥാകല 
അകസിറകുറനസസ്ഥാവ

23546 1000 3480 29718 57744 

4211 കതീടനസ്ഥാശസിനസികള് 19878 4936 1125 26768 52707 

4224 പനമ്പസിള്ളസി 
നഗസ്ഥാവസിന്ദനമനനസ്ഥാന്

24308 3410 32245 59963 

4225 ഇന്തര 2020 
നവസഹസസ്ഥാബ ദേര്ശനന

37307 4312 75595 117214 

4212 വതീണസ്ഥാനബസ്ഥാധസിനസി ഭസ്ഥാഗന 1 19922 2728 1000 3480 25182 52312 

3879 മലയസ്ഥാള സസിനസിമ നദേശന, 
ഭസ്ഥാഷ, സനസസ്ഥാരന

27735 3537 1000 35421 67693 

4226 നമ്പൂതസിരസി ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ നസിഘണ്ടു 31206 1000 40345 72551 
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4222 ആന എന അദേസഭുതജതീവസി 8418 814 8672 17904 

4227 എതസിര് ദേസിശകള് 
സസ്ഥാഹസിതരചെരസിതതസികല 
പക്ഷപസ്ഥാതങ്ങള്

22192 5384 1000 28969 57545 

4228 ഈനശസ്ഥാവസ്ഥാനസസ്ഥാപനസിഷതസ 9575 1000 728 10380 21683 

4229 അറുപതസികലതസിയ നകരള 
കതകരകഞ്ഞെടുപസ രസ്ഥാഷ്ട്രതീയന

11977 2584 1000 14555 30116 

4087 ഭസ്ഥാരതരത്നന ബസി.ആര്. 
അനനബദേസകര്

17586 1000 21577 40163 

4176 പഴങ്ങള് പഴവസിഭവങ്ങള് 10830 1000 11898 23728 

4235 ഇന്തരന് ഭരണഘടന 
രസ്ഥാഷ്ട്രതസികന്റെ ആധസ്ഥാരശസില

60030 14896 1000 16892
4

4944 71593 321387 

4251 സസിനസിമ, ഇനകല, ഇനസ 
നസ്ഥാകള

17862 3926 1000 3480 22146 48414 

4238 നകസ്ഥാലകളസി - രതീതസിയുന 
തസ്ഥാരതമരവന

10842 2238 3000 15532 31612 

4241 ഐന്തസിണകളസില നഹമന്തന 15650 3495 1000 20019 40164 

4240 നതസ്ഥാറങ്ങള് കതയങ്ങള് 14049 3307 1500 16509 35365 

4051 കമസ്ഥാഷബല നഫസ്ഥാണ് 
സനസസ്ഥാര നസിര്മസിതസിയുകട 
നവമസ്ഥാധരമന

16593 4040 1000 3080 1680 12933 39326 

4242 ഗണസിതവസിനശ്ലേഷണ 
തതന്വേങ്ങള്

37280 9940 1000 3480 69976 4224 46817 172717 

4232 ചെരസിതതസില ഇടകപട 
സസരങ്ങള്

9430 1950 1000 6492 18872 

4247 നകരളതസികല കുടുനബശ്രതീ 
ഇടകപടലുകള്

22743 5966 1000 3080 2496 17560 52845 

4248 സതീ ശസ്ഥാകതീകരണവന 
സതീപദേവസി സന്വേയന പഠന 
പ്രകസിയയുന

7452 1672 1000 3080 5457 18661 

4221 നകരളതീയ വസ്ഥാദേരകല 10896 1260 2500 8680 13890 37226 

4249 കക്കൗമുദേസിടതീച്ചര് തരസ്ഥാഗതസികന്റെ 
നസിലസ്ഥാവസ

8321 2258 1000 3480 5687 20746 

4246 നസ്ഥാടകതസികന്റെ 
നസ്ഥാനസ്ഥാര്തങ്ങള്

15650 2000 6080 21116 44846 

4255 ഗണസിതശബനകസ്ഥാശന 13218 2812 1000 3480 15694 36204 
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3890 നകസ്ഥാളനസി വസ്ഥാഴ്ചയുന നസ്ഥാട്ടു 
രസ്ഥാജരങ്ങളുന

29318 1000 3480 36949 70747 

4239 നകരള മുന്സസിപസ്ഥാലസിറസി ആകന
കതകരകഞ്ഞെടുപസ ചെടങ്ങളുന

31172 6778 1000 27640 66590 

4260 നകരളതസികല ആദേസിവസ്ഥാസസി 
സമൂഹങ്ങളുന കുടുനബശ്രതീ 
ഇടകപടലുകളുന

16653 4332 1000 3080 12703 37768 

4259 മലയസ്ഥാള മസ്ഥാധരമന- അകവന 
പുറവന

11600 2824 1000 3080 1580 9183 29267 

4258 തലനശരസിയുകട നനവസ്ഥാതസ്ഥാനന 14627 3831 1000 3080 11254 33792 

4261 പസി. വസിശന്വേനഭരന്- ഗസ്ഥാനസിയന്
നസസ്ഥാഷരലസിസസ

26919 6289 1000 5280 39998 79486 

4263 മലയസ്ഥാള സനസ്കൃത നസിഘണ്ടു 71254 8827 1000 3480 7080 83226 174867 

4265 ചെനനസ്ഥാത്സവന 23900 7605 1000 3480 19869 55854 

4266 കപകണ്ണഴുതസ 36350 5280 1000 3480 48627 94737 

4267 നഹസ്ഥാനനസ മസ്ഥാര്കറസിങസ 8662 1672 1000 3480 10000 24814 

4264 കണ്ണന്നദേവന് കുന്നുകള് 9812 2851 1000 6080 12915 32658 

4052 മസിത്തുകളുകട നസിര്മസിതസിയുന 
ഉതരസ്ഥാധുനസികതയുന

14603 3698 1000 3480 11794 34575 

4273 സസ്ഥാഹസിതരപഠനങ്ങള് 51527 1000 3480 41814 97821 

4277 മഹസ്ഥാകവസി ഉളര് 
പസ്ഥാര്ശന്വേവതസകരസികകപട 
വരകസിതന്വേന

11468 2622 1000 3080 8045 26215 

4290 ലസിപസി പരസിണസ്ഥാമ ചെരസിതന 9418 2014 1000 3080 6388 21900 

4283 വസിഷ നജരസ്ഥാത്സസിനസിക 20753 5427 1000 3080 2890 16015 49165 

4284 ഗന്ഥസസ്ഥാന ഗണസിതന 13566 3403 1000 3080 10115 31164 

4286 വസിനവകസ്ഥാനന്ദസ്പര്ശന- 
ഉതസിഷത ജസ്ഥാഗത

8660 1827 1000 3480 10759 25726 

4293 ബഷതീറസികന്റെ നപസ്ഥാലതീസസ 10896 2166 1000 3480 12467 30009 

4295 അനുഷസ്ഥാനങ്ങളസികല സതീ 
സന്വേരൂപന

8477 1855 1000 3080 1020 7033 22465 

4280 രുദ്രസ്ഥാക്ഷമസ്ഥാല 24564 3286 13880 34537 76267 

4297 എറസികസനഹബസസസബസ്ഥാന 
ചെരസിതരചെനയസികല വസിസ്മെയന

13130 2660 1000 3480 14934 35204 

4302 കകസ്ഥാലന ചെരസിതതസികല 
നസ്ഥാഴസിക കല്ലുകള്

14412 1914 6080 18988 41394 

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -218- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



4276 കസിസ്തതീയ വസ്ഥാകമസ്ഥാഴസി 
ഗസ്ഥാനങ്ങള്

12541 3495 1000 5680 9627 32343 

4281 നല ദേസ്ഥാമ്പതരന 22176 1000 3480 2530 25752 54938 

4287 സന്വേസ്ഥാമസി വസിനവകസ്ഥാനന്ദനുന 
നകരളവന

13130 1540 3480 14934 33084 

4282 മലയസ്ഥാള സസ്ഥാഹസിതരന- 
പസ്ഥാരമ്പരരവന സനസസ്ഥാരവന

12577 3192 1000 3080 9597 29446 

4299 മര്മശസ്ഥാസമഹസ്ഥാര്ണവന 10392 2584 1000 3080 7941 24997 

4306 ഭരണകൂടവന വസിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസവന 
നകരളതസികന്റെ അനുഭവങ്ങള്

11914 2242 1000 3480 12847 31483 

4310 ഒറയസ്ഥാന് - കസ്ഥാവസ്ഥാലതസികന്റെ 
ജതീവസിതവന കലസ്ഥാസപരരയുന

12493 2843 1000 3080 8873 28289 

4328 മക്കൗരരന് ഇന്തര 17950 4256 1000 3480 2180 22905 51771 

4315 ബഷതീറസികന്റെ നപസ്ഥാലതീസസ 10896 1254 3480 12467 28097 

4316 പശുപരസിപസ്ഥാലനന 13262 1672 3480 16073 34487 

4317 കസ്ഥാലസിതതീറ വസിളകള് 11914 1474 1000 8680 15342 38410 

4323 ഇന്തരസ്ഥാചെരസിതവന 
ചെരസിതകസ്ഥാരന്മസ്ഥാരുന

16646 3686 1000 3480 34300 1910 20058 81080 

4303 ഷവനലസ്ഥാപസിള്ളസി ഒരു 
ഇടതപക്ഷ വസ്ഥായന

16725 1000 3080 2380 13324 36509 

4305 മണ്ണസിലസ്ഥാകൃഷസി 10896 1342 6080 13714 32032 

4313 നകരളന ഡചകസ്ഥാരുകട 
ദൃഷസിയസില (നകരളന ഒരു 
ലന്തകസ്ഥാരകന്റെ ദൃഷസിയസില)

29076 6377 1000 3480 10012 34861 84806 

4289 ആറസിങ്ങല കലസ്ഥാപന 6475 1520 1000 3080 5043 17118 

4307 പശുവളര്തല 
വസ്ഥാണസിജരസ്ഥാടസിസസ്ഥാനതസില

7500 1000 5680 6560 20740 

4308 അധസികസ്ഥാരന സസ്ഥാഹസിതരതസില
സമകസ്ഥാലസികവസ്ഥായനകള്

24841 6726 1000 3080 19224 54871 

4325 പ്രസ്ഥാകസ ചെരസിതന 9900 2128 1000 3480 1060 12278 29846 

4327 ഷസനവ നസ്ഥാഗരസികത 15496 3382 1000 3480 1730 18540 43628 

4335 അനവസിചെസ്ഥാരങ്ങള്(അധസികസ്ഥാ
രന, ചെരസിതന, സനസസ്ഥാരന)

8441 1862 1000 3080 5974 20357 

4336 മലബസ്ഥാര് ഇന് ദേ ഐസസ 
ഓഫസ ട്രസ്ഥാവനലഴസ

7428 1513 1000 3080 5250 18271 

4341 പുനര്വസ്ഥായനകള് 9478 2159 1000 3080 6906 22623 
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4344 കക. ജനസ്ഥാര്ദ്ദേനപസിള്ള 
ഗസ്ഥാനസിപഥതസികല 
കമര്നയസ്ഥാഗസി

23816 6422 1000 3080 18396 52714 

4233 മസ്ഥാങ്കുളന വസിഷ്ണുനമ്പൂതസിരസി 8506 2361 1000 9431 21298 

4173 കടകയതസില കചെറസിയസ്ഥാന് 
മസ്ഥാപസിള്ള

9812 1226 650 2180 8954 22822 

4155 കസ്ഥാകനസ്ഥാടന് 8750 1082 650 2180 1365 8402 22429 

3947 ബസ്ഥാലഗനഗസ്ഥാധരതസിലകന് 8660 1142 650 2180 1554 8402 22588 

3964 എഴുതച്ഛന് 8750 1842 650 2180 8402 21824 

4219 സഫസദേര്ഹശസി 8572 1022 650 2180 7851 20275 

4220 ആര്ച്ചസ ബസിഷപസ കബനഡസിക്ടസ
മസ്ഥാര്ഗസിനഗസ്ഥാറസിയസസ

8660 1142 650 2180 8402 21034 

4151 കക.ടസി. മുഹമദേസ 8660 1142 650 2180 1092 8402 22126 

4158 എന്.എന്. കകസ്ഥാടസ 9707 1226 650 2180 1743 8954 24460 

4198 കചെഷമ്പ ഷവദേരനസ്ഥാഥ 
ഭസ്ഥാഗവതര്

9707 1214 650 2180 8954 22705 

4109 സസിസര് നമരസി ബനസിഞ 9812 1226 650 2180 8954 22822 

4177 ചെസിതസിര തസിരുനസ്ഥാള് 
ബസ്ഥാലരസ്ഥാമവര്മ

8750 1802 650 2180 8402 21784 

ആകക 58,89,299

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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അനുബനന 20

(ഖണ്ഡസിക 3-35 പ്രകസ്ഥാരന)
മുന്കൂര് തക ഷകപറസിയ ജതീവനകസ്ഥാരുകട വര്ഷന തസിരസിചള്ള വസിശദേസ്ഥാനശങ്ങള്

വര്ഷന   1997-98

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. കക.എന. വകന് 200

2. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 700

3. വസി. കൃഷ്ണന്കുടസി നസ്ഥായര് 800

4. ജസി. മണസികണ്ഠന് നസ്ഥായര് 800

5. പസി. ശ്രതീകുമസ്ഥാരന് നസ്ഥായര് 750

6. വസി. ശ്രതീകുമസ്ഥാര് 500

7. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 1,110

8. കക.എന. വകന് 700

9. നഗസസ കുരരന് 40

10. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 800

11. വസി. വസിജയകുമസ്ഥാര് 400

12. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 400

13. വസി. കൃഷ്ണന്കുടസി നസ്ഥായര് 400

14. നമസ്ഥാഹനവര്മ 400

15. ഡയറക്ടര്, നകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ 2,000

16. എസസ. ശ്രതീകുമസ്ഥാരന് നസ്ഥായര് 1,000

17. നപരസ രജസിസറസില ഉള്കപടുതസിയസിടസില 5,000

18. കഡയസസസി നജകബസ 4,000

ആകക 20,000/-

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -221- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



വര്ഷന   1998-1999

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. നപരസ രജസിസറസില ഉള്കപടുതസിയസിടസില 100

2. നപരസ രജസിസറസില ഉള്കപടുതസിയസിടസില 5000

3. വസി. കൃഷ്ണന്കുടസി നസ്ഥായര് 1300

4. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 200

5. കഡയസസസി നജകബസ 500

6. എന്. ശസിവന് 600

7. എസസ. ശ്രതീകുമസ്ഥാരന് നസ്ഥായര് 500

8. എസസ. ശ്രതീകുമസ്ഥാരന് നസ്ഥായര് 500

ആകക 8700

വര്ഷന   1999-2000

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. വസി. കൃഷ്ണന്കുടസി നസ്ഥായര് 600

2. വസി. കൃഷ്ണന്കുടസി നസ്ഥായര് 2500

3. വസി. കൃഷ്ണന്കുടസി നസ്ഥായര് 1750

4. ജസി. മണസികണ്ഠന് നസ്ഥായര് 2000

5. കഡയസസസി നജകബസ 600

6. എസസ. ശ്രതീകുമസ്ഥാരന് നസ്ഥായര് 2969

ആകക 10419

വര്ഷന   2000-01

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. സസി.വസി. സസിറസിള് 200

2. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 9000

3. പസി.കക. രഘുവര്മ 2000

ആകക 11200
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   വര്ഷന   2001-02

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. കക.എന. വകന് 3000

2. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 12000

ആകക 15000

വര്ഷന   2004-05

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 3500

2. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 11000

ആകക 14500

വര്ഷന   2005-06

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 40000

2. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 54000

3. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 20000

4. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 1500

5. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 10000

6. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 1500

ആകക 127000

വര്ഷന   2006-07

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 1500

2. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 3000

3. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 3500

4. എസസ. വസിജയകുമസ്ഥാര് 5000

ആകക 13000

നകരള സനസസ്ഥാന ഓഡസിറസ വകുപസ -223- സസില ഓഡസിറസ റസിനപസ്ഥാര്ടസ 2017-18



വര്ഷന   2007-08

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. ഉദേയന് 1500

2. ആര്. രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 20000

3. കഡയസസസി നജകബസ 25000

4. കഡയസസസി നജകബസ 10000

ആകക 56500

വര്ഷന   2008-09

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. ആര്. രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 12000

2. എ.ജസി. ഒലതീന 15000

3. ഷനസുദ്ദേതീന് കുനടസ്ഥാതസ 10000

4. ആര്. രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 20000

5. ആര്. രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 10000

6. എ.ജസി. ഒലതീന 5000

7. ഷനസുദ്ദേതീന് കുനടസ്ഥാതസ 5000

ആകക 77000

വര്ഷന   2009-10

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എ.ജസി. ഒലതീന 15,000

2. എസസ. ശ്രതീജസിതസ 13,000

ആകക 28000

വര്ഷന   2011-12

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. ശ്രതീജസിതസ 15000

ആകക 15000
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വര്ഷന   2014-15

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. നജകബസ നജസ്ഥാണ് 16164

ആകക 16164

വര്ഷന   2015-16

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. സുനസില കുമസ്ഥാര് 3500

2. എസസ. നഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര് 1000

3. എസസ. നഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര് 7040

4. എസസ. നഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര് 2550

ആകക 14090

വര്ഷന   2016-17

കമ നമ്പര് നപരസ തക

1. എസസ. സുഷലമസ്ഥാന് 3000

2. എസസ. സുനസില കുമസ്ഥാര് 15000

ആകക 18000

കഡപറ്റ്യൂടസി ഡയറക്ടര്
സനസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസിററ്റ്യൂടസ ഓഡസിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയന

നളന്ദ, തസിരുവനന്തപുരന
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