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നമ്പര്നമ്പര്..കകകക..എസ്എസ്..എഎ..സില് സില് / / എഎ.3 / 196 / 2017           .3 / 196 / 2017           തീയതി തീയതി 12.10.201712.10.2017

പകരള സംസ്ഥാന സര്വവിജ്ഞാനപകാശം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 2016-17
സാമ്പത്തിക വര്ഷകത്ത ഒാഡിറ്റ് റിപപ്പോര്ട്ട് 

 (1994-കലെ പകരള പലൊക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തികലെ വകുപ്പേ് 4, 1996-കലെ
പകരള പലൊക്കല് ഫണ്ട് ഒാഡിറ്റ് ചട്ടത്തികലെ ചട്ടം 18 (1) എന്നിവ പ്രകാരം

പുറകപ്പേടുവിക്കുന്നത്)

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലെകപ്പേട്ട ഉപദദ്യാഗസ്ഥര്: 
                                   1.ശ്രീ.എ.ആര്.സലെിം 

   ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
   (കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്-അധിക 
     ചുമതലെ)

                                        (01.06.2017  മുതല് 11 .06.2017 വകര)
2.ശ്രീ.സി.വിക്രം സിംഗ്
   കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് 
  (12.06.2017  മുതല് 07.08.2017 വകര)

                                      
ഒാഡിറ്റ് റിപപ്പോര്ട്ട് പുറകപ്പേടുവിക്കുന്ന ഉപദദ്യാഗസ്ഥന്:
    ശ്രീ.സി.വിക്രം സിംഗ്

കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
സില് ആന്റെ് എസ്.കഎ.ഇ.പി ഒാഡിറ്റ്

ഒാഡിറ്റ് നടത്തിയ കാലെയളവ് :  01.06.2017 മുതല്  07.08 .2017 വകര

ഒാഡിറ്റ് നിര്വ്വഹണം

ശ്രീ.മപനഷ്.ബി.എച്ച്, ഒാഡിറ്റ് ഒാഫീസര് 
ശ്രീമതി ശ്രീപദവി.എസ്, സീനിയര് പഗ്രേ ഡ് ഒാഡിറ്റര്
ശ്രീമതി ദീന.കക.എ, ഒാഡിറ്റര്
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ഉത്തരവാദകപ്പേട്ട  ഉപദദ്യാഗസ്ഥര്

ഡയറക്ടര്

പഡാ.എം.ടി.സുപലെഖ 01.04.2016 05.05.2016

ആരും ചാര്ജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്നില 06.05.2016 16.05.2016

പഡാ.എം.ആര്.തമ്പാന് (അധിക 
ചുമതലെ) 17.05.2016 04.08.2016

ആരും ചാര്ജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്നില 05.08.2016 22.08.2016

കപ്രാഫ.വി.കാര്ത്തിപകയന് 
നായര്

23.08.2016 18.09.2016

പഡാ.എ.ആര്.രാജന് 19.09.2016 31.03.2017

അഡ്മിനിപസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്

ശ്രീ.എസ്.ഡി.സുനില് കുമാര് 01.04.2016 14.06.2016

ശ്രീമതി പി.ആര്.വിലൊസിനി 15.06.2016 31.03.2017

ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് 

ശ്രീമതി പി.അജിതകുമാരി 01.04.2016 20.09.2016

ആരും ചാര്ജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്നില 21.09.2016 08.12.2016

ശ്രീമതി എന്.രമാപദവി 09.12.2016 31.03.2017

കസയില്സ് ഓഫീസര് 

ശ്രീ.ബി.മുരുകന് 01.04.2016 31.05.2016

ശ്രീ.റ്റി.രപമശന് 01.06.2016 31.03.2017

കഡവലെപ്കമന്റെ് ഓഫീസര്

ശ്രീമതി ക്ഷിതി.വി.ദാസ് 01.04.2016 14.06.2016

ശ്രീ.കക.ഹരികുമാര് 15.06.2016 31.03.2017
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ഉള്ളടക്കം 

ഭാഗം - 1

1.1 ഒാഡിറ്റിന് വിപധയമാക്കിയ കണക്കുകള്

1.2 ഒാഡിറ്റികന്റെ വദ്യാപ്തി

1.3 കപാതു അവപലൊകനം

1.4 ബജറ്റ് 

1.5 വാര്ഷിക കണക്ക്

1.6 തീര്പ്പോക്കാന് അവപശഷിക്കുന്ന ഒാഡിറ്റ് റിപപ്പോര്ട്ടുകള്

1.7 സര്ക്കാര് ഗ്രോന്റുകള്

1.8 റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് - ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റ്   

ഭാഗം - 2    വരവ് കണക്കുകളിപന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

2.1 രജിസ്റ്ററുകള് പരിപാലെിക്കുന്നില

2.2 ബജറ്റ് നിര്പദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പോക്കുന്നതില് ജാഗ്രേതയില

ഭാഗം - 3    കചലെവ് കണക്കുകളിപന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്    

3.1.1 ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളില് വിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങള് പനരിട്ട് 
എത്തിക്കുന്നതില് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പവണം

3.1.2 ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസില് നിന്നും വാലെദ്യങ്ങള് എ.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളില് 
എത്തിച്ചതിനുള്ള കചലെവ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്ന് 

3.2.1 പ്രചാരം കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് പരസദ്യം കചയ്യുന്നതില് നിയന്ത്രണം 
ആവശദ്യം

3.2.2 പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങകളക്കുറിച്ച് അപനന്വേഷണം നടത്താകതയുള്ള പരസദ്യം 
നല്കല്- ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ

3.3 വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം  9,10 – പ്രിന്റെിംഗ് - ഓഡിറ്റ് 
നിരീക്ഷണങ്ങള്

3.3.1 പ്രിന്റെിംഗ് - കാലെതാമസം

3.3.2 പ്രിന്റെിംഗ് പപപ്പേര് കകമാറ്റം - അധിക ബാദ്ധദ്യത

3.3.3 കവബ്കസറ്റ്  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമായിട്ടും  പ്രിന്റെിംഗ്  പരിമിതകപ്പേടുത്താനുള്ള
നടപടികളില

3.4 പുസ്തക പ്രദര്ശനം -അനര്ഹമായി അനുവദിച്ച ഓണപററിയം തുക -7900/- രൂപ
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ഭാഗം - 4    സമകാലെീന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്                                         

4.1 കക്രഡിറ്റ് വില്പന-കുടിശ്ശിക തുക പിരികച്ചടുക്കുന്നതില് പ്രതീക്ഷിച്ച 
പുപരാഗതിയില

4.2 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവിലുള്ള തസ്തികകള്-ഒരു അവപലൊകനം

4.3 സഹകരണ വകുപ്പേ് നിര്മ്മിക്കുന്ന പുതിയ കകട്ടിടത്തിപലെക്ക് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 
പ്രവര്ത്തനം മാറ്റുന്നത്- സര്ക്കാരികന്റെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ അനിവാരദ്യം  

4.4 വാര്ഷിക വിജ്ഞാനപകാശം 2011 - പസ്റ്റാക്കില് 99 എണ്ണത്തികന്റെ കുറവ്

4.5 വിജ്ഞാന പകാശ വാലെദ്യങ്ങളുകട പ്രസിദ്ധീകരണം - അവപലൊകനം

ഭാഗം - 5    സാമ്പത്തിക നിലെ

5.1 ധനസ്ഥിതി വിവരണം

5.2 ഒാഡിറ്റ് പ്രതദ്യവപലൊകനം

5.3 ഒാഡിറ്റ് ചാര്ജ് 

അനുബന്ധം

1 2016-17 വര്ഷകത്ത ഒാഡിറ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

2 തീര്പ്പോക്കാന് അവപശഷിക്കുന്ന റിപപ്പോര്ട്ടുകള് 
എ)    ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
ബി)   റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് 
സി)    സംപയാജിതം
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ആമുഖം

ആധികാരികത  ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതും  സാധാരണ  ജനങ്ങളുകടയും

വിഷയവിദഗ്ധരുകടയും  കവജ്ഞാനികാവശദ്യങ്ങള് നിറപവറ്റുന്നതുമായ

വിജ്ഞാനപകാശങ്ങളുകട പ്രസാധനം  എന്ന ദൗതദ്യമാണ്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഏകറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിദദ്യാഭദ്യാസ – ഭരണനിര്വഹണ -  നീതിനദ്യായ പമഖലെകളികലെ

മാധദ്യമം  മലെയാളമായിരിക്കണം  എന്ന സര്ക്കാര് നയത്തികന്റെ ഭാഗമായാണ്

സര്വവിജ്ഞാനപകാശ  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  സ്ഥാപിതമായത്  .  സര്ക്കാരികന്റെ ഉന്നത

വിദദ്യാഭദ്യാസ വകുപ്പേിന് കീഴില് മലെയാളം എന്കകസപക്ലോപീഡിയ ഡിപ്പോര്ട്ട്കമന്റെ് എന്ന

പപരില് 1961 ല് വകുപ്പോയി  രൂപം  കകാള്ളുകയും  1976 ല് ട്രാവന്കൂര് -  കകാച്ചിന്

ലെിറ്റററി  സയന്റെിഫിക്  ആന്റെ്  ചാരിറ്റബിള് കസാകസറ്റീസ്  രജിപസ്ട്രേഷന് ആക്ട്

അനുസരിച്ച്  രജിസ്റ്റര് കചയ്ത്  സംസ്ഥാന സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ആയി

രൂപം  പ്രാപിക്കുകയും  കചയ.  സര്വ്വവിജ്ഞാന  പകാശത്തികന്റെ 16  വാലെദ്യങ്ങളും

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശത്തികന്റെ 10  വാലെദ്യങ്ങളും  പരിസ്ഥിതി

വിജ്ഞാനപകാശം,  പരിണാമ  വിജ്ഞാനപകാശം,  പജദ്യാതിശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനപകാശം

എന്നീ ഏകവാലെദ്യ വിജ്ഞാനപകാശങ്ങളും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്  .
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ഭാഗം   - 1  

1.1 ഓഡിറ്റിന് വിപധയമാക്കിയ കണക്കുകള്

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 2016-17  സാമ്പത്തിക  വര്ഷകത്ത

ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്, റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ് എന്നിവയുകട വരവ്

കചലെവ് കണക്കുകളാണ് ഓഡിറ്റിന് വിപധയമാക്കിയത്. 

1.2 ഓഡിറ്റികന്റെ വദ്യാപ്തി

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ജനറല് ഫണ്ട്  അക്കൗണ്ട് സ് ,

റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ് എന്നിവയുകട 2016-17  വര്ഷകത്ത വരവ് കചലെവ്

കണക്കുകള് പരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ള കദ്യാഷ്  ബുക്കുകള് ,  ട്രഷറി/ബാങ്ക്  പസ്റ്ററ്റ്കമന്റുകള്,

അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകള് ,  വൗച്ചറുകള്,  ബന്ധകപ്പേട്ട ഫയലുകള് എന്നിവ

എസ്.ഐ.ഇ.പി.  ഫിനാന്സ്  ആന്ഡ് അക്കൗണ്ട് സ്  റൂള് 16,  റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്

ചട്ടങ്ങള്,  സര്വവിജ്ഞാനപകാശ പ്രസിദ്ധീകരണ കസാകസറ്റി സഹായക ഗ്രോന്റുകള്

നല്കലും ക്രമകപ്പേടുത്തലും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളികലെ ചട്ടം 11, 13 എന്നിവ ആധാരമാക്കി

പരിപശാധിച. 

1.3 കപാതു അവപലൊകനം

2016-17  ബജറ്റില് വിഭാവനം കചയ്ത സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം  18,  19,

20,  നവസാപങ്കതിക  വിജ്ഞാനപകാശം  എന്നിവയുകട പ്രാരംഭ  നടപടികള് പപാലും

നാളിതുവകര തുടങ്ങിയിട്ടില . വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 10 മാത്രമാണ്

തന്വര്ഷം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്  .  പ്രിന്റെിംഗ്  പപപ്പേര് വാങ്ങിയതുള്കപ്പേകട

പ്രിന്റെിംഗ് കചലെവുകള്ക്കായി ആകക 35,14,998/- രൂപയാണ് ജനറല് ഫണ്ടില് നിന്നും

വിനിപയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് . റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ടില് നിന്നും പ്രിന്റെിംഗ് കചലെവിനത്തില്

തുകകയാന്നും തകന്ന കചലെവഴിച്ചിട്ടില .

2016-17 ല് വിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങളുകട വില്പനയിലൂകട 30,62,631.50 രൂപ

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  ലെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്  .  മുന്വര്ഷകത്ത അപപക്ഷിച്ച്  9,99,777.50  രൂപയുകട

വര്ദ്ധനവ് പുസ്തക വില്പനയില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്  . 
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ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പദ്ധതിയിതര  ആവശദ്യങ്ങള്ക്ക്  കചലെവഴിക്കുന്നതിനായി

റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടില് നിന്നും  ജനറല് ഫണ്ടിപലെക്ക്  ഈ  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം

70,00,000/-  രൂപ  ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റ്  കചയ്യുകയും ,  60,00,000/-  രൂപ  തിരിച്ചടവു

വരുത്തുകയും കചയ്തിട്ടുണ്ട്  . മുന് വര്ഷങ്ങളില് പദ്ധതിയിതര ആവശദ്യങ്ങള്ക്ക് പവണ്ടി

റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടില് നിന്നും  ലെഭദ്യമാക്കിയ  വായ്പ തുകയില് തിരിച്ചടയ്ക്കാന്

അവപശഷിക്കുന്ന 3,34,84,550/-  രൂപയും  ,  തന് വര്ഷം  തിരിച്ചടവു നടപത്തണ്ട

തുകയായ 10,00,000/- രൂപയും ഉള്കപ്പേകട 3,44,84,550/-  രൂപ റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്

വായ്പയിനത്തില് തിരിച്ചടക്കാന് അവപശഷിക്കുന്നു . 

കക്രഡിറ്റ്  വില്പന കുടിശ്ശിക പിരിവില് പ്രതീക്ഷിച്ച പുപരാഗതിയില .  വിജ്ഞാന

പകാശ വാലെദ്യങ്ങളുകട പരസദ്യം നല്കുന്നതികലെ സമീപനത്തില് മാറ്റമുണ്ടാവണം. 

വിവിധ  വിഷയങ്ങളില് വിശദീകരണം  ആവശദ്യകപ്പേട്ട്  നല്കിയ  11  ഓഡിറ്റ്

എന്കന്വേയറികളില് 8 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലെഭദ്യമാക്കി.

1.4 ബജറ്റ്

പദ്ധതി വിഭാഗത്തില് 1,60,00,000/- രൂപയുകട നിര്പദ്ദേശങ്ങളും  പദ്ധതി ഇതര

വിഭാഗത്തില് 9,24,85,000/- രൂപയുകട നിര്പദശങ്ങളുമാണ്  2016-17  വര്ഷത്തില്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പേിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന്നു .

(എ) പദ്ധതി വിഭാഗം

2016-17  സാമ്പത്തിക  വര്ഷപത്തക്കുള്ള 1,60,00,000/- രൂപയുകട പദ്ധതി

നിര്പദശങ്ങളുകട വിശദാംശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന്നു .

ക്രമ
 നമ്പര്

കചലെവിനങ്ങള് തുക

1 സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 17 കന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം 15,00,000

2 സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 18 കന്റെ പ്രാരംഭകചലെവ് 10,00,000

3 സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 19 കന്റെ പ്രാരംഭകചലെവ് 10,00,000

4 സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 20 കന്റെ പ്രാരംഭകചലെവ് 5,00,000

5 പകരളവിജ്ഞാനപകാശത്തികന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം 15,00,000

6 വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 10 30,00,000

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ് 2016-17 7 



7 നവസാപങ്കതിക വിദദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം 10,00,000

8 KWRP കപ്രാജക്ട് 15,00,000

9 കമ്പ്യൂട്ടര്, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് 10,00,000

10 കലെബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല് , കലെബ്രറിയുകട 
ആധുനികവല്ക്കരണം

15,00,000

11 പരസദ്യക്കൂലെി 8,00,000

12 ശില്പശാലെയും കസമിനാറും 5,00,000

13 പുതിയ വാഹനം 12,00,000

ആകക 1,60,00,000

2016-17 കലെ  ബജറ്റ് നിര്പദ്ദേശങ്ങളില് ഉള്കപ്പേട്ടിട്ടുള്ള   സര്വവിജ്ഞാനപകാശം

വാലെദ്യം  18,  19,  20  എന്നിവയുകട പ്രാരംഭ  കചലെവുകള് 2013-14  മുതലുള്ള ബജറ്റ്

നിര്പദ്ദേശങ്ങളില് ഉള്കപ്പേടുന്നവയാണ് . 

ആകക 1,60,00,000/-  രൂപയുകട ബജറ്റ്  നിര്പദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പേിച്ചതില് ,

51,66,667/-  രൂപ ഒന്നാം ഗഡുവായും  50,00,000/-  രൂപ രണ്ടാം ഗഡുവായും ആകക

1,01,66,667/-  രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു ലെഭിച.    വിവിധ പദ്ധതി  കചലെവിനങ്ങളിലൊയി

42,54,385/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം കചലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

(ബി) പദ്ധതിയിതര വിഭാഗം

2016-17  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  പദ്ധതിയിതരത്തില് ആകക 9,24,85,000/-

രൂപയുകട ബജറ്റ് നിര്പദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സമര്പ്പേിച്ചത്.  വിശദാംശങ്ങള് ചുവകട

പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
 നമ്പര് കചലെവിനങ്ങള് തുക

1
സാലെറി,  ആര്ജിതാവധി  സറണ്ടര്,
ഉത്സവ ബത്ത,  പവതനം,  കമഡിക്കല്
റീഇപമ്പഴ് സ് കമന്റെ്   

5,65,30,000
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2 യാത്രാബത്ത 50,000

3 കകട്ടിട വാടക 8,55,000

4 ഫര്ണിച്ചര് 3,00,000

5 പസ്റ്റഷനറി 2,00,000

6 ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ചാര്ജ് 4,00,000

7 കടലെിപഫാണ് ചാര്ജ് 4,00,000

8 ഡീസല് ചാര്ജ് 2,00,000

9 വാട്ടര് ചാര്ജ് 20,000

10 കണ്ടിജന്സീസ്/പലെവക 3,00,000

11 വാഹന കമയിന്റെനന്സ് 1,00,000

12 പരസദ്യം 2,00,000

13 ന്യൂസ്  പപപ്പേര്/ആനുകാലെികങ്ങള് 30,000

14 ഓണപററിയം 1,00,000

15 ഗപവണിംഗ്  പബാഡി  അംഗങ്ങളുകട
യാത്രാബത്ത 

1,00,000

16 റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്  പലൊണ്
തിരിച്ചടവ് 3,23,00,000

17 ഓഡിറ്റ് ഫീ 4,00,000

ആകക 9,24,85,000

ആകക 9,24,85,000/-  രൂപയുകട ബജറ്റ് നിര്പദ്ദേശങ്ങളാണ് സമര്പ്പേിച്ചകതങ്കിലും

സര്ക്കാര് ധനസഹായമായി ലെഭിച്ചത് സപ്ലികമന്റെറി ഗ്രോന്റെ് 40,00,000/- രൂപ ഉള്കപ്പേകട

ആകക 2,76,24,000/-  രൂപ  മാത്രമാണ്  .  2016-17  വര്ഷം  വിവിധ  പദ്ധതിയിതര

കചലെവിനങ്ങളിലൊയി 2,78,64,597/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കചലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

1.5 വാര്ഷിക കണക്ക് 

2016-17  വര്ഷകത്ത ജനറല് ഫണ്ട് ,  റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്  എന്നിവയുകട

വാര്ഷിക  കണക്ക്  പത്രിക  20.05.2017 തീയതിയില് ഓഡിറ്റിന്  സമര്പ്പേിച്ചിരുന്നു

(20.05.2017  കലെ 544/ഇ 4/2017/എസ്  .ഐ  .ഇ.പി  .  നമ്പര് കത്ത്  ).  എന്നാല്
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ലെഭദ്യമാക്കിയ  വാര്ഷിക  കണക്ക്  ഭരണസമിതി  അംഗീകരിച്ചതല .  അടുത്ത

ഭരണസമിതി  പയാഗം  കൂടുന്ന മുറയ്ക്ക്  സാധൂകരണം  വാങ്ങിയ  വാര്ഷിക  കണക്ക്

ലെഭദ്യമാക്കുന്നതാകണന്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്  .

1.6 തീര്പ്പോക്കാന് അവപശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപപ്പോര്ട്ടുകള്

ജനറല് ഫണ്ട്  വിഭാഗത്തില്  37  റിപപ്പോര്ട്ടുകളും,  റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്

വിഭാഗത്തില് 29 ഓഡിറ്റ് റിപപ്പോര്ട്ടുകളും 3 സംപയാജിത റിപപ്പോര്ട്ടുകളും തീര്പ്പോക്കാന്

അവപശഷിക്കുന്നു.  തീര്പ്പോക്കാന് അവപശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്  റിപപ്പോര്ട്ടുകളുകട

വിശദവിവരങ്ങള് പ്രപതദ്യക  അനുബന്ധമായി  പചര്ത്തിട്ടുണ്ട്  (അനുബന്ധം  2).

എസ്.ഐ.ഇ.പി.  ഫിനാന്സ് ആന്ഡ് അക്കൗണ്ട് സ് ചട്ടങ്ങള് ചട്ടം  16 (5),  16 (6),

പലൊക്കല്ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം  23 (1)  എന്നിവ നിഷ് കര്ഷിക്കുന്ന വിധത്തില് ഓഡിറ്റ്

തടസ്സവാദങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും  അവപശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്  റിപപ്പോര്ട്ടുകള്

തീര്പ്പോക്കുന്നതിനും ആവശദ്യമായ തുടര് നടപടികള് സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ്.

1.7 സര്ക്കാര് ഗ്രോന്റുകള്

2016-17 സാമ്പത്തിക വര്ഷം  പദ്ധതി,  പദ്ധതിയിതരം എന്നീ ഇനങ്ങളിലൊയി

ലെഭദ്യമായ ഗ്രോന്റെ്-ഇന്-എയ്ഡികന്റെ വിവരങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന്നു.

പദ്ധതി 

ക്രമ നം ഉത്തരവ് നമ്പര് തീയതി തുക

1
ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) നമ്പര്

218/2016/ സി.എല്.എ.ഡി
30.06.2016 51,66,667

2
ജി.ഒ.(ആര്.ടി.)/234/2017/

സി.എ.ഡി
25.03.2017 50,00,000

                                      ആകക                 1,01,66,667

പദ്ധതിയിതരം

1
ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) നമ്പര്

177/2016/ സി.എല്.എ.ഡി
22.04.2016 78,74,667

2 ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) നമ്പര് 15.07.2016 78,74,667
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230/2016/ സി.എല്.എ.ഡി

3
ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) നമ്പര്

393/2016/ സി.എ.ഡി
25.11.2016 78,74,666

ആകക              2,36,24,000

സപ്ലികമന്റെറി ഗ്രോന്റെ് (പദ്ധതിയിതരം) 

ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) നമ്പര് 111/2017/സി.എ.ഡി 06.03.2017 40,00,000

1.8 റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് - ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റ്

റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട് റൂള്സ്  6 (ബി)  കയ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടിയന്തരമായ

പദ്ധതിപയതര  കചലെവുകള് (ജീവനക്കാരുകട ശമ്പളം ,  മറ്റു കചലെവുകള് എന്നിവ )

നിര്വഹിക്കുന്നതിന്  റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടില് നിന്ന്  ഓപരാ  സാമ്പത്തിക  വര്ഷവും

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വായ്പ എടുക്കുകയും സര്ക്കാരില് നിന്നും ഗ്രോന്റെ് തുക കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തിരികക

അടയ്ക്കുകയും കചയ്യുന്നുണ്ട് . മുന് വര്ഷങ്ങകള അപപക്ഷിച്ച് 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്ഷം

റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്  (ടി.പി.എ. 494)  അക്കൗണ്ടില് നിന്നും വായ്പ എടുത്ത തുകയില്

കുറവുണ്ട്.  ആകക 70,00,000/-  രൂപ മാത്രമാണ്  ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റ്  കചയ്തിട്ടുള്ളത്  .

വിശദാംശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന്നു . 

വായ്പ തുക 

ക്രമ
നമ്പര് ഉത്തരവ് നമ്പര്/തീയതി തുക

1 നമ്പര് 471/ഇ 4/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 31.03.2016 25,00,000

2 നമ്പര് 471/ഇ 4/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 21.06.2016 25,00,000

3 നമ്പര് 471/ഇ 4/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 27.10.2016 20,00,000

ആകക 70,00,000

തിരിച്ചടവ് തുക 

1 നമ്പര് 471/ഇ 4/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 31.03.2016 25,00,000

2 നമ്പര് 471/ഇ 4/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 22.03.2017 35,00,000

ആകക 60,00,000
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2015-16  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  വകര റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടില്

തിരിച്ചടപക്കണ്ടിയിരുന്ന 3,34,84,550/-  രൂപയും  തന്വര്ഷം  ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റ്

കചയ്തതില് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള 10,00,000/-  രൂപയും  കൂടി  പചര്ത്ത്  ആകക

3,44,84,550/- രൂപ തിരിച്ചടക്കാന് അവപശഷിക്കുന്നു .

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ് 2016-17 12 



ഭാഗം   - 2  

വരവ് കണക്കുകളിപന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

2.1 രജിസ്റ്ററുകള് പരിപാലെിക്കുന്നില

State Institute of Encyclopaedic Publications (Kerala) Society Finance 

and Accounts Rules 1984 പ്രകാരം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  പരിപാലെിപക്കണ്ടുന്ന ചുവകടപ്പേറയുന്ന 

രജിസ്റ്ററുകള് ഹാജരാക്കിയില.

• A.F.No.39- Stock Register of volumes published.

• A.F.No.41- Invoice Register (Cash sales/Credit sales).  

• A.F.No.43- Register of concessional sales to Institute Staff. 

• A.F.No.44- Sales Promotor’s Register/Book Sellers Register 

രജിസ്റ്ററുകള് ഹാജരാക്കണകമന്ന്  ഓഡിറ്റ്  റികന്വേസിഷന് 10/24.07.2017

പ്രകാരം ആവശദ്യകപ്പേകട്ടങ്കിലും നാളിതുവകര ലെഭദ്യമാക്കാത്തതിനാല് അവ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്

പരിപാലെിക്കുന്നില എന്ന്  കണക്കാക്കുന്നു .  പമല് രജിസ്റ്ററുകള് തയ്യാറാക്കി

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ്.  

കക്രഡിറ്റ് വില്പന രജിസ്റ്റര്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  വില്പന  വിഭാഗം  ഹാജരാക്കിയ  കക്രഡിറ്റ്  വില്പന  രജിസ്റ്റര്

പരിപശാധിച്ചതില് താകഴപ്പേറയുന്ന അപാകതകള് കകണ്ടത്തി. 

(എ) രജിസ്റ്ററികലെ പരഖകപ്പേടുത്തലുകള് ക്രമത്തിലെല .  പലെ  പപജുകളിലും  കക്രഡിറ്റ്  

നമ്പര് എഴുതിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലും പരഖകപ്പേടുത്തലുകള് ഇല.     

(ബി)   കക്രഡിറ്റ് വില്പന സംബന്ധിച്ച പരഖകപ്പേടുത്തലുകളില് ചിലെ വദ്യക്തികളുകട സ്ഥിരം

പമല്വിലൊസം/ഔപദദ്യാഗികപമല്വിലൊസം/ഔപദദ്യാഗിക  പദവി  എന്നിവ  

പചര്ത്തിട്ടില.  

(സി)  വാലെദ്യങ്ങള് അയച കകാടുക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് രജിസ്റ്ററികലെ ഡിമാന്റെ്  

പകാളത്തില് പരഖകപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളില് വിലെപയാകടാപ്പേം  

പാഴ്സല്/തപാല് ചാര്ജിനങ്ങളിലുള്ള തുക കൂടി ഉള്കപ്പേട്ടിട്ടുണ്ട് .  എന്നാല് അത്  

തരംതിരിച്ച് പരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടില.
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പമല് അപാകതകള് സംബന്ധിച്ച്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്കന്വേയറി  നമ്പര്

10/28.07.2017  ന്  മറുപടി  ലെഭദ്യമാക്കിയില.  കക്രഡിറ്റ്  വില്പന രജിസ്റ്റര് എഴുതുപമ്പാള്

സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുമായി  ബന്ധകപ്പേട്ട എലാ  വിശദാംശങ്ങളും

ഉള്കപ്പേടുപത്തണ്ടതാണ്. 

2.2 ബജറ്റ് നിര്പദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പോക്കുന്നതില് ജാഗ്രേതയില

2016-17  സാമ്പത്തിക വര്ഷകത്ത പദ്ധതി വിഹിതത്തിനുള്ള നിര്പദ്ദേശങ്ങളില്

നവസാപങ്കതിക  വിജ്ഞാനപകാശത്തിനായി  10,00,000  രൂപയും  കലെബ്രറിയുകട

ആധുനികവല്ക്കരണത്തിനായി  15,00,000 രൂപയും  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  പ്രാരംഭ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പപാലും  നടത്താനാകാകത പ്രസ്തുത  പദ്ധതികള് ബജറ്റ്

നിര്പദ്ദേശ്ശങ്ങളായി പരിമിതകപ്പേട്ടു.

പ്രാരംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  10  ലെക്ഷം  രൂപ  നീക്കിവച്ചിരുന്ന ഏകവാലെദ്യ

വിജ്ഞാനപകാശമായ  നവസാപങ്കതിക  വിജ്ഞാനപകാശം  അപാകതകളിലാകത

തയ്യാറാക്കുന്നതിനും  സമയബന്ധിതമായി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും  സാപങ്കതിക

പമഖലെയികലെ വിദഗ്ദ്ധരുകട പസവനം  അതദ്യാവശദ്യമാണ് .  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഒഴിവുള്ള

എഡിപറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റെ്  തസ്തികയില് നിയമനം  നടന്നാല് മാത്രപമ

നവസാപങ്കതിക  വിജ്ഞാനപകാശത്തികന്റെ പ്രവര്ത്തനം  മുപന്നാട്ട്  പപാകാന്

സാധിക്കൂകവന്ന്  പ്രസ്തുത  വാലെദ്യത്തികന്റെ പകാ -ഓര്ഡിപനറ്റര്മാര് അറിയിച്ചതികന

തുടര്ന്ന്  സാപങ്കതിക  പമഖലെയില് വിദഗ്ദ്ധരായ  രണ്ട്  ജീവനക്കാകര താല്കാലെികമായി

പപ്രാജക്ട്  അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു വര്ഷപത്തയ്ക്ക്  നിയമിക്കുന്നതിന്  സര്ക്കാരികന്റെ

അനുമതി പതടിയിട്ടുകണ്ടന്നാണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ വിശദീകരണം  (ഓഡിറ്റ്  എന്കന്വേയറി

നമ്പര് 3 / 30.06.2017 കന്റെ മറുപടി).

കലെബ്രറിയുകട ആധുനികവല്ക്കരണത്തിന്  വകയിരുത്തിയിരുന്ന 15  ലെക്ഷം

രൂപയില് നിന്നും  11,06,849/-  രൂപ  വിനിപയാഗിച്ച്  സഹകരണഭവനികലെ പുതിയ

ഓഫീസ്  സ്ഥലെത്ത്  നവീകരിച്ച കലെബ്രറി  തയ്യാറാക്കുന്നതിന്   അനുമതി

ലെഭദ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ശുപാര്ശ സര്ക്കാരികന്റെ പരിഗണനയിലൊണ്.
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സര്വ്വ വിജ്ഞാനപകാശത്തികന്റെ 18,  19  വാലെദ്യങ്ങളുകട പ്രാരംഭ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  10,00,000 രൂപ വീതവും 20-ാം വാലെദ്യത്തിനായി 5,00,000

രൂപയും ബജറ്റ് നിര്പദ്ദേശങ്ങളില് വകയിരുത്തിയിരുന്നു . എന്നാല് പ്രസ്തുത വാലെദ്യങ്ങളുകട

പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടില .

ബജറ്റ്  നിര്പദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പോക്കുന്നതിന്  ജാഗ്രേതയുണ്ടാകുന്നപതാകടാപ്പേം

പ്രാപയാഗികമായ നിര്പദ്ദേശങ്ങള് മാത്രം ബജറ്റിലുള്കപ്പേടുത്താന് ശ്രദ്ധിപക്കണ്ടതാണ് .
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ഭാഗം   - 3  

കചലെവ് കണക്കുകളിപന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

3.1.1 ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളില് വിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങള് പനരിട്ട്

       എത്തിക്കുന്നതില് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പവണം

വിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങള് സ്ക്കൂളുകളില് വിതരണം കചയ്യുന്നതികന്റെ ഭാഗമായി

സംസ്ഥാനകമാട്ടുക്കുള്ള വിവിധ  ഡി .ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളില് എത്തിക്കുന്നതിന്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഫണ്ടില് നിന്നും  വന്തുക  കചലെവഴിക്കുന്നു .  മുന്വര്ഷങ്ങളില്

സന്വേകാരദ്യവാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് പുസ്തകങ്ങള് കകാണ്ടുപപായിരുന്നത്.  എന്നാല്

2016-17  വര്ഷം  മുതല് ‘ Logistics  Postal  Service’മുപഖന  ജി.പി.ഒ  യുകട

വാഹനത്തിലൊണ് പുസ്തകങ്ങള് കകാണ്ടു പപാകുന്നത്.    

 11/2016  മുതല് 07/2017 വകരയുള്ള 9  മാസ  കാലെയളവില് 7  ജിലകളികലെ

ഡി.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളില് ജി .പി.ഒ  വാഹനം  മുപഖന  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  വാലെദ്യങ്ങള്

എത്തിച്ചതിന്   26,023/-  രൂപ പസവന നികുതി  അടക്കം ആകക 2,01,646/-  രൂപ

കചലെവാക്കി.  ബന്ധകപ്പേട്ട 1339/ഡി4/08/എസ്.ഐ.ഇ.പി  നമ്പര് ഫയല്

പരിപശാധിച്ചതില് 2016-17  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  സന്വേകാരദ്യവാഹനം  വാടകയ്ക്ക്

എടുക്കുന്നതിന്  പവണ്ടി  കന്വേപട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതായി  കാണുന്നില .  സന്വേകാരദ്യ വാഹനം

വാടകയ്ക്ക്  എടുത്ത്  അടുത്തടുത്തുള്ള 7  ജിലകളിപലെക്കും  പുസ്തകങ്ങള് ഒരുമിച്ച്

കകാണ്ടുപപായിരുന്നുകവങ്കില് ഇത്രയും  തുക  കചലെവ്  വരുമായിരുന്നില .  വാഹനങ്ങള്

ലെഭിക്കാത്ത സാഹചരദ്യത്തില് വാലെദ്യങ്ങള് പഗാഡൗണുകളിലും പ്രസിലും കകട്ടിക്കിടന്ന്

നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നതിനാലൊണ്  ഇപ്രകാരം  കചയ്തകതന്ന്  വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

(ഓഡിറ്റ് എന്കന്വേയറി നമ്പര് 08/21.07.2017 കന്റെ മറുപടി). 

 സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം  വാലെദ്യങ്ങള് സ്കൂളുകള്ക്ക്  വിതരണം  കചയ്യുന്നതുമായി

ബന്ധകപ്പേട്ട ജി.ഒ.(ആര്.റ്റി) നം. 1652/78/H. Edn. dt. 29.08.77,  ജി.ഒ.(ആര്.റ്റി) നം.

2801/95/G. Edn.  dt.  11.08.95  നമ്പര് സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകളില് ഡി .ഇ.ഒ

ഓഫീസുകള് മുപഖന സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങള് എലാ യു .പി,  കഹസ്ക്കൂളുകളും

ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കില് വാങ്ങണകമന്ന് നിര്പദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ബന്ധകപ്പേട്ട ഡി.ഇ.ഒ മാര്
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സ്കൂളുകള്ക്ക് ആവശദ്യമുള്ള വാലെദ്യങ്ങളുകട എണ്ണം  കണക്കാക്കി  അറിയിക്കുപമ്പാഴാണ്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  വാലെദ്യങ്ങള് ലെഭദ്യമാപക്കണ്ടത്  എന്നും  ഉത്തരവിലുണ്ട് .  എന്നാല് ഡി .ഇ.ഒ

ഓഫീസില് നിന്നും നിര്പദ്ദേശം ലെഭിക്കാകത തകന്ന  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാലെദ്യങ്ങള് കയറ്റി

അയയ്ക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കമാണ്  നിലെവിലുള്ളത് .  അതുകകാണ്ട്  ഡി.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളില്

എത്തിച്ചിട്ടുള്ള വാലെദ്യങ്ങള് പലെ സ്കൂളുകളും കകപ്പേറ്റാതിരിക്കുന്ന സാഹചരദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  സന്വേന്തം  കചലെവില് വാലെദ്യങ്ങള് ഡി .ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളില്

എത്തിക്കണകമന്ന് പമല് സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകളില് ഒന്നും  തകന്ന പറയുന്നില .

വിതരണം  കചയ്യാന് കഴിയാകതയിരിക്കുന്ന വാലെദ്യങ്ങള് തിരികച്ചടുക്കണകമന്ന്

ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ  മാര് ആവശദ്യകപ്പേടുപമ്പാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  കചലെവില് തകന്ന തിരികക

കകാണ്ടു വപരണ്ട സാഹചരദ്യവും  ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് .  ഓപരാ  വര്ഷവും  ലെക്ഷക്കണക്കിന്

രൂപയുകട വിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങള് ഡി .ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളില് വിതരണം

കചയ്യുകയും ഭീമമായ തുക കുടിശ്ശികയിനത്തില് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുമുള്ള സാഹചരദ്യത്തില്

വന്തുക  കചലെവാക്കി  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  പനരിട്ട്  വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങള് ഡി .ഇ.ഒ

ഓഫീസുകളില്  എത്തിക്കുന്നതില് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ആവശദ്യമാണ് . 

3.1.2  ഡി.ഇ.ഒ  ഓഫീസില് നിന്നും  വാലെദ്യങ്ങള് എ .ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളില്

എത്തിച്ചതിനുള്ള കചലെവ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്ന് 

ആറ്റിങ്ങല് ഡി .ഇ.ഒ  ഓഫീസില് നിന്നും  വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങള് 5

എ.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളില് എത്തിച്ചതിന്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഫണ്ടില് നിന്നും  തുക  കചലെവ്

കചയ. വിശദവിവരം ചുവകട പചര്ക്കുന്നു . 

ആറ്റിങ്ങല് വിദദ്യാഭദ്യാസ ജിലാ  ഓഫീസറുകട 22.12.16  കലെ എ 3/6742/2016

നമ്പര് കത്ത്  പ്രകാരം  ഡി .ഇ.ഒ  ഓഫീസില് നിന്നും  5  വിദദ്യാഭദ്യാസ  ഉപജിലാ

ഓഫീസുകളില് വാലെദ്യങ്ങള് എത്തിച്ചതിന്  കചലെവായ  8750/-  രൂപ  നല്കണകമന്ന്

ആവശദ്യകപ്പേട്ടു.  കചലെവ് പരഖകള് ഹാജരാക്കിയതികന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് 28.01.2017 

കലെ 1339/ഡി4/08/എസ്.ഐ.ഇ.പി നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിഡി കമ്മീഷന് തുക 50/-

രൂപ ഉള്കപ്പേകട 8800/- രൂപ അനുവദിച .  

 ഒപര വാലെദ്യങ്ങള് ഡി .ഇ.ഒ  ഓഫീസിലും  പിന്നീട്  എ.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകളിലും

എത്തിച്ചതിന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തകന്ന കചലെവ് വഹിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല .  
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3.2.1  പ്രചാരം  കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് പരസദ്യം  കചയ്യുന്നതില് നിയന്ത്രണം

ആവശദ്യം

വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളുകട വില്പന  വര്ദ്ധിപ്പേിക്കുന്നതിനായി  പ്രചാരമുള്ള

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂകടയുള്ള പരസദ്യങ്ങള് അവശദ്യഘടകമാണ് .  വിവിധ

കാലെയളവില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളുകട വിവരങ്ങള്

കൃതദ്യതപയാകടയും ആധികാരികതപയാകടയും ജനങ്ങളിപലെയ്ക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രധാന

ഉപാധിയാണ്  പത്ര ആനുകാലെിക  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളികലെ ഡിസ് പപ്ല പരസദ്യങ്ങള് .

അതുകകാണ്ട് തകന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുകട വിപണി മൂലെദ്യം ,  പ്രചാരം,  ആധികാരികത

എന്നിവ മുന്നിര്ത്തിയാണ് പരസദ്യങ്ങള് നല്പകണ്ടത്.  

വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളുകട പ്രചാരണത്തിനായി  ആനുകാലെിക

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് പരസദ്യങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  എലാ

വര്ഷവും  പരസദ്യ ചാര്ജ്ജ്  ഇനത്തില് കചലെവാക്കുന്ന തുകയില് ഭൂരിഭാഗവും

വിപണിയില് പ്രചാരം  കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ്  നല്കുന്നത് .

2016-17  സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് പരസദ്യ ചാര്ജ്ജിനത്തില് കചലെവഴിച്ച തുകയുകട

വിശദാംശങ്ങള് ചുവകട പചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രസിദ്ധീകരണത്തികന്റെ പപര് വൗച്ചര്
നമ്പര്/തീയതി

 തുക

1 പദശാഭിമാനി വാരിക 37/27.04.2016 9750

2 കലൊകൗമുദി 37/27.04.2016 3000

3 മലെയാളം വാരിക, എക്സ്പ്രസ്
പബ്ലിപക്കഷന്സ് 48/05.05.2016 17500

4 ആര്പത്തക്ക് കദന്വേവാരിക 149/13.07.2016 1820

5 പകരള ജയപത വാരിക 282/18.11.2016 1170

6 സാഹിതദ്യസംഘം മാസിക 335/09.01.2017 900

7 അക്ഷരനാദം മാസിക 352/30.01.2017 1010

                 ആകക 35150
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പമല് പട്ടികയില് ഉള്കപ്പേട്ടിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും

സര്ക്കുപലെഷന് കുറഞ്ഞവയാണ്  .  കൂടാകത ചുവകട പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്

പരസദ്യം  നല്കുന്നതിനുള്ള വര്ക്ക്  ഓര്ഡറുകള് 2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളില്

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രസിദ്ധീകരണത്തികന്റെ പപര് വര്ക്ക് ഓര്ഡര് നല്കിയതികന്റെ വിവരം

1 സാഹിതദ്യസംഘം മാസിക നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/24.10.2016

2 പകരള ജയപത വാരിക നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/27.10.2016

3 അക്ഷരനാദം മാസിക നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/26.12.2016

4
ശ്രീനാരായണ സമാധി 
സാംസ്കാരിക സ്മാരക 
സമിധിയുകട സ്മരണിക

നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/26.12.2016

5 കമപട്രാ വാര്ത്ത നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/27.12.2016

6 ഹ്യൂമന് ജസ്റ്റിസ് പഫാറം നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/28.01.2017

7 ഭാരതവീക്ഷണം ദിനപത്രം നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/27.03.2017

8 കമപട്രാ വാര്ത്ത നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/25.05.2017

9 പവള്ഡ് ന്യൂസ് നം.551/ഇ 5/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി/13.06.2017

സര്ക്കുപലെഷന് വളകര കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് പരസദ്യം നല്കുന്നതിന്

തുക  കചലെവഴിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലും  വില്പനയുകട ആധികാരിക  വിവരങ്ങള്

കപാതുജനങ്ങളിപലെയ്ക്ക് എത്തിപച്ചരുന്നതിന് ഇത് തികചം അപരദ്യാപ്തമാണ്.  

       സര്ക്കുപലെഷന് കൂടിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് മാത്രം പരസദ്യങ്ങള് നല്കുന്നതിനും

അതുവഴി വിജ്ഞാനപകാശ വാലെദ്യങ്ങളുകട വില്പന വര്ദ്ധിപ്പേിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്

സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ്.   കൂടാകത പബ്ലിക്  റിപലെഷന്സ്  വകുപ്പേ്  കാലൊകാലെങ്ങളില്

പുറകപ്പേടുവിക്കുന്ന സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകളില് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്

മാത്രം  ഓപരാ  സാമ്പത്തിക  വര്ഷവും  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്ക്  പരസദ്യം  നല്കുവാന്

ശ്രദ്ധിപക്കണ്ടതാണ്.  കൂടാകത ആധുനിക  ഡിജിറ്റല് സാപങ്കതിക  വിദദ്യയുകട

സാധദ്യതകള് ഉപപയാഗകപ്പേടുത്തി  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുകട വിവരങ്ങള് ജനങ്ങളിപലെയ്ക്ക്

എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ് .  
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3.2.2 പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങകളക്കുറിച്ച് അപനന്വേഷണം നടത്താകതയുള്ള പരസദ്യം നല്കല്-

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ

ഹ്യൂമന് ജസ്റ്റിസ്  പഫാറം  പ്രസിദ്ധീകരണം ,  ഭാരതവീക്ഷണം  ദിനപത്രം

എന്നിവകയക്കുറിച്ച്  മതിയായ  അപനന്വേഷണം  നടത്താകത പരസദ്യം  നല്കിയതു വഴി

പരസദ്യം നല്കുന്നതികന്റെ ലെക്ഷദ്യപ്രാപ്തി കകവരിക്കുന്നതില് വീഴയുണ്ടായി . 

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പരസദ്യം  ഹ്യൂമന് ജസ്റ്റിസ്  പഫാറം  പ്രസിദ്ധീകരണം ,

ഭാരതവീക്ഷണം  ദിനപത്രം  എന്നിവയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്  യഥാക്രമം

28.01.2017, 27.03.2017 തീയതികളില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്നും  വര്ക്ക്  ഓര്ഡര്

നല്കി.  പരസദ്യം  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലെം  1500/-  രൂപ  വീതം  പമല്

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്ക്  യഥാക്രമം  14.06.2017,  15.04.2017  തീയതികളികലെ

551/ഇ 5/16/എസ്.ഐ.ഇ.പി  നമ്പര് ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  അനുവദിച .  എന്നാല് രണ്ടു

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുകടയും പരസദ്യം വന്നിട്ടുളള ലെക്കങ്ങളുകട പകാപ്പേികള് (മാര്ച്ച്  2017,

ഏപ്രില് 2017 ലെക്കങ്ങള്)  പരിപശാധിച്ചതില് ഒരു സ്ഥാപനം  തകന്നയാണ്  രണ്ടു

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നകതന്നും  ഉള്ളടക്കം  ഒരു പപാകലെയാകണന്നും

പബാധദ്യകപ്പേട്ടു .  അതായത്  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുകട പപരില് മാത്രമാണ്  വദ്യതദ്യാസം

ഉള്ളത് . 
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 വളകര പ്രചാരം  കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് പരസദ്യം  നല്കുന്നതു

കകാണ്ട്  വാലെദ്യങ്ങളുകട വില്പനയില് യാകതാരു പുപരാഗതിയും  ഉണ്ടാകുന്നില

എന്നതിനാല്,  പരസദ്യം നല്കുന്നതിന് മുന്പ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങകളക്കുറിച്ച് ശരിയായ

അപനന്വേഷണം നടപത്തണ്ടത് അനിവാരദ്യമാണ് . 

3.3   വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം - 9, 10 – പ്രിന്റെിംഗ് - ഓഡിറ്റ് 
നിരീ ക്ഷണങ്ങള്

3.3.1  പ്രിന്റെിംഗ് - കാലെതാമസം

 പ്രിന്റെിംഗിനായി തീരുമാനകമടുത്ത് രണ്ട് വര്ഷത്തിനു പശഷമാണ് വാലെദ്യങ്ങള്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്  . വാലെദ്യങ്ങളുകട 5000  പകാപ്പേികള് വീതം  പ്രിന്റെ്  കചയ്യുന്നതിന്

പ്രസികന ഏല്പിക്കുന്നതിനും  പ്രിന്റെിംഗ്  പപപ്പേര് പസ്റ്റഷനറി  കണ്പട്രാളര് മുപഖന

വാങ്ങുന്നതിനും  25.02.2014 നാണ് പ്രിന്റെിംഗ്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനകമടുത്തത്.  എന്നാല്,

9, 10 വാലെദ്യങ്ങളുകട പ്രകാശനം നടന്നത് യഥാക്രമം 08.02.2016, 05.05.2016 എന്നീ

തീയതികളിലൊണ്.  9-ാം വാലെദ്യത്തികന്റെ പകാപ്പേികള് പ്രസില് നിന്ന്  ലെഭദ്യമായി

തുടങ്ങിയത്  06.02.2016  മുതലൊണ്.  10-ാം വാലെദ്യത്തികന്റെ ആദദ്യപകാപ്പേികള്

ലെഭദ്യമായത് 13.07.2016 ലൊണ്. 

9,  10  വാലെദ്യങ്ങള് അച്ചടിക്കുന്നതിന്  പ്രസ്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്  സാംസ്കാരിക

വകുപ്പേിന്  10.09.2015 ലും  പ്രിന്റെിംഗ്  പപപ്പേര് സകപ്ല കചയ്യാനായി  പസ്റ്റഷനറി

കണ്പട്രാളര്ക്ക്  23.09.2015 നുമാണ്  കത്ത്  നല്കിയത്.  ഉചിതമായ  തീരുമാനങ്ങള്

യഥാസമയം എടുക്കാത്തത് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പ്രവര്ത്തന പുപരാഗതിക്ക് തടസ്സമാകും .

3.3.2 പ്രിന്റെിംഗ് പപപ്പേര് കകമാറ്റം - അധിക ബാദ്ധദ്യത

പ്രിന്റെിംഗിനായി  പ്രസ്  തീരുമാനിക്കാന് കാലെതാമസം  പനരിട്ടതിനാല് പപപ്പേര്

പസ്റ്റഷനറി  വകുപ്പേില് സൂക്ഷിപക്കണ്ടിവന്നു .  പപപ്പേര് സകപ്ല കചയ്ത കമ്പനി  പനരിട്ട്

പ്രസില് ഇറക്കിയിരുന്നുകവങ്കില് വണ്ടി വാടകപയാ കയറ്റിറക്ക് കൂലെിപയാ നല്പകണ്ടി

വരിലായിരുന്നു.  പ്രസികന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുമുന്പ്  പപപ്പേര് ലെഭദ്യമാക്കാന് പസ്റ്റഷനറി

വകുപ്പേിപനാട് ആവശദ്യകപ്പേടുകയും കചയ. 
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പ്രിന്റെിംഗ്  പപപ്പേര് സകപ്ല കചയ്യാനായി  പസ്റ്റഷനറി  കണ്പട്രാളര്ക്ക്

23.09.2015 ല് കത്ത്  നല്കികയങ്കിലും  വാലെദ്യങ്ങള് പ്രിന്റെ് കചയ്യാന് കസന്റെ് പജാസഫ്സ്

പ്രസുമായി കരാര് വച്ചത് 15.12.2015 ലൊണ്.  പസ്റ്റഷനറി വകുപ്പേ് ലെഭദ്യമാക്കുന്ന പ്രിന്റെിംഗ്

പപപ്പേര് പ്രസില് പനരിട്ട് എത്തിക്കാകത പസ്റ്റഷനറി വകുപ്പേില് സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രസില്

എത്തിക്കുന്നതിനായി വണ്ടി വാടക,  കയറ്റിറക്ക് കൂലെി എന്നിവയ്ക്കായി  20,920/-  രൂപ

കചലെവഴിക്കുകയും കചയ്തിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതിനുപശഷം പ്രിന്റെിംഗ് പപപ്പേര്

പനരിട്ട് പ്രസില് എത്തിച്ചിരുന്നുകവങ്കില് പ്രസ്തുത കചലെവ് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.       

400  റീം  പപപ്പേര് പനരിട്ട്  പ്രസില് എത്തിക്കാന് 28.03.2016 ല് പസ്റ്റഷനറി

വകുപ്പേിപനാട്  ആവശദ്യകപ്പേടുകയും,  ഇപ്രകാരം  അധികകച്ചലെവിലാകത പപപ്പേര് പ്രസില്

എത്തിക്കുകയും കചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

പ്രസ്  നിശ്ചയിച്ചതിനുപശഷം  പപപ്പേര് വാങ്ങാനുള്ള നടപടികള് തുടങ്ങിയാല്

പ്രിന്റെിംഗ്  വീണ്ടും  താമസിക്കുകമന്നതിനാലൊണ്  പപപ്പേര് വാങ്ങിനല്കാന് പസ്റ്റഷനറി

കണ്പട്രാളര്ക്ക്   പനരപത്ത കത്ത്  നല്കിയകതന്ന്  വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .  ഇപ്രകാരം

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഫണ്ടിന്  അധിക  ബാദ്ധദ്യതയുണ്ടാക്കുന്നത്  പരമാവധി

ഒഴിവാപക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.3.  കവബ്കസറ്റ്  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമായിട്ടും  പ്രിന്റെിംഗ്  പരിമിതകപ്പേടുത്താനുള്ള

നടപടികളില

'സര്വവിജ്ഞാനപകാശം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  -  ഒരു കവബ്  അധിഷ്ഠിത  വിജ്ഞാന

സംഭരണി'  എന്ന ആശയം പ്രാവര്ത്തികമാക്കുക എന്ന ലെക്ഷദ്യപത്താകട തുടക്കം കുറിച്ച

കക.ഡബ്ല്യൂ.ആര്.പി പപ്രാജക്ടികന്റെ കവബ്കകസറ്റില് പരിഷ്കരിച്ച സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം

1 മുതല് 7 വകരയുള്ള വാലെദ്യങ്ങളാണ് ഉള്കപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കവബ്കസറ്റില് വന്നിട്ടുള്ള

വാലെദ്യങ്ങളുകട പ്രിന്റെിംഗ്  പരിമിതകപ്പേടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .   പ്രസ്തുത  വാലെദ്യങ്ങള്

കവബ്കസറ്റില് വന്നിട്ടുള്ളതുകകാണ്ട്  ആയത്  വില്പനകയ എപ്രകാരം  ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്

എന്ന് കകണ്ടത്തുന്നതിന് ഒരു രൂപപരഖയുണ്ടാക്കി താരതമദ്യ പഠനത്തിനുള്ള പസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ്

തയ്യാറാക്കി സമര്പ്പേിക്കാന്  വിശന്വേസാഹിതദ്യവിജ്ഞാന പകാശം 9, 10 വാലെദ്യങ്ങള് പ്രിന്റെ്

കചയ്യുന്നതിനു മുന്പായി ,  08.06.2015 ല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഡയറക്ടറുകട പചമ്പറില് കൂടിയ
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പയാഗത്തില് കസയില്സ്  ഓഫീസകറ ചുമതലെകപ്പേടുത്തിയിരുന്നു .  പഠനം

നടത്തിയതികന്റെ വിവരങ്ങള് ലെഭദ്യമല (ഓഡിറ്റ്  എന്കന്വേയറിക്കുള്ള മറുപടിയിലും

വിശദാംശങ്ങള് ലെഭദ്യമാക്കിയില ).   കവബ്കസറ്റ്  കാലെികമാക്കാനും  വില്പന

സംബന്ധിച്ച പഠനം  നടത്തി  പ്രിന്റെിംഗ്  പരിമിതകപ്പേടുത്താനുമുള്ള അടിയന്തിര

നടപടികളുണ്ടാവണം.

3.4 പുസ്തക പ്രദര്ശനം - അനര്ഹമായി അനുവദിച്ച ഓണപററിയം

തുക -7900 / - രൂപ 
 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പകങ്കടുത്ത പുസ്തക പ്രദര്ശനങ്ങളില് ഡ്യൂട്ടി കചയ്ത

ജീവനക്കാര്ക്ക്  ഒരു ദിനബത്തയ്ക്ക്  തുലെദ്യമായ  തുക  ഓണപററിയമായി  നല്കിയിട്ടുണ്ട് .

ഇപ്രകാരം ഓണപററിയം നല്കുന്ന നടപടി KSR യാത്രപ്പേടി ചട്ടങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായതിനാല്

നല്കിയ  ഓണപററിയം  തുക  തിരികക ഈടാക്കണകമന്ന്  മുന്വര്ഷങ്ങളികലെ ഓഡിറ്റ്

റിപപ്പോര്ട്ടുകളില് നിര്പദശിച്ചിരുന്നുകവങ്കിലും  തന്വര്ഷവും  ഇത്  ആവര്ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു .

ചുവകടപ്പേറയുംപ്രകാരം ആകക  7,900/-രൂപ ഓണപററിയം അനുവദിച.

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രദര്ശനം ഓണപററിയം കകപ്പേറ്റിയത് ദിവസം നിരക്ക് ആകക ഉത്തരവ്
നമ്പര്

i

പി.എന്.
പണിക്കര്
ഫൗപണ്ടഷന്
(കനകക്കുന്ന്
കകാട്ടാരം)

ശ്രീ കക. ഹരികുമാര്,
കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ് ഓഫീസര് 7 200 1400

783/D2/16/
SIEP 

തീയതി
15.07.2016

ശ്രീ കക.വിപനാദ്കുമാര്,
എല്.ഡി.സി.

7 150 1050

ശ്രീ കജ.ആര്.രഞ്ജിത്,
ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റെ് 7 150 1050

ii

കകാച്ചി
അന്താരാഷ
പുസ്തപകാത്സവം
(എറണാകുളത്തപ്പേ
ന് ഗ്രേൗണ്ട്)

ശ്രീ കക. ഹരികുമാര്,
കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ് ഓഫീസര്

7 200 1400
881/D2/16/

SIEP 
തീയതി

21.02.2017

ശ്രീ കജ.ആര്.രഞ്ജിത്,
ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റെ് 10 150 1500

ശ്രീ സി. സതദ്യന്,
ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റെ് 10 150 1500

ആകക 7900
രൂപ

അനര്ഹമായി  അനുവദിച്ച ഓണപററിയം  തുക  7900/-  രൂപ,  കകപ്പേററിയ

വദ്യക്തികളില് നിന്നും  തിരികക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്

സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ്.
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ഭാഗം  -4  

സമകാലെീന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

4.1  കക്രഡിറ്റ്  വില്പന-കുടിശ്ശിക  തുക  പിരികച്ചടുക്കുന്നതില് പ്രതീക്ഷിച്ച 

പുപരാഗതിയില.

വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളുകട വില്പന  വര്ദ്ധിപ്പേിക്കുന്നതിനായി  കക്രഡിറ്റ്

കസയില് വദ്യവസ്ഥയില് വിവിധ സ്കീമുകളിലൊയി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്നും പുസ്തകങ്ങള്

വിതരണം കചയ വരുന്നു.  എന്നാല് പ്രസ്തുത കസയില് വദ്യവസ്ഥയില് വന്തുകയാണ്

കുടിശ്ശികയിനത്തില് പിരികച്ചടുക്കാന് അവപശഷിക്കുന്നത് .  2016-17 വര്ഷം  പകരള

ബുക്ക്  മാര്ക്കറ്റിംഗ്  കസാകസറ്റിയില് നിന്നും  സര്ക്കാര് /അര്ദ്ധസര്ക്കാര്

ജീവനക്കാരില് നിന്നുമുള്ള കുടിശ്ശികപിരിവില് കാരദ്യമായ  വര്ദ്ധനവുണ്ടായത്

അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്നും ലെഭദ്യമാക്കിയ വിവരം അനുസരിച്ച് 2013-

14  മുതല് 2016-17  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  വകരയുള്ള കുടിശ്ശിക  സംബന്ധിച്ച

അവപലൊകനം താകഴ പചര്ക്കുന്നു. 

I)       2013-14

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനം 01.04.13 കലെ
മുന്നിരിപ്പേ്

തന്വര്ഷം
ഡിമാന്റെ്

തന്വര്ഷം
അടവ്

31.03.14 കലെ
നീക്കിയിരിപ്പേ്

1 ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ
ഓഫീസുകള് 13480180 1154924 2271874 12363230

2 സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര്
ജീവനക്കാര് 

2879521 573040 651472 2801089

3 പകരള ബുക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
കസാകസറ്റി 1343690 299550 242215 1401025

                                  ആകക 17703391 2027514 3165561 16565344
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II) 2014-15

ക്രമ
നമ്പര് ഇനം 01.04.14 കലെ

മുന്നിരിപ്പേ്
തന്വര്ഷം
ഡിമാന്റെ്

തന്വര്ഷം
അടവ്

31.03.15 കലെ
നീക്കിയിരിപ്പേ്

1 ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ
ഓഫീസുകള്

12363230 - 1119270 11243960

2 സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര്
ജീവനക്കാര് 2801089 380400 784923 2396566

3 പകരള ബുക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
കസാകസറ്റി

1401025 551880 334855 1618050

                                  ആകക 16565344 932280 2239048 15258576

III) 2015-16

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനം 01.04.15 കലെ
മുന്നിരിപ്പേ്

തന്വര്ഷം
ഡിമാന്റെ്

തന്വര്ഷം
അടവ്

31.03.16 കലെ
നീക്കിയിരിപ്പേ്

1 ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ
ഓഫീസുകള് 11243960 - 708245 10535715

2 സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര്
ജീവനക്കാര് 

2396566 248224 420447 2224343

3 പകരള ബുക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
കസാകസറ്റി 1618050 221350 325080 1514320

                                  ആകക 15258576 469574 1453772 14274378

IV) 2016-17

ക്രമ
നമ്പര് ഇനം 01.04.16 കലെ

മുന്നിരിപ്പേ്
തന്വര്ഷം
ഡിമാന്റെ്

തന്വര്ഷം
അടവ്

31.03.17 കലെ
നീക്കിയിരിപ്പേ്

1 ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ
ഓഫീസുകള്

10535715 2374682 507488 12402909

2 സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര്
ജീവനക്കാര് 2224343 27768 900543 1351568

3 പകരള ബുക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
കസാകസറ്റി

1514320 1023300 1173400 1364220

                                  ആകക 14274378 3425750 2581431 15118697
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31.03.2017  കലെ കണക്ക്  പ്രകാരം  വിവിധ  ഇനങ്ങളിലൊയി  ആകക

1,51,18,697/-  രൂപയാണ്  കക്രഡിറ്റ്  കസയില്സ്  മുപഖന  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്

കുടിശ്ശികയുള്ളത്.  അതില് തകന്ന 1,24,02,909/- രൂപ ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ ഓഫീസുകള്

വഴിയുള്ള പുസ്തക വിതരണത്തില് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ളതാണ്. 

എ)ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകള് വഴി  പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള തുകയുകട പ്രതിവര്ഷ

നിരക്ക്

ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ ഓഫീസുകള് വഴി പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള കുടിശ്ശികയുകട 2013-

14  മുതല് 2016-17  വകരയുള്ള തിരിച്ചടവ്  താരതമദ്യം  കചയ്യുപമ്പാള് ഓപരാ  വര്ഷവും

കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 2013-14  ല് 22,71,874/-  രൂപ പിരികച്ചടുത്ത

സ്ഥാനത്ത് 2016-17 ല് കവറും 5,07,488/- രൂപ മാത്രമാണ് പിരികച്ചടുത്തിട്ടുള്ളത്. 

സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

പിരികച്ചടുത്ത തുക 2271874 1119270 708245 507488

ബി) സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ജീവനക്കാരില് നിന്നും പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള തുകയുകട 

പ്രതിവര്ഷ നിരക്ക്  

സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ജീവനക്കാരില് നിന്നും  പിരി ഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള

കുടിശ്ശിക തുക പിരികച്ചടുക്കുന്നതില് 2016-17 ല് വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2016-17 ല്

ആകക 9,00,543/-  രൂപ  സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കാര് ജീവനക്കാരില് നിന്നും

പിരികച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

പിരികച്ചടുത്ത തുക 651472 784923 420447 900543

സി)  പകരള  ബുക്ക്  മാര്ക്കറ്റിംഗ്  കസാകസറ്റി  വഴി  പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള തുകയുകട

പ്രതിവര്ഷ നിരക്ക് 

പകരള ബുക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ് കസാകസറ്റി മുപഖന പിരി ഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള കുടിശ്ശിക

തുക പിരികച്ചടുക്കുന്നതില് 2016-17 ല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു പരിധി വകര വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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2013-14  ല് കവറും  2,42,215/-  രൂപ പിരികച്ചടുത്തപപ്പോള് 2016-17  ആയപപ്പോപഴക്കും

അത് 11,73,400/- രൂപയായി വര്ദ്ധിച. 

സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

പിരികച്ചടുത്ത തുക 242215 334855 325080 1173400

പുസ്തക  പ്രദര്ശനം,  വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളുകട പനരിട്ടുള്ള വില്പന

എന്നിവയിലൂകട നാമമാത്രമായ  വരവ്  മാത്രമാണ്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  ലെഭിക്കുന്നത് .

വിറ്റുവരവില് സിംഹഭാഗവും കക്രഡിറ്റ് വില്പനയിലൂകടയാണ് ലെഭിക്കുന്നത് എന്ന് മുകളില്

സൂചിപ്പേിച്ച കണക്കുകള് വദ്യക്തമാക്കുന്നു .  അതുകകാണ്ട്  തകന്ന വിജ്ഞാനപകാശ

വിതരണപത്താകടാപ്പേം  കുടിശ്ശികയിനത്തികലെ തിരിച്ചടവ്  കൂടി  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഉറപ്പു

വരുപത്തണ്ടതുണ്ട്.  ഓപരാ  വര്ഷവും  ഡി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ  ഓഫീസുകള് വഴി

ലെക്ഷക്കണക്കിന്  രൂപയുകട വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളാണ്  സ്ക്കൂളുകളില് വിതരണം
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കചയ്യുന്നത്  .  ഭീമമായ  തുക  പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള സാഹചരദ്യത്തില് കുടിശ്ശികയുകട

തിരിച്ചടവ്  ഉറപ്പോക്കുന്നതിന്  കൂടുതല് കാരദ്യക്ഷമവും  ഫലെപ്രദവുമായ  നടപടികള്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ് .

4.2 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവിലുളള തസ്തികകള് - ഒരു അവപലൊകനം

പസ്റ്ററ്റ്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  എന്കസപക്ലോപീഡിക്  പബ്ലിപക്കഷന്സ്  (പകരള)

കസാകസറ്റി  ജനറല് ആന്റ്  സപബാര്ഡിപനറ്റ്  സര്വ്വീസസ് റൂള്സ്  1984  പാര്ട്ട്  II

പ്രകാരം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ തസ്തികകള് താകഴപ്പേറയുന്നവയാണ്.

 ജനറല് സര്വ്വീസ്    സപബാര്ഡിപനറ്റ് സര്വ്വീസ്

എ) അക്കാദമിക് 
              ഡയറക്ടര്
              ലൊംപഗന്വേജ് എക്സ്പപര്ട്ട്
              അസിസ്റ്റന്റെ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -1
              അസിസ്റ്റന്റെ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -2
              ആര്ട്ട് എഡിറ്റര്
              സബ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -1
              കപ്രാഡക്ഷന് ഓഫീസര്
              കകലെപബ്രറിയന്
              സബ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ്-2
              അസിസ്റ്റന്റെ് ആര്ട്ട് എഡിറ്റര്

എ) അക്കാദമിക് 
      എഡിപറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റെ് 
       പ്രൂഫ് റീഡര് 

ആര്ട്ടിസ്റ്റ്-കം-പഫാപട്ടാഗ്രോഫര് ആര്ട്ടിസ്റ്റ്
കകസ്ക്രെെബ്

ബി) അഡ്മിനിപസ്ടേറ്റീവ്
              അഡ്മിനിപസ്ടേറ്റീവ് ഓഫീസര്          
              (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)
              ഫിനാന്ഷദ്യല് അസിസ്റ്റന്റെ്                
               (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)
               കഡവലെപ്കമന്റെ് ഓഫീസര് 
               (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)
               മാപനജര് (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)

   ബി) അഡ്മിനിപസ്ടേറ്റീവ്           
                ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട്
                അപ്പേര് ഡിവിഷന് ക്ലേര്ക്ക്
                കദ്യാഷര്
                പസ്റ്റാര് കീപ്പേര്
                അപ്പേര് ഡിവിഷന് കടപ്പേിസ്റ്റ്
                കസ്റ്റപനാഗ്രോഫര് പഗ്രേഡ് -2
                പലൊവര് ഡിവിഷന് ക്ലേര്ക്ക്
                 അക്കൗണ്ടന്റെ്
                 പലൊവര് ഡിവിഷന് കകടപ്പേിസ്റ്റ്
                 കകഡ്രെെവര്
                 പ്യൂണ്
                 കകനറ്റ് വാച്ചര്
                 പാക്കര്
                സന്വേീപ്പേര്-കം -സ്കാവഞ്ചര്             

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ് 2016-17 28 



എന്നാല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവിലുള്ള തസ്തികകള് സംബന്ധിച്ച് ലെഭിച്ചിട്ടുള്ള

27.05.17 കലെ 297/ഇ 3/2017/എസ്.ഐ.ഇ.പി  നമ്പര് കത്ത്  പ്രകാരം  (ഓഡിറ്റില്

നിന്നും  നല്കിയ  04.03.2017  കലെ കക.എസ്.എ.ഐ.ഇ.പി.02/66/2017  (1)  നമ്പര്

കത്തിനുള്ള മറുപടി) നിലെവിലുള്ള തസ്തികകളുകട വിവരം താകഴപ്പേറയുന്നു. 

 ജനറല് സര്വ്വീസ് എണ്ണം  സപബാര്ഡിപനറ്റ് സര്വ്വീസ് സ    എണ്ണം

എ) അക്കാദമിക് 

  ഡയറക്ടര്
  ലൊംപഗന്വേജ് എക്സ്പപര്ട്ട്
  അസിസ്റ്റന്റെ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -1
 അസിസ്റ്റന്റെ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -2
  ആര്ട്ട് എഡിറ്റര്
  സബ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -1
  കപ്രാഡക്ഷന് ഓഫീസര്
  കകലെപബ്രറിയന്
  സബ് എഡിറ്റര് പഗ്രേഡ് -2
  അസിസ്റ്റന്റെ് ആര്ട്ട് എഡിറ്റര്

1
1
6
6
1
7
1
1
7
1

എ) അക്കാദമിക്

എഡിപറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റെ് 
പ്രൂഫ് റീഡര്                                

  ആര്ട്ടിസ്റ്റ്-കം-പഫാപട്ടാഗ്രോഫര്  

      

12
  1
  2

        

ബി) അഡ്മിനിപസ്ട്രേറ്റീവ്

 അഡ്മിനിപസ്ടേറ്റീവ് ഓഫീസര്         
              (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)
 ഫിനാന്സ് ഓഫീസര്                 
             (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)
 കഡവലെപ്കമന്റെ് ഓഫീസര് 
               (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)
 മാപനജര് (കഡപ്യൂപട്ടഷന്)

1

1

1

1

 ബി) അഡ്മിനിപസ്ട്രേറ്റീവ്

കസയില്സ് ഓഫീസര്                
ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട്
ഓഫീസ് കസക്രട്ടറി ടു ഡയറക്ടര്
അപ്പേര് ഡിവിഷന് ക്ലേര്ക്ക്
ഡിറ്റിപി ഓപ്പേപററ്റര് പഗ്രേഡ് 1
കസ്റ്റപനാഗ്രോഫര്
പകാപ്പേി പഹാള്ഡര്  
 പലൊവര് ഡിവിഷന് ക്ലേര്ക്ക്
 ഡിറ്റിപി ഓപ്പേപററ്റര് പഗ്രേഡ് 2
 കകഡ്രെെവര്
 ലൊസ്റ്റ് പഗ്രേഡ് സര്വ്വന്റെ്
 കകനറ്റ് വാച്ചര്
 സന്വേീപ്പേര് -കം -സ്കാവഞ്ചര്
 പാര്ട്ട് -കടം-സന്വേീപ്പേര് 

1
3
1
9
6
1
1
9
6
2
12
1
1
1
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റൂള്സ്  പ്രകാരം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവിലുണ്ടായിരുന്ന പാക്കര് ,  അക്കൗണ്ടന്റെ്

തസ്തികകള് ഇപപ്പോള് നിലെവിലെില എന്ന്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  അറിയിച്ചിരുന്നു .  എന്നാല്

പ്രസ്തുത  തസ്തികകള് നിര്ത്തലൊക്കികക്കാണ്ടുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്  പലെ  തവണ

ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും  ലെഭദ്യമാക്കിയില.  കൂടാകത മുന്പുണ്ടായിരുന്ന ആര്ട്ടിസ്റ്റ്  തസ്തികയുകട

നിലെവികലെ അവസ്ഥകയക്കുറിചം  യാകതാരു മറുപടിയും  ലെഭദ്യമാക്കിയില .  ഇപപ്പോള്

നിലെവിലുള്ള പകാപ്പേി  പഹാള്ഡര് തസ്തിക  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  അനുവദിചകകാണ്ടുള്ള

സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കിയില.

കദ്യാഷദ്യര്, പസ്റ്റാര് കീപ്പേര് തസ്തികകള് എല്.ഡി.സി തസ്തികയായി ഭരണസമിതി

തരംതാഴ്ത്തിയതായി  അറിയികച്ചങ്കിലും  ബന്ധകപ്പേട്ട ഭരണസമിതി  തീരുമാനത്തികന്റെ

പകര്പ്പേ്,  സര്ക്കാര് സാധൂകരണം  ലെഭിച കകാണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്  എന്നിവ

ഹാജരാക്കിയില. നിലെവിലുണ്ടായിരുന്ന കകസ്ക്രെെബ് തസ്തിക ആദദ്യം പകാപ്പേിയീസ്റ്റ് എന്നും

പിന്നീട്  ഡിറ്റിപി  ഓപ്പേപററ്റര് എന്നും  പുനര്നാമകരണം  കചയ്തിട്ടുള്ളതായി  മറുപടി

നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ബന്ധകപ്പേട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ലെഭദ്യമാക്കിയില. 

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ലെഭദ്യമാക്കിയ കണക്ക്  പ്രകാരം  ആകക 105  സ്ഥിരം  തസ്തികകള്

നിലെവിലുള്ളതില് 20  പപര് മാത്രമാണ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാര് ഉള്ളത്  . 22  പപര് കരാര്

അടിസ്ഥാനത്തിലും  4  പപര് ദിവസപവതനാടിസ്ഥാനത്തിലും  പജാലെി  കചയ വരുന്നു .

ആകക 59  തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു .  സ്ഥിരം  ജീവനക്കാരുകട കുറവ്

നിലെനില്ക്കുന്ന സാഹചരദ്യത്തില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ സ്ഥിരം  ജീവനക്കാരന്

കഡപ്യൂപട്ടഷന് നിയമനം നല്കിയ നടപടി ശരിയല . 

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവിലുള്ള തസ്തികകള് സംബന്ധിച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് തകന്ന ഒരു

വദ്യക്തത ഇലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവിലുണ്ടായിരുന്നതും

എന്നാല് പിന്നീട് ഇലാതായതുമായ തസ്തികകള് സംബന്ധിചള്ള ഉത്തരവുകള് ഓഡിറ്റ്

പലെ തവണ ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും  ലെഭദ്യമാക്കിയില.  പലെ വാടകകക്കട്ടിടങ്ങളില് മാറി  മാറി

പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പലെ  വിലെകപ്പേട്ട പരഖകളും  അടിയ്ക്കടിയുള്ള

മാറ്റങ്ങള്ക്കിടയില് നഷ്ടകപ്പേട്ടിട്ടുള്ളതായി  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു .  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ

ഭരണപരമായ  കാരദ്യങ്ങളുമായി  ബന്ധകപ്പേട്ട ഉത്തരവുകള് ,  ഫയലുകള്,  രജിസ്റ്ററുകള്
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എന്നിവ  സൂക്ഷിക്കുന്നതില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  കാണിക്കുന്ന അലെംഭാവമാണ്  മറുപടിയില്

നിന്നും വദ്യക്തമാകുന്നത്. 

18.08.1999  കലെ ജി.ഒ.(പി)  നം.35/99/സി.എ.ഡി സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം

1999 മുതല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിയമനങ്ങള് പിഎസ് സിക്ക് വിട്ടുകക്കാണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് .

അതിനു പശഷം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് സ്ഥിരം  നിയമനങ്ങള് ഒന്നു തകന്ന നടന്നിട്ടില .

കസ്പെഷദ്യല് റൂള്സികന്റെ രൂപീകരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലെതാമസമാണ് പിഎസ് സി വഴി

നിയമനം  നടത്തുന്നതിന്  തടസ്സമായി  നില്ക്കുന്നത്  .  കസ്പെഷദ്യല് റൂള്സികന്റെ

രൂപീകരണത്തിന്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ തസ്തികകള് സംബന്ധിച്ച്  വദ്യക്തത

പവണകമന്നിരികക്ക അതുമായി  ബന്ധകപ്പേട്ട്  ലെഭദ്യമലാത്ത സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്

കകണ്ടത്തുന്നതില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും  അടിയന്തിര  നടപടി

ഉണ്ടാപകണ്ടതാണ് .    

4.3  സഹകരണ വകുപ്പേ് നിര്മ്മിക്കുന്ന പുതിയ കകട്ടിടത്തിപലെക്ക് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ

പ്രവര്ത്തനം മാറ്റുന്നത്- സര്ക്കാരികന്റെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ അനിവാരദ്യം  

തിരുവനന്തപുരം ജിലാ സഹകരണ ബാങ്കികന്റെ കകട്ടിടത്തില് 01.04.2013 മുതല്

വാടകയ്ക്ക്  പ്രവര്ത്തിചവരുന്ന ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പ്രവര്ത്തനം  സഹകരണ  വകുപ്പേ്

നിര്മ്മിക്കുന്ന പുതിയ  കകട്ടിടത്തിപലെക്ക്  മാറ്റുന്നതുമായി  ബന്ധകപ്പേട്ട

1167/ഇ 4/15/എസ്.ഐ.ഇ.പി നമ്പര് ഫയല് പരിപശാധിച്ചതില് കകണ്ടത്തിയ ചുവകട

പറയുന്ന വസ്തുതകളിപലെക്ക് സര്ക്കാരികന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

റവന്യൂ (യു) വകുപ്പേികന്റെ 19.12.12 കലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പര് 480/2012/റവന്യൂ

ഉത്തരവികലെ ഖണ്ഡിക നമ്പര് 3  ല് സഹകരണ വകുപ്പേിന്  കകട്ടിടം  പണിയുന്നതിന്

അനുവദിച നല്കിയിട്ടുള്ള കതക്കാട് വിപലജികലെ റീ സര്കവ്വ നമ്പര് 2 (പഴയ സര്കവ്വ

നമ്പര് 392) 26.7 ആര് സ്ഥലെം  പകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ കകവശത്തില് ഉള്ളതും

ബി.റ്റി.ആര് പ്രകാരം  പുറപമ്പാക്ക്  ഇനത്തില് പകരള  സംസ്ഥാന

സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പപരില് ഉള്ളതുമാകണന്ന്  തിരുവനന്തപുരം

ജിലാ  കളക്ടര് 9.11.12  കലെ ബി 2-14606/12  നമ്പര് കത്ത്  പ്രകാരം  റിപപ്പോര്ട്ട്

കചയ്തതായി പരാമര്ശമുണ്ട് . പ്രസ്തുത സ്ഥലെത്തികന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പേില്
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തകന്ന നിലെനിര്ത്തികക്കാണ്ട്  ആസ്ഥാന  മന്ദിരവും  അനുബന്ധ ഓഫീസുകളും

നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  സഹകരണ  വകുപ്പേിന്  പ്രസ്തുത  സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്  പ്രകാരം

ഉപപയാഗാനുമതി നല്കി .

സഹകരണ വകുപ്പേ്  പണി  കഴിപ്പേിക്കുന്ന കകട്ടിടത്തില് 10000  ചതുരശ്ര അടി

അകലങ്കില് ഒരു നിലെ പൂര്ണമായും ഏതാപണാ കുറവ് അത് വാടകയ്ക്ക്  (പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി

നിശ്ചയിക്കുന്ന വാടക  നിരക്കികന്റെ പകുതിക്ക് )  നല്കാകമന്ന്  22.03.2013  ല്

സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രോറുമായി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഡയറക്ടര് ഒപ്പേ് കവച്ചിട്ടുണ്ടുള്ള കരാര്

പ്രകാരം  വദ്യവസ്ഥ കചയ്തിരിക്കുന്നു .  എന്നാല്,  19.12.2012  കലെ  സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്

ഖണ്ഡിക  6  പ്രകാരം  പുതിയ  കകട്ടിടത്തില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  ആവശദ്യമായ  സ്ഥലെം

സഹകരണ വകുപ്പേ്  നല്കണകമന്ന്  മാത്രമാണ്  നിര്പദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.  'വാടകയ്ക്ക്'  എന്ന്

പ്രപതദ്യകം പരാമര്ശമില. 

അപത സ്ഥലെത്ത്  മുന്പ്  നിലെനിന്നിരുന്ന ,  ടൂറിസം  വകുപ്പേികന്റെ

ഉടമസ്ഥയിലൊയിരുന്ന കല്പന  ബംഗ്ലാവ്  കകട്ടിടത്തിലൊണ്  2005  മുതല് 2013  വകര

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്   പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്.  പുതിയ  കകട്ടിടത്തില് സ്ഥലെം  സൗജനദ്യമായി

നല്കാന് നടപടി  എടുക്കണകമന്ന്  ആവശദ്യകപ്പേട്ടുകകാണ്ട്  01.10.2016 ല്

1167/ഇ 4/15/എസ്.ഐ.ഇ.പി  നമ്പര് പ്രകാരം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഡയറക്ടര് സാംസ്കാരിക

കാരദ്യ (സി)  വകുപ്പേ്  കസക്രട്ടറിക്ക്  അയച്ചിട്ടുള്ള കത്തില് പ്രസ്തുത കകട്ടിടം  2005  ല്

സന്വേന്തമായി  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  നല്കിയതായി  സൂചനയുണ്ട്. കല്പന  ബംഗ്ലാവ്

നിലെനിന്നിരുന്നതും  ഇപപ്പോള് സഹകരണ  വകുപ്പേ്  കകട്ടിടം  നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ

സ്ഥലെവുമായി  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ഉടമസ്ഥാവകാശം  സംബന്ധിച്ച്  നല്കിയ

ഓഡിറ്റ്  എന്കന്വേയറി  നമ്പര് 04/01.07.2017  ന്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലെത്തികന്റെ

ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച യാകതാരു പരഖയും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പക്കല് ഇല എന്ന

മറുപടിയാണ് ലെഭിച്ചത്.  കൂടാകത വാടകയ്ക്കാണ് കല്പന ബംഗ്ലാവില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  മുന്പ്

പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നകതന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

19.12.2012  കലെ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്ഥലെത്തികന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം

റവന്യൂ വകുപ്പേില് നിലെനിര്ത്തിയിരുന്നു .  എന്നാല് സ്ഥലെം  ബി .റ്റി.ആര് പ്രകാരം

പുറപമ്പാക്ക്  ഇനത്തില് പകരള  സംസ്ഥാന  സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ
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പപരില് ഉള്ളതാകണന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജിലാ കളക്ടര് റിപപ്പോര്ട്ട് കചയ്തിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത

സ്ഥലെത്ത്  മുന്പ്  ഉണ്ടായിരുന്ന കല്പന  ബംഗ്ലാവ്  ടൂറിസം  വകുപ്പേികന്റെ

ഉടമസ്ഥതയിലൊയിരുന്നു.  ഇപ്രകാരം  സ്ഥലെത്തികന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം  സംബന്ധിച്ച്

വദ്യക്തത  ഇലാകയന്നിരികക്ക സ്ഥലെവുമായി  ബന്ധകപ്പേട്ട്  ഏകതങ്കിലും  വിധത്തില്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉകണ്ടങ്കില് സഹകരണ വകുപ്പേ്  പണിയുന്ന പുതിയ

കകട്ടിടത്തില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സ്ഥലെം സൗജനദ്യമായി ലെഭിക്കുന്നതിനാവശദ്യമായ നടപടി

സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ് .

4.4 വാര്ഷിക വിജ്ഞാനപകാശം 2011 - പസ്റ്റാക്കില് 99 എണ്ണത്തികന്റെ കുറവ്
വാര്ഷിക  വിജ്ഞാനപകാശം  2011  കന്റെ പസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര് പ്രകാരം

നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 10  വാലെദ്യങ്ങള് ഉള്കപ്പേകട പസ്റ്റാക്കില് കാപണണ്ടുന്ന 100

വാലെദ്യങ്ങളില് ഒകരണ്ണം മാത്രമാണ് പരിപശാധനയ്ക്ക് ലെഭദ്യമാക്കിയത്. 

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപകാശങ്ങളില് ഉള്കപ്പേടാകത

പപാകുന്ന കാലെികവിവരങ്ങള് കൂടി  പചര്ത്ത്  വര്ഷം  പതാറും  ഒരു ഇയര്ബുക്ക്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന് 09.06.2010  ന്  കൂടിയ  സ്റ്റാന്റെിംഗ്  കമ്മിറ്റി  പയാഗം

തീരുമാനകമടുത്തതികന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊണ് ഭരണസമിതിയുകട അനുമതിപയാടു കൂടി

വാര്ഷിക  വിജ്ഞാനപകാശം  2011  പ്രസിദ്ധകപ്പേടുത്തിയത്.  5000  പകാപ്പേികള്

അച്ചടിച്ചതിന് ആകക 7,99,907/- രൂപ കസന്റെ് പജാസഫ്സ് പ്രസിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

വാര്ഷിക  വിജ്ഞാനപകാശം  2011  കന്റെ പസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര് പ്രകാരം  പലെ

തീയതികളിലൊയി കസന്റെ് പജാസഫ്സ് പ്രസില് നിന്നും ലെഭിച്ച ആകക പകാപ്പേികളുകട

എണ്ണം 4910 ആണ്. വിശദവിവരം ചുവകട പചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ നമ്പര് തീയതി ലെഭിച്ച പകാപ്പേികളുകട എണ്ണം

1 04.03.11 6

2 04.03.11 250

3 05.03.11 50

4 02.05.11 50

5 30.05.11 3439

6 01.07.11 100

7 16.08.11 686
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8 26.09.11 199

9 30.09.11 130

                         ആകക 4910

പസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര് പ്രകാരം  15.03.2012  ല് നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 10  വാലെദ്യങ്ങളുകട

പസ്റ്റാക്ക് പരിപശാധിക്കുന്നതിനായി വാലെദ്യങ്ങള് ലെഭദ്യമാക്കണകമന്ന് ഓഡിറ്റ് എന്കന്വേയറി

നം. 11/02.08.2017 പ്രകാരം ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും ഒകരണ്ണം മാത്രമാണ് ലെഭദ്യമാക്കിയത്.  

ആകക അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത് 5000  പകാപ്പേികളാകണന്ന് വാലെദ്യത്തികന്റെ

ഇംപ്രിന്റെില് പരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .  കൂടാകത 5000  പകാപ്പേി  അച്ചടിച്ചതിനുള്ള കൂലെി

പ്രസ്സിന്  അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  അതായത്  രജിസ്റ്ററില് വരവ്  പചര്ത്തിട്ടിലാത്ത 90

വാലെദ്യങ്ങള് കൂടി  പചര്ക്കുപമ്പാള് യഥാര്ത്ഥത്തിലുള്ള നീക്കിയിരിപ്പേ്  100  ആണ്

(90+10).  100  വാലെദ്യങ്ങളുകട  നീക്കിയിരിപ്പേികന്റെ വിശദാംശങ്ങള് സംബന്ധിച്ച്

നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്കന്വേയറിക്ക്  മറുപടി  ലെഭദ്യമാക്കിയില .   മറുപടി  ലെഭദ്യമാകാത്ത

സാഹചരദ്യത്തില് പമല് 99  പുസ്തകങ്ങള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പക്കലെിലാകയന്ന

നിഗമനത്തില് ഓഡിറ്റ്  എത്തിപച്ചരുന്നു .  ഇതുവഴി  29,700  രൂപ  (99  x  300)

നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്  .  നഷ്ടത്തിന്  ഉത്തരവാദികള്കക്കതികര ഉചിതമായ   നടപടി

സന്വേീകരിപക്കണ്ടതാണ് .

4.5 വിജ്ഞാന പകാശ വാലെദ്യങ്ങളുകട പ്രസിദ്ധീകരണം - അവപലൊകനം

മലെയാളത്തില് സര്വ്വവിജ്ഞാനപകാശം  (ME) 20  വാലെദ്യങ്ങളായും

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം  (EWL)  10  വാലെദ്യങ്ങളായും  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകകയ

ന്നതാണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പ്രാഥമിക ലെക്ഷദ്യം . 1994 ല് ആദദ്യ വാലെദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

വിശന്വേ സാഹിതദ്യ വിജ്ഞാന  പകാശത്തികന്റെ 10-ാം വാലെദ്യം  2016 ലൊണ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.  1972 ല് പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ച സര്വ വിജ്ഞാനപകാശത്തികന്റെ

16  വാലെദ്യങ്ങളാണ്  നാളിതുവകര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് .  പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനപകാശം,

പരിണാമ  വിജ്ഞാനപകാശം,  പജദ്യാതിശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനപകാശം  എന്നീ  ഏകവാലെദ്യ

വിജ്ഞാന പകാശങ്ങള് യഥാക്രമം 2000, 2010 വര്ഷങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീകരിച.
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വര്ഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാലെദ്യങ്ങള്

1972 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 1

1974 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 2

1976 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 3

1978 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 4

1979 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 5

1981 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 6

1984 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 7

1987 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 8

1990 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 9

1994 വിശന്വേസാഹിതദ്യവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 1

1995 സര്വവിജ്ഞാനപകാശംവാലെദ്യം 10

1996 വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 2

2000
സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 11

പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനപകാശം

2002 വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 3

2003 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 12

2004 വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 4

2005
സര്വവിജ്ഞാനപകാശംവാലെദ്യം 13

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 5

2007 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 1 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

2008 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 14

2009
സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 2 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 6

2010

സര്വവിജ്ഞാനപകാശംവാലെദ്യം 15

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 7

പരിണാമ വിജ്ഞാനപകാശം

പജദ്യാതിശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനപകാശം

2011 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 3 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)
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സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 6 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 10 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

വാര്ഷിക വിജ്ഞാനപകാശം

2012

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 7 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 9 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 8

പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനപകാശം 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

2013

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 4 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 5 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

2014
സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 8 
(പരിഷ് കരിച്ചത്)

സാംസ് കാരികം

2015 സര്വവിജ്ഞാനപകാശം വാലെദ്യം 16

2016
വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം 9

വിശന്വേസാഹിതദ്യ വിജ്ഞാനപകാശം 10

സര്വ വിജ്ഞാന പകാശത്തികന്റെ 11  വാലെദ്യങ്ങള് 1972  മുതല് 2000  വകരയുള്ള

28  വര്ഷ  കാലെയളവില് പ്രസിദ്ധീകരിച .  എന്നാല് ഇതിനുപശഷമുള്ള 16  വര്ഷം

കകാണ്ട് സര്വ വിജ്ഞാന പകാശത്തികന്റെ 5 വാലെദ്യങ്ങള് മാത്രമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2011  മുതല് 2014  വകരയുള്ള കാലെയളവില് സര്വിജ്ഞാന  പകാശത്തികന്റെ പുതിയ

വാലെദ്യങ്ങകളാന്നുംതകന്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  സാധിച്ചില .  ഏകവാലെദ്യ

വിജ്ഞാന  പകാശങ്ങളും  പരിഷ്കരണങ്ങളും  പ്രസിദ്ധീകരികച്ചങ്കിലും  പ്രാഥമിക

ലെക്ഷദ്യപ്രാപ്തിയിപലെക്കുള്ള ഗതിപവഗം  മന്ദഗതിയിലൊകണന്ന്  കാണാം .  1999 ല്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിയമനങ്ങള് പി.എസ്.സിയ്ക്ക് വിട്ടതിനുപശഷം  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് സ്ഥിരം 
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നിയമനങ്ങള് ഒന്നും  തകന്ന നടന്നിട്ടില . സ്ഥിര  നിയമനങ്ങളുകട അഭാവവും  ഒരു

പരിധിവകര സ്ഥാപനത്തികന്റെ പ്രഖദ്യാപിത ലെക്ഷദ്യങ്ങള്ക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ് 2016-17 37 

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ME
EWL

വര്ഷം

വ
ാല്

യ
ം



ഭാഗം   5  

സാമ്പത്തിക നിലെ

5.1 ധനസ്ഥിതി വിവരണം

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്  ജനറല് ഫണ്ട് ,  റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്  എന്നീ  രണ്ടു
അക്കൗണ്ടുകളാണ് നിലെവിലുള്ളത്. ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിനായി റ്റി.പി.എ. 230,
റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്  അക്കൗണ്ട്സിനായി  റ്റി.പി.എ  494,  കദനം  ദിന
ഇടപാടുകള്ക്കായി  എസ്.ബി.റ്റി  അക്കൗണ്ട്  നം.  57037146832 എന്നിവയാണ്
മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് .  എന്നാല് 01.12.2016  മുതല് ശമ്പളം
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നല്കുന്നതിനായി ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സികന്റെ ഭാഗമായി
ഒരു എസ്.ബി.റ്റി അക്കൗണ്ട് കൂടി (നം. 67382595095) പരിപാലെിച വരുന്നു. ജനറല്,
റിപവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്  അക്കൗണ്ടുകളിലൊയി  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 2016-17  വര്ഷകത്ത
ആകക വരവ്  5,40,21,781.50  രൂപയും  ആകക കചലെവ്  4,53,52,157.50  രൂപയും
ആണ് . 

01.04.2016 കലെ മുന്നിരിപ്പേ് (കദ്യാഷ്, ട്രഷറി & ബാങ്ക്) 6801884.51

തന് വര്ഷകത്ത വരവ് 54021781.50

ആകക 60823666.01

തന് വര്ഷകത്ത കചലെവ് 45352157.50

നീക്കിയിരിപ്പേ് 15471508.51

എ) ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്

ജനറല് ഫണ്ട്  അക്കൗണ്ട് സികന്റെ കദ്യാഷ്  ബുക്ക്,  ട്രഷറി  പരഖകള്,  ബാങ്ക്

പരഖകള് എന്നിവ  പരിപശാധിച്ചതില് 2016-17  വര്ഷകത്ത വരവ്  4,48,53,970/-

രൂപയും കചലെവ്  3,81,18,982/- രൂപയുമാണ്.

01.04.2016 കലെ മുന്നിരിപ്പേ് (കദ്യാഷ് ) & (ട്രഷറി) 1829401.00

വരവ് 44853970.00

ആകക 46683371.00

കചലെവ് 38118982.00

കദ്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പേ് 8564389.00
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നീക്കിയിരിപ്പേികന്റെ വിശദാംശം

കയ്യിരിപ്പേ് തുക 800

ട്രഷറി നീക്കിയിരിപ്പേ് തുക (റ്റി.പി.എ-230) 8561514

ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പേ് തുക 2075

ആകക 8564389

കദ്യാഷ് ബുക്ക്  -  ട്രഷറി പസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് കപാരുത്തകപ്പേടുത്തല്  

ട്രഷറി പസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകാരം (റ്റി.പി.എ-230) 31.03.2017 കലെ 
നീക്കിയിരിപ്പേ് 8705663

(-) 2015-16 ല് കദ്യാഷ് ബുക്കില് വരവ് വന്നിട്ടിലാത്ത തുക 608

(-) പണമാക്കാത്ത കചക്കുകള് 2005-06 മുതല് 2016-17 വകര 
നിലെവിലുള്ളത്

143541

ആകക 8561514

(+)കയ്യിരിപ്പേ് തുക 800

(+) ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പേ് തുക 2075

കദ്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പേ് 8564389

കദ്യാഷ്  ബുക്കും  ട്രഷറി  പസ്റ്ററ്റ്കമന്റും  തമ്മില് കപാരുത്തകപ്പേടുത്തല്

നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ട്രഷറി  പസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ്  പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പേ്  തുക  87,05,663/-

രൂപയില് തന് വര്ഷം പണമാകാത്ത കചക്കുകളുകട തുക 1,20,320/-  രൂപയും, 2005-

06  മുതല് 2015-16  വകരയുള്ള കാലെയളവികലെ പണമാകാത്ത കചക്കുകളുകട തുക

23,221/-രൂപയും പചര്ത്ത് ആകക 1,43,541/- രൂപ കൂടി ഉള്കപ്പേടുന്നു. 
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പണമാക്കാത്ത കചക്കുകളുകട വിശദാംശങ്ങള് (01.04.2016 മുതല് 31.03.2017 
വകരയുള്ള കാലെയളവില്)

ക്രമ നമ്പര് കചക്ക് നമ്പര് തീയതി തുക

1 1526795 23.09.2016 800

2 2252571 21.03.2017 9514

3 2252576 23.03.2017 1628

4 2252580 30.03.2017 11568

5 2252581 30.03.2017 449

6 2252582 30.03.2017 3660

7 2252583 30.03.2017 15200

8 2252584 30.03.2017 2348

9 2252585 31.03.2017 8080

10 2252586 31.03.2017 4160

11 2252587 31.03.2017 2200

12 2252588 31.03.2017 52313

13 2252589 31.03.2017 8400

ആകക 1,20,320

പണമാക്കാത്ത കചക്കുകളികലെ തുകകള് (2005-06 മുതല് 2015-16 വകരയുള്ള 
കാലെയളവില്) 

ക്രമ നമ്പര് വര്ഷം തുക

1 2005-06 4911

2 2006-07 250

3 2007-08 1450

4 2008-09 4000

5 2009-10 300

6 2010-11 900

7 2011-12 2720

8 2012-13 2400

9 2013-14 1080
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10 2014-15 1750

11 2015-16 3460

ആകക 23,221

(ബാങ്ക് /ട്രഷറി വരവ് കചലെവുകളില് ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റുകള് ഉള്കപ്പേടുന്നു.)

ബി) റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് 

റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സികന്റെ കദ്യാഷ് ബുക്ക്, ട്രഷറി പരഖകള്, ബാങ്ക്

പരഖകള് എന്നിവ  പരിപശാധിച്ചതില് 2016-17  വര്ഷകത്ത വരവ്  91,67,811.50

രൂപയും കചലെവ്  72,33,175.50 രൂപയുമാണ്.

01.04.2016 കലെ മുന്നിരിപ്പേ് (കദ്യാഷ് ) 1500.00

മുന്നിരിപ്പേ് ( ട്രഷറി) 49,41,034.00

മുന്നിരിപ്പേ് (ബാങ്ക്) 29,949.51

വരവ് 9167811.50

ആകക 14140295.01

കചലെവ് 7233175.50

നീക്കിയിരിപ്പേ് 6907119.51

(ബാങ്ക് /ട്രഷറി വരവ് കചലെവുകളില് ട്രാന്സ്ഫര് കക്രഡിറ്റുകള് ഉള്കപ്പേടുന്നു.)

നീക്കിയിരിപ്പേികന്റെ വിശദാംശം

കദ്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുളള കയ്യിരിപ്പേ് 7,537.00

ട്രഷറി നീക്കിയിരിപ്പേ് (കദ്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം) 68,85,944.00

ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പേ് (കദ്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം) 13,638.51

ആകക 69,07,119.51

2016-17 കലെ നീക്കിയിരിപ്പേ് (31.03.2017 ല്)

ട്രഷറി പസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകാരം 68,85,944

ബാങ്ക് പസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകാരം 13,638.51

കയ്യിരിപ്പേ് 7,537

ആകക 69,07,119.51
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5.2 ഒാഡിറ്റ് പ്രതദ്യവപലൊകനം 

ഒാഡിറ്റ് വര്ഷകത്ത ആകക വരവ് 5,40,21,781.50

ഒാഡിറ്റ് വര്ഷകത്ത ആകക കചലെവ് 4,53,52,157.50

തടസ്സകപ്പേടുത്തിയ തുക ഇല

നിരസിച്ച തുക 7900

വരവിനങ്ങളികലെ നഷ്ടം ഇല

നഷ്ടം തിട്ടകപ്പേടുത്താന് അപനന്വേഷണം ആവശദ്യമായവ ഇല

പകന/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ഇല

എ ) തടസ്സകപ്പേടുത്തിയ തുകയുകട വിശദാംശങ്ങള്

ഇല

ബി) നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉപദദ്യാഗസ്ഥരുകട വിവരങ്ങള്

ഖണ്ഡിക
നമ്പര് തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉപദദ്യാഗസ്ഥന്

3.4 2800 ശ്രീ കക. ഹരികുമാര്, കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ് ഓഫീസര്

1050 ശ്രീ കക.വിപനാദ്കുമാര്, എല്.ഡി.സി.

2550 ശ്രീ കജ.ആര്.രഞ്ജിത്, ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റെ്

1500 ശ്രീ സി. സതദ്യന്, ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റെ്

ആകക 7900 രൂപ

5.3 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്

പലൊക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 19 വകുപ്പേ്,  പലൊക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 24

(1)  എന്നിവ  പ്രകാരം   2008-09  വകര വാര്ഷിക  വരുമാനത്തികന്റെ 0.5%  ഓഡിറ്റ്

ചാര്ജ്ജായി    കണക്കാക്കിയിരുന്നു. 28.08.2009 കലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 368/09/ ഫിന്

പ്രകാരം 2009-10 വര്ഷം മുതല് ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തികന്റെ തനതു വരുമാനത്തികന്റെ 1%

മാത്രം ഓഡിറ്റ്ചാര്ജ് കണക്കാക്കാനും,  സഹായ ഗ്രോന്റുകള് ഓഡിറ്റ് ചാര്ജില് നിന്നും

ഒഴിവാക്കാനും നിര്പദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.  അതികന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് 2009-10  സാമ്പത്തിക

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ് 2016-17 42 



വര്ഷം  മുതല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ തനത്  വരുമാനത്തികന്റെ 1%  ഓഡിറ്റ്  ചാര്ജായി

കണക്കാക്കി വരുന്നു.

2016-17  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം,  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  വിജ്ഞാനപകാശ  വാലെദ്യങ്ങളുകട

വില്പനയിലൂകട സമാഹരിച്ചത് ആകക 30,62,631.50/- രൂപയാണ്. അതികന്റെ 1% ആയ

30,626/-  രൂപ  തന്വര്ഷകത്ത ഓഡിറ്റ്  ചാര്ജായി  കണക്കാക്കുന്നു .  അടവാക്കാന്

ബാക്കി നില്ക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജികന്റെ വിശദാംശങ്ങള് താകഴ പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ

 നമ്പര്
വര്ഷം തുക

1 2014-15 24,795 

2 2015-16 20,629

3 2016-17 30,626

                      ആകക 76,050
 

തന്വര്ഷപത്തതുള്കപ്പേകട ഓഡിറ്റ്  ചാര്ജ്ജിനത്തില് ഒടുക്കുവാനുള്ള ആകക

76,050/- രൂപ "ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ് 0070-60-110-99”എന്ന ശീര്ഷകത്തില് ട്രഷറിയില്

ഒടുക്കി  ഒറിജിനല് കചലൊന് പകരളാ  സംസ്ഥാന  ഓഡിറ്റ്  വകുപ്പേ്  ഡയറക്ടര് ,

വികാസ്ഭവന്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലൊസത്തില് അയയ് പക്കണ്ടതാണ്.

കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

പകരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പേ് 

സില് & എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഓഡിറ്റ് 

തിരുവനന്തപുരം
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അനുബന്ധം  -1  

2016-17   സാമ്പത്തിക വര്ഷകത്ത ഒാഡിറ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  

സംസ്ഥാന  സര്വവിജ്ഞാനപകാശ  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 2016-17  വര്ഷകത്ത

കണക്കുകള് പരിപശാധിച. ആവശദ്യകപ്പേട്ട വിവരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ലെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒാഡിറ്റ്  അവപലൊകനങ്ങള്ക്ക്  വിപധയമായി  ഒാഡിറ്റിനു പശഷം  എപന്നാടു

വിശദീകരിക്കകപ്പേട്ട പ്രകാരവും ,  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ ബുക്കുകളികലെ പരഖകപ്പേടുത്തലുകള്

പ്രകാരവും  എകന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇൗ സ്ഥാപനത്തിന്  അനുവദിക്കകപ്പേട്ട സഹായ

ഗ്രോന്റെ്  താകഴപ്പേറയും  പ്രകാരമാണ്  കചലെവഴിക്കകപ്പേട്ടിട്ടുള്ളകതന്ന്  ഇതിനാല്

സാക്ഷദ്യകപ്പേടുത്തുന്നു.

പദ്ധതി വിഹിതം

സഹായ
ഗ്രോന്റെ്

അനുവദിച്ച
സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ്

വര്ഷം

ഗ്രോന്റെ്
സന്വേീക
രിച്ച
സ്ഥാ
പന
ത്തി
കന്റെ
പപര്

അനുവദിച്ച
തുക

റ്റി
.പി.എ
230

പലെക്ക്
ട്രാന്സ്ഫ

ര്
കക്രഡി
റ്റ് കചയ്ത
തീയതി

ഉപദ്ദേശദ്യം കചലെവഴിച്ച
തുക

അഡ്ജസ്റ്റ്
കചയ്യാനുള്ള

തുക കുറിപ്പേ്

ജി.ഒ.
(ആര്.ടി.) 
നമ്പര് 
218/2016/ 
സി.എല്.  
എ.ഡി 
തീയതി 
30.06.2016 2016-

17

എ
സ

്.കഎ
.ഇ

.പ
ി

51,66,667 25.08.
2016

പദ്ധതി
നിര്വ്വഹ
ണ
കചലെവ്

4254385 5912282 

കചലെവഴി
ക്കകപ്പേടാ
ത്ത
പദ്ധതി
വിഹിതംജി.ഒ 

(ആര്.ടി.)/ 
234/2017/ 
സി.എ.ഡി 
തീയതി
25.03.2017

50,00,000
29.03.
2017

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപപ്പോര്ടറ്റ് 2016-17 44 



പദ്ധതിയിതര വിഹിതം

സഹായഗ്രോന്റെ്
അനുവദിച്ച
സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ്

വര്
ഷം

ഗ്രോ
ന്റെ്

സന്വേീ
കരി
ച്ച

സ്ഥാ
പന
ത്തി
കന്റെ

പപര്

അനുവദിച്ച
തുക

റ്റി.പി.എ
230 പലെക്ക്
ട്രാന്സ്ഫര്
കക്രഡിറ്റ്

കചയ്ത
തീയതി

ഉപദ്ദേശദ്യം കചലെവഴിച്ച
തുക

 അഡ്ജസ്റ്റ്
കചയ്യാനു
ള്ള തുക

കുറിപ്പേ്

ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) 
നമ്പര് 
177/2016/ 
സി.എല്.എ.ഡി
തീയതി 
22.04.2016

2016-17

എ
സ

്.കഎ
.ഇ

.പ
ി

78,74,667 29.04.2016

പദ്ധതി
യിതര
കചലെവു
കള്

27864597 240597

അധിക
മായി
കചലെ
വാക്കി
 

ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) 
നമ്പര് 
230/2016/ 
സി.എല്.എ.ഡി
തീയതി 
15.07.2016

78,74,667 29.07.2016

ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) 
നമ്പര് 
393/2016/ 
സി.എ.ഡി
തീയതി 
25.11.2016

78,74,666  30.11.2016

സപ്ലികമന്റെറി ഗ്രോന്റെ്

ജി.ഒ.
(ആര്.ടി.) 
നമ്പര് 
111/2017/സി.
എ.ഡി 
തീയതി 
06.03.2017

2016-17

40,00,000 15.03.2017
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സില് &  എസ്.ഐ.ഇ.പി  ഒാഡിറ്റ്  കഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുകട

നം.കക.എസ്.എ.സില്/എ 3/135/2017  തീയതി  07.06.2017 പ്രകാരം നല്കിയിട്ടുള്ള

കപ്രാവിഷണല് യൂട്ടികകലെപസഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റികലെ പദ്ധതി വിഭാഗം ,  പദ്ധതിപയതര

വിഭാഗം എന്നിവയുകട തിരിച്ചടയ്ക്കല്/രജിസ്റ്റര് കചയ്യാനുള്ള/തിരിച്ചടയ്ക്കകപ്പേടാത്ത തുകയുകട

സാമ്പത്തിക നിലെ ചുവകട പറയുന്ന രീതിയില് ക്രമകപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതി സഹായ ഗ്രോന്റുകള് 1,01,66,667

കചലെവ് 42,54,385

അഡ്ജസ്റ്റ് കചയ്യാനുള്ള തുക   59,12,282

പദ്ധതിപയതര സഹായ ഗ്രോന്റുകള് 2,76,24,000

കചലെവ് 2,78,64,597

അധികമായി കചലെവാക്കിയ തുക     2,40,597

കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
പകരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പേ്

സില് & എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഓഡിറ്റ് 
തിരുവനന്തപുരം
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അനുബന്ധം-2

തീര്പ്പോക്കാന് അവപശഷിക്കുന്ന റിപപ്പോര്ട്ടുകള്

എ) ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്

ക്രമ
നമ്പര്

ഓഡിറ്റ്
റിപപ്പോര്ട്ട്/വര്ഷം

തീയതി/റഫറന്സ് നമ്പര്

1 1976-77 എല്.എഫ്.കക.(എം.)2-167/78 തീയതി 08.02.78 

2 1977-78 എല്.എഫ്.കക.എം.2-2279/78 തീയതി 18.12.78

3 1978-79 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.14-2110/80 തീയതി 13.11.80 

4 1979-80  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.14-990/81 തീയതി 11.05.81/03.06.81 

5 1980-81  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.14-424/82 തീയതി 16.07.82 

6 1981-82  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1123/83 തീയതി 21.01.84 

7 1982-83 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1552/84 തീയതി 08.07.85

8 1983-84 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/516/85 തീയതി 22.05.86/04.10.86 

9 1984-85 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.2963/86 തീയതി 01.12.89 

10 1985-86 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.1928/89 തീയതി 04.10.89 

11 1986-87 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11.1104/89 തീയതി 10.05.91/06.08.91            

12 1987-88 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/970/92 തീയതി 17.08.92                          

13 1988-89 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/972/92 തീയതി 17.08.92 

14 1989-90 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-602/93 തീയതി 01.03.94

15 1990-91 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-60/94 തീയതി 05.07.95 

16 1991-92 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/196/95 തീയതി 25.11.95/29.02.96 

17 1992-93  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/196/95 തീയതി 29.02.96/30.03.96

18 1993-94  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1362/95 തീയതി 28.02.96/10.06.96 

19 1994-95  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/491/97 തീയതി 06.10.97 

20 1995-96 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/42/98 തീയതി 27.05.98/01.06.99 

21 1996-97 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)/402/99 തീയതി 09.12.99 
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22 1997-98 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)/826/99 തീയതി 19.04.00 

23 1998-99 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ) 355/00 തീയതി 02.06.01 

24 1999-00  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9 (എ)140/01 തീയതി 13.11.01/20.05.02

25 2000-01  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)636/02 തീയതി 07.08.02 

26 2001-02 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/358/03 തീയതി 9.04.03 

27 2002-03 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1.295/04 തീയതി 15.03.04 

28 2003-04 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/622/05 തീയതി 19.04.05/06.05.05 

29 2004-05 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/711/06 തീയതി 17.06.06 

30 2005-06 എല്എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/460/07  തീയതി 16.06.07/24.07.07  

31 2006-07 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/809/07 തീയതി 19.06.08/16.07.08      

32 2007-08 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/526/09 തീയതി 03.06.09/26.08.09 

33 2008-09 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/502/10 തീയതി 19.10.10 

34 2009-10 എല്.എഫ്.സില്/എ 2/164/11 തീയതി 14.10.11/04.01.12  

35 2010-11
എല്.എഫ്.സില്/
എ 5/228/12 തീയതി 05.10.12/28.11.12 

36 2011-12 എല്.എഫ്.സില്.എ.5/353/13 തീയതി 25.09.13 

37 2012-13  എല്.എഫ്.സില്/എ 2/27/2015 തീയതി 08.06.2015 

ബി) റിപവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് 

ക്രമ
നമ്പര്

ഓഡിറ്റ്
റിപപ്പോര്ട്ട്/വര്ഷം തീയതി/റഫറന്സ് നമ്പര്

1 1984-85 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-2013/87 തീയതി 14.06.88 

2 1985-86  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1059/89 തീയതി 07.08.89/21.12.89 

3 1986-87  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-                                                    
1831/89 തീയതി 12.04.91 

4 1987-88 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1644/91 തീയതി 06.02.92 

5 1988-89 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-445/92 തീയതി 05.11.92 

6 1989-90 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1056/93 തീയതി 12.07.94
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7 1990-91 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/260/94 തീയതി 05.01.95

8 1991-92 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1051/94 തീയതി 25.11.95 

9 1992-93 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1351/95 തീയതി 28.02.96/08.05.96 

10 1993-94 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1352/95 തീയതി 29.02.96/12.07.96        

11 1994-95 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/862/98 തീയതി 10.08.98 

12 1995-96 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)455/98 തീയതി 02.11.98/02.07.99 

13 1996-97 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)/566/98 തീയതി 07.07.99

14 1997-98 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)1197/99 തീയതി 10.12.99/01.03.00 

15 1998-99  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ) 760/00 തീയതി 23.02.01/01.10.01 

16 1999-00  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)415/01 തീയതി06.05.02/08.07.02 

17 2000-01 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9 (എ) 959/02 തീയതി 12.03.03 

18 2001-02 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1067/03 തീയതി 20.12.03/31.01.04

19 2002-03 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1263/05 തീയതി 11.03.05

20 2003-04 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1587/05 തീയതി 11.11.05

21 2004-05 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1590/06 തീയതി 07.11.06 

22 2005-06 എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/318//08 തീയതി 18.03.08/09.04.08 

23 2006 -07  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/1593/08 തീയതി 27.11.08 

24 2007-08  എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/1518/10 തീയതി 11.02.10/03.03.10 

25 2008 -09 എല്.എഫ്.സില്.എ 2/517/10 തീയതി 26.03.11 

26 2009-10 എല്.എഫ്.സില്/എ 1/73/12 തീയതി 28.03.12 

27 2010-11  എല്.എഫ്.സില്/എ 5/427/12 തീയതി 17.06.12/9.09.13 

28 2011-12 എല്.എഫ്.സില്.134/എ 5/2014 തീയതി 04.04.14/03.05.14 

29 2012-13  കക.എസ്.എ.സില്/എ 2/223/2015 തീയതി 28.09.15 
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സി) സംപയാജിത റിപപ്പോര്ട്ട്

ക്രമ

നമ്പര്

ഓഡിറ്റ്

റിപപ്പോര്ട്ട്/വര്ഷം
തീയതി/റഫറന്സ് നമ്പര്

1 2013-14
 കക.എസ്.എ.സില്/എ 3/105/2016 തീയതി 

15.04.16/30.04.16 

2 2014-15
 കക.എസ്.എ.സില്/എ.3/52/2017 തീയതി 

30.03.17/31.03.17 

3 2015-16
കക.എസ്.എ.സില്/എ.3/127/2017 തീയതി 

22.06.17/27.06.17 

 

കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
പകരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പേ് 
സില് & എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഓഡിറ്റ് 

തിരുവനന്തപുരം
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