
ൈലബ്രറി െപ്രൊൈഫൽ
ൈലബ്രറിയുെട േപര്                                         

രജിസ്േ�ഷൻ നമ്പർ                                         

സ്ഥാപിച്ച വർഷം                                         

രജിസ്റ്റർ െചയ്ത വർഷം                                         

നിലവിെല േഗ്രഡ്                                         

ഇ.െമയിൽ                                         

ൈലബ്രറിയുെട ലാൻഡ്  േഫാൺ നമ്പർ                                         

ൈലബ്രറിയുെട െമാൈബൽ േഫാൺ നമ്പർ                                         

െവബ്ൈസറ്റ്                                         

വിലൊസം
സ്ഥലം 1                                         

സ്ഥലം 2                                         

േപാേസ്റ്റാഫീസ്                                         

പിൻേകാഡ്                                         

ജില്ല

താലൂക്ക്                                         

തേ�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം                                         

തേ�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്                                         

പുസ്തകവിതരണ സമയം
മുതൽ                                         

വെര                                         

ബൊങ്ക്
അക്കൗണ്ട്  ഉള്ള ബാങ്കിെന്റ േപര്                                         

ബ്രാഞ്ച്                                         

ഐ.എഫ്.എസ്. േകാഡ്                                         

അക്കൗണ്ട്  നമ്പർ                                         

െകട്ടിടം
െകട്ടിട നമ്പർ                                         

െകട്ടിടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥത ?                                         

ആെക തറ വിസ്തീർണം                                         

ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന തറ വിസ്തീർണം                                         

പുസ്തക േസ്റ്റാക്ക്  റൂമിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന തറ വിസ്തീർണം                                         

െകട്ടിടം നിർമ്മിച്ച വർഷം                                         

േടായ് െലറ്റ് സൗകര്യം ഉേണ്ടാ ?                                         

നിർവ്വൊഹക സമിതി
നിലവിെല നിർവ്വാഹക സമിതി തിരെ�ടുപ്പ് നടന്ന തീയതി                                         

തൻവർഷം നടന്ന നിർവ്വാഹക സമിതി േയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

തൻവർഷം നടന്ന െപാതുേയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ൈലേബ്രറിയൻ
ൈലേബ്രറിയെന്റ േപര്                                         

ഇ.െമയിൽ                                         

േഫാൺ                                         

ലിംഗം                                         

വിലാസം                                         



െമൊൈബൽ ൈലേബ്രറിയൻ
വീടുകളിൽ പുസ്തക വിതരണം നടത്തുന്ന ൈലേബ്രറിയൻ ഉേണ്ടാ ?                                         

െമാൈബൽ ൈലേബ്രറിയെന്റ േപര്                                         

ഇ.െമയിൽ                                         

േഫാൺ                                         

ലിംഗം                                         

വിലാസം                                         

െമമ്പർമൊരുെട വിവരങ്ങൾ
അംഗത്വ രജിസ്റ്റർ ക്രമെപ്പടുത്തിയ തീയതി                                         

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ആെക െമമ്പർഷിപ്പുകളുെട എണ്ണം                                         

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ആെക ഒഴിവാക്കിയ െമമ്പർഷിപ്പുകളുെട എണ്ണം                                         

മാസവരി കൃത്യമായി അടച്ച്  അംഗത്വം നിലനിർത്തിയ സാധാരണ അംഗങ്ങൾ                                         

ആെക സജീവ അംഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ആെക ജീവകാല അംഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ആെക രക്ഷാധികാരി അംഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ആെക അംഗങ്ങളുെട എണ്ണം

2018-19 വർഷം പുതുതായി േചർന്ന അംഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

പുസ്തക വിവരങ്ങൾ
പുസ്തക േസ്റ്റാക്ക് തിട്ടെപ്പടുത്തിയ തീയതി                                         

േസ്റ്റാക്ക്  തിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

േസ്റ്റാക്ക്  തിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള പുസ്തകങ്ങളുെട വില                                         

ഒഴിവാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ഒഴിവാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളുെട വില                                         

ആെക പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ആെക പുസ്തകങ്ങളുെട വില                                         

പുസ്തകങ്ങളുെട വർഗ്ഗീകരണം
വർഗ്ഗീകരിച്ച ആെക പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

വർഗ്ഗീകരണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതി                                         

കാറ്റേലാഗ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുേണ്ടാ                                         

പുസ്തക രൂപത്തിൽ                                         

കമ്പ്യൂട്ടർ േകാപ്പി -േസാഫ്റ്റ്  േകാപ്പി                                         

പുസ്തക വിതരണം
ഗ്രന്ഥശൊലയിൽ നിന്നും േനരിട്ട്
ഏപ്രിൽ                                         

െമയ്                                         

ജൂൺ                                         

ജൂൈല                                         

ഓഗസ്റ്റ്                                         

െസപ്റ്റംബർ                                         

ഒക്േടാബർ                                         

നവംബർ                                         

ഡിസംബർ                                         

ജനുവരി                                         

െഫബ്രുവരി                                         

മാർച്ച്                                         

ആെക                                         



ബൊലേവദി പുസ്തക വിതരണം
ബാലേവദി പുസ്തക വിതരണം ഉേണ്ടാ                                         

ഏപ്രിൽ                                         

െമയ്                                         

ജൂൺ                                         

ജൂൈല                                         

ഓഗസ്റ്റ്                                         

െസപ്റ്റംബർ                                         

ഒക്േടാബർ                                         

നവംബർ                                         

ഡിസംബർ                                         

ജനുവരി                                         

െഫബ്രുവരി                                         

മാർച്ച്                                         

ആെക                                         

വീടുകളിൽ േപൊയുള്ള പുസ്തക വിതരണം
വീടുകളിൽ േനരിട്ടുള്ള പുസ്തക വിതരണം ഉേണ്ടാ                                         

പുസ്തക വിതരണം നടത്തുന്ന വീടുകളുെട എണ്ണം                                         

ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം വിതരണം നടത്തും                                         

െമാൈബൽ ൈലേബ്രറിയന് പ്രതിമാസം നൽകുന്ന തുക                                         

വനിതാ വേയാജന പുസ്തക വിതരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾെപട്ടതാേണാ                                         

ൈലബ്രറിയുെട േനരിട്ടുള്ള വിതരണത്തിെന്റ കൂെടയാേണാ ഈ വിതരണം ഉൾെപ്പടുത്തുന്നത്                                         

ഏപ്രിൽ                                         

െമയ്                                         

ജൂൺ                                         

ജൂൈല                                         

ഓഗസ്റ്റ്                                         

െസപ്റ്റംബർ                                         

ഒക്േടാബർ                                         

നവംബർ                                         

ഡിസംബർ                                         

ജനുവരി                                         

െഫബ്രുവരി                                         

മാർച്ച്                                         

ആെക                                         

റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ
റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പ്രേത്യകം വിഭാഗമുേണ്ടാ?                                         

റഫറൻസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻെറ വിസ്തൃതി                                         

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

രജിസ്റ്റർ അനുസരിച്ച് റഫറൻസ് ൈലബ്രറി ഉപേയാഗിച്ച ആൾക്കാരുെട എണ്ണം                                         

പുസ്തക സംരക്ഷണം
പുസ്തക സംരക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ ?                                         

ബുക്ക്  ൈബൻഡിങ്ങ് െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ ?                                         

ഈ വർഷം ൈബൻഡ് െചയ്ത പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ൈബൻഡിങ്ങിനു വന്ന െചലവ്                                         

ൈബൻഡിങ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആെക ൈബൻഡ് െചയ്ത പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

മറ്റ് രീതിയിലുള്ള പുസ്തക സംരക്ഷണം                                         

ഡിജിറ്റൈലേസഷൻ                                         



ഡിജിറ്റൈലസ് െചയ്ത പുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ഫുമിേഗഷൻ                                         

ഫുമിേഗഷൻ െചയ്ത തീയതി                                         

പത്രമൊസികകളും ആനുകൊലികങ്ങളും
മലയാളം പത്രങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

മറ്റ് പത്രങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ആനുകാലികങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

പത്രങ്ങളുേടയും ആനുകാലികങ്ങളുെടയും ആെക െചലവ്                                         

ഇലക്േ�ൊണിക് ഉപകരണങ്ങൾ
സി.ഡി.ൈലബ്രറി
CD ൈലബ്രറി ഉേണ്ടാ?                                         

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ൈലബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വർഗ്ഗീകരിച്ച സി.ഡി.കളുെട എണ്ണം                                         

ഉപേയൊഗേയൊഗ്യമൊയ ഇലക്േ�ൊണിക് ഉപകരണങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടറുകളുെട എണ്ണം                                         

േറഡിേയാകളുെട എണ്ണം                                         

െടലിവിഷനുകളുെട എണ്ണം                                         

ഡി.വി.ഡി.പ്ലയറുകളുെട എണ്ണം                                         

എൽ.സി.ഡി.േപ്രാെജക്ടറുകളുെട എണ്ണം                                         

േഫാേട്ടാേകാപ്പിയറുകളുെട എണ്ണം                                         

കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപേയൊഗിച്ചുള്ള ൈലബ്രറി മൊേനജ് െമന്റ്
കമ്പ്യൂട്ടൈറസ്ട് ൈലബ്രറി മാേനജ് െമന്റ് ക്ലാസ്സിഫിേക്കഷൻ, കാറ്റേലാഗിംഗ്
ഗ്രന്ഥശാലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

                                        

ഇത് ഉപേയാഗിച്ചുള്ള പുസ്തക വിതരണം നടത്തുന്നുേണ്ടാ ?                                         

ഉെണ്ടങ്കിൽ ഏതു തീയ്യതി മുതൽ ?                                         

ഇന്റർെനറ്റ്  കണക്ഷൻ ഉേണ്ടാ ?                                         

ഇ.ബുക്ക്  റീഡർ
ഇ.ബുക്ക്  റീഡർ ഉേണ്ടാ?                                         

ഇ.ബുക്ക്  റീഡർ ഉപേയാഗിച്ചവരുെട എണ്ണം                                         

ലഭ്യമായ ഇ.ബുക്കുകളുെട എണ്ണം                                         

പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിപൊടികൾ
ഇ.സൊക്ഷരത
ഇ- സാക്ഷരത, ഇ- േലർണിംഗ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുേണ്ടാ?                                         

ഇ.സാക്ഷരത േപ്രാഗ്രാം വിവരങ്ങൾ

നടത്തിയ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഗുണേഭാക്താക്കളുെട
എണ്ണം

തുടങ്ങിയ
തീയതി

അവസാനിച്ച
തീയതി

ഇ-സാക്ഷരത, ഇ-േലർണിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് േനത്രുത്വം നൽകിയ ആളിൻെറ േപര്                                         

വിലാസം                                         

ഇ.െമയിൽ                                         

േഫാൺ നമ്പർ                                         

ലിംഗം                                         

വിദൂര വിദ്യഭ്യൊസ/ പി.എസ്.സി. േകൊച്ചിംഗ് ക്ലൊസ്സ് 
വിദൂര വിദ്യഭ്യാസ/പി.എസ്.സി. േകാച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സ്  നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ ?                                         

േപ്രാഗ്രാം വിവരങ്ങൾ

െകാഴ്സിെന്റ /
പരീക്ഷയുെട േപര്

പെങ്കടുത്തവരുെട
എണ്ണം

തുടങ്ങിയ
തീയതി

അവസാനിച്ച
തീയതി

ബൊലേവദി/ലിറ്റിൽ തിേയറ്റർ



ബാലേവദി / ലിറ്റിൽ തിേയറ്റർ വിഭാഗം ഉേണ്ടാ ?                                         

ആെക െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം                                         

േയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ബാലേവദി ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം െചലവഴിച്ച തുക

വനിതൊ േവദി
വനിതാ േവദി വിഭാഗം ഉേണ്ടാ ?                                         

െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം                                         

േയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

വനിതാ േവദി ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം െചലവഴിച്ച തുക

യുവത
യുവത വിഭാഗം ഉേണ്ടാ ?                                         

െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം                                         

േയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

യുവത ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം െചലവഴിച്ച തുക

വേയൊജന വിഭൊഗം
വേയാജന വിഭാഗം ഉേണ്ടാ ?                                         

െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം                                         

േയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം                                         

ഗുരുസംഗമം ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം െചലവഴിച്ച തുക

കലൊ സൊംസ് കൊരിക വിഭൊഗം
കലാ സാംസ് കാരിക വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുേണ്ടാ ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം

കൊയിക വിഭൊഗം
കായിക വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുേണ്ടാ ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം

തൊലൂക്ക് െകൌൺസിലിെന്റ പരിപൊടികൾ
താലൂക്ക് ൈലബ്രറി സംഗമത്തിൽ പെങ്കടുത്തിട്ടുേണ്ടാ?                                         

പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം                                         

പെങ്കടുത്ത മറ്റ് പരിപാടികൾ

പരിപാടിയുെട േപര് പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം

ജില്ലൊ െകൌൺസിലിെന്റ പരിപൊടികൾ
പുസ്തക ചാലഞ്ചിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുേണ്ടാ                                         

െകാടുത്തപുസ്തകത്തിെന്റ എണ്ണം                                         



പെങ്കടുത്ത മറ്റ് പരിപാടികൾ

പരിപാടിയുെട േപര് പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം

േസ്റ്ററ്റ് െകൌൺസിലിെന്റ പരിപൊടികൾ
ഗ്രേഡഷൻ െ�യിനിംഗ് പരിപാടിയിൽ പെങ്കടുത്തിട്ടുേണ്ടാ?                                         

പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം                                         

സാംസ് കാരിക ജാഥ - ജാഗ്രത യുെട സ്വീകരണത്തിൽ പെങ്കടുത്തിട്ടുേണ്ടാ?                                         

പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം                                         

പെങ്കടുത്ത മറ്റ് പരിപാടികൾ

പരിപാടിയുെട േപര് പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം

ഉത്പൊദന േമഖല-ൈജവ കൃഷി
ൈജവ കൃഷി ഉേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

ഉത്പൊദന േമഖല-മൂല്ല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്ന നിർമൊണം
മൂല്ല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്ന നിർമാണം ഉേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

ഉത്പൊദന േമഖല-സംരംഭ േപ്രൊത്സൊഹനം
സംരംഭ േപ്രാത്സാഹനം പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

വികസന േമഖല-ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം
ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

വികസന േമഖല-മൊലിന്യ പരിപൊലനം
മാലിന്യ പരിപാലനം നടത്താറുേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

വികസന േമഖല-നിർമൊണ പ്രവർത്തനം
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

േസവന േമഖല-സൊന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം നടത്തിയിരുേന്നാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

േസവന േമഖല-അവയവദൊനം
അവയവദാനം നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

േസവന േമഖല-രക്തദൊനം
രക്തദാനം നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ                                         

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                         

റിമാർക്സ്                                         

പ്രതിമൊസ പരിപൊടികൾ



പ്രതിമൊസ പരിപൊടികൾ
തൻ വർഷം പ്രതിമാസ പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?                                         

നടത്തിയ പരിപാടിയുെട വിവരങ്ങൾ

പരിപാടിയുെട േപര് തീയതി പെങ്കടുത്തവരുെട എണ്ണം

ഗ്രൊന്റ് തുകയും വിനിേയൊഗവും
വൊർഷിക ഗ്രൊന്റ്
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക-75 ശതമാനം                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി-75 ശതമാനം                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക-75 ശതമാനം                                         

െചലവഴിച്ച തുക-25 ശതമാനം                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി-25 ശതമാനം                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക-25 ശതമാനം                                         

25 ശതമാനം ചിലവഴിക്കുന്നതിനായി എടുത്ത കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നമ്പർ                                         

25 ശതമാനം ചിലവഴിക്കുന്നതിനായി എടുത്ത കമ്മിറ്റി തീരുമാനം തീയതി                                         

റിമാർക്സ്                                         

ൈലേബ്രറിയൻ അലവൻസ് ആദ്യ ഗഡു
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ൈലേബ്രറിയൻ അലവൻസ് രണ്ടൊം ഗഡു
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

പ്രവർത്തന ഗ്രൊന്റ്
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

റിമാർക്സ്                                         

വനിതൊ വേയൊജന പുസ്തക വിതരണ പരിപൊടി
അലവൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ബൊലേവദി
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         



െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

യുവത
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

വനിതൊ േവദി
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ഗുരുസംഗമം
ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

വിനിേയാഗം

െപ്രാജക്റ്റ്  ഇനം െപ്രാജക്റ്റ്  തുക െചലവഴിച്ച തുക െചലവഴിച്ച തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

കരിയർ ൈഗഡൻസ്
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

വിനിേയാഗം

െപ്രാജക്റ്റ്  ഇനം െപ്രാജക്റ്റ്  തുക െചലവഴിച്ച തുക െചലവഴിച്ച തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

അക്കൊദമിക് സ്റ്റഡി െസന്റർ
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

വിനിേയാഗം

െപ്രാജക്റ്റ്  ഇനം െപ്രാജക്റ്റ്  തുക െചലവഴിച്ച തുക െചലവഴിച്ച തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

േമൊഡൽ വിേല്ലജ് ൈലബ്രറി
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         



വിനിേയാഗം

െപ്രാജക്റ്റ്  ഇനം െപ്രാജക്റ്റ്  തുക െചലവഴിച്ച തുക െചലവഴിച്ച തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

തൊലൂക്ക് റഫറൻസ് ൈലബ്രറി
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

വിനിേയാഗം

െപ്രാജക്റ്റ്  ഇനം െപ്രാജക്റ്റ്  തുക െചലവഴിച്ച തുക െചലവഴിച്ച തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ഫിലിം ക്ലബ് 
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

എഴുത്ത് െപട്ടി
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

സമ്മാനം വിതരണം െചയ്ത മാസങ്ങൾ                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ചരിത്ര ശൊസ്ത്ര വൊയന
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ഇ.വിജ്ഞൊന േകന്ദ്രം
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

വിനിേയാഗം

െപ്രാജക്റ്റ്  ഇനം െപ്രാജക്റ്റ്  തുക െചലവഴിച്ച തുക െചലവഴിച്ച തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ജുബിലീ ഗ്രൊന്റ്
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         



ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

വൊർഷികൊേഘൊഷ ഗ്രൊന്റ്
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?                                         

ലഭിച്ച തുക                                         

ലഭിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിച്ച തുക                                         

െചലവഴിച്ച തീയതി                                         

െചലവഴിക്കാത്ത തുക                                         

റിമാർക്സ്                                         

ജില്ലൊ െപ്രൊജക്ട് ഗ്രൊന്റ്
ജില്ലാ പദ്ധതി ഗുണേഭാക്താവാേണാ                                         

ജില്ലാ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുെട
േപര്

െകൗൺസിൽ
വിഹിതം

ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം

ആെക
പദ്ധതി
തുക

െചലവഴിച്ച
തുക

െചലവഴിച്ച
തീയതി

െചലവഴിക്കാത്ത
തുക റിമാർക്സ്

വൊർഷിക വരവ് െചലവ് കണക്ക്
2018-19 വർഷെത്ത വരവ്                                         

മുന്നിരുപ്പ്                                         

െമാത്തം വരവ്                                         

ഈ വർഷെത്ത െചലവ്                                         

നീക്കിയിരുപ്പ്                                         

െമാത്തം െചലവ്                                         

2018-19 വർഷെത്ത വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ അംഗീകരിച്ച വാർഷിക െപാതുേയാഗ തീയതി                                         

ൈലബ്രറി െകൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ൈലബ്രറി സന്ദർശിച്ച തീയതി                                         

സൊക്ഷ്യപത്രം
പ്രസിഡന്റിെന്റ േപര്                                         

േഫാൺ നമ്പർ                                         

െസക്രട്ടറിയുെട േപര്                                         

േഫാൺ നമ്പർ                                         


	ലൈബ്രറി പ്രൊഫൈല്
	വിലാസം
	പുസ്തകവിതരണ സമയം
	ബാങ്ക്
	കെട്ടിടം
	നിര്വ്വാഹക സമിതി
	ലൈബ്രേറിയന്
	മൊബൈല് ലൈബ്രേറിയന്

	മെമ്പര്മാരുടെ  വിവരങ്ങള്
	പുസ്തക വിവരങ്ങള്
	പുസ്തകങ്ങളുടെ വര്ഗ്ഗീകരണം

	പുസ്തക വിതരണം
	ഗ്രന്ഥശാലയില് നിന്നും നേരിട്ട്
	ബാലവേദി പുസ്തക വിതരണം
	വീടുകളില് പോയുള്ള പുസ്തക വിതരണം
	റഫറന്സ് പുസ്തകങ്ങള്
	പുസ്തക സംരക്ഷണം

	പത്രമാസികകളും ആനുകാലികങ്ങളും
	ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്
	സി.ഡി.ലൈബ്രറി
	ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്
	കമ്പ്യൂട്ടര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ്
	ഇ.ബുക്ക് റീഡര്

	പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിപാടികള്
	ഇ.സാക്ഷരത
	വിദൂര വിദ്യഭ്യാസ/ പി.എസ്.സി. കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സ്
	ബാലവേദി/ലിറ്റില് തിയേറ്റര്
	വനിതാ വേദി
	യുവത
	വയോജന വിഭാഗം
	കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗം
	കായിക വിഭാഗം
	താലൂക്ക് കൌണ്സിലിന്റെ  പരിപാടികള്
	ജില്ലാ കൌണ്സിലിന്റെ  പരിപാടികള്
	സ്റ്റേറ്റ് കൌണ്സിലിന്റെ  പരിപാടികള്
	ഉത്പാദന മേഖല-ജൈവ കൃഷി
	ഉത്പാദന മേഖല-മൂല്ല്യവര്ദ്ധിത ഉത്പന്ന നിര്മാണം
	ഉത്പാദന മേഖല-സംരംഭ പ്രോത്സാഹനം
	വികസന മേഖല-ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനം
	വികസന മേഖല-മാലിന്യ പരിപാലനം
	വികസന മേഖല-നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം
	സേവന മേഖല-സാന്ത്വന പരിചരണം
	സേവന മേഖല-അവയവദാനം
	സേവന മേഖല-രക്തദാനം

	പ്രതിമാസ പരിപാടികള്
	പ്രതിമാസ പരിപാടികള്

	ഗ്രാന്റ്  തുകയും വിനിയോഗവും
	വാര്ഷിക ഗ്രാന്റ്
	ലൈബ്രേറിയന് അലവന്സ് ആദ്യ ഗഡു
	ലൈബ്രേറിയന് അലവന്സ് രണ്ടാം ഗഡു
	പ്രവര്ത്തന ഗ്രാന്റ്
	വനിതാ വയോജന പുസ്തക വിതരണ പരിപാടി
	ബാലവേദി
	യുവത
	വനിതാ വേദി
	ഗുരുസംഗമം
	കരിയര് ഗൈഡന്സ്
	അക്കാദമിക് സ്റ്റഡി സെന്റര്
	മോഡല് വില്ലേജ് ലൈബ്രറി
	താലൂക്ക് റഫറന്സ് ലൈബ്രറി
	ഫിലിം ക്ലബ്
	എഴുത്ത് പെട്ടി
	ചരിത്ര ശാസ്ത്ര വായന
	ഇ.വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം
	ജുബിലീ ഗ്രാന്റ്
	വാര്ഷികാഘോഷ ഗ്രാന്റ്
	ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഗ്രാന്റ്

	വാര്ഷിക വരവ് ചെലവ് കണക്ക്
	സാക്ഷ്യപത്രം

