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ൊപൊതവിദയൊഭയൊസ ഡയറകറൊട കൊരയൊലയം
(പൊഠപസക വിഭൊഗം) തിരവനനപരം
തീയതി: 01.07.2011

സരകലര
വിഷയം:സചന:-

പൊഠപസകവിതരണം 2011-2012 – ഇനിയം ലഭികൊനള പസകങള
സംബനിച്
01.07.2011-ല ബഹ. വിദയൊഭയൊസ മനിയൊട അധയകതയില കടിയ ജിലൊ
ഓഫീസരമൊരൊട ോയൊഗതിൊല തീരമൊനങള.

2011-12 അദയയനവരഷതില സംസൊനൊത ഗവണൊമന്/എയഡഡ് സളകളക് ഇനിയം
ലഭികൊനള പൊഠപസകങള സംബനിച കണക് അടിയനരമൊയി ോശഖരിോകണിയിരികന.
ഇതിനൊയി ഓോരൊ സളകളം ഇതിനകം ലഭിചതം ഇനി ലഭികൊനളതമൊയ പസകങളൊട എണം
ഓണൈലനൊയി
04.07.2011-നകം
കതയമൊയി
നലകണം.
ചവൊടപറയന
മൊരഗോരഖകള
പൊലിോകണതൊണ്.
1. ോകരള ബക്സ് ആനഡ് പബിോകഷനസ് ൊസൊൈസറിയൊട ഔോദയൊഗിക ൊവബൈസറൊയ
www.keralabooks.org -ൊല text book receipt എന ലിങില പോവശികക
2. ൊഫബവരി മൊസതില ഓണൈലന ഇനഡന് നലകൊന ഉപോയൊഗിച സള ോകൊഡം പൊസ്
ോവഡം ഉപോയൊഗിച് ോലൊഗിന ൊചയ് സൊനോഡരഡ് ൊസലക് ൊചയക. തൊൊഴപറയംപകൊരം
ഒര ോഫൊരമൊറ് പതയകൊപടം.
.നമര
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ആദയം ഓരഡര
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(C)

യഥൊരതതില
ഇതിനകം ലഭിച
ആവശയമൊയ എണം പസകങളൊട എണം
(No.of copies
(No.of copies
actually required)
received)
(D)

(E)

A മതല C വൊരയള ഡൊറൊ ൈസറില ലഭയമൊയിരികം. മറ് രണ് ോകൊളങളൊണ് ഓോരൊ സളം
എനര ൊചോയണത്. ഇതിോലകൊയി തൊൊഴപറയന കൊരയങള ശദികണം.
1. C എന ോകൊളതില ഓോരൊ ൈടറിലിനം ോവണി വരൊമന് കരതി മനകടി നലകിയ
എണമൊണ് ഉണൊയിരികനത്. ഇതില ഏറകറചിലകള ഉൊണങില അകൊരയമൊണ്

D എന ോകൊളതില ോചരോകണത്. ഉദൊഹരണതിന് 7-ാൊം കൊസിൊല ോസൊഷയല
സയനസ് (മലയൊളം) 800 എനൊണ് ആദയം ഓരഡര നലകിയത് എനിരികൊട.
യഥൊരതതില ോവണത് ഇതിൊനകൊള കറോവൊ, കടതോലൊ അൊലങില അത തൊനോയൊ
ആകൊം. ഏതൊയൊലം അതരതില ോവണ യഥൊരത എണമൊണ് D-യില
ോരഖൊപടോതണത്. പതീകിചതിോനകൊള കടികളൊട എണതില 50-ൊന കറവ
വനിടൊണങില D-യില 750 -എനം കടികളൊട എണതില 50 കടതല വൊനങില 850
എനം മൊറമിൊലങില 800 എനമൊണ് D ോകൊളതില ോചരോകണത്.
2. ആദയം ഓരഡര നലകൊതിരന ഇനം പൊഠപസകങളം ഇോപൊള ഓരഡര നലകൊം.
ഉദൊഹരണതിന് 7-ാൊം കൊസിൊല ോസൊഷയല സയനസ്(ഇംഗീഷ്) ആദയ ഓരഡറില 0
ആയിരന. ഇോപൊള 40 ോകൊപികള ോവണൊമനൊണങില D എന ോകൊളതില 40 എന്
ോചരകൊം.
3. ആദയ ഓരഡറില ഏൊതങിലം ൈടറിലകള വിടോപൊയിരൊനങിലം അവയ് ോനൊര D എന
ോകൊളതില ആവശയകത ോരഖൊപടതൊം.
4. ഇതിനകം ലഭിച പസകങളൊട എണമൊണ് E എന ോകൊളതില ോചരോകണത്. വിതരണ
ഏജനസി വഴിയം, പസില നിോനൊ ോസൊറില നിോനൊ ോനരിടം മറ് സളകളില നിന്
അഡജസ്ൊമന് വഴിയം ലഭിച പസകങളൊട ആൊക എണമൊണ് ഇവിൊട ോചരോകണത്.
5. ആദയ ഓരഡറില അബദവശൊല എണം കൊണിചതം എനൊല യഥൊരതതില
ആവശയമിലൊതതമൊയ ഏൊതങിലം പസകങളൊണങില അവയൊട ോനൊര D ോകൊളതില
0 എന ോചരകണം.

ശദികക
ജണ മൊസതില shortage സംബനിച കണക് ഓണൈലനൊയി നലകിയതം
അലൊതതമൊയ സളകളം, ഇത സംബനിച് ഇ-ൊമയില വഴി അറിയിപ്
നലകിയ വരം ഇോപൊള ഈ ോഫൊരമൊറില ോഡറൊ നലകണം. ൊസൊൈസറി
കമതിലല സള കമതിലൊണ് ോഡറൊ അപ് ോലൊഡ് ൊചോയണത്.
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