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ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം

ഓഡിറ്റിന്റെ� വ്യാപ്തി/ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലന്റെ�ട്ട ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥര്

ഓഡിറ്റ് ന്റെചയത് ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥര്

ഓഡിറ്റിന് വിദ്യ$യമാക്കിയ കണക്കുകള്

ഭാഗം 1 : ന്റെപാതു അവദ്യലാകനം

1-1 ന്റെപാതു വിവരങ്ങള്

1-2 ബജറ്റ്

1-3 വാര്ഷിക $നകാര്യ പത്രതിക ത്രപകാരമുളള വരവ് ന്റെചലവ് 
കണക്കുകള്

1-4 സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട തനത് ഫണ്ട്- വരവ് ന്റെചലവ് താരതമ്യം

1-5 പ്ലാന് ഫണ്ട് വിനിദ്യയാഗം 

1-6 വാര്ഷിക കണക്കുകള്   -   സര്വ്വകലാശാല നാളിതുവന്റെര 
അക്കൗണ്ട്സ് റൂള്സ് തയ്യാറാക്കി യിട്ടില്ല

1-7 ആഭ്യന്തര നിയത്രന്തണം

1-8 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

1-9 സര്വ്വകലാശാല കൈകവരിച്ച ത്രപ$ാന ദ്യനട്ടങ്ങള് 

1-10 അക്കൗണ്ടിന്റെല നീക്കിയിരി�് ത്രകമീകരിക്കുന്നതിനല് വീഴ്ച

ഭാഗം 2 : വരവ് കണക്കുകളിദ്യQലുളള ഓഡിറ്്റ
നിരീക്ഷണങ്ങള്

2-1 സര്വ്വകലാശാല  ഓണ്കൈലന്  ദ്യപന്റെമ� ്  ദ്യപാര്ട്ടല്  -
അപാകതകള്
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2-2 സ്ദ്യപാര്ട്സ് അഫിലിദ്യയഷന് ഫീസ്  -  കൃത്യമായ കണക്കുകള്
ലഭ്യമല്ല - സര്വകലാശാലക്ക് വന് ദ്യതാതില് വരുമാന ദ്യചാര്ച്ച

2-3 യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  ഫീസ്  പിരിന്റെച്ചടുക്കുന്നതിന്റെല
അപാകതകള്

2-4 സ്കൂള് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എഡ്യൂദ്യക്കഷന് ആ� ് സ്ദ്യപാര്ട്സ്
സയന്സസ്  ( )  -  SPESS സ്ദ്യപാര്ട്സ് അഫിലിദ്യയഷന് ഫീസ്  -
ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതില് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ല

2-5 സര്വ്വകലാശാല സക്ൂളുകളുകളിന്റെലയും  ന്റെസ�റു കളിന്റെലയും
ഫീസ്  ഈടാക്കുന്നതിന്റെല അപാകങ്ങള്  -  ഡിജിറ്റല് സദ്യ^തം
ഉപദ്യയാഗിച്്ച  ഫീസ്  ഈടാക്കുന്നതി  നാവശ്യമായ  നടപടികള്
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

2-6 അഫിലിദ്യയഷന് ഫീസ് - കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഭാഗം 3 : ന്റെചലവ് കണക്കുകളിദ്യQലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

3-1 സര്വ്വകലാശാലാ  ജീവനക്കാര്ക്ക്  ചട്ടവിരുദ്ധമായി  ദിനബത്ത
നല്കുന്നത്  ത്രകമത്രപകാരമല്ല  -  പരീക്ഷ  സംബന്ധമായ
ക്യാമ്പുകള്  സംഘടി�ിക്കുന്നതിന് വന് തുക ന്റെചലവഴിദ്യക്കണ്ടി
വരുന്നു

3-2 വിദ്യാര്ത്ഥി  ദ്യക്ഷമം-  സ്റ്റുഡ�സ്്  യൂണിയന്  ത്രപവര്ത്തനം  -
വരവ് - ന്റെചലവ് കണക്കുകളില് സുതാര്യതയില്ല

3-3 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട ദ്യഫാര് ഇ�ദ്യത്രഗറ്റഡ് ദ്യത്രപാത്രഗാംസ് ആന്ഡ് റിദ്യസര്ച്്ച
ഇന്  ദ്യബസിക്  സയന്സസ്  ( )  -  IIRBS കൈദനംദിന  ത്രപവര്
ത്തനങ്ങളിന്റെല അപാകതകള് 

3-4 സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസില്  നട�ിലാക്കിയ  ക്യാമ്പസ്
കൈവ-കൈഫ  മറ്റ്  അനുബന്ധ  ഐ  ടി  പദ്ധതികള്  -
ഉപകരണങ്ങളും ദ്യസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറും  ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെചയ്തതിന്റെ�
വിശദാംശം ലഭ്യമല്ല - ന്റെചലവ് തടസ്സന്റെ�ടുത്തുന്നു 

3-5 സര്വ്വകലാശാലയില്  വിദൂര  വിദ്യാഭ്യാസ  ദ്യകാഴ്സുകള്
തുടങ്ങുന്നതിന്  അനുമതിക്കായുള്ള     യു.  ജി.സി.  വിദഗ്$
സമിതി പരിദ്യശാ$നയുന്റെട ആവശ്യത്തിന് തുക ന്റെചലവഴിച്ചത്  -
ദ്യകാഴ്സുകള്ക്ക്  അനുമതി  ലഭിച്ചതിന്റെ�  വിശദാംശം  ലഭ്യമല്ല-
ന്റെചലവ് തടസ്സന്റെ�ടുത്തുന്നു.

3-6 ന്റെപന്ഷന്  ഫണ്ട്  രൂപീകരണം  കാലതാമസം  കൂടാന്റെത
നട�ിലാദ്യക്കണ്ടതാണ്.
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3-7 ന്റെപന്ഷന് കമ്മ്യൂദ്യട്ടഷന് - റീ ദ്യസ്റ്റാദ്യറഷന് സമയബന്ധിതമായി
നട�ിലാക്കുന്നില്ല 

3-8 ദ്യകരള  ഗവണ്ന്റെമ� ്  സര്വ്വ� ്സ്  ന്റെമഡിക്കല്  അറ്റ�ന്സ്
റൂള് സ് 1960 - ചട്ടങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ല.

3-9 ഓണദ്യററിയം,  ലീഗല്  ചാര്ജ്  എന്നിവയില്  നിന്നും
ആദായനികുതി ഈടാക്കിയില്ല

3-10 നിര്മ്മാണം  ആരംഭിച്്ച   വര്ഷങ്ങളായ  പദ്ധതികള്  -
പൂര്ത്തീകരണത്തില്  കാലതാമസം

3-11 മുന്കൂറുകള്  ത്രകമീകരിക്കുന്നതില്  കാലതാമസം  -
സര്വകലാശലായുന്റെട അനാസ്ഥ

ഭാഗം 4 : $നസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് ത്രപത്യവദ്യലാകനവും

4-1 വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  യഥാസമയം  ഓഡിറ്റില്
സമര്�ിക്കുന്നില്ല

4-2 വാര്ഷിക $നകാര്യ പത്രതികയുന്റെട അവദ്യലാകനം

4-3 സ്ഥിര നിദ്യക്ഷപങ്ങള്

4-4 ന്റെപന്ഷന് ഫണ്ട്

4-5 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്്ജ

അനുബന്ധം - 1 വിവി$വകു�ുതലവന്മാര്/ജീവനക്കാര്/അദ്ധ്യാപക
ര്ക്ക്  2018  –  2019  -  ല്  നല്കിയതും എന്നാല്
നാളിതുവന്റെര  ത്രകമീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ  മുന്കൂ-
റുകള് (ഖണ്ഡിക നം. 3 - 11 കാണുക) 

അനുബന്ധം - 2 സ്ഥിര നിദ്യക്ഷപങ്ങള് (ഖണ്ഡിക നം. 4 - 3 കാണുക)

അനുബന്ധം - 3 എന്ദ്യഡാവ്ന്റെമ�ുകളുന്റെട വിശദാംശങ്ങള്

അനുബന്ധം - 4 വിവി$  പഠന  വകു�ുകള്,  ന്റെസ�റുകള്,  മറ്റ്
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുന്റെട 31.03.2020 -  ന്റെല ഫണ്ട്
ബാലന്സ്.
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ആമുഖം
ദ്യകരളത്തിന്റെല  അഞ്ചാമന്റെത്ത  സര്വ്വകലാശാലയായ  ഗാന്ധിജി

സര്വ്വകലാശാല  1983  -  ലാണ്  സ്ഥാപിതമായത്.  1985  -  ല്  ദ്യകരള

നിയമസഭയുന്റെട 3431/ജി.സി.-1/85/നിയമം/17.04.1985 - നമ്പര് വിജ്ഞാ-

പനം  ത്രപകാരം  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  നിയമത്രപാബല്യം  ലഭിച്ചു.

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട ദ്യപര് 1988 - ല് മഹാത്മാഗാന്ധി   സര്വ്വകശാല

എന്്ന  പുനര്നാമകരണം  ന്റെചയ്തു.  ദ്യകത്രs  മാനവ  വിഭവദ്യശഷി

മത്രന്താലയത്തിന്റെ�  ദ്യദശീയ  വിദ്യാഭ്യാസ  റാ^ിങ്ങില്  (നാഷനല്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്  റാ^ിങ്  ന്റെത്രഫയിം  വര്ക്ക്)  2020  വര്ഷന്റെത്ത

രാജ്യന്റെത്ത  മികച്ച  100  സര്വകലാശാലകളില്  മഹാത്മാഗാന്ധി

സര്വകലാശാലയ്ക്ക് 30-ാാം സ്ഥാനമുണ്ട്.  NIRF റാ^ില് ദ്യകരളത്തില്

നിന്്ന നാലു സര്വകലാശാലകള് മാത്രതമാണ് ആദ്യ നൂറിനുള്ളില് ഇടം

പിടിച്ചത്.  അദ്യതാന്റെടാ�ം  ദ്യകത്രs  മാനവവിഭവദ്യശഷി  വകു�്

ഏര്ന്റെ�ടുത്തിയ  അടല്  റാ^ിംങ്ങ്  ഓഫ്   ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്  ആ� ്

ഇന്നദ്യവഷന്സ്  അച്ചീവന്്റെമ� ്  ( )  -  ARIIA ല്  ആദ്യ  25  റാ^ുകളില്

സ്ഥാനം പിടിക്കുവാന് സര്വ്വകലാശാലയക്്ക്  കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.   പാഠ്യ  –

പാഠ്യാനുബന്ധ  വിഷയങ്ങളില്  ഒദ്യട്ടന്റെറ  പദ്ധതികള്  വിജയകരമായി

നട�ാക്കിയതിന്റെ�  ന്റെവളിച്ചത്തിലാണ്  ദ്യകരളത്തിന്റെല  ഇതര

സര്വ്വകലാശാലകന്റെള  പിന്തളളി  മഹാത്മാഗാന്ധി   സര്വ്വകലാശാല

സംസ്ഥാനന്റെത്ത  മികച്ച  സര്വ്വകലാശാലയായി  മാറിയത്.

സംസ്ഥാനന്റെത്ത  മികച്ച  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്കുളള  2020  –  ന്റെല

ചാന്സദ്യലഴ്സ്  ദ്യത്രടാഫിയും  മഹാത്മഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല

കരസ്ഥമാക്കി.  പരീക്ഷാ രംഗത്തുളള പരിഷ്കാരങ്ങളും ഓണ്ന്റെന്റെലന്

ദ്യസവനങ്ങളും  അക്കാദമിക  ദ്യമഖലയിലുളള  ദ്യനട്ടങ്ങളുമാണ്

സര്വ്വകലാശാലന്റെയ വീണ്ടും മുന്നിരയില് എത്തിച്ചത്.       

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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സാമൂഹിക  ത്രപതിബദ്ധതദ്യയാടും  പാരിസ്ഥിതിക  സൗഹാര്ദ്ദ-

ദ്യത്താടും കൂടി നട�ാക്കിയ വിവി$ പദ്ധതികള്,  സര്വ്വകലാശാലയില്

പഠനത്തിന്റെനത്തിയ വിദ്യദശ വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  എണ്ണം,  ഭരണരംഗത്ത്

നട�ാക്കിയ  ഡിജിറ്റല്  ദ്യഡാക്യുന്റെമ� ്  ഫയലിങ്  സിസ്റ്റം

(ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.)  എന്നിവ  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  വിവി$

ദ്യമഖലകളിലുളള മികവിന്റെന സൂചി�ിക്കുന്നു. 

ബിരുദ – ബിരുദാനന്തര – എം.ഫില്  -  പി.എച്്ച.ഡി.  തലങ്ങളില്

വിവി$  വിഷയങ്ങളില്  വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്  അവസരന്റെമാരുക്കുന്ന  18

യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകളും  ഒരു  ഇ�ര്നാഷണല്  ഇ�ര്

യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ന്റെസ�റും  ഏഴ്  ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ന്റെസ�റുകളും

11 ഇ�ര് സ്കൂള് ന്റെസ�റുകളും ഒരു നാഷണല് ന്റെസ�റും അടങ്ങുന്ന

20  അക്കാദമിക്ക്  ന്റെസ�റുകളും  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ദ്യനരിട്ടുളള

നിയത്രന്തണത്തില് ത്രപവര്ത്തിക്കുന്നു.  ദ്യകാട്ടയം,  എറണാകുളം,  ഇടുക്കി,

പത്തനംതിട്ട,  ആല�ുഴ എന്നീ അഞ്ചു ജില്ലകളിലായി  272  വിദ്യാഭാസ

സ്ഥാപനങ്ങള്  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റിയില്  അഫലിദ്യയറ്റ്  ന്റെചയ്ത്

ത്രപവര്ത്തിക്കുന്നു.  സര്ക്കാര്   & എയിഡഡ്  ദ്യമഖലയില്

80 സ്ഥാപനങ്ങളും  അണ്  എയിഡഡ്  ദ്യമഖലയില്  192   വിദ്യാഭാസ

സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്.  വിവരങ്ങള് ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.  

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020

   സര്വ്വകലാശാലയിലെല അഫിലിയേയറ്റ് ലെ�യ്ത യേകായേ�ജുകള്

GOVT/AIDED
UN AIDED

 ആലെക - 272

80

 192
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ദ്യകാഴ്സുകള്
 Govt &

Aided
/UnAided

സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെട എണ്ണം

ദ്യകാട്ടയം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആല�ുഴ

ആര്ട്സ്  &
സയന്സ്

 Govt& Aided 24 26 8 11 1

 Un Aided 33 50 23 28 2

എഡ്യൂദ്യക്കഷന്
ത്രടയിനിംഗ് 
ദ്യകാദ്യളജ്

 Govt& Aided 4 2 1 - -

 Un Aided 10 19 4 8 1

ദ്യലാ - ദ്യകാദ്യളജ്
 Govt& Aided - 1 - - -

 Un Aided 1 2 1 2 -

ആര്ക്കിന്റെടക്ചര്
ദ്യകാദ്യളജ്

 Govt& Aided 1 - - - -

 Un Aided 1 5 - 1 -

മ്യൂസിക് &
കൈഫന് ആര്ട്സ്

ദ്യകാദ്യളജ്

 Govt& Aided - 1 - - -

 Un Aided - - - - -

ദ്യഹാട്ടല്
മാദ്യനജ്ന്റെമ� ് &

കാറ്ററിംഗ്
ന്റെടക്ദ്യനാളജി

 Govt& Aided - - - - -

 Un Aided 1 - - - -

ആന്റെക 75 106 37 50 4

ഒട്ടാന്റെക 272

നാല്പദ്യതാളം  വിഷയങ്ങളില്  ഗദ്യവഷണത്തിനുളള  സൗകര്യം

ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകള് വഴിയും അംഗീകൃത ഗദ്യവഷണദ്യകത്രsങ്ങള് വഴിയും

സര്വ്വകലാശാല  ഒരുക്കുന്നു.  യു.ജി.സി.,  എഫ്.എ.സി.ടി.,

ഡി.ആര്.എസ്.,  ഡി.എസ്.ടി.,  ഐ.എസ്.ആര്.ഒ.,  സി.എസ്.ഐആര്.,

നാദ്യനാമിഷന്,  ബി.എ.ആര്.സി.,  ഐ.സി.സി.ആര്.  തുടങ്ങിയ

സ്ഥാപനങ്ങളും  ഏജന്സികളുമായി  സഹകരിച്ചുന്റെകാണ്ടാണ്

സര്വ്വകലാശാല  ഗദ്യവഷണ/പഠനദ്യമഖല  സജീവമാകുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത്  ഏറ്റവും  കൂടുതല്  ദ്യപറ്റ�ുകള്  സ്വന്തമായുളള

സര്വ്വകലാശാലയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല. 

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ഓഡിറ്റിന്റെ� വ്യാപ്തി / ഓഡിറ്്റ മാനദണ്ഡം

 1985 - ന്റെല മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാലാ നിയമം, 1997 - ന്റെല

എം.ജി.സര്വ്വകലാശാല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്്ട,  1994  -  ന്റെല ദ്യകരള ദ്യലാക്കല് ഫണ്ട്

ഓഡിറ്റ് നിയമം, 1996 -  ന്റെല ദ്യകരള ദ്യലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്,

ഈ  റിദ്യ�ാര്ട്ടിന്റെ�  വിവി$  ഖണ്ഡികകളില്  പരാമര്ശിച്ചിട്ടുളള

സര്ക്കാര്/സര്വ്വകലാശാലാ  ഉത്തരവുകള്,  സര്ക്കുലറുകള്,  മറ്റ്

നിയമവ്യവസ്ഥകള്,  ചട്ടങ്ങള്  എന്നിവന്റെയ  അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുളളത്.

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട 2019 - 2020 വര്ഷന്റെത്ത വരവു -  ന്റെചലവു

കണക്കുകളുന്റെട  പരിദ്യശാ$നയ്ക്കു  പുറന്റെമ,  സര്വ്വകലാശാല

ഉത്തരവുകന്റെള  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള  സാങ്ഷന്  ഓഡിറ്റ്,  വിവി$

ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകളുന്റെടയും  ഇതര  സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെടയും  വാര്ഷിക

ഓഡിറ്റ്,  സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാരുദ്യടയും  അദ്ധ്യാപകരുദ്യടയും

ശമ്പളനിര്ണ്ണയങ്ങളുദ്യടയും  ദ്യസവന/വിരമിക്കല്  ആനുകൂല്യങ്ങ-

ളുദ്യടയും  പരിദ്യശാ$ന/അംഗീകാരം  എന്നിവയും  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുപുറദ്യമ   സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ആവശ്യത്രപകാരം  വിവി$

വിഷയങ്ങളില്  സ്പഷ്ടീകരണവും  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്

സര്വ്വകലാശാല/ഫണ്ടിംഗ്  ഏജന്സികള്  എന്നിവ  ആവശ്യന്റെ�ടാത്ത-

തിനാല്   സര്വ്വകലാശാലയില്  നടന്നുവരുന്ന  വിവി$  ഗദ്യവഷണ

പദ്ധതികളുന്റെട  കണക്കുകള്  പരിദ്യശാ$നയക്്ക്  വിദ്യ$യമാകാത്ത

സാഹചര്യമുണ്ട്. 

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  സംബന്ധിച്ച

വിശകലനം,  സര്വ്വകലാശാലാ  ഫണ്ട്  കൈകകാര്യം  ന്റെചയ്യുന്നതിന്റെല

കാര്യക്ഷമതയും  സാമ്പത്തിക  അച്ചടക്കവും  സംബന്ധിച്ച  ഓഡിറ്റ്

നീരീക്ഷണങ്ങള്,  പരിദ്യശാ$നയില്  ത്രശദ്ധിക്കന്റെ�ട്ട  ന്റെപാതുവായ

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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അപാകതകള്, നിഗമനങ്ങള്, ശുപാര്ശകള്, തടസ്സവാദങ്ങള് എന്നിവ

ഈ റിദ്യ�ാര്ട്ടില്       ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2019  -  2020  കാലയളവ്  ഭാഗികമായി  ദ്യകാവിഡ്  -  19  എന്ന

മഹാമാരിയുന്റെട നിഴലില് ആയിരുന്റെന്ന^ില്കൂടി സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട

ത്രപവര്ത്തനങ്ങന്റെള  സാരമായി  ബാ$ിക്കാത്ത  വി$ത്തില്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട വാര്ഷിക പദ്ധതി ത്രപകാരം ത്രപവര്ത്തിക്കുവാന് 

അ$ികൃതര്ക്ക്  സാ$ിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടന്നത്  ത്രപദ്യത്യകം  അഭിനsനം

അര്ഹിക്കുന്നു. 

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലന്റെ�ട്ട ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥന് ത്രശീ. വര്ഗ്ഗീസ് ദ്യജാസഫ് 
ദ്യജായി� ് ഡയറക്ടര്

ഓഡിറ്റ് ന്റെചയ്ത കാലയളവ് 14.01.2021 മുതല് 31.10.2021 വന്റെര

ഓഡിറ്്റ ന്റെചയ്ത ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥര്

ത്രശീ മാത്യു ദ്യജക്കബ്
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് (ഹ.ദ്യത്രഗ.)

ത്രശീ രാദ്യജഷ് സി. ഹരിബാല്

ത്രശീ രതീഷ് സി.ആര്. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്

ത്രശീ എം.ആര്. ദ്യരണുകുമാര്. അസിസ്റ്റ� ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്

ത്രശീ മനു എം.

ത്രശീമതി ജിജി ദ്യജാര്ജ്

സീനിയര് ദ്യത്രഗഡ് ഓഡിറ്റര്
ത്രശീമതി ജയത്രശീ പി.ജി.

ത്രശീ ദ്യജാര്ജുകുട്ടി ദ്യജാസഫ്

ത്രശീ ലൂദ്യക്കാസ് കുര്യന്

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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സര്വ്വകലാശാലയിന്റെല അ$ികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള
വ്യക്തികള്/ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥ ദ്യമ$ാവികള്

തസ്തിക ദ്യപര് കാലയളവ്

കൈവസ് ചാന്സലര് ദ്യഡാ. സാബു ദ്യതാമസ് 01.04.2019 മുതല്
31.03.2020 വന്റെര

ദ്യത്രപാ കൈവസ് ചാന്സലര്

ദ്യഡാ.സി.റ്റി. അരവിsകുമാര് 28.06.2019 മുതല്
31.03.2020 വന്റെര

(01.04.2019 മുതല് 27.06.2019 വന്റെര
 തസത്ിക ഒഴിവ്)

രജിസ്ത്രടാര്
ദ്യഡാ.ന്റെക. സാബുകുട്ടന് 01.04.2019 മുതല്

15.02.2020 വന്റെര

ദ്യഡാ. ത്രപകാശ് കുമാര് ബി. 16.02.2020 മുതല്
31.03.2020 വന്റെര

ഫിനാന്സ് ഓഫീസര്
ത്രശീമതി വത്സമ്മ കരുണാകരന് 01.04.2019 മുതല്

15.03.2020 വന്റെര

ത്രശീ. ബിജു മാത്യൂ 16.03.2020 മുതല്
31.03.2020 വന്റെര

പരീക്ഷാ കണ്ദ്യത്രടാളര്
ദ്യഡാ. ത്രപകാശ് കുമാര് ബി. 01.04.2019 മുതല്

15.02.2020 വന്റെര

ദ്യഡാ. ത്രശീജിത്്ത സി.എം 17.02.2020 മുതല്
31.03.2020 വന്റെര

ഓഡിറ്റിന് വിദ്യ$യമാക്കിയ കണക്കുകള്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട 2019 - 2020  വര്ഷന്റെത്ത വരവ്  -  ന്റെചലവു-

കള്  സമന്വയി�ിച്ചുന്റെകാണ്ട്  തയ്യാറാക്കി  ഓഡിറ്റിന്  സമര്�ിച്ച

വാര്ഷിക കണക്കുകള്, 1985 -  ന്റെല എം.ജി.സര്വ്വകലാശാല നിയമം,

വകു�്  52(2),  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ബാ$കമായ  മറ്റ്  നിയമ

വ്യവസ്ഥകള്,  ചട്ടങ്ങള്/ഉത്തരവുകള് എന്നിവ അനുസരിച്്ച ഓഡിറ്റിന്

വിദ്യ$യമാക്കി.  കൂടാന്റെത,  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ഉടമസ്ഥതയില്

/നിയത്രന്തണത്തില്  ത്രപവര്ത്തിക്കുന്ന  വിവി$  സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെട

വരവ്/ന്റെചലവ്  കണക്കുകള്  ത്രപദ്യത്യകമായി  പരിദ്യശാ$ിച്്ച  ഓഡിറ്റ്

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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കുറി�ുകള്  പുറന്റെ�ടുവിക്കുകയും  ത്രപസക്തമായ  നിരീക്ഷണങ്ങള്

ഈ റിദ്യ�ാര്ട്ടില് ഉള്ന്റെ�ടുത്തുകയും ന്റെചയത്ിട്ടുണ്ട്.

ഈ  റിദ്യ�ാര്ട്ടില്  ചുവന്റെട  ദ്യചര്ക്കും  ത്രപകാരം  4  ഭാഗങ്ങള്

ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം - 1 ന്റെപാതുഅവദ്യലാകനം

ഓഡിറ്റിന്റെ�  ത്രശദ്ധയില്ന്റെ�ട്ട  ന്റെപാതുവായ  വിവരങ്ങളുന്റെട

അവദ്യലാകനങ്ങളും  നിര്ദ്യദ്ദശങ്ങളും  ഖണ്ഡിക  1-1  മുതല്

1-10 വന്റെര ഖണ്ഡികകളിലായി ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 2 വരവ് കണക്കുകളിദ്യQലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെടയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെടയും

വരവിനങ്ങളുന്റെട  ഓഡിറ്റിലും  രസീത്  പരിദ്യശാ$നയിലും

കന്റെണ്ടത്തിയത്രകമദ്യക്കടുകള്/അപാകതകള്/ഓഡിറ്റ്  നിരീ-

ക്ഷണങ്ങള്  എന്നിവ  2  -  1  മുതല്  2  -  6 വന്റെര

ഖണ്ഡികകളിലായി ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 3 ന്റെചലവ് കണക്കുകള്/ന്റെചലവ് അനുമതി
ഉത്തരവുകളിദ്യQലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെടയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെടയും

വിവി$  ന്റെചലവുകള്,  ന്റെചലവ്  അനുമതി  ഉത്തരവുകള്

എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  പരിദ്യശാ$നയില്  കന്റെണ്ടത്തിയ

ത്രകമദ്യക്കടുകള്/അപാകതകള്/ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്

എന്നിവ  3  -  1  മുതല് 3  -  11 വന്റെര  ഖണ്ഡികകളിലായി

ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 4 $നസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് ത്രപത്യവദ്യലാകനവും

വാര്ഷിക  കണക്കുകള്,  നിലവിലുളള  ഫണ്ടുകള്/സ്കീമു

കള്,  സ്ഥിരനിദ്യക്ഷപങ്ങള്,  മുന്കൂറുകള്  തുടങ്ങിയവ

യുമായി  ബന്ധന്റെ�ട്ട  ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങളും

നിര്ദ്യദ്ദശങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തില് ഉള്ന്റെക്കാളളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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അനുബന്ധ പത്രതികകള്

1 വിവി$  വകു�്  തലവന്മാര്/ജീവനക്കാര്/അദ്ധ്യാപകര്ക്ക്

നല്കിയതും എന്നാല് നാളിതുവന്റെര ത്രകമീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു-

മായ മുന്കൂറുകള്

2 സ്ഥിര നിദ്യക്ഷപങ്ങള്

3 എന്ദ്യഡാവ്ന്റെമ�ുകളുന്റെട വിശദാംശങ്ങള്

4 വിവി$ പഠന വകു�ുകള്, ന്റെസ�റുകള്, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവയുന്റെട 31.03.2020 - ന്റെല ഫണ്ട് ബാലന്സ്.

ഭാഗം - 1

1 - 1  ന്റെപാതുവിവരങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാല ക്യാമ്പസ് – ആന്റെക വിസ്തീര്ണ്ണം 163.4819
ഏക്കര്

അക്കാദമിക് ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകള് 23

ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�റുകള് 7

ഇ�ര് സ്കൂള് ന്റെസ�റുകള് 11

നാഷണല് ന്റെസ�ര് 1

ഡയറക്ടദ്യററ്റ് ഓഫ് അകൈപ്ലഡ് ദ്യഷാര്ട്്ട ദ്യടം
ദ്യത്രപാത്രഗാം

1

ഗവണ്ന്റെമ� ് /എയ്ഡഡ് ദ്യകാദ്യളജുകള്
80 

(10 ദ്യകാളജുകള്ക്ക്
സ്വയംഭരണപദവിയുണ്ട്.)

സ്വാത്രശയ ദ്യകാദ്യളജുകള് (അഫിലിദ്യയറ്റഡ്) 192

1 - 2  ബജറ്്റ

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  2019 - 2020 -  ന്റെല ബജറ്റ്  22.12.2018 -  ല്

കൂടിയ  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  ദ്യയാഗം  ഇനം  നം.  34/18.11/182396  ത്രപകാരം

അംഗീകരിച്ചു.  ആയത്  28.03.2019 -  ന്റെല ജി.എസ്  5 - 318/2019  നമ്പര്

കത്ത് ത്രപകാരം ബഹു. ചാന്സലര് അംഗീകരിച്ചു.

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ബജറ്റിന്റെ� സംക്ഷിപ്തം താന്റെഴ ദ്യചര്ക്കുന്നു.

ആന്റെക ത്രപതീക്ഷിത വരവ് : 657.38 ദ്യകാടി രൂപ

ആന്റെക ത്രപതീക്ഷിത ന്റെചലവ് : 719.72 ദ്യകാടി രൂപ

കമ്മി : 62.34 ദ്യകാടി രൂപ

പദ്ധതീതര  ആവര്ത്തനന്റെചലവുകളുന്റെട  ആ$ിക്യമാണ്  ബജറ്റ്

കമ്മിയാകാന് കാരണം.

ബജറ്റില്  ന്റെചലവുകള്  സംബന്ധിച്്ച  വിശദമായി  ന്റെഹഡുകള്

നിര്വചിച്്ച  ഓദ്യരാ  ഇനത്തിനും  തുക  വകയിരുത്തുന്നുന്റെണ്ട^ിലും

വരവിനങ്ങള്ക്ക്  വിശദമായ  ന്റെഹഡുകള്  നിര്വചിക്കുകദ്യയാ

ത്രപതീക്ഷിത വരവുകള്  നിര്ണ്ണയിക്കുകദ്യയാ ന്റെചയ്തിട്ടില്ല. 

ബജറ്റ് - വരവു ന്റെചലവുകളും യഥാര്ത്ഥ വരവു ന്റെചലവുകളും

ബജറ്റ്  ത്രപകാരമുളള  വരവ്  ന്റെചലവുകളും  വാര്ഷിക  കണക്ക്

ത്രപകാരമുളള  വരവ്  ന്റെചലവുകളും  തമ്മിലുളള  അന്തരം  താന്റെഴ

ദ്യചര്ക്കുന്നു.

ശീര്ഷകം

ബജറ്റ്
ത്രപകാരം 

₹
(ദ്യകാടി)

വാര്ഷിക
കണക്്ക
ത്രപകാരം

 ₹
(ദ്യകാടി)

വ്യത്യാസം
₹

(ദ്യകാടി)

ശതമാനം
%

കുറവ്/
കൂടുതല്

(എ)
വരവ്

പദ്ധതി വിഹിതം 27.50 9.76 17.74 64.51 കുറവ്

പദ്ധതി ഇതര
വരവ്

306.46 252.35 54.11 17.66 കുറവ്

ത്രപദ്യത്യക
ആവശ്യഫണ്ട്

245.44 8.14 237.3 96.68 കുറവ്

ന്റെഡബ്റ്റ് ന്റെഹഡ് 77.98 63.78 14.2 18.21 കുറവ് 

ആന്റെക 657.38 334.03 323.35 49.19 കുറവ്
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(ബി)
ന്റെചലവ്

പദ്ധതി വിഹിതം 58.01 9.66 48.35 83.35 കുറവ്

പദ്ധതി ഇതര
ന്റെചലവ്

338.29 239.82 98.47 29.11 കുറവ്

ത്രപദ്യത്യക
ആവശ്യഫണ്ട്

245.44 5.57 239.87 97.73 കുറവ്

ന്റെഡബ്റ്റ് ന്റെഹഡ് 77.98 68.2 9.78 12.54 കുറവ്

ആന്റെക 719.72 323.25 396.47 55.09 കുറവ്

ത്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിദ്യനക്കാള്  വരവും  ന്റെചലവും  കുറവാണ്.

പദ്ധതിവിഹിതമിനത്തില്  27.5  ദ്യകാടി  ത്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നുന്റെവ^ിലും

9.76 ദ്യകാടി  രൂപ  മാത്രതമാണ്  ലഭ്യമായത്.  ത്രപദ്യത്യക  ആവശ്യ

ഫണ്ടിനത്തില്  245.44  ദ്യകാടി  രൂപ  ബജറ്റില്  ഉള്ന്റെക്കാളളിന്റെച്ച^ിലും

ദ്യകവലം  8.14  ദ്യകാടി  രൂപ  മാത്രതമാണ്  വാര്ഷിക  കണക്ക്  ത്രപകാരം

വരവായിട്ടുള്ളത്.   ബജറ്റ്  ത്രപകാരമുളള  വരവും  ന്റെചലവും  യഥാര്ത്ഥ

വരവും  ന്റെചലവും   തമ്മില്   വലിയ  അന്തരമുണ്ടാകാന്  ഇത്

കാരണമായി.  ആന്റെക  വരവില്  50  ശതമാനദ്യത്താളവും  ന്റെചലവില്

ത്രപതീക്ഷിച്ചതിലും 55 ശതമാനത്തിന്റെ�യും അന്തരമുണ്ടായി എന്നുള്ളത്

യാഥാര്ത്ഥ്യദ്യബാ$ദ്യത്താന്റെട  ബജറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നതില്  വീഴ്ചയു-

ണ്ടായി എന്്ന വിലയിരുദ്യത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബജറ്റ് ത്രപകാരമുളള വരവ്

ന്റെചലവ് തുകകളില് നിന്നും യഥാര്ത്ഥ വരവ് ന്റെചലവുകള്ക്ക് ഭീമമായ

വ്യത്യാസമുന്റെണ്ട^ിലും  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റ്  തയ്യാറാക്കി  അംഗീകാരം

വാങ്ങിയിട്ടില്ല. 

മുന്വര്ഷന്റെത്ത  യഥാര്ത്ഥ  വരവ്  ന്റെചലവ്  കണക്കുകന്റെളയും

സ്ഥിതി  വിവര  കണക്കുകന്റെളയും  ആ$ാരമാക്കി  യാഥാര്ത്ഥ്യ

ദ്യബാ$ദ്യത്താന്റെട ബജറ്റ് തയ്യാറാദ്യക്കണ്ടതാണ്.

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020



14

1 - 3 വാര്ഷിക  $നകാര്യപത്രതിക  ത്രപകാരമുളള  വരവ്  ന്റെചലവ്  
കണക്കുകള് 

വാര്ഷിക  $നകാര്യ  പത്രതിക  ത്രപകാരം  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട

2019  -  2020  വര്ഷന്റെത്ത  വരവ്  ന്റെചലവ്  കണക്കുകള്  ഇനം  തിരിച്്ച

താന്റെഴ ന്റെകാടുക്കുന്നു.

വരവ്

ത്രകമ
നം. ഇനം തുക (₹) ശതമാനം

1 സംസ്ഥാന പ്ലാന് വിഹിതം 9,75,53,766 2.92

2 ദ്യനാണ് പ്ലാന് വിഹിതം 1,47,00,00,000 44.01

3 തനത് വരുമാനം 95,42,91,826 28.56

4 ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് ഫണ്ട് 8,13,69,212 2.44

5 ന്റെഡറ്റ് ന്റെഹഡ് 63,78,32,145 19.10

6 മറ്റുളളവ 9,92,21,572 2.97

ആന്റെക 3,34,02,68,521 100

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020

സംസ്ഥാന പ്ലാന് 
വിഹിതം

നേനാണ് പ്ലാന് 
വിഹിതം

തനതുവരുമാനം

ഇയര്മാര്ക്്കഡ് 
ഫണ്്ട

ഡെഡറ്്റ ഡെഹഡ്

മറ്റുളളവ

2.92

44.01

28.56

2.44

19.1
2.97
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ന്റെചലവ്

ത്രകമ
നം. ഇനം തുക (₹) ശതമാനം

1 ആന്റെക ദ്യനാണ് പ്ലാന് ന്റെചലവ് 239,69,16,215.00 74.15

2 സംസ്ഥാന പ്ലാന് 6,85,80,824.00 02.12

3 എന്.എസ്.എസ്. 12,81,167.00 00.04

4 ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് ഫണ്്ട 5,57,67,126.00 01.73

5 ന്റെഡബ്റ്റ് ന്റെഹഡ് 68,20,01,849.00 21.10

6 ലാപ്സ്ഡ് പ്ലാന് ഫണ്്ട 2,79,72,942.00 00.86

ആന്റെക 3,23,25,20,123.00 100

1 – 4 സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  തനത്  ഫണ്ട്  -  വരവ്  -  ന്റെചലവ്  
താരതമ്യം

ജീവനക്കാരുന്റെടയും  അ$്യാപകരുന്റെടയും  ശമ്പളം,  ബത്തകള്,

ന്റെപന്ഷന്  ന്റെചലവുകള്,  പരീക്ഷ  നടത്തി�ുമായി  ബന്ധന്റെ�ട്ട

ന്റെചലവുകള്,  വിദ്യാര്ത്ഥി  ദ്യക്ഷമത്രപവര്ത്തനങ്ങള്, ന്റെപാതുമരാമത്ത്

പണികള്,   അറ്റകുറ്റ�ണികള്,  മറ്റ്  ന്റെന്റെകകാര്യന്റെചലവുകള്  എന്നിവ

സര്വ്വകലാശാല തനതുഫണ്ടില് നിന്നാണ് വഹിക്കുന്നത്. സര്ക്കാരില്

നിന്്ന  ബജറ്റ്  വിഹിതമായി  ലഭിക്കുന്ന  ദ്യനാണ്പ്ലാന്  ത്രഗാ� ്,  പരീക്ഷ

നടത്തി�ുമായി  ബന്ധന്റെ�ട്ട  വരവുകള്,  വിവി$  ദ്യസവനങ്ങള്ക്കുളള

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020

0.04

21.1
0.86

നേനാണ് പ്ലാന് ഡെ�ലവ്

സംസ്ഥാന പ്ലാന്

എന്.എസ്.എസ്.
ഇയര്മാര്ക്്കഡ് ഫണ്്ട

ഡെഡബ്റ്്റ ഡെഹഡ്

ലാപ്സഡ്് പ്ലാന് ഫണ്്ട

74.15

2.12

1.73
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ഫീസുകള്,  നിദ്യക്ഷപത്തിദ്യQലുളള  പലിശ  എന്നിവയാണ്

ഈയിനത്തില്  ത്രപ$ാന  വരുമാന  മാര്ഗ്ഗം.  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട

സ്വയംഭരണ  ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ആവശ്യമായ  ഫണ്ട്

കന്റെണ്ടത്തുന്നതും  തനത്  ഫണ്ടില്  നിന്നാണ്.  സര്വ്വകലാശാല

ലഭ്യമാക്കിയ  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  ത്രപകാരം  2017  -  2018,  2018  -

2019,  2019  -  2020  വര്ഷങ്ങളിന്റെല  തനത്   ഫണ്ട്  വരവ്  ന്റെചലവ്

താരതമ്യം ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.

വരവ്

ഇനം 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

അക്കാദമിക് ഇന്കം 11,75,46,432 23,56,77,362 40,65,82,658

പരീക്ഷാഫീസ് 23,97,66,797 46,72,73,326 45,71,94,113

അഫിലിദ്യയഷന് ഫീ 27,75,46,432 8,97,28,525 3,10,61,093

പലിശ 4,63,86,619 2,77,55,819 2,67,51,268

മറ്റിനങ്ങള് 14,42,62,212 10,11,72,188 3,27,02,694

സ്വാത്രശയ സ്ഥാപനങ്ങള് 6,25,66,107 - -

സര്ക്കാര് ത്രഗാ� ് 
(ദ്യനാണ് പ്ലാന്)

13,88,95,000 130,08,39,000 1,56,75,53,766

ആന്റെക 2,12,69,69,599 2,22,24,46,220 2,52,18,45,592 

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ന്റെചലവ്

ഇനം 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

ശമ്പളം  & ഓണദ്യററിയം 1,21,44,94,580 1,22,27,67,758 119,35,17,159

ന്റെപന്ഷന് 75,44,10,176 63,20,60,642 80,88,63,547

പരീക്ഷാ നടത്തി�് 22,62,63,479 25,76,88,960 16,77,48,137

അക്കാദമിക് ന്റെചലവുകള് 4,42,49,926 5,50,96,674 93,53,588

ഭരണന്റെച്ചലവുകള് 24,58,50,070 18,12,21,817 11,05,89,231

വിദ്യാര്ത്ഥിദ്യക്ഷമം 1,22,06,658 66,87,279 65,15,215

സ്ദ്യകാളര്ഷി�് 1,08,68,016 35,61,678 3,34,88,920

ന്റെപാതുമരാമത്്ത - 6,33,00,071 6,68,40,418

സ്വാത്രശയ സ്ഥാപനങ്ങള് 44,58,53,285 88,91,187 -

ആന്റെക ദ്യനാണ്
പ്ലാന്/ന്റെചലവ്

2,95,41,96,190 2,43,12,76,066 2,39,69,16,215

ഭരണന്റെചലവുകളും  പരീക്ഷാ  നടത്തി�്  സംബന്ധമായ

ന്റെചലവുകളും  കുറയ്ക്കുന്നതിന്  നട�ുവര്ഷം  ത്രശദ്യദ്ധയമായ

നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  അക്കാദമിക് പരിപാടികള്ക്കും

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ�ാര്ട്്ട 2019 - 2020
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വിദ്യാര്ത്ഥി  ദ്യക്ഷമത്തിനും  ന്റെചലവഴിച്ച  തുകയില്  വന്  ഇടിവ്

വന്നതായും കാണുന്നു. 

തനത്  ഫണ്ടില്  നിന്നുള്ള  വരവിദ്യ�യും  ന്റെചലവിദ്യ�യും

അനുപാതം  21 :  20  എന്ന നിലയില് ആന്റെണ^ിലും വരുമാനത്തിന്റെ�

സിംഹഭാഗവും  ന്റെപന്ഷനും  ശമ്പളത്തിനും  മറ്റ്  ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കും

ആണ്  ന്റെചലവഴിക്കുന്നത്.  ആയതിനാല്  സര്വകലാശാലയുന്റെട

വികസനത്രപവര്ത്തനങ്ങള് നിലച്ച മട്ടാണ്.  2019 – 2020 -  ന്റെല ആന്റെക

തനതു  വരുമാനമായ  252.18  ദ്യകാടിയില്  ദ്യകവലം  31.45  ദ്യകാടി

രൂപ  മാത്രതമാണ്  അക്കാദമിക്  ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും  വികസന

ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും  ദ്യവണ്ടി  തനത് ഫണ്ടില് നിന്നും ന്റെചലവഴിക്കാന്

സാ$ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  വളര്ച്ചന്റെയ  ലക്ഷ്യമാക്കി

ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്  രൂപീകരിച്ചും

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട വിവി$ ദ്യത്രസാതസുകന്റെള ഉപദ്യയാഗന്റെ�ടുത്തിയും

സര്വ്വകലാശാല  ഈടാക്കുന്ന  വിവി$  ഫീ  നിരക്കുകള്ക്ക്

കാദ്യലാചിതമായ വര്ദ്ധനവുകള് വരുത്തിയും ലഭ്യമാദ്യകണ്ട എല്ലാ ഫീ

ഇനങ്ങളും  കുടിശ്ശിക  കൂടാന്റെത  ഈടാക്കിയും  തനത്  വരുമാനം

വര്ദ്ധി�ിക്കുകയും   അക്കാദമിക്  ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും വികസന

ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും  ദ്യവണ്ടി  തനത് ഫണ്ടില് നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത

ശതമാനം  തുക  എല്ലാ  വര്ഷവും  ന്റെചലവഴിക്കുന്നുന്റെണ്ടന്്ന

ഉറ�ാദ്യക്കണ്ടതുമാണ്.

1 – 5 പ്ലാന് ഫണ്ട് വിനിദ്യയാഗം

(1) സംസ്ഥാന ഗവണ്ന്റെമ� ് പ്ലാന് ഫണ്ട് വിനിദ്യയാഗം

2019  –  2020  -  ല്  സര്വകലാശാലയുന്റെട  27  ദ്യകാടി  രൂപയുന്റെട

വാര്ഷിക  പദ്ധതിക്കാണ്  സര്ക്കാര്  അനുമതി  നല്കിയത്.  ഇതില്

ആന്റെക 7.53  ദ്യകാടി രൂപ മാത്രതമാണ് സര്വ്വകലാ ശാലയ്ക്ക് പണമായി

അനുവദിച്ചത്.   ഇതിന്  പുറദ്യമ  2018  -  2019  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
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ന്റെചലവഴിക്കാന്  അവദ്യശഷിച്ചിരുന്ന  (ന്റെറസ്യൂമഡ്  ഫണ്ട്)  2.22  ദ്യകാടി

രൂപയും  തന്വര്ഷം  ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.   ഇത്രപകാരം  ആന്റെക  9.75

ദ്യകാടി  രൂപയാണ്  നട�ുവര്ഷം  പ്ലാന്  വിഹിതമിനത്തില്  ലഭിച്ചത്.

ഇതില്  4.71 ദ്യകാടി  രൂപ  മാത്രതമാണ്  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട

വികസനത്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 2019 - 2020 - ല് ന്റെചലവഴിച്ചത്.

2019 -  2020 വര്ഷം സര്ക്കാര് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്ലാന് ഫണ്ട്

ന്റെത്രപാജക്ടുകളുന്റെടയും  അവയുന്റെട  ന്റെചലവിന്റെ�യും  വിശദാംശങ്ങള്

ഇത്രപകാരമാണ്. പ്ലാന് ഫണ്ട് സംബന്ധിച്്ച സര്വകലാശാല സര്ക്കാരില്

സമര്�ിച്ച  കണക്കും  യഥാര്ത്ഥ  കണക്കുകളും  തമ്മില്  വ്യത്യാസം

ഉണ്ട.്  ത്രടഷറി  ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്,  പ്ലാന്  ബില്ലുകള്,  വൗച്ചറുകള്  എന്നിവ

പരിദ്യശാ$ിച്ചതിന് ത്രപകാരം യഥാര്ത്ഥ കണക്ക് ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.

ത്രകമ
നം. 

ദ്യത്രപാജക്റ്റ് 
അനുവദിച്ച 

തുക ₹ 
(ലക്ഷത്തില്)

ന്റെചലവഴിച്ച
തുക ₹ (രൂപ ലക്ഷത്തില്)

സര്ക്കാരില്
സമര്�ിച്ച
കണക്്ക
ത്രപകാരം

യഥാര്ത്ഥ
കണക്്ക

1 കണ്ദ്യവര്ജന്സ് അക്കാദമിയ
ദ്യകാംപ്ലക്സ്

600.00 ഇല്ല -

2 സ്ദ്യകാളര്ഷി�്  & ന്റെഫദ്യലാഷി�് 300.00 245.65338 252.43538

3 ന്റെകമിക്കല്സ്, എക്യുപ്ന്റെമ�സ്്,
കണ്സ്യൂമബിള്സ്

350.00 149.92247 27.00753

4 വിദ്യദശസര്വ്വകലാശാലകളുമായി
സഹകരണം

10.00 - -

5 സുസ്ഥിര വികസനം –
ന്റെകമിക്കല് സയന്സ്

493.00 - -

6 കൈലത്രബറി ആ$ുനികവത്കരണം 250.00 105.75173 128.93493

7 ത്രഗീന് ദ്യകരള ദ്യത്രപാജക്ട് 37.00 33.542 40.63040

8
 DASTP വിഭാഗത്തിന്റെ� ഭൗതിക

സാഹചര്യം ന്റെമച്ചന്റെ�ടുത്തല്
100.00 - 21.80000
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9 ക്യാംപസ് കൈവകൈഫ 50.00 - -

10
ന്റെഡവലപ്ന്റെമ� ് ഓഫ് റിസര്ച്ച്
ആ� ് ഡയഗദ്യനാസ്റ്റിക് ടൂള്സ്

10.00 - -

11 സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ്
ന്റെകട്ടിട നിര്മ്മാണം

150.00 - -

12

ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര്
ദ്യഫാര് ദ്യസാഷ്യല് സയന്സ്

റിസര്ച്ച് ആ� ് എക്സററന്ഷന്
ന്റെസ�ര്

25.00
- -

13
ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര് 
ദ്യഫാര്  നാദ്യനാ സയന്സ് ആ� ്

നാദ്യനാ ന്റെടക്ദ്യനാളജി
100.00 - -

14

അ  ഡ്വാന്സ് ഡ് ന്റെസ�ര്  ഓഫ്
എന്വദ്യയാണ്ന്റെമ൯റല് സ്റ്റഡീസ്

ആ� ് സകൈസ്റ്റനബിള്  
ന്റെഡവല�്ന്റെമ� ്

65.00 - -

15 ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി
ഇ൯സ്ത്രടന്റെമദ്യ�ഷന് ന്റെസ൯�ര്

60..00 - -

16 ഡിജിറ്റകൈലദ്യസഷന് ഓഫ്
ടാബുദ്യലഷന് രജിസ്റ്റര് 

100.00 - -

17

ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര്
ദ്യഫാര് ബദ്യയാന്റെമഡിക്കല്

റിസര്ച്ച് ന്റെസ�റിന് 2018 - 2019
വര്ഷം സര്ക്കാര് അനുവദിച്ച

തുക കൈകമാറിയത്.

215.00000

ആന്റെക 2700.00 534.86958 685.80824

ഇതിന് പുറന്റെമ  2019 -  2020  വര്ഷാവസാനം ന്റെചലവഴിക്കുവാന്

അവദ്യശഷിച്ചിരുന്ന  ₹  2,79,72,942/-  ത്രടഷറിയില്  നിന്നും  സര്ക്കാര്

പിന്വലിക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.   2018  -  2019  പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്നും

(ന്റെറസ്യൂമ്ഡ്  ഫണ്ട്   & ഇലാമ്സ്  ഫണ്ട്).  2019  -  2020  വര്ഷം  വിവി$

ദ്യത്രപാജക്ടുകള്ക്കായി  ന്റെചലവഴിച്ച  തുകയുന്റെട  വിവരങ്ങള്   എന്നിവ

സര്വ്വകലാശാല  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
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(2) സര്വ്വകലാശാലയുന്റെടനിയത്രന്തണത്തിലുളള  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി
ന്റെസ�റുകള്ക്കും  ഇതരസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  ലഭിച്ച  പ്ലാന്
ഫണ്ട്   തുകകള്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട നിയത്രന്തണത്തിലുളള വിവി$ അക്കാദമിക്

ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകള്,  ഇ�ര്യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ന്റെസ�റുകള്  എന്നി-

വയ്ക്കായി  2019  -  2020  വര്ഷം  തുക  അനുവദിച്ചിരുന്നുന്റെവ^ിലും

തന്വര്ഷം  ന്റെചലവഴിക്കാതിരുന്നതിനാല്  ടി  തുക  ലാപ്സ്

ആകുകയാണുണ്ടായത്.   ഇത്രപകാരം  ലഭ്യമാക്കിയ  പ്ലാന്ഫണ്ട്

വിവരങ്ങള് ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.

ത്രകമ
നം. സ്ഥാപനം തുക (₹)

ലക്ഷത്തില്

1 ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ഇ൯സ്ത്രടന്റെമദ്യ�ഷന് ന്റെസ�ര് 19.20

2
ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് ദ്യസാഷ്യല് 
സയന്സ് റിസര്ച്്ച ആ� ് എക്സ്റ്റന്ഷന് ന്റെസ�ര്

8.00

3
അഡ്വാന്സ്ഡ് ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് എന്വദ്യയാണ്ന്റെമ�ല് 
സ്റ്റഡീസ്  & സന്റെസ്റ്റയ്നബിള് ന്റെഡവലപ്ന്റെമ� ് 20.80

4
ഇ�ര്നാഷണല്  & ഇ�ര്യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര് 
ദ്യഫാര് നാദ്യനാ സയന്സ്  & നാദ്യനാ ന്റെടക്ദ്യനാളജി

32.00

ആന്റെക 80.00

1 - 6 വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  -  സര്വ്വകലാശാല  നാളിതുവന്റെര  
അക്കൗണ്ട്സ് റൂള്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

1983  -  ല് നിലവില് വന്ന സര്വ്വകലാശാല നാളിതുവന്റെര തന-

തായ അക്കൗണ്ട്സ് റൂള്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. 1985 -  ന്റെല മഹാത്മാ-

ഗാന്ധി  സര്വകലാശാല  നിയമം  ന്റെസക്ഷന്  46  -  ല്  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി

ഫണ്ട്  കൈകകാര്യം  ന്റെചയ്യുന്നതിനായി  കൈബ-ദ്യലാ  തയ്യാറാക്കണന്റെമന്്ന

നിര്ദ്യദ്ദശമുണ്ട്.  ടാലി ദ്യസാഫ്ട് ന്റെവയറില് തയ്യാറാക്കിയ വരവ് ന്റെചലവ്

കണക്കുകളുന്റെട സംക്ഷിപ്തം (ന്റെറസീറ്റ്   & ദ്യപന്റെമ� ് അക്കൗണ്ട്) ആണ്
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വാര്ഷിക  കണക്കുകളില്  ഉള്ന്റെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇന്കം  &
എക്സ്ന്റെപന്ഡിച്ചര്  ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്,  ബാലന്സ്  ഷീറ്റ്  എന്നിവ  തയ്യാറാ-

ക്കാത്തതിനാല്  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റിയുന്റെട ആസ്തിയും  ബാദ്ധ്യതയും

തിരിച്ചറിയുന്നതിദ്യനാ  തിട്ടന്റെ�ടുത്തുന്നതിദ്യനാ  കഴിയുന്നില്ല.  അംഗീ-

കരിച്ച അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങള്  ഇല്ലാത്തതിനാല് വാര്ഷിക കണക്കുകള്

തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി  സ്വീകരിക്കുന്ന  മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  ഏകീകൃത

സ്വഭാവം കൈകവരുന്നില്ല. ഓദ്യരാ വര്ഷവും കണക്കുകള് തയ്യാറാക്കുന്ന

നടപടികള്ക്ക് ത്രപകടമായ അന്തരം കാണുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിന്റെല  എല്ലാ  സര്വ്വകലാശാലകള്ക്കും  ബാ$കമാക്കാ-

വുന്ന ഏകീകൃത അക്കൗണ്ടിംഗ്  റൂള് ദ്യകത്രs മാനവദ്യശഷി മത്രന്താലയം

പുറന്റെ�ടുവിച്ചിരുന്നു.  എന്നാല്  ആയത്  സര്വ്വകലാശാലയില്

നട�ാക്കുകയുണ്ടായില്ല.  ഏകദ്യദശം  300  ദ്യകാടിയല$ികം  രൂപയുന്റെട

ഇടപാടുകള്  നടക്കുന്ന  സര്വ്വകലാശാലയില്  കുറ്റമറ്റതും

സമത്രഗവുമായ  അക്കൗണ്ടിംഗ്  സത്രമ്പദായം  നട�ില്  വരുത്തുന്നതിന്

നടപടികള് സ്വീകരിദ്യക്കണ്ട താണ്.

2019  -  2020-ന്റെല  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  വരവ്  ന്റെചലവ്

കണക്കുകളുന്റെട സംക്ഷിപ്തം താന്റെഴദ്യചര്ക്കുന്നു.

മുന്നിരി�് : ₹ 1,50,80,03,517

വരവ് : ₹ 3,34,02,68,521

ആന്റെക : ₹ 4,84,82,72,038

ന്റെചലവ് : ₹ 3,23,25,20,123

നീക്കിയിരി�് : ₹ 1,61,57,51,915

നീക്കിയിരി�ില്  98.17 ദ്യകാടി രൂപ ജീവനക്കാരുന്റെട ന്റെത്രപാവിഡ� ്

ഫണ്ട് നിദ്യക്ഷപം ആണ്.
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1 - 7  ആഭ്യന്തര നിയത്രന്തണം

1985  -  ന്റെല  മഹാത്മഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല  നിയമം  ത്രപകാരം

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  മുഖ്യ  കാര്യനിര്വ്വഹണ  സ്ഥാപനം

സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  ആണ്.  സര്വ്വകലാശാലന്റെയ സംബന്ധിച്ച നയപരമായ

തീരുമാനം കൈകന്റെക്കാള്ളുക,  തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ

സിന്ഡിദ്യക്കറ്റിന്റെ�  ചുമതല  ആണ്.  സാമ്പത്തിക  കാര്യങ്ങളില്

സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ആക്ടിദ്യലയും  സ്റ്റാട്ട്യൂട്ടിദ്യലയും  നിബന്ധന-

കള്ക്ക് വിദ്യ$യമായി സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്ട്.  കൈവസ് ചാന്സലര്

ന്റെചയര്മാനായി  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞത്  2  മാസത്തില്

ഒരിക്കല്  ദ്യയാഗം  ദ്യചദ്യരണ്ടതാണ്.  നട�ുവര്ഷം  ആന്റെക  10  തവണ

സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  ദ്യയാഗം  ദ്യചര്ന്നിട്ടുണ്ട്.  വിവി$  വിഷയങ്ങളില്

സിന്ഡിദ്യക്കറ്റിന്റെന  സഹായിക്കുന്നതിനായി  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  സബ്

കമ്മിറ്റിന്റെയ  ചുമതലന്റെ�ടുത്തുന്നുണ്ട.്  ഇതിനുപുറദ്യമ  ഫിനാന്സ്

കമ്മിറ്റി, പ്ലാനിംഗ്   ദ്യബാര്ഡ് എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റാട്ട്യൂട്ടറി കമ്മിറ്റികളും വിവി$

വിഷയങ്ങളില്  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റിന് ഉപദ്യദശം  നല്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക  കാര്യത്തില്  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റിന്റെന  ഉപദ്യദശിക്കു-

ന്നതിനും  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ബജറ്റ്,  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്

എന്നിവ  പരിദ്യശാ$ിക്കുന്നതിനും രൂപീകൃതമായ  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി

കമ്മിറ്റിയാണ് ഫിനാന്സ് കമ്മിറ്റി. 1997 -  ന്റെല മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണി-

ദ്യവഴ്സിറ്റി  ഫസ്റ്റ്  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്്ട,  ചാപ്റ്റര്  -  9,  സ്റ്റാട്ട്യൂട്്ട  -  9  -  ല് ഫിനാന്സ്

കമ്മിറ്റിയുന്റെട  ചുമതലകളും  അ$ികാരങ്ങളും  വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

കമ്മിറ്റിയുന്റെട  മറ്റ്  ചുമതലകള്ക്ക്  പുറദ്യമ  സര്വകലാശാലയുന്റെട

സാമ്പത്തികനില  വിശകലനം  ന്റെചയ്യുന്നതിനും  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റിന്

ആവശ്യമായ  ശുപാര്ശകള്  സമര്�ിക്കുന്നതിനും  ഫിനാന്സ്

കമ്മിറ്റിക്ക്  ചുമതല  ഉണ്ട്.  സര്ക്കാരില്  നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന  പ്ലാന്,

ദ്യനാണ്  പ്ലാന്  ത്രഗാ�ിന്റെ�  വിനിദ്യയാഗം  സംബന്ധിച്ച  വിലയിരുത്തലും

നടദ്യത്തണ്ടതുണ്ട.്  എന്നാല്  നിയമ  ത്രപകാരമുള്ള  ചുമതലകളും
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അ$ികാരങ്ങളും  ഫിനാന്സ്  കമ്മിറ്റി  നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടില്ല  എന്്ന  മിനിട്സ്

പരിദ്യശാ$ിച്ചതില്  ദ്യബാ$്യന്റെ�ട്ടു.  ഓഡിറ്റ്  കാലയളവില്  8  ത്രപാവശ്യം

ഫിനാന്സ് കമ്മിറ്റി ദ്യയാഗം ദ്യചര്ന്നിട്ടുണ്ട്. 

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട മുഖ്യ കാര്യനിര്വ്വഹണ അ$ികാരി കൈവസ്

ചാന്സലര്  ആണ്.  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുന്റെട  ദ്യനതൃത്വത്തിലുള്ള

$നകാര്യ  വിഭാഗമാണ്  സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകള്  കൈകകാര്യം

ന്റെചയ്യുകയും  കണക്കുകള്  ദ്യത്രകാഡീകരിക്കുകയും  ന്റെചയ്യുന്നത്.  എല്ലാ

ന്റെചലവുകളും  $നകാര്യ  വിഭാഗത്തിന്റെ� സൂക്്ഷമ  പരിദ്യശാ$നയ്ക്ക്

വിദ്യ$യമാക്കുന്നുണ്ട്.  ന്റെചലവുകള് അംഗീകരിക്കുന്നത് സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്/

കൈവസ്  ചാന്സലര്  ആണ്.  സര്വ്വകലാശാല  നിയമം  ന്റെസക്ഷന്

3.10(17)  ത്രപകാരം  അടിയന്തിര  സാഹചര്യങ്ങളില്  കൈവസ് ചാന്സലര്

ന്റെചലവുകള് അ$ികൃതമാക്കാറുണ്ട്.  ടി  ന്റെചലവുകള്  ന്റെതാട്ടടുത്ത്

ദ്യചരുന്ന  സിന്ഡിദ്യക്കറ്റ്  ദ്യയാഗത്തില്  അംഗീകാരത്തിനായി

സമര്�ിക്കുന്നുണ്ട്.

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  എല്ലാ  ഇനം  ന്റെചലവുകളും  $നകാര്യ

വിഭാഗത്തിന്റെ�  സൂക്്ഷമ  പരിദ്യശാ$നയ്ക്കും  അംഗീകാരത്തിനും

വിദ്യ$യമായിട്ടാണ്  നടത്തുന്നത്.  എന്നാല് വരവിനങ്ങള് സംബന്ധിച്്ച

പരിദ്യശാ$ന  നടത്തുന്നതിന്  സംവി$ാനമില്ല.  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്

ലഭിദ്യക്കണ്ട വിവി$ തരത്തിലുള്ള ഫീസുകളും മറ്റിനങ്ങളും ഭൂരിഭാഗവും

ഓണ്കൈലന്  ആയിട്ടാണ്  ലഭിക്കുന്നത്.  ഇവയുന്റെട  ഇനം  തിരിച്ചുളള

വരവ്  വിവരം  ലഭ്യമല്ല.  അഫിലിദ്യയറ്റഡ് ദ്യകാദ്യളജുകളും

സര്വ്വകലാശാല  സ്ഥാപനങ്ങളും  ദ്യനരിട്്ട  പിരിക്കുന്ന  ഫീസുകള്

യഥാസമയം  സര്വ്വകലാശാല  ഫണ്ടില്  അടവാക്കുന്നുദ്യണ്ടാ  എന്്ന

നിരീക്ഷിക്കുവാന്  കാര്യക്ഷമമായ  സംവി$ാനമില്ല.  കൂടാന്റെത

സര്ക്കാരില് നിന്നും വിവി$ ഇനങ്ങളിലായി ലഭിക്കുന്ന ഇ  -  ത്രഗാ�സ്്

സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ദ്യത്രകാഡീകരിക്കുന്നതില് അപാകതയുണ്ട്. 
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ആഭ്യന്തര നിയത്രന്തണത്തിന്റെല അപാകതകള്

➔സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  സ്വന്തമായി  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  റൂള്

ഇല്ലാത്തതിനാല്  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതില്  ഏകീകൃത

സ്വഭാവം ഇല്ല.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ� യഥാര്ത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി

ചിത്രതീകരിക്കുന്ന   $നകാര്യ  പത്രതികയല്ല  തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ആസ്തി-ബാ$്യത  സംബന്ധിച്ച  വ്യക്തമായ  വിവരം

കണക്കുകളില് ന്റെവളിവാക്കന്റെ�ടുന്നില്ല.

➔സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിദ്യക്കണ്ട  വിവി$യിനം  ഫീസുകള്,  മറ്റ്

വരവുകള്  എന്നിവ  യഥാസമയം  ലഭിക്കുന്നുദ്യണ്ടാ  എന്്ന

പരിദ്യശാ$ിക്കുന്നില്ല.  വിവി$  സ്ഥാപനങ്ങള്  സര്വ്വകലാ-

ശാലയക്്ക്  ദ്യവണ്ടി  പിരിന്റെച്ചടുക്കുന്ന  തുകകള്  യഥാസമയം

സര്വ്വകലാശാല  ഫണ്ടില്  അടയ്ക്കുന്നുദ്യണ്ടാ  എന്്ന

നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്  സംവി$ാനമില്ല.  ഇദ്യ�ണല്  ഓഡിറ്റ്

സംവി$ാനം ഫലത്രപദമായി  ത്രപവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.

➔തനത്  വരവിന്  ഇനം  തിരിച്്ച  ബജറ്റ്  അദ്യത്രപാത്രപിദ്യയഷന്
നടത്തുന്നില്ല.

➔ഓണ്കൈലന് പണമടവിന് ഇനം തിരിച്്ച ന്റെഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്

നല്കുന്നില്ല.

➔വിവി$  ദ്യപന്റെമ� ്  ദ്യപാര്ട്ടലുകള്  വഴി  സര്വകലാശാലക്ക്

ലഭിക്കുന്ന  തുകകള്  ബന്ധന്റെ�ട്ട  രസീത്  ന്റെഹ ഡുകളില്

അക്കൗണ്ട് ന്റെചയ്യന്റെ�ടുന്നില്ല.

➔സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  തനത്  ഫണ്ട്  സംബന്ധിച്്ച  വ്യക്തമായ

കണക്കുകള്  സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  തനത്  ഫണ്ടിലുള്ള  യഥാര്ത്ഥ

നീക്കിയിരി�്  എത്രതന്റെയന്്ന  വാര്ഷിക  കണക്കുകളില്

വ്യക്തമാക്കന്റെ�ടുന്നില്ല.
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➔താത്ക്കാലിക മുന്കൂറുകള് (ന്റെത്രപാവിഷണല്  അഡ ്വാന്സ്)   

ത്രകമീകരിക്കുന്നതിന്   അനാവശ്യമായ കാലതാമസം വരുത്തുന്നു.

➔സര്ക്കാരില് നിന്നും പരിമിതമായ ദ്യതാതിന്റെല^ിലും  ലഭിക്കുന്ന

പ്ലാന് ഫണ്ട്  പൂര്ണ്ണമായി ദ്യനടിന്റെയടുക്കുന്നതിദ്യനാ സമയപരി$ി-

ക്കുളളില് വിനിദ്യയാഗിക്കുന്നതിദ്യനാ സാ$ിക്കുന്നില്ല. 

1 – 8  ഓ ഡിറ്്റ ഇംപാക്ട്

2019  -  2020  വാര്ഷിക  ഓഡിറ്റ്  ദ്യവളയിലും  ജീവനക്കാരുന്റെട

ദ്യസവന  ദ്യരഖകള്  പരിദ്യശാ$ിച്ചദ്യ�ാഴും  സര്വ്വകലാശാല

ഫണ്ടിനുണ്ടാദ്യയക്കാവുന്ന  നഷ്ടം  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്

യഥാസമയം  അറിയിക്കുകയും  അതിന്ദ്യമല്  സര്വകലാശാല

തുടര്നടപടികള്  സ്വീകരിക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.  ആയതിന്റെ�

വിശദാംശങ്ങള് ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു. 

(1) ദ്യസവന  ദ്യരഖകളുന്റെട  പരിദ്യശാ$നയില്  കന്റെണ്ടത്തിയ
അപാകതകള്  -  അപാകതകള്  പരിഹരിക്കുന്നതിന്
സര്വകലാശാല  സ്വീകരിച്ച നടപടികള്

2019  -  2020  വര്ഷന്റെത്ത  വാര്ഷിക  കണക്കുകളുന്റെട  ഓഡിറ്റ്

ദ്യവളയില്  സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാരുന്റെട  ദ്യസവനപുസ്തകം

/ഗസറ്റഡ് എന്കൈടറ്റില്ന്റെമ� ് പരിദ്യശാ$ന, ന്റെപന്ഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള്

നിര്ണ്ണയിച്ചതിന്റെ� പരിദ്യശാ$ന  എന്നിവയും  ഈ  ഓഫീസില്  നിന്നും

നടത്തുകയുണ്ടായി.  ദ്യരഖകളുന്റെട പരിദ്യശാ$നാഫലമായി കന്റെണ്ടത്തിയ

അപാകതകള്  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ത്രശദ്ധയില്ന്റെ�ടുത്തുകയും

അതിദ്യQല് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുയും ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി

ഓഡിറ്റ്  വിഭാഗത്തിന്റെ�  ഇടന്റെപടല്  മൂലം  അ$ികമായി  നല്കിയ

തുക  തിരിന്റെക  ഈടാക്കുകദ്യയാ/ത്രകമീകരിക്കുകദ്യയാ  ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആയതിന്റെ� വിവരം ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.
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ജീവനക്കാരന്റെ�
ദ്യപര്, തസത്ിക

അപാകത
തുക

₹
തുക ത്രകമീകരിച്ചതിന്റെ�

വിവരം

ദ്യഡാ പി.സനല്
ദ്യമാഹന്

ന്റെത്രപാഫസര്

15.02.2019 മുതല്
30.06.2020
വന്റെരയുള്ള

ന്റെഡപ്യൂദ്യട്ടഷന്
കാലയളവിന്റെല ന്റെപന്

ഷന്
ദ്യകാണ്ത്രടിബ്യൂഷന്

190575 

+ 349470

= 540045

തുക  -KCHR ല് നിന്നും
SBI ന്റെചക്ക് നം. 256218 ,

256274 തിയതി 07.05.2021 &
26.08.2021 ത്രപകാരം

അടവാക്കി

ദ്യഡാ എം എസ്. ലത

ന്റെത്രപാഫസര്

03.06.2014 മുതല്
29.01.2019
വന്റെരയുളള

കാലയളവിന്റെല ആര്
ജ്ജിതാവ$ി

കണക്കാക്കിയതില്
അപാകത

-

യു.ഓ. നം. 133416/  2-AD A
1/2021/എ ഡി എ 10 ത്രപകാരം

അ$ികമായി
ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തിയ 146 6/11
ആര്ജ്ജിതാവ$ി കുറവ്
വരുത്തി നീക്കിയിരി�്

ത്രകമീകരിച്ചു.

അമ്മിണി പി.ജി.
എസ്.ഓ.(ഹ.ദ്യത്രഗ)

17.08.2011 മുതല്
15.08.2012 വന്റെര

കാലയളവിന്റെല ആര്
ജ്ജിതാവ$ി (33 2/11

എണ്ണം) - യില്
ഇരട്ടി�് 

-

 ആര്ജ്ജിതാവ$ിയുന്റെട
എണ്ണം ത്രകമീകരിക്കുന്നതിന്
സര്വകലാശാല നടപടികള്

സ്വീകരിച്ചു

(2) ഓഡിറ്റ്  നിര്ദ്യദശന്റെത്ത തുടര്ന്്ന സര്വകലാശാല അക്കാദമിക്
ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ� ് ബാ^് അക്കൗണ്ടുകളില് അ$ികമുണ്ടായിരുന്ന
തുക സര്വ്വകലാശാല ഫണ്ടില് അടച്ചു                   

സ്കൂള്  ഓഫ്  ബിദ്യഹവിയറല്  സയന്സസ് ഡയറക്ടറുന്റെട

ദ്യപരിലുള്ള ബാ^് അക്കൗണ്ട്, ഇ-ത്രഗാ�സ്് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഫീസ് വരവ്

ന്റെവയ്ക്കുന്ന  ബാ^്  അക്കൗണ്ട്  എന്നിവയില്  വലിയ  തുകകള്

ബാലന്സായി  നിലനില്ക്കുന്നത്   2019  -  2020  ഓഡിറ്റ്   ദ്യവളയില്

പരാമര്ശിച്ചതിന്റെന തുടര്ന്്ന ടി അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്നും ₹  8,64,494/-

സര്വ്വകലാശാല ഫിനാന്സ്  ഓഫീസര്ക്ക് കൈകമാറി നല്കി.
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1 - 9 സര്വ്വകലാശാല  സ്കൂളുകളുദ്യടയും  ന്റെസ�റുകളുദ്യടയും
അടിസ്ഥാന രജിസ്റ്ററുകളുന്റെട  പരിപാലനം ത്രകമത്രപകാരമല്ല
 

(1) കാഷ് ബുക്ക് പരിപാലനത്തിന്റെല അപാകതകള്

സര്വകലാശാലയില്  ത്രപവര്ത്തിക്കുന്ന  വിവി$  ഡി�ാര്- 

ട്്ടന്റെമ�ുകള്,  ന്റെസ�റുകള്  എന്നിവയില് ഒരു ഏകീകൃത രീതിയിലുള്ള

കാഷ്ബുക്ക്  മാതൃക  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാന്റെയന്നു  മാത്രതമല്ല  ദ്യരഖന്റെ�ടു-

ത്തലുകളില്  ദ്യപാലും  വ്യത്യസ്തത  പുലര്ത്തിവരുന്നു.  ഭൂരിഭാഗം

ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകള്/ന്റെസ�റുകളിലും മൂദ്യന്നാ അതിദ്യലന്റെറദ്യയാ അക്കൗ-

ണ്ടുകള്  ഉണ്ടായിരിദ്യക്ക  ത്രപ$ാന  അക്കൗണ്ടിന്റെല  വിനിമയങ്ങള്

മാത്രതമാണ്  കാഷ്ബുക്കില്  ത്രപതിഫലി�ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കൂടാന്റെത  ബാ^്

അക്കൗണ്ടുകള്  കാഷ്  ബുക്കുമായി  ദിനാന്ത്യ  മാസാന്ത്യ,  വര്ഷാന്ത്യ

ന്റെപാരുത്തന്റെ�ടുത്തല്  നടത്തി  ആയത്  സ്ഥാപന  ദ്യമ$ാവി

സാക്ഷ്യന്റെ�ടുത്തി  സൂക്ഷിക്കുന്ന  രീതിയും  പല  സ്ഥാപനങ്ങളും

അനുവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. 

അദ്യതാന്റെടാ�ം  തന്റെന്ന  പരിപാലിക്കുന്ന  വിവി$  അനുബന്ധ

രജിസ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള  അഡ്മിഷന്  രജിസ്റ്റര്,  മുന്കൂര്  രജിസ്റ്റര്,  ഫീ

കളക്ഷന്  രജിസ്റ്റര്  എന്നിവയുന്റെട  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകളിലും

അപാകതകള് ഓഡിറ്റിന്റെ� ത്രശദ്ധയില്ന്റെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങള്

ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.

(എ) സ്കൂള് ഓഫ് ബിദ്യഹവിയറല് സയന്സസ്

സ്ഥാപനത്തിന്റെല  ത്രപ$ാന  കാഷ്  ബുക്കില്  ഡയറക്ടറുന്റെട

ദ്യപരിലുള്ള  അക്കൗണ്ടിന്റെല  ഇടപാടുകള്  മാത്രതമാണ്

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുന്നത്.   എല്ലാ  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെടയും  വരവ്  -

ന്റെചലവ് വിവരങ്ങള്  ഉള്ന്റെ�ടുത്തി കാഷ് ബുക്ക്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
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(ബി) സ്കൂള് ഓഫ്  ഇന്ഡ്യന് ലീഗല് ദ്യതാട്്ട 

സ്ഥാപനത്തില്  6 ബാ^്  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെണ്ട^ിലും  ന്റെമയിന്

അക്കൗണ്ട്,  അന്റെമനിറ്റീസ്  ഫണ്ട്  എന്നിവയുന്റെട  ഇടപാടുകള്

മാത്രതമാണ്  കാഷ് ബുക്കില് ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുന്നത്.  ഡി.ഡി.  എഫ്.

അക്കൗണ്ടിന്  2019  -  2020  സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  മുതല്  ഒരു

ത്രപദ്യത്യക  കാഷ്  ബുക്ക്  സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  കാഷ്  ബുക്കിന്റെല

നീക്കിയിരി�്  ബാ^്  പാസ്  ബുക്കുമായി  ഒത്തു  ദ്യനാക്കി

വ്യത്യാസം  എല്ലാ  മാസാന്ത്യവും  വര്ഷാന്ത്യവും  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തി-

യിട്ടുന്റെണ്ട^ിലും  വ്യത്യാസത്തിന്റെ�  കാരണം  കന്റെണ്ടത്തി  ബാ^്

അക്കൗണ്ടുകള് കാഷ് ബുക്കുമായി ന്റെപാരുത്തന്റെ�ടുത്തിയിട്ടില്ല

(സി) സ്കൂള് ഓഫ് പ്യുവര് ആന്ഡ് അകൈപ്ലഡ് ഫിസിക്സ്  

സ്ഥാപനത്തില് കാഷ് കൈകകാര്യം ന്റെചയ്യുന്നതില് ഗുരുതരമായ

വിവി$  അപാകങ്ങളാണ്  ഓഡിറ്റില്  കന്റെണ്ടത്തിയത്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  എല്ലാ  വരവുകളും  ന്റെചലവുകളും  കൃത്യമായി

കാഷ്  ബുക്കില്  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്താതിരിക്കുകയും  പല

ന്റെചലവുകളും  ന്റെതറ്റായി  വരവായി  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുകയും

ന്റെചയത്ിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല് കാഷ്  ബുക്കിന്റെ�  ദിനാന്ത്യ-

മാസാന്ത്യ-വാര്ഷിക  മുന്നിരി�ും  നീക്കിയിരി�ും  കൃത്യമല്ല.

ദിനാന്ത്യ  –  മാസാന്ത്യ  -  വാര്ഷിക  നീക്കിയിരി�്  ബാ^്

നീക്കിയിരി�ുമായി  ന്റെപാരുത്തന്റെ�ടുത്തല്  നടത്തി  ഓഫീസ്

ദ്യമ$ാവി  സാക്ഷ്യന്റെ�ടുത്തിയിട്ടില്ല.  ഇവ  കൂടാന്റെതയുള്ള  മറ്റ്

ത്രപ$ാന അപാകങ്ങള് ചുവന്റെട ദ്യചര്ക്കുന്നു.

1. ഇടപാടുകള് ഇല്ലാത്ത കാലയളവ് ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തി 
സാക്ഷ്യന്റെ�ടുത്തുന്നില്ല.

2. വരവ് ന്റെചലവ് ആന്റെക (ദ്യപജ് ദ്യടാട്ടല്) ദ്യചര്ക്കുന്നില്ല.

3. മാസം, തീയതി എന്നിവ കൃത്യമായി ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുന്നില്ല.
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4. പല ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകളും ന്റെവട്ടിത്തിരുത്തി എഴുതുന്നു.

5. കാഷ് ബുക്കിന്റെല ദ്യപജുകളുന്റെട സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് 
ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുന്നില്ല.

6. സ്ഥാപനത്തിന്റെ� മുത്രദ ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുന്നില്ല

(ഡി) സക്ൂള് ഓഫ് ന്റെപ ഡദ്യഗാജിക്കല് സയന്സസ് 

ദിനംത്രപതിയുളള  വരവ്-ന്റെചലവുകള്  കാഷ്  ബുക്കില്

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തി  ബാ^്  ബുക്കുമായി  ദിനാന്ത്യ-മാസാന്ത്യ

ന്റെപാരുത്തന്റെ�ടുത്തല് നടത്തി കാഷ് ബുക്ക് യഥാവി$ി ദ്യ�ാസ്

ന്റെചയ്യുന്നില്ല.  ആയതിനാല്  മുന്നിരി�ിലും  നീക്കിയിരി�ിലും

ബാ^് അക്കൗണ്ടിന്റെല  കണക്കുകളുമായി  വ്യത്യാസം

കാണുന്നു.

(2) രജിസ്റ്ററുകളുന്റെട സൂക്ഷി�ിന്റെല അപാകതകള്

(എ) സ്കൂള് ഓഫ് ബിദ്യഹവിയറല് സയന്സസ്

ഇ-ത്രഗാ�സ്്  ഉള്�ന്റെട  ഓദ്യരാ  ന്റെസമസ്റ്ററിലും  ഓദ്യരാ

വിദ്യാര്ത്ഥിയില്  നിന്നും   ലഭിദ്യക്കണ്ട  ഫീസിന്റെ�യും  ഫീസ്

കുടിശ്ശികയുന്റെടയും  വിവരങ്ങള്,  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  വിവി$

അക്കൗണ്ടുകളിദ്യലക്ക്  അടച്ച  തുകയുന്റെട  വിശദാംശങ്ങള്  എന്നിവ

അഡ്മിഷന് രജിസ്റ്ററിന്റെ� അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കി രജിസ്റ്ററില്

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുകദ്യയാ  ഫീസിനങ്ങളുന്റെട  വാര്ഷിക  ഡി.സി.ബി.

തയ്യാറാക്കുകദ്യയാ ന്റെചയ്തട്ടില്ല. 

(ബി) സ്കൂള് ഓഫ്  ഇന്ഡ്യന് ലീഗല് ദ്യതാട്്ട 

.i മുന്കൂര് രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

 2019 -  2020  വര്ഷം  മുന്കൂര് രജിസ്റ്റര് എഴുതി  സൂക്ഷിക്കാ  -

ത്തതിനാല് സര്വ്വകലാശാലയില്  നിന്്ന വിവി$ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി
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സ്ഥാപനത്തിന്  ലഭിച്ച  മുന്കൂര്  തുകയുന്റെട  കൃത്യത  സംബന്ധിച്്ച

പരിദ്യശാ$ിക്കുവാന് സാ$ിച്ചിട്ടില്ല.

.ii കളക്ഷന് രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

  വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  ട്യൂഷന്  ഫീസ്,  ന്റെന്റെലത്രബറി  ന്റെന്റെഫന്,

അമിനിറ്റീസ്  ഫണ്ട്,  ഡി.ഡി.  എഫ്.,  ദ്യഫാദ്യട്ടാദ്യകാ�ി  ചാര്ജ്

എന്നിങ്ങന്റെന  വിവി$  വരവുകള്  സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്.  എന്നാല്

സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും ഇഷ്യൂ ന്റെചയ്ത രസീതുകളുന്റെട രസീത് നമ്പര്,

തീയതി,  തുക, രസീത് കൈക�റ്റിയ വ്യക്തിയുന്റെട ദ്യപര്,  തുക ബാ^ില്

ഒടുക്ക്  വരുത്തിയത്  എന്നീ  വിവരങ്ങള്  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തി  ന്റെഡയിലി

കളക്ഷന് രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

iii.രസീതുകളുന്റെട ദ്യസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററില് വിതരണവിവരം 
ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തുന്നില്ല  

രസീതുകളുന്റെട  ദ്യസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുന്റെണ്ട^ിലും

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്  കൃത്യമല്ല.  സ്ഥാപനത്തില്  ലഭ്യമായ

രസീതുകളുന്റെട എണ്ണവും നമ്പരും ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തിയിട്ടുന്റെണ്ട^ിലും ഇഷ്യൂ

ന്റെചയ്തത്  സംബന്ധിച്ച  വിവരം  കൃത്യമായി  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തിയിട്ടില്ല.

അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട അടിസ്ഥാന രജിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള കാഷ് ബുക്ക് കുറച്്ച

സ്ഥാപനങ്ങളില്   ദ്യകരള  സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ആ$ാരമായ

-7  TR A മാതൃകയിലുള്ള  കാഷ്  ബുക്കുകളും  മറ്റ്  സ്ഥാപനങ്ങളില്

സാ$ാരണ  രജിസ്റ്ററിലുമാണ്  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്   വരുത്തുന്നത്.

അദ്യതാന്റെടാ�ം തന്റെന്ന കാഷ് ബുക്കുകളുദ്യടയും മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകളിദ്യലയും

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്,  വൗച്ചര് സൂക്ഷി�് എന്നിവയില് ഒരു ഏകീകൃത

രീതി  പിന്തുടരുന്നില്ല.  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റിയുദ്യടയും  അനുബന്ധ

സ്ഥാപനങ്ങളായ യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ഡി�ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകള്,  ഇ�ര് യൂണി-

ദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�റുകള്, ഇ�ര് സ്കൂള് ന്റെസ�റുകള് എന്നിവയുദ്യടയും

വരവ്   ന്റെചലവ്,  ദ്യസ്റ്റാക്ക്,  മുന്കൂര്   തുടങ്ങിയവ  സംബന്ധിച്ച

രജിസ്റ്ററുകള്  അവയുന്റെട  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്,  വൗച്ചര്  സൂക്ഷി�്
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എന്നിവയ്ക്ക്  ഒരു  എകീകൃതമായ  രീതി  പിന്തുടദ്യരണ്ടതാണ്.

ഫിനാന്സ് വിഭാഗം ഇതു സംബന്ധിച്്ച കൃത്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്യദ്ദശങ്ങള്

പുറന്റെ�ടുവിദ്യക്കണ്ടതും  ഇദ്യ�ണല് ഓഡിറ്റ്  തങ്ങളുന്റെട പരിദ്യശാ$നാ

ദ്യവളയില് ഇക്കാര്യങ്ങള് ഉറ�ുവരുദ്യത്തണ്ടതുമാണ്.

1 – 10 അക്കൗണ്ടിന്റെല നീക്കിയിരി�് ത്രകമീകരിക്കുന്നതില് വീഴച്

ഒരു  സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  $നവിനിദ്യയാഗത്തിന്റെ�  അടിസ്ഥാന

രജിസ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള  കാഷ്  ബുക്ക്,  സബ്സിഡയറി  കാഷ്  ബുക്ക്

എന്നിവയുന്റെട  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകളും  പരിപാലനവും  ഉയര്ന്ന

മുന്ഗണന  നല്കി  നിര്വ്വഹിക്കന്റെ�ദ്യടണ്ടതാണ്.   കൈദനംദിന

$നവിദ്യയാഗങ്ങളുന്റെട ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള് കൃത്യതദ്യയാന്റെട നടത്തിയും

യഥാസമയങ്ങളില്  ബാ^്  റിക്കണ്സിലിദ്യയഷന്  നടത്തുകയും

ന്റെചയ്താണ്  ഇത്  നിര്വ്വഹിക്കന്റെ�ദ്യടണ്ടത്.  എന്നാല്  സര്വ്വകലാ-

ശാലയിന്റെല  ചില  സ്ഥാപനങ്ങള്  കൈദനംദിന  $നവിനിദ്യയാഗങ്ങളുന്റെട

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്,  ബാ^്  റിക്കണ്സിലിദ്യയഷ ന്  എന്നിവ

യഥാസമയം  നടത്താതിരിക്കുകയും  വകു�്  ദ്യമ$ാവി  നിര്വ്വഹി-

ദ്യക്കണ്ട ദിന, മാസ,  വാര് ഷിക പരിദ്യശാ$നകദ്യളാ സാക്ഷ്യന്റെ�ടുത്തലു-

കദ്യളാ  നടത്താത്തതു  മൂലവും  സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെട  ത്രപ$ാനന്റെ�ട്ട

അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട നീക്കിയിരു�ുകളില് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററും  ബാ^്

പാസ്സ് ബുക്കും തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരമാണ് കാണുന്നത്.  മാത്രതമല്ല

ടി  വ്യത്യാസം  നിലനില്ദ്യക്ക  ആ$ികാരികമായ  യാന്റെതാരു

ദ്യരഖകളുദ്യടദ്യയാ  നടപടി  ത്രകമങ്ങളുദ്യടദ്യയാ  പിന്ബലമില്ലാന്റെത  ബാ^്

ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്  ത്രപകാരമുള്ള  നീക്കിയിരി�്  തുക  യഥാര്ത്ഥ

നീക്കിയിരി�ായി  കാണിച്്ച  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്  വരുത്തുകയും

അതിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തില്  തുടര്  ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്

വരുത്തുകയും  ന്റെചയ്തുവരുന്നു.   ചില  ഉദാഹരണങ്ങള്  ചുവന്റെട

ദ്യചര്ക്കുന്നു.
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(1)സ്കൂള് ഓഫ് ബദ്യയാസയന്സിന്റെല അക്കൗണ്ട് നം. 57004098056

– ല്   18.12.2019 - ല് രജിസ്റ്ററിന്റെല നീക്കിയിരി�ും ( ₹ 19,74,827/-)

ബാ^് ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ് ത്രപകാരമുള്ള നീക്കിയിരി�ും  (₹ 22,38,976.20/-)

തമ്മില് ₹  2,64,149.2/- -  യുന്റെട വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിദ്യക്ക ബാ^്

ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്  ത്രപകാരമുള്ള  നീക്കിയിരി�്  തുകയായ

₹ 22,38,976.20/-  നീക്കിയിരി�ായി കാണിച്്ച ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള്

വരുത്തുകയും  അതിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തില്  തുടര്  ദ്യരഖന്റെ�ടു-

ത്തലുകള് വരുത്തുകയും ന്റെചയ്തുവരുന്നു.

(2)സ്കൂള്  ഓഫ്   ഇ�ര്നാഷണല്  റിദ്യലഷന്സ്    & ന്റെപാളിറ്റിക്സ്

അക്കൗണ്ട്  നം.57004108838  ആയിട്ടുള്ള  സ്ഥാപനത്തിന്റെ�

ഡി.ഡി.എഫ്.  അക്കൗണ്ടില്  31.03.2020  -  ല്  രജിസ്റ്ററിന്റെല

നീക്കിയിരി�ും  (₹  2,49,893/-)  ബാ^്  ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്  ത്രപകാരമുള്ള

നീക്കിയിരി�്  (₹ 2,42,312/-)  തമ്മില് ₹  7,581/- -  യുന്റെട വ്യത്യാസം

ഉണ്ടായിരിദ്യക്ക   ബാ^്  ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്  ത്രപകാരമുള്ള  നീക്കിയിരി�്

തുകയായ  ₹2,42,312/-  നീക്കിയിരി�ായി  കാണിച്്ച  ദ്യരഖന്റെ�ടു-

ത്തലുകള് വരുത്തുകയും  അതിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തില് തുടര്

ദ്യരഖന്റെ�ടുത്തലുകള് വരുത്തുകയും ന്റെചയ്തുവരുന്നു. 

ദ്യമല്  അപാകതകള്  സംബന്ധിച്്ച  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറികള്ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി  ബന്ധന്റെ�ട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്

നല്കുവാന് സാ$ിച്ചിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഈ

നടപടി  പുനഃപരിദ്യശാ$ിദ്യക്കണ്ടതാണ്.  രജിസ്റ്ററിന്റെല  നീക്കിയിരി�ും

ബാ^്  ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്  ത്രപകാരമുള്ള  നീക്കിയിരി�ും  തമ്മിലുള്ള

ന്റെപാരുത്തദ്യക്കടിന്  അടിസ്ഥാനമായ  കാരണം  കന്റെണ്ടത്തുന്നതിനായി

ബാ^് റിക്കണ്സിലിദ്യയഷന് ദ്യസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്,  വൗച്ചറുകള്,  ബില്ലുകള്,  മറ്റ്

ദ്യരഖകള്  എന്നിവയുന്റെട  സൂക്്ഷമ  പരിദ്യശാ$ന  നടദ്യത്തണ്ടതും

ആയതിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തില് അക്കൗണ്ടിന്റെ�  ആ$ികാരികത

വരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റില് അറിയിദ്യക്കണ്ടതുമാണ്.
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ഭാഗം - 2 
വരവ് കണക്കുകളിന്മേ�ലുളള ഓഡിറ്്റ നിരീക്ഷണങ്ങള്

2 – 1 സര്വ്വകലാശാല  ഓണ്ലൈലന്  ന്മേ%മെ'ന്റ ്  ന്മേ%ാര്ട്ടല്  -
അ%ാകതകള്

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും  മെ%ാതുജനങ്ങള്ക്കും സര്വ്വകലാശാലയില്

നിന്നും  ലഭിന്മേക്കണ്ട  വിവിധതരം  ന്മേസവനങ്ങള്ക്കുളള  അന്മേ%ക്ഷ

%ൂര്ണ്ണ'ായും  ഓണ്ലൈലന്  വഴി  സ'ര്പ്പിക്കുന്നതിനുളള  അവസരം

സര്വ്വകലാശാല ലഭ്യ'ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.   ഇതിനു %ുറന്മേ'  അഫിലിന്മേയറ്റഡ്

ന്മേകാന്മേളജുകളിമെല   വിവിധ  ന്മേകാഴ്സുകളിന്മേലക്കുളള  അഡ്'ിഷനും

ന്മേകന്ദ്ര@ീകൃത'ായ  വിധത്തില്   ഓണ്ലൈലന്  'ുന്മേCന  നടത്തിവരുന്നു.

സര്വ്വകലാശാലയിന്മേലക്കുളള  വിവിധതരം  ഫീസ്  അടവുകള്

%ൂര്ണ്ണ'ായും  ഓണ്ലൈലന് ന്മേ%മെ'ന്റ ്  ആയിട്ടാണ്  നടക്കുന്നത്.  ന്മേ'ല്- 

പ്പറഞ്ഞ  ന്മേസവനങ്ങള്  ന്ദ്ര%ദാനം  മെGയ്യുന്നതിനായി  വിവിധതരം

ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്  സര്വകലാശാല  വികസിപ്പിമെIടുത്തിട്ടുണ്ട്.  നിലവില്

ലഭ്യ'ായ ന്മേ%ാര്ട്ടലുകളുമെട വിശദാംശങ്ങള് Gുവമെട ന്മേGര്ക്കുന്നു.

1. അ ഡ്'ിഷന് ന്മേ%ാര്ട്ടല് വിവിധ ന്മേകാഴ്സുകളിന്മേലക്കുളള 
അഡ്'ിഷന് നടത്തുന്നതിനും 
അന്മേതാടനുബന്ധിIുളള ഫീ 
കളക്ഷനും

2. ഓണ്ലൈലന് 
ആപ്ലിന്മേക്കഷന് ന്മേ%ാര്ട്ടല്

ഡിന്ദ്രഗി,  മെന്ദ്ര%ാവിഷനല്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റു
കള്  കണ്ന്മേസാളിന്മേഡറ്റഡ്  ന്മേന്ദ്രഗഡ്
കാര്ഡുകള്,  മെസ'സ്റ്റര്  ലൈവസ്
ന്മേന്ദ്രഗഡ്   കാര്ഡ്,  ഒഫീഷ്യല്  ന്ദ്രടാന്
സ്ന്ദ്രകി%്ഷന്,ജനുവിന്മെനസ്
മെവരിഫിന്മേക്കഷന് എന്നിവയ്ക്ക്

3. എക്സാം രജിസ്ന്മേന്ദ്രടഷന്  
ന്മേ%ാര്ട്ടല്

%രീക്ഷാ  അനുബന്ധ'ായ  ന്മേസവന-
ങ്ങള്ക്ക്

4. ഓണ്ലൈലന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ന്മേ%ാര്ട്ടല്

ഇക്വലന്സി/എലിജിബിലിറ്റി  സര്ട്ടിഫി
ക്കറ്റ്  ലൈ'ന്മേന്ദ്രഗഷന്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്,
ഇന്റര്ന്മേകാന്മേളജ്  ന്ദ്രടാന്സ്ഫര്,  കണ് 
ന്മേഡാന്മേണഷന്, ന്മേകാഴ്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
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5. റീ വാല്യുന്മേവഷന് ന്മേ%ാര്ട്ടല് റീ വാല്യുന്മേവഷന്

6. ഓണ്ലൈലന് ന്മേ%മെ'ന്റ ് 
എക്സാ'ിന്മേനഷന്, 'ാര്ക്ക്
ലിസ്റ്റ്, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്, 
ലൈന്ദ്ര%വറ്റ് രജിസ്ന്മേന്ദ്രടഷന്, 
അഫിലിന്മേയറ്റഡ് ന്മേകാന്മേളജ്, 
ഓന്മേട്ടാണ'സ് ന്മേകാന്മേളജ്, 
'റ്റിനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കു 
ളള ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്

വിവിധ  ന്മേസവനങ്ങള്ക്കുളള  ഫീസ്
ഈ  ന്മേ%ാര്ട്ടല്  വഴി  ഓണ്ലൈലനായി
അടവാക്കാം.

ന്മേ'ല്  %റഞ്ഞ  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്  വഴി  സര്വ്വകലാശാല  %ണം

സ്വീകരിക്കുന്നതും  അത്  അക്കൗണ്ട്  മെGയ്യുന്നതും  സംബന്ധിI്

%രിന്മേശാധന  നടത്തിയതില്  കമെണ്ടത്തിയ  അ%ാകതകള്  Gുവമെട

ന്മേGര്ക്കുന്നു. 

1. ഇന്റന്മേന്ദ്രഗഷന്  നടത്തിയിട്ടില്ല  –  വരവിനങ്ങള്  ശരിയായി  
അക്കൗണ്ട് മെGയ്യുന്നില്ല

ഒന്മേര  ഇനത്തിലുളള  ഫീസുകള്  വിവിധ  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്  വഴി

സ'ാഹരിക്കുന്നുണ്ട്.  എങ്കിലും  വാര്ഷിക  കണക്കുകളില്  അവ

ന്മേന്ദ്രകാഡീകരിI്  തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.  ഓന്മേരാ  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്  വഴി

ലഭിക്കുന്ന  ആമെക  തുക  'ാന്ദ്രത'ാണ്  വാര്ഷിക  കണക്കുകളില്

ഉള്മെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.   (ഉദാ  :-   എക്സാം  ഫീ  -  എക്സാം  ഫീ

ന്മേ%ാര്ട്ടല്,  അഫിലിന്മേയറ്റ ഡ്  ന്മേകാന്മേളജുകള്ക്കുളള  ന്മേ%ാര്ട്ടല്

എന്നിവയില് നിന്നുളള തുകകള്). ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള് തമ്മില് ഇന്റന്മേന്ദ്രഗഷന്

നടത്താതു  'ൂല'ാണ്  ഇന്ദ്ര%കാരം  കണക്കുകള്  വ്യക്ത'ായി

ന്മേരCമെപ്പടുത്തുവാന്  കഴിയാത്തത്.  ഇതു'ൂലം  സര്വ്വകലാശാലയുമെട

വരവ്  കണക്കുകള്  സംബന്ധിI്  വ്യക്ത'ായ  വിവരം  വാര്ഷിക

കണക്കുകളില് നിന്നും ലഭ്യ'ാകുന്നില്ല. 
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2. ന്ദ്ര%ന്മേത്യക ആവശ്യങ്ങള്ക്കുളള ഫീസ് %ിരിവ്  -  യഥാര്ത്ഥ വരവ്  
കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല

വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  ന്മേക്ഷ'ന്ദ്ര%വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുളള  യൂണി-

ന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  ഫീ,  സ്ന്മേ%ാര്ട്്ടസ്  അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീ,

സ്റ്റുഡന്റസ് മെവല്ഫയര് ഫണ്ട്, സ്റ്റുഡന്റസ്് ഇന്ഷ്വറന്സ് എന്നിവയുമെട

വ്യക്ത'ായ കണക്കുകള് സര്വ്വകലാശാലയുമെട %ക്കല് ഇല്ല. ബിരുദ -

ബിരുദാനന്തര  ന്മേകാഴ്സുകളുമെട   ഒന്നാം  വര്ഷമെത്ത  ഫീസുകള്

അഡ്'ിഷന്  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്  വഴിയാണ്  സ്വീകരിക്കുന്നത്.  തുടര്ന്നുളള

വര്ഷങ്ങളിമെല ഫീസുകള് ബന്ധമെപ്പട്ട ന്മേകാന്മേളജുകള് വിദ്യാര്ത്ഥികളില്

നിന്നും  %ിരിമെIടുത്ത്  സര്വ്വകലാശാലയിന്മേലക്ക്  ന്മേനരിട്്ട  അടക്കു-

കയാണ്.  ആയത്  ഫീ  മെന്ദ്രഫം  അഫിലിന്മേയറ്റഡ്  ന്മേകാന്മേളജ്  എന്ന

ഒറ്റ  മെഹഡില്  'റ്റ്  ഫീസുകള്  ഉള്മെപ്പമെടയുളള  അക്കൗണ്ടില്

ന്മേരCമെപ്പടുത്തുകയാണ്.   തന്'ൂലം  യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  ഫീ,

സ്ന്മേ%ാര്ട്്ടസ് അഫിലിന്മേയഷന് ഫീ തുടങ്ങിയവയുമെട വ്യക്ത'ായ വരവ്

വിവരം ലഭ്യ'ല്ല.  (2019 -  2020 വര്ഷം യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന് ഫീ

ഇനത്തില് ഏകന്മേദശം  25  ലക്ഷം രൂ% സര്വ്വകലാശാല %ിരിമെIടുത്തു

എങ്കിലും  വാര്ഷിക  കണക്കില്  ടി  ഇനത്തില്  തുകമെയാന്നും  വരവ്

ന്മേരCമെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.)

3. ന്മേ%മെ'ന്റ ് ന്മേ%ാര്ട്ടലുകളുമെട ബാഹുല്യം

ന്മേ%മെ'ന്റ ്  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകളുമെട  ബാഹുല്യം  'ൂലം  സര്വകലാ-

ശാലയുമെട    ഓണ്ലൈലന് ന്മേസവനം കാംക്ഷിക്കുന്ന വിദാര്ത്ഥികള്

വളമെരയധികം  ബുദ്ധി'ുട്്ട  അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.  സ'ാന  സ്വഭാവ'ുളള

വിവിധതരം  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള്  ഉളളതിനാലും  ശരിയായ  മെഹഡ്  ഓഫ്

അക്കൗണ്ട്  മെതരമെഞ്ഞടുക്കുന്നതിന്  ബുദ്ധി'ുട്്ട  ന്മേനരിടുന്നതിനാലും

ആയാസരഹിത'ായി  ഫീസ്  അടയ്ക്കുന്നതിന്  വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക്

കഴിയുന്നില്ല.  ഭൂരിഭാഗം  വിദ്യാര്ത്ഥികളും   അ'ിത  ഫീസ്  നല്കി

%ുറത്തുളള  ഏജന്സികളുമെട  സഹായം  ന്മേതടിയാണ്  അവരുമെട
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ആവശ്യങ്ങള്  നിറന്മേവറ്റുന്നത്.  വിദൂര  സ്ഥലങ്ങളില്  ഉളള

വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് ആയി %ണ'ടയ്ക്കുന്മേjാള് %ലന്മേപ്പാഴും

മെതറ്റായ  മെഹഡ്  ഓഫ്  അക്കൗണ്ട്/ന്മേ%മെ'ന്റ ്  ന്മേ%ാര്ട്ടല്  മെതരമെഞ്ഞ-

ടുക്കുന്നതു'ൂലം  മെതറ്റുകള്  സംഭവിക്കുകയും  ഡബിള്  ന്മേ%മെ'ന്റ ്

നടന്മേത്തണ്ട സാഹGര്യം ഉണ്ടാവുകയും മെGയ്യുന്നുണ്ട്.  മെതറ്റായി %ണം

അടIതിനാല്  റീഫണ്ടിനുളള  ധാരാളം  അന്മേ%ക്ഷ  വരുന്നത്  ഇതിമെന്റ

സൂGനയാണ്.  2018 - 2019 വര്ഷം ഏകന്മേദശം 60 ലക്ഷം രൂ%യും 2019

–  2020  -   ല്  27.65  ലക്ഷം  രൂ%യും  ഇന്ദ്ര%കാരം  തിരിമെക  റീഫണ്ട്

നല്കുകയുണ്ടായി. 

4. ഓണ്ലൈലന്  ന്മേ%മെ'ന്റിന്  "ന്മേ%ഴ്സണലൈലന്മേസഷന്"   
നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

വിവിധ ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള് 'ുന്മേCനയുളള %ണ'ടവ് %രിന്മേശാധിIതില്

%ണം  അടക്കുന്ന  വ്യക്തിയുമെട   വിവരങ്ങള്  തുടര്  ഉ%ന്മേയാഗത്തിന്

വയ്ക്കുന്നതിന്  ആവശ്യ'ായ  സാന്മേങ്കതിക  ന്ദ്രക'ീകരണങ്ങള്

നടത്തിയിട്ടില്ല.  ന്മേലാഗിന് വിവരങ്ങള് നല്കി വ്യക്തിയുമെട വിവരങ്ങള്

ന്മേ%ഴ്സണലൈലസ് മെGയ്യുന്നതിന് നിലവില് സംവിധാന'ില്ല.  ഏമെതാരു

വ്യക്തിക്കും  ഇത്തരം  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകള് കയറി  അ%ൂര്ണവും

അവ്യക്തവു'ായ  വിവരങ്ങള്  നല്കി  %ണം  അടക്കാവുന്ന  സ്ഥിതി

വിന്മേശഷ'ാണുളളത്.  ഇത് ഒഴിവാന്മേക്കണ്ടതും വ്യക്തിയുമെട വിവരങ്ങള്

രജിസ്റ്റര് മെGയ്യുന്നതിനുളള സംവിധാനം ന്ദ്രക'ീകരിന്മേക്കണ്ടതു'ാണ്. 

ഓണ്ലൈലന്  ന്മേ%ാര്ട്ടലുകളുമെട  വിശാദാംശങ്ങള്  ലഭ്യ'ാക്ക-

ണമെ'ന്്ന ആവശ്യമെപ്പട്ടുമെകാണ്ട് ഓഡിറ്റ്  എന്ക്വയറി  (നjര്.4/2019-20

തീയതി  27.08.2021)  നല്കിയിരുന്നുമെവങ്കിലും  വിശദ'ായ  'റു%ടി

ലഭ്യ'ാക്കിയില്ല. അ%ാകതകള് ഒഴിവാക്കി ഏകീകൃത'ായ ഓണ്ലൈലന്

ന്മേ%ാര്ട്ടല്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള  നട%ടികള്  സര്വ്വകലാശാല

സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്. 
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2 – 2 സ്ന്മേ%ാര്ട്സ് അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസ്  -  കൃത്യ'ായ കണക്കുകള്
ലഭ്യ'ല്ല - സര്വകലാശാലയ്ക്ക് വന് വരു'ാന ന്മേGാര്I

എം.ജി.സര്വ്വകലാശാലയിമെല  അഫിലിന്മേയറ്റഡ്  ന്മേകാന്മേളജു-

കളിമെല  വിദ്യാര്ത്ഥികളില്  നിന്നും  വര്ഷം  ന്മേതാറും  സര്വ്വകലാശാല

ഈടാക്കി  വരുന്ന  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്  അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസ്  സംബന്ധിI

വിവരം  ന്മേകാന്മേളജുകള് സ്കൂള് ഓഫ്  ഫിസിക്കല് എഡ്യുന്മേക്കഷന്  &
സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്  സയന്സസിന്  (സ്മെ%സ്സ്)  നല്കണമെ'ന്നുണ്ട.്  എന്നാല്

ന്ദ്ര%സ്തുത  ഫീസിനത്തില്  2019  -  2020 വര്ഷം  എന്ദ്രതന്മേത്താളം  തുക

ലഭ്യ'ാകാനുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിI കൃത്യ'ായ കണക്ക് സ്മെ%സ്സിമെന്റ

%ക്കല്  ലഭ്യ'ല്ല.   2019  -  2020  അദ്ധ്യയനവര്ഷമെത്ത  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്

അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസ്  വരവ്  സംബന്ധിI  ഒരു  %ന്ദ്രതിക

%രിന്മേശാധനയ്ക്കായി  ലഭ്യ'ാക്കിയിരുമെന്നങ്കിലും   ആമെക  തന്വര്ഷ

ഡി'ാന്റ ്,  യഥാര്ത്ഥ  വരവ്  എന്നിവ  സംബന്ധിI  വിവരം  ന്ദ്ര%സ്തുത

%ന്ദ്രതികയില്  ന്മേരCമെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  ഇതു സംബന്ധിI്  2019 - 2020

വര്ഷമെത്ത  ഓഡിറ്റ്  ന്മേവളയില്  സ്ഥാ%നത്തിന്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറി നം. 1(4)/26.08.2021 –  ന്  2019 - 2020 വര്ഷം സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്

അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസിനത്തില്  ₹  2,73,35,577/-   ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള-

തായി  'റു%ടി  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആമെക  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  എണ്ണം

ലഭ്യ'ല്ലാമെയന്നും  2019 - 2020  അദ്ധ്യായനവര്ഷം അഡ്'ിഷന് ന്മേനടിയ

വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  എണ്ണം   PG വിദ്യാര്ത്ഥികള്  =  7947,   UG വിദ്യാര്- 

ത്ഥികള്  =  41571  ആമെണന്ന  വിവരവും  നല്കിയിരുന്നു  (എന്നാല്

സര്വകലാശാലയുമെട വാര്ഷിക കണക്ക് ന്ദ്ര%കാരം ഈ ഇനത്തിലുള്ള

ആമെക വരവ് ന്മേകവലം ₹ 4,71,242/- 'ാന്ദ്രത'ാണ്).                  

എം.ജി.സര്വ്വകലാശാലയിമെല  അഫിലിന്മേയറ്റഡ്  വിദ്യാഭ്യാസ

സ്ഥാ%നങ്ങളുമെട  എണ്ണം  272  ആയിരിമെക്ക  181  സ്ഥാ%നങ്ങളുമെട

വിവരങ്ങള്  'ാന്ദ്രത'ാണ്  ലഭ്യ'ാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  ലഭ്യ'ായ  ആദ്യ  വര്ഷ

വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  എണ്ണം  അനുസരിI്  ആമെക  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട
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ഏകന്മേദശ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാല് (  PG വിദ്യാര്ത്ഥികള് - 7947 * 2 =

15894,  UG വിദ്യാര്ത്ഥികള്  - 41571 * 3 = 124713,  ആമെക  - 1,40,607

വിദ്യാര്- ത്ഥികള്)  ഒരുലക്ഷത്തി  നാല്%തിനായിരന്മേത്താളം  വിദ്യാര്-

ത്ഥികള്  (ധാരാളം  സ്ഥാ%നങ്ങളിമെല  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  എണ്ണം

സംബന്ധിI  വിവരങ്ങള്  ലഭ്യ'ല്ല)    ഉണ്ടാന്മേവണ്ടതും  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്

അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസിനത്തില്  ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് വര്ഷം  ₹  210/-

നിരക്കില്   ₹ 2,94,00,000/- രൂ%ന്മേയാളം സര്വ്വകലാശാലക്ക് ലഭ്യ'ാന്മേക-

ണ്ടതു'ാണ്.  സര്വ്വകലാശാല  ലഭ്യ'ാക്കിയ കണക്കുകളുമെട

അടിസ്ഥാനത്തില്  'ാന്ദ്രതം   2019  -  2020  വര്ഷം  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്

അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസിനത്തില് ഈടാന്മേക്കണ്ടിയിരുന്നതിലും  ഇരു%ത്

ലക്ഷത്തിലധികം തുകയുമെട കുറവ്  കാണുന്നു.  ഈയിനത്തില്  30.17

ലക്ഷം  രൂ%  കുടിശ്ശിക  ഉണ്ടായിരുന്നതായി  'ുന്വര്ഷമെത്ത  ഓഡിറ്റ്

റിന്മേപ്പാര്ട്ടില് %രാ'ര്ശിIിരുന്നതാണ്. (എം.ജി.സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്റ്

റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2018 - 2019, C : നം. 2 - 5).

സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്  അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസ്  കൃത്യ'ായി  %ിരിമെIടു-

ക്കുവാനുള്ള  സംവിധാനം  ഇല്ലാത്തതിനാല്  വലിയ  ന്മേതാതിലുള്ള

വരു'ാന  ന്മേGാര്Iയാണ്  സര്വ്വകലാശാലക്ക്  വര്ഷം  ന്മേതാറും

സംഭവിIുമെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.  ഓന്മേരാ വര്ഷവും ന്ദ്ര%ന്മേവശനം നല്കുന്ന

വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട കൃത്യ'ായ എണ്ണം അഫിലിന്മേയറ്റഡ് ന്മേകാളജുകളില്

നിന്്ന ലഭ്യ'ാന്മേക്കണ്ടതും ആയതിമെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്

അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസിനത്തിമെല  കൃത്യ'ായ ഡി.സി.ബി.  %ന്ദ്രതിക

തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിന്മേക്കണ്ടതും  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്  അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസ്

സര്വ്വകലാശാലയില് അടവാക്കാത്ത ന്മേകാളജുകള്മെക്കതിമെര ആയത്

ഈടാക്കുന്നതിന്  ആവശ്യ'ായ  നട%ടി  സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതു'ാണ്. 

2018  -  2019  വര്ഷമെത്ത  ഓഡിറ്റ്  റിന്മേപ്പാര്ട്ടില്  ടി  സംബന്ധ'ായ

%രാ'ര്ശം  ഉണ്ടായിരുമെന്നങ്കിലും  ആയത്  നടപ്പിലാക്കുവാന്

ആവശ്യ'ായ നട%ടികള്  സര്വ്വകലാശാല ഇതുവമെര സ്വീകരിIിട്ടില്ല.
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നാളിതുവമെര  ഈയിനത്തില്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ലഭ്യ'ാകാനുളള

കുടിശ്ശികയുമെട  കണക്ക്  കൃത്യ'ായി  തയ്യാറാക്കി  ആയത്

ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള  തുടര്നട%ടികള്  സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതും  വിവരം

ഓഡിറ്റില് അറിയിന്മേക്ക- ണ്ടതു'ാണ്.

2 – 3 ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റ ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റസ് സര്വ്വീസസ്  -  യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി
യൂണിയന് ഫീസ് %ിരിമെIടുക്കുന്നതിമെല അ%ാതകള് 

സര്വ്വകലാശാലയു'ായി  അഫിലിന്മേയറ്റ്  മെGയ്തിട്ടുള്ള  സ്ഥാ%ന-

ങ്ങള്/ന്മേകാന്മേളജുകളുകളില് നിന്്ന  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ലഭ്യ'ാന്മേകണ്ട

യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  ഫീ,  സ്റ്റുഡന്റസ്്  മെവല്ഫയര്  ഫണ്ട്,

സ്റ്റുഡന്റസ്്  ഇന്ഷ്വറന്സ്  ന്ദ്ര%ീ'ിയം  എന്നിവ  അതാത്

സ്ഥാ%നങ്ങള്/ന്മേകാന്മേളജുകളുകളില്  നിന്്ന   ഈടാക്കി  കണക്കുകള്

സൂക്ഷിക്കുകയും ബന്ധമെപ്പട്ട ന്മേകാന്മേളജുകള്ക്ക്  “   ”No Dues Certificate
നല്കുന്നതിനും  Gു'തലമെപ്പട്ട  ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റാണ്   ഡി.എസ്.എസ്.

(ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റ ്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡന്റസ്്  സര്വ്വീസ്).  എന്നാല്

യൂണിവ്ഴ്സിറ്റിയു'ായി അഫിലിന്മേയറ്റ് മെGയ്തിട്ടുള്ളതും യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി

യൂണിയന് ഫീ,  സ്റ്റുഡന്റസ്് മെവല്ഫയര് ഫണ്ട്,  ഇന്ഷ്വറന്സ് ന്ദ്ര%ീ'ിയം

എന്നിവ  അടവാന്മേക്കണ്ടതു'ായ  എന്ദ്രത  സ്ഥാ%നങ്ങള്/ന്മേകാന്മേളജുകള് ,

അവിമെടയുളള  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  എണ്ണം  എന്നിവ  സംബന്ധിI്

ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റ ്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡന്റസ്്  സര്വ്വീസ്  ( )  -  DSS ല്  കൃത്യ'ായ

വിവരങ്ങള് ലഭ്യ'ല്ല. 2019 -  2020 വര്ഷമെത്ത യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണി-

യന് ഫീ,  സ്റ്റുഡന്റസ്് മെവല്ഫയര് ഫണ്ട്,  ഇന്ഷ്വറന്സ് ന്ദ്ര%ീ'ിയം എന്നീ

ഇനങ്ങളുമെട  വരവ്  സംബന്ധിI  കൃത്യ'ായ  വിവരങ്ങള്   -  DSS ല്

ലഭ്യ'ല്ല.  കൂടാമെത ടിയിനത്തിലുളള ഫീ കളക്ഷനുകളില് കമെണ്ടത്തിയ

അ%ാകങ്ങള് Gുവമെട മെകാടുക്കുന്നു.

(എ) വ്യത്യസ്ത നിരക്കില് ഫീ കളക്ഷന് നടത്തുന്നു

23.05.2014  -  മെല  യു.ഓ.നം  2566/എ 1/2014  അക്കാദ'ിക്

ന്ദ്ര%കാരം യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി യൂണിയന് ഫീ (₹ 50/-)  ആയും  15.05.2017 -
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മെല   യു.ഓ.  നം.2824/എ 1/2017/അക്കാദ'ിക്  ന്ദ്ര%കാരം   സ്റ്റുഡന്റസ്്

മെവല്ഫയര്   ഫണ്ട്  (₹  30/-)  ആയും   15.05.2017-  മെല

യു.ഓ.നം.2800/എ 1/2017/അക്കാദ'ിക്  ന്ദ്ര%കാരം  ഇന്ഷ്വറന്സ്

ന്ദ്ര%ീ'ിയം  (₹  23/-)   ആയും  നിശ്ചയിI്  വിദ്യാര്ത്ഥികളില്  നിന്നും

ഈടാക്കുന്നതിനാണ്  തീരു'ാനിIിട്ടുള്ളത്.  എന്നാല്  ഓഡിറ്റ്

കാലയളവിലും  'ുന്  വര്ഷങ്ങളിലും  നടപ്പുവര്ഷങ്ങളിലുമെ'ല്ലാം

വിദ്യാര്ത്ഥികളില്  നിന്്ന  വ്യത്യസ്ത'ായ  നിരക്കുകളില്  ഫീസുകള്

ഈടാക്കി വരുന്നു. Gില ഉദാഹരണങ്ങള് Gുവമെട ന്മേGര്ക്കുന്നു.

ന്ദ്രക'
നം.

ന്മേകാന്മേളജ്/ സ്ഥാ%നം വര്ഷം ഇനം ഈടാക്കിയ
ഫീസ് നിരക്്ക

റി'ാര്ക്സ്

1 ഭാരത് 'ാതാ സ്കൂള്ഓഫ് 
ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്, ആലുവ

2019 - 2020

UUF 60 10 രൂ%
അധികം

SWF 40 10 രൂ%
അധികം

SSIP 30 07 രൂ%
അധികം

2
ഭാരത് 'ാതാ സ്കൂള്ഓഫ് 
ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്, ആലുവ 2019 - 2020

UUF 55 05 രൂ%
അധികം

SSIP 25 02 രൂ%
അധികം

3
സന്മേഹാദരന് അയ്യപ്പന് 
മെ'ന്മേമ്മാറിയല് ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ്
എഡ്യൂന്മേക്കഷന്, %ൂന്മേത്താട്ട

2019 - 2020

UUF 60 10 രൂ%
അധികം

SWF 40 10 രൂ%
അധികം

SSIP 30 07 രൂ%
അധികം

4
 SCMS സ്കൂള് ഓഫ് മെടക്  &

'ാന്മേനജ്മെ'ന്റ ്, ആലുവ 2019 - 2020

UUF 60 10 രൂ%
അധികം

SWF 40 10 രൂ%
അധികം

SSIP 30 07 രൂ%
അധികം

5 ന്ദ്രശീ നാരായണ ന്ദ്രടയിനിംഗ് 
ന്മേകാന്മേളജ്, ഒക്കല്

2019 - 2020

UUF 60 10 രൂ%
അധികം

SWF 40 10 രൂ%
അധികം

SSIP 30 07 രൂ%
അധികം
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6
ന്ദ്രശീ നാരായണ ന്മേലാ ന്മേകാന്മേളജ് 
%ൂന്മേത്താട്ട 2019 - 2020

UUF 60 10 രൂ%
അധികം

SWF 30 -

SSIP 23 -

7
മെസന്റ ്. കുര്യാന്മേക്കാസ് 
ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ് 'ാന്മേനജ്മെ'ന്റ ് 

 & സയന്സ്, കുറുപ്പം%ടി
2019 - 2020

UUF 60 10 രൂ%
അധികം

SWF 40 10 രൂ%
അധികം

SSIP 30 07 രൂ%
അധികം

ഫീസ്  നിരക്കുകള്  സംബന്ധിI്  നിലവിമെല  ഉത്തരവുകളില്

ന്മേഭദഗതി  വരുത്തിയിട്ടുന്മേണ്ടാ  എന്ന  വിവരം  ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റ ്  ഓഫ്

സ്റ്റു ഡന്റസ്് സര്വ്വീസസില് ലഭ്യ'ല്ല. ഇന്ദ്ര%കാരം വ്യത്യസ്ഥ നിരക്കില് ഫീ

കളക്ഷന് നടത്തുന്നത്  ഗുരുതര %ിഴവായി  ഓഡിറ്റ്  വിലയിരുത്തുന്നു.

വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട %ക്കല് നിന്നും ഫീ തുകകള് വ്യത്യസ്ഥ നിരക്കില്

ഈടാക്കുന്നതിന്  ഇത്  കാരണ'ാവും.  സര്വ്വകലാശാല  നിശ്ചയിI

ഏകീക ൃത  ഫീസ്  നിരക്കുകള്  എല്ലാ  ന്മേകാന്മേളജുകളിലും

സ്ഥാ%നങ്ങളിലും ന്മേരCാ'ുലം അറിയിക്കുന്നതിനും ആയവ യഥാന്ദ്രക'ം

ഈടാക്കുന്നതിനും  ആവശ്യ'ായ  നട%ടികള്  ഉടന്  സ്വീകരിന്മേക്ക-

ണ്ടതാണ്.

(ബി) ഫീസ് - വരവ് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില് വരവ് മെവയ്ക്കുന്നു. 

യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന് ഫീ,  സ്റ്റുഡന്റസ്്  മെവല്ഫയര് ഫണ്ട്,

ഇന്ഷ്വറന്സ്  ന്ദ്ര%ീ'ിയം  എന്നിവ  2019  -  2020  വര്ഷം  ഭൂരിഭാഗം

ന്മേകാന്മേളജുകളും    ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുമെട  അക്കൗണ്ടിലും  വളമെര-

ക്കുറI്  ന്മേകാന്മേളജുകള്  ഡി.എസ്.എസ്.  ഡയറക്ടറുമെട  അക്കൗണ്ടി-

ലു'ാണ്  അടവാക്കിയിട്ടുളളത്.   ന്മേ'ല്  ഫീസിനങ്ങളിലുള്ള  തുകകള്

ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുമെട  അക്കൗണ്ടില്  അടവാക്കുന്ന  'ുറയ്ക്ക്

ന്മേകാന്മേളജുകള്ക്ക്  “   ”  No Dues Certificate നല്കുന്നതിന് സര്വകലാ-
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ശാലയുമെട  ഇന്മേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  മെസക്ഷമെന  Gു'തലമെപ്പടുത്തിയിട്ടു-

ളളതായി  ഡി.എസ്.എസ്. അറിയിIിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  'ുന്

കാലയളവുകളില്   നിന്നും  വ്യത്യസ്ത'ായി  ടി  ഫീസിനങ്ങള്

ഡി.എസ്.എസ്-  ഡയറക്ടറുമെട  ന്മേ%രിലുളള  അക്കൗണ്ടില്

അടവാക്കുന്നതിന്  %കരം  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുമെട  അക്കൗണ്ടില്

ന്മേനരിട്്ട അടവാക്കുന്നതിനും  “   ”  No Dues Certificate നല്കുന്നതിനായി

ഇന്മേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  മെസക്ഷമെന  ഏല്%ിIതു'ായി  ബന്ധമെപ്പട്ട

ഉത്തരുവുകന്മേളാ  ആധികാരിക'ായ  ന്മേരCകന്മേളാ  ഓഡിറ്റിന്

ഹാജരാക്കുവാന്  ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റ ്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡന്റസ്്  സര്വ്വീസസിന്

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.   നിലവിമെല  ഫീകളക്ഷനുകള്  സംബന്ധിI  നട%ടി

ന്ദ്രക'ങ്ങളും  അന്മേതാമെടപ്പം   2019  -  2020  വര്ഷമെത്ത  യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി

യൂണിയന് ഫീ,  സ്റ്റുഡന്റസ്് മെവല്ഫയര് ഫണ്ട്,  ഇന്ഷ്വറന്സ് ന്ദ്ര%ീ'ിയം

എന്നിവയുമെട ഡി.സി.ബി. ന്മേസ്റ്ററ്റ്മെ'ന്റും ഓഡിറ്റില് ലഭ്യ'ാന്മേക്കണ്ടതാണ്.

2 – 4 സ്കൂള്  ഓഫ്  ഫിസിക്കല്  എഡ്യുന്മേക്കഷന്   & സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്
സയന്സ്( )  SPESS സ്ന്മേ%ാര്ട്സ് അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസ്  -  ഫീസ്
ഈടാക്കുന്നതില് 'ാനദണ്ഡങ്ങള് %ാലിക്കുന്നില്ല.

സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്  അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസ്  അടവാക്കാന്

ബാധ്യസ്ഥരായ  സ്ഥാ%നങ്ങള്/ന്മേകാന്മേളജുകള്  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട

എണ്ണം  സംബന്ധിI  യഥാര്ത്ഥ  വിവരങ്ങള്  നല്കാമെത  ഫീസ്

അടവാക്കുന്നതായികാണുന്നു.  Gില  ഉദാഹരണങ്ങള്  Gുവമെട

ന്മേGര്ക്കുന്നു.

ന്ദ്രക'
നം.

സ്ഥാ%നം അടവാക്കിയ
തുക (₹)

1 അറാഫ ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ് ആര്ട്സ് ആന്റ ് സയന്സ്, 
'ൂവാറ്റു%ുഴ

69,400

2 ആലുവാ ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ് എഡ്യൂന്മേക്കഷന്, ഇടമെക്കാIി 42,000

3 സി.എം.എസ് ന്മേകാന്മേളജ് , ന്മേകാട്ടയം 3,05,800
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4 ഭാരത് 'ാതാ സ്കൂള് ഓഫ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്, Gൂണ്ടി, 
ആലുവ

1,95,510

5 എI്.എം. ന്ദ്രടയിനിംഗ് ന്മേകാന്മേളജ്, 'ൂവാറ്റു%ുഴ 21,630

6 ന്മേഹാളി ന്ദ്രകസന്റ ് ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ് ആര്ക്കിമെടക്Gര്, 
ആലുവ

71,750

7 'ാര് അത്താനിയസ് ന്മേകാന്മേളജ്, ന്മേകാത'ംഗലം 4,11,550

8 എം.ഇ.എസ്. , AIMAT എറണാകുളം 43,800

9 എം.ഇ.എസ്. ന്മേകാന്മേളജ്, എറണാകുളം 3,04,290

10 'ൗണ്ട് സിന്മേയാണ് ന്മേലാ ന്മേകാന്മേളജ്, %ത്തനംതിട്ട 43,890

കൂടാമെത ഭൂരിഭാഗം ഗവണ്മെ'ന്റ ് ന്മേകാന്മേളജുകള് ഉള്മെപ്പമെട Gില

സ്ഥാ%നങ്ങള്  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ്  അഫിലിന്മേയഷന്  ഫീസ്  %ൂര്ണ്ണ'ായും

കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നു.  Gില ഉദാ. Gുവമെട ന്മേGര്ക്കുന്നു.

ന്ദ്രക'
നം.

സ്ഥാ%നം റി'ാര്ക്സ്

1 ഗവ. ആര്ട്സ് ആന്റ ് സയന്സ് ന്മേകാന്മേളജ്, എളന്തൂര്

കുടിശിക
കാലയളവ്

ലഭ്യ'ല്ല

2 ഗവ. ന്മേലാ ന്മേകാന്മേളജ് , എറണാകുളം

3 ഗു ഡ് മെഷന്മേപ്പഡ് ന്മേകാന്മേളജ്, ന്മേകാട്ടയം

4 എന്.എന്,എസ് ന്ദ്രടയിനിംഗ് ന്മേകാന്മേളജ്, മെGങ്ങനാന്മേശ്ശരി

5 ആര്.എല്.വിന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ് '്യൂസിക് ആന്റ ് ലൈഫന്
ആര്ട്സ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ

6 എസ്.എന് ന്ദ്രടസ്റ്റ് ആര്ടസ്് ആന്റ ് സയന്സ് ന്മേകാന്മേളജ്,
ഇടുക്കി

7 ന്ദ്രശീ നാരായണ ആര്ട്സ് ആന്റ ് സയന്സ് ന്മേകാന്മേളജ്, 
തിരുവല്ല

8 ന്ദ്രശീ നാരായണ ആര്ട്സ് ആന്റ ് സയന്സ് ന്മേകാന്മേളജ്, 
ന്മേനാര്ത്്ത %റവൂര്

9 ന്ദ്രശീ നാരായണ ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ്  അഡ്വാന്സ്ഡ് 
സ്റ്റഡീസ്, കുട്ടനാട്.

10 മെസന്റ ്. ആല്ബര്ട്സ് ന്മേകാന്മേളജ്
എറണാകുളം.
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കുടിശ്ശിക  വരുത്തിയ  സ്ഥാ%നങ്ങളുമെട  വിവരങ്ങള്,

അന്ദ്ര%കാര'ുള്ള  ന്മേകാന്മേളജുകള്/സ്ഥാ%നങ്ങള്  എന്നിവയമ്െക്കതിമെര

സ്വീകരിI  നട%ടികള്  എന്നിവ  ആരാഞ്ഞ്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറി  നം.01(2 3)/26.08.2021  -  & ന്  'റു%ടിയായി  09  സ്ഥാ%ന-

ങ്ങളുമെട  വിവരങ്ങളും  ന്ദ്ര%സ്തുത  സ്ഥാ%നങ്ങള്ക്ക്  നല്കിയ

ന്മേനാട്ടീസിമെന്റ  %കര്പ്പും  ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  വിദ്യാര്ത്ഥികളില്  നിന്്ന

ഫീസ്  ഈടാക്കുകയും  യഥാസ'യം  യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  വിഹിതം

അടവാക്കാതിരിക്കുകയും  മെGയ്യുന്ന  സ്ഥാ%നങ്ങമെള  സംബന്ധിI

വിവരങ്ങള് സിന്ഡിന്മേക്കറ്റിമെന്റ ന്ദ്രശദ്ധയില്മെപ്പടുത്തി ആയവമെക്കതിമെര

കര്ശന നട%ടികള് സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്. 

നിലവിമെല ഉത്തരവ് ന്ദ്ര%കാരം  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ് അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസ്

₹  315/-  ഓന്മേരാ  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  %ക്കല്  നിന്നും  ഈടാക്കുന്നതില്

₹  105/-  രൂ% അതാത് ന്മേകാന്മേളജുകളിന്മേലക്കും ₹  210/-   യൂണിന്മേവഴ്സി-

റ്റിയിന്മേലക്കും  അടവാക്കുകയു'ാണ്  മെGന്മേയ്യണ്ടത്.  എന്നാല്  Gില

ന്മേകാന്മേളജുകള്ക്ക്  2019  -  2020  വര്ഷം യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റിയിന്മേലക്കുള്ള

വിഹിതം  ₹  200/-  യും   'റ്റ്  ന്മേകാന്മേളജുകള്ക്ക്  ₹  210/-  രൂ%യു'ാണ്

ഡി'ാന്റ ് മെGയ്തതായി കാണുന്നത്. Gില ഉദാ. Gുവമെട ന്മേGര്ക്കുന്നു.

ന്ദ്രക'
നം. സ്ഥാ%നം

വിദ്യാര്
ത്ഥികളുമെട

എണ്ണം

ഡി'ാന്റ ്
മെGയത്

തുക
റി'ാര്ക്സ്

1
അല് അ'ീന് ന്മേകാന്മേളജ്, 
ആലുവാ 957 1,91,400 200/ വിദ്യാര്ത്ഥി

2
അക്വിനാസ് ന്മേകാന്മേളജ്, 
ഇടമെക്കാIി

808 1,19,600
210 ( )CAP

200/ വിദ്യാര്ത്ഥി

3
ഓക്സിലം ന്മേകാന്മേളജ് ഓഫ് 
എഡ്യൂന്മേക്കഷന്, അങ്ക'ാലി

99 19,800 200/ വിദ്യാര്ത്ഥി

4  BCM ന്മേകാന്മേളജ്, ന്മേകാട്ടയം 1492 2,63,400
175 ( )CAP

200/ വിദ്യാര്ത്ഥി

5 ന്മേബക്കര് ന്മേകാന്മേളജ്, ന്മേകാട്ടയം 215 30,400
63 ( )CAP

200/ വിദ്യാര്ത്ഥി
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6
അല് അസര്  ന്മേലാ ന്മേകാന്മേളജ്, 
ന്മേതാടു%ുഴ

431 90,510 210/ വിദ്യാര്ത്ഥി

7 ബി.മെക. ന്മേകാന്മേളജ്, അ'ലഗിരി 1082 1,54,140
348 ( )CAP

210/ വിദ്യാര്ത്ഥി

8
ബിഷ%് എന്ദ്രബാഹം 
മെ'ന്മേമ്മാറിയല് ന്മേകാന്മേളജ്, 
തുരുത്തിക്കാട്

657 1,37,970 210/ വിദ്യാര്ത്ഥി

ഏകീകൃത  ഫീ  ഈടാക്കാത്തതു സംബന്ധിI്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറി നം.02(3)/08.09.2021 -  ന് സര്വ്വകലാശാല 'റു%ടി ലഭ്യ'ാ-

ക്കിയില്ല.  ന്മേകാന്മേളജ് അധികൃതര്  സ്ന്മേ%ാര്ട്സ് അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസ്

ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുമെട  അക്കൗണ്ടില്  അടവാക്കി  കളക്ഷന്

സംബന്ധിI  ഡി.സി.ബി.  ന്മേസ്റ്ററ്റ്മെ'ന്റ ്,  ഫീ  അടവാക്കിയ  മെGല്ലാന്

എന്നിവ  സ'ര്പ്പിക്കുന്നതിന്  അനുസൃത'ായി  സ്ഥാ%നങ്ങള്ക്ക്,

സ്മെ%സ്സ്  “   ”  No Due Certificate നല്കി  വരുന്ന  രീതിയാണ്

അവലംബിIിരുന്നത്.  എന്നാല്  2020 - 2021  വര്ഷം 'ുതല് “  No Due
”  Certificate ഇന്മേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  വിഭാഗം  2   3  & മെസക്ഷനാണ്  നല്

കിവരുന്നമെതന്നാണ്  സ്മെ%സ്സ്  അറിയിIിട്ടുള്ളത്.  എന്നാല്  ഇതു

സംബന്ധിI  ഉത്തരവുകമെളാന്നും  ലഭ്യ'ാക്കിയിട്ടില്ല.  ഫീ  ഈടാക്കു-

ന്നതിമെനാപ്പം  ന്മേകാന്മേളജ്  അധികൃതരുമെട  %ക്കല്  നിന്നും  ഡി.സി.ബി.

ന്മേസ്റ്ററ്റ്മെ'ന്റ ്  വാന്മേങ്ങണ്ടതാണ്.  കുടിശിക  വരുത്തിയിട്ടുള്ള  സ്ഥാ%ന-

ങ്ങള്മെക്കതിമെര  നട%ടികള്  സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതും  ഫീ  നിരക്ക്

ഏകീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യ'ായ നട%ടികള് ലൈകമെക്കാന്മേള്ളണ്ടതാണ്.

2 - 5 സര്വ്വകലാശാല  സ്കൂളുകളുകളിന്മേലയും  മെസന്ററുകളിന്മേലയും   
ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിമെല  അ%ാകങ്ങള്  -  ഡിജിറ്റല്  
സന്മേങ്കതം  ഉ%ന്മേയാഗിI് ഫീസ്  ഈടാക്കുന്നതിനാവശ്യ'ായ  
നട%ടികള് സ്വീകരിIിട്ടില്ല

സര്വ്വകലാശാലയിമെല  വിവിധ  സ്കൂളുകള്/മെസന്ററുകളിമെല

വിദ്യാര്ത്ഥികളില്  നിന്നും  വിവിധ  ഇനത്തിലുള്ള  ഫീസുകള്

ഈടാക്കുന്നതിന്  ഒരു  ഏകീകൃത  സംവിധാനം  നിലവിലില്ല.

'ഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020



47

സര്വ്വകലാശാല സ്കൂളുകളില് അഡ്'ിഷന് ന്മേനടുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്

തങ്ങളുമെട ന്മേകാഴ്സിമെന്റ ആദ്യ മെസ'സ്റ്റര് ഫീസ് സര്വകലാശാലയുമെട

ഇ  -  ന്മേ%യ്മെ'ന്റ ്  സംവിധാനം  'ുന്മേCന  സര്വകലാശാല  ഫണ്ടിന്മേലക്ക്

ന്മേനരിട്്ട  അടവാക്കുകയാണ് മെGയ്യുന്നത്. തുടര്ന്നുള്ള മെസ'സ്റ്ററുകളിമെല

ഫീസ്  അടവാക്കുന്നതിന്  ഏതാനും  സ്കൂളുകളില്  സര്വ്വകലാ-

ശാലയുമെട  ഇ  -  ന്മേ%യ്മെ'ന്റ ്  സംവിധാനം  'ുന്മേCന  ഫിനാന്സ്

ഓഫീസറുമെട  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടിന്മേലക്ക്  ഫീസ്  അടവാക്കാനുള്ള

സംവിധാനം  നിലവിലുണ്ട്.  എന്നാല്  ഭൂരിഭാഗം  സ്കൂളുകളിലും

രണ്ടാ'മെത്ത മെസ'സ്റ്റര് 'ുതലുള്ള ഫീസുകള് കാഷ് ആയി സ്വീകരിI്

അതാത്  സ്കൂളുകളിമെല  ന്മേ'ധാവി'ാരുമെട  ന്മേ%രിലുള്ള  ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടുകളില്  നിന്മേക്ഷ%ിക്കുകയും  %ിന്നീട്  സര്വകലാശാല

ഫണ്ടിന്മേലക്ക്  അടവാക്കുകയു'ാണ്  മെGയ്തു  വരുന്നത്.  എന്നാല്

ഇന്ദ്ര%കാരം  സ്വീകരിക്കുന്ന  ഫീസുകള്  കൃത്യ'ായി  സര്വ്വകലാശാല

ഫണ്ടിന്മേലക്ക്  യഥാസ'യം  അടവാക്കുന്നില്ല.  ഇതിനാല്  വകുപ്്പ

ന്മേ'ധാവികളുമെട  ന്മേ%രിലുള്ള  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില്  വലിയ  തുകകള്

നീണ്ട  കാലം  ബാക്കി  നില്ക്കുന്ന  സാഹGര്യം  ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ഇന്ദ്ര%കാരം  സ്കൂള്  ന്മേ'ധാവികളുമെട  ന്മേ%രിലുള്ള  ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടുകളില്  നീക്കിയിരിപ്പുള്ള  തുകകളുമെട വിശദാംശം Gുവമെട

ന്മേGര്ക്കുന്നു.

ന്ദ്രക'
നം സ്ഥാ%നം ബാങ്ക് 

അക്കൗണ്ട് നം.

തുക (₹)
(31.03.2020
ന്ദ്ര%കാരം) 

1.
സക്ൂള് ഓഫ് %്യുവര് &
അലൈപ്ലഡ് ഫിസിക്സ്

57004086845 7,90,723.45

2.
സക്ൂള് ഓഫ് ഇന്ത്യന് 

ലീഗല് ന്മേതാട്ട്
57008102140 9,27,010.11

3.
സക്ള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷണല്
റിന്മേലഷന്സ്  & മെ%ാളിറ്റികസ്്

57004094540 10,96,062.32
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ന്ദ്ര%സ്തുത നീക്കിയിരിപ്പില് 'ുന്വര്ഷങ്ങളില് വിദ്യാര്ത്ഥികളില്

നിന്നും  %ിരിമെIടുത്ത  ഫീസ്  ഉള്മെപ്പമെടയുള്ള  തുകകള്  ഉണ്ട്.

സര്വ്വകലാശാലയുമെട  ഒരു  ന്ദ്ര%ധാന  വരു'ാനം  ഇന്ദ്ര%കാരം

ന്ദ്ര%ന്മേയാജനരഹിത'ായി  വിവിധ  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകളില്  കിടക്കുന്ന

സാഹGര്യം  ഉണ്ട്.   സ്കൂള്  ഓഫ്  ബിന്മേഹവിയറല്  സയന്സസ്

ഡയറക്ടറുമെട  ന്മേ%രിലുള്ള  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ട്,  ഇ-ന്ദ്രഗാന്റസ്്  വഴി

ലഭിക്കുന്ന ഫീസ്  വരവ്  മെവയ്ക്കുന്ന ബാങ്്ക അക്കൗണ്ട് എന്നിവയില്

വലിയ തുകകള് ബാലന്സായി നിലനില്ക്കുന്നത് 2019 - 2020 ഓഡിറ്റ്

ന്മേവളയില്  %രാ'ര്ശിIതിമെന തുടര്ന്്ന ടി  അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്നും

₹  8,64,494/-  സര്വ്വകലാശാല  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസര്ക്ക്  ലൈക'ാറി

നല്കി.

 യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  ന്ദ്രഗാന്റസ്്  കമ്മീഷമെന്റ  06.06.2017 മെലയും

28.08.2017  –  മെല  .  . .1-1/2017  ( )  D O No F Secy ഉത്തരവ്  ന്ദ്ര%കാരം,

ഇട%ാടുകളുമെട  സുതാര്യതയും,  കൃത്യതയും  ഉറപ്്പ  വരുത്തുന്നതിന്

സര്വ്വകലാശാലകളുമെട  ന്ദ്ര%വര്ത്തനത്തിന്  ആവശ്യ'ായ  വിദ്യാര്ത്ഥി-

കളുമെട  ഫീസ്,  %രീക്ഷാ  ഫീസ്,  ന്മേഹാസ്റ്റല്  ഫീസ്  എന്നിവ

സ്വീകരിക്കുന്നതിന്  ഡിജിറ്റല്  സന്മേങ്കതം  ഉ%ന്മേയാഗമെപ്പടുത്തണമെ'ന്്ന

നിഷ്കര്ഷിIിരുന്നതാണ്.  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  %ുറത്തുനിന്നുളള

ഭൂരിഭാഗം  വരവുകളും  ഡിജിറ്റല്  സന്മേങ്കതം  വഴി   അടവാക്കുന്നതിന്

സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുമെണ്ടങ്കിലും കാjസിനുളളിമെല  അക്കാദ'ിക്

ഡിപ്പാര്ട്്ടമെ'ന്റുകളിമെല വരവ് %ണ'ായി  സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തികIും

വിന്മേരാധാഭാസ'ാണ്.  യു.ജി.സി.  നിര്ന്മേzശം  ന്ദ്ര%ാവര്ത്തിക'ാക്കുന്ന

സാഹGര്യത്തില്  സര്വ്വകലാശാലക്ക്  വരു'ാനം  കൃത്യ'ായി

ലഭ്യ'ാകുന്നതും  ആയത്  കൃത്യ'ായി  അക്കൗണ്ട്  മെGയ്യാന്

സാധിക്കുന്നതു'ാണ്.  ആയതിനാല്  സര്വ്വകലാശാല  എല്ലാ

സ്കൂളിന്മേലയും  മെസന്ററുകളിന്മേലയും  വിദ്യാര്ത്ഥികളുമെട  വിവിധയിനം

ഫീസുകള്  (ന്മേകാഴ്സ,്  %രീക്ഷാ,  ന്മേഹാസ്റ്റല്  ഫീസ്  തുടങ്ങിയവ )
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ഈടാക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റല് സന്മേങ്കതം ഉ%ന്മേയാഗിക്കുന്നതിനാവശ്യ'ായ

തുടര്നട%ടികള് അടിയന്തിര'ായി സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.

2 – 6 അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസ് - കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

അഫിലിന്മേയഷന് ഫീസ് സംബന്ധ'ായ രജിസ്റ്ററുകള് %രിന്മേശാധി-

Iതില് Gുവമെട  ന്മേGര്ക്കുന്ന ന്മേകാന്മേളജുകള്  ന്മേകാഴ്സ്  എക്സ്റ്റന്ഷന്

ഫീസ്,  ന്മേകാന്മേളജ്  എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഫീസ്,  ഇന്സ്മെ%ക്ഷന്  ഫീസ്

ഇനത്തില്  നാളിതുവമെര  കുടിശിക  വരുത്തിയതായി  കാണുന്നു.

വിശദാംശം Gുവമെട ന്മേGര്ക്കുന്നു.

ന്ദ്രക'
നം ന്മേകാന്മേളജിമെന്റ ന്മേ%ര്

കുടിശ്ശിക
തുക
(₹)

കുറിപ്പ്

1
ഗുഡ്  മെഷന്മേപ്പര്ഡ്  ന്മേകാന്മേളജ്,
നാട്ടകം

43,000
ന്മേകാഴ്സ് എക്സ്റ്റന്ഷന്,
ന്മേകാന്മേളജ് എക്സ്റ്റന്ഷന്,

ഇന്സ്മെ%ക്ഷന് ഫീ

2 എI്  എം ആര്ട്സ്   & സയന്സ്
ന്മേകാന്മേളജ്, രണ്ടാര്ക്കര

5,000 ന്മേകാഴ്സ് എക്സ്റ്റന്ഷന്
ഫീസ്

3
എസ് എന് ഡി %ി ന്മേയാഗം           
ആര്ട്സ്  & സയന്സ് ന്മേകാന്മേളജ്, 
കിഴക്കുപ്പുറം

3,000 ഇന്സമ്െ%ക്ഷന് ഫീസ്

4 വിശ്വഭാരതി  ആര്ട്സ്   & സയന്
സ് ന്മേകാന്മേളജ്, ഭജന'ഠം

3,000 ഇന്സമ്െ%ക്ഷന് ഫീസ്

കുടിശിക  ഈടാക്കി  വിശദാംശം  ഓഡിറ്റില്
ഹാജരാന്മേക്കണ്ടതാണ്.

'ഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ഭാഗം - 3 

ചെ	ലവ് കണക്കുകളിന്മേ�ലുളള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

3 – 1 സര്വ്വകലാശാലാ  ജീവനക്കാര്ക്ക്  	ട്ടവിരുദ്ധമായി  ദിനബത്ത
നല്കുന്നു  -  പരീക്ഷ  സംബന്ധമായ  ക്യാമ്പുകള് 
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വന് തുക ചെ	ലവഴിക്കുന്നു

സര്വകലാശാലയുചെട  പരീക്ഷ  അനുബന്ധ  ന്മേജാലികളുചെട

ക്യാമ്പില്  പചെ:ടുക്കുന്ന  ജീവനക്കാര്ക്ക്   ദിനബത്ത  നല്കുന്നത്

ന്മേകരള  സര്വ്വീസ്  റൂള്സിചെല  	ട്ടങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധമായിട്ടാണ്.

ചെക.എസ്.ആര്.പാര്ട്ട ്  ,  II 	ട്ടം  58,  ന്മേനാട്ട ്  2  പ്രപകാരം  "  Daily

Allowance is not admissible for any day, whether Sunday or

Holiday,  unless  the  officer  is  actually  and  not  merely

constructively in camp” എന്നാണ്. ചെക.എസ്.ആര്.പാര്ട്ട ് , II 	ട്ടം

59,  	ട്ടം 59 -ചെG  റൂളിംഗ് നം.1 പ്രപകാരം,  ഒരു സ്ഥലത്ത് 10 ദിവസ-

ത്തില്ക്കൂടുതല്  ഹാള്ട്ടിന്  ഡി.എ.  അനുവദനീയമല്ല.  ഉ	ിതമായ

അനുമതിന്മേയാടുകൂടി  പരമാവധി  3  മാസന്മേത്ത ക്ക്,  ആദ്യചെത്ത  10

ദിവസം മുഴുവന്  നിരക്കിലും അടുത്ത  20  ദിവസം  3/4  നിരക്കിലും

ന്മേശഷം 1/2 നിരക്കിലും ഡി.എ. അനുവദനീയമാണ്.  കൂടാചെത മൂന്നു

മാസത്തില്  കൂടുതല്  തുടരുന്ന  ഹാള്ട്ടിന്  യാചെതാരു  ബത്തയും

അനുവദനീയമല്ല  എന്നും  പ്രപസ്തുത  	ട്ടത്തില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്  സര്വകലാശാല  ജീവനക്കാര്ക്ക്  ദിനബത്ത  അനുവദിക്കു-

ന്നതില് കചെണ്ടത്തിയ അപാകങ്ങള് 	ുവചെട ന്മേ	 ര്ക്കുന്നു

➢ ക്യാമ്പില്  ഹാജരാകാത്ത  ദിനങ്ങളിലും  ദിനബത്ത
അനുവദിക്കുന്നു.

➢ ക്യാമ്പുകള് 10 ദിവസത്തില് അധികമാകുന്ന അവസരങ്ങളില് 

ദിനബത്ത കൂടിയ നിരക്കിലും നല്കുന്നു.

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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➢ സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസില്  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  പരീക്ഷാ

അനുബന്ധ  ന്മേജാലികളുചെട  ക്യാമ്പുകള്ക്ക്  ദിനബത്ത

അനുവദിക്കുന്നു.

➢ പരീക്ഷ  ന്മേപപ്പറുകള്  മൂല്യനിര്ണ്ണയം  നടത്തിയ

അദ്ധ്യാപകരുചെട  പ്രപതിഫല  ബില്ലുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനു

ന്മേപാലും  ക്യാമ്പസില്  പ്രപന്മേത്യ ക  ക്യാമ്പ്  സംഘടിപ്പിച്ച ്

അധികന്മേവതനം നല്കുന്നു.

➢ മൂന്ന്  മാസം  മുതല്  ആറ്  മാസം  വചെര  ഒന്മേര  ക്യാമ്പില്

തുടരുന്നതിന്  ജീവനക്കാര്ക്ക്  അനുവാദം  നല്കുകയും

മുഴുവന്  ദിവസങ്ങളിലും  പൂര്ണ്ണ  നിരക്കില്  ദിനബത്ത

നല്കുകയും ചെ	യ്യുന്നു.

.i ക്യാമ്പില്  ഹാജരാകാത്ത  ദിനങ്ങളില്  ദിനബത്ത
അനുവദിക്കുകയും  ക്യാമ്പുകള് 10  ദിവസത്തില്
അധികമാകുന്ന  അവസരങ്ങളില്  ദിനബത്ത  കൂടിയ
നിരക്കിലും നല്കുന്നു.

വിവിധ ന്മേകാന്മേളജുകളില് ചെവച്ചു നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ അനുബന്ധ

ന്മേജാലികള്ക്കുള്ള ക്യാമ്പുകളില് പചെ:ടുക്കുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക് അവര്

ന്മേജാലിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും

ദിനബത്ത  അനുവദിക്കുകയും  10  ദിവസത്തില്  അധികമാകുന്ന

അവസരങ്ങളില്  ന്മേപാലും  ദിനബത്ത കൂടിയ  നിരക്കിലും നല്കുന്നു.

	ില  ക്യാമ്പുകളില്  അവധി  ദിവസങ്ങളും  സര്വ്വകലാശാലയില്

ഡ്യൂട്ടിക്ക്  ഹാജരായ  ദിവസങ്ങളും  കുറവ്  ചെ	യ്ത്  യഥാര്ത്ഥത്തില്

ക്യാമ്പില്  ഹാജരായ  ദിവസങ്ങളില്  തചെന്ന  ദിനബത്ത  അനുവദി-

ച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  എന്നാല്  	ട്ടങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധമായി  ദിനബത്ത

അനുവദിച്ചവയുചെട വിശദാംശം 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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1

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of III,
V,  VII,  VIII  semester  BTech Exam 2019 at M.A College,
Kothamangalam

യു.ഒ.നമ്പര് 1487/EN 1/2019/M.G.U, 06.04.2019

കാലയളവ് 06.04.2019  മുതല്10.05.2019 വരെ�
ഡാന് നം. 211

വൗച്ചര് നം. 175696, 175697-175710

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്,
 ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് 

ഡി.എ.
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക

കുറിപ്പ്

1
ചെസലീന ബീഗം ടി എ
സീനിയര് ന്മേപ്രഗഡ് 
അസിസ്റ്റG ്

320

04  05&
2019

21 24
7680

(24*320)

ഞായറാഴ്	
ഉള്ചെപ്പചെട

യുള്ള
അവധി
ദിവസ

ങ്ങളില് 
ദിനബത്ത

അനുവദിച്ചി
രിക്കുന്നു

2
ചെഫബിന് ചെക.എം.     
അസിസ്റ്റG ് 320 21 24 

7680
(24*320)

2

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of II
semester BEd May 2019 at St. Joseph’s Training College,
Mannanam

യു.ഒ.നമ്പര് 5374/  1/2019/ . . , 01.11.2019EN M G U

കാലയളവ് 01.11.2019 മുതല് 20.11.2019 വചെര

ഡാന് നം. 211

വൗച്ചര് നം. 175696, 175697-175710

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്,
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് 

ഡി.എ.
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക

കുറിപ്പ്

1
പ്രശീജിത്ത് എസ്
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് 
ഓഫീസര്

320

11/
2019

16 20
6,400

(20 * 320) ഞായറാഴ്	
ഉള്ചെപ്പചെട

യുള്ള
അവധി
ദിവസ

ങ്ങളില് 
ദിനബത്ത

അനുവദിച്ചി
രിക്കുന്നു

2
ആന്ലി ന്മേജാഷ്വാ
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് 
ഓഫീസര്

320 16 20
6400

(20 * 320)

3 സൂര്യ എസ്
അസിസ്റ്റG ്

320 16 20 6400
(20 * 320)
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3

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of I & II
semester  UG(Pvt),  III  Semester  PG  &  III  Semester  UG
December 2018 at Govt. College, Tripunithura

യു.ഒ.നമ്പര് 3025/  1/2019/ , 30.06.2019EN MGU
കാലയളവ് 06.02.2019 മുതല് 02.04.2019 വചെര

ഡാന് നം. 211

വൗച്ചര് നം. 175696, 175697-175710

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്,
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് 

ഡി.എ.
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക

കുറിപ്പ്

1
സിന്ധു സി ബി,         
ക്ലറിക്കല് 
അസിസ്റ്റG ്

320

02/
2019,
03/

2019,
04/

2019

46 49
15680

(15*320)

ഞായറാഴ്	
ഉള്ചെപ്പചെട

യുള്ള അവധി
ദിവസങ്ങളില് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ചിരി

ക്കുന്നു

2
അജിത്ത് ചെക
അസിസ്റ്റG ് 320 45 49

15680
(15*320)

3 സതീശന് ചെക ചെക
അസിസ്റ്റG ്

320 23 27 8640
(27*320)

4
അനില്കുമാര് ചെക എസ്
അസിസ്റ്റG ് 320 23 27

8640
(27*320)

5 മുരളീധരന് എം വി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

400 22 26 10400
(26*400)

6
ന്മേമാഹനന് ചെക ടി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 400 46 50

20000
(50*400)

4

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA  to  camp  officials  participating  in  the  camp  of  IV
semester BEd March 2019 at St.Joseph’s Training College for
Teacher Education, Ernakulam

യു.ഒ.നമ്പര് 2241/  1/2019/ , 24.05.2019EN MGU
കാലയളവ് 07.05.2019 – 25.05.2019

ഡാന് നം. 153

വൗച്ചര് നം. 125466, 125467-125473

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് 

ഡി.എ.
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക കുറിപ്പ്

1
ജിതിന് ചെക ഉത്തമന്
അസിസ്റ്റG ്

320

05/
2019

16 19
6080

(19*320) ഞായറാഴ്	
ഉള്ചെപ്പചെട

യുള്ള അവധി
ദിവസങ്ങളില്

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ചിരി

ക്കുന്നു

2
അനുപ്രപിയ 
ലൂന്മേക്കാസ്
അസിസ്റ്റG ്

320 16 19
6080

(19*320)

3
രാജിന്മേമാള് ടി ആര്
ക്ലറിക്കല് 
അസിസ്റ്റG ്

250 15 18
4500

(18*250)
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5

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the HVSS camp of
III  semester  CBCSS  UG  Nov  2018  at  St.Thomas  College
Kozhenchery

യു.ഒ.നമ്പര് 886/  1/2019/ , 06.03.2019EN MGU
കാലയളവ് 06.03.2019 – 31.08.2019

ഡാന് നം. 153

വൗച്ചര് നം. 125466, 125467-125473

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്,
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് 

ഡി.എ. 
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്
കിയ
തുക

കുറിപ്പ്

1
പ്രശീജിത്ത് എസ്,
സീനിയര് ന്മേപ്രഗഡ് 
അസിസ്റ്റG ്

320

08/
2019

13 18 5760
(18*320) ഞായറാഴ്	 

ഉള്ചെപ്പചെട
യുള്ള അവധി
ദിവസങ്ങളില് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ചിരി

ക്കുന്നു

2
പ്രശീജ എസ് ബി
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന്
ഓഫീസര്

320 13 16 5120
(16*320)

3 സൂര്യ എസ്
അസിസ്റ്റG ്

320 13 18 5760
(18*320)

6

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the CV camp of II
& V semester UG CBCSS June 2018/October 2018, I  & II
PG(Pvt), II Semester PG CSS July 2018 at U.C College, Aluva

 യു.ഒ.നമ്പര് 475/ഇ എന് 1/3/5078(സബ് ഫയല്)/2018/പരീക്ഷ, 25.10.2018

കാലയളവ് 29.10.2018-22.12.2018, 23.12.2018-30.01.2019

 ഡാന് നം, 30

വൗച്ചര് നം. 175087

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്,
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് 

ഡി.എ.
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക കുറിപ്പ്

1
സിജു ന്മേജാസ് എം
ചെടക്നിക്കല് 
അസിസ്റ്റG ്

320

10/
2018, 

11/
2018, 

12/
2018,
01/

2019

68 79 25280
(79*320)

ഞായറാഴ്	
കളിലും ഹാജര്
പുസ്തകത്തില്
യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി

ഡ്യൂട്ടി എന്ന്
ന്മേരഖപ്പടുത്തിയി

രിക്കുന്ന 
ദിവസങ്ങ

ളിലും   
ദിനബത്ത

അനുവദിച്ചിരി
ക്കുന്നു

2
വിമല് വിന്സG ് വി
അസിസ്റ്റG ്

320 56 65 
20800

(65*320)

3 സീന എന് എ
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ്

320 43 55 17600
(55*320)

4
താഹിറ എ ചെക
ഓഫീസ് സുപ്രപണ്്ട 400 31 39

15600
(39*400)

5 മുഹമ്മദ് ചെക പി
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ്

320 30 38 12160
(38*320)
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6
സബിത ന്മേമാഹന്
അസിസ്റ്റG ് 320 53 65 

20800
(65*320)

7 രാജിന്മേമാള് ടി ആര്
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ്

320 31 39 12480
(39*320)

8
ഖയറുന്നീസ സി ചെജ
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ് 320 31 39 

12480
(39*320)

.ii മൂന്ന്  മാസം  മുതല്  ആറ്  മാസം  വചെര  ഒന്മേര  ക്യാമ്പില്
തുടരുന്നതിന്  ജീവനക്കാര്ക്ക്  അനുവാദം  നല്കുകയും
മുഴുവന്  ദിവസങ്ങളിലും  പൂര്ണ്ണ  നിരക്കില്  ദിനബത്ത
നല്കുകയും ചെ	യ്യുന്നു

1

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the CV camp of III
& IV semester CBCSS Nov. 2016 at U.C College, Aluva

 യു.ഒ.നമ്പര് 666/   1070/16/  . 04-11-2016EN IV Exam dt
കാലയളവ് 01.11.2016 – 15.07.2017

 ഡാന് നം, 30

വൗച്ചര് നം. 175087

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്, ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് ഡി.എ.
@ മാസം

ക്യാമ്പില്
ഹാജരായ
ദിനങ്ങള് 

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക

കുറിപ്പ്

1
ഇന്ദു.എസ്.നായര്
സീനിയര് ന്മേപ്രഗഡ് 
അസിസ്റ്റG ്

320

11/16,

12/16,

01/17,

02/17,

03/17,

04/17

05/17,

06/17,

07/17

131 234 
74880

(234*320)

ഞായറാഴ്	
കളിലും ഹാജര്
പുസ്തകത്തില്
യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി

ഡ്യൂട്ടി എന്ന്
ന്മേരഖപ്പടുത്തിയി

രിക്കുന്ന
ദിവസങ്ങളിലും  

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ചിരി

ക്കുന്നു

2
സമീര.പി.ചെക
കമ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റG ് 250 131 197.5 49375

(197.5*320)

3
സുഭാഷ്.സി.റ്റി 
സീനിയര് ന്മേപ്രഗഡ് 
അസിസ്റ്റG ്

320 62 105 33600
(105*320)

4 വിമല്  വിന്സG ് വി
അസിസ്റ്റG ്

320 54 109 34880
(109*320)

5
ന്മേജാര്ജ്ജ് വര്ഗീസ്
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് 
ഓഫീസര്

320 56
86 27520

(86*320)

6 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ചെക ടി
അസിസ്റ്റG ്

320 54 100 32000
(100*320)

7
ന്മേതാമസ് ചെക ചെജ
സീനിയര് ന്മേപ്രഗഡ് 
അസിസ്റ്റG ്

320 34 1/2 67.5 
21600

(67.5*320)
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8 സീന എന് എ
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ്

320 43 62 19840
(62*320)

9
രാധിക സി എസ്
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് 
ഓഫീസര്

320 42 78 
24960

(78*320)

10
റിയാസ് ചെക എസ്
ഓഫീസ് അറ്റന്ഡG ് 250 32 1/2 44.5 

11125
(44.5*250)

.iii സര്വകലാശാലയില്  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  പരീക്ഷാ
അനുബന്ധ ക്യാമ്പുകള്ക്ക് ദിനബത്ത അനുവദിക്കുന്നു

സര്വ്വകലാശാല  നടത്തുന്ന  വിവിധ  പരീക്ഷകളുചെട

അനുബന്ധ  ന്മേജാലികളായ ബണ്ടിലിങ്ങ്,  മാപ്പിങ്ങ്,  ഡീന്മേകാഡിങ്ങ്

തുടങ്ങിയവ  നടത്തുന്നതിന്  സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസിനുളളില്

വച്ചുതചെന്ന  വിവിധ  ക്യാമ്പുകള്  നടത്തുന്നുണ്ട്.  ഈ  ന്മേജാലികള്

ക്കായി  നിയമിച്ചിട്ട ുളള  സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാര്

കാമ്പസിനുളളില് തചെന്ന  ന്മേജാലിചെ	യ്തുവരിചെക  ആയതിന്

ദിനബത്ത  അനുവദിക്കുകയും ചെ	യ്യുന്നു

1

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of II
semester MEd May 2019, IV semester MEd May 2019 at
MGU Campus

യു.ഒ.നമ്പര് 4214/EN 1/2019/MGU, 02.09.2019

കാലയളവ് 13.08.2019 – 31.08.2019

ഡാന് നം. 153

വൗച്ചര് നം. 125466, 125467-125473

പ്രകമ
നം. 

ന്മേപര്, ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് ഡി.എ. @
ദിനബത്ത 

അനുവദിച്ച 
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക (₹)

1
പ്രശീജിത്ത് എസ്
സീനിയര് ന്മേപ്രഗഡ് അസിസ്റ്റG ് 320 18

5760
(18*320)

2
പ്രശീജ എസ് ബി
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 320 16

5120
(16*320)

3
സൂര്യ എസ്
അസിസ്റ്റG ് 320 18

5760
(18*320)
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2

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the HVSS camp
of I & II BSc MLT May 2019 at MGU

യു.ഒ.നമ്പര് 3787/  1/2019/ , 03.08.2019EN MGU
കാലയളവ് 24.06.2019 – 17.07.2019
ഡാന് നം. 153
വൗച്ചര് നം. 125466, 125467-125473

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് ഡി.എ. @

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക (₹)

1
ഹരികൃഷ്ണന് ബി
അസിസ്റ്റG ് 320 23

7360
(23*320)

2 സ്മിത എ,
അസിസ്റ്റG ്

320 20 6400
(20*320)

3
ശിവപ്രപസാദ് ടി വി
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ് 250 19

4750
(19*250)

4 രാജന് പി ആര്
ഓഫീസ് അറ്റന്ഡG ്

250 20.5 5125
(20.5*250)

.iv പരീക്ഷ  ന്മേപപ്പറുകള്  മൂല്യനിര്ണ്ണയം  നടത്തിയ
അദ്ധ്യാപകരുചെട  പ്രപതിഫല  ബില്ലുകള്തയ്യാറാക്കുന്നതിനു
ന്മേപാലും  ക്യാമ്പസില്  പ്രപത്യക  ക്യാമ്പ്  സംഘടിപ്പിച്ച ്
അധികന്മേവതനം നല്കുന്നു

ക്യാമ്പിചെG 
വിശദാംശം

ആറാം  ചെസമസ്റ്റര്  യു.ജി.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.  മാര്ച്ച്  2019,
നാലാം  ചെസമസ്റ്റര്  യു.ജി.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്  സപ്ലിചെമGറി
മാര്ച്ച്  2019,  ഒന്നാം  ചെസമസ്റ്റര്  യു.ജി.സി.ബി.സി.എസ്./
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്  ഡിസംബര്  2018  പരീക്ഷയുചെട  മൂല്യ
നിര്ണ്ണയ  ക്യാമ്പുകളില്  പചെ:ടുത്ത  അദ്ധ്യാപകരുചെട  പ്രപതിഫല
ബില്ലുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനും  ഓഡിറ്്റ  ചെ	യ്യുന്നതിനും  പ്രപതിഫലം
അദ്ധ്യാപകരുചെട  അക്കൗണ്ടില്  ന്മേ	ര്ക്കുന്നതിനും  രൂപീകരിച്ച
ക്യാമ്പില് പചെ:ടുത്ത ജീവനക്കാര്ക്ക് പ്രപതിഫലം  നല്കിയത്

യു.ഒ.നമ്പര് 3536/  15/2019/ . . , 25.07.2019EN M G U
ഡാന് നം. 211
വൗച്ചര് നം. 175696, 175697-175710

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്
ഉന്മേദ്യാഗന്മേപ്പര് ഡി.എ. @

ദിനബത്ത
അനുവദിച്ച
ദിനങ്ങള്

നല്കിയ
തുക (₹)

1
പ്രശീകൃഷ്ണകുമാര് ജി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 400 15 6000

2 ചെജഹ്ന അലി എസ്
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

320 15 4800

3
പ്രപജീഷ പി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 320 15 4800
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4 മിസി എം എസ്
അസിസ്റ്റG ് 

320 15 4800

5
അജിതകുമാരി വി
അസിസ്റ്റG ് 320 15 4800

6 മായ എസ്
അസിസ്റ്റG ് 

320 15 4800

7
അനിഷ്യാ ശിവറാം
അസിസ്റ്റG ് 320 15 4800

8 സൂര്യാ ദാന്മേമാദരന്
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ്

250 15 3750

9
ന്മേജായ്സ് പ്രബയിനി സിമന്തി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 400 15 6000

10 സുനില് ലാല് ജി
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

320 15 4800

11
ദിവ്യ ബി നായര്
അസിസ്റ്റG ് 320 15 4800

12 ഉഷാ വി ഡി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

400 15 6000

13
മഞ്ചുഷ പി വി
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 320 15 4800

14 ചെസലീന ബീഗം
സീനിയ്ര  ന്മേപ്രഗഡ് അസിസ്റ്റG ് 

320 15 4800

ചെക എസ് അര് പാര്ട്്ട , II 	ട്ടം 57 പ്രപകാരം "   Daily allowance may
           not be drawn for any day on which a Government servant does
           not reach a point outside a radius of eight kilometres from the

 ”  duty point എന്്ന  വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ചെഹഡ്ക്വാര്ന്മേട്ടഴ്സില്

തചെന്നയുളള  ന്മേമല്  ന്മേജാലിയ്ക്ക്  ഇപ്രപകാരം  ദിനബത്ത  നല്കിയിരി-

ക്കുന്നത് പ്രകമപ്രപകാരമല്ല.

ഇവ  സംബന്ധിച്്ച  സര്വകലാശാലയുചെട  വിശദീകരണം

ആവശ്യചെപ്പട്ടു  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്ക്വയറിക്ക്  (നം.01/29.03.2021)

മറുപടി  ലഭ്യമാക്കിയില്ല.  ഇപ്രപകാരം  	ട്ടവിരുദ്ധമായി  ജീവനക്കാര്ക്്ക

ദിനബത്ത  നല്കുന്നത്  അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  അടിയന്തിര

നടപടി സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്. 
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2019 -  2020  വാര്ഷിക കണക്കുകള് പ്രപകാരം പരീക്ഷാ ന്മേപപ്പറു-
കളുചെട  വാല്യുന്മേവഷന്  ഇനത്തില്  മാപ്രതം  ചെ	ലവായ  തുകയുചെട
വിവരങ്ങള് താചെഴ ചെകാടുക്കുന്നു

എക്സാമിനര്മാര്ക്കുള്ള 
പ്രപതിഫലം

₹ 83,67,804

വാല്യുന്മേവഷന് ക്യാമ്്പ 
എക്സ്ചെപന്സസ്

₹ 8,71,19,770

ആചെക ₹ 9,54,87,574

ഭീമമായ  തുക  ക്യാമ്്പ  നടത്തിപ്പിന്  മാപ്രതമായി  ചെ	ലവഴിക്കുന്ന

സാഹ	ര്യം സര്വ്വകലാശാല പരിന്മേശാധിന്മേക്കണ്ടതാണ്. ക്യാമ്്പ നടത്തിപ്്പ

സംബന്ധിച്്ച വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിന്മേക്കണ്ടതും അധിക

സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും

ചെ	ന്മേയ്യണ്ടതുമാണ്. 

3 – 2 വിദ്യാര്ത്ഥി  ന്മേക്ഷമം  -  സ്റ്റുഡGസ്്  യൂണിയന്  പ്രപവര്ത്തനം  -
വരവ് - ചെ	ലവ് കണക്കുകളില് സുതാര്യതയില്ല

സര്വ്വകലാശാലയില്  അഫിലിന്മേയറ്റ്  ചെ	യ്ത  ന്മേകാന്മേളജുകളിചെല

വിദ്യാര്ത്ഥികളുചെട  ന്മേക്ഷമപ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  യൂണിയന്  പ്രപവര്ത്തന-

ങ്ങളും  സര്വകലാശാല  ന്മേനരിട്ടാണ്  നിയപ്രന്തിക്കുന്നത്.  ഇതിനായി

ഡയറക്ടറുചെട  ന്മേനതൃത്വത്തില്  ഡിപ്പാര്ട്്ടചെമG ്  ഓഫ്  സ്റ്റുഡGസ്്

യൂണിയന്  പ്രപവര്ത്തിച്ചു  വരുന്നു.  യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്

പ്രപവര്ത്തനം,  വിദ്യാര്ത്ഥിന്മേക്ഷമം,  സ്റ്റുഡGസ്്  ഇന്ഷ്വറന്സ്

എന്നിവയാണ്  പ്രപസ്തുത  ഡിപ്പാര്ട്്ടചെമG ്  വഴി  നടപ്പാക്കി  വരുന്നത്.

പ്രപവ ര്ത്തന  ചെ	ലവുകള്ക്കായി  യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  ഫീ,

സ്റ്റുഡGസ്്  ചെവല്ഫയര്  ഫണ്ട്,  സ്റ്റുഡGസ്്  ഇന്ഷ്വറന്സ്  ഫീ  എന്നീ

ഇനങ്ങളിലായി  ഓന്മേരാ  വിദ്യാര്ത്ഥികളുചെട  പക്കല്  നിന്നും  ആചെക

130  രൂപ വീതം പ്രപതിവര്ഷം ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.  ആദ്യ വര്ഷചെത്ത ഫീസ്
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സര്വ്വകലാശാലയുചെട  പ്രപന്മേവശന  ന്മേപാര്ട്ടല്  വഴി  സ്വീകരിക്കുകയും

തുടര്ന്നുളള  വര്ഷങ്ങളിചെല  ഫീസ്  ന്മേകാന്മേളജുകള്  വിദ്യാര്ത്ഥികളുചെട

പക്കല്  നിന്നും  ന്മേനരിട്്ട  പിരിച്്ച  സര്വകലാശാല  ഫണ്ടില്

ഒടുക്കുകയുമാണ്. 

2019 - 2020 - ചെല സര്വ്വകലാശാലയുചെട  വാര്ഷിക കണക്കുകള്

പരിന്മേശാധിച്ചതില്  വിദ്യാര്ത്ഥി  ന്മേക്ഷമ  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി

യാചെതാരു   തുകയും  വരവ്  വന്നതാന്മേയാ  തുക  ചെ	ലവഴിച്ചതാന്മേയാ

കാണുന്നില്ല.  എന്നാല് ഡിപ്പാര്ട്്ടചെമG ്  ഓഫ്  സ്റ്റു ഡGസ്്   സര്വ്വീസസ്

ഡയറക്ടറുചെട  കണക്കുകള്  പരിന്മേശാധിച്ചതില്  യൂണിയന്

പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 44.29 ലക്ഷം രൂപയും സ്റ്റുഡGസ്് ചെവല്ഫയര്/

ഇന്ഷ്വറന്സ്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  26.61  ലക്ഷം  രൂപയും

ചെ	ലവഴിച്ചതായി  കണ്ടു.  ഇത്  സംബന്ധിച്്ച  വിശദപരിന്മേശാധന

നടത്തിയതില്  ടി  ഫണ്ട്  കൈകകാര്യം  ചെ	യ്യുന്നതുമായി  ബന്ധചെപ്പട്്ട

താചെഴപ്പറയുന്ന അപാകതകള് ഓഡിറ്റിചെG പ്രശദ്ധയില്ചെപ്പട്ടു. 

.i വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്നും പിരിചെച്ചടുക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് കൃത്യമായ 
കണക്ക് ഇല്ല

മുന്  ഖണ്ഡികയില്  പരാമര്ശിച്ചതുന്മേപാചെല   ഒന്നാം  വര്ഷ

വിദ്യാര്ത്ഥികളുചെട  ഫീസ്  അ ഡ്മിഷന്  സമയത്ത്  അ ഡ്മിഷന്

ന്മേപാര്ട്ടല്  മുന്മേഖന  ഓണ്  കൈലന്  ആയിട്ടാണ്  സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങിചെന  അഡ്മിഷന്  സമയത്ത്  വാങ്ങുന്ന  മറ്റ ്  ഫീസുകള്

ഉള്ചെപ്പചെട  ആചെക  തുകയാണ്  വാര്ഷിക  കണക്കില്  ന്മേരഖചെപ്പടു-

ത്തിയിട്ട ുളളത്.  അതുന്മേപാചെല  തചെന്ന  തുടര്ന്നുളള  വര്ഷങ്ങളിചെല

ഫീസ്  ന്മേകാന്മേളജുകള്  ന്മേനരിട്ട ്  വാങ്ങി  സര്വ്വകലാശാലയില്

ന്മേകാന്മേളജുകള്ക്ക്  അനുവദിച്ചിട്ടുളള ഓണ്കൈലന്  ന്മേപാര്ട്ടലുകള്

വഴി  അടയ്ക്കുന്നു.  അവയുചെട  ആചെക  വരവും  (മറ്റ ്  ഫീസുകള്

ഉള്ചെപ്പചെട)  വാര്ഷിക കണക്കില്  ന്മേരഖചെപ്പടുത്തുന്നു.  	ില

ന്മേകാന്മേളജുകള്  തുക ഡിപ്പാര്ട്ട ്ചെമG ് ഓഫ് സ്റ്റ ുഡG സ്് സര്വ്വീസസ്
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ഡയറക്ടറുചെട   അക്കൗണ്ടിന്മേലക്ക്  ന്മേനരിട്ട ും  അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഇപ്രപകാരം  വിവിധ  അക്കൗണ്ടുകളിലായി  തുക  വരവ്  വയ്ക്കു-

ന്നതുമൂലം വിദ്യാര്ത്ഥി ന്മേക്ഷമപ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  വരവ് വന്ന

തുകയുചെട  യഥാര്ത്ഥ  കണക്ക്  വാര്ഷിക  ധനകാര്യപപ്രതികയില്

നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. 

.ii  ചെ	ലവുകള് ഡയറക്ടര് ന്മേനരിട്്ട നടത്തുന്നു.

സര്വ്വകലാശാലയുചെട വാര്ഷിക കണക്കുകള് പരിന്മേശാധിച്ചതില്

വിദ്യാര്ത്ഥികളുചെട  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി തുകചെയാന്നും  ചെ	ലവഴി-

ച്ചതായി ന്മേരഖചെപ്പടുത്തലുകള് ഇല്ല.  എന്നാല് സ്റ്റുഡGസ്് സര്വീസസ്

ഡയറക്ടറുചെട  കണക്കുകള്  പരിന്മേശാധിച്ചതില്  ആചെക  70.90

ലക്ഷം  രൂപ  ചെ	ലവഴിച്ചതായും  കാണുന്നു.   ഇത്  സംബന്ധിച്്ച

വിശദപരിന്മേശാധന  നടത്തിയതില്  യൂണിയന്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും

ഇന്ഷ്വറന്സ്   അടക്കമുളള  മറ്റ്  വിദ്യാര്ത്ഥി  ന്മേക്ഷമ  പ്രപവര്ത്ത-

നങ്ങള്ക്കും  തുക  ആവശ്യമായി  വരുന്മേമ്പാള്  ഡയറക്ടര്

സര്വകലാശാലയുചെട  അനുമതി  ന്മേതടി  ഡയറക്ടറുചെട  ന്മേപരിലുളള

ബാ:്  അക്കൗണ്ടില്  നിന്നും  തുക  ചെ	ലവഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ്

കചെണ്ടത്തിയത്.  ഡയറക്ടറുചെട  അക്കൗണ്ട്  പരിന്മേശാധിച്ചതില്

സ്റ്റുഡGസ്്  ചെവല്ഫയര്/ഇന്ഷ്വറന്സ്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുളള

അക്കൗണ്ടില്  1.58  ന്മേകാടി  രൂപയും   യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്

പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുളള അക്കൗണ്ടില്  2.12  ന്മേകാടിയും  ഉള്ചെപ്പചെട

ആചെക   3.70  ന്മേകാടി  രൂപ 31.03.2020  -  ല്  നീക്കിയിരിപ്്പ  ഉളളതായി

കണ്ടു.  സര്വ്വകലാശാല  കണക്കുകളില്  ഉള്ചെപ്പടാചെത   ഡയറക്ടര്

ന്മേനരിട്്ട  തുക  ചെ	ലവഴിക്കുന്നത്  പ്രകമവിരുദ്ധമാണ്.  സര്വ്വകലാശാല

സ്റ്റാട്യൂട്്ട  	ാപ്റ്റര്  രണ്ടില്  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്്ട  48(4)  പ്രപകാരം  സര്വകലാശാല

ഫണ്ടിചെG  കന്മേസ്റ്റാഡിയനും  ഡിസ്ന്മേബഴ്സിംഗ്  ഓഫീസറും  ഫിനാന്സ്

ഓഫീസര്  ആണ്.   ബജറ്റ്  അന്മേപ്രപാപ്രപിന്മേയഷന്  നടത്തി  കണക്കുകള്

പ്രകമചെപ്പടുത്തുവാന്  ഉത്തരവാദിത്വചെപ്പട്ട  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസര്
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മുന്മേഖനയല്ലാചെതയുളള  ഇത്തരം  ചെ	ലവുകള്  കര്ശനമായി

ഒഴിവാന്മേക്കണ്ടതാണ്. 

.iii  ഡയറക്ടറുചെട ചെ	ലവുകള് - വിശദാംശങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

സ്റ്റുഡGസ്്  സര്വ്വീസസ്  ഡയറക്ടറുചെട  ഇടപാടുകള്

പരിന്മേശാധിച്ചതില് വരവ്/ചെ	ലവ്  സംബന്ധമായ ന്മേരഖകള് കൃത്യമായി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടു. കാഷ് ബുക്ക് അപൂര്ണ്ണവും മാസാവസാനം

ന്മേക്ലാസ്  ചെ	യ്യുകന്മേയാ  ബാ:്  നീക്കിയിരിപ്പുമായി  ചെപാരുത്തചെപ്പടുത്തു-

കന്മേയാ  ചെ	യ്തിട്ടുമില്ല.  ചെ	ലവിനാധാരമായ  വൗച്ചറുകളും  മറ്റ്

ന്മേരഖകളും അപൂര്ണ്ണമാണ്.  സ്റ്റുഡGസ്് ചെവല്ഫയര് ഫണ്ടില് ആചെക

62.50  ലക്ഷം  രൂപയുചെട  പരിപാടികള്  വിഭാവനം  ചെ	യ്തിരു-

ന്നുചെവ:ിലും  ഏചെതാചെക്ക  പരിപാടികള്  നടത്തിചെയന്മേന്നാ  അതിന്

ചെ	ലവഴിച്ച തുക എപ്രതചെയന്മേന്നാ വ്യക്തമല്ല. 

.iv യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  പ്രപവര്ത്തന  ഫണ്ട്  -  വാര്ഷിക
വകയിരുത്തന്മേലാ ന്മേമല്ന്മേനാട്ട പ്രപവര്ത്തനങ്ങന്മേളാ ഇല്ല

സര്വ്വകലാശാലയുചെട  2019 -  2020  വര്ഷചെത്ത ബജറ്റ്  പ്രപകാരം

സ്റ്റുഡGസ്് യൂണിയന് പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ആചെക 45 ലക്ഷം രൂപ

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  നിന്നും  ആചെക  44.29  ലക്ഷം

രൂപയും ചെ	ലവഴിച്ചതായി ഡയറക്ടറുചെട  കണക്കുകളില് കാണുന്നു.

അന്തര്  സംസ്ഥാന  ന്മേദശീയ  യുവജന്മേനാല്സവം,  ദക്ഷിണന്മേമഖലാ

അന്തര്സര്വ്വകലാശാല  യുവജന്മേനാല്സവം,  സര്വ്വകലാശാല

യുവജന്മേനാല്സവം,  വിവിധ  ചെസമിനാറുകള്   എന്നിവ  സംഘടിപ്പിച്ച

വകയിലാണ്  ന്മേമല്  ചെ	ലവ്.  എന്നാല്  ബജറ്റിചെല  ആചെക

വകയിരുത്തല്  അല്ലാചെത  ഓന്മേരാ  ഇനത്തിനും  ബജറ്റ്

വകയിരുത്തലുകള്  നടത്തുകന്മേയാ  അതനുസരിച്്ച  ചെ	ലവുകള്

പ്രകമീകരിക്കുകന്മേയാ  ചെ	യ്യുന്നില്ല.  സ്റ്റുഡGസ്്  യൂണിയന്  ഫണ്ട്

വിനിന്മേയാഗം സംബന്ധിച്്ച കാര്യക്ഷമമായ ന്മേമല്ന്മേനാട്ടം നടത്തുന്നതിന്
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സമിതി  രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.  സ്റ്റുഡGസ്്  കൗണ്സില്,  സിന്ഡിന്മേക്കറ്റ്

എന്നിവ  ഈ  വിഷയത്തില്  ഇടചെപടലുകള്  നടത്തിയതായി

കാണുന്നില്ല. 

ആയതിനാല്  ന്മേമല്  അപാകതകള്  പരിഹരിക്കുന്നതിനാ-

വശ്യമായ നടപടികള് സിന്ഡിന്മേക്കറ്റ് സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്. വിദ്യാര്ത്ഥി

ന്മേക്ഷമപ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  സമാഹരിക്കുന്ന  തുകയുന്മേടയും

അവയുചെട  വിനിന്മേയാഗത്തിന്മേGയും  വിശദാംശങ്ങള്  വാര്ഷിക

കണക്കില്  ഉള്ചെപ്പടുന്മേത്തണ്ടതും  ചെ	ലവുകള്  ഫിനാന്സ്  ഓഫീസര്

അധികൃതമാന്മേക്കണ്ടതുമാണ്. 

3 – 3 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട ന്മേഫാര് ഇGന്മേപ്രഗറ്റഡ് ന്മേപ്രപാപ്രഗാംസ് ആന്ഡ് റിന്മേസര്ച്്ച
ഇന്  ന്മേബസിക്  സയന്സസ്  ( )  -  IIRBS കൈദനംദിന
പ്രപവര്ത്തനങ്ങളിചെല അപാകതകള് 

.i സ്ഥാപന ന്മേമധാവിയുചെട ന്മേപരിലുള്ള ബാ:്  അക്കൗണ്ട് ന്മേക്ലാസ്  
ചെ	യ്ത്  തുക  സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിന്മേലക്ക് മാറ്റിയത്   
നിയമവിരുദ്ധം

സര്വ്വകലാശാലയിചെല സ്ഥാപനമായ  - IIRBS ല്  ഐ.ഐ.ആര്.

ബി.എസ്.  ഡയറക്ടറുചെട  ന്മേപരിലുള്ള  67108947544  (എസ്.ബി.ഐ

ക്യാമ്പസ് പ്രബാഞ്ച്)  എന്ന ബാ:് അക്കൗണ്ടില് 20.03.2020 -  ല് നീക്കി-

യിരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ₹  2,49,188/-  അന്മേന്ന ദിവസം പിന്വലിച്്ച സ്ഥാപന

ന്മേമധാവിയായിരുന്ന പ്രശീ ഇബന്ു സൗദിചെG ന്മേപരിലുള്ള സ്വകാര്യ ബാ:്

അക്കൗണ്ടിന്മേലക്ക്  (67184148359)  മാറ്റി  നിന്മേക്ഷപിക്കുകയും

സ്ഥാപനത്തിചെG  ബാ:്  അക്കൗണ്ട്  ന്മേക്ലാസ്  ചെ	യ്യുകയും  ചെ	യ്തു.

ഇപ്രപകാരം  സ്ഥാപന  ന്മേമധാവിയുചെട  ന്മേപരിലുള്ള  ബാ:്  അക്കൗണ്ട്

ന്മേക്ലാസ്  ചെ	യ്ത്  തുക  സ്വകാര്യ  അക്കൗണ്ടിന്മേലക്ക്  മാറ്റിയത്

ഗുരുതരമായ പ്രകമന്മേക്കടാണ്. പ്രപസ്തുത വിഷയം ഇന്മേപ്പാഴചെത്ത സ്ഥാപന

ന്മേമധാവി  സര്വ്വകലാശാല  രജിസ്പ്രടാചെറ  ന്മേരഖാമൂലം  അറിയിച്ചിരു-

ന്നുചെവ:ിലും  (25.05.2020 -  ചെല കത്ത്)  സര്വ്വകലാശാല തുടര് നടപടി
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കചെളാന്നും  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  ഇതു  സംബന്ധിച്്ച  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറിക്ക്  (നം.01/17.08.2021)  മറുപടി  ഹാജരാക്കിയില്ല.

സ്ഥാപനത്തിചെG  അക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിന്മേക്കണ്ട  പണം  സ്ഥാപന

ന്മേമധാവിയുചെട വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിന്മേലയ്ക്ക് മാറ്റിയതു സംബന്ധിച്്ച

വിശദമായ  അന്മേന്വഷണം  നടന്മേത്തണ്ടതും   തുടര്നടപടികള്  സ്വീകരി-

ന്മേക്കണ്ടതുമാണ്.

.ii ചെ	ലവിന്  അടിസ്ഥാനമായ  ന്മേരഖകള്  സൂക്ഷിക്കാചെത  പണം
പ്രകമവിരുദ്ധമായി പിന്വലിച്ചു

സര്വ്വകലാശാലയിചെല  സ്ഥാപനമായ   -  IIRBS ല്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട

ചെഡവലപ്ചെമG ്  ഫണ്ട്  -  ഐ.ഐ.ആര്.ബി.എസ്.  എന്ന  ന്മേപരിലുള്ള

(അക്കൗണ്ട്  നം.67108947544)  ബാ:്  അക്കൗണ്ടില്  നിന്നും

05.07.2019 -  ല്  ₹  44,000/- -  യും  17.07.2019 -  ന് ₹  2,34,249/- -  യും

പിന്വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  പ്രപസ്തുത  ചെ	ലവിന്  ആധാരമായ

ന്മേരഖകള്  വൗച്ചറിചെനാപ്പം  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  ചെ	ലവ്  ന്മേരഖകള്  ഇല്ലാചെത

പണം പിന്വലിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രകമന്മേക്കടാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്്ച

നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്ക്വയറിക്ക്  (നം.01/17.08.2021)  മറുപടി

ലഭ്യമാക്കിയില്ല.  ചെ	ലവിനാധാരമായ ന്മേരഖകള് ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം

അനധികൃതമായി  തുക  പിന്വലിച്്ച  ചെ	ലവഴിച്ച  ഉന്മേദ്യാഗസ്ഥനില്

നിന്നും ടി തുക പലിശ സഹിതം തിരിചെക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.

.iii പരിപാലനത്തിചെല  വീഴ്	  -  വിലന്മേയറിയ  ഉപകരണങ്ങള്  
നശിക്കുന്നു.

മുന് വര്ഷങ്ങളില് വിവിധ ഫണ്ടുകള് ഉപന്മേയാഗിച്്ച   -  IIRBS ല്

വാങ്ങിയ അന്മേനകം ഉപകരണങ്ങള്  കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാത്തതി -

നാല്  നശിച്ചു  ന്മേപാകുന്ന  സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.  ഉപകരണങ്ങള്

പരിപാലിക്കുന്നതിന്  സാന്മേ:തിക  ക്ഷമതയുള്ള  ഉന്മേദ്യാഗസ്ഥര്

സ്ഥാപനത്തിനില്ല.  എന്.എം.ആര്.  ചെമഷീന്  പരിപാലിക്കുന്നതിന്
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നിയമിതനായിട്ടുള്ള എന്.എം.ആര്. സയGിസ്റ്റ് - കം - അനാലിസ്റ്റിനാണ്

ഉപകരണങ്ങളുചെട  പരിപാലനത്തിചെG  താല്ക്കാലിക  	ുമതല

നല്കിയിട്ടുള്ളത്.  പ്രപസ്തുത  ഉപകരണങ്ങളുചെട  നിലവിചെല  അവസ്ഥ

സംബന്ധിച്ച  ടിയാചെG  റിന്മേപ്പാര്ട്്ട  പ്രപകാരം  പ്രപവര്ത്തനരഹിതമായ

ഉപകരണങ്ങളുചെട വിശദാംശം 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു. 

പ്രകമ
നം.

ഉപകരണം
സ്ഥാപിച്ച
വര്ഷം

വില
(₹)

 ഉപകരണത്തി
ചെG ന്മേലാഗ്
ബുക്കില്
അവസാന

ന്മേരഖചെപ്പടുത്തല്
നടത്തിയ തീയതി

1 Nitrogen Gas Plant 2011 14,00,000 15.11.2011

2
Fourier Transform Infrared 
Spectrometer

2013 - 18.07.2019

3 UV/VIS Spectrometer 2012 2,75,000 09.07.2018

4
Atomic Absorption 
Spectrometer

2013
44,000

(ന്മേഡാളര്)
01.12.2017

5
High Perfomance Liquid 
Chromatography

2013 22,53,389 18.05.2018

6 Lyophiliser 2015 24,23,542 28.12.2016

7
Polymer Chain Reaction 
Machine

2013 4,20,000 15.09.2017

8 Ion Trap GC- MS - - -

9 Capillary Electrophoresis (CE) 2014 18,48,515 08.10.2017

10
High Speed Refrigerated 
Centrifuge

2012 4,30,613 05.03.2018

11 Polarimeter - -
ഉപകരണത്തിന് 

ന്മേലാഗ് ബുക്ക് ഇല്ല.

12 Julabo Low Temperature Bath 2009 -
ഉപകരണത്തിന് 

ന്മേലാഗ് ബുക്ക് ഇല്ല.

13 Water Chiller - 1,13,355
ഉപകരണത്തിന് 

ന്മേലാഗ് ബുക്ക് ഇല്ല.

14 Vacuum Glove Box - -
ഉപകരണത്തിന് 

ന്മേലാഗ് ബുക്ക് ഇല്ല.

സ്ഥാപനത്തിചെല വിദ്യാര്ത്ഥികളുചെട  പഠനാവശ്യങ്ങള്ക്ക്

ഉതകുന്നതും  സ്ഥാപനത്തിന്  വരുമാന  ന്മേപ്രസാതസ്സാകാവുന്നതുമായ
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ഉപകരണങ്ങള്  പരിപാലനത്തിചെല  അനാസ്ഥ  കാരണം  നശിച്ചു

ചെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  പ്രപസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള്  റിപ്പയര്  ചെ	യ്ത്

ആനുവല്  ചെമയിGനന്സ്  ന്മേകാണ്പ്രടാക്ട്  നടപടികളിലൂചെട

പരിപാലിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.  ഉപകരണങ്ങളുചെട

തുടര്പരിപാലനത്തിന്  ഒരു  ഇന്സ്പ്രടചെമG ്  ചെടക്നീഷ്യചെG  ന്മേസവനം

ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്  അടിയന്തിരനടപടികള് സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.  

വാങ്ങല്  നടത്തി  5  വര്ഷത്തിലധികമായിട്ടും  വിലന്മേയറിയ

ഉപകരണങ്ങള്  പലതും  സ്ഥാപിച്്ച   പ്രപവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.

സര്വ്വകലാശാലയുചെട  2014 - 2015, 2015 - 2016  വാര്ഷിക പദ്ധതിക-

ളില്  ഉള്ചെപ്പടുത്തി   -  IIRBS ന്മേലയ്ക്കു  വാങ്ങിയ  വിലന്മേയറിയ  പല

ഉപകരണങ്ങളും  നാളിതുവചെര  സ്ഥാപിച്്ച  പ്രപവര്ത്തനക്ഷമ-

മാക്കിയിട്ടില്ല.  (2016  -  2017  ഓഡിറ്റ്  റിന്മേപ്പാര്ട്്ട  ഖണ്ഡിക  നം.  3.4.1,2)

പ്രപധാനചെപ്പട്ടവയുചെട വിവരം 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

പ്രകമ
നം.

ഉപകരണത്തിചെG ന്മേപര് റിമാര്കസ്്

( )i

കാപ്പിലറി ഇലക്ന്മേപ്രടാന്മേഫാറസ്സിസ്
മാസ് ഡിചെറ്റക്ടര് (  - )Mass Q TOFF
വില - ₹ 70 ലക്ഷം
സ്ഥാപനത്തില് ലഭിച്ച തീയതി - 
08.10.2015

ഉപകരണം  നാളിതുവചെര  സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
സകൈപ്ല  ചെ	യ്ത  അജിചെലG ്
ചെടക്ന്മേനാളജീസ്  എന്ന  സ്ഥാപനത്തിന്
പണം നല്കിയതിചെG ന്മേരഖകളില്ല.

( )ii
ന്മേറാട്ടറി ഇവാപ്പന്മേററ്റര് വില - 13800
യൂന്മേറാ  ഇന്ന്മേവായ്സ് തീയതി 
30.09.2015

ഉപകരണം  നാളിതുവചെര  സ്ഥാപി  ച്ചിട്ടില്ല.
സകൈപ്ല  ചെ	യത്  ചെഹയ്ന്മേഡാള്ഫ്
ഇന്സപ്്രടചെമG ്  എന്ന  സ്ഥാപനത്തിന്
പണം നല്കിയതിചെG ന്മേരഖകളില്ല.

( )iii
  -  Iron Trap GC MS

വില - ₹ 37 ലക്ഷം 
ഇന്ന്മേവായ്സ് തീയതി 11.03.2014

ഉപകരണം നാളിതുവചെര സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 

 -  IIRBS ല്  പ്രടാന്സ്ന്മേഫാര്മര്  സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധചെപ്പട്്ട

തുടരുന്ന  അനിശ്ചിതത്വം  മൂലമാണ്  ഉപകരണങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കാന്

കൈവകിയത്  എന്്ന  2016  -  2017  ഓ ഡിറ്റ്  ന്മേവളയില്  അറിയിച്ചിരുന്നു.

നിലവില്  പ്രടാന്സ്ന്മേഫാര്മര്  സ്ഥാപിച്്ച  സ്ഥാപനത്തിചെG  കൈവദ്യുതി
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സംബന്ധമായ  പ്രപശ്നങ്ങള്  പരിഹരിച്ചിട്ടുചെണ്ട:ിലും  ഉപകരണങ്ങള്

സ്ഥാപിച്്ച  പ്രപവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.  പദ്ധതി  ആസൂപ്രതണം,

നടത്തിപ്്പ,  നടപടിപ്രകമങ്ങള്  എന്നിവയിചെല  വീഴ്	കള്  മൂലം

സര്വ്വകലാശാലയ്ക്കു  ലഭിച്ച  പ്രഗാG ്  യഥാസമയം  വിനിന്മേയാഗിച്്ച

ഉപകരണങ്ങള് സകൈപ്ല ചെ	യ്ത സ്ഥാപനത്തിന്  പണം നല്കാന്മേനാ

ഉപകരണങ്ങള്  ഇന്സ്റ്റാള്  ചെ	യ്യാന്മേനാ  സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പൂര്ണ്ണമായും  ശീതീകരിച്ച  അന്തരീക്ഷത്തില്  സൂക്ഷിന്മേക്കണ്ട

ന്മേമല്പറ ഞ്ഞ  ഉപകരണങ്ങള്   സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന  ലാബില്  എയര്

കണ്ടീഷനര്  വര്ഷങ്ങളായി  ന്മേകടായ  അവസ്ഥയിലാണ്.  താപനില-

യിലുളള വ്യത്യാസം  ഉപകരണങ്ങളുചെട  പ്രപവര്ത്തനക്ഷമതചെയ

ന്മേദാഷകരമായി  ബാധിച്്ച  ഇവയ്ക്ക്  ന്മേകടുപാടുകള്  ഉണ്ടാകാനുളള

സാധ്യതയുണ്ട്.

ന്മേമല്  വിവരങ്ങള്  സ്ഥാപനം  ന്മേരഖാമൂലം  സര്വ്വകലാശാലചെയ

അറിയിച്ചിട്ടും  തുടര്നടപടികള്  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  ഇക്കാര്യത്തില്

അടിയന്തിര തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.

.iv കൈനപ്രടജന് പ്ലാG ് പ്രപവര്ത്തനരഹിതം - സ്ഥാപനത്തിന് 
         വന്സാമ്പത്തിക നഷ്ടം

 -  IIRBS ചെല  ഏറ്റവും  പ്രപധാനചെപ്പട്ടതും  വിലന്മേയറിയതും  ഏറ്റവും

അധികം  ഉപന്മേയാഗിക്കുന്നതുമായ  എന്.എം.ആര്.  ചെമഷീന്

പ്രപവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശ്യമായ  കൈനപ്രടജന്  നിലവില്  ചെവല്ഡ്

ചെവല്  ഡിസ്പ്രടിബ്യൂന്മേട്ടഴ്സ,്  തിരുവാര്പ്്പ  എന്ന  സ്ഥാപനത്തില്

നിന്നുമാണ്  വാങ്ങുന്നത്.  ഇതിന്   പ്രപതിവര്ഷം  ഏകന്മേദശം  മൂന്നര

ലക്ഷന്മേത്താളം  രൂപ  ചെ	ലവ്  വരുന്നുണ്ട്.  സ്ഥാപനത്തില്  വന്തുക

ചെ	ലവഴിച്്ച  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള  കൈനപ്രടജന്  പ്ലാG ്  നിലവില്

പ്രപവര്ത്തനരഹിതമാണ്.  പ്ലാG ്  പ്രപവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയാല്  ചെമഷീന്

ആവശ്യമായ  കൈനപ്രടജന്  ലഭ്യമാകുന്നന്മേതാചെടാപ്പം  സര്വ്വകലാശാല-

യിചെല മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൂടി ആവശ്യമായ കൈനപ്രടജന് വിതരണം
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ചെ	യ്യാന്  സാധിക്കുന്നതുമാണ്.  ആവശ്യത്തിലധികമുളള  കൈനപ്രടജന്

സ്ഥാപനത്തിന്  വരുമാന  ന്മേപ്രസാതസ്സായി  പ്രപന്മേയാജനചെപ്പടുത്താ-

വുന്നതുമാണ്.  ആയതിനാല്  കൈനപ്രടജന്  പ്ലാG ്  പ്രപവര്ത്തനക്ഷമമാ-

ക്കുന്നതിനുളള അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.

3 – 4 സര്വകലാശാല  ക്യാമ്പസില്  നടപ്പിലാക്കിയ  ക്യാമ്പസ്  കൈവ  -
കൈഫ  മറ്റ്  അനുബന്ധ  ഐ.ടി.  പദ്ധതികള്  -  ഉപകരണങ്ങളും
ന്മേസാഫറ്്റ് ചെവയറും ഇന്സ്റ്റാള് ചെ	യ്തതിചെG വിശദാംശം ലഭ്യമല്ല
- ₹ 15,49,626/- - യുചെട ചെ	ലവ് തടസ്സചെപ്പടുത്തുന്നു 

ഫയല് നം. (1) 4668/പി  & ഡി 3/2/2018/പി  & ഡി 3(ഡി ഡി എഫ് എസ്)

(2) പി  & ഡി 3/1/15809/2017/ഭ.വി

എം.ജി.സര്വ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസ്സില്  ഐ.ടി.  അധിഷ്ഠിത

പഠനത്തിനായി  ക്യാമ്പസ്  കൈവ  -  കൈഫ  മറ്റ്  അനുബന്ധ  ഐ.ടി.

പദ്ധതികള്  എന്നിവ  ചെകല്ന്മേപ്രടാണ്  മുഖാന്തിരം  നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ടി

ന്മേപ്രപാജക്ടിന്  ആചെക  ₹  4,76,65,940/-  റൂസ  ഫണ്ടില്  നിന്നും

ചെ	ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്  (സര്വ്വകലാശാല  ഉത്തരവ്  നം.

1227/പി&ഡി3/2020/എംജി.യൂ  തിയതി  04.03.2020).   പദ്ധതി പ്രപകാരം

സര്വ്വകലാശാലയുചെട  14  സ്കൂളുകളില്  സ്മാര്ട്്ട  ക്ലാസ്  റൂമുകള്,

ക്യാമ്പസില്  60  കൈവ-കൈഫ  ന്മേനാഡുകള്  എന്നിവ  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രപസ്തുത  ന്മേപ്രപാജക്ടിചെG  ഒരു  ഉപഘടകമായി  ഉള്

ചെപ്പടുത്തിയിരുന്ന Digital Content Management (System) Software -

CMS,  Online  Career  Development  Training  -  LMS  എന്ന  പദ്ധതി

പ്രപകാരം 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Sl No. Item Price( )₹
1 Servers for Applications 6,03,750/-

2 Dspace - Digital Repository Solution 2,64,072/-

3 Learning Management Software - Moodle 6,81,804/-

ആചെക 15,49,626/-

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ചെസര്വ്വറിന്മേGയും ന്മേസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകളുന്മേടയും ന്മേമല്ന്മേനാട്ടച്ചുമതല

ആര്ക്കാണ്  നല്കിയചെതന്നും  ഇവ  എവിചെടചെയയാണ്

സ്ഥാപിച്ചചെതന്നും  വ്യക്തമല്ല.  ന്മേപ്രപാജക്ട്  പ്രപകാരം  ക്യാമ്പസില്

നടപ്പിലാക്കുന്ന   ഐ.ടി.  അധിഷ്ഠിത  അദ്ധ്യാപന  പ്രപപ്രകിയയില്  ഇവ

എപ്രപകാരമാണ്  വിന്യസിച്്ച  ഉപന്മേയാഗന്മേയാഗ്യമാക്കുന്നചെതന്നത്

സംബന്ധിച്ച  വിശദാംശം  ഫയലില്  ലഭ്യമല്ല.   Dspace ഉപന്മേയാഗിച്്ച

ഡിജിറ്റല്  കൈലപ്രബറി/ആര്കൈക്കവ്  സൃഷ്ടിച്്ച  ആയത്  ഗുണന്മേഭാക്താ-

ക്കള്ക്ക്   ഉപന്മേയാഗന്മേയാഗ്യമാക്കിയിട്ടുന്മേണ്ടാചെയന്നും  ,  Dspace Moodle
എന്നിവ  സ്മാര്ട്്ട  ക്ലാസ്  റൂം  മുന്മേഖനയുള്ള  അദ്ധ്യാപനരീതിയില്

എപ്രപകാരമാണ്  വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്  എന്നും  വ്യക്തമാക്കുവാന്

ആവശ്യചെപ്പട്ടുചെകാണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  എന്ക്വയറി  നല്കിയിരുന്നുചെവ:ിലും

(നം.14/06.10.2021)  ആയതിന്  മറുപടി  ലഭ്യ മാക്ക ിയില്ല .  ആയതി-

നാല്  പ്രപസ്തുത  ഇനങ്ങള്ക്കായി ചെ	ലവായ  ₹  15,49,626/-

തടസ്സചെപ്പടുത്തുന്നു.

3 – 5 സര്വ്വകലാശാലയില്  വിദൂര  വിദ്യാഭ്യാസ  ന്മേകാഴ്സുകള്
തുടങ്ങുന്നതിന് അനുമതിക്കായുള്ള  യു.ജി.സി. വിദഗ്ധസമിതി
പരിന്മേശാധനയുചെട  ആവശ്യത്തിന്  തുക  ചെ	ലവഴിച്ചത്  -
ന്മേകാഴ്സുകള്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിചെG വിശദാംശം ലഭ്യമല്ല - 
₹ 6,04,837/- - യുചെട ചെ	ലവ് തടസ്സചെപ്പടുത്തുന്നു.

എം.ജി.  സര്വ്വകലാശാലയില്  വിദൂര  വിദ്യാഭ്യാസ  ന്മേകാഴ്സുകള്

തുടങ്ങുന്നതിചെG  അനുമതിക്കായുള്ള  യു.ജി.സി.  വിദഗ്ധസമിതി

പരിന്മേശാധനക്ക്  ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് ₹ 6,04,837/-

ചെ	ലവഴിച്ചിരുന്നു  (സര്വകലാശാല  ഉത്തരവ്  നം.  377/ 9/ADA
2020/ , 23.01.2020 MGU വൗച്ചര് നം.750547/23.01.2020). എന്നാല് ഇതു

സംബന്ധമായ ഫയലില്  പ്രപസ്തുത ചെ	ലവ് സംബന്ധമായ അനുബന്ധ

വൗച്ചറുകള്  ഒന്നും  തചെന്ന  ഉള്ചെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നില്ല.  ആയവ

അടിയന്തിരമായി  ലഭ്യമാക്കുവാനും  യു.ജി.സി.  സമിതിയുചെട  ശുപാര്

ശയുചെട  അടിസ്ഥാനത്തില്  സ്വീകരിച്ച  തുടര്നടപടികളുചെട  വിവരവും

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020



70

ന്മേകാഴ്സുകള്  ആരംഭിക്കുന്നതിനായി  നടപടികള്  സ്വീകരിച്ചിട്ടു-

ചെണ്ട:ില്  ആയതിചെG  വിവരവും  ലഭ്യമാക്കുവാനും  ആവശ്യചെപ്പട്്ട

ഓഡിറ്റ്  എന്ക്വയറി  നല്കിയിരുചെന്ന:ിലും  (ഓഡിറ്റ്  എന്ക്വയറി  നം.

12/29.09.2021)  ആയതിന്  മറുപടി  ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല.  വിദൂര

വിദ്യാഭ്യാസ  ന്മേകാഴ്സുകള്  നടത്തുന്നതിന്  യു.ജി.സി.  നാളിതുവചെര

അനുമതി  നല്കിയിട്ടില്ല  എന്്ന  കാണുന്നു.  ചെ	ലവു  തുകയുചെട

വിശദാംശങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാത്തതിചെG അടിസ്ഥാനത്തില് ടി ഇനത്തില്

ചെ	ലവഴിച്ച ₹ 6,04,837/-  തടസ്സചെപ്പടുത്തുന്നു.

3 – 6 ചെപന്ഷന്  ഫണ്ട്  രൂപീകരണം  കാലതാമസം  കൂടാചെത
നടപ്പിലാന്മേക്കണ്ടതാണ്.

1985 -  ചെല മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല നിയമം,  വകുപ്്പ  81

പ്രപകാരം  സര്വ്വകലാശാലയിചെല  ജീവനക്കാര്,  അദ്ധ്യാപകര്,

അനദ്ധ്യാപകര്  എന്നിവരുചെട  ന്മേക്ഷമത്തിനായുളള  ഇന്ഷുറന്സ്,

ചെപന്ഷന്,  ചെപ്രപാവിഡG ്  ഫണ്ട്  എന്നിവയുചെട  കാര്യക്ഷമമായ

സൂക്ഷിപ്പിനും  വിനിന്മേയാഗത്തിനുമായി  നിയമനിര്മ്മാണവും  	ട്ടങ്ങളും

ഓര്ഡിനന്സ് പ്രപകാരം പ്രപാബല്യത്തില് ചെകാണ്ടുവരണചെമന്്ന വ്യവസ്ഥ

ചെ	യ്തിട്ടുചെണ്ട:ിലും  നാളിതുവചെര  നിയമനിര്മ്മാണം  നടത്തി

ചെപന്ഷന് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്്ച സര്ക്കാരിചെG  അംഗീകാരം ന്മേനടിയിട്ടില്ല.

നിലവില്  സര്വ്വകലാശാലയുചെട  തനത്  വരുമാനവും  ന്മേനാണ്  പ്ലാന്

പ്രഗാGും  വിനിന്മേയാഗിച്ചുമാണ്  ചെപന്ഷന്  വിതരണം  നടത്തുന്നത്.

ചെപന്ഷനും  മറ്റ്  ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കുമായി  ഭീമമായ  തുക

ചെ	ലവഴിക്കുന്ന  സാഹ	ര്യത്തില്  ചെപന്ഷന്  ഫണ്ട്  സംബന്ധിക്കുന്ന

നിയമങ്ങള്/	ട്ടങ്ങള് രൂപീകരിക്കാത്തത് സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക് വലിയ

സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ആയിരിക്കുകയാണ്. 

സര്വ്വകലാശാല  ചെപന്ഷന്  കരുതല്  തുകയായി  വിവിധ

കാലയളവില് ആറ് തവണകളായി  ₹  20,65,68,860/-  സ്ഥിരനിന്മേക്ഷപ-
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മായി  ബാ:ില്  നിന്മേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നിലവിചെല  പലിശ  നിരക്കില്

₹ 1,35,07,840/- -  ന്മേയാളം മാപ്രതമാണ് വാര്ഷികമായി പലിശയിനത്തില്

ലഭ്യമാകുന്നത്.  2019 - 2020 വര്ഷം ചെപന്ഷന് ഇനത്തില് ചെ	ലവഴിച്ച

തുകയുചെട  ന്മേകവലം 1.52% മാപ്രതമാണിത്.

സര്വ്വകലാശാലയുചെട ആചെക തനത് വരുമാനവും  (തനത് ഫണ്ട്

+  ന്മേനാണ് -  പ്ലാന് പ്രഗാG ്)  ശമ്പളം,  ചെപന്ഷന് ഇനത്തിലുള്ള ചെ	ലവും

തമ്മിലുള്ള  താരതമ്യത്തിചെG  2016  -  2017  മുതലുള്ള   വിശദാംശം

	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം
ആചെക തനത്

വരുമാനം 
(ന്മേകാടി)

ശമ്പളം
(ന്മേകാടി)

ചെപന്ഷന്
(ന്മേകാടി)

ആചെക ചെ	ലവ്
ശതമാനം

  2016 - 2017 188.56 126.36 46.88 91.87

2017 - 2018 206.44 121.44 75.44 95.37

2018 - 2019 222.24 122.28 63.21 83.46

2019 - 2020 252.18 119.35 80.89 79.4

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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തനത്  വരുമാനത്തിചെG  ശരാശരി  85%  -  ന്മേത്താളം  ചെപന്ഷനും

ശമ്പളത്തിനുമായി  ചെ	ലവഴിന്മേക്കണ്ട  സ്ഥിതിയാണ്  നിലവിലുള്ളത്.

സര്വകലാശാലയുചെട  പ്രപധാന  തനത്  വരുമാന  ന്മേപ്രസാതസുകള്

ആയിരുന്ന  സാപ്രശയ  സ്ഥാപനങ്ങള്  സര്വ്വകലാശാലയില്  നിന്്ന

മാറ്റചെപ്പടുകയും  തനത്  വരുമാനത്തില്  കാര്യമായ  വര്ധനവ്

ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെ	യ്യുന്മേമ്പാള്തചെന്ന  2019 –  ചെല ശമ്പള/ചെപന്ഷന്

റിവിഷചെG  അധിക  ഭാരംകൂടി  വരുന്നന്മേതാടുകൂചെട   സര്വ്വകലാശാല-

യുചെട  സാമ്പത്തികസ്ഥിതിചെയ അത്  കാര്യമായി  ബാധിക്കുചെമന്നതില്

സംശയമില്ല.  ഇന്മേപ്പാള് തചെന്ന തനത്  വരുമാനത്തിചെG സിംഹഭാഗവും

ചെപന്ഷനും ശമ്പളത്തിനും മറ്റ്  ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കും ചെ	ലവഴിക്കുന്ന-

തിനാല്  സര്വ്വകലാശാലയുചെട  വികസനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  നിലച്ച

മട്ടാണ്  (2019  –  2020  -  ചെല  ആചെക  തനതു  വരുമാനമായ

252.18  ന്മേകാടിയില്  ന്മേകവലം  11.62  ന്മേകാടി  രൂപ  മാപ്രതമാണ്  (4.6%)

അക്കാദമിക്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും,  വികസന പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും,

വിദ്യാര്ത്ഥി  ന്മേക്ഷമത്തിനും   ന്മേവണ്ടി   തനത്  ഫണ്ടില്  നിന്നും

ചെ	ലവഴിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്).  സര്വ്വകലാശാലയുചെട സാമ്പത്തിക

ഭപ്രദത  മുന്നില്  കണ്ട്  ചെപന്ഷന്  ബാധ്യത  ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി

അടിയന്തിരമായി  ചെപന്ഷന്  ഫണ്ട്  രൂപീകരിക്കുന്നതിന്  സര്

ക്കാരിന്മേനാട് ശുപാര്ശ ചെ	യ്യാവുന്നതാണ്.

3 – 7 ചെപന്ഷന് കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്  -  റിന്മേസ്റ്റാന്മേറഷന് സമയബന്ധിതമായി
നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുചെട ചെപന്ഷന് കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന് ജി.ഒ.(പി)

നം.254/2002/ഫിന്. തീയതി 27.04.2002 കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന് ഫാക്ടര് ന്മേടബിള്

പ്രപകാരം  09.01.2002  പ്രപാബല്യത്തില്  56  വയസില്  വിരമിക്കുന്ന

ജീവനക്കാരചെG  കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്  ഫാക്ടര്  11.10  ഉം  60  വയസില്

വിരമിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരചെG  കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്  ഫാക്ടര്   09.81  ആണ്.
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ന്മേകരള സര്വ്വീസ്  റൂള് പാര്ട്്ട   III കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന് 	ട്ടങ്ങളില് 	ട്ടം  6( ) 1A
പ്രപകാരം കമ്മ്യൂന്മേട്ടന് മൂലം  ചെപന്ഷനില് കുറവ്  വന്ന തിയതി  മുതല്

കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്  ഫാക്ടര്  റൗണ്ട്  ചെ	യ്ത  സംഖ്യയ്ക്ക്  തുല്യമായ

വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ന്മേശഷം ചെപന്ഷന് പുനസ്ഥാപിന്മേക്കണ്ടതാണ്.  എന്നാല്

ചെപന്ഷന്  രജിസ്റ്ററുകള്  പരിന്മേശാധിച്ചതില്നിന്നും  സര്വ്വകലാശാല-

യില്നിന്്ന  60  വയസില്  വിരമിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുചെട  കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്

ഭാഗം  പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതില്  ഈ  	ട്ടം  പാലിക്കചെപ്പടുന്നില്ല  എന്്ന

കാണുന്നു. ഉദാ. 	ുവചെട ന്മേ	ര് ക്കുന്നു.

പ്രകമ
നം. ന്മേപര്

ചെപന്ഷന്
ആരംഭിച്ച
തിയതി

കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്
പുനഃസ്ഥാപി-

ക്കല്
കാലയളവ്

കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന് 
ഭാഗം 

പുനഃസ്ഥാപിച്ച
തിയതി

കാലാവധി

1 ന്മേഡാ. ശ:ര് ശശിധര് 01.04.2007 10 വര്ഷം 01.11.2019 12 വര്ഷം
07 മാസം

2 ന്മേഡാ. എം.പി. മത്തായി 01.04.2007 10 വര്ഷം 01.11.2019 12 വര്ഷം
07 മാസം

3 ന്മേഡാ. സി. സുകുമാര ന്മേമന്മേനാന് 01.04.2008 10 വര്ഷം 01.05.2020 12 വര്ഷം
01 മാസം

4 ന്മേഡാ. രാജന് ഗുരുക്കള് 01.06.2008 10 വര്ഷം
രജിസ്റ്റര് പ്രപകാരം

ഇതുവചെര
പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

-

09.09.2021 -  ചെല  619/ 8//657/2021 -  AdA നമ്പര് സര്വ്വകലാശാല

ഉത്തരവ് പ്രപകാരം  60 വയസില് വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുചെട കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്

ഭാഗം12-ാാം  വര്ഷത്തില്  പുനസ്ഥാപിച്ച  സംഗതികളില്  മുന്കാല

പ്രപാബല്യന്മേത്താചെട  പ്രകമപ്പടുത്തി  നല്കിയിട്ടുചെണ്ടന്നും.  ന്മേമല്  പട്ടിക

പ്രപകാരമുള്ള  ജീവനക്കാരുചെട  കാര്യത്തില്  അപാകതകള്  പരിഹരി-

ക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്  കൈകചെക്കാണ്ട്  വരുകയാചെണന്നും

സര്വ്വകലാശാല അധികൃതര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുചെട

ചെപന്ഷന്  കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്  സമയബന്ധിതമായി  പുനസ്ഥാപിക്കാ-

തിരിക്കുകയും  വിരമിച്ച  ജീവനക്കാര്  നിയമനടപടികള്  സ്വീകരിക്കു-

കയും  ചെ	യ്താല്  അത്  സര്വ്വകലാശാലക്ക്  അനു	ിതമായിരിക്കും.

അന്മേതാചെടാപ്പം  സമയപരിധി  കഴി  ഞ്ഞതുമൂലം  അരിയര്  തുക
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നല്ന്മേകണ്ടിവരുന്മേമ്പാള്  ആയത്  അധിക  ബാധ്യതയായും

മാറുചെമന്നതിനാല്  യഥാസമയം  ചെപന്ഷന്  കമ്മ്യൂന്മേട്ടഷന്  ഭാഗം

പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതില് പ്രശദ്ധപുലര്ന്മേത്തണ്ടതാണ്.

3 – 8 1960  –  ചെല  ന്മേകരള ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്  ചെമഡിക്കല്
അറ്റന്ഡന്സ് റൂള്സ് - 	ട്ടങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ല.

2019 - 2020 കാലയളവിചെല  ചെമഡിക്കല് ചെക്ലയിം സംബന്ധമായി,

	ികിത്സക്കായുള്ള പലിശരഹിത മുന്കൂര് അനുവദിക്കലും അതിചെG

പ്രകമീകരണവുമായി   ബന്ധചെപ്പട്ട    ഫയലുകളും  ചെമഡിക്കല്    -  റീ

ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ് ഫയലുകളും   പരിന്മേശാധിച്ചതില്, 1960 –  ചെല ന്മേകരള

ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്  ചെമഡിക്കല്  അറ്റന്ഡന്സ്  റൂള്സ്

നിബന്ധനകള്  പാലിക്കാത്തതായി  കാണുന്നു.  ചെമഡിക്കല്   റീ  -

ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ്,  	ികിത്സക്കായി  പലിശരഹിത  മുന്കൂര്

അനുവദിക്കല്  എന്നിവയുചെട  നടപടിപ്രകമങ്ങള്ക്ക് എം.ജി.യൂണി-

ന്മേവഴ്സിറ്റി ആധാരമാക്കിയിട്ട ുള്ളത്   1960 – ചെല ന്മേകരള ഗവണ്ചെമG ്

സര്വ്വG ്സ് ചെമഡിക്കല് അറ്റന്ഡന്സ് റൂള്സ്  ആചെണന്നുള്ള വിവരം

13.09.2021 - ചെല ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം.10/2019-20 – ന് മറുപടിയായി

സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്റിചെന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

. .( ) .40658/ 2/1985/  G O P No G H&FWD തീയതി  18.10.1985  പ്രപകാരം

ചെപാതുന്മേമഖലാ  സ്ഥാപനങ്ങളുന്മേടയും  സ്വയം  ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങ-

ളുന്മേടയും  ചെമഡിക്കല്  റീ  -  ഇംന്മേബഴച്െമGിചെG  ചെക്ലയിമുകള്  അതാതു

സ്ഥാപനങ്ങള്  തചെന്ന  തീര്പ്പാക്കുന്നതിന്  അനുമതി  നല്കി

ഉത്തരവായിട്ടുചെണ്ട:ിലും  1960 –  ചെല ന്മേകരള ഗവണ്ചെമG ് സര്വ്വG ്സ്

ചെമഡിക്കല്  അറ്റന്ഡന്സ്  റൂള്സ്  പ്രപകാരമുള്ള  നടപടിപ്രകമങ്ങള്

പാലിക്കുന്നതില്  നിന്്ന  ഒഴിവ്  നല്കയിട്ടില്ല.  മാപ്രതമല്ല  . .( ) .60/G O P No
2007/ .  Fin തീയതി  15.02.2007  പ്രപകാരം ഇ.എസ്.ഐ.  സ്കീം  ബാധക-

മല്ലാത്ത  എല്ലാ  ചെപാതുന്മേമഖലാ  സ്ഥാപനങ്ങളും  സ്വയംഭരണ
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സ്ഥാപനങ്ങളും  1960  –  ചെല  ന്മേകരള  ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്

ചെമഡിക്കല്  അറ്റന്ഡന്സ്  റൂള്സ്  ബാധകമായിരിക്കുചെമന്നും

സ്ഥാപന ന്മേമധാവികളുചെട സാമ്പത്തിക അനുമതിക്ക് മുകളില് വരുന്ന

സംഗതികളില്  /  -  DMO DHS ചെG  അനുമതിക്കും  സ്പ്രകൂട്ടനിക്കും

അന്മേപക്ഷകള് വിന്മേധയമാക്കണചെമന്നും ഉത്തരവ് പുറചെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

2019  -  2020  വാര്ഷിക  കണക്ക്  പ്രപകാരം  ചെമഡിക്കല്

റീ -  ഇന്മേബഴച്െമG ് ഇനത്തില് ചെ	ലവഴിച്ച ₹ 29,43,124/-  -  യും  പലിശ

രഹിത  മുന്കൂര്  അനുവദിച്ച  ഇനത്തിചെല  ₹  31,05,000/-  -  യും

ഉള്ചെപ്പചെട ₹ 60,48,124/- - യാണ് സര്വ്വകലാശാല പ്രപസ്തുത ഇനത്തില്

ചെ	ലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ചെമഡിക്കല് റീ  -  ഇംന്മേബഴച്െമGുമായി ബന്ധചെപ്പട്്ട

ഓഡിറ്റിചെG  പ്രശദ്ധയില്ചെപ്പട്ട  പ്രപധാന  അപാകതകള്  	ുവചെട

ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

1. സര്ക്കാര് എമ്പാനല് ചെ	യ്യാത്ത സ്വകാര്യ ന്മേഹാസ്പിറ്റലുകളിചെല 
	ികിത്സക്ക്  പലിശ  രഹിത  മുന്കൂര്,  ചെമഡിക്കല്
റീ - ഇന്മേമ്പഴ്സച്െമG ് എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നു .

1960  –  ചെല  ന്മേകരള  ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്  ചെമഡിക്കല്

അറ്റGന്സ്  റൂള്സ്,  റൂള്  8  പ്രപകാരം  സ്വകാര്യ  ആശുപപ്രതികളിചെല

	ികിത്സ  സംബന്ധിച്ച  മാര്ഗ്ഗ  നിര്ന്മേദശങ്ങള്  പുറചെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സര്ക്കാര്  എമ്പാനല്ഡ്   ആയിട്ടുള്ള  സ്വകാര്യ  ആശുപപ്രതികളിചെല

	ികിത്സാചെ	ലവുകള് മാപ്രതന്മേമ റീ - ഇംന്മേബഴ്സച്െമGിന് അര്ഹതയുള്ളൂ

എന്്ന  പ്രപസ്തുത  റൂളില്  പ്രപതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സര്ക്കാര്  കാലകാല-

ങ്ങളായി  വിവിധ  ഉത്തരവുകള്/സര്ക്കുലറുകളിലൂചെട  (പ്രപധാനചെപ്പട്ട

ഉത്തരവുകള്/സര്ക്കുലറുകള്  	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു)   170  -  ല് പരം

സ്വകാര്യ  ആശുപപ്രതികചെള  എമ്പാനല്ഡ്  ന്മേഹാസ്പിറ്റലുകളാക്കി

പ്രപഖ്യാപിക്കുകയും ചെ	യത്ിട്ടുണ്ട്.

(1) . .( ) .45/1997/   18.02.1997G O P No H&FWD Dated
(2) . .( ) .144/2013/   22.04.2013G O P No H&FWD Dated
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(3) . .( ) .10/2016/   21.01.2016G O P No H&FWD Dated
(4) . .( ) .83/2017/   28.12.2017G O P No H&FWD Dated
(5) . .( ) .75/2018/   17.05.2018G O P No H&FWD Dated
(6)  . 24623/ 2/2012/   11.07.2012Circular No G H&FWD dt

എന്നാല്  സര്വ്വകലാശാലയിചെല  ജീവനക്കാര്ക്ക്  സര്ക്കാര്

എമ്പാനല്ഡ്  ആയി  ന്മേനാട്ടികൈഫ  ചെ	യ്യാത്ത  സ്വകാര്യ

ആശുപപ്രതികളിചെല  	ികിത്സ ാ ചെ	ലവുകള് ക്കും  പലിശരഹിത

മുന്കൂര്,  ചെമഡിക്കല്  റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ്  എന്നിവ  അനുവദിച്ചു

വരുന്നതായി കാണുന്നു. 

ഇതു സംബന്ധിച്്ച 13.09.2021 – ല് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി

നം.10( 3)/2019-20 – ന് മറുപടിയായി ധനകാര്യ വകുപ്പിചെG 12.06.2020 -

ചെല  പരിപപ്രതം  നം.34/2020/ധന. പ്രപകാരം  സര്ക്കാര്  എമ്പാനല്ഡ്

ആയി  ന്മേനാട്ടികൈഫ  ചെ	യ്യാത്ത  സ്വകാര്യ  ആശുപപ്രതികളിചെല

	ികിത്സാചെ	ലവുകളില്  പ്രപതിപൂരണം  അനുവദിക്കുന്നില്ലന്ന  വിവരം

സര്വ്വകലാശാല  ഓഡിറ്റിചെന  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സര്വ്വകലാശാലയുചെട

സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതി  പരിഗണിച്്ച  സര്ക്കാര്  ആശുപപ്രതികളിചെല

ന്മേസവനം  പ്രപന്മേയാജനചെപ്പടുത്തന്നതിന്  കൂടുതല്  മുന്ഗണന  നല്ന്മേക-

ണ്ടതുംസര്ക്കാര് എമ്പാനല്ഡ്  ആയി ന്മേനാട്ടികൈഫ ചെ	യ്യാത്ത സ്വകാര്യ

ആശുപപ്രതികളിചെല  	ികിത്സാ  ചെ	ലവുകളുചെട  റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ്

നിരുത്സാഹചെപ്പടുന്മേത്തണ്ടതുമാണ്. 

2. 	ികിത്സയുചെട  ഭാഗമായി  വരുന്ന  പരിന്മേശാധനകള്,  മരുന്നുകള്
എന്നിവയ്ക്ക്  ഗവണ്ചെമG ്  ന്മേററ്റ്  ലഭ്യമല്ലാത്ത  സംഗതികളില്
റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമGിനായി  തുകകള്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്  

/ - DMO DHS ചെG അഭിപ്രപായം ന്മേതടുന്നില്ല.

സര്ക്കാര്  റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ്  ഐറ്റമായി  അന്മേലാപ്പതി,

ന്മേഹാമിന്മേയാ,  ആയ്യുര്ന്മേവദ  	ികിത്സയുചെട  ഭാഗമായുള്ള  ക്ലിനിക്കല്

ചെടസ്റ്റുകള് ,  മരുന്നുകള്,  	ികിത്സാ  ഉപകരണങ്ങള്  എന്നിവയ്ക്ക്
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ഡയറക്ടര്  ഓഫ്  ചെഹല്ത്ത്  സര്വ്വീസിചെG  ശിപാര്ശയിന്മേ�ല്

ചെഹല്ത്ത്  ആG ്  ഫാമിലി  ചെവല്ഫയര്  ഡിപ്പാര്ട്്ടചെമG ്

പുറചെപ്പടുവിക്കുന്ന  വിവിധ  ഉത്തരവുകളിലൂചെട 1960  –  ചെല  ന്മേകരള

ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്  ചെമഡിക്കല്  അറ്റന്ഡന്സ്  റൂള്സില്

ഉള്ചെപ്പടുത്തുകയും  അതിചെG  അടിസ്ഥാനത്തില്  ജീവനക്കാരുചെട

/ആപ്രശിതരുചെട  	ികിത്സാ  ചെ	ലവുകളില്   റീ  -  ഇന്മേമ്പഴ്സച്െമG ്  തുക

നിശ്ചയിച്്ച നല്കുകയുമാണ് ചെ	യ്ത്  വരുന്നത്.  എന്നാല് ആധുനീക

	ികിത്സാ  രീതിയുചെട  അനുദിന  വളര്ച്ചയുചെട  ഭാഗമായുള്ള  പുതിയ

	ികിത്സാ  രീതികളുന്മേടയും  മരുന്നുകളുന്മേടയും  നിരക്കുകള്  പ്രപസ്തുത

ഉത്തരവുകളില്  ഉള്ചെപ്പടാത്ത  സാഹ	ര്യങ്ങള്  ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

യൂണിന്മേവഴ്സിറ്റിയിചെല  ചെമഡിക്കല് റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമGിചെG ചെക്ലയി-

മുകളില്  ഇപ്രപകാരമുള്ള  അവസരങ്ങളില്  തുക  നിശ്ചയിക്കുന്ന-

തിനായി  സര്വ്വകലാശാല  ഓണററി  ചെമഡിക്കല്  ഡയറക്ടറുചെട

അഭിപ്രപായം  ന്മേതടുകയും  അന്മേ�ഹം  അനുവദനീയമാണന്്ന  അറിയി-

ക്കുന്ന പക്ഷം ആര്.സി.സി./പ്രശീ	ിത്തിര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട ന്മേഫാര്

ചെമ ഡിക്കല് സയന്സ് ആന്ഡ് ചെടക്ന്മേനാളജി/ചെസന്പ്രടല് ഗവണ്ചെമG ്

ചെഹല്ത്ത്  സ്കീം  തിരുവനന്തപുരം  എന്നിവയുചെട  ന്മേററ്റ്  അനുസരിച്്ച

പ്രപതിപൂരണം  ചെ	യ്തുവരികയും  ചെ	യ്യുന്ന  രീതിയാണ്  പിന്തുടര്ന്നു

വരുന്നത്.  ഉദാഹരണമായി  കത്ത്  നം.5365/41/എ (2)/2019/VI ഭ.വി.

പ്രപകാരം  	ികിത്സാ  ഉപകരണങ്ങള്/പരിന്മേശാധനകളായ  (1),  DVT
, (2)    , (3)    (Charge Neuron Delivery catheter Axium prime coil Base

),   (4)    ( - -   )  Platinum Y connector AO Vave Double play എന്നിവയുചെട

ഗവണ്ചെമG ്  നിരക്കിലുള്ള  	ാര്ജ്ജുകള്  അറിയിക്കണം  എന്്ന

കാണിച്്ച  30.10.2020 -  ല്  പ്രശീ	ിത്തിര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട  ന്മേഫാര്

ചെമ ഡിക്കല്  സയന്സ്  ആന്ഡ്  ചെടക്ന്മേനാളജിയിന്മേലക്ക്  കത്ത്

അയയ്ക്കുകയും  മറുപടിയായി  01.01.2020  -  ചെല  കത്ത്  പ്രപകാരം

പ്രശീ	ിത്തിര  തിരുനാള്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട  ന്മേഫാര്  ചെമ ഡിക്കല്  സയന്സ്
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ആന്ഡ്  ചെടക്ന്മേനാളജി  പ്രപസ്തുത  	ികിത്സാ  ഉപകരണങ്ങള്

/പരിന്മേശാധനകളുചെട  ആവന്മേറജ്  നിരക്കുകള്  അറിയിക്കുകയുമാണ്

ഉണ്ടായത്. 

സര്ക്കാര്  ഉത്തരവുകളിലൂചെട  സര്ക്കാര്  ജീവനക്കാരുചെട

	ികിത്സയ്ക്കായി  എമ്പാനല്ഡ്  ആയി  ന്മേനാട്ടികൈഫ  ചെ	യ്തിട്ടുള്ള

ന്മേഹാസ്പിറ്റലുകള്  ആണ്  പ്രശീ	ിത്തിര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട  ന്മേഫാര്

ചെമ ഡിക്കല്  സയന്സ്  ആന്ഡ്  ചെടക്ന്മേനാളജി,  റീജണല്  ക്യാന്സര്

ചെസGര് എന്നിവ. മാപ്രതമല്ല ഇവിടുചെത്ത 	ികിത്സാ നിരക്കുകള് ഗവണ്- 

ചെമG ്  നിരക്കിലുള്ള  	ാര്ജ്ജുകള്  ആയിരിക്കുകയില്ല.  പുതിയതായി

ഉള്ചെപ്പടുന്മേത്തണ്ട  	ികിത്സാ  രീതികളും  മരുന്നുകളും  	ികിത്സാ

ഉപകരണങ്ങളും  1960  –  ചെല  ന്മേകരള  ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്

ചെമഡിക്കല് അറ്റന്ഡന്സ് റൂള്സില് ഉള്ചെപ്പടുത്തുകയും അവയുചെട

നിരക്കുകള്  നിശ്ചയിച്്ച  സര്ക്കാരിന്  ശിപാര്ശ  നല്കി  വരുകയും

ചെ	യ്യുന്നത്  /  DMO DHS ആണ്.  ന്മേകരള  ഗവണ്ചെമG ്  സര്വ്വG ്സ്

ചെമഡിക്കല്  അറ്റന്ഡന്സ്  റൂള്സിന്മേനാട്  ബന്ധചെപ്പട്ട  	ികിത്സാ

രീതികള്, നിരക്കുകള് എന്നിവയില് ഉള്ള സംശയങ്ങളില് സര്വ്വകലാ-

ശാലയ്ക്കും  ആന്മേരാഗ്യ  വകുപ്്പ  ഡയറക്ടറില്  നിന്്ന  അഭിപ്രപായം

ന്മേതടാവുന്നതാണ്.  ഉ	ിതമായ  തീരുമാനചെമടുക്കുന്നതിനായി  സിന്ഡി-

ന്മേക്കറ്റിചെG പ്രശദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3. പ്രപസവവുമായി ബന്ധചെപ്പട്ട ചെ	ലവുകള്   റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ് 
ചെ	യത്് നല്കുന്നു

2019 - 2020  കാലയളവിചെല  ചെമഡിക്കല് ചെക്ലയിം സംബന്ധമായ

ഫയലുകള്  പരിന്മേശാധിച്ചതില്, സര്വ്വകലാശാലയിചെല ജീവനക്കാര്ക്ക്/

ആപ്രശിതര്ക്ക്  പ്രപസവവുമായി  ബന്ധചെപ്പട്ട  ചെ	ലവുകളിന്മേ�ലുള്ള  റീ  -

ഇന്മേമ്പഴ്സച്െമG ്  അനുവദിക്കുന്നതായി  പ്രശദ്ധയില്ചെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  1960  –

ചെല ന്മേകരള ഗവണ്ചെമG ് സര്വ്വG ്സ് ചെമഡിക്കല് അറ്റന്ഡന്സ് റൂള്,

	ട്ടം  3  ( )  e പ്രപകാരം  ചെമഡിക്കല്  അറ്റന്ഡന്സ്  എന്നത്  ചെകാണ്ട്
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വിവക്ഷിക്കുന്നത്   ന്മേരാഗാവസ്ഥന്മേയാ  ക്ഷതങ്ങള്  മൂലന്മേമാ  വിദഗ്ധ

	ികിത്സയും  പരി	രണവും  ഒരു  അംഗീകൃത  ചെമഡിക്കല്

പ്രപഫഷണലിചെG  നിര്ന്മേ�ശപ്രപകാരം  ലഭ്യമാക്കുക  എന്നുള്ളതാണ്.  ഒരു

സാധാരണ  പ്രപസവം  എന്നത്  ഈ  നിര്വ	നത്തില്ചെപ്പടുന്നതല്ല.

അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന  പ്രപസവവുമായി  ബന്ധചെപ്പട്ട  ചെ	ലവുകളില്

ന്മേമലുള്ള  റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ്  അനുവദിക്കുന്നത്  പ്രകമപ്രപകാരമല്ല.

തുടര്കാലയളവുകളില്  പ്രപസവവുമായി  ബന്ധചെപ്പട്ട  ചെ	ലവുകളിന്മേ�-

ലുള്ള റീ - ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ് നിരുത്സാഹചെപ്പടുന്മേത്തണ്ടതാണ്.

4. 	ികിത്സക്കായി പലിശരഹിത മുന്കൂര് അനുവദിക്കല് നടപടി
പ്രകമങ്ങളില് വീഴ്	

      18.02.1997  -  ചെല  ജി.ഒ.(പി)നം.45/1997/  –  H&FWD പ്രപകാരം,

ചെമഡിക്കല് ഓഫീസറുചെട ശിപാര്ശ പ്രപകാരമുള്ള പ്രപതീക്ഷിത 	ികിത്സാ

ചെ	ലവിചെG  75%  തുക  പലിശരഹിത മുന്കൂര് അനുവദിക്കാനാവുന്ന-

താചെണന്്ന  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  സര്വ്വകലാശാലയില്

2019  -  2020  വര്ഷം  	ികിത്സക്കായുള്ള  പലിശരഹിത  മുന്കൂര്

അനുവദിക്കലുകളില് ഭൂരിഭാഗം അന്മേപക്ഷകളിലും  75%  എന്ന പരിധി

പാലിക്കാചെത  പ്രപതീക്ഷിത 	ികിത്സാ  ചെ	ലവ്  അന്മേതപടി  അംഗീകരിച്്ച

നല്കിവരുന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്  

ത�ൂലം  	ികത്സാ  പൂര്ത്തിയായി  മുന്കൂര്  പ്രകമീകരിക്കുന്ന

ന്മേവളയില്  വന്തുക  തിരിചെക  അടയ്ക്കുന്ന  സ്ഥിതിവിന്മേശഷവും

സംജാതമാകുന്നു.   അനുവദനീയ  പരിധിക്ക്  പുറത്ത്  മുന്കൂര്

നല്കിയ ഏതാനും  ഉദാഹരണങ്ങള് 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്
തസ്തിക

പ്രപതീക്ഷിത
	ികിത്സാ
ചെ	ലവ് 

(₹)

അനുവദന
ാീ യമായ 
മുന്കൂര് 
തുക (₹)

അനുവദിച്ച
തുക
(₹)

യഥാര്ത്ഥ 
ചെ	ലവ് 

(₹)

തിരിച്ചടച്ച
തുക 

(₹)

1 ഉമാ ന്മേദവി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

6,00,000/- 4,50,000/- 5,00,000/- 2,62,671/- 2,37,329/-

2 സിബി മാത്യു
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

1,25,000/- 93,750/- 1,25,000/- 40,101/- 84,899/-
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3 സിബി മാത്യു
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

2,00,000/- 1,50,000/- 2,00,000/- 200000/- -

4
അനിതാ കുമാരി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

2,00,000/- 1,50,000/- 1,75,000/- 38,425/-

     1,42,094/
-

(₹ 5,519/-
പലിശ

ഉള്ചെപ്പചെട)

5
റ്റി.ഡി. പ്രപസന്നന് 
അസിസ്റ്റG ് ചെസക്ഷന്
ഓഫീസര്

2,00,000/- 1,50,000/- 2,00,000/- 1,58,960/- 41,040/-

6
ന്മേജാണ് അഗസ്റ്റിന് 
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ്

1,30,000/- 97,500/- 1,30,000/- 89,897/- 40,103/-

പ്രപതീക്ഷിത  	ികിത്സാ  ചെ	ലവ്  തചെന്ന   പലിശരഹിത  മുന്കൂര്

അനുവദിച്്ച നല്കുന്നതുമൂലം പലന്മേപ്പാഴും ജീവനക്കാരില് നിന്്ന തുക

തിരിചെക ഈടാന്മേക്കണ്ടതായാണ് വരുന്നത്. മാപ്രതമല്ല 	ില ന്മേകസുകളില്

മുന്കൂര്  പ്രകമീകരണപ്രപകാരം  തിരിചെക  അടവാന്മേക്കണ്ട  തുകയ്ക്ക്

തവണകളായി  അടവാക്കുന്നതിനുള്ള  അനുമതിയും  നല്കിവരു-

ന്നതായി കാണുന്നു. 

5. പലിശരഹിത മുന്കൂര് പ്രകമീകരണം - സമയ പരിധി
പാലിക്കുന്നില്ല

. .( ) .298/2001/   20.11.2001  G O P No H&FWD Dated പ്രപകാരം,  മുന്

കൂര്  പ്രകമീകരണത്തിനായി  തുക  അനുവദിച്്ച  3  മാസത്തിനുള്ളില്

യൂട്ടികൈലന്മേസഷന്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും  ആറു  മാസത്തിനുള്ളില്  മുന്കൂര്

തുകയുചെട  പ്രകമീകരണവും  നടന്മേത്തണ്ടതാണ്.  സമയ  പരിധി

കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള  സംഗതികളില്  12%  (വാര്ഷികം)  പിഴപ്പലിശ

കണക്കാക്കി മുന്കൂര് തുക പ്രകമീകരിന്മേക്കണ്ടതുമാണ്.  എന്നാല് സര്

വ്വകലാശാലയിചെല  പലിശരഹിത  മുന്കൂര്  പ്രകമീകരണത്തില്  സമയ

ക്ലിപ്തത  പാലിക്കാത്ത  സന്ദര്ഭങ്ങളില്  പിഴ  പലിശ

ഈടാക്കാതിരിക്കുകന്മേയാ കുറവായി ഈടാക്കുകന്മേയാ ചെ	യ്തുവരുന്ന-

തായി  കാണുന്നു.  ഈടാക്കുന്ന  സംഗതികളില്  അനുവദനീയമായ

	ികിത്സാ ചെ	ലവ്  മുന്കൂറില് നിന്്ന കുറയ്ക്കുന്ന തുകയക്്ക്  പലിശ
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ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം ന്മേഹാസ്പിറ്റല് ബില് തുക മുന്കൂറില് നിന്്ന

കുറയ്ക്കുന്ന  തുകയ്ക്ക്  പലിശ  കണക്കാക്കി  ഈടാക്കി

വരുന്നതായാണ്  കാണുന്നത്.  	ില  ഉദാഹരണങ്ങള്  	ുവചെട

ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

പ്രകമ
നം.

ന്മേപര്
തസ്തിക

 അനുവദിച്ച
മുന്കൂര് വിവരങ്ങള്

അനുവദ
നീയമായ
	ികിത്സാ
ചെ	ലവ്

(₹)

മുന്കൂര് 
പ്രകമീകരിച്ച 
വിവരങ്ങള് റിമാര്ക്സ്

തുക
(₹)

തീയതി തുക
(₹)

തീയതി

1 ഉമാ ന്മേദവി
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 5,00,000 05.03.2000 2,62,671 2,37,329 21.12.2020 പിഴപ്പലിശ

ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2 സിബി മാത്യു
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര് 1,25,000 23.02.2019 40,101 84,899 18.10.2019

പിഴപ്പലിശ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

₹ 654/- 

3
റ്റി.ഡി.പ്രപസന്നന് 
അസിസ്റ്റG ് 
ചെസക്ഷന് ഓഫീസര്

2,00,000 27.12.2019 1,58,960 41,040 15.06.2020 പിഴപ്പലിശ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

4 ന്മേജാണ് അഗസ്റ്റിന് 
ക്ലറിക്കല് അസിസ്റ്റG ് 1,30,000 20.02.2020 89,897 40,103 11.01.2021

പിഴപ്പലിശ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

₹ 325/- 

പ്രപന്മേത്യക  സാഹ	ര്യങ്ങള്  ഒഴിചെക  പലിശരഹിത  മുന്കൂര്

പ്രകമീകരണത്തിനായി  തുക  അനുവദിച്്ച  3  മാസത്തിനുള്ളില്  തചെന്ന 

യൂട്ടികൈലന്മേസഷന്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും  ആറു  മാസത്തിനുള്ളില്  മുന്കൂര്

തുകയുചെട  പ്രകമീകരണവും  നടത്തുന്നതിന്  ആവശ്യമായ  നടപടികള്

സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.

6. 	ികിത്സാ ചെ	ലവിചെG അനുവദനീയമായ തുകയുചെട  
പ്രപതിപൂരണം -  സര്ക്കാര് നിരക്ക് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല

സര്ക്കാര്  അംഗീകൃത  സ്വകാര്യ  ആശുപപ്രതികളിചെല  	ികിത്സാ

ചെ	ലവുകള്   റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സ്  ചെ	യ്തു  നല്കുന്നത്  സംബന്ധിച്്ച

സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  നം.സ.ഉ.(എം.എസ്)  നം.122/2020/ധന.  തീയതി

23.11.2020  പ്രപകാരം,  ധനകാര്യവകുപ്്പ  പരിന്മേശാധിച്്ച  ആന്മേരാഗ്യവകുപ്്പ

ഡയറക്ടര്/ജില്ലാ  ചെമ ഡിക്കല്  ഓഫീസര്  അനുവദിക്കാചെമന്്ന
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അറിയിക്കുന്ന  തുകയുചെട  80%  മാപ്രതന്മേമ  അനുവദിക്കാനാവൂ  എന്നും

ഐ.വി.എഫ്.  	ികിത്സാ ഒഴിചെക ഇത് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ചെമഡിക്കല്

റീ  -  ഇംന്മേമ്പഴ്സച്െമG ്  അന്മേപക്ഷകള്ക്കും  മുന്കൂര്  പ്രപാബല്യന്മേത്താചെട

ബാധകമായിരിക്കുചെമന്നും ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്.

സര്വ്വകലാശാലയുചെട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്്ച സ്വകാര്യ

ആശുപപ്രതികളിചെല  	ികിത്സ  ന്മേതടുന്നതിചെG  ബാഹുല്യം  കുറച്്ച  സര്

ക്കാര്  ആശുപപ്രതികളിചെല  ന്മേസവനം  പ്രപന്മേയാജനചെപ്പടുത്തുന്ന-

തിനുന്മേവണ്ടി  സര്ക്കാര്  അംഗീകൃത  പട്ടികയില്  ഉള്ചെപ്പട്ട  സ്വകാര്യ

ആശുപപ്രതികളിചെല  	ികിത്സാ  ചെ	ലവുമായി  ബന്ധചെപ്പട്ട

അന്മേപക്ഷകളില്  സര്ക്കാര്  ജീവനക്കാര്ക്ക്  ബാധകമാക്കിയിട്ടു-

ള്ളതുന്മേപാചെല അനുവദനീയമായ തുകയുചെട 80% പ്രപതിപൂരണം ചെ	യ്ത്

നല്കുന്നതിനും   സര്ക്കാര്  എംപാനല്ഡ്  ആയി  ന്മേനാട്ടികൈഫ

ചെ	യ്യാത്ത  സ്വകാര്യ  ആശുപപ്രതികളിചെല  	ികിത്സാ  ചെ	ലവുകളുചെട

റീ  -  ഇംന്മേബഴ്സച്െമG ് പൂര്ണ്ണമായും നിരാകരിന്മേക്കണ്ടതിനുമാവശ്യമായ

നടപടികള്  കൈകചെകാള്ളുന്നതു  സംബന്ധിച്്ച  ഉ	ിതമായ  തീരുമാനം

കൈകചെകാള്ളുന്നതിനായി  സിന്ഡിന്മേക്കറ്റിചെG  പ്രശദ്ധ  ക്ഷണിച്ചു

ചെകാള്ളുന്നു. 

3 – 9 ഓണന്മേററിയം,  ലീഗല്  	ാര്ജ്  എന്നിവയില്  നിന്നും  ആദായ
നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

1961  -  ചെല  ആദായനികുതി  നിയമത്തിചെല  ചെസക്ഷന്  194  J

അനുസരിച്ച്,  ഒരു  വ്യക്തി,  ഒരു  സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തില്  ₹  30,000  -  ല്

കൂടുതല്  ഓണന്മേററിയം/ന്മേവതനം  ഇനത്തില്  കൈകപ്പറ്റിയാല്  ന്മേപ്രസാതസ്സില്

നിന്നും  10  %  നിരക്കില്  ആദായനികുതി  ഈടാക്കണചെമന്ന്  വ്യക്തമാ-

ക്കിയിട്ടുണ്്ട.  എന്നാല്,  സര്വകലാശാലയിചെല  വിവിധ  സക്ൂളുകളിചെല

വിസിറ്റിംഗ്  ചെപ്രപാഫസര്മാര് ക്കും  ഗസ്റ്റ്  ലക്	ര്മാര്ക്കും  നല്കിയ

ഓണന്മേററിയം/ന്മേവതനം, അഡ്വന്മേക്കറ്റിന് നല്കിയ ലീഗല് 	ാര്ജ് എന്നിവയില്
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നിന്നും  ആദായനികുതി  ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.   വിശദാംശങ്ങള്  	ുവചെട

ചെകാടുക്കുന്നു.

പ്രകമ
നം. സ്ഥാപനം

മാസം/
വര്ഷം/ 

നല്കിയ ആചെക
ഓണന്മേററിയം (₹)

1 അഡ്വാന്സ്ഡ് ന്മേമാളിക്യുലാര്
മറ്റീരിയല്സ് റിന്മേസര്	് ചെസGര്

ന്മേഡാ പി രാധാകൃഷ്ണന് 
നായര്
വിസിറ്റിംഗ് ചെപ്രപാഫസര്

11/2018 
മുതല് 
05/2019

വചെര

2,27,500

 ₹ 32,500  7@ X

2
സ്കൂള് ഓഫ് ന്മേസാഷ്യല് 

സയന്സസ് 

ഗസ്്റ്റ ഫാക്കല്റ്റി 09/2019 10/2019

ന്മേഡാ സാജു കൈവ 32,500 32,500

മൃദുല ആലീസ് പുളിക്കല് 26,000 26,000

ദീപു പി ന്മേതാമസ് 26,000 26,000

പ്രശീന്മേജ്യാതി പി 32,500 32,500

ഹരിത എസ് ചെജയിന് 27,300 32,500

ബിനു ചെക റ്റി 26,000 26,000

3
സ്കൂള് ഓഫ് പ്യുവര്  &
അകൈപ്ലഡ് ഫിസിക്സ്

ചെപ്രപാഫ. എന് വി
 ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് 
 വിസിറ്റിംഗ് ചെപ്രപാഫസര്

08/2019 23,400

09/2019 31,200

4
സ്കൂള് ഓഫ് ഇGര്നാഷണല് 

റിന്മേലഷന്സ്  & ചെപാളിറ്റിക്സ്
ന്മേഡാ. ഉന്മേപ്പാട്ട് ചെഷറിന് 
ഗസ്്റ്റ ലക്	ര്

02.07.2019
മുതല് 

29.11.2019
വചെര

50,267

5
സ്കൂള് ഓഫ് ഗാന്ധിയന്

ന്മേതാട്സ് &
ചെഡവലപ്ചെമG ് സ്റ്റഡീസ് 

പ്രശീമതി സ്മിത എന് ബി
ഗസ്്റ്റ ലക്	ര്

11/2018
മുതല്
03/2019

വചെര

1,13,100

6
   സ്കൂള്  ഓഫ്

ബിന്മേഹവിയറല് സയന്സ്
ന്മേഡാ ന്മേബാബന് ഇറാനിന്മേമാസ്
ഗസ്്റ്റ ഫാക്കല്റ്റി

09/2019 32,500

02/2020 32,500

7
സ്കൂള് ഓഫ് ചെകമിക്കല്

സയന്സ്
ന്മേഡാ എം. ആര്. ന്മേഗാപിനാഥന്
നായര്, വിസിറ്റിംഗ് ചെപ്രപാഫസര്

07/2019 32,500

08/2019 32,500

8 സ്കൂള് ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ്
പ്രശീ സുധീഷ് പിന്മേയഴ്സണ്
ഗസ്്റ്റ ലക്	ര്

09/2019 32,500
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9 സ്കൂള് ഓഫ് ചെലന്മേറ്റഴ്സ്

പ്രശീ ന്മേകാള്ന്മേബ ന്മേഡവിസ് 
ന്മേജാസഫ്
ഗസ്്റ്റ ഫാക്കല്റ്റി

06/2019 32,500

09/2019 32,500

02/2020 32,500

പ്രശീമതി നിഷ സിദ്ധിക്ക്
ഗസ്്റ്റ ഫാക്കല്റ്റി

06/2019 32,500

09/2019 32,500

ന്മേഡാ സ്കറിയ സക്കറിയ
വിസിറ്റിംഗ് ചെപ്രപാഫസര്

08/2019 32,500

09/2019 32,500

10/2019 32,500

പ്രശീമതി ആതിര ന്മേജാസ്
ഗസ്്റ്റ ഫാക്കല്റ്റി

09/2019 32,500

10
സ്കൂള് ഓഫ് എന്വന്മേയാണ്- 

ചെമGല് സയന്സസ് 
ന്മേഡാ ഹര്ഷ എ	് റ്റി
ഗസ്്റ്റ ഫാക്കല്റ്റി

02/2020 32,500

11

    K N RAJ CENTRE FOR
  -PLANNING AND CENTRE

 STATE FINANCIAL
( )RELATIONS KNRC

മിസ് ആഷ റ്റി എസ്
ഗസ്്റ്റ ടീച്ചര്

01/2020 32,500

ലീഗല് 	ാര്ജ്                                                                                      

പ്രകമ
നം.

വൗച്ചര് 
നം.

തുക
(₹) ഇനം യു.ഒ. നം./തീയതി

1 750995 4,80,000 അഡ്വ: സാക്ഷി കക്കാര്  5811/ 4/2019/20.11.2019ADA

2 750996 1,00,000 അഡ്വ: മീനാക്ഷി അന്മേറാറ 5812/ 4/2019/20.11.2019ada

സര്വ്വകലാശാലയിചെല  എല്ലാ  സ്കൂളുകളിലും  ചെസGറുകളിലും

ഗസ്റ്റ്/വിസിറ്റിംഗ്  ഫാക്കല്ട്ടികള്ക്ക്  നല്കുന്ന  ഓണന്മേററിയം/ന്മേവതനം

എന്നിവയില് നിന്നും ലീഗല് 	ാര്ജില് നിന്നും 10 ശതമാനം നിരക്കില്

ആദായനികുതി ഈടാന്മേക്കണ്ടതാണ്.
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3 – 10 നിര്മ്മാണം  ആരംഭിച്്ച   വര്ഷങ്ങളായ  പദ്ധതികള്  -
പൂര്ത്തീകരണത്തില്  കാലതാമസം

2011  -  2012  കാലയളവ്  മുതല്  നിര്മാണം  ആരംഭിച്ച

സര്വ്വകലാശാലയിചെല താചെഴ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രപവൃത്തികള് വിവിധ

കാരണങ്ങളാല്  നാളിതുവചെരയും  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങള് 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്നു.

1. കണ്ന്മേവര്ജന്സ് അക്കാദമിയ ന്മേകാംപ്ലക്സ് നിര്മാണം

നിര്വ്വഹണ ഏജന്സി സി.പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.

എസ്റ്റിന്മേമറ്റ് തുക ₹ 28,44,12,480/-

പ്രപവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി 05.02.2014

കരാര് പ്രപകാരം
പൂര്ത്തീകരിന്മേക്കണ്ട തീയതി

09.04.2016

പ്രപസ്തുത പ്രപവൃത്തിയുമായി ബന്ധചെപ്പട്്ട 	ുവചെട ന്മേ	ര്ക്കുന്ന

മൂന്്ന  നിര്മ്മാണ  പ്രപവൃത്തികളുചെട  ഏസ്റ്റിന്മേമറ്റ്

അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായാണ്  സര്വ്വകലാശാല അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കണ്വര്ജന്സ് അക്കാദമിയാ ന്മേകാംപ്ലക്സ്

(സിവില്  & ഇലക്പ്രടിക്കല്) : ₹ 32,60,07,000

ചെഡവലപ്ചെമG ് വര്ക്സ് : ₹ 2,55,75,300

സബ്ന്മേസ്റ്റഷന്  & ഡി. ജി. ചെസറ്റ് : ₹ 95,90,244

ഇതില്  സിവില്  പ്രപവൃത്തികളും  ഇലക്പ്രടിക്കല്  ഇന്സ്റ്റന്മേലഷനും

അടങ്ങുന്ന  ഒന്നാമചെത്ത  നിര്മ്മാണ  പ്രപവൃത്തി  പൂര്ത്തിയായതായും

ബാക്കി  പ്രപവൃത്തികള്  31.08.2020  -  ന്  പൂര്ത്തിയാകുചെമന്നും
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അറിയിച്ചിരുന്നു.  എന്നാല്  പ്രപവൃത്തി  പൂര്ത്തിയാക്കി  സ്ഥാപനം

നാളിതുവചെര പൂര്ണ്ണ ന്മേതാതില് പ്രപവര്ത്തന 14 ptക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ചെപ്രപാഫന്മേസഴ്സ് ക്വാര്ന്മേട്ടഴ്സ്

നിര്വ്വഹണ ഏജന്സി : ബി.എസ്.എന്.എല്.

എസ്റ്റിന്മേമറ്റ് തുക : ₹ 48,661,000/-

പ്രപവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി : 05.05.2011

കരാര് പ്രപകാരം പൂര്ത്തീക
രിന്മേക്കണ്ട തീയതി

: 0 5.08.2012

പ്രപസ്തുത  പ്രപവൃത്തിയുചെട  ഭാഗമായി  16  ക്വാര്ന്മേട്ടഴസുകളുചെട

നിര്മ്മാണത്തിന് ₹ 4,86,61,000/- ബി.എസ്.എന്.എല്.  - ന് കൈകമാറി-

യിരുന്നു.  ഒന്പത്  ക്വാര്ന്മേട്ടഴ്സുകളുചെട  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിയാക്കി

2018  -  ല്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  കൈകമാറിയിരുന്നു.  ബാക്കി  ഏഴ്

ക്വാര്ന്മേട്ടഴ്സുകളുചെട നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുവാന് സാധ്യമല്ലാചെയന്്ന

ബി.എസ്.എന്.എല്. അറിയിച്ചതിചെന തുടര്ന്്ന ടി  നിര്മ്മാണ പ്രപവൃത്തി

സംബന്ധിച്്ച  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  സംഭവിച്ച  നഷ്ടം  കണക്കാക്കു-

വാന്  സര്ട്ടികൈഫഡ്  വാല്യുവചെറ  	ുമതലചെപ്പടുത്തിയതായാണ്

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഒന്പത്  ക്വാര്ന്മേട്ടഴ്സുകളുചെടനിര്മ്മാണം  ബി.എസ്.

എന്.എല്.  പൂര്ത്തിയാക്കിയതായി  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നചെത:ിലും

തന്വര്ഷം  പ്രപസ്തുത  ഒന്പത്  ക്വാര്ന്മേട്ടഴ്സുകളുചെട  ഇലക്പ്രടിക്കല്

പ്രപവൃത്തികള് ₹  47,50,000/-  ചെ	ലവഴിച്്ച സര്വകലാശാല എന്ജിനീയ-

റിംഗ്  വിഭാഗമാണ്  നിര്വഹിച്ചത്.  ഇപ്രപകാരം  ബി.എസ്.എന്.എല്.

നിര്മ്മിച്ച  ചെകട്ടിടങ്ങള്  പ്രപവര്ത്തനക്ഷമമാക്കുവാന്  സര്വ്വകലാ-

ശാലയ്ക്ക്  ചെ	ലവായ  തുകയും  സര്വ്വകലാശാലയുചെട  നഷ്ടമായി

കണക്കാക്കി  ആചെക  നഷ്ടം  ഉ	ിതമായ  നടപടികളിലൂചെട

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടി  സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.  പ്രപവൃത്തിയുചെട

തല്സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമാന്മേക്കണ്ടതാണ്.

3. സ്റ്റുഡG ് അമിനിറ്റി  & ഇന്കുന്മേബഷന് ചെസGര് 

രാഷ്പ്രടീയ  ഉച്ചതര്  ശിക്ഷാ  അഭിയാന്  (റൂസ)  പദ്ധതിയില്

ഉള്ചെപ്പടുത്തി 3.5  ന്മേകാടി രൂപ വകയിരുത്തി നിര്വ്വഹണം നടത്തുവാന്

ഉന്മേ�ശിച്ചിരുന്ന  പ്രപസ്തുത  പ്രപവൃത്തി  സര്വ്വകലാശാലയുചെട  അനാസ്ഥ

മൂലം കരാ ര് റ�ാകുകയും  അധിക ചെ	ലവ്  ഉണ്ടാവുകയും  ചെ	യത്ത്

സംബന്ധിച്്ച  2017  -  2018  വര്ഷചെത്ത  ഓഡിറ്റ്  റിന്മേപ്പാര്ട്ടില്

പരാമര്ശിച്ചിരുന്നതാണ്. ആദ്യം നല്കിയ കരാര് റ�ായതിചെന തുടര്ന്്ന

ന്മേകരള  ഇലക്പ്രടിക്കല്  ആG ്  അകൈലഡ്  എന്ജിനീയറിംഗ്  കമ്പനി

(ചെകല്)നാണ്  പ്രപവൃത്തി  റീഅന്മേറഞ്ച്  ചെ	യ്ത്  നല്കിയിരുന്നത്.

ചെകല് - ന് നിര്മ്മാണത്തിനായി അഡ്വാന്സ് ഇനത്തില് ₹ 1,33,36,000/-

കൈകമാറിയിട്ടുണ്ട്  (സര്വ്വകലാശാല  ഉത്തരവ്  നമ്പര്.5305/പി&ഡി-

3/2/2016/ഭ.വി./തീയതി  04.07.2018).  പ്രപസ്തുത സ്ഥാപനവും നാളിതു-

വചെര പ്രപവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.

കരാര് കാലാവധി  കഴിഞ്ഞ് വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ടിട്ടും  പദ്ധതികള്

പൂര്ത്തിയാകാത്തത്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക്  ഭീമമായ  നഷ്ടം

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  നിര്മ്മാണ  പ്രപവൃത്തികള്  ഇനിയും  കാലതാമസം

കൂടാചെത  പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനും  പദ്ധതികളുചെട  ഉന്മേ�ശ്യലക്ഷ്യം

കൈകവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള  അടിയന്തിര  നടപടികള്  സര്വ്വകലാശാല

സ്വീകരിന്മേക്കണ്ടതാണ്.

3  - 11 മുന്കൂറുകള്  പ്രകമീകരിക്കുന്നതില്  കാലതാമസം  -
സര്വകലാശലായുചെട അനാസ്ഥ

സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാര്ക്കും  അദ്ധ്യാപകര്ക്കും  വിവിധ

ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്  അനുവദിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള്  സര്ക്കാര്

നിര്ന്മേ�ശിച്ചിട്ടുള്ള  കാലയളവിനുള്ളില്  പ്രകമീകരിക്കുവാനുള്ള  നടപടി

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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സര്വ്വകലാശാല  സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.  നാളിതുവചെര  പ്രകമീകരിക്കാത്ത

മുന്കൂറുകളുചെട  പരിന്മേശാധന  നടത്തിയതില്  2014  മുതല്

അനുവദിച്ചിട്ടുളള  മുന്കൂറുകള്  പ്രകമീകരിക്കാന്  അവന്മേശഷിക്കു-

ന്നതായി  കാണുന്നു.  മുന്പ്  അനുവദിച്ച  മുന്കൂറുകള്

പ്രകമീകരിക്കുവാന്  ബാക്കിയുള്ളന്മേപ്പാള്  അന്മേത  ഉന്മേദ്യാഗസ്ഥന്  വീണ്ടും

മുന്കൂര്  അനുവദിക്കുന്നത്  പ്രകമപ്രപകാരമല്ല.  മുന്കൂറുകള്

പ്രകമീകരിക്കാത്ത  ഉന്മേദ്യാഗസ്ഥരില്  നിന്നും  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  (പി)

നം.419/11/ധന/ 04.10.2011- ചെല നിര്ന്മേ�ശപ്രപകാരം പിഴപ്പലിശ സഹിതം

തുകകള്  തിരിചെക  ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള  തുടര്നടപടി  സ്വീകരി-

ന്മേക്കണ്ടതാണ്. നാളിതുവചെര പ്രകമീകരിക്കാത്ത മുന്കൂറുകളുചെട വിവരം

അനുബന്ധം - 1 ആയി ഉള്ചെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിന്മേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020
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ഭാഗം - 4

ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്ര�ത്യവലേ�ാകനവും

4 – 1 വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  യഥാസമയം  ഓഡിറ്റില്
സമര്പ്പിക്കുന്നില്ല

ലേകരള  ലേ�ാക്കല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  ആക്ടിന്റെ/  ന്റെഷഡ്യൂളില്

ഉള്ന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സര്വ്വക�ാശാ�കള് 1994 - ന്റെ� ലേകരള ലേ�ാക്കല്

ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  ആക്ട്,  ന്റെസക്ഷന്  9(1),  1996  -  ന്റെ� ലേകരള  ലേ�ാക്കല്

ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റൂള്സ്, റൂള് 15(3) എന്നിവ പ്ര�കാരം സാമ്പത്തിക വര്ഷം

അവസാനിച്്ച  4  മാസത്തിനകം  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കി

ഓഡിറ്റിനായി സമര്പ്പിലേക്കണ്ടതാണ്.  ആയതിന്പ്ര�കാരം 2019 – 2020 -

ന്റെ� വാര്ഷിക കണക്കുകള് 31.07.2020 - നകം സര്വ്വക�ാശാ� ഓഡി-

റ്റിനായി  സമര്പ്പിലേക്കണ്ടിയിരുന്നു.  എന്നാല്  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്

23.12.2020 -  ല് മാപ്രതമാണ് ഓഡിറ്റില് ഹാജരാക്കിയിട്ടുളളത്.  അലേതാ-

ന്റെടാപ്പം  ഓഡിറ്റ്  പ്ലാറ്റ്ലേഫാമായ   -  AIMS ല്  സബ്മിറ്റ്  ന്റെOയത്ിട്ടുള്ളത്

14/09/2021 -  ല് മാപ്രതമാണ്.  മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വക�ാശാ� ആക്ട്,

1985  Oാ�്റ്റര്  - ,  VII ന്റെസക്ഷന് 50(3),  മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വക�ാശാ�

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്്ട  1997,  Oാ�്റ്റര്  -  6,  ന്റെസക്ഷന്  -  11  എന്നിവ  പ്ര�കാരം  സര്

വ്വക�ാശാ�യുന്റെട  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  ന്റെസനറ്റിന്റെ/  വാര്ഷിക

മീറ്റിങ്ങില് �ാസ്സാക്കി ഓഡിറ്റിനായി സമര്പ്പിലേക്കണ്ടതാണ്. 01.10.2014 -

ന്റെ� 21271/ബി/14/ . . - H Edn നമ്പര് സര്ക്കാര് കത്ത് പ്ര�കാരം 1994 - ന്റെ�

ലേകരള  ലേ�ാക്കല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  നിയമത്തില്  അനുശാസിക്കുന്ന

പ്ര�കാരം,  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  ഓഡിറ്റിനായി  �ഭ്യമാക്കുവാന്  സര്

ക്കാര്  നിര്ലേZശിച്ചിരുന്നു.  ലേകരള ലേ�ാക്കല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  ആക്ടിന്റെ�

ന്റെഷഡ്യൂളില്  ഉള്ന്റെപ്പടുന്ന  സ്ഥാ�നമാണ്  സര്വ്വക�ാശാ�  എന്നതി-

നാ�ും  ആക്ടിന്റെ�  22-ാാം  വകുപ്്പ  പ്ര�കാരം  ഈ  ആക്ട്  ഓഡിറ്റ്

സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില് മറ്റ് നിയമങ്ങന്റെള അതി�ംഘിക്കുന്നതിനാ�ും

സാമ്പത്തിക  വര്ഷം  അവസാനിച്്ച  4  മാസത്തിനുള്ളി ല്  വാര്ഷിക

കണക്കുകള്  �ഭ്യമാക്കുവാന്  സര്വ്വക�ാശാ�  പ്ര�ലേത്യകം
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പ്രശദ്ധിലേക്കണ്ടതാണ്.  മുന്കാ� ഓഡിറ്ററ്ിലേപ്പാര്ട്ടുകളി�ും  ഈ വിഷയം

�രാമര്ശിച്ചിരുന്നുന്റെവങ്കി�ും  സര്വ്വക�ാശാ�  ആയതില്   നിയമാ-

നുസൃത നട�ടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

വാര്ഷിക കണക്കുകളുന്റെട സംപ്രഗഹം

ഓഡിറ്റില്  ഹാജരാക്കിയ  വാര്ഷിക  കണക്കുകളുന്റെട  സംപ്രഗഹം

താന്റെb �റയും പ്ര�കാരമാണ്.

മുന്നിരിപ്്പ : ₹ 1,50,80,03,517

വരവ് : ₹ 3,34,02,68,521

ആന്റെക : ₹ 4,84,82,72,038

ന്റെO�വ് : ₹ 3,23,25,20,123

നീക്കിയിരിപ്്പ : ₹ 1,61,57,51,915

4 – 2 വാര്ഷിക ധനകാര്യ �പ്രതികയുന്റെട അവലേ�ാകനം

` സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട  2019  -  2020  വര്ഷന്റെത്ത  ധനകാര്യ

�പ്രതികയുന്റെട �രിലേശാധനയില് പ്രശദ്ധയില്ന്റെപ്പട്ട അ�ാകതകള് താന്റെb

ലേOര്ക്കുന്നു.

1. 1983  -  ല്  നി�വില്  വന്ന  സര്വ്വക�ാശാ�  നാളിതുവന്റെര

അക്കൗണ്ട്സ്  റൂള്സ്  തയ്യാറാക്കുകലേയാ,  ഡബിള്  എന്പ്രടി

സപ്രമ്പദായത്തില്  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കുകലേയാ

ന്റെOയ്യുന്നില്ല.  വാര്ഷിക  കണക്ക്  എന്ന  ലേ�രില്  ഓഡിറ്റിന്

�ഭ്യമാക്കുന്നത്  വരവ്  -  ന്റെO�വ്  കണക്കുകളുന്റെട  സംക്ഷി�്തവും

(ന്റെറസീ�്റ്റ്  & ലേ�ന്റെമ/ ് അക്കൗണ്ട്) അ�ൂര്ണ്ണവും അവ്യക്തവുമായ

ന്റെറക്കണ്സി�ിലേയഷന് �പ്രതികകളുമാണ്.  ഇന്കം   & എക്സ്ന്റെ�ന്

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വക�ാശാ� ഓഡിറ്്റ റിലേപ്പാര്ട്്ട 2019 - 2020



91

ഡിച്ചര് ലേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ/ിലേ/യും  ബാ�ന്സ്  ഷീറ്റിലേ/യും  അഭാവത്തില്

വിഭവവിനിലേയാഗത്തിന്റെ/യുംഭരണനിര്വ്വഹണത്തിലേ/യും  കാര്യ-

ക്ഷമമായ  വി�യിരുത്തല്  ഉണ്ടാകുന്നില്ല.  സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട

ആസ്തിയും  ബാദ്ധ്യതയും  തിരിച്ചറിയുന്നതിലേനാ  തിട്ടന്റെപ്പടുത്തു-

ന്നതിലേനാ കbിയുന്നില്ല.

2. വാര്ഷിക കണക്കിന്റെ/ ആമുഖ കുറിപ്പില് വാര്ഷിക കണക്കുകള്

തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്  ജനറ�ി  അക്സ�്റ്റഡ്  അക്കൗണ്ടിങ്

പ്ര�ിന്സിപ്പിള്സ്  (ജി.എ.എ.�ി.)  അനുസരിച്ചാന്റെണന്്ന  �റയുന്നു.

ഒരു  സ്ഥാ�നത്തിന്റെ/  വാര്ഷിക  കണക്കിന്റെ/  അടിസ്ഥാന

ഘടകങ്ങളായ  ഇന്കം   & എക്സ്ന്റെ�ന്ഡിച്ചര്  ലേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ/ ്,

ബാ�ന്സ് ഷീറ്റ്,  കാഷ് ലേoാ ലേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ/ ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കാനും

ഏകരൂ�ത്തില് ആക്കുന്നതിനുമുളള നിയമങ്ങളാണ് ജി.എ.എ.�ി..

ഇന്കം  & എക്സ്ന്റെ�ന്ഡിച്ചര് ലേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ/ ്,  ബാ�ന്സ് ഷീറ്റ്,  കാഷ്

ലേoാ  ലേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ/ ്  എന്നിവ  തയ്യാറാക്കാത്ത  യൂണിലേവb്സിറ്റി

ന്റെറസീ�്റ്റ്   & ന്റെ�യ്ന്റെമ/ ്  അക്കൗണ്ട്  തയ്യാറാക്കാന് ജി.എ.എ.�ി.

നിയമങ്ങള് �ാ�ിച്ചു എന്ന �രാമര്ശം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്.

3. സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട  എല്ലാ  വരവിനങ്ങളുലേടയും  ഡിമാ/ ്,

കളക്ഷന്, ബാ�ന്സ് �പ്രതിക ഉളളടക്കം ന്റെOയ്തിട്ടില്ല.  സര്വ്വക�ാ-

ശാ�യുന്റെട  അനുബന്ധ സ്ഥാ�നങ്ങളുന്റെട ഓഡിറ്റ്  കുറിപ്പുകളി�ും

സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട മുന് ഓഡിറ്റ് റിലേപ്പാര്ട്ടുകളി�ും ഈ വിഷയം

�രാമര്ശിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കി�ും നട�ടികള് സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

ആയതിനാല്  സര്വ്വക�ാശാ�യ്ക്ക് കുടിശ്ശികയുളള  വിവിധ

ഫീസുകളുന്റെട  കൃത്യമായ  കണക്ക്  �രിലേശാധിക്കുവാന്

സാധിക്കുന്നില്ല.

4. 2019 -  2020  വര്ഷം സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട കീbില്  ഉണ്ടായിരുന്ന

എല്ലാ  �ഠന  വകുപ്പുകള്/  സ്ഥാ�നങ്ങള്  എന്നിവയുന്റെട  വരവ്  -
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ന്റെO�വ്  കണക്കുകളുന്റെട  സംക്ഷി�്തം,  സ്ഥിരനിലേക്ഷ�ങ്ങള്

/ലേസവിങ്സ്  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകള് അടങ്ങുന്ന നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ/

വിശദാംശങ്ങള്  വാര്ഷിക  ധനകാര്യ  �പ്രതികയില്  ഉളളടക്കം

ന്റെOയത്ിട്ടില്ല.

5. സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട  തനത്  വരുമാനത്തിന്റെ/  സിംഹഭാഗവും

വിവിധ  ഓണ്ലൈ�ന്  ലേ�യ്ന്റെമ/ ്  ലേ�ാര്ട്ട�ുകള്  മുലേഖനയാണ്

�ഭിക്കുന്നത്.  ഈ  ലേ�ാര്ട്ട�ുകള്  തമ്മില്  ഇ/ലേപ്രഗഷന്

നടത്താത്തതിനാല്  ഓലേരാ  ഇനത്തി�ുള്ള  വരവുകളുന്റെട

കണക്കുകള് �ഭ്യമല്ല.  ലേ�ാര്ട്ട�ുകള് മുലേഖനയുള്ള ആന്റെക വരവ്

തുക മാപ്രതമാണ് വാര്ഷിക കണക്കില് ഉള്ന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

6. ബജറ്റില്/വാര്ഷിക  കണക്കില്  വരവ്  ഇനങ്ങള്ക്ക്

അലേപ്ര�ാപ്ര�ിലേയഷന് നല്കുന്നില്ല.

7. ബജറ്റില്/വാര്ഷിക  കണക്കില്  വരവ്  ഇനങ്ങള്ക്ക്  വിശദമായ

ബജറ്റ് ന്റെഹഡുകള് നിര്വ്വOിച്ചു നല്കിയിട്ടില്ല.

8. ജീവനക്കാര്ക്ക്  നല്കുന്നതും/തിരിന്റെക  ഈടാക്കുന്നതുമായ

അഡ്വാന്സുകള്  (ഉദാ.  ന്റെമഡിക്കല്  അഡ്വാന്സ്,  ഓണം

ന്റെഫസ്റ്റിവല്  അഡ്വാന്സ്,  ഭവനനിര്മ്മാണ  അഡ്വാന്സ്)  ന്റെഡറ്റ്

ന്റെഹഡ് ശീര്ഷകത്തില് വകയിരുത്തുന്നത് പ്രകമപ്ര�കാരമല്ല. ടി വരവ്

ന്റെO�വുകള്  സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട  തനത്  വരവ്  ന്റെO�വുകളില്

ഉള്ന്റെപ്പടുത്തി കണക്കുകള് പ്രകമീകരിലേക്കണ്ടതാണ്.

9. വാര്ഷിക കണക്കിന്റെ� എല്ലാ വരവ് ന്റെO�വ് ഇനങ്ങള്ക്കും ന്റെഹഡ്

ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നിര്വ്വOിച്ചു നല്കിയിട്ടില്ല. 

10. ലേസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാന്  ന്റെO�വുകള്  സംബന്ധിച്ച  വ്യക്തമായ  വിവരങ്ങള്

വാര്ഷിക കണക്കില് �ഭ്യമല്ല.
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11. കാ�ാവധി  കbിഞ്ഞ  ന്റെOക്ക്  മുലേഖനയുള്ള  ന്റെO�വുകള്

നാളിതുവന്റെര പ്രകമീകരിക്കന്റെപ്പട്ടിട്ടില്ല. (ഉദാ. കണ്ടിന്ജ/ ്  അക്കൗണ്ട്

നം.  67000310447  –  07.04.2016  SBT മുത�ുള്ള  ന്റെOക്കുകള്

പ്രകമീകരിക്കുവാന് അവലേശഷിക്കുന്നു).

4 – 3 ന്റെ�ന്ഷന് ഫണ്ട്

1985  -  ന്റെ�  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വക�ാശാ�  നിയമം,  81-ാാം

വകുപ്്പ  പ്ര�കാരം,  സര്വ്വക�ാശാ�യിന്റെ�  ജീവനക്കാര്,  അദ്ധ്യാ�കര്,

അനദ്ധ്യാ�കര്  എന്നിവരുന്റെട  ലേക്ഷമത്തിനായുളള  ഇന്ഷുറന്സ്,

ന്റെ�ന്ഷന്,  ന്റെപ്ര�ാവിഡ/ ്  ഫണ്ട്  എന്നിവയുന്റെട  കാര്യക്ഷമമായ

സൂക്ഷിപ്പിനും വിനിലേയാഗത്തിനുമായി നിയമ നിര്മ്മാണവും Oട്ടങ്ങളും

ഓര്ഡിനന്സ് പ്ര�കാരം പ്ര�ാബ�്യത്തില് ന്റെകാണ്ടുവരണന്റെമന്്ന വ്യവസ്ഥ

ന്റെOയ്തിട്ടുന്റെണ്ടങ്കി�ും  നാളിതു  വന്റെര  നിയമ  നിര്മ്മാണം  നടത്തി

സര്ക്കാരിന്റെ/  അംഗീകാരം  ലേനടിയിട്ടില്ല.  ന്റെ�ന്ഷന്  ഫണ്ട്/

ഇന്ഷ്വറന്സ്  സംബന്ധിച്ച  നിയമങ്ങള്/Oട്ടങ്ങള്  രൂ�ീകരിക്കുന്നതിന്

സത്വര നട�ടികള് സ്വീകരിലേക്കണ്ടതാണ്.  ഈ വിഷയം മുന് ഓഡിറ്റ്

റിലേപ്പാര്ട്ടുകളി�ും  �രാമര്ശിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കി�ും  സര്വക�ാശാ�  തുടര്

നട�ടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  ന്റെ�ന്ഷനും  മറ്റ്  ആനുകൂ�്യങ്ങള്ക്കുമായി

ഭീമമായ  തുക  ന്റെO�വbിക്കുന്ന  സാഹOര്യത്തില്  ന്റെ�ന്ഷന്  ഫണ്ട്/

ഇന്ഷ്വറന്സ്  സംബന്ധിക്കുന്ന  നിയമങ്ങള്/Oട്ടങ്ങള്  രൂ�ീകരിക്കു-

ന്നതിന് സത്വര നട�ടികള് സ്വീകരിലേക്കണ്ടതാണ്.  ന്റെ�ന്ഷന് റിസര്വ്

ഫണ്ടായി  ₹  20,65,68,860/-  -  യുന്റെട  സ്ഥിരനിലേക്ഷ�ം  നി�വി�ുണ്ട.്

ന്റെ�ന്ഷന്  റിസര്വ്വ്  ഫണ്ടിന്റെ/  വിവരങ്ങള്  അനുബന്ധം  -  2  -  ല്

ലേOര്ക്കുന്നു.
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4 – 4 ഓഡിറ്്റ Oാര്ജ്്ജ

സര്വ്വക�ാശാ�യുന്റെട  2019  -  2020  സാമ്പത്തിക  വര്ഷന്റെത്ത

ഓഡിറ്റ്  Oാര്ജ്  2009  -  ന്റെ�  ലേ�ാക്കല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  (ലേഭദഗതി)

നിയമത്തിന്റെ�(എസ്.ആര്.ഒ.നം.8313/2009,ജി.ഒ.(�ി)നം.368/2009/ഫിന്

/28.08.2009)  വ്യവസ്ഥകള്  അനുസരിച്്ച  താന്റെb  �റയും  പ്ര�കാരം

കണക്കാക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് Oാര്ജിന് �രിഗണിക്കുന്ന
ആദായം

തുക (₹)

അക്കാദമിക് ഇന്കം 40,65,82,658

�രീക്ഷാഫീസ് 45,71,94,113

അഫി�ിലേയഷന് ഫീസ് 3,10,61,093

��ിശ 2,67,51,268

മറ്റിനങ്ങള് 3,27,02,694

ആന്റെക 95,42,91,826

ഓഡിറ്റ് Oാര്ജ്  1%@ 95,42,918

2018 - 2019 വന്റെര ഒടുക്കുവാനുളള തുക 12,36,25,217

2019 - 2020 ന്റെ� തുക 95,42,918

ആന്റെക 13,31,68,135

സര്വ്വക�ാശാ� ഓഡിറ്റ് Oാര്ജ് ഒടുക്കാത്തത്

ലേകരള ലേ�ാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്  ആക്ട്,  ന്റെസക്ഷന്  19  പ്ര�കാരം

സംസ്ഥാന  ഓഡിറ്റ്  വകുപ്പിന്റെ/  ഓഡിറ്റ്  �രിധിയില്  വരുന്ന

സ്ഥാ�നങ്ങള് ഓലേരാ വാര്ഷിക കണക്കിന്റെ/യും ഓഡിറ്റിന് സര്ക്കാര്

നിശ്ചയിക്കുന്ന  നിരക്കില്  ഓഡിറ്റ്  Oാര്ജ്  ഒടുക്കണം.  ഇപ്ര�കാരം
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നല്ലേകണ്ട  തുക  ഒരു  വര്ഷത്തിനുളളില്  നല്കുന്നിന്റെല്ലങ്കില്

ഗവണ്ന്റെമ/ ്  ടി  സ്ഥാ�നത്തിന്  നല്ലേകണ്ട  പ്രഗാ/ ്/മറ്റ്  തുകകള്

എന്നിവയില് നിന്്ന തട്ടിക്കിbിക്കുകലേയാ  (ന്റെസക്ഷന്  19(3))  1968 -  ന്റെ�

റവന്യൂ  റിക്കവറി  ആക്ടിന്റെ� വ്യവസ്ഥകള് പ്ര�കാരം റവന്യൂ  കുടിശിക

എന്നലേ�ാന്റെ�  ടി  സ്ഥാ�നത്തില്  നിന്നും  ഈടാക്കുകലേയാ

ന്റെOയ്യാവുന്നതാണ് (ന്റെസക്ഷന് 19.4).

മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വക�ാശാ�  2018  -  2019  വന്റെര

₹ 12,36,25,217/-  ഓഡിറ്റ് Oാര്ജ് ഇനത്തില് ഒടുക്കുവാനുണ്ട്.  എന്നാല്

2019 – 2020 -  ന്റെ� ബജറ്റില് ഓഡിറ്റ്  Oാര്ജിനായി വകയിരുത്തിയത്

₹ 5,00,000/- മാപ്രതവുമാണ്. 2019 – 2020 വര്ഷലേത്തതുള്ന്റെപ്പന്റെട ഓഡിറ്റ്

Oാര്ജ്  കുടിശ്ശിക  ₹  13,31,68,135/-  -  യായി  ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു.

06.08.2018 - ന്റെ� എസ്റ്റാ./ഡി-1/106/2014 ധന.(33582) - നമ്പര് സര്ക്കാര്

ഉത്തരവ്  പ്ര�കാരം  ഓഡിറ്റ്  Oാര്ജ്  കുടിശിക  ദീര്ഘകാ�  തവണകള്

നിശ്ചയിച്്ച  വസൂ�ാക്കാന്  നിര്ലേZശമുണ്ട്.  അതനുസരിച്്ച  ഓഡിറ്റ്

Oാര്ജ്  കുടിശിക  അടയ്ക്കുവാന്  അടിയന്തിര  നട�ടി

സ്വീകരിലേക്കണ്ടതാണ്.

ഒടുക്കുവാനുളള ഓഡിറ്റ് Oാര്ജിന്റെ/ വര്ഷം തിരിച്ചുളള വിശദാംശങ്ങള് 

ഓഡിറ്റ് വര്ഷം ഒടുക്കുവാനുളള തുക (₹)

1998-1999 31,49,725

1999-2000 39,39,603

2000-2001 39,21,838

2001-2002 49,58,847

2002-2003 27,10,530

2003-2004 30,57,469
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2004-2005 35,16,086

2005-2006 40,70,013

2006-2007 41,80,967

2007-2008 47,32,493

2008-2009 53,49,107

2009-2010 38,42,378

2010-2011 34,57,667

2011-2012 43,08,201

2012-2013 1,03,90,060

2013-2014 99,66,669

2014-2015 71,91,509

2015-2016 1,17,66,657

2016-2017 1,11,58,203

2017-2018 87,41,123

2018-2019 92,16,072

2019-2020 95,42,918

ആന്റെക 13,31,68,135

നാളിതുവന്റെര  ഓഡിറ്റ്  Oാര്ജിനത്തില്  ഒടുക്കുവാനുളള

₹  13,31,68,135/-  സര്ക്കാരിലേ�ക്ക്  ഒടുക്കുന്നതിന്  നട�ടികള്

സ്വീകരിലേക്കണ്ടതാണ്.
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4 – 5 സ്ഥിര നിലേക്ഷ�ങ്ങള്

ഓഡിറ്റിന് �ഭ്യമാക്കിയ സ്ഥിര നിലേക്ഷ�ങ്ങള് സംബന്ധിച്ച �പ്രതിക

പ്ര�കാരം  സര്വ്വക�ാശാ�യ്ക്ക് തന്വര്ഷം ആന്റെക ₹  42,59,33,689/-

സ്ഥിരനിലേക്ഷ�മാണ്  ഉള്ളത്.  2019 -  2020 –  ന്റെ�  വിവിധ  നിലേക്ഷ�

ങ്ങളുന്റെട വിവരം (��ിശ ഉള്ന്റെപ്പടുത്താന്റെത) Oുവന്റെട ലേOര്ക്കുന്നു.

പ്രകമ 
നം

ഫണ്്ട ഇനം തുക ( )₹

1 സര്വ്വക�ാശാ� ഫണ്ട് 17,64,00,848

2 പ്രഗൂപ്്പ ഇന്ഷ്വറന്സ് സ്കീം 4,07,84,312

3 ഫാമി�ി ന്റെബനിഫിറ്റ് സ്കീം 21,79,669

4 ന്റെ�ന്ഷന് 20,65,68,860

ആന്റെക 42,59,33,689

സ്ഥിരനിലേക്ഷ�ത്തിന്റെ/  വിശദാംശങ്ങള്  അനുബന്ധം  -  2  -  ല്

ലേOര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

4 – 6 തീര്പ്പാക്കാന് അവലേശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിലേപ്പാര്ട്ടുകള്

റിലേപ്പാര്ട്്ട 
വര്ഷം

റിലേപ്പാര്ട്്ട നമ്പര്

1983 - 1984 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/174/1986/19.08.1986

1984 - 1985 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/344/1988/05.11.1988

1985 - 1986 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/160/1988/13.12.1989

1986 - 1987 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/68/1989/30.03.1991

1987 - 1988 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/151/1991/07.07.1992

1988 - 1989 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/2189/1994/29.04.1995

1989 - 1990 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/93/1994/25.03.1996
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1990 - 1991 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/263/2004/30.09.2004

1991 - 1992 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/263/2004/30.09.2004

1992 - 1993 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/263/2004/30.09.2004

1993 - 1994 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/267/2004/30.09.2004

1996 - 1997 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/151/2000/12.04.2000

1997 - 1998 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/182/2001/15.10.2001

1998 - 1999 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/77/2004/05.03.2004

1999 - 2000 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/302/2005/14.08.2006

2000 - 2001 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.ഓഡിറ്റ്/383/2006/20.12.2006

2001 - 2002 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/306/2007/18.10.2007

2002 - 2003 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/642/2007/31.12.2007

2003 - 2004 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/205/2008/23.10.2008

2004 - 2005 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/658/2008/29.11.2008

2005 - 2006 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/108/2009/11.03.2010

2006 - 2007 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/301/2009/22.03.2010

2007 - 2008 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/105/2010/08.03.2011

2008 - 2009 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/214/2011/16.05.2011

2009 - 2010 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/54/2012/20.04.2012

2010 - 2011 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/308/2013/29.06.2013

2011 - 2012 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/624/2014/21.10.2014

2012 - 2013 എല്.എഫ്.എം.ജി.യു.എ 1/100/2015/11.03.2015

2013 - 2014 ന്റെക.എസ്.എ.എം.ജി.യു.എ 1/854/2015/05.02.2016

2014 - 2015 ന്റെക.എസ്.എ.എം.ജി.യു.എ 1/159/2017/20.04.2017

2015 - 2016 ന്റെക.എസ്എ.എം.ജി.യു.എ 1/502/2017/15.9.2017
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2016 - 2017 ന്റെക.എസ്എ.എം.ജി.യു.എ 1/194/2018/25.06.2018

2017 - 2018 ന്റെക.എസ്.എ/എം.ജി.യു/എ 5/669/2019/08.11.2019

2018 - 2019 ന്റെക.എസ്.എ/എം.ജി.യു/എ 5/521/2020/25.02.2021

നാളിതുവന്റെരയുളള  ഓഡിറ്റ്  റിലേപ്പാര്ട്ടുകള്  തീര്പ്പാക്കുന്നതിന്
സര്വ്വക�ാശാ�ാധികൃതരുന്റെട അടിയന്തിര പ്രശദ്ധ ഉണ്ടാലേകണ്ടതാണ്.

4 – 7 ഓ ഡിറ്്റ പ്ര�ത്യവലേ�ാകനം

1 2019 - 2020 വര്ഷന്റെത്ത ആന്റെക വരവ് 
(മുന്നിരിപ്്പ ഉള്ന്റെപ്പന്റെട) 4,84,82,72,038

2 2019 - 2020 വര്ഷന്റെത്ത ആന്റെക ന്റെO�വ് 3,23,25,20,123

3 സര്വ്വക�ാശാ�ാ ഫണ്ടില്
അടവാക്കാനുള്ള തുക ഇല്ല

4 തടസ്സന്റെപ്പടുത്തിയ തുക 21,54,463

5 നിരാകരിച്ച തുക ഇല്ല

6 ലേകപ്രz/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കുണ്ടായ
നഷ്ടം ഇല്ല

സര്വ്വക�ാശാ� ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടം :  ഇല്ല

തടസ്സന്റെപ്പടുത്തിയ തുക : ₹ 21,54,463 (ഖ.നം.3 – 6  3 - 7)&

ലേജായി/ ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം -1

വിവിധ വകുപ്പുതലവന്മാര്/ജീവനക്കാര്/അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് നല്കിയതും എന്നാല് നാളിതുവരെ$
ക്രകമീക$ിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ  മുന്കൂറുകള്

(ഖണ്ഡിക നം.3 - 11 കാണുക) 

ക്രകമ 
നം.

വര്ഷം/
തീയതി ഉദ്ദേ7ശ്യം

മുന്കൂര് ലഭിച്ച
ഉദ്ദേ:്യാഗസ്ഥരെ= 

ദ്ദേപ$്

അനുവ:ിച്ച 
തുക
(₹)

ഉത്ത$വ് നമ്പറും തീയതിയും

1 2014 Conduct of Entrance Exam Dr. T.V. Thulaseedharan 25,000 1683/AII/4/2014/Admn/28.03.2014

2 2015 Training Programme Dr. T.V. Thulaseedharan 3,00,000 2452/AII/4/2015/Admn/02.05.2015   

3 2018 One Day Seminars Dr. T.V. Thulaseedharan 80000 7264/AIX/3/2018/Admn/09.10.2018

4 2015 TA & DA for attending meeting Dr. Nandakumar Kalaricakal 25000 2268/AII/4/2015/Admn/21.04.2015

5 2017
Internation Conference-

”Experimental & Clinical Medicine”
Dr. Nandakumar Kalaricakal 4,50,000 6503/AIX/3/2017/Admn/02.11.2017

6 2018
Maintenance of Laboratory

Equipments
Dr. Nandakumar Kalaricakal 4,91,000 938/AIX/3/2018/Admn/12.02.2018

7 2018
Purchase of Optical Energy Meter and

Sensor
Dr. Nandakumar Kalaricakal 2,50,000 2206/AIX/3/2018/Admn/26.02.2018

8 2018
Conduct of International  Conference

(ICRM 2018)
Dr. Nandakumar Kalaricakal 1,00,000 2220/AIX/3/2018/Admn/27.02.2018

9 2018
Accommodation charges of Prof.(Dr)

Coumba Taiandonme
Dr. Nandakumar Kalaricakal 10,000 2941/AIX/3/2018/Admn/31.03.2018
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10 2018 For applying Indian Patent Dr. Nandakumar Kalaricakal 22,500
2948/AIX/3/2018/Admn/31.03.2018

 
6460/AIX/3/2018/Admn/04.09.2018

11 2018
3rd International Conference on Nano

materials (ICN 2018)
Dr. Nandakumar Kalaricakal 3,00,000 3471/AIX/3/2018/Admn/19.04.2018

12 2018
Maintenance of Laboratory

Equipments IIUCNN
Dr. Nandakumar Kalaricakal 20,000 3904/AIX/3/2018/Admn/09.05.2018

13 2018 PFRC Satelite Meeting Dr. Nandakumar Kalaricakal 5,000 5907/AIX/3/2018/Admn/01.08.2018

14 2019
SPAP-Purchase of Labortaory

Equipments & Chemicals
Dr. Nandakumar Kalaricakal 11,00,000 1047/AD A9/2019/MGU18.03.2019

15 2019 SPAP-Repair of XRD Machine Dr. Nandakumar Kalaricakal 17,00,000 1289/AD A9/2019/MGU/29.03.2019

16 2020 Industrial Visit Dr. Nandakumar Kalaricakal 75,000 1134/Ad A9/2020/MGU/29.02.2020

17 2020 Payment for Clerical Staff Dr. Nandakumar Kalaricakal 4,00,000 1375/Ad A9/2020/MGU/07.03.2020

18 2014 Purchase of vaccum cleaner Dr. George Joseph 12,000 2195/AdAII/4/2014/Admn/03.05.2014

19 2015
Testing charges -Regional Agriculture

Research Institute, Kerala
Dr.Suresh Mathew 3,700 3202/AII/4/2015/Admn/05.06.2015

20 2016
Conducting a series of 10 Lectures

cum workshop
Dr.Suresh Mathew 2,00,000 1393/AII(4)/2016/Admn/04.03.2016

21 2012 R. Satheesh Memorial Seminar Dr.E.V. Ramasamy 15,000 Ad.AII/1/2300/2012/Admn/10.05.2012

22 2014
Conduct of National Symposium on

Environment
Dr.E.V. Ramasamy 50,000 5999/AII/4/2014/Admn/26.11.2014
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23 2014 Purchase of furniture Dr.I.Ibnu Saud 4,75,000 1702/AII/4/2014/Admn/29.03.2014

24 2015 Purchase of Liquid Helium Dr.I.Ibnu Saud 2,94,000 5083/AII/4/2014/Admn/03.09.2015

25 2014
Honorarium  to Head of the 

SNG chair
Sri. Rajesh Elayedath 60,000 2198/AII/4/2014/Admn/03.05.2014

26 2016
National seminar of Kerala

Development Oxymora
Dr. Girishkumar R 4,50,000 1475/AII/4/2016/Admn/10.03.2016

27 2016
3 day National Seminar-Right to

Health care in Modern Era
Dr. Jasmine Alex 2,50,000 1572/AII/4/2016/Admn/15.03.2016

28 2013 Purchase of furniture to STS Dr. Robinet Jacob 1,87,000 1770/AII(4)/2018/Admn/27.03.2013

29 2017
MTTM-Conduct of 4th Sem Exam

(2015 Admn)
Dr. Robinet Jacob 55,000 4485/AIX/3/2017/Admn/21.07.2017

30 2018 Accreditation and related procedures Dr. Robinet Jacob 4,50,000 2949/AIX/3/2018/Admn/31.03.2018

31 2018
MTTM-Conduct of 2nd  & 4th Sem

Exams
Dr. Robinet Jacob 45,000 5229/AIX/3/2018/Admn/30.06.2018

32 2019
Production of Humen powered

Hydrobike
Dr. Robinet Jacob 1,50,000

3/2018/MGU-ADMINISTRATION
/14.11.2018 & 155/2019/MGU-
ADMINISTRATION/17.01.2019

33 2019
Preparation of project in starting

new departments 
Dr. Robinet Jacob 5,00,000 2116/Ad A9/2019 MGU/17.05.2019

34 2019 MTTM Examiners  Remuneration Dr. Robinet Jacob 70,000 2355/Ad A9/2019/MGU/30.05.2019

35 2018
Subscription of Mandatory Journals

(3 Nos.)
Sri. Sunilkumar Cyriac 28,000 2671/AIX/3/2018/Admn/16.03.2018
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36 2018
Development of web based software

solutions
Dr. Sajimon Abraham 42,000 4007/AIX/3/2018/Admn/16.05.2018

37 2018 Domain registration for 3 years Dr. Sajimon Abraham 10,594 6790/AIX/3/2018/Admn/15.09.2018

38 2018
International Conference- Celebrating

Cultural Diversity
Dr. Sajimon Abraham 1,00,000

156/2018/MGU-ADMINISTRATION 
/12.12.2018 & 436/2019/MGU/

06.02.2019

39 2018
KRN chair memorial erudite Lecture

series 2018
Dr. Rajesh Komath 1,00,000 4759/AIX/3/2018/Admn/12.06.2018

40 2019 Study tour Dr. Rajesh Komath 40,000 3532/Ad A9/2019/MGU/25.07.2019

41 2018
SSS-Subscription of Economic &

Political Weekly Dr. P. Sanal Mohan 4,725 7785/AIX/3/2018/Admn/31.10.2018

42 2019 Hostel Day Celebrations Dr. Sylas V.P. 24,000
235/2019/MGU-ADMINISTRATION

24.01.2019

43 2019 Chancellor’s Award 2019 Dr. Sylas V.P. 3,00,000 4810/Ad A9/2019/MGU/14.10.2019

44 2017 One day seminar Dr. M.V. Bijulal 40,000 6247/AIX/3/2017/Admn/25.10.2017

45 2019
ICSSR-Two Day International
Seminar-Histories of Gender

Dr. M.V. Bijulal 2,42,500 1017/AD A9/2019/ MGU/14.03.2019

46 2016
Renewal of Subscription of The Week

in Library
Dr. Raju.S 800 3816/AII/4/2016/Admn/14.07.2016

47 2017 Ethnoarchaeological Museum Dr. Raju.S 1,00,000 822/AII/4/2017/Admn/09.02.2017

48 2016 Conduct of Environment Audit
Dr.C.T.
Aravindakumar

2,00,000 4294/AII/4/2019/Admn/03.08.2016
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49 2017 ICPA-Conference
Dr.C.T.
Aravindakumar

3,00,000 6453/AIX/3/2017/Admn/31.10.2017

50 2017 Conduct of Sports Day Dr. P.R.Biju 8,000 1168/AII/4/Admn/2016/28.02.2017

51 2017 DSS 2017-18 Official Inauguration Dr. P.R.Biju 45,000 6466/AIX/3/2017/Admn/31.10.2017

52 2017 DSU 2018 Arts Programme Dr. P.R.Biju 22,500 7541/AIX/3/2017/Admn/27.12.2017

53 2018 Sports Day 2018 Dr. P.R.Biju 10,000 2322/AIX/3/2018/Admn/27.12.2017

54 2018 DSU 2018-19 Inauguration Dr. P.R.Biju 50,000 8127/AIX/3/2018/Admn/16.11.2018

55 2017
International Seminar on Yoga for all

for Health promotion
Dr. C.R. Harilakshmeendra 
Kumar

2,00,000 1373/AII/4/2017/Admn/08.03.2017

56 2017 Workshop-Yoga & Naturopathy
Dr. C.R. Harilakshmeendra 
Kumar

1,00,000 1847/AII/4/2017/Admn/30.03.2017

57 2017 Gandhijayanthi Week Celebration
Dr. C.R. Harilakshmeendra 
Kumar

1,00,000 5910/AIX/3/2017/Admn/05.10.2017

58 2017 Gandhijayanthi Week Celebration
Dr. C.R. Harilakshmeendra 
Kumar

40,000 6006/AIX/3/2017/Admn/10.10.2017

59 2018
3 Day Natiional Seminar on 70th
Death Anniversary of Mahatma 

Gandhi

Dr. C.R. Harilakshmeendra 
Kumar

50,000 2587/AIX/3/2018/Admn/15.03.2018

60 2012
Maintenance work at the lab of the

Centre
Dr. Sabu Thomas 1,07,000

1588/AVII/1/CNN/2012/Admn/
30.03.2012

61 2014 Bio-2014: International Conference Dr. Sabu Thomas 1,50,000 3407/AII/4/2014/Admn/03.07.2014
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62 2014 Purchase of Air Conditioner Dr. Sabu Thomas 2,00,000 1412/AdAII/4/2014/Admn/17.03.2014

63 2015
TA/DA for attending intereference

meeting of UGC.
Dr. Sabu Thomas 60,000 3462/AII/4/2015/Admn/17.06.2015

64 2015 Purchase of various items to IIUCNN Dr. Sabu Thomas 5,00,000 1789/AII/4/2015/Admn/30.03.2015

65 2015 Purchase of20 KVA UPS for IIUCNN Dr. Sabu Thomas 3,00,000 1799/AII/4/2015/Admn/30.03.2015

66 2015
Pre-conference workshop on

Microscopy
Dr. Sabu Thomas 2,00,000 5984/AII/4/2015/Admn/05.10.2015

67 2016
Conduct of International seminar-

ICM 2016
Dr. Sabu Thomas 2,00,000 2666/AII/4/2016/Admn/10.05.2016

68 2016 Payment of fellowship to Project Staff Dr. Sabu Thomas 3,00,000 1662/AII(4)/2016/Admn/18.03.2016

69 2017 International Conference ICAPM 2017 Dr. Sabu Thomas 1,00,000 1768/AII/4/2017/Admn/25.03.2017

70 2015
International Conference on

Engineering Diaspora
Dr. A.M.Thomas 3,00,000 1479/AII(4)/2015/Admn/18.03.2015

71 2016
Conference on Public  governance in

India and China
Dr. A.M.Thomas 3,50,000 1564/AII/4/2016/Admn/15.03.2016

72 2016 Special Lecture Dr. A.M.Thomas 50,000 4927/AII/4/2016/Admn/03.09.2016

73 2017 Journal Publishing Dr. A.M.Thomas 1,25,000 5866/AIX/3/2017/Admn/04.10.2017

74 2013 Panel discussion Rajya Sabha TV Dr.K.M. Seethi 12,000 4748/AII(3)/2013/Admn/03.09.2013
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75 2014 Young Scholars Regional Conference Dr.K.M. Seethi 1,00,000 1220/AII(4)/2014/Admn/06.03.2014

76 2014 Publication of International Journal. Dr.K.M. Seethi 1,25,000 1339/AII/4/2014/Admn/12.03.2014

77 2019 IRLD-5 day Mega Camp Dr. Muhammed Musthafa K 3,00,000

170/2019/MGU-ADMINISTRATION
/18.01.2019 

(UO revised 3216/AD A9/2019/MGU/
10.07.2019)

78 2019 IRLD Braille Research Centre Dr. Muhammed Musthafa K 50,000 6279/ADA9/2019/MGU /09.12.2019

79 2018 DSS-Seminar Dr. Biju M.K. 20,000
129/2018/MGU-ADMINISTRATION

/11.12.2018

80 2018 DSS- Seminar Dr. Biju M .K. 20,000
208/2018/MGU-ADMINISTRATION

/19.12.2018

81 2018 DSS- Seminar Dr. Biju M .K. 20,000
211/2018/MGU-ADMINISTRATION

/19.12.2018

82 2018 DSS-One day Workshop Dr. Biju M .K. 30,000
289/2018/MGU-ADMINISTRATION

/28.12.2018

83 2019 DSS- Seminar Dr. Biju M .K. 20,000
242/2019/MGU-ADMINISTRATION

/24.01.2019

84 2019 DSS- ‘Nadaka Kalari Dr. Biju M .K. 1,00,000
729/DSS/2019/

MGU/23.02.2019

85 2019 Students Union Inauguaration Dr. Biju M .K. 1,15,000 6434/AdA9/2019/MGU/18.12.2019

86 2019 Nature Camp Dr. Biju M .K. 1,50,000 6654/Ad A9/MGU dated 24.12.2019

87 2020 Seminar Dr. Biju M .K. 20,000 238/AdA9/2020/MGU/16.01.2020
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88 2020 Seminar Dr. Biju M .K. 20,000 445/AdA9/2020/MGU/27.01.2020

89 2019
Data Analysis in Management

Research-Workshop
Dr.E. Sulaiman 40,000 1096/ADA9/2019/MGU/20.03.2019

90 2019 RCI Inspection Dr. Rajeevkumar N 60,000 1732/AdA9/2019/MGU/26.04.2019

91 2019 RCI Inspection certificate fee Dr. Rajeevkumar N 54,000 3531/AdA9/2019/MGU/25.07.2019

92 2019 STRIDE Project presentation Dr. Abhilash Babu 50,000 5901/AdA9/2019/MGU/23.11.2019

93 2019
Memorance of 

Prof.G.Sankara Pillai
Dr. K.M. Krishnan 50,000 6751/AdA9/2019/MGU/30.12.2019

94 06.06.2019
Project preparation and allied

expenses for starting new Schools in
the University

Dr. Robinet Jacob 5,00,000 2328/ADA 9/2019/ MGU/29.05.2019

95 11.07.2019

Expenses relating to the five-day
megacamp held from July 15 to 19 at
the Institute of Research in Learning

Disabilities

Dr. K. Muhammad Mustafa, 
Assistant Professor & 
Honorary Director School 
of Behavioral Sciences

3,00,000 3216/ADA 9/2019/ MGU/10.07.2019

96 16.07.2019

Expenses related to appointment to
the post of Assistant Professor in the
Department of Statutory Studies of

the University

Mr. Harris P. Y. Assistant 
Registrar (II), 
Administration

5,00,000 3246/ADA3/2019/ MGU/12.07.2019

97 26.07.2019
Expense of installing a diaper

disposing system in the University
Creche

Mr. Anand Lal Ben Assistant
Section Officer, AD IX

80,000
3347/ADA3/2019/ MGU/18.07.2019

98 20.08.2019
Expenses for Creation of 300 soft
copies of the Annual Report of MG

University, 2018

Shri Ratheesh Kumar K, 
Section Officer Content 
Management Section

15,000 3860/ADA3/2019/MGU/08.08.2019
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99 14.10.2019
Expenses related to Chancellor’s

Award 2019

Dr.Sylas VP, IQAC Joint 
Director and Assistant 
Professor School of 
Environment Science

3,00,000
4810/ADA9/2019/
MGU/14.10.2019

100 14.02.2020

Expenses related to purchase of
Furniture, Computer hardware, Name

Board etc for the newly created
University Satellite Centre,

Nedumkandam 

Sri.Reji Itoop
Section Officer

2,00,000 900/ADA1/2020/MGU/14.02.2020

936/ADA3/2020/MGU/ 7.02.2020

101 24.02.2020

School of Chemical Sciences -
Provisional Advance Allowance for
Purchase and Installation of Audio

Mixer and Speaker

Dr.Beena Raju Director
School of Chemical 
Sciences

1,00,000 998/ADA9/2020/MGU/20.02.2020

102 10.03.2020
Provisional advance amount allowed
to meet the day-to-day expenses of

the IIUCNN Centre

Dr.Nandakumar Kalarikal
Honorary Director IIUCNN 
and HOD School of Pure 
and Applied Physics

4,00,000 1375/ADA9/2020/MGU/07.03.2020

103 06.03.2020

Provisional Advance for meeting the
expenditure of Election  to Vacancies

in five Constituencies of the
University Senate

Sri.Santhosh Nair, Section 
Officer Election Section

50,000 1279/ADA3/2020/MGU/05.03.2020
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അനുബന്ധം - 2

സ്ഥിരനിക്ഷേ�പങ്ങള്
(ഖണ്ഡിക നം.4 - 3 കാണുക)

( )i  സര്വ്വകലാശാല ഫണ്ട് – സ്ഥിരനിക്ഷേ�പങ്ങള്

സ്ഥിര
നിക്ഷേ�പ

രസീത് നമ്പര്

നിക്ഷേ�പിച്ച
തുക
(₹)

നിക്ഷേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തി യാകുന്ന

തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാകുക്ഷേമ്പാള്

തുക (₹) 

67297163037 17,64,00,848 10.09.2014 09.10.2024 39,91,61,597

ആകെക 17,64,00,848 39,91,61,597

കാലാവധി  പൂര്ത്തി യായ  സ്ഥിരനിക്ഷേ�പങ്ങള്  പുതുക്കി

നിക്ഷേ�പിക്കുന്ന  ഘട്ടങ്ങളില്  നിക്ഷേ�പ  തുകക്ഷേയാകെ?ാപ്പം   അവയുകെ?

നിക്ഷേ�പത്തീയതി ആനുപാതികമായി മാറ്റി ക്ഷേരഖകെപ്പ?ു ക്ഷേത്തണ്ടതാണ്.  

( ) ii ഗ്രDൂപ്്പ ഇന്ഷുറന്സ് സ്കീം (ജി.ഐ.എസ്.)

ഗ്രകമ
നം.

സ്ഥിര നിക്ഷേ�പ
രസീത് നമ്പര്

നിക്ഷേ�പിച്ച
തുക
 (₹)

നിക്ഷേ�പിച്ച
തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി 

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാകു
ക്ഷേമ്പാള് തുക

 (₹)

1 67122418514 40,12,379 04.08.2015 04.08.2020 59,62,184

2 67147624152 39,71,557 07.03.2016 07.03.2021 56,88,304

3 67337737909 77,97,854 28.09.2015 28.09.2020 1,13,06,483

4 67337738028 77,97,854 28.09.2015 28.09.2020 1,13,06,483

5 67226490604 1,72,04,668 26.05.2013 26.05.2023 2,34,59,241

ആകെക 4,07,84,312 5,77,22,695
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( ) iii ഫാമിലി കെബനിഫിറ്റ് സ്കീം

സ്ഥിര
നിക്ഷേ�പ

രസീത് നം.

നിക്ഷേ�പിച്ച
തുക
(₹)

നിക്ഷേ�പിച്ച
തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാ

കുക്ഷേമ്പാള് തുക 
(₹)

67136640778 21,79,669 09.12.2015 09.12.2020 31,21,854

ആകെക 21,79,669 31,21,854

( ) iv കെപന്ഷന്

സ്ഥിര
നിക്ഷേ�പ

രസീത് നമ്പര്

നിക്ഷേ�പിച്ച
തുക
(₹)

നിക്ഷേ�പിച്ച
തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി

കാലാവധി
പൂര്ത്തിയാ

കുക്ഷേമ്പാള് തുക (₹)

37614705988 7,85,96,537 23.01.2018 23.01.2023 10,20,15,005

37614758828 8,38,25,036 19.02.2018 19.02.2023 11,29,00,169

67381607911 1,09,95,300 17.11.2019 17.11.2022 1,32,43,649

67381698922 1,09,95,441 18.11.2019 18.11.2022 1,32,43,819

67381954692 1,09,95,563 21.11.2019 21.11.2022 1,32,43,966

67382067393 1,11,60,983 09.11.2019 09.11.2022 1,34,43,212

ആകെക 20,65,68,860 26,80,89,820
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അനുബന്ധം - 3

എന്ക്ഷേLാവ്കെമന്റുകളുകെ? വിശദാംശങ്ങള്

ENDOWMENTS

Sl.
No.

Name & Details
of Endowments

FD 
Receipt No.

Date of 
Deposit

Amount
of

Deposit
( )₹

Date of
Maturity

Amount
of

Maturity
( )₹

Rem
arks

1

Rajagiri College
(Dr. Moses

Trophy)
Endowment

67071485701 04.11.2008 10,000 04.11.2028 10,000 TDR

2
VKR Menon
Memorial

Endowment
67071484854 05.11.2008 5,960 05.11.2028 5,960 TDR

3

Smt. Annamma
Kunchakko
Memorial

Endowment

57004112652 24.11.2009 15,000 24.11.2019 15,000 TDR

4
Prof. P.C. Menon

Memorial
Endowment

67112107995 19.05.2015 33,152 19.05.2020 50,484

5
P. Sekharan Nair

Endowment
67043462141 22.08.2017 34,947 22.08.2022 47,652

6 NSS Endowment 57004112448 24.11.2012 50,000 24.11.2022 50,000

7
Dr. A. R. Devasia

Endowment
67028732583 17.01.2017 20,093 10.01.2027 38,288

8

Institute of
Chartered

Accountants of
India (ICAI)
Endowment

67350462561 01.10.2016 1,43,469
10.01.2020

(*)
1,63,296

9

Sri. Mavelikkara
R. Prabhakara

Varma
Endowment

67350461679 01.10.2013 62,729
10.01.2020

(*)
71,398

TDR = The interest amount is transferred to main account every month

(*) സ്ഥിര നിക്ഷേ�പങ്ങള് പുതുക്കിയിട്ടില്ല, ആയവ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള 

ന?പ?ി സ്വീകരിക്ഷേക്കണ്ടതാണ്.
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അനുബന്ധം - 4

വിവിധ Lിപ്പാര്ട്ടുകെമന്റുകളുക്ഷേ?യും കെസന്ററുകളുക്ഷേ?യും ബാങ്്ക
അക്കൗണ്ടുകളുകെ? നീക്കിയിരിപ്്പ (31.03.2020)

Sl 
No.

Department Purpose
Closing

Balance as on
31.03.2020

1
School of Behavioural

Sciences

DDF 1155771

Director’s account 993871

E-Grants 289254

Counselling centre 1060105

2 School of Chemicals Sciences 

Current Account -

HOD’s account 655156

DDF 335701

Plan Fund 2014 - 2015 318

FIST 92166

Chemfest 3025

E-Grants 1911115

3 School of Computer Sciences

Official account 306035

DDF 73585

E-Grants 9261

4 School of Distance Education Official account 290709

5
School of Gandhian Thought

& Development Studies

Fees 971493

DDF 126442

6 School of International
Relations & Politics

Director’s account 109602

DDF 242312

--- 99949
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E-Grants 65562

Nelson Mandela Chair for
AFRO Asian Studies

49802

KPS Menon Chair 65012

7 School of Letters
Director’s account 2058905

DDF 130783

8 School of Pedagogical
Sciences

Director’s account 1751645.95

PTA Fund 72806

DDF 501372.50

E-Grants 274264

9
School of Physical Education

& Sports Sciences

General account 531859

DDF 136692

Special Fees 70292

IC/IU Tournaments 30970

10
Dept. Of Printing &

Publishing

Department account 7902250

DDF 249666

University Book stall 416182

11 School of Social Sciences

Director’s account 744071

Caution Deposit 362533

DDF 15925

12 University Library

Main account 154640

Caution Deposit 1555428

Membership 125478

13 Engineering Unit

PD account 539116

Permanent advance 2257

E-Tendering 744751
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14
School of Environmental

sciences

Director’s account 95612

DDF 251039

E-Grants 243174

MOOC 599529

--- 434191

15
School of Indian Legal

Thought

Current Account 927010

Amenities account 44854

DDF 28464

E-Grantz 1119548

Tuition fees 6030

16
School of Pure & Applied

Physics

Director’s account 790723

DDF 831831

E-Grantz 186480

17 NSS Office maintenance 146948

18 DSS
SWF account 15756987

University Union account 21177879

19 Dept. Of Life long learning &
Extension

DDF 2238858

20
School of Management &

Business Studies

Director’s account 1990010

E-Grantz 181166 

UGC XII Plan 9031

DDF 2323

 
21 School of Bio-Sciences

Main account 397789

DDF 148271

E-Granatz 841179
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22 School of Tourism Studies

Project 209261

Main ccount 2604138

DDF 22442

E-Grantz 479927

Alumni account 1600

UGC 7348

23
Inter University centre for

Disability Studies

Functioning IUCDS 1463363

DDF 501751

24
Inter University Centre for
Social Science Research &

Extension 

 General and ongoing
project expenses

3567326

Ph.D account 48479

25
University  centre for Inter

national Co-operation
 

Hostel maintenance 1088837

Director’s account 2935123

   Semester abroad
programme

5076

26
Institute for Contemporary

Chinese Studies

Main account 60936

Plan Fund 448918

27 K.N. Raj Centre

Day-to-day activities 377184

Plan 143104

Seminar account 646

E-Grantz 204977

28 Advance Molecular Research
Centre

AMMRC expenses 8414081

DDF 46598

29
Centre for Yoga and

Naturopathy
General 6751
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30
Business Innovation &

Incubation Centre

Day-to-day activities 125261

Patent Filing 1025

Salary of staff 12653

Sustainable agriculture 111957

31
Sophisticated Analytical
Instrument Facility (SAIF)

1901528

32
Inter University Centre for

Organic Farming &
Sustainable Agriculture   

Official account 6643959

33 IIRBS NMR 69210

34 ACESSD Director’s account 68289

35 IRLD
Remuneration to Resource

persons
297364

36 IIUCNN

IRLD activities 149855

Director’s account 3905171

DDF 183178

37
Directorate of Applied Short

term Programmes

Primary expenses 509285

Remuneration to Resource
person

18697

38 National Institute of Plant
Science Technology

Co-ordinator 24655

DDF 24945

ക്ഷേജായിന്റ ് Lയറക്ടര്



കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വ�ുപ്്പ 

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വ�ലാശാല ഓഡിറ്റ് �ാര്യാലയം 

പി ഡി ഹില്സ്, അതിരമ്പുഴ, കേ�ാട്ടയം


