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കേജായിന്റ ് ഡയറക്ടര് 

രജിസ്പ്ര<ാര്
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വ�ലാശാല 

സര്,
വിഷയം :

-
മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാലയുടെ�  2020  -  2021  സാമ്പത്തിക  വര്ഷടെത്ത
ഓഡിറ്റ് റിപ്പ#ാര്ട്ട് പുറടെ#�ുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്്ച -

സൂചന  :
-

(1) പ്പകരള സംസ്ഥാന ഓ ഡിറ്റ് വകു#് ഡയറക്ടറുടെ� 12.12.2022 - ടെല ഡി.ടെക.എസ്. 
എ./4175/2022/യൂണി. - നമ്പര് കത്്ത.

(2) 15.11.2021-  ൽ എയിംസ് പ്പസാഫ്റ്റ് ടെവയറിലൂടെ� ലഭ്യമാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി
സര്വ്വകലാശാലയുടെ� വാര്ഷിക ധനകാര്യ പത്രതിക.
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കണക്കുകളിപ്പAൽ 1985 - ടെല സര്വ്വകലാശാല നിയമം,  വകു#്, 52(4),  1994 - ടെല പ്പലാക്കൽ ഫണ്്ട
ഓഡിറ്റ് നിയമം, വകു#് 13,  1996 - ടെല പ്പലാക്കൽ ഫണ്്ട ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്, ചട്ടം 18 എന്നിവ ത്രപകാരം
തയ്യാറാക്കിയ ഓഡിറ്്റ റിപ്പ#ാര്ട്ട്   ഇപ്പതാടെ�ാ#ം അയയ്ക്കുന്നു.  

ഓഡിറ്റ് റിപ്പ#ാര്ട്ടിടെM    1-8, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-10,
3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 4-1, 4-2  എന്നീ ഖണ്ഡികകളിപ്പലക്്ക ത്രപപ്പത്യക ത്രശദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ  ഓഡിറ്റ്  റിപ്പ#ാര്ട്ട്  സര്വ്വകലാശാല  സിന്ഡിപ്പക്കറ്റിടെM  പരിഗണനയ്ക്്ക  സമര്
#ിപ്പക്കണ്ടതും  റിപ്പ#ാര്ട്ടിപ്പAലുള്ള  ന�പ�ി  വിശദീകരണകുറി#്  റിപ്പ#ാര്ട്ട്  കൈക#റ്റി  രണ്ടു
മാസത്തിനകം പ്പരഖാമൂലം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാപ്പക്കണ്ടതുമാണ്.  [1994 -  ടെല പ്പകരള പ്പലാക്കൽ ഫണ്്ട
ഓഡിറ്റ് നിയമം, വകു#് 15(1),  1996 - ടെല പ്പലാക്കൽ ഫണ്്ട ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്, ചട്ടം 23(1),  1985 - ടെല
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല നിയമം, വകു# 52(7) എന്നിവ കാണുക].

നിയമത്രപകാരമുള്ള  മറുപ�ി  ലഭ്യമാകാടെത  വന്നാൽ  1994  -  ടെല  പ്പകരള  പ്പലാക്കൽ  ഫണ്്ട
ഓഡിറ്റ് നിയമം,  വകു#് 15(3),  1996 -  ടെല പ്പലാക്കൽ ഫണ്്ട ഓഡിറ്്റ ചട്ടങ്ങള്, ചട്ടം  23(3)  എന്നിവ
ത്രപകാരമുള്ള തു�ര് ന�പ�ികള് സ്വീകരിക്കുന്നതാടെണന്ന് അറിയിക്കുന്നു.  

വിശ്വസ്തതപ്പയാടെ�

��ര്പ്പ് :-                                                                                        കേജായിന്റ ് ഡയറക്ടര്   

1. ത്രപിന്സി#ൽ ടെസത്രകട്ടറി, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ  വകു#്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രതം 
സഹിതം)

2. ഡയറക്ടര്, പ്പകരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു#്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രതം സഹിതം).
3. ഫിനാന്സ് ഓഫീസര്, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല, പ്പകാട്ടയം.
4. ഓഫീസ് പ്പകാ#ി.
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5

ആമുഖം
1983  –  ലാണ ് ദ്യകരളത്തിന്റെല  അഞ്ചാമന്റെത്ത  സര്വ്വകലാശാലയായി

ഗാന്ധിജി  സര്വ്വകലാശാല   നിലവില്  വന്നത്. 1985  -  ല്  ദ്യകരള

നിയമസഭയുന്റെട 3431/ന്റെലജി.സി.-1/85/നിയമം/17.04.1985  -  നമ്പര്

വിജ്ഞാപനം  ത്രപകാരം  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് നിയമത്രപാബല്യം  ലഭിച്ചു.

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ദ്യപര ് ഗാന്ധിജി  സര്വ്വകലാശാല  എന്നതില്  നിന്നും

1988  -  ല്  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല  എന്ന ് പുനര്നാമകരണം

ന്റെചയ്തു.  മ'്യദ്യകരളത്തില്  നിന്നുള്ള  ജനങ്ങളുന്റെട  ഉന്നത  വിദ്യാഭ്യാസ

ആവശ്യങ്ങള്  നിറദ്യവറ്റാന്  ത്രശമിക്കുന്ന  ഒരു  ത്രപ'ാന  വിദ്യാഭ്യാസ

സ്ഥാപനമാണിത്.  ദ്യകാട്ടയത്ത ് നിന്ന ് 12  കിദ്യലാമീറ്റര്  അകന്റെല

അതിരമ്പുഴയിന്റെല 100 - ല് ഏന്റെറ ഏക്കറില് പരന്നുകിടക്കുന്ന ത്രപിയദര്ശിനി

ഹില്സില്  ആണ ് സര്വകലാശാല  ആസ്ഥാനവും  ക്യാമ്പസും

സ്ഥിതി  ന്റെചയ്യുന്നത്.   1983  ഒക്ദ്യടാബര്  2  -  ന ് സ്ഥാപിതമായ  ഈ

സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക് ദ്യകാട്ടയം,  എറണാകുളം,  ഇടുക്കി റവന്യൂ  ജില്ലകളുന്റെട

പൂര്ണ്ണമായും  പത്തനംതിട്ട,  ആല ുഴ  എന്നീ  റവന്യൂ  ജില്ലകളുന്റെട

ഭാഗീകവുമായുള്ള  അ'ികാരപരി'ിയുണ്ട്.  സര്വ്വകലാശാല  അതിന്റെ�

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി  ഡി ാര്ട്്ട ന്റെമ�ുകള്,   ഇ�ര്നാഷണല്  ഇ�ര്  യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി

ന്റെസ�റുകള്,   ഇ�ര്  യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി  ന്റെസ�റുകള്,  ഇ�ര്  സ് കൂള്

ന്റെസ�റുകള്,  ഗവ./എയ്ഡഡ്/സ്വാത്രശയ  അഫിലിദ്യയറ്റഡ ് ദ്യകാദ്യളജുകള്

എന്നിവയിലൂന്റെട ബിരുദ,  ബിരുദാനന്തര, എം.ഫില്, ദ്യഡാക്ടറല് തലങ്ങളില്

'ാരാളം ദ്യത്രപാത്രഗാമുകള് വാഗ്ദാനം ന്റെചയ്യുന്നു. ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്, ന്റെപഡദ്യഗാഗി,

തുടങ്ങിയ  ന്റെത്രപാഫഷണല്  വിഷയങ്ങള്ക്ക ് പുറന്റെമ  സയന്സ്,  ദ്യസാഷ്യല്

സയന്സ്,  ഹ്യുമാനിറ്റീസ ് എന്നിവയുന്റെട  ഇ�ര്  ഡിസിപ്ലിനറിയിലും

പരമ്പരാഗത  വിഷയങ്ങളിലും  സര്വ്വകലാശാല  ബിരുദങ്ങള്  നല്കുന്നു.

വ്യവസായ,  വിപണി  ആവശ്യകതകള്ക്ക ് അനുസൃതമായി  അഫിലിദ്യയറ്റഡ്

ദ്യകാദ്യളജുകളിലൂന്റെട  ബിരുദ  -  ബിരുദാനന്തര  ബിരുദ,  ന്റെത്രപാഫഷണല്

ദ്യത്രപാത്രഗാമുകളിന്റെല  കൈവവി'്യമാര്ന്ന  സ്ന്റെപഷ്യകൈലദ്യസഷനുകള്ക്ക്
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യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി  ത്രപശസ്തമാണ്.  ഓണ്കൈലന്  ബിരുദം,  ന്റെതാഴില'ിഷ്ഠിത

ത്രഹസ്വകാല ദ്യകാഴ്സുകള് എന്നിവ നൂതന സംരംഭങ്ങളാണ്.

സാമൂഹിക  ത്രപതിബദ്ധതദ്യയാടും  പാരിസ്ഥിതിക  സൗഹാര്bദ്യത്താടും

കൂടി  നട ാക്കിയ  വിവി'  പദ്ധതികള്,  സര്വ്വകലാശാലയില്

പഠനത്തിന്റെനത്തിയ  വിദ്യദശ  വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  എണ്ണം,  ഭരണരംഗത്്ത

നട ാക്കിയ ഡിജിറ്റല് ദ്യഡാക്യുന്റെമ� ്ഫയലിങ ് സിസ്റ്റം  (ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.)

എന്നിവ  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  വിവി'  ദ്യമഖലകളിലുളള  മികവിന്റെന

സൂചി ിക്കുന്നു.  ഓണ്കൈലന്  ബിരുദ  -  ബിരുദാനന്തര  ദ്യകാഴ്സുകള്

ആരംഭിക്കുവാന് അടുത്തകാലത്ത് സര്വ്വകലാശാലക്ക് യു.ജി.സി. അനുമതി

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട.   ആയതിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തില്  ദ്യകാഴ്സുകള്

ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ബിരുദ – ബിരുദാനന്തര – എം.ഫില് - പി.എച്ച്.ഡി. തലങ്ങളില് വിവി'

വിഷയങ്ങളില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരന്റെമാരുക്കുന്ന  24 യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി

ഡി ാര്ട്ട്ന്റെമ�ുകള്, 2 ഇ�ര്നാഷണല് ഇ�ര്യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര്,  ഏഴ്

ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി ന്റെസ�ര്, 12  ഇ�ര് സ്കൂള് ന്റെസ�ര്,  ഒരു നാഷണല്

ന്റെസ�ര്,   ഡയറക്ടദ്യററ്റ ് ദ്യഫാര്  അകൈപ്ലഡ ് ദ്യഷാര്ട്ട ് ദ്യടം  ദ്യത്രപാത്രഗാം  (DASP)

എന്നിവ അടങ്ങുന്ന  23  അക്കാദമിക്ക് ന്റെസ�റുകളും  സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട

ദ്യനരിട്ടുളള  നിയത്രന്തണത്തില്  ത്രപവര്ത്തിക്കുന്നു.  ദ്യകാട്ടയം,  എറണാകുളം,

ഇടുക്കി,   പത്തനംതിട്ട,  ആല ുഴ  എന്നീ  അഞ്ചു  ജില്ലകളിലായി  270  -

വിദ്യാഭാസസ്ഥാപനങ്ങള്  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റിയില്  അഫലിദ്യയറ്റ ് ന്റെചയ്ത്

ത്രപവര്ത്തിക്കുന്നു.  സര്ക്കാര്  &  എയിഡഡ് ദ്യമഖലയില് പത്ത് ഓദ്യട്ടാണമസ്

ദ്യകാദ്യളജുകള്  ഉള് ന്റെട  80 സ്ഥാപനങ്ങളും  അണ്  എയിഡഡ ് ദ്യമഖലയില്

190  വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ ് ഉള്ളത്.  വിശദാംശങ്ങള്  ചുവന്റെട

ദ്യചര്ക്കുന്നു.  
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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 32 50 23 28 1

എഡ്യൂദ്യക്കഷന്
ത്രടയിനിംഗ്
ദ്യകാദ്യളജ്

Govt &
Aided

4 2 1 - -

Un Aided 10 19 4 7 1

ദ്യലാ - ദ്യകാദ്യളജ്

Govt &
Aided

- 1 - - -

Un Aided 1 2 1 2 -

ആര്
ക്കിന്റെടക്ചര്

ദ്യകാദ്യളജ്

Govt &
Aided

1 - - - -

Un Aided 1 6 - 1 -

മ്യൂസിക് &
കൈഫന്
ആര്ട്സ്
ദ്യകാദ്യളജ്

Govt &
Aided

- 1 - - -

Un Aided - - - - -

ദ്യഹാട്ടല്
മാദ്യനജ്ന്റെമ� ്&

കാറ്ററിംഗ്
ന്റെടക്ദ്യനാളജി

Govt &
Aided

- - - - -

Un Aided 1 - - - -
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   സര്വ്വകലാശാലയിലെല അഫിലിയേയറ്റ് ലെ�യ്ത
യേകായേ�ജുകള്

GOVT/AIDED
UN AIDED

 ആലെക - 270

80

 190



ആന്റെക 74 107 37 49 3

ആന്റെക സ്ഥാപനങ്ങള് 270

നാല്പദ്യതാളം  വിഷയങ്ങളില്  ഗദ്യവഷണത്തിനുളള  സൗകര്യം

ഡി ാര്ട്ട്ന്റെമ�ുകള്  വഴിയും  അംഗീകൃത  ഗദ്യവഷണദ്യകത്രന്ദങ്ങള്  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  സഹകരിച്ചുന്റെകാണ്ടാണ ് സര്വ്വകലാശാല  ഗദ്യവഷണ/

പഠനദ്യമഖല സജീവമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ദ്യപറ്റ�ുകള്

സ്വന്തമായുളള സര്വ്വകലാശാലയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല. 

ത്രപ'ാന ദ്യനട്ടങ്ങള്

2016,  2018  എന്നീ വര്ഷങ്ങളിന്റെല ചാന്സദ്യലഴ് സ് അവാര്ഡ് ദ്യനടിയ

മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല  ദ്യകരളത്തിന്റെല  മികച്ച  സര്വകലാ-

ശാലയ്ക്കുള്ള 2020 - ന്റെല ചാന്സലറുന്റെട പുരസ് കാരം പ{ിട്ടു.  അക്കാദമിക്,

ടീച്ചിംഗ്,  ന്റെപഡദ്യഗാഗി  രീതികള്,  വിദ്യാര്ത്ഥികളുന്റെട  ന്റെത്രപാകൈഫല്,

അക്കാദമിക ് ഗദ്യവണന്സ്,  മറ്റ ് ദ്യനട്ടങ്ങള്  തുടങ്ങിയ  വിശാലമായ

ഘടകങ്ങളിന്റെല  ത്രപകടനത്തിന ് സര്വകലാശാല  ദ്യനടിയ  മാര്ക്ക്

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ് ചാന്സദ്യലഴ് സ ് അവാര്ഡിനായി  സര്വ്വകലാ-

ശാലകന്റെള തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുന്നത്.  കൂടാന്റെത, 2017 -  ല്  3.24  ദ്യപായി�ുമായി

NAAC  ന്റെ�  "A"  അംഗീകാരം  ഈ  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് ലഭിച്ചു,  ഇത്

ദ്യകരളത്തിന്റെല  സര്വ്വകലാശാലകളില്  ഏറ്റവും  ഉയര്ന്നതാണ്.  2022  -  ന്റെല

നാഷണല്  ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്  റാ{ിംഗ ് ന്റെത്രഫയിംവര്ക്കില്  (NIRF)  30-ാാം

സ്ഥാനവും  (സ്ദ്യകാര്  51.61)  മാനവവിഭവദ്യശഷി  മത്രന്താലയം  നടത്തുന്ന

ഇന്റെന്നാദ്യവഷന്  അച്ചീവ് ന്റെമ� ്സ ് (ARIIA)  -2020-ന്റെല  അടല്  റാ{ിംഗ ് ഓഫ്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിന്റെല മികച്ച  25  വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സര്വ്വകലാശാല

ഉള്ന്റെ ടുന്നു.  കൈടംസ് ദ്യവള്ഡ് യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി റാ{ിംഗ ് - 2021-  ല് 601–800

ബാന്ഡ് വിഡ് ത്തില് ഈ സ്ഥാപനം ഉള്ന്റെ ട്ടു. കൂടാന്റെത ഇന്ത്യാ ടുദ്യഡ - MDRA

റാ{ിംഗില്  2019  -  ല്  ആറാം  സ്ഥാനവും  ദ്യനടി.  കൗണ്സില്  ഓഫ്
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സയ�ിഫിക ് &  ഇന്ഡസ്ത്രടിയല്  റിസര്ച്ച ് (CSIR)  ബൗദ്ധിക  ഉല് ാദന

ക്ഷമതയുന്റെട  കാര്യത്തില്  ഇന്ത്യയില്  13-ാാം  റാ{ ് നല്കി.  കൂടാന്റെത

നാഷണല്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട ് ഓഫ ് സയന്സ ് ന്റെടക് ദ്യനാളജി  ആന്ഡ്

ന്റെഡവലപ് ന്റെമ�  ് സ്റ്റഡീസ ് (NISTADS)  സയന്സ ് ഫാക്കല്റ്റിയുന്റെട  എച്ച്-

ഇന്ഡക് സിന്റെ� അടിസ്ഥാനത്തില്  19  -ാാം  സ്ഥാനത്താണ്.  ഡി ാര്ട്ട് ന്റെമ� ്

ഓഫ് സയന്സ് ആന്ഡ് ന്റെടക് ദ്യനാളജി (ഡിഎസ് ടി)  യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി റിസര്ച്ച്

ആന്ഡ ് സയ�ിഫിക ് എക് സലന്സ ് (ദ്യപഴ് സ്)  ദ്യത്രപാത്രഗാമിന്റെ�

ദ്യത്രപാത്സാഹനത്തിന ് കീഴിലുള്ള  29  സര്വ്വകലാശാലകളില്  എട്ടാം

റാ{ും നല്കി.  അടുത്തിന്റെട,  കൈടംസ് ഹയര് എഡ്യൂദ്യക്കഷന് ദ്യലാകത്തിന്റെല

വളര്ന്നുവരുന്ന  സര്വകലാശാലകളില്  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാ-

ശാലയ്ക്ക് 141 -ാാം റാ{് നല്കി.

എല്ലാ  ദ്യസവനങ്ങളും  ഡിജിറ്റകൈലസ ് ന്റെചയ്യുന്നതിന്റെ�  ഭാഗമായി,

സര്വ്വകലാശാല ടയര് ത്രതീ  ഡാറ്റാ ന്റെസ�ര് സ്ഥാപിച്ചു.  2017  മാര്ച്ച ് മുതല്

ബിരുദാനന്തര  ബിരുദ  CSS  പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള  എല്ലാ  അഫിലിദ്യയറ്റഡ്

ദ്യകാദ്യളജുകളിലും  ദ്യചാദ്യദ്യപ റുകളുന്റെട  ഓണ്കൈലന്  വിതരണമാണ്

സര്വകലാശാലയുന്റെട  മന്റെറ്റാരു  ത്രശദ്യദ്ധയമായ  ദ്യനട്ടം.  യൂണിദ്യവഴ്സിറ്റി

കൈലത്രബറിയില്  അടുത്തിന്റെട  അവതരി ിച്ച  RFID  (ദ്യറഡിദ്യയാ  ത്രഫീക്വന്സി

ഐഡ�ിഫിദ്യക്കഷന്)  സംവി'ാനം  അംഗങ്ങള്ക്ക ് ദ്യനരിട്ട ് പുസ്തകങ്ങള്

കടന്റെമടുത്ത ് തിരിന്റെക  നല്കാനും  സിസ്റ്റത്തിദ്യലക്ക ് ത്രപദ്യവശിക്കാനും

ത്രപാപ്തമാക്കുന്നു, ഇത് മന്റെറ്റാരു നാഴികക്കല്ലാണ്.

സാദ്യ{തികവിദ്യകള്  വികസി ിക്കുന്നതില്  മുന്നിരയില്

ഉള്ളവരാന്റെണന്ന് ന്റെതളിയിച്ചുന്റെകാണ്ട് യുഎസില് നിന്നുള്ള നാല്  ദ്യപറ്റ�ുകള്

ഉള്ന്റെ ന്റെട ഇരുപദ്യതാളം ദ്യപറ്റ�ുകള് സര്വ്വകലാശാല ദ്യനടിയിട്ടുണ്്ട. ന്റെസ�ര്

ദ്യഫാര്  എന്വദ്യയാണ്ന്റെമ�ല്  സ്റ്റഡീസ ് ആന്ഡ ് സസ് കൈറ്റനബിള്

ന്റെഡവലപ് ന്റെമ�,്  ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് ബദ്യയാ ന്റെമഡിക്കല്

റിസര്ച്ച്,  ഇ�ര്  യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി  ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്  ഡിന്റെസബിലിറ്റി  സ്റ്റഡീസ്,

ഇ�ര്  യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി  ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്  ദ്യസാഷ്യല്  സയന്സ ് റിസര്ച്ച്

ആന്ഡ് എക് ന്റെസ്റ്റന്ഷന്,  ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി  ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് സ്റ്റഡീസ്
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ഇന് സയന്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക്,  ഇ�ര് യൂണിദ്യവഴ് സിറ്റി  ഇന്സ്ത്രടുന്റെമദ്യ�ഷന്

ന്റെസ�ര്  തുടങ്ങിയവ  സ് കൂളുകളാക്കി  മാറ്റി  വളര്ന്നുവരുന്ന  വിവി'

ദ്യമഖലകളില്  ബിരുദാനന്തര  ബിരുദപഠനവും  ദ്യഡാക്ടറല്  പഠനവും

ശക്തിന്റെ ടുത്തുന്നതിന് സര്വ്വകലാശാല വിഭാവനം  ന്റെചയ്യുന്നു.  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട

ദ്യഫാര്  ഇ�ന്സീവ ് റിസര്ച്ച ് ഇന്  ദ്യബസിക ് സയന്സസ്,  ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്

നാദ്യനാ  സയന്സ് ആന്ഡ് നാദ്യനാ  ന്റെടക് ദ്യനാളജി,  ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് ഇംഗ്ലീഷ്

ലാംദ്യഗ്വജ ് ആന്ഡ ് കമ്മ്യൂണിദ്യക്കഷന്  സ് കില്സ്,  ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്

ഇ�ര്നാഷണല് ദ്യകാ-ഓ ദ്യറഷന്, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ്യഫാര് കണ്ടംപററി കൈചനീസ്

സ്റ്റഡീസ്, ദ്യഡാ. ന്റെക എന് രാജ് ന്റെസ�ര് ദ്യഫാര് പ്ലാനിംഗ് ആ� ്ന്റെസ�ര് ദ്യസ്റ്ററ്റ്

റിദ്യലഷന്സ്,,  അഡ്വാന്സ്ഡ് ദ്യമാളിക്യുലാര് ന്റെമറ്റീരിയല്സ് റിസര്ച്ച് ന്റെസ�ര്,

ന്റെസ�ര്  ദ്യഫാര്  കൈഹ  ന്റെപര്ദ്യഫാമന്സ ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ ് എന്നിവയും  അതത്

ദ്യമഖലകളില് വിപുലമായ പഠനങ്ങള് വിഭാവനം ന്റെചയ്യുന്നു.

 ഓഡിറ്റിന്റെ� വ്യാപ്തി / ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡം

 1985  -  ന്റെല  മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്വ്വകലാശാലാ  നിയമം,  1997  -  ന്റെല

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

നിയമം,  1996  -  ന്റെല  ദ്യകരള  ദ്യലാക്കല്  ഫണ്ട ് ഓഡിറ്റ ് ചട്ടങ്ങള്,  ഈ

റിദ്യ ാര്ട്ടിന്റെ�  വിവി'  ഖണ്ഡികകളില്  പരാമര്ശിച്ചിട്ടുളള  സര്ക്കാര്/

സര്വ്വകലാശാലാ  ഉത്തരവുകള്,  സര്ക്കുലറുകള്,  മറ്റ ് നിയമവ്യവസ്ഥകള്,

ചട്ടങ്ങള് എന്നിവന്റെയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓഡിറ്്റ നടത്തിയിട്ടുളളത്.

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  2020  -  2021  വര്ഷന്റെത്ത  വരവു  -  ന്റെചലവു

കണക്കുകളുന്റെട  പരിദ്യശാ'നയ്ക്കു  പുറന്റെമ,  നാളിതുവന്റെര  സര്വ്വകലാശാല

പുറന്റെ ടുവിച്ച  ഉത്തരവുകന്റെള  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള  സാങ്ഷന്  ഓഡിറ്റ്,

വിവി'  ഡി ാര്ട്്ടന്റെമ�ുകളുദ്യടയും  ഇതര  സ്ഥാപനങ്ങളുദ്യടയും  വാര്ഷിക

ഓഡിറ്റ്, പരീക്ഷാ നടത്തി ്, മൂല്യനിര്ണ്ണയം എന്നിവയുന്റെട നടപടിത്രകമങ്ങളുന്റെട

ഓഡിറ്റ്,  സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാരുദ്യടയും  അദ്ധ്യാപകരുദ്യടയും

ശമ്പളനിര്ണ്ണയങ്ങളുദ്യടയും  ദ്യസവന/വിരമിക്കല്  ആനുകൂല്യങ്ങളുദ്യടയും

പരിദ്യശാ'ന/അംഗീകാരം  എന്നിവയും  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനുപുറദ്യമ

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ആവശ്യത്രപകാരം  വിവി'  വിഷയങ്ങളില്  സ്പഷ്ടീ-

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ ാര്ട്ട് 2020 - 2021
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കരണവും  നല്കിയിട്ടുണ്്ട.  എന്നാല്  സര്വ്വകലാശാല/ഫണ്ടിംഗ്

ഏജന്സികള്  എന്നിവ  ആവശ്യന്റെ ടാത്തതിനാല്   സര്വ്വകലാശാലയില്

നടന്നുവരുന്ന വിവി' ഗദ്യവഷണ പദ്ധതികളുന്റെട വരവ് ന്റെചലവ് കണക്കുകള്

ഈ വകു ിന്റെ� പരിദ്യശാ'നയ്ക്്ക വിദ്യ'യമാക്കിയിട്ടില്ല.

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  സംബന്ധിച്ച

വിശകലനം,  സര്വ്വകലാശാലാ  ഫണ്ട ് കൈകകാര്യം  ന്റെചയ്യുന്നതിന്റെല

കാര്യക്ഷമതയും  സാമ്പത്തിക  അച്ചടക്കവും  സംബന്ധിച്ച  ഓഡിറ്റ്

നീരീക്ഷണങ്ങള്,  പരിദ്യശാ'നയില്  ത്രശദ്ധിക്കന്റെ ട്ട  ന്റെപാതുവായ

അപാകതകള്,  നിഗമനങ്ങള്,  ശുപാര്ശകള്,  തടസ്സവാദങ്ങള്  എന്നിവ

ഈ റിദ്യ ാര്ട്ടില് ഉള്ന്റെ ടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലന്റെ ട്ട
ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥന് : ത്രശീ വര്ഗ്ഗീസ് ദ്യജാസഫ് 

ദ്യജായി� ്ഡയറക്ടര്

ഓഡിറ്റ് ന്റെചയ്ത കാലയളവ് : 01.01.2022 മുതല് 30.09.2022 വന്റെര

ഓഡിറ്റ് ന്റെചയ്ത ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥര്

ത്രശീ മാത്യു ദ്യജക്കബ്

ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് (ഹ.ദ്യത്രഗ.)ത്രശീ രാദ്യജഷ് സി. ഹരിബാല്

ത്രശീമതി അനിതാകുമാരി ന്റെക.എ.

ത്രശീ എം.ആര്. ദ്യരണുകുമാര്.
അസിസ്റ്റ� ്ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്

ത്രശീ മനു എം.

ത്രശീമതി ജയത്രശീ പി.ജി. സീനിയര് ദ്യത്രഗഡ് ഓഡിറ്റര്

ത്രശീമതി ജമീലബീവി എം. 

ത്രശീ രാദ്യകഷ് എം.

ത്രശീ ലൂദ്യക്കാസ് കുര്യന്

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ ാര്ട്ട് 2020 - 2021



ത്രശീമതി റ്റിജി വ ര്ഗ്ഗീസ്

ത്രശീമതി സിനി റ്റി.എസ് ഓഡിറ്റര്

സര്വ്വകലാശാലയിന്റെല അ'ികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള
വ്യക്തികള്/ഉദ്യദ്യാഗസ്ഥ ദ്യമ'ാവികള്

തസ്തിക ദ്യപര് കാലയളവ്

കൈവസ് ചാന്സലര് ദ്യഡാ സാബു ദ്യതാമസ് 01.04.2020 മുതല്
31.03.2021 വന്റെര

ദ്യത്രപാ - കൈവസ് ചാന്സലര് ദ്യഡാ സി.റ്റി. അരവിന്ദകുമാര് 01.04.2020 മുതല്
31.03.2021 വന്റെര

രജിസ്ത്രടാര് ദ്യഡാ ത്രപകാശ് കുമാര് ബി. 01.04.2020 മുതല്
31.03.2021 വന്റെര

ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് ത്രശീ ബിജു മാത്യൂ 01.04.2020 മുതല്
31.03.2021 വന്റെര

പരീക്ഷാ കണ്ദ്യത്രടാളര് ദ്യഡാ ത്രശീജിത്്ത സി.എം 01.04.2020 മുതല്
31.03.2021 വന്റെര

ഓഡിറ്റിന് വിദ്യ'യമാക്കിയ കണക്കുകള്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  2020 - 2021  വര്ഷന്റെത്ത വരവ ് -  ന്റെചലവുകള്

സമന്വയി ിച്ചുന്റെകാണ്ട ് തയ്യാറാക്കി  ഓഡിറ്റിന ് സമര് ിച്ച  വാര്ഷിക

കണക്കുകള്, 1985 - ന്റെല എം. ജി. സര്വ്വകലാശാല നിയമം, വകു ് 52(2), സര്

വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് ബാ'കമായ  മറ്റ ് നിയമ  വ്യവസ്ഥകള്,  ചട്ടങ്ങള്/

ഉത്തരവുകള്  എന്നിവ  അനുസരിച്ച ് ഓഡിറ്റിന ് വിദ്യ'യമാക്കി.  കൂടാന്റെത,

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെട  ഉടമസ്ഥതയില്/നിയത്രന്തണത്തില്  ത്രപവര്ത്തിക്കുന്ന

വിവി'  സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെട  വരവ്/ന്റെചലവ ് കണക്കുകള്  ത്രപദ്യത്യകമായി

പരിദ്യശാ'ിച്ച ് ഓഡിറ്റ ് കുറി ുകള്  പുറന്റെ ടുവിക്കുകയും  ത്രപസക്തമായ

നിരീക്ഷണങ്ങള് ഈ റിദ്യ ാര്ട്ടില് ഉള്ന്റെ ടുത്തുകയും ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ  റിദ്യ ാര്ട്ടില്  ചുവന്റെട  ദ്യചര്ക്കും  ത്രപകാരം  4  ഭാഗങ്ങള്

ഉള്ന്റെ ടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.

ഭാഗം - 1 ന്റെപാതുഅവദ്യലാകനം
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ഓഡിറ്റിന്റെ�  ത്രശദ്ധയില്ന്റെ ട്ട  ന്റെപാതുവായ  വിവരങ്ങളുന്റെട

അവദ്യലാകനങ്ങളും നിര്ദ്യbശങ്ങളും ഖണ്ഡിക 1- 1 മുതല്  1- 9

വന്റെര ഖണ്ഡികകളിലായി ഉള്ന്റെ ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 2 വരവ് കണക്കുകളിദ്യSലുളള ഓഡിറ്്റ നിരീക്ഷണങ്ങള്
സര്വ്വകലാശാലയുദ്യടയും  അനുബന്ധ  സ്ഥാപനങ്ങളുദ്യടയും

വരവിനങ്ങളുന്റെട  ഓഡിറ്റിലും  രസീത ് പരിദ്യശാ'നയിലും

കന്റെണ്ടത്തിയ ത്രകമദ്യക്കടുകള്/അപാകതകള്/  ഓഡിറ്റ ് നിരീക്ഷ

ണങ്ങള് എന്നിവ  2 - 1  മുതല്  2 - 5  വന്റെര ഖണ്ഡികകളിലായി

ഉള്ന്റെ ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 3 ന്റെചലവ് കണക്കുകള്/ന്റെചലവ് അനുമതി
ഉത്തരവുകളിദ്യSലുളള ഓഡിറ്്റ നിരീക്ഷണങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാലയുന്റെടയും  അനുബന്ധ  സ്ഥാപനങ്ങളുന്റെടയും

വിവി' ന്റെചലവുകള്, ന്റെചലവ് അനുമതി ഉത്തരവുകള് എന്നിവ

സംബന്ധിച്ച  പരിദ്യശാ'നയില്  കന്റെണ്ടത്തിയ  ത്രകമദ്യക്കടുകള്/

അപാകതകള്/ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള് എന്നിവ  3 - 1  മുതല്

3 - 21 വന്റെര ഖണ്ഡികകളിലായി  ഉള്ന്റെ ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗം - 4 'നസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്്റ ത്രപത്യവദ്യലാകനവും

വാര്ഷിക കണക്കുകള്,  നിലവിലുളള ഫണ്ടുകള്/സ്കീമുകള്,

സ്ഥിരനിദ്യക്ഷപങ്ങള്,  മുന്കൂറുകള്  തുടങ്ങിയവയുമായി

ബന്ധന്റെ ട്ട  ഓഡിറ്റ ് നിരീക്ഷണങ്ങളും   നിര്ദ്യbശങ്ങളും  ഈ

ഭാഗത്തില് ഉള്ന്റെക്കാളളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധ പത്രതികകള്
1 ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് ഫണ്ട് - വിനിദ്യയാഗ വിവരങ്ങള്                   

(ഖണ്ഡിക നം.1-5)
2 വിവി'  വകു ് തലവന്മാര്/ജീവനക്കാര്/അദ്ധ്യാപകര്ക്ക്

നല്കിയതും  എന്നാല്  നാളിതുവന്റെര  ത്രകമീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു
മായ മുന്കൂറുകള് (ഖണ്ഡിക നം.3-21)

3 സ്ഥിര നിദ്യക്ഷപങ്ങള് (ഖണ്ഡിക നം. 4-5)

മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിദ്യ ാര്ട്ട് 2020 - 2021
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1 – 1 പെ�ാതുവിവരങ്ങള്

സര്വ്വകലാശാല ക്യാമ്പസ് – ആപെക വിസ്തീര്ണ്ണം 100 ഏക്കര്

അക്കാദമിക് ഡിപ്പാര്ട്്ടപെമന്റുകള് 24

ഇന്റര്നാഷണൽ ഇന്റര് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി പെസന്ററുകള് 02

ഇന്റര് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി പെസന്ററുകള് 7

ഇന്റര് സ്കൂള് പെസന്ററുകള് 12

നാഷണൽ പെസന്റര് 1

ഡയറക്ടവേററ്റ്  വേ5ാര് അപ്ലൈ7ഡ് വേഷാര്ട്്ട വേടം 
വേ8�ാ89ാം (DASP)

1

9വണ്പെമന്റ ്/എയ്ഡഡ് വേകാവേCജുകള്
80

(10 വേകാCജുകള്ക്ക്
സ്വയംഭരണ�ദവിയുണ്്ട.)

സ്വാ8ശയ വേകാവേCജുകള് (അ5ിലിവേയറ്റഡ്) 190

1 – 2 ബജറ്്റ

സര്വ്വകലാശാലയുപെട 2020 - 2021 - പെല ബജറ്റ് 31.12.2019 - ൽ കൂടിയ

സിന്ഡിവേക്കറ്റ ് വേയാ9ം  ഇനം  നം.  19/19.11/190798  8�കാരം  അം9ീകരിച്ചു.

ആയത് 07.05.2020 - പെല ജി.എസ് 5 - 429/2020 നമ്പര് കത്ത് 8�കാരം ബഹു.

ചാന്സലര് അം9ീകരിച്ചു.

ബജറ്റിപെന്റ സംക്ഷി�്തം താപെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

ആപെക 8�തീക്ഷിത വരവ് : 559.73 വേകാടി രൂ�

ആപെക 8�തീക്ഷിത പെചലവ് : 628.81 വേകാടി രൂ�

കമ്മി : 69.08 വേകാടി രൂ�

�ദ്ധതിവേയതര  ആവര്ത്തനപെച്ചലവുകCുപെട  ആധിക്യമാണ ് ബജറ്റ്

കമ്മിയാകാന്  കാരണം.  ബജറ്റിൽ  പെചലവുകള്  സംബന്ധിച്ച ് വിശദമായി
മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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പെഹഡുകള് നിര്വചിച്ച് ഓവേരാ ഇനത്തിനും തുക വകയിരുത്തുന്നുപെണ്ടങ്കിലും

വരവിനങ്ങള്ക്ക ് വിശദമായ  പെഹഡുകള്  നിര്വചിക്കുകവേയാ  8�തീക്ഷിത

വരവുകള്  നിര്ണ്ണയിക്കുകവേയാ പെചയ്തിട്ടില്ല. 

ബജറ്്റ - വരവ് പെചലവുകCും യഥാര്ത്ഥ വരവ് പെചലവുകCും

ബജറ്റ ് 8�കാരമുCC  വരവ ് പെചലവുകCും  വാര്ഷിക  കണക്ക്
8�കാരമുCC വരവ് പെചലവുകCും തമ്മിലുCC അന്തരം താപെഴ  വേചര്ക്കുന്നു.

ഇനം ശീര്ഷകം

ബജറ്്റ
8�കാരം

₹
(വേകാടി)

വാര്ഷിക
കണക്ക്
8�കാരം

₹
(വേകാടി)

വ്യത്യാസം
₹

(വേകാടി)

ശതമാനം
%

കുറവ്/
കൂടുൽ

(എ)
വരവ്

�ദ്ധതി വിഹിതം 33.12 12.68 20.44 61.71 കുറവ്

�ദ്ധതി ഇതര വരവ് +
തനത് വരുമാനം

335.62 240.75 94.87 28.26 കുറവ്

8�വേത്യക
ആവശ്യ5ണ്ട്

111.82 6.35 105.47 94.32 കുറവ്

പെഡബ്റ്്റ പെഹഡ് 79.17 62.31 16.86 21.29 കുറവ് 

ആപെക 559.73 322.09 237.64 42.46 കുറവ്

(ബി)
പെചലവ്

�ദ്ധതി വിഹിതം 63.66 12.73 50.93 80.00 കുറവ്

�ദ്ധതി ഇതര പെചലവ്
+  എന്. എസ്. എസ്.

374.16 222.01 152.15 40.66 കുറവ്

8�വേത്യക
ആവശ്യ5ണ്ട്

111.82 6.66 105.16 94.04 കുറവ്

പെഡബ്റ്്റ പെഹഡ് 79.17 52.18 26.99 34.09 കുറവ്

ആപെക 628.81 293.53 335.28 53.32 കുറവ്

8�തീക്ഷിച്ചിരുന്നതിവേനക്കാള്  വരവും  പെചലവും  വCപെര  കുറവാണ്.

�ദ്ധതിവിഹിതമിനത്തിൽ  33.12  വേകാടി  8�തീക്ഷിച്ചിരുന്നുപെവങ്കിലും

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021



16

12.68 വേകാടി  രൂ� മാ8തമാണ് ലഭ്യമായത്.  8�വേത്യക ആവശ്യ 5ണ്ടിനത്തിൽ

111.82  വേകാടി  രൂ�  ബജറ്റിൽ ഉള്പെക്കാCCിപെച്ചങ്കിലും  വേകവലം  6.35  വേകാടി

രൂ�  മാ8തമാണ ് വാര്ഷിക  കണക്ക ് 8�കാരം  വരവായിട്ടുള്ളത്.  ബജറ്റ്

8�കാരമുCC  വരവും   പെചലവും   യഥാര്ത്ഥ  വരവും  പെചലവും   തമ്മിൽ

വലിയ  അന്തരമുണ്ടാകാന്  ഇത ് കാരണമായി.  ആപെക  വരവിൽ  42.46

ശതമാനവേത്താCവും പെചലവിൽ 8�തീക്ഷിച്ചതിലും 53.32 ശതമാനത്തിപെന്റയും

അന്തരമുണ്ടായി  എന്നതിൽ  നിന്നും  യാഥാര്ത്ഥ്യവേബാധവേത്താപെട  ബജറ്റ്

തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് വീഴ്ചയുണ്ടായി  എന്്ന

വിലയിരുവേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  ബജറ്റ ് 8�കാരമുCC  വരവ ് പെചലവ്

തുകകCിൽ  നിന്നും  യഥാര്ത്ഥ  വരവ ് പെചലവുകള്ക്ക ് ഭീമമായ

വ്യത്യാസമുപെണ്ടങ്കിലും  �രിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റ ് തയ്യാറാക്കി  അം9ീകാരം

വാങ്ങിയിട്ടില്ല. 

മുന്വര്ഷപെത്ത യഥാര്ത്ഥ വരവ് പെചലവ് കണക്കുകവേCയും സ്ഥിതി

വിവര കണക്കുകവേCയും ആധാരമാക്കി യാഥാര്ത്ഥ്യ വേബാധവേത്താപെട ബജറ്റ്

തയ്യാറാവേക്കണ്ടതാണ്.

1 – 3 വാര്ഷിക  ധനകാര്യ�8തിക  8�കാരമുCC  വരവ ് പെചലവ്
കണക്കുകള് 

വാര്ഷിക  ധനകാര്യ  �8തിക  8�കാരമുള്ള  സര്വ്വകലാ  ശാലയുപെട

2020 -  2021  വര്ഷപെത്ത വരവ ് പെചലവ ് കണക്കുകള് ഇനം തിരിച്ച ് താപെഴ

പെകാടുക്കുന്നു.

വരവ്
8കമ നം. ഇനം തുക (₹) ശതമാനം

1 സംസ്ഥാന 7ാന് വിഹിതം 12,67,92,741.00 03.91

2 വേനാണ് 7ാന് വിഹിതം 162,00,00,000.00 49.91

3 തനതുവരുമാനം 78,74,86,475.00 24.26

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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4 ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് 5ണ്ട് 6,34,92,929.00 01.96

5 പെഡബ്റ്റ് പെഹഡ് 62,31,18,045.00 19.20

6 മറ്റുCCവ 2,46,54,028.00 00.76

ആപെക 324,55,44,218.00 100

പെചലവ്

8കമ നം. ഇനം തുക (₹) ശതമാനം

1 വേനാണ് 7ാന് പെചലവ് 221,39,33,282.00 75.41

2 സംസ്ഥാന 7ാന് 12,72,94,963.00 04.34

3 എന്.എസ്.എസ്. 61,86,505.00 00.21

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021

സംസ്ഥാന പ്ലാന് 
വിഹിതം

നേനാണ് പ്ലാന് വിഹിതം

തനതുവരുമാനം

ഇയര്മാര്ക്്കഡ് ഫണ്ട്

ഡെഡബറ്്്റ ഡെഹഡ്

മറ്റുളളവ

49.91

3.91 0.76
19.2

1.96

24.26
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4 ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് 5ണ്ട് 6,65,61,129.00 02.27

5 പെഡബ്റ്റ് പെഹഡ് 52,17,67,198.00 17.77

ആപെക 293,57,43,077.00 100

1 – 4 സര്വ്വകലാശാലയുപെട  തനത ് 5ണ്ട ് -  വരവ ് പെചലവ്
താരതമ്യം

ജീവനക്കാരുവേടയും  അധ്യാ�കരുവേടയും  ശമ്പCം,  ബത്തകള്

പെ�ന്ഷന്  പെചലവുകള്,  �രീക്ഷ  നടത്തിപ്പുമായി  ബന്ധപെപ്പട്ട  പെചലവുകള്,

അക്കാദമിക 8�വര്ത്തനങ്ങള്, ഭരണപെചലവുകള്, വിദ്യാര്ത്ഥി വേക്ഷമ8�വര്

ത്തനങ്ങള്,  പെ�ാതുമരാമത്ത ് �ണികള്,  അറ്റകുറ്റപ്പണികള്,  മറ്്റ

പെപെകകാര്യപെചലവുകള് എന്നിവ സര്വ്വകലാശാല തനതു5ണ്ടിൽ നിന്നാണ്

വഹിക്കുന്നത്.  സര്ക്കാരിൽ  നിന്ന ് ബജറ്റ ് വിഹിതമായി  ലഭിക്കുന്ന

വേനാണ്7ാന്  89ാന്റ,്  �രീക്ഷ  നടത്തിപ്പുമായി  ബന്ധപെപ്പട്ട  വരവുകള്,

വിവിധ  വേസവനങ്ങള്ക്കുCC  5ീസുകള്,  നിവേക്ഷ�ത്തിവേkലുCC

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021

നേനാണ് പ്ലാന് ഡെ�ലവ്

സംസ്ഥാന പ്ലാന്

എന്.എസ്.എസ്.

ഇയര്മാര്ക്്കഡ് ഫണ്ട്

ഡെഡബറ്്്റ ഡെഹഡ്

17.77

2.27

0.21

4.34

75.41
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�ലിശ  എന്നിവയാണ ് ഈയിനത്തിൽ  8�ധാന  വരുമാന  മാര്ഗ്ഗം.

സര്വ്വകലാശാലയുപെട സ്വയംഭരണ 8�വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ 5ണ്ട്

കപെണ്ടത്തുന്നതും  തനത്5ണ്ടിൽ  നിന്നാണ്.  സര്വ്വകലാശാല  ലഭ്യമാക്കിയ

വാര്ഷിക കണക്കുകള് 8�കാരം  2018 - 2019, 2019 – 20, 2020 – 2021 എന്നീ

വര്ഷങ്ങCിപെല തനത് 5ണ്്ട വരവ് പെചലവ് താരതമ്യം ചുവപെട വേചര്ക്കുന്നു.`

വരവ്

8കമ
നം. 

ഇനം 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

1. അക്കാദമിക് ഇന്കം 23,56,77,362.00 40,65,82,658.00 39,36,65,670.00

2. �രീക്ഷാ5ീസ് 46,72,73,326.00 45,71,94,113.00 21,24,97,234.00

3. അ5ിലിവേയഷന് 5ീസ് 8,97,28,525.00 3,10,61,093.00 7,88,55,127.00

4. �ലിശ 2,77,55,819.00 2,67,51,268.00 2,47,28,504.00

5. മറ്റിനങ്ങള് 10,11,72,188.00 3,27,02,694.00 7,77,39,940.00

6. സ്വാ8ശയ സ്ഥാ�നങ്ങള് - - -

7. സര്ക്കാര് 89ാന്റ ്               
( വേനാണ് 7ാന്)

1,30,08,39,000.00 1,56,75,53,766.00 162,00,00,000.00

ആപെക 2,22,24,46,220.00 252,18,45,592.00 240,74,86,475.00

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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പെചലവ്

8കമ
നം. 

ഇനം 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

1. ശമ്പCം & ഓണവേററിയം 122,27,67,758.00 119,35,17,159.00 127,25,36,110.00

2. പെ�ന്ഷന് 63,20,60,642.00 80,88,63,547.00 67,70,54,716.00

3. �രീക്ഷാ നടത്തിപ്്പ 25,76,88,960.00 16,77,48,137.00 12,78,,17,412.00

4. അക്കാദമിക് പെചലവുകള് 5,50,96,674.00 93,53,588.00 7,61,18,098.00

5. ഭരണപെച്ചലവുകള് 18,12,21,817.00 11,05,89,231.00 6,54,87,721

6. വിദ്യാര്ത്ഥിവേക്ഷമം 66,87,279.00 65,15,215.00 1,00,73,457.00

7. സ്വേകാCര്ഷിപ്പ് 35,61,678.00 3,34,88,920.00 61,99,257.00

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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8. പെ�ാതുമരാമത്ത് 6,33,00,071 6,68,40,418.00 2,16,74,145.00

9. സ്വാ8ശയ സ്ഥാ�നങ്ങള് 88,91,187.00 - 6,53,150.00

10. പെചയര്/എന്വേഡാവ്പെമന്റ ് - - 2,80,000.00

ആപെക
വേനാണ് 7ാന് പെചലവ് 243,12,76,066.00 239,69,16,215.00 225,78,94,066.00

1 – 5 7ാന് 5ണ്്ട വിനിവേയാ9ം

(1) സംസ്ഥാന 9വണ്പെമന്റ ്7ാന് 5ണ്ട് വിനിവേയാ9ം

2020  –  2021  -  ൽ   ആപെക   26.76 വേകാടി  രൂ�യുപെട  വാര്ഷിക

�ദ്ധതിക്കാണ് സര്ക്കാര് അനുമതി നൽകിയത്. ഇതിൽ ആപെക 12.6792741

വേകാടി  രൂ�  മാ8തമാണ ് സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് �ണമായി  അനുവദിച്ചത്.

ഇതിന ് �ുറവേമ  പെതാടു�ുഴ  എഞ്ചിനീയറിം9 ് വേകാവേCജ ് സ്ഥലപെമടുപ്പുമായി

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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ബന്ധപെപ്പട്ട  LAR വേകസിപെന്റ വിധിക്കടമായി 3.8080201 വേകാടി രൂ� സര്ക്കാര്

7ാന് 5ണ്ടിൽ നിന്നും വേനരിട്്ട വകയിരുത്തിയിരുന്നു.

2020  -  2021  ൽ  സര്ക്കാര്  ഭരണാനുമതി  ലഭിച്ച  7ാന്  5ണ്്ട

വേ8�ാജക്ടുകCുവേടയും  അവയുപെട  പെചലവിവേന്റയും  വിശദാംശങ്ങള്   താപെഴ

പെകാടുക്കുന്നു.  7ാന്  5ണ്ട ് സംബന്ധിച്ച ് സര്വ്വകലാശാല  സര്ക്കാരിൽ

സമര്പ്പിച്ച കണക്കുകCും യഥാര്ത്ഥ കണക്കുകCും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

8ടഷറി വേsറ്റ്പെമന്റ,്  7ാന് ബില്ലുകള്,  വൗച്ചറുകള് എന്നിവ �രിവേശാധിച്ചതിന്

8�കാരം യഥാര്ത്ഥ കണക്ക് ചുവപെട വേചര്ക്കുന്നു.

8കമ
നം. 

പെ8�ാജക്റ്റ് 
അനുവദിച്ച

തുക (₹) 
(ലക്ഷത്തിൽ)

പെചലവഴിച്ച തുക (₹)
(രൂ� ലക്ഷത്തിൽ)

സര്ക്കാരിൽ
സമര്പ്പിച്ച
കണക്ക്

യഥാര്ത്ഥ
കണക്ക്

1 കണ്വേവര്ജന്സ് അക്കാദമിയ 
വേകാം7ക്സ്

300.00 300.00 300.00

2 സ്വേകാCര്ഷിപ്പ് & പെ5വേലാഷിപ്്പ 350.00 226.29 226.29

3
പെകമിക്കൽസ്, എക്യു�്പെമന്റസ്്,               
കണ്സ്യൂമബിള്സ്

320.00 68.67 74.77

4. 89ീന് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി 50.00 4.96 4.96

5. ബി9് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് 4.20 0.65 1.72

6 പ്ലൈല8ബറി ആധുനിക വത്കരണം 250.00 164.75 157.48

7 89ീന് വേകരC വേ8�ാജക്ട് 6.02 4.54 4.66

8 DASP വിഭാ9ത്തിപെന്റ ഭൗതിക  സാഹചര്യം 
പെമച്ചപെപ്പടുത്തൽ

150.00 81.80 81.80

9. AMC for mini PCs - - 9.89

10 സ്കൂള് ഓ5് ടൂറിസം sഡീസ്                
പെകട്ടിട നിര്മ്മാണം

100.00 4.72 4.72

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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11.
ഇന്റര് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി പെസന്റര് വേ5ാര് 
വേസാഷ്യൽ സയന്സ് റിസര്ച്ച് ആന്റ ്
എക്സറ്റന്ഷന് പെസന്റര്

8.00 8.00 8.00

12.
ഇന്റര് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി പെസന്റര്             
വേ5ാര്  നാവേനാ സയന്സ് ആന്റ ്നാവേനാ 
പെടക്വേനാCജി

132.00 132.00 132.00

13.
അ  ഡ്വാന്സ് ഡ് പെസന്റര്  ഓ5്                  
എന്വവേയാണ്പെമന്റൽ sഡീസ് ആന്റ ്
സപ്ലൈsനബിള്  പെഡവലപ്്പപെമന്റ.്

70.80 70.80 70.80

14.
ഇന്റര് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി 
ഇ൯സ്8ടപെമവേന്റഷന് പെസന്റര് 69.20 69.20 69.20

15.
ഡിജിറ്റപ്ലൈലവേസഷന് ഓ5്             
ടാബുവേലഷന് രജിsര് 100.00 87.62 87.62

16.

ഇന്റര് യൂണിവേവഴ്സിറ്റി പെസന്റര് വേ5ാര് 
ബവേയാപെമഡിക്കൽ റിസര്ച്ച് പെസന്ററിന് 
2020 - 2021 ൽ സര്ക്കാര് അനുവദിച്ച 
തുക പ്ലൈകമാറിയത്.

44.00 44.00 44.00

ആപെക 1954.22 1,268.00 1,277.91

(2) ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് 5ണ്ട് - വിനിവേയാ9 വിവരങ്ങള് ഇല്ല

സര്വ്വകലാശാലയുപെട  വിവിധ  ഡിപ്പാര്ട്ട്പെമന്റുകCുപെട  വേമൽവേനാട്ട-

ത്തിൽ  നടന്നുവരുന്ന  വേലാക  8ശദ്ധ  ആകര്ഷിക്കുന്ന  9വേവഷണ

8�വര്ത്തനങ്ങCുപെട  ഭാ9മായി  വിവിധ  5ണ്ടിം9 ് ഏജന്സികCിൽ  (UGC,

NCCR, KSCSTE, ICSSRI, IUCTE, RIEM DoECC, UNDP, NCPOR) നിന്ന്   ഇയര്മാര്

ക്ക്ഡ് 5ണ്ടിനത്തിൽ  ആപെക ₹  1,24,94,075/-  (ഒരു വേകാടി ഇരു�ത്തിനാല്

ലക്ഷത്തി  പെതാണ്ണൂറ്റി  നാലായിരത്തി  എഴു�ത്തഞ്ച ് രൂ�)  2020  -  2021

സാമ്പത്തികവര്ഷം  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ

8�സ്തുത തുക പെചലവഴിച്ചതിപെന്റ വിവരങ്ങള് ഓഡിറ്റിപെന്റ �രിവേശാധനയ്ക്ക്

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.  ചാര്വേട്ടര്ഡ ് അക്കൗണ്ടന്റുമാര്  തയ്യാറാക്കിയ  വിനിവേയാ9

സര്ട്ടി5ിക്കറ്റ ് ആണ ് 5ണ്ടിം9 ് ഏജന്സികള്ക്ക ് സമര്പ്പിക്കുന്നത്.

സര്വ്വകലാശാലയുപെട  വാര്ഷിക  കണക്കുകCിൽ  8�തി5ലിക്കുന്ന  ഇയര്

മാര്ക്ക്ഡ ് 5ണ്ടിനത്തിപെന്റ  വിവരങ്ങള്  �രിവേശാധനയ്ക്ക്

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021
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ലഭ്യമാവേക്കണ്ടതാണ്.  സര്വകലാശാലയ്ക്ക ് വിവിധ  ഏജസികCിൽ  നിന്ന്

ലഭ്യമായ ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് 5ണ്ടിപെന്റ വിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 1 - ആയി

ഉള്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

1 – 6 വാര്ഷിക കണക്കുകള് - സര്വ്വകലാശാല നാCിതുവപെര 
അക്കൗണ്ട്സ് റൂള്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

1983  -  ൽ നിലവിൽ വന്ന സര്വ്വകലാശാല നാCിതുവപെര തനതായ

അക്കൗണ്്ടസ ് റൂള്സ ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.  1985  -  പെല  സര്വ്വകലാശാല

നിയമത്തിൽ  വകുപ്പ ് 35  8�കാരം  കണക്കുകള്  സൂക്ഷിക്കുന്നതു

സംബന്ധിച്ചും  ബജറ്റ ് �ാസാക്കുന്നത ് സംബന്ധിച്ചും  sാറ്റ്യൂട്്ട

തയ്യാറാക്കുവാന്  സര്വകലാശാലപെയ  ചുമതലപെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നാൽ ഏകവേദശം 40 വര്ഷമായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ നട�ടികള് ഒന്നും

തപെന്ന  സര്വ്വകലാശാല  സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  ടാലി  വേസാ5്റ്റ ് പെവയറിൽ

തയ്യാറാക്കിയ  വരവ ് പെചലവ ് കണക്കുകCാണ ് വാര്ഷിക  കണക്കുകCിൽ

ഉള്പെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇന്കം  &  എക്സ്പെ�ന്ഡിച്ചര്  വേsറ്റ്പെമന്റ,്

ബാലന്സ് ഷീറ്റ് എന്നിവ ആദ്യമായി 2020 - 2021  വാര്ഷിക കണക്കുകCിൽ

ഉള്പെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അം9ീകരിച്ച  അക്കൗണ്ട ് ചട്ടങ്ങള്  ഇല്ലാത്തതിനാൽ

വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി  സ്വീകരിക്കുന്ന

മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക ് നിയമ�രമായ  �ിന്ബലവേമാ  ഏകീകൃത  സ്വഭാവവേമാ

പ്ലൈകവരുന്നില്ല.  ഓവേരാ  വര്ഷവും  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കുന്ന

നട�ടികള്ക്ക ് 8�കടമായ  അന്തരം  കാണുന്നുണ്്ട.  സ്ഥാ�നത്തിപെന്റ

യഥാ ര്ത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പെവCിവാക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല കണക്കുകള്

തയ്യാറാക്കി വരുന്നത്.  നടപ്പു വര്ഷപെത്ത കണക്കുകCിൽ തപെന്ന 8�കടമായ

പെതറ്റുകCും  വ്യത്യാസങ്ങCും  വന്നിട്ടുണ്്ട.  വാര്ഷിക  ധനകാര്യ  �8തികയുപെട

�രിവേശാധനയിൽ കപെണ്ടത്തിയ അ�ാകങ്ങകള് ഖണ്ഡിക നം.  4  -  2  –  ൽ

വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്്ട.

ഭാരതത്തിപെല എല്ലാ  സര്വ്വകലാശാലകള്ക്കും  ബാധകമാക്കാവുന്ന

ഏകീകൃത  അക്കൗണ്ടിം9 ് റൂള്  വേക8�  മാനവവേശഷി  മ8ന്താലയം

�ുറപെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.  എന്നാൽ  ആയത ് സര്വ്വകലാശാലയിൽ

മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിവേപ്പാര്ട്ട് 2020 - 2021



25

നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായില്ല.  ഏകവേദശം  350  വേകാടി  രൂ�യുപെട  ഇട�ാടുകള്

നടക്കുന്ന  സര്വ്വകലാശാലയിൽ  കുറ്റമറ്റതും  സമ89വുമായ  അക്കൗണ്ടിം9്

സ8മ്പദായം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് നട�ടികള് സ്വീകരിവേക്കണ്ടതാണ്.

2020 – 2021 -  പെല വരവ് പെചലവ് കണക്കുകCുപെട സംക്ഷി�്തം
താപെഴ വേചര്ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് ₹ 1,61,57,30,820/-

വരവ് ₹ 3,24,55,44,218/-

ആപെക ₹ 4,86,12,75,038/-

പെചലവ് ₹ 2,93,57,43,077/-

നീക്കിയിരിപ്്പ ₹ 1,92,55,31,961/-

1 – 7 ആഭ്യന്തര നിയ8ന്തണം

1985  -  പെല  മഹാത്മ9ാന്ധി  സര്വ്വകലാശാല  നിയമ8�കാരം

സര്വ്വകലാശാലയുപെട  മുഖ്യ  കാര്യനിര്വ്വഹണം  സിന്ഡിവേക്കറ്റിനാണ്.

സര്വ്വകലാശാലപെയ  സംബന്ധിച്ച  നയ�രമായ  തീരുമാനം

പ്ലൈകപെക്കാള്ളുന്നതും തുടര്നട�ടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതും സിന്ഡിവേക്കറ്റിപെന്റ

ചുമതലയാണ്.  അക്കാദമിക  കാര്യങ്ങCിലും  സാമ്പത്തിക  കാര്യങ്ങCിലും 

ആക്ടിവേലയും  sാറ്റ്യൂട്ടിവേലയും  നിബന്ധനകള്ക്ക ് വിവേധയമായി

സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്്ട.  പ്ലൈവസ ് ചാന്സലര്

പെചയര്മാനായി സിന്ഡിവേക്കറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ

വേയാ9ം  കൂവേടണ്ടതാണ്.  നടപ്പുവര്ഷം  ആപെക  6  തവണ  സിന്ഡിവേക്കറ്റ്

വേയാ9ം  വേചര്ന്നിട്ടുണ്ട്.  വിവിധ  വിഷയങ്ങCിൽ  സിന്ഡിവേക്കറ്റിപെന

സഹായിക്കുന്നതിനായി  സിന്ഡിവേക്കറ്റ ് ഉ�സമിതിപെയ  ചുമതലപെപ്പടു-

ത്തുന്നുണ്ട്.  ഇതിനു�ുറവേമ 5ിനാന്സ് കമ്മിറ്റി,  7ാനിം9 ്   വേബാര്ഡ് എന്നീ

രണ്ട ് sാറ്റ്യൂട്ടറി  കമ്മിറ്റികCും  വിവിധ  വിഷയങ്ങCിൽ  സിന്ഡിവേക്കറ്റിന്

ഉ�വേദശം നൽകുന്നു.
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സാമ്പത്തിക  കാര്യങ്ങCിൽ  സിന്ഡിവേക്കറ്റിപെന  ഉ�വേദശിക്കുന്നതിനും

സര്വ്വകലാശാലയുപെട  ബജറ്റ്,  വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  എന്നിവ

�രിവേശാധിക്കുന്നതിനും  രൂ�ീകൃതമായ  sാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മിറ്റിയാണ് 5ിനാന്സ്

കമ്മിറ്റി.  1997  -  പെല  മഹാത്മാ9ാന്ധി  യൂണിവേവഴ്സിറ്റി  5s ് sാറ്റ്യൂട്സ്

ചാ�്റ്റര്  -  9,  sാറ്റ്യൂട്ട ് -  9  -  ൽ  5ിനാന്സ ് കമ്മിറ്റിയുപെട  ചുമതലകCും

അധികാരങ്ങCും  വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.  കമ്മിറ്റിയുപെട  മറ്റ ് ചുമതലകള്ക്ക്

�ുറവേമ സര്വ്വകലാശാലയുപെട സാമ്പത്തികനില വിശകലനം പെചയ്യുന്നതിനും

സിന്ഡിവേക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ  ശു�ാര്ശകള്  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനും

5ിനാന്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് ചുമതല ഉണ്ട്. സര്ക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന �്Cാന്, 

വേനാണ്  -  �്Cാന്  5ണ്ടിപെന്റ  വിനിവേയാ9ം  സംബന്ധിച്ച  വിലയിരുത്തലും

5ിനാന്സ ് കമ്മറ്റി  നടവേത്തണ്ടതുണ്്ട.  എന്നാൽ  നിയമ  8�കാരമുള്ള

ചുമതലകCും  അധികാരങ്ങCും  5ിനാന്സ ് കമ്മിറ്റി  നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടില്ല  എന്്ന

മിനിട്സ ് �രിവേശാധിച്ചതിൽ  നിന്നും  വേബാധ്യപെപ്പട്ടു.  5ിനാന്സ ് കമ്മിറ്റി

സ്ഥാ�നത്തിപെന്റ  സാമ്പത്തികനില  വിശകലനം  പെചയ്യുകവേയാ  വാര്ഷിക

കണക്കുകള് �രിവേശാധിക്കുകവേയാ �ുതിയ ധനാ9മ സാധ്യതകപെC കുറിച്ച്

ചര്ച്ച  നടത്തുകവേയാ  പെചയ്തിട്ടില്ല.   ഓഡിറ്റ ് കാലയCവിൽ  5  8�ാവശ്യം

5ിനാന്സ് കമ്മിറ്റി വേയാ9ം വേചര്ന്നിട്ടുണ്്ട. 

സര്വ്വകലാശാലയുപെട  മുഖ്യകാര്യ  നിര്വ്വഹണ  അധികാരി  പ്ലൈവസ്

ചാന്സലര്  ആണ്.  5ിനാന്സ ് ഓ5ീസറുപെട  വേനതൃത്വത്തിലുള്ള  ധനകാര്യ

വിഭാ9മാണ ് സാമ്പത്തിക  ഇട�ാടുകള്  പ്ലൈകകാര്യം  പെചയ്യുന്നതും

കണക്കുകള്  വേ8കാഡീകരിക്കുന്നതും.  എല്ലാ  പെചലവുകCും  ധനകാര്യ

വിഭാ9ത്തിപെന്റ  സൂക്ഷ്മ  �രിവേശാധനയ്ക്ക ് വിവേധയമാക്കുന്നുണ്്ട.

പെചലവുകള് അം9ീകരിക്കുന്നത് സിന്ഡിവേക്കറ്റ്/പ്ലൈവസ് ചാന്സലര് ആണ്.

സര്വ്വകലാശാല  നിയമം  പെസക്ഷന്  3.10  (17)  8�കാരം  അടിയന്തിര

സാഹചര്യങ്ങCിൽ പ്ലൈവസ് ചാന്സലര് പെചലവുകള് അധികൃതമാക്കാറുണ്്ട.

ടി  പെചലവുകള്  പെതാട്ടടുത്ത ് വേചരുന്ന  സിന്ഡിവേക്കറ്റ ് വേയാ9ത്തിപെന്റ

അം9ീകാരത്തിനായി സമര്പ്പിക്കുന്നുണ്്ട.
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സര്വ്വകലാശാലയുപെട  എല്ലാ  പെചലവിനങ്ങCും  ധനകാര്യ

വിഭാ9ത്തിപെന്റ  സൂക്്ഷമ  �രിവേശാധനയ്ക്കും  അം9ീകാരത്തിനും

വിവേധയമാണ്.  എന്നാൽ  സര്വ്വകലാശാലയുപെട  വിവിധ  വരവിനങ്ങള് 

സംബന്ധിച്ച ് കാര്യക്ഷമമായ  �രിവേശാധന  നടത്തുന്നതിന ് നിലവിൽ

സംവിധാനമില്ല.  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് ലഭിവേക്കണ്ട  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള

5ീസുകCും മറ്റിനങ്ങCും ഭൂരിഭാ9വും ഓണ്പ്ലൈലന് ആയിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ അ5ിലിവേയറ്റഡ് വേകാവേCജുകCും സര്വ്വകലാശാല സ്ഥാ�നങ്ങCും

വേനരിട്ട് �ിരിക്കുന്ന വിവിധ 5ീസുകള് യഥാസമയം സര്വ്വകലാശാല 5ണ്ടിൽ

അടവാക്കുന്നുവേണ്ടാ  എന്ന ് നിരീക്ഷിക്കുവാന്  സംവിധാനമില്ല.  കൂടാപെത

സര്ക്കാരിൽ  നിന്നും  വിവിധ  ഇനങ്ങCിലായി  ലഭിക്കുന്ന  ഇ-89ാന്റസ്്

സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങCും വേ8കാഡീകരിക്കുന്നില്ല.

ആഭ്യന്തര നിയ8ന്തണത്തിപെല അ�ാകതകള്

• വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിപെല  അ�ാകങ്ങള് –

സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് സ്വന്തമായി  ഒരു  അക്കൗണ്ടിം9 ് റൂള്

ഇല്ലാത്തതിനാൽ  കണക്കുകള്  തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ  ഏകീകൃത

സ്വഭാവം  ഇല്ല.  സ്ഥാ�നത്തിപെന്റ  വരവു ് പെചലവ ് കണക്കുകCുപെട

യഥാര്ത്ഥ വിവരങ്ങള് ധനകാര്യ�8തികയിൽ 8�തി5ലിക്കുന്നില്ല.

• സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് ലഭിവേക്കണ്ട  വിവിധയിനം  5ീസുകള്,  മറ്്റ

വരവുകള്  എന്നിവ  യഥാസമയം  ലഭിക്കുന്നുവേണ്ടാ  എന്ന്

�രിവേശാധിക്കുന്നില്ല.  വിവിധ  സ്ഥാ�നങ്ങള്  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്്ക

വേവണ്ടി  �ിരിപെച്ചടുക്കുന്ന  തുകകള്  യഥാസമയം  സര്വ്വകലാശാല

5ണ്ടിൽ  അടയ്ക്കുന്നുവേണ്ടാ  എന്ന ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്

സംവിധാനമില്ല.  ഇവേന്റണൽ ഓഡിറ്റ ് സംവിധാനം നിലവിലുപെണ്ടങ്കിലും

5ല8�ദമായി 8�വര്ത്തിക്കുന്നില്ല.

• തനത് വരവിന് ഇനം തിരിച്ച് ബജറ്റ് അവേ8�ാ8�ിവേയഷന് നടത്തുന്നില്ല.

• ഓണ്പ്ലൈലന്  �ണമടവിന ് ഇനം  തിരിച്ച ് പെഹഡ ് ഓ5 ് അക്കൗണ്ട്

നൽകുന്നില്ല.
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• വിവിധ വേ�പെമന്റ ്വേ�ാര്ട്ടലുകള് വഴി സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന

തുകകള്  ശരിയായ  വിധത്തിൽ  പെഹഡുകള്  തിരിച്ച ് അക്കൗണ്ട്

പെചയ്യപെപ്പടുന്നില്ല.

• സര്വ്വകലാശാലയുപെട  തനത ് 5ണ്ട ് സംബന്ധിച്ച ് വ്യക്തമായ

കണക്കുകള്  സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  തനത ് 5ണ്ടിലുള്ള  യഥാര്ത്ഥ

നീക്കിയിരിപ്പ ് എ8തപെയന്ന ് വാര്ഷിക  കണക്കുകCിൽ

വ്യക്തമാക്കപെപ്പടുന്നില്ല.

• താത്ക്കാലിക  മുന്കൂറുകള്  (പെ8�ാവിഷണൽ   അഡ ്വാന്സ്)

8കമീകരിക്കുവാന് അനാവശ്യമായ കാലതാമസം വരുത്തുന്നു.

1 – 8 സിന്ഡിവേക്കറ്റ ് മീറ്റിം9 ് -  അജണ്ടകCുപെട  ബാഹുല്യം  -
8കിയാത്മകമായ  ചര്ച്ചകള്ക്കും  �രിവേശാധനകള്ക്കും
സാധ്യത കുറയുന്നു.

സര്വ്വകലാശാലയുപെട  മുഖ്യകാര്യനിര്വ്വഹണ  അധികാരവേക8�ം

സിന്ഡിവേക്കറ്റ്  ആണ്. 1985 -  പെല മഹാത്മ9ാന്ധി സര്വ്വകലാശാല നിയമം

പെസക്ഷന്  23  8�കാരം   സര്വ്വകലാശാലയുവേടയും  അതിന ് കീഴിൽ

8�വര്ത്തിക്കുന്ന  സ്ഥാ�നങ്ങCുവേടയും  പെ�ാതുവായ  വേമൽവേനാട്ട

മുള്പെപ്പപെടയുCC  എക്സിക്യൂട്ടീവ ് അധികാരങ്ങള്  സിന്ഡിവേക്കറ്റിൽ

നിക്ഷി�്തമാക്കുകയും   നിര്വചിച്ച ് നൽകുകയും  പെചയ്തിട്ടുണ്ട്.   ഇതിന്

�ുറവേമ  1997  -  പെല  മഹാത്മ9ാന്ധി  യൂണിവേവഴ്സിറ്റി  sാറ്റ്യൂട്ടിലും

സിന്ഡിവേക്കറ്റിന് വി�ുലമായ  അധികാരങ്ങള് നിര്ണ്ണയിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്്ട.

(sാറ്റ്യൂട്ട ് 3  ചാ�്റ്റര്  6).  �രമാവധി  രണ്ട ് മാസപെത്ത  കാലയCവിനുCCിൽ

സിന്ഡിവേക്കറ്റ്  വേയാ9ം വേചവേരണ്ടതും അജണ്ട 8�കാരമുCC വിഷയങ്ങCിൽ

തീരുമാനപെമടുവേക്കണ്ടതുമാണ്. 

എന്നാൽ  വേയാ9നട�ടി  8കമങ്ങCുപെട  മിനിട്്ടസ ് ബുക്ക്

�രിവേശാധിച്ചതിൽ  സിന്ഡിവേക്കറ്റ ് വേയാ9ത്തിപെന്റ  ഇടവേവCകള്

കൂടി  വരുന്നതായും  വേയാ9ത്തിപെന്റ  �രിവേശാധനയ്ക്ക ് വരുന്ന

വിഷയങ്ങCുപെട  എണ്ണത്തിൽ  വന്വര്ദ്ധനവ ് ഉണ്ടാകുന്നതായും  കാണുന്നു.
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സാധാരണ 9തിയിൽ ഒരു ദിവസവേത്തക്കാണ് വേയാ9ം വേചരുന്നത്.  ഈ ഒരു

ദിവസം ശരാശരി  300 -  ൽ അധികം അജണ്ടകCാണ് വേയാ9ം പ്ലൈകകാര്യം

പെചവേയ്യണ്ടി വരിക.  കുറഞ്ഞ സയമത്തിനുCCിൽ ഇ8തയധികം വിഷയങ്ങള്

പ്ലൈകകാര്യം  പെചയ്യുന്നതുമൂലം   ആവശ്യമായ  �ഠനങ്ങവേCാ  ചര്ച്ചകവേCാ

നടക്കുന്നില്ല  എന്നു  കരുതുന്നു. 2020  മുതൽ  2022   ആ9s് വപെര  നടന്ന

സിന്ഡിവേക്കറ്്റ  വേയാ9ങ്ങCുപെട എണ്ണം ചുവപെട വേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം എണ്ണം

2020 6

2021 6

2022 ആ9s് വപെര 5

2022 -  ൽ വേചര്ന്ന സിന്ഡിവേക്കറ്റ ് വേയാ9ങ്ങCിൽ തീരുമാനപെമടുത്ത

വിഷയങ്ങCുപെട എണ്ണം ചുവപെട വേചര്ക്കുന്നു.

വേയാ9
നമ്പര്

തീയതി
സാധാരണ

വിഷയം
മറ്റിനം ആപെക

22.01 31.01.2022 196 31 227

22.02 21.02.2022 03 - 03
(8�വേത്യക വേയാ9ം)

22.03 08.04.2022 219 90 309

22.04 18.06.2022 312 104 416

22.05 23.06.2022 256 85 341

സ്വയംഭരണ  സ്ഥാ�നമായ  സര്വ്വകലാശാലയുപെട  നയ�രമായ

തീരുമാനങ്ങള്  നടപ്പാവേക്കണ്ട  �രമാധികാരസമിതി  കുറഞ്ഞ

സമയത്തിനുCCിൽ  വിവിധ  വിഷയങ്ങCിൽ  കാര്യമായ  ചര്ച്ചകള്  കൂടാപെത
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തീരുമാനപെമടുക്കുന്ന  8�വണത  അഭികാമ്യമല്ല.  അജണ്ടകCിൽ  �ലതും

സിന്ഡിവേക്കറ്റ ്  സബ ് കമ്മിറ്റികCുപെട  ശി�ാര്ശ,  സര്വ്വകലാശാല  നിയമം

പെസക്ഷന്  10  (17)  8�കാരം   സവിവേശഷ അധികാരം  ഉ�വേയാ9ിച്ച ് പ്ലൈവസ്

ചാന്സലര്  നടപ്പാക്കിയ  തീരുമാനങ്ങCുപെട  റിവേപ്പാര്ട്ടിം9 ് എന്നിവ

ആപെണങ്കിൽ തപെന്നയും സ്ഥാ�നത്തിപെന്റ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരി എന്ന

നിലയ്ക്ക ് ഓവേരാ  അജണ്ടയിവേkലും  വിശദമായ  �ഠനവും  ചര്ച്ചകCും

ആവശ്യമാണ്.  വേയാ9ത്തിപെന്റ  മുന്�ാപെക  എത്തുന്ന  വിഷയങ്ങCുപെട

ബാഹുല്യം  കുറയ്ക്കുന്നതിന ് താപെഴ  �റയുന്ന  നിര്വേ�ശങ്ങള്

�രി9ണിക്കാവുന്നതാണ്.

1. �രമാവധി ഒരു മാസത്തിനുCCിൽ വേയാ9ം കൂടുക.

2. sാറ്റ്യൂട്ട ് ചാ�്റ്റര്  6  -  ൽ  sാറ്റ്യൂട്ട ് 4  8�കാരം  സിന്ഡിവേക്കറ്റിന്

ഉചിതപെമന്ന ് വേതാന്നുന്ന  അധികാരങ്ങള്  പ്ലൈവസ ് ചാന്സലര്ക്ക്

പ്ലൈകമാറുന്നതിന ് വ്യവസ്ഥയുണ്്ട.  ഇതിന്  8�കാരം  പ്ലൈവസ്

ചാന്സലര്ക്ക് അധികാരങ്ങള് പ്ലൈകമാറുക.

1 – 9  ഓഡിറ്റ് ഇം�ാക്ട്

2020  –  2021-  പെല  5യലുകCുവേടയും  വൗച്ചറുകCുവേടയും  വാര്ഷിക

ഓഡിറ്റ ് വേവCയിലും  ജീവനക്കാരുപെട  വേസവന  വേരഖകള്  �രിവേശാധിച്ചതിൽ

സര്വ്വകലാശാല 5ണ്ടിനുണ്ടാവേയക്കാവുന്ന നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്

യഥാസമയം  അറിയിക്കുകയും  അതിന്വേമൽ  സര്വകലാശാല

തുടര്നട�ടികള്  സ്വീകരിക്കുകയും  പെചയ്തു.  ആയതിപെന്റ വിശദാംശങ്ങള്

ചുവപെട വേചര്ക്കുന്നു.

(1) വേസവന വേരഖകCുപെട �രിവേശാധനയിൽ കപെണ്ടത്തിയ അ�ാകതകള്
�രിഹരിക്കുന്നതിന് സര്വകലാശാല നട�ടി സ്വീകരിച്ചു.

സര്വ്വകലാശാല  ജീവനക്കാരുപെട  വേസവന�ുസ്തകം/9സറ്റഡ്

എന്പ്ലൈടറ്റിൽപെമന്റ  ്രജിsര് �രിവേശാധന,  പെ�ന്ഷന്  ആനുകൂല്യങ്ങള്

നിര്ണ്ണയിച്ചത് എന്നീ കാര്യങ്ങള് �രിവേശാധിച്ചതിപെനത്തുടര്ന്ന് കപെണ്ടത്തിയ

അ�ാകങ്ങള്  യഥാസമയം  സര്വ്വകലാശാലയുപെട  8ശദ്ധയിൽപെപ്പടു-
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ത്തുകയും  അതിവേkൽ  തുടര്നട�ടികള്  സ്വീകരിക്കുയും  പെചയ്തതിപെന്റ

വിശദാംശങ്ങള് ചുവപെട വേചര്ക്കുന്നു.

8കമ
നം.

ജീവനക്കാരപെന്റ വേ�ര്,
തസ്തിക

അ�ാകത
തുക
(₹)

തുക
8കമീകരിച്ചതിപെന്റ

വിവരം

8കമീകരിച്ചത്
സംബന്ധിച്ച

സര്വ്വകലാശാല
ഉത്തരവ്

1
8ശീ ദിലീ�് പെക.ആര്. 
അസിsന്റ ്പെസക്ഷന് 
ഓ5ീസര്

പെതറ്റായി ശമ്പCം
നിര്ണ്ണയിച്ചതിനാൽ

ശമ്പCമിനത്തിൽ
അധിക തുക

പ്ലൈകപ്പറ്റി

96,770.00

തുക
ഡി.സി.ആര്.ജി.-

യിൽ നിന്നും
കുറവ് പെചയ്തു

9877/എ.ഡി.എ
10/2022/എം.ജി.
യു./24.09.2022

2
8ശീ ജയകുമാര് �ി.ആര്.   
പെഡ�്യൂട്ടി രജിസ്8ടാര്

30 ദിവസപെത്ത
ആര്ജ്ജിതാവധി

വിൽ�ന 8�തി5ലം
അധികമായി

നൽകി

1,15,750.00

തുക ഡി.സി.
ആര്.ജി.-യിൽ
നിന്നും കുറവ്

പെചയ്തു

7186/എ.ഡി.എ-
10/2021 എം.ജി.
യു/18.12.2021

3
വേഡാ. പെക. ഹരികുമാരന് 
നായര്                       
അസിsന്റ ്പെ8�ാ5സര്

അഡ്വാന്സ്
ഇന്8കിപെമന്റ ്
അധികമായി

നൽകി 

1,27,864.00

അധിക തുക
തിരിപെക

ഈടാക്കുന്നതിന്
സര്വ്വകലാശാല

നട�ടികള്
സ്വീകരിച്ചു

4485/
എ.ഡി.എ.2/
2022/എം.ജി.
യു./29.04.22

4
8ശീ മി8ത ലാൽ          
സീനിയര് വേ89ഡ് 
അസിsന്റ ്

പെതറ്റായി ശമ്പCം
നിര്ണ്ണയിച്ചതിനാൽ

ശമ്പCമിനത്തിൽ
അധിക തുക

പ്ലൈകപ്പറ്റി

43,294.00

അധിക തുക
തിരിപെക

ഈടാക്കുന്നതിന്
സര്വകലാശാല

നട�ടികള്
സ്വീകരിച്ചു

64386/എ.ഡി.എ-
10-2/

2020/എം.ജി.യു/
06.03.22

5
8ശീമതി ആശ എന്.നായര്
അസിsന്റ ്പെസക്ഷന് 
ഓ5ീസര്

ചട്ടവിരുദ്ധമായി
പെ�ന്ഷന്

അനുവദിച്ചു.
-

ചട്ടവിരുദ്ധമായി
അനുവദിച്ച

മിനിമം
പെ�ന്ഷന് റ�്

പെചയ്തുപെകാണ്്ട
സര്വകലാശാല

ഉത്തരവ്
�ുറപെപ്പടുവിച്ചു.

1720/എ.ഡി.എ-
10/

2022/എം.ജി.യു/
19.02.2022
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(2) അതിഥി മ�ിരത്തിപെല വരവിനത്തിലുള്ള തുക യഥാസമയം 
അടവാക്കാത്തതിന്വേമൽ നട�ടി സ്വീകരിച്ചു

 സര്വ്വകലാശാല അതിഥി  മ�ിരത്തിൽ നടത്തിയ �രിവേശാധനയുപെട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ₹  1,02,740/-  സര്വ്വകലാശാലയ്ക്ക ് നഷ്ടമായതായി

കപെണ്ടത്തിയതിപെന  തുടര്ന്ന ് ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി/ഓഡിറ്റ ് കുറിപ്പുകള്

�ുറപെപ്പടുവിച്ചതിപെന്റ  5ലമായി  തത്സമയപെത്ത  പെകയര്വേടക്കര്  ആയിരുന്ന

8ശീ രാവേജഷ് ആര്  -  ൽ നിന്നും തുകയുപെട �ിഴപ്പലിശ ഇനത്തിൽ ₹  9,386/-

അടവാക്കാതിരുന്ന  തുകയിപെല  ₹  47,850/-  -  യും   സര്വകലാശാല

അക്കൗണ്ടിൽ  ഒടുക്കുകയും അവവേശഷിക്കുന്ന തുക ഒടുക്കുന്നതിന് നട�ടി

സ്വീകരിക്കുകയും പെചയ്തു.

(3) സര്വ്വകലാശാല വിദ്യാര്ത്ഥികCുപെട ബസ് �ാസ് നിരക്കുകള് 
വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു

സര്വ്വകലാശാല കാമ്പസിപെല വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി സര്വ്വകലാശാല

നൽകി വന്നിരുന്ന യാ8താ സൗകര്യത്തിനായുള്ള യാ8താ നിരക്ക് ഇനത്തിൽ

8�തിമാസ  �ാസ ് തുകയായി  ₹  10/-  മാ8തമാണ ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്.

8�സ്തുത  നിരക്ക ് കാവേലാചിതമായി  (സര്ക്കാര്  നിരക്കിൽ)  �രിഷ്കരി-

ക്കുന്നതിന് നട�ടികള് സ്വീകരിക്കണപെമന്ന  ഓഡിറ്റ ് നിരീക്ഷണത്തിന്

(ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി  നമ്പര്.  05/2020-21)  വേമൽ  നട�ടി  സ്വീകരിച്ചുപെകാണ്്ട

യു.ഓ  നം  8016/AD  B5/2022/എം.ജി.യൂ.  തീയതി  27.07.2022  8�കാരം

8�തിമാസ �ാസ് നിരക്ക് ₹ 30/- ആയി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
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2 - 1 സർവ്വകലാശാല  ഏർപ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുള്ള  വിവിധ
സേസവനങ്ങള്ക്ക ് ഈടാക്കുന്ന  ഫീസുകള്
കാസേലാചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല 

മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയിൽ  വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കും,

അദ്ധ്യാപകർക്കും  ജീവനക്കാർക്കുമായി  ബസ ് സർവ്വീസ്,  പ്പെമഡിക്കൽ

പ്പെചക്ക�ുകള്  (ക്ലിനിക്കൽ  പ്പെടസ്റ്റ ് ),  ഗസ്റ്റ ് ഹൗസ്,  വനിതാ  ജിം,  കായിക

പരിശീലന  സേകന്ദ്ര@ങ്ങള്,  ഗസേവഷണ  ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട  ഉപസേയാഗം,

ഗസേവഷണത്തിപ്പെD ഭാഗമായുള്ള ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പിരിപ്പെമDുകള്  തുടങ്ങി

വിവിധ  സൗകര്യങ്ങള്  സർവ്വകലാശാല  സിൻഡിസേക്കറ്റ ്  കാലാകാലങ്ങളിൽ

നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് ഈടാക്കി നൽകി വരുന്നു. അസേതാപ്പെടാ�ം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്,

വനിതാ ജിം,  കായിക പരിശീലന സേകന്ദ്ര@ങ്ങള്,  ഗസേവഷണ ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട

ഉപസേയാഗം,  ഗസേവഷണത്തിപ്പെD  ഭാഗമായുള്ള  ക്ലിനിക്കൽ  എക്സ്പ്പെപരി-

പ്പെമDുകള്  എന്നീ  സൗകര്യങ്ങള്  പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കും  ന്ദ്രപസേത്യക  ഫീസ്

നിരക്കിൽ  ഉപസേയാഗത്തിനായി  നൽകിവരുന്നു.  എന്നാൽ  ഇതിൽ  പല

സേസവനങ്ങള്ക്കുും  വളപ്പെര  കാലങ്ങള്ക്ക ് മുൻപ ് സർവ്വകലാശാല

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  നിരക്കുകള്  തപ്പെന്നയാണ ് ഇസേ�ാഴും  ഈടാക്കി  വരുന്നത്.

ന്ദ്രപസ്തുത ഫീസുകള് കാസേലാചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്

സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്. ചില ഉദാഹരണങ്ങള് ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.

1. യൂണിസേവഴ്സിറ്റിയുപ്പെട പ്പെഹൽത്ത് പ്പെസDറിൽ ന്ദ്രപവർത്തിക്കുന്ന ലാബിപ്പെല 

ക്ലിനിക്കൽ പ്പെടസ്റ്റുകള്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന ലസേബാറട്ടറി ചാർജ്ജ് 

യു.ഓ.നം.1494/A1/2008/Admn  തീയതി  08.04.2008  ന്ദ്രപകാരം

നിശ്ചയിച്ച  നിരക്കിലാണ ് യൂണിസേവഴ്സിറ്റി  പ്പെഹൽത്ത ് പ്പെസDറിൽ  ന്ദ്രപവർ

ത്തിക്കുന്ന ലാബിൽ വിവിധ ക്ലിനിക്കൽ പ്പെടസ്റ്റുകള്ക്ക്  ലാസേബാറട്ടറി ചാർജ്്ജ

ഈടാക്കി വരുന്നത്.  നിരക്കുകള് ചുവപ്പെട പ്പെകാടുക്കുന്നു.

ന്ദ്രകമ
നം. ക്ലിനിക്കൽ പ്പെടസ്റ്റ്  നിരക്്ക ( )₹

1 Glucose - Profile

a FBS 10.00

b PPBS 10.00
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34

c RBS 10.00

d OGTT 50.00

2

Lipid Profile 50.00

a Cholestrol 15.00

b Trigliceride 15.00

c LDL 15.00

d HDL 15.00

e VLDL 50.00

3

Liver Function Test 50.00

a Billurubin 20.00

b SGOT 15.00

c SGPT 15.00

d Alkaline Phosphatase 15.00

e Total Protein

20.00f Albumin

g Globulin

4

Renal Function Test 20.00

a Urea 15.00

b Creatine 15.00

2008 – ൽ നിലവിൽ വന്ന നിരക്കുകളിൽ 14 വർഷങ്ങള്ക്ക് സേശഷവും

കാസേലാചിതമായി  മാറ്റങ്ങള്  വരുത്താപ്പെത  തുടരുകയാണ്.  സർക്കാർ

ആശുപന്ദ്രതികളിൽ  സേപാലും  പല  പ്പെടസ്റ്റുകള്ക്കും  സേമൽ  നിരക്കുകളിലും

ഇരട്ടിയിലധികം തുകയാണ്  ലാസേബാറട്ടറി ചാർജ്ജ് ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്പെമഡിക്കൽ ഓഫീസർ  10.01.2022 -  ൽ സർവ്വകലാശാല അധികാരികള്ക്ക്

നൽകിയ കുറി�ിൽ ഇ.സി.ജി.-ക്ക് ഗവണ്പ്പെമD ്ആശുപന്ദ്രതികളിൽ ₹  50/-  -

യും  പ്രൈന്ദ്രപവറ്റ ് ആശുപന്ദ്രതികളിൽ  ₹  100/-  മുതൽ  ₹  150/-  -  യും

ജി.ആർ.ബി.എസ്.  -  ന ് ₹  30/-  -  യുമാണ ് ഈടാക്കുന്നപ്പെതന്നും

അറിയിച്ചിരുന്നു.  യൂണിസേവഴ്സിറ്റി  പ്പെഹൽത്ത ് പ്പെസDറിലും  സർക്കാർ

നിരക്കുകള് നിജപ്പെ�ടുത്തുന്നതിന ് ആവശ്യപ്പെ�ട്ടിരുപ്പെന്നങ്കിലും  അതിൻസേമൽ

സർവ്വകലാശാല  നടപടികള്സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.  ക്ലിനിക്കൽ  പ്പെടസ്റ്റുകളുപ്പെട
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ചാർജ്ജ ് വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക ് സൗജന്യ  നിരക്കിലും  മറ്റുള്ളവർക്ക ് ഏറ്റവും

കുറഞ്ഞത് സർക്കാർ നിരക്കിലും പരിഷ്കരിച്ച് ഈടാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെ�ട്ട

അധികാരികള് നടപടികള് സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്. 

2. ഗസേവഷണ ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട "യൂസേസജ് ഫീ" കാസേലാചിതമായി 

പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല.

അഡ്വാൻസ്ഡ ് സേമാളിക്യുലാർ  പ്പെമറ്റീരിയൽ  റിസർച്ച ് പ്പെസDറിൽ

ശാസ്ന്ദ്രത  വിഷയങ്ങളുപ്പെട  ഗസേവഷണത്തിനായി  വൻ  തുക  പ്പെചലവഴിച്ച്

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ന്ദ്രതഗസേവഷണ ഉപകരണങ്ങള്  സർവ്വകലാശാലയിപ്പെല

വിവിധ  പഠന  വകു�ുകളിപ്പെല  ഗസേവഷണ  വിദ്യാർത്ഥികള്  കൂടാപ്പെത

സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക ് പുറത്തുനിന്നുള്ള  ഗസേവഷണ  വിദ്യാർത്ഥികളും

ഉപസേയാഗിച്ചു  വരുന്നു.   ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട  വാർഷിക  പരിപാലനം,

ന്ദ്രപവർത്തനങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ  രാസസംയുക്തങ്ങളുപ്പെട  വാങ്ങൽ,

പ്രൈദനംദിന  ന്ദ്രപവർത്തനങ്ങളുപ്പെട  സേമൽസേനാട്ടത്തിനായി  നിസേയാഗിക്കപ്പെ�ട്ട

പ്പെടക്നീഷ്യപ്പെD  സേവതനം  എന്നിവയ്ക്കായി  റിക്കറിങ ് ചിലവുകളും

സർവ്വകലാശാലക്ക ് വഹിസേക്കണ്ടി  വരുന്നു.  ന്ദ്രപസ്തുത  ഗസേവഷണ

ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട ഉപസേയാഗത്തിന് ഗസേവഷണ വിദ്യാർത്ഥകളിൽ നിന്ന് താപ്പെഴ

സേചർക്കുന്ന ന്ദ്രപകാരം ഫീസ് നിലവിൽ ഈടാക്കി വരുന്നു.

ന്ദ്രകമ
നം.

ഗസേവഷണ
ഉപകരണങ്ങള്

ഫീസ് നിരക്്ക

ഉപസേയാഗ
ന്ദ്രകമം

യ
ൂണ

ിസേവ
ഴ്സ

ിറ്റി
ഓ

ർ
ഡ

ർ
 ന

ം.

യൂണിസേവഴ്സിറ്റി
പ്പെസDർ/

സ്കൂള് (₹)

മറ്റുള്ളവർ
(₹)

1 Thermo Gravimetric 
Analyser

600.00 800.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള്

യ
ു.ഓ

.ന
ം.6495/

എ
7/2017/ഭ.വ

ി.
ത

ീയ
ത

ി.2.11.2017

2 Electrochemical 
workstation

300.00 500.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള്

3 Nanofluid 
Interferometer

200.00 400.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള്

4 Computer workstation 200.00 400.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള്

5 Hydrothermal oven 100.00 200.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള്
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6 UV-VIS 
spectrophotometer

100.00 200.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള്

യ
ു.ഓ

.ന
ം.4418/

AD
A7/2019/ഭ.വ

ി.
ത

ീയ
ത

ി.19.9.2019

7 Spectoflourimeter 150.00 300.00 ന്ദ്രപതി
സാമ്പിള് 

വലിയ  മൂലധന  മുതൽമുടക്കും  അസേതാപ്പെടാ�ം  തപ്പെന്ന  ന്ദ്രപവർത്തന

ചിലവും  വരുന്ന ഗസേവഷണ ഉപകരണങ്ങളുപ്പെട ഉപസേയാഗത്തിന ് വിദ്യാഭ്യാസ

സേമഖലയിപ്പെല  ഗസേവഷണങ്ങള്ക്കും  പഠനാവശ്യങ്ങള്ക്കുമാപ്പെണന്നതു

പരിഗണിച്ച ് ഗസേവഷണ  വിദ്യാർത്ഥകളിൽ  നിന്ന ് താരതസേമ്യന  കുറഞ്ഞ

നിരക്കുകളാണ ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ആയതിനാൽ  തപ്പെന്ന  അഞ്ച്

വർഷസേത്താളം  മുമ്പ ് നിശ്ചയിച്ച  ന്ദ്രപസ്തുത  നിരക്കുകള്  കാസേലാചിതമായി

പരിഷ്കരിക്കാവുന്നതും  സംസ്ഥാനത്തിനു  പുറത്തുനിന്നുള്ള  ഗുണസേഭാ-

ക്താക്കള്  ന്ദ്രപസ്തുത  സൗകര്യം  ഉപസേയാഗിക്കുന്ന  സാഹചര്യം  ഉപ്പെണ്ടങ്കിൽ

ആയതിന് ന്ദ്രപസേത്യക നിരക്്ക  ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്.

3. സർവ്വകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട ബസ് പാസ് നിരക്കുകള് 

സർവ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസിപ്പെല  വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കായി  സർവ്വകലാ-

ശാല  എട്ട ് റൂട്ടുകളിലായി  238  സീറ്റ ് ലഭ്യമാകുന്ന  യാന്ദ്രതാ  സൗകര്യം  നാല്

വാഹനങ്ങള് ഉപസേയാഗിച്ച്  ന്ദ്രപതിദിനം ഏർപ്പെ�ടുത്തി നൽകിയിട്ടുണ്്ട. ഓഡിറ്റ്

സേവളയിൽ വിദ്യാ ത്ഥികളിൽ നിന്ന് യാന്ദ്രതാ നിരക്ക് ഇനത്തിൽ ന്ദ്രപതിമാസ പാസ്

തുകയായി  ₹  10/-  മാന്ദ്രതമാണ ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്.  ന്ദ്രപസ്തുത  നിരക്്ക

കാസേലാചിതമായി  (സർക്കാർ നിരക്കിൽ)  പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന ് നടപടികള്

സ്വീകരിച്ചിട്ടുസേണ്ടാ  എന്ന ് ആരാഞ്ഞ ് നൽകിയ  ഓഡിറ്റ ് എൻക്വയറി

നമ്പർ.05(6)/2020-21/18.05.2022  -  സേpൽ  നടപടി  സ്വീകരിച്ചുപ്പെകാണ്ട്

യു.ഓ.നം.8016/AD  B5/2022/എം.ജി.യൂ.  തിയതി  27.07.2022  ന്ദ്രപകാരം

ന്ദ്രപതിമാസ ബസ് പാസ ് നിരക്ക് ₹  30/--  യായി  നിലവിൽ വർദ്ധി�ിച്ചിട്ടുണ്്ട.

കാലാകാലങ്ങളിൽ  വിവിധ  സൂചകങ്ങള്  പരിഗണിച്ച ് സർക്കാർ

പ്പെപാതുജനങ്ങള്ക്കും വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുമായി  വരുത്തുന്ന യാന്ദ്രതാ നിരക്ക്
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വർദ്ധനവ ്  യൂണിസേവഴ്സിറ്റിയിലും  ബാധകമാക്കുന്നതിന ്  നടപടികള്

സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്.

4. അതിഥി മ@ിരങ്ങളുപ്പെട വാടക നിരക്കുകള്

സർവ്വകലാശാല അതിഥി മ@ിരത്തിപ്പെല മുറികളുസേടയും മട്ടു�ാവിപ്പെDയും

വാടക യു.ഓ നം 5249/AD B3/2019/എം.ജി.യൂ തീയതി 28.10.2019 – ന്ദ്രപകാരം

താപ്പെഴ സേചർക്കും വിധം നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെ�ടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

Sl.No. TYPE RATE

1 Non AC Single 300

2 Non AC Double 450

3 AC Single 600

4 AC Double 700

5 Suite Room 1200

6 Dormitory(Per Bed) 100

Terrace
1 Students 500*

2 University Staff 600

3 Others 900
 (* യു.ഓ.നം.7856/ADB3/2012/എം.ജി.യൂ./തീയതി 23.07.2022 – ന്ദ്രപകാരം പുതുക്കി
നിശ്ചയിച്ചത് )                                                                  

മൂന്ന് വർഷം  മുമ്പ ് നിശ്ചയിച്ച  നിലവിപ്പെല  നിരക്കുകള്  മറ്റ ് സമാന

ഗവണ്പ്പെമD  ് അതിഥി  മ@ിരങ്ങളുപ്പെട  നിരക്കുകളുമായി  ഒത്തുസേനാക്കി

കാസേലാചിതമായി പരിഷ്കരിസേക്കണ്ടതാണ്. 

ഇന്ദ്രപകാരം  സേമൽ  പരാമർശിക്കപ്പെ�ട്ടതും  സമാനവുമായിട്ടുള്ള

സർവ്വകലാശാല  സേസവനങ്ങളുപ്പെട  ഫീസ ് നിരക്കുകള്  കൃത്യമായ

ഇടസേവളകളിൽ  പുനഃപരിസേശാധിസേക്കണ്ടതും  സർക്കാർ  നിരക്കുകള്

ലഭ്യമായിട്ടുള്ള  സംഗതികളിൽ  ന്ദ്രപസ്തുത  നിരക്കുകളിസേലക്കും  അപ്പെല്ലങ്കിൽ

കാലാനുസൃത  വർദ്ധനവ ് വരുത്തിയും   പരിഷ്കരിസേക്കണ്ടതാണ്.
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സർവകലാശാലയുപ്പെട  ന്ദ്രപധാന  തനത ് വരുമാന  സേന്ദ്രസാതസുകള്

നഷ്ടമാവുകയും  സ്വാന്ദ്രശയ  സ്ഥാപനങ്ങള്  സർവ്വകലാശാലയിൽ  നിന്ന്

മാറ്റപ്പെ�ടുകയും  തനത ് വരുമാനത്തിൽ  കാര്യമായ  വർദ്ധനവ ് ഇല്ലാപ്പെത

സാമ്പത്തിക ന്ദ്രപതിസന്ധി സേനരിടുകയും പ്പെചയ്യുന്ന നിലവിപ്പെല സാഹചര്യത്തിൽ

സർവ്വകലാശാല  നൽകിവരുന്ന  സേസവനങ്ങളുപ്പെട  നടത്തി� ് “No  Loss  No

Gain”  എന്നുള്ള മാനദണ്ഡത്തിപ്പെലങ്കിലും  നടത്തിപ്പെകാണ്ട് സേപാകുന്നതിനുള്ള

ന്ദ്രശമം  ഉണ്ടാസേകണ്ടതാണ്.  സിൻഡിസേക്കറ്റിപ്പെD  സവിസേശഷ  ന്ദ്രശദ്ധ  ന്ദ്രപസ്തുത

വിഷയത്തിസേലക്ക് ക്ഷണിച്ചുപ്പെകാള്ളുന്നു.

2 – 2 സർവ്വകലാശാല  ബസ ് ന്ദ്രടി� ് -  ന്ദ്രപതിദിന  പാസ്സുകള്
പ്രൈകകാര്യം പ്പെചയ്യുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച

സർവ്വകലാശാലയിപ്പെല വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കും ജീവനക്കാർക്കും യാന്ദ്രതാ

സൗകര്യം  ഏർപ്പെ�ടുത്തുന്നതിനായി  ദിവസേസന  രാവിസേലയും  പ്രൈവകിട്ടുമായി

ഏഴു  വീതം  ആപ്പെക  14  ബസ്/  മിനി  ബസ് ന്ദ്രടി�ുകളാണ്  നടത്തിവരുന്നത്.

ഇതിൽ  എട്ട ് ന്ദ്രടി�ുകള്  വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക ് മാന്ദ്രതമായാണ ് നടത്തുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങള് ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.

ന്ദ്രകമ
നം.

റൂട്്ട വാഹനം സമയം
(AM/PM)

1 സേകാട്ടയം - യൂണിസേവഴ്സിറ്റി 54 സീറ്റർ ബസ് AM

2 സേകാട്ടയം - യൂണിസേവഴ്സിറ്റി 52 സീറ്റർ ബസ് AM

3 ഏറ്റുമാനൂർ - യൂണിസേവഴ്സിറ്റി 42 സീറ്റർ ബസ് AM

4 യൂണിസേവഴ്സിറ്റി - പുല്ലരിക്കുന്ന്     
(Students Only)

42 സീറ്റർ ബസ് AM

5 ബിസേഹവിയറൽ സയൻസ്       
(Students Only)

25 സീറ്റർ മിനി ബസ് AM

6 സേകാട്ടയം - SILT (Students Only) 20 സീറ്റർ മിനി ബസ് AM
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7 സേകാട്ടയം - SILT (Students Only) 32 സീറ്റർ മിനി ബസ് AM

8 പുല്ലരിക്കുന്ന് - യൂണിസേവഴ്സിറ്റി     
(Students Only)

42 PM

9 ബിസേഹവിയറൽ സയൻസ്             
(Students Only)

25 സീറ്റർ മിനി ബസ് PM

10 യൂണിസേവഴ്സിറ്റി - സേകാട്ടയം 52 സീറ്റർ ബസ് PM

11 യൂണിസേവഴ്സിറ്റി - സേകാട്ടയം 42 സീറ്റർ ബസ് PM

12 യൂണിസേവഴ്സിറ്റി - സേകാട്ടയം 52 സീറ്റർ ബസ് PM

13 SILT – സേകാട്ടയം (Students Only) 20 സീറ്റർ മിനി ബസ് PM

14 SILT – സേകാട്ടയം (Students Only) 32 സീറ്റർ മിനി ബസ് PM

റൂട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളിൽ Monthly Pass, Daily

Pass  നൽകിയാണ ് വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കും  ജീവനക്കാർക്കും  യാന്ദ്രത

അനുവദിച്ചുവരുന്നത്.    Monthly  Pass  എടുക്കാപ്പെത  യാന്ദ്രതപ്പെചയ്യുന്നവർ

ക്കായി  Daily  Pass   നൽകി തുകകള് കളക്ടുപ്പെചയ്യുന്നതിനായി  കണ്ടക്ടർ

മാസേരയും സർവ്വകലാശാല ചുമതലപ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

സർവ്വകലാശാലയുപ്പെട എസേസ്റ്ററ്റ് ഓഫീസറുപ്പെട കീഴിൽ ന്ദ്രപവർത്തിക്കുന്ന

AdB 5 പ്പെസക്ഷൻ വഴിയാണ് കണ്ടക്ടർമാർക്ക് Daily Pass നൽകി അവയുപ്പെട

കണക്കുകള് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.   2020 -  2021  വർഷ ഓഡിറ്റിപ്പെD ഭാഗമായി

Daily  Pass  -  കളുപ്പെട സേസ്റ്റാക്്ക,  ബസ് പാസ്സ് രജിസ്റ്റർ,  കളക്ഷൻ തുകയുപ്പെട

അടവ് എന്നിവ പരിസേശാധിച്ചതിൽ  Daily Pass -  പ്പെD  ഉപസേയാഗം സംബന്ധിച്ച്

ചുവപ്പെട  സേചർക്കുന്ന  ഗുരുതരമായ  വീഴ്ചകള്  ഉണ്ടായതായി

സേബാധ്യപ്പെ�ട്ടിട്ടുണ്്ട.
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1. ന്ദ്രപതിദിന കളക്ഷൻ പ്പെതാട്ടടുത്ത ന്ദ്രപവർത്തിദിനത്തിൽ അടവാക്കുന്നില്ല

കണ്ടക്ടർമാരുപ്പെട  ന്ദ്രപതിദിന  കളക്ഷൻ  തുക  പ്പെതാട്ടടുത്ത

ന്ദ്രപവർത്തി  ദിനത്തിൽ  ബാങ്കിൽ  അടവാക്കുന്നില്ല.  പലസേ�ാഴും  യാപ്പെതാരു

മാനദണ്ഡവും  പാലിക്കാപ്പെത  ആഴ്ചകള്ക്ക ് സേശഷമാണ ് കളക്ഷൻ  തുക

ഫിനാൻസ ് ഓഫീസറുപ്പെട  ബാങ്ക ് അക്കൗണ്ടിൽ  നിസേക്ഷപിച്ച ് പ്പെചലാൻ

പ്പെസക്ഷനിൽ ഹാജരാക്കുന്നത്.  ചില അവസരങ്ങളിൽ  100  പാസ്സുകള് ഉള്ള

ബുക്കുകള് തീരുന്നതനുസരിച്ചും  കളക്ഷൻ തുക അടവാക്കിവരുന്നു.  ചില

ഉദാഹരണങ്ങള് ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.

Daily Pass
ബുക്്ക

നം.

നിരക്്ക
(₹) 

നൽകിയ
തീയതി

കളക്ഷൻ
തുക (₹)

അടവാക്കിയ
തുക (₹)

അടവാക്കിയ
തീയതി

റിമാർക്സ്

101 17 17.12.2021 1,700 
3,400 28.12.2021

12 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി102 17 20.12.2021 1,700 

75 17 07.12.2021 1,700 1,700 14.12.2021

7 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി

103 17 22.12.2021 1,700 1,700 29.12.2021

7 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി

992 40 23.09.2021 4,000 

12,000 07.10.2021

15 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി

993 40 28.09.2021 4,000 

994 40 04.10.2021 4,000 

878 40 02.09.2021 4,000 
8,000 18.09.2021

15 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി

879 40 03.09.2021 4,000 

872 40
30.07.2021

4,000 
8,000 13.8.2021

15 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി873 40 4,000 
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935 17 30.07.2021 1,700 
3,400 31.12.2021

153 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി

936 17 26.08.2021 1,700 

891 17
30.07.2021

1,700 
3,400 13.08.2021

14 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി892 17 1,700 

848 17
23.07.2021

1,700 
3,400 30.07.2021

7 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി849 17 1,700 

856 25 15.07.2021 2,500 
5,000 28.07.2021

13 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി857 25 19.07.2021 2,500 

815 25 28.06.2021 2,500 
5,000 05.07.2021

7 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി816 25 29.06.2021 2,500 

798 25 14.06.2021 2,500 
5,000 23.06.2021

9 ദിവസപ്പെത്ത
കളക്ഷൻ തുക

ഒരുമിച്ച്
അടവാക്കി799 25 17.06.2021 2,500 

ഓഡിറ്റിപ്പെD  പരിസേശാധനയിൽ  എല്ലായിസേ�ാഴും  തപ്പെന്ന  ദിവസ

കളക്ഷനുകള്  ഇന്ദ്രപകാരം  വളപ്പെര  താമസിച്ച ് അടവാക്കിവരുന്നതായാണ്

കാണുന്നത്. അസേതാപ്പെടാ�ം തപ്പെന്ന കളക്ഷനുകള് കൃത്യമായി അടവാക്കാത്ത

സാഹചര്യങ്ങളും  ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി  കാണുന്നു.  വിശദാംശങ്ങള്  ചുവപ്പെട

സേചർക്കുന്നു.

ന്ദ്രകമ
നം

ടിക്കറ്റ്
ബുക്ക് നം.

ടിക്കറ്റുകളുപ്പെട
എണ്ണം &
നിരക്ക്

അടവാസേക്കണ്ട
തുക(₹)

അടവാക്കിയ
തുക(₹) റിമാർക്സ്

1 519 100*10 1,000 900 ₹ 100/-  കുറവ്

2 53 100*25 2,500 0 ₹ 2500/- കുറവ്

3. 638 12*25 300 980 ₹ 680/-  കൂടുതൽ
അടവാക്കി

സേമൽ അപാകങ്ങള്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെ�ട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറി നം. 5 (1), 5 (4)  എന്നിവയ്ക്ക് മറുപടിയായി,  ദിനകളക്ഷനുകള്
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പ്പെതാട്ടടുത്ത  ന്ദ്രപവർത്തി  ദിവസം  അടവാക്കുന്നതിന ് നടപടികള്

സ്വീകരിക്കുന്നതാപ്പെണന്നും  അടവാക്കുന്നതിൽ  കുടിശ്ശിക  വരുത്തിയ  തുക

ബന്ധപ്പെ�ട്ട  കണ്ടക്ടർമാരിൽ  നിന്ന ് ഈടാക്കി  അടവാക്കിയിട്ടുപ്പെണ്ടന്നും

അസേതാപ്പെടാ�ം ₹  680/-  അധികം അടവാക്കിയ തുക നാളിതുവപ്പെര തിരിപ്പെക

ആവശ്യപ്പെ�ടാത്തതിനാൽ   സർവ്വകലാശാല  ഫണ്ടിസേനാട ് സേചർത്തതായി

കണക്കാക്കാവുന്നതാപ്പെണന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സേകരള ഫിനാൻഷ്യൽ സേകാഡ് വാല്യം  1,   ആർട്ടിക്കിള്  7(2)  ന്ദ്രപകാരം,

രസീത ് തുകകള്  ന്ദ്രടഷറി/ബാങ്കിസേലക്ക ് പ്പെതാട്ടടുത്ത  ന്ദ്രപവർത്തി  ദിവസം

അടവാക്കണപ്പെമന്നും  ദൂരപരിധി  മൂലം  അടവാക്കുന്നതിന ്  സാധിക്കാത്ത

പക്ഷം  ഏറ്റവും  ചുരുങ്ങിയത ് ആഴ്ചയിൽ  ഒരു  ദിവസപ്പെമങ്കിലും  കളക്ഷൻ

തുക  അടവാക്കണപ്പെമന്നും  നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  സർവ്വകലാശാല  ക്യാമ്പസി

നുള്ളിൽ  തപ്പെന്ന  ന്ദ്രപവർത്തിക്കുന്ന  ബാങ്കിൽ  ദിവസകളക്ഷനുകള്

അടവാക്കുന്നതിൽ  യാപ്പെതാരു  ബുദ്ധിമുട്ടുകളും  ഇല്ല  എന്നിരിപ്പെക്ക  ബസ്

പാസ്സ ് കളക്ഷൻ  തുകകള്  ആഴ്ചകസേളാളം  കണ്ടക്ടർമാർ  പ്രൈകവശം

പ്പെവച്ചസേശഷം  അടവാക്കുന്നത ് ഗൂതുതരമായ  വീഴ്ചയായി  ഓഡിറ്റ്

വിലയിരുത്തുന്നു.  ഇത്തരം  വീഴ്ചകള്  ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്

ആവശ്യമായ സേമൽനടപടികള് സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്.

2. കളക്ഷൻ  അടവാക്കിയതിപ്പെD  പ്പെചലാനുകള്  പരിസേശാധന  
സാധ്യമാകും വിധം ന്ദ്രകമത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിൽ  കണ്ടക്ടർമാർ  കളക്ഷൻ  തുക  ഫിനാൻസ ് ഓഫീസറുപ്പെട

സേപരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കിയ സേശഷം പ്പെചലാൻ പ്പെസക്ഷനിൽ

ഹാജരാക്കുന്ന രീതിയാണ് പിൻതുടർന്നുവരുന്നത്.  എന്നാൽ  കണ്ടക്ടർമാർ

ഫിനാൻസ ് ഓഫീസറുപ്പെട  അക്കൗണ്ടിൽ  അടവാക്കുന്ന  കളക്ഷനുകളുപ്പെട

പ്പെചലാനുകള്   പരിസേശാധന  സാധ്യമാകും  വിധം  യാപ്പെതാരു  ന്ദ്രകമത്തിലുമല്ല

പ്പെസക്ഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.   ആയതിനാൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിപ്പെല പണം

അടവാക്കലുകളുപ്പെട  കൃത്യത  പരിസേശാധിക്കുന്നതിന ് സാധിച്ചിട്ടില്ല.  മാന്ദ്രതമല്ല

ഒസേര  പ്പെചലാൻ  നമ്പരുകളിൽ  വ്യത്യസ്ത  കണ്ടക്ടർമാർ  തുക

അടവാക്കിയിട്ടുള്ളതായും കാപ്പെണ്ടത്തുവാൻ സാധിച്ചു.  സേമൽ അപാകതകള്
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പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 5 (3), 5 (5) – ന് മറുപടിയായി

പ്പെചലാനുകള്  ന്ദ്രകമത്തിൽ  സൂക്ഷിക്കുന്നതാപ്പെണന്നും  സേകാവിഡ ് സമയത്്ത

സർവ്വകലാശാല  ജീവനക്കാർക്കും  വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുമായി  നടത്തിയ

ന്ദ്രപസേത്യക ബസ് സർവ്വീസിൽ കണ്ടക്ടർമാരുപ്പെട കുറവ് മൂലം ഓസേരാ ദിവസവും

കണ്ടക്ടർമാപ്പെര മാറി  മാറി  നിസേയാഗിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആണ ് രണ്ട് സേപരുപ്പെട

സേപരിൽ ഒരു പ്പെചലാൻ നമ്പരിൽ വരവ് പ്പെവയ്സേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതുപ്പെമന്നാണ്

മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 

നിലവിപ്പെല  രീതിയിൽ  ന്ദ്രപതിദിന  കളക്ഷനുകള്  എന്ദ്രതയാണസേന്നാ

അതിപ്പെD കൃത്യമായ അടവ് നടക്കുന്നുസേണ്ടാ എന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെ�ടുന്നില്ല.

ആയതിനാൽ കണ്ടക്ടർമാർ ന്ദ്രപതിദിന  കളക്ഷനുകള് പ്പെതാട്ടടുത്ത ദിവസം

പ്പെസക്ഷനിൽ  ഹാജരാസേക്കണ്ടതും  പ്പെസക്ഷൻ  ടിക്കറ്റ ് ബുക്കുമായി

ഒത്തുസേനാക്കി  ആയതിപ്പെD  കൃത്യത  ഉറ�ുവരുത്തി  അസേത  ദിവസം  തപ്പെന്ന

എല്ലാ കണ്ടക്ടർമാരുസേടയും ആപ്പെക കളക്ഷൻ പ്പെസക്ഷൻ സേനരിട്ട് ഫിനാൻസ്

ഓഫീസറുപ്പെട  അക്കൗണ്ടിൽ  അടവാക്കുന്നതും  ഉചിതമായിരിക്കുപ്പെമന്ന്

ഓഡിറ്റ ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.  അസേതാപ്പെടാ�ം  അടവാക്കിയ  തിയതി  ന്ദ്രകമത്തിൽ

പ്പെചലാനുകള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടികള് സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്.

3. ദിന പാസ്സ് ബുക്കുകള് വിതരണം പ്പെചയ്യുസേമ്പാള്  മുൻ കാലയളവിപ്പെല  
മുഴുവൻ തുകയും ബാങ്കിൽ  അടവാക്കിയിട്ടുപ്പെണ്ടന്ന് ഉറ�ുവരുത്തുന്നില്ല.

ബസിപ്പെല  യാന്ദ്രതക്കാർക്കായുള്ള  ടിക്കറ്റുകള്  (Daily  Pass)

സർവ്വകലാശാല എസേസ്റ്ററ്റ് വിഭാഗത്തിപ്പെല  Ad B5  പ്പെസക്ഷൻ  'ഇDD'്  പ്പെചയ്ത്

ന്ദ്രപിDിംഗ ് പ്പെസക്ഷനിൽ  നിന്ന ് സ്വീകരിക്കുകയും  കണ്ടക്ടർമാരുപ്പെട

ആവശ്യന്ദ്രപകാരം  അവർക്ക ് നൽകിവരുകയുമാണ ് പ്പെചയ്യുന്നത്.  നിലവിൽ

കണ്ടക്ട     ർമാർ  ദിവസകളക്ഷനുകള്  പ്പെതാട്ടടുത്ത  ദിവസം  ബാങ്കിൽ

അടവാക്കുന്നില്ല.  ആവശ്യമായ  ന്ദ്രപതിദിന  പാസ്സുകളുപ്പെട  ശരാശരി  എണ്ണം

കണക്കാക്കി  ടിക്കറ്റ ് ബുക്കുകള്  വിതരണം  പ്പെചയ്യുകസേയാ  യഥാസമയം

കളക്ഷൻ തുക അടവാക്കുന്നുപ്പെണ്ടന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകസേയാ പ്പെചയ്യുന്നില്ല.  ഈ

സാഹചര്യത്തിൽ പലസേ�ാഴും കണ്ടക്ടർമാർ ഒന്നിലധികം  ടിക്കറ്റ് ബുക്കുകള്

പ്രൈകവശം പ്പെവയ്ക്കുന്നതായും കാണുന്നു. അസേതാപ്പെടാ�ം രണ്ട് ടിക്കറ്റ് പാസ്്സ
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ബുക്കുകള്  ഒരുമിച്ച ് അനുവദിക്കുകയും  പ്പെചയ്യുന്നുണ്്ട.  കൂടാപ്പെത  രണ്ടും

മൂന്നും ടിക്കറ്റ് പാസ് ബുക്കുകളുപ്പെട കളക്ഷൻ തുക ഒരുമിച്ച് അടവാക്കുന്ന

രീതിയും പിൻതുടർന്്ന വരുന്നു. ഏതാനും ഉദാ. ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.

ടിക്കറ്റ്
നിരക്ക് (₹)

പാസ്സ്
ബുക്ക് നം

നൽകിയ
തീയതി

തുക(₹)/
അടവാക്കിയ തീയതി

40/-

992 23.08.2021
12,000/-

07.10.2021993 28.03.2021

994 04.10.2021

40/-
878 02.09.2021 8,000/-

18.09.2021879 03.09.2021

40/-
872 30.07.2021  8,000/-

13.08.2021 873 30.07.2021

17/-
935 26.08.2021 3,400/-

31.12.2021  936 26.08.2021

17/-
891 30.07.2021 3,400/-

13.08.2021 892 30.07.2021

17/-
848 23.07.2021 3,400/-

30.07.2021   849 23.07.2021

25/-
856 15.07.2021 5,000/-

28.07.2021  857 19.07.2021

25/-
815 28.06.2021 5,000/-

05.07.2021 816 29.06.2021

25/-
798 14.06.2021 5,000/-

23.06.2021  799 17.06.2021

ഇന്ദ്രപകാരം  മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കാപ്പെത  ബസ ് പാസ്സുകള്

കണ്ടക്ടർമാർക്ക ് നൽകുന്നതും  തുകകള്  അടവാക്കുന്നതും

ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികള് സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്. 
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2 – 3 ബസ ്  ന്ദ്രടി�ുകള്  -  കാര്യക്ഷമമായ  സേമൽസേനാട്ടത്തിപ്പെD
അഭാവം - സർവ്വകലാശാലക്ക്  സാമ്പത്തിക നഷ്ടം

സർവ്വകലാശാലയിപ്പെല  09  വാഹനങ്ങള്  ജീവനക്കാർക്കും

വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുമായി രാവിസേലയും പ്രൈവകിട്ടുമായി വിവിധ റൂട്ടുകളിലായി

ന്ദ്രടി�ുകള് നടത്തിവരുന്നു. ന്ദ്രപതിമാസ പാസ്സുകള്/ ദിവസ പാസ്സുകള് എന്നിവ

ഉപസേയാഗിച്ചാണ ് ജീവനക്കാരും  വിദ്യാർത്ഥികളും  ബസ ് യാന്ദ്രത

നടത്തിവരുന്നത്.  രാവിസേലയും  പ്രൈവകിട്ടുമായി  14  ന്ദ്രടി�ുകളാണ്

നടത്തിവരുന്നത്.

യൂണിസേവഴ്സിറ്റിയിപ്പെല  എസേസ്റ്ററ്റ്  വിഭാഗം  Ad B5  പ്പെസക്ഷൻ  തന്ന

വിവരങ്ങള്  ന്ദ്രപകാരം  ജീവനക്കാർക്ക ്  ശരാശരി  യാന്ദ്രതക്കാരുപ്പെട  (ഇരു

ഭാഗങ്ങളിസേലക്കുമായി  294)  എണ്ണത്തിനനുസൃതമായി  ആറു  ന്ദ്രടി�ുകളിലായി

294 സീറ്റ ്  സൗകര്യമാണ ് സർവ്വകലാശാല  ഏർപ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  വിദ്യാർ

ത്ഥികളുപ്പെട കാര്യത്തിൽ ശരാശരി യാന്ദ്രതപ്പെചയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട  (ഇരു

ഭാഗങ്ങളിസേലക്കുമായി  204)  എണ്ണത്തിനനുസൃതമായി  നാല ് ബസുകളിലായി

238  സീറ്റ ്  സൗകര്യവും  സർവ്വകലാശാല  ഏർപ്പെ�ടുത്തി  നൽകിയിട്ടുണ്്ട.

എന്നാൽ  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട  പാസ്,  ജീവനക്കാർക്കായുള്ള  ദിവസ  പാസ്,

ന്ദ്രപതിമാസ  പാസ ് എന്നിവയുപ്പെട  കളക്ഷൻ  രജിസ്റ്റർ   പരിസേശാധിച്ചതിൽ

പ്പെസക്ഷൻ  തന്ന  വിവരങ്ങള്  ന്ദ്രപകാരമുള്ള  ശരാശരി  യാന്ദ്രതക്കാർക്ക്

അനുസൃതമായി കളക്ഷൻ തുക വരവ് വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

സേകാവിഡ ് നിയന്ദ്രന്തണങ്ങളിൽ  ഇളവുകള്  അനുവദിച്ച്

യാന്ദ്രതാവിലക്കുകള്  പൂർണ്ണമായും  പിൻവലിച്ച ് ഓഫീസ ് ന്ദ്രപവർത്തനവും

സ്കൂളുകളുപ്പെട ന്ദ്രപവർത്തനവും സാധാരണ നിലയിസേലക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള 2022-

പ്പെല ജനുവരി,  പ്പെഫന്ദ്രബുവരി,  മാർച്ച ് എന്നീ മാസങ്ങളിപ്പെല വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട

പാസ്,  ജീവനക്കാർക്കായുള്ള ദിവസ പാസ്,  ന്ദ്രപതിമാസ പാസ് എന്നിവയുപ്പെട

കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ  പരിസേശാധിച്ചതിപ്പെD വിശദാംശങ്ങള് ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.
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2022 ജനുവരി മാസം (ഓഫീസ് ദിനങ്ങള് - 24)

ടിക്കറ്റ്
നിരക്ക്

മാസ
വരവ്

(₹)

ന്ദ്രപതിദിന പാസ്സ്  എടുത്്ത
യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത ശരാശരി

ജീവനക്കാർ (ഒരു ന്ദ്രടി�ിൽ)

ന്ദ്രപതിമാസ
പാസ്സ് എണ്ണം

 യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി

ജീവനക്കാർ

10/- 5,000/- 5000/10*2*24 = 11 33 44

17/- 25,500/- 25500/17*2*24 = 32 27 59

ആപ്പെക 30,500/- 43 60 103

ജനുവരി മാസം ഒരു ദിവസം യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി ജീവനക്കാർ  

103*2 = 206  

പ്പെസക്ഷൻ  തന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ന്ദ്രപതിദിനം യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത ജീവനക്കാരുപ്പെട

എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് 
 294-206 =88

മാസത്തിപ്പെല ആപ്പെക കുറവ് 2112 യാന്ദ്രതക്കാർ
(24*88)

2022 പ്പെഫന്ദ്രബുവരി മാസം (ഓഫീസ് ദിനങ്ങള് - 23)

ടിക്കറ്റ്
നിരക്ക്

മാസ
വരവ്

(₹)

ന്ദ്രപതി ദിന പാസ്സ്  എടുത്്ത
യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത ശരാശരി

ജീവനക്കാർ

ന്ദ്രപതിമാസ
പാസ്സ് എണ്ണം

 യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി

ജീവനക്കാർ

10/- 6,000 6000/10*2*23= 13 27 40

17/- 28,900 28900/17*2*23 = 37 38 75

ആപ്പെക 34,900 50 65 115

പ്പെഫന്ദ്രബുവരി മാസം ഒരു ദിവസം യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി ജീവനക്കാർ  115*2= 230

പ്പെസക്ഷൻ  തന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ന്ദ്രപതിദിനം യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത ജീവനക്കാരുപ്പെട

എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് 
294 -230 = 64

മാസത്തിപ്പെല ആപ്പെക കുറവ്
1472 യാന്ദ്രതക്കാർ

(23*64)
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2022 മാർച്്ച മാസം (ഓഫീസ് ദിനങ്ങള് - 25)

ടിക്കറ്റ്
നിരക്ക്

മാസ
വരവ്

(₹)

ന്ദ്രപതി ദിന പാസ്സ് 
എടുത്്ത യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി ജീവനക്കാർ

ന്ദ്രപതിമാസ
പാസ്സ് എണ്ണം

 യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി

ജീവനക്കാർ

10/- 12,000 12000/10*2*25= 24 20 44

17/- 37,400 37400/17*2*25 = 44 45 89

ആപ്പെക 49,400 68 65 133

മാർച്ച് മാസം ഒരു ദിവസം യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത
ശരാശരി ജീവനക്കാർ

 133*2=266

പ്പെസക്ഷൻ  തന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ന്ദ്രപതിദിനം യാന്ദ്രത പ്പെചയ്ത ജീവനക്കാരുപ്പെട

എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ്

 294 -266 = 28

മാസത്തിപ്പെല ആപ്പെക കുറവ് 700 യാന്ദ്രതക്കാർ
(25*28)

വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക ് യാന്ദ്രതപ്പെചയ്യുന്നതിനായി  ₹  10/-  മുഖവില

യായിട്ടുള്ള  ന്ദ്രപതിമാസ  യാന്ദ്രതാ  പാസ ് ADB  7  –  പ്പെസക്ഷനിൽ  നിന്നുമാണ്

അനുവ-  ദിക്കുന്നത്.  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട  സൗകര്യം  കണക്കിപ്പെലടുത്ത ് മൂന്ന്

മാസസേത്തക്ക ് ഒരുമിച്ചായും  പാസ ് അനുവദിച്ച ് വരുന്നുണ്്ട.  ന്ദ്രപസ്തുത

പാസുകളുപ്പെട  2022 - പ്പെല ജനുവരി, പ്പെഫന്ദ്രബുവരി, മാർച്ച് എന്നീ മാസങ്ങളിപ്പെല

ശരാശരി  യാന്ദ്രതക്കാരായിട്ടുള്ള  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട  വിവരങ്ങള്

പരിസേശാധിച്ചത് ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട പാസ്സ്  വിവരങ്ങള് (പ്രൈന്ദ്രത മാസം)

മാസം പാസ് എടുത്തവരുപ്പെട
എണ്ണം

ശരാശരി യാന്ദ്രത പ്പെചയ്യുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട എണ്ണം

ജനുവരി 02 വിദ്യാർത്ഥികള്  മൂന്നു  മാസസേത്തക്ക്
ഒരുമിച്ച ് പാസ ് എടുക്കുന്നതിനാൽ
ശരാശരി  യാന്ദ്രത  പ്പെചയ്യുന്ന
വിദ്യാർകളുപ്പെട  എണ്ണം  24  ആയി
കണക്കാക്കുന്നു ത്ഥികളുപ്പെട  എണ്ണം  24
ആയി കണക്കാക്കുന്നു

പ്പെഫന്ദ്രബുവരി 04

മാർച്ച് 18
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പ്പെസക്ഷൻ   തന്ന  വിവരങ്ങളിൽ  നിന്നും  വ്യത്യസ്തമായി  ന്ദ്രപതിദിനം

ശരാശരി  യാന്ദ്രത  പ്പെചയ്ത  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട  എണ്ണത്തിലുള്ള  കുറവ്

204 - 48 = 156

09.06.2022 -  പ്പെല AdB5/3/Audit/2022  നം.കത്ത് ന്ദ്രപകാരം ലഭ്യമാക്കിയ

വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച ് 294 ജീവനക്കാർക്ക്  ആറ് റൂട്ടുകളിലായി 294 സീറ്റ്

സൗകര്യവും  204  വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക ് എട്ട ് റൂട്ടുകളിലായി  238  സീറ്റ്

സൗകര്യവുമാണ ് സർവ്വകലാശാല  ഏർപ്പെ�ടുത്തി  നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

2022 - പ്പെല ജനുവരി, പ്പെഫന്ദ്രബുവരി, മാർച്ച് എന്നീ മാസങ്ങളിപ്പെല ദിവസ പാസ്,

ന്ദ്രപതിമാസ പാസ്,  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട പാസ് എന്നിവയുപ്പെട പരിസേശാധനയിൽ

ശരാശരി  യാന്ദ്രതക്കാരുപ്പെട  കണക്കുകളും  പ്പെസക്ഷൻ  തന്നിട്ടുള്ള

കണക്കുകളുമായി വലിയ അന്തരമാണ് ഉള്ളത്. ശരാശരി യാന്ദ്രതക്കാരായുള്ള

ജീവനക്കാരുപ്പെട  എണ്ണം  ഇരു  ഭാഗങ്ങളിസേലക്കുമായി  ലഭ്യമാക്കിയ  കണക്ക്

ന്ദ്രപകാരം  294  -  ഉം  എന്നാൽ  പരിസേശാധന  ന്ദ്രപകാരം  234  -  ഉം  ആണ്

(60  എണ്ണത്തിപ്പെD  കുറവ്)  .  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെട  കാര്യത്തിൽ  ലഭ്യമാക്കിയ

കണക്ക് ന്ദ്രപകാരം 204 - ഉം പരിസേശാധന ന്ദ്രപകാരം ഇരു ഭാഗങ്ങളിസേലക്കുമായി

സേകവലം  48  മാന്ദ്രതവുമാണ ് (156  എണ്ണത്തിപ്പെD കുറവ്).  എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം

ബസുകളുസേടയും  ന്ദ്രടി�ുകള് നിരീക്ഷിച്ചതിൽ പലസേ�ാഴും  സീറ്റ ് ക�ാസിറ്റിക്ക്

സേശഷവും  യാന്ദ്രതക്കാർ  ഉള്ളതായാണ ് കാണാൻ  സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആയതിനാൽ  പാസ ് മുസേഖനയുള്ള  കളക്ഷനിൽ  ഉണ്ടാകുന്ന  കുറവ്

കൃത്യമായ  സേമൽ  സേനാട്ടത്തിസേDയും  പരിസേശാധനയുസേടയും  അഭാവത്തിൽ

ആപ്പെണന്ന് ഓ ഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.  കൂടാപ്പെത ഓസേരാമാസസേത്തയും ആപ്പെക

വരവിലും  ന്ദ്രപകടമായ  അന്തരം  സംഭവിക്കുന്നതായി  കാണാവുന്നതാണ്.

കണ്ടക്ടർമാരുപ്പെട  കുറവ ് മൂലം  എല്ലാ  ന്ദ്രടി�ുകളിലും  കണ്ടക്ടർമാപ്പെര

നിസേയാഗിക്കന്നതിന ് ബുദ്ധിമുട്ട ് ഉണ്ടാകുന്നുപ്പെണ്ടന്ന  വിവരം  പ്പെസക്ഷൻ

ഓഡിറ്റിപ്പെന  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഇതിന ് മറ്റ ് മാർഗ്ഗങ്ങള്  കപ്പെണ്ടസേത്തണ്ടതും

സർവ്വകലാശാലയിപ്പെല  ജീവനക്കാരും  വിദ്യാർത്ഥികളും  മാന്ദ്രതം

ഉപസേയാഗിക്കുന്ന  ബസുകളിപ്പെല  യാന്ദ്രതികർ  എല്ലാവരും  തപ്പെന്ന  പാസുകള്
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എടുക്കുന്നുപ്പെണ്ടന്ന് ഉറ�ുവരുസേത്തണ്ടതുമാണ്.  സർവ്വകലാശാല അധികാരി-

കളുപ്പെട ന്ദ്രശദ്ധ ഈ വിഷയത്തിസേലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

2 – 4 സർവകലാശാല  ഗസ്റ്റ ് ഹൗസിപ്പെD  മുറി  വാടക  വരവ്
കൃത്യമായി ഒടുക്കുന്നില്ല.

സർവകലാശാല  ഗസ്റ്റ ് ഹൗസിപ്പെD  മുറിവാടകയിനത്തിൽ  ലഭിക്കുന്ന

വരവ ് തുകകള്  ന്ദ്രപസേത്യകം  വരവ ് രജിസ്റ്ററിൽ  സേചർക്കുകസേയാ  അതാത്

ദിവസം തപ്പെന്ന ബാങ്കിൽ നിസേക്ഷപിക്കുകസേയാ പ്പെചയ്യുന്നില്ല.  ന്ദ്രപസേത്യക ക്യാഷ്

ബുക്കും എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിസേലക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന

പ്പെപറ്റി പ്പെചലവുകള്ക്കുള്ള തുക ഈ വരവിൽ നിന്നുമാണ് കപ്പെണ്ടത്തുന്നത്.

പ്പെചലവുകള്ക്ക ് ആധാരമായ  ബില്ലുകളും  വൗച്ചറുകളും  കൃത്യമായി

സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  രജിസ്റ്ററുകള്  എഴുതി  തയ്യാറാക്കാത്തതിനാലും

പ്പെചലവുകള്ക്ക ് ആധാരമായ  സേരഖകള്  ന്ദ്രകമമായി  തയ്യാറാക്കി

പരിസേശാധനയ്ക്ക ് സമർ�ിക്കാത്തതിനാലും  പണാപഹരണത്തിന്

സാധ്യതയുണ്ട്.  പണാപഹരണത്തിസേലക്ക ് നയിക്കാവുന്ന  ഏതാനും

അപാകതകള് ചുവപ്പെട ഉള്പ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(എ) മുറി വാടക വരവ് - പൂർണമായും ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

2019 - 2020, 2020 - 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം യൂണിസേവഴ്സിറ്റിയുപ്പെട ഗസ്റ്റ്

ഹൗസിപ്പെD മുറി വാടക വരവ് പരിസേശാധിച്ചതിൽ രസീത് ന്ദ്രപകാരം വരവ് വന്ന

തുക  പൂർണമായും  സർവകലാശാല  ഫണ്ടിൽ  ഒടുക്കാത്തതായി  കണ്ടു.

വിശദാംശങ്ങള് ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്നു.

ന്ദ്രകമ
നം.

രസീത് നമ്പർ തീയതി തുക (₹)

1 16851 02.11.2020 0

2 16888 14.12.2021 1,400/-

3 16889 18.12.2021 0

4 16890 05.01.2022 3,850/-
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5 16891 07.01.2022 0

6 16892 20.01.2022 0

7 16893 20.01.2022 3,250/-

8 16894 02.02.2022 1,200/-

9 16895 16.02.2022 0

10 16896 23.05.2022 1,400/-

11 16897 25.02.2022 2,100/-

12 16898 13.03.2022 2,400/-

13 16899 13.03.2022 2,400/-

14 16900 14.03.2022 21,150/-

15 14079 27.09.2019 0

16 14080 01.10.2019 0

17 14112 06.01.2020 0

18 16902 15.03.2022 0

19 16903 16.03.2022 1,400/-

20 16904 16.03.22 1,400/-

ആപ്പെക 47,350/-

ഇത ് സംബന്ധമായി  ഓഡിറ്റ ് എൻക്വയറികള്  (നമ്പർ.01/10.05.2022,

12/14.06.2022)  നൽകിപ്പെയങ്കിലും  മറുപടി  ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.  നാളിതുവപ്പെര

തുക  ഒടുക്കുവരുത്താത്തതിന ് വിശദീകരണം  ലഭ്യമാസേക്കണ്ടതും  തുക

സർവ്വകലാശാല ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി സേരഖകള് ഹാജരാസേക്കണ്ടതുമാണ്. 

(ബി)  തുകയുപ്പെട അടവ് വിവരങ്ങള് സേബാധ്യപ്പെ�ട്ടിട്ടില്ല.

(1) 252-൦ം  നമ്പർ  രസീത ് ബുക്കിപ്പെല  12551  മുതൽ  12590  വപ്പെരയുള്ള

രസീതുകള് ന്ദ്രപകാരം ആപ്പെക ₹ 26,250/-  വരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ ടി തുക
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ബാങ്ക ് അക്കൗണ്ടിൽ  ഒടുക്കിയത ് സേബാധ്യപ്പെ�ടുന്ന  സേരഖകള്

പരിസേശാധനയ്ക്്ക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള് ചുവപ്പെട  സേചർക്കുന്നു.

ന്ദ്രകമ
നം.

രസീത് നമ്പർ തീയതി തുക (₹)

1 12551 14.05.2019 1,000/-

2 12552 15.05.2019 500/-

3 12553 15.05.2019 750/-

4 12554 15.05.2019 750/-

5 12555 16.05.2019 500/-

6 12556 16.05.2019 750/-

7 12557 20.05.2019 750/-

8 12558 21.05.2019 750/-

9 12559 26.05.2019 750/-

10 12560 27.05.2019 750/-

11 12561 3.06.2019 750/-

12 12562 3.06.2019 750/-

13 12563 10.06.2019 750/-

14 12564 11.06.2019 500/-

15 12565 11.06.2019 750/-

16 12566 12.06.2019 750/-

17 12567 12.06.2019 750/-

18 12568 15.06.2019 750/-

19 12569 18.06.2019 500/-

20 12570 18.06.2019 750/-

21 12571 19.06.2019 750/-

22 12572 19.06.2019 750/-

23 12573 19.06.2019 750/-

24 12574 19.06.2019 500/-
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25 12575 25.06.2019 750/-

26 12576 25.06.2019 500/-

27 12577 27.06.2019 500/-

28 12578 28.06.2019 500/-

29 12579 03.07.2019 500/-

30 12580 03.07.2019 500/-

31 12581 03.07.2019 750/-

32 12582 04.07.2019 750/-

33 12583 05.07.2019 500/-

34 12584 05.07.2019 500/-

35 12585 08.07.2019 500/-

36 12586 08.07.2019 750/-

37 12587 09.07.2019 500/-

38 12588 10.07.2019 500/-

39 12589 12.07.2019 500/-

40 12590 17.07.2019 750/-

ആപ്പെക 26,250/-

ഒടുക്കു  വിവരം  സേബാധ്യപ്പെ�ടുന്ന  സേരഖകള്  ആവശ്യപ്പെ�ട്ടുപ്പെകാണ്്ട

14/14.06.2022  -ാാം  നമ്പർ ഓഡിററ ് റിക്വിസിഷൻ നൽകിയതിപ്പെന തുടർന്ന്

ലഭ്യമാക്കിയ  കളക്ഷൻ  രജിസ്റ്റർ  പരിസേശാധിച്ചതിൽ  തുക  ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.  ഒടുക്കു വിവരം സേബാധ്യപ്പെ�ടുന്ന

സേരഖകള്  ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ  ടി  തുക  ഉത്തരവാദിയായ

ഉസേദ്യാഗസ്ഥനിൽ  നിന്നും  ഈടാക്കി  ഒടുക്ക ് വരുസേത്തണ്ടതും  സേരഖകള്

പരിസേശാധനയ്ക്്ക ഹാജരാസേക്കണ്ടതാണ്.

നിർസേ¦ശങ്ങള്

• സർവ്വകലാശാല ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് -  മുറി വാടക വരവ് പ്പെചലവുകള്ക്കായി

ന്ദ്രപസേത്യക കാഷ് ബുക്ക്,  വരവ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സേരഖപ്പെ�ടുത്തലുകള്

വരുത്തി  ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തപ്പെന്ന സൂക്ഷിസേക്കണ്ടതാണ്.
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• ഗസ്റ്റ ് ഹൗസിപ്പെല  രസീതുകള്  മറ്റ ് സേരഖകള്  എന്നിവ

എസേസ്റ്ററ്റ ് വിഭാഗം  ദിനംന്ദ്രപതി/നിശ്ചിത  കാലയളവിൽ  പരിസേശാധിച്ച്

സാക്ഷ്യപ്പെ�ടുത്തലുകള് വരുസേത്തണ്ടതാണ്.

• ഗസ്റ്റ് ഹൗസിസേലക്ക് നൽകുന്ന രസീത് ബുക്കുകളുപ്പെട സേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റർ

എസേസ്റ്ററ്റ് വിഭാഗത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിസേക്കണ്ടതാണ്.

• സേകരള  ഫിനാൻഷ്യൽ  സേകാഡ ് സേവാള്യം  1,  ആർട്ടിക്കിള്  7(2)  ന്ദ്രപകാരം

രസീത ് തുകകള്  അതാത ് ദിവസം  തപ്പെന്ന  ഫിനാൻസ ് ഓഫീസറുപ്പെട

അക്കൗണ്ടിസേലക്ക് അടവാക്കുന്നുപ്പെണ്ടന്ന് ഉറ�ുവരുസേത്തണ്ടതാണ്.

• രസീത ് വരവുകളിൽനിന്ന ് സേനരിട്ട ് പ്പെചലവുകള്  നടത്തുന്നത്

കർശനമായി നിരുത്സാഹപ്പെ�ടുസേത്തണ്ടതാണ്.

• പ്പെപറ്റി  പ്പെചലവുകള്ക്കായി  ബന്ധപ്പെ�ട്ട  ഉസേദ്യാഗസ്ഥപ്പെD  സേപരിൽ  ഒരു

നിശ്ചിത തുക മുൻകൂർ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

• കൃത്യമായ  ഇടസേവളകളിൽ  എസേസ്റ്ററ്റ ് വിഭാഗത്തിപ്പെല  ബന്ധപ്പെ�ട്ട

ഉസേദ്യാഗസ്ഥർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സേനരിട്്ട പരിസേശാധന നടസേത്തണ്ടതാണ്.

സേമൽ  നിർസേ¦ശങ്ങള്  പരിഗണിച്ച ് വരവ ് തുകകള്  പൂർണമായും

സർവകലാശാല  ഫണ്ടിൽ  ലഭിക്കുന്നുണ്ട ് എന്ന ് ഉറ�ാക്കാനാവശ്യമായ

നടപടികള് സ്വീകരിസേക്കണ്ടതാണ്.

2 – 5 എം.ജി.സർവ്വകലാശാല  എസേസ്റ്ററ്റ ് വിഭാഗം  -  വിവിധ
ക്വസേട്ടഷൻ  സേഫാമുകളുപ്പെട   വിൽ�ന  -  സേസ്റ്റാക്ക ് രജിസ്റ്റർ
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

സർവ്വകലാശാലയുപ്പെട എസേസ്റ്ററ്റ് ഓഫീസിൽ  2020 -  2021  വർഷപ്പെത്ത

ഓഡിറ്റിപ്പെD  ഭാഗമായി  നടത്തിയ  പരിസേശാധനയിൽ   വിവിധ  ക്വസേട്ടഷൻ

സേഫാമുകളുപ്പെട വിൽ�നയിൽ ചുവപ്പെട സേചർക്കുന്ന അപാകങ്ങള് കാണുന്നു.

സർവ്വകലാശാലയിപ്പെല പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ  സേപ�ർ, സ്വീ�ിംഗ് സേവസ്റ്റ്, പഴയ

പന്ദ്രതക്കടലാസ്,  മൂല്യനിർണ്ണയം കഴിഞ്ഞ  ഉത്തരക്കടലാസുകള്,  കാർട്ടണ്,
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മൂല്യനിർണ്ണയം  കഴിഞ്ഞ   പ്പെഡസർസേട്ടഷൻ,  പഴയ  ഇരുമ്പു  സാധനങ്ങള്,

ഇലക്സേന്ദ്രടാണിക്  സേവസ്റ്റുകള് മുതലായവ വിൽ�ന നടത്തുന്നതിന് ക്വസേട്ടഷൻ

ക്ഷണിക്കുന്ന സേവളയിൽ ക്വസേട്ടഷൻ സേഫാമുകള്ക്ക് നിശ്ചിത നിരക്ക്  +  5%

ജി.എസ്. ടി.  ഈടാക്കി വിൽ�ന നടത്തി വരുന്നു.  ക്വസേട്ടഷൻ  സേഫാമുകളുപ്പെട

വിലയും  ജി.എസ്.ടി.  തുകയും  യഥാന്ദ്രകമം  ആയതിനുസേവണ്ടിയുളള

അക്കൗണ്ടിൽ  അടവാക്കി  വരുന്നുപ്പെവങ്കിലും  ഓസേരാ  ക്വസേട്ടഷൻ  സേവളയിലും

എന്ദ്രത  ക്വസേട്ടഷൻ  സേഫാമുകള്  വിൽ�ന  നടത്തി,  ആപ്പെരല്ലാമാണ ് ക്വസേട്ടഷൻ

സേഫാമുകള്  വാങ്ങിയത ്  നടത്തിയവയുപ്പെട  വിവരം  കാണിക്കുന്ന  രജിസ്റ്റർ

സൂക്ഷിക്കുകസേയാ,  ന്ദ്രപിDു  പ്പെചയ്ത  ക്വസേട്ടഷനുകളുപ്പെട  സേസ്റ്റാക്ക ് വിവരം

സേരഖപ്പെ�ടുത്തിയ സേസ്റ്റാക്്ക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകസേയാ പ്പെചയ്യുന്നില്ല.

ആയതിനാൽ  ന്ദ്രപിD  ് പ്പെചയ്യപ്പെ�ട്ട  ക്വസേട്ടഷൻ  സേഫാമുകളുപ്പെട  എണ്ണം,

അവയിൽ  വിൽ�ന  നടത്തിയവയുപ്പെട  എണ്ണം  എന്നിവ  ലഭിക്കുന്നതിന്

മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല.  വിൽക്കപ്പെ�ടുന്ന  ക്വസേട്ടഷൻ  സേഫാമുകപ്പെളല്ലാം  തിരിപ്പെക

സമർ�ിക്കപ്പെ�ടണപ്പെമന്ന ് നിർബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ  രജിസ്റ്ററുകളുപ്പെട

അഭാവത്തിൽ  അതു  സംബന്ധിച്ച  കൃത്യമായ  വിവരങ്ങള്  ലഭ്യമാവാത്ത

സാഹചര്യവുമാണ്.

ടി  വിഷയത്തിൽ  വിശദീകരണം  ആവശ്യപ്പെ�ട്ട ് നൽകിയ  ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറിക്ക ് (നം.04/2020-22/തീയതി  :  18.05.2022)  സർവ്വകലാശാല

രജിസ്ന്ദ്രടാർ  ലഭ്യമാക്കിയ  മറുപടിയിൽ  വിൽ�ന  നടത്തിയ  ക്വസേട്ടഷൻ

സേഫാമുകളുപ്പെട  എണ്ണം,  ലഭ്യമായ  തുക,  അവയുപ്പെട  രസീത ് എന്നിവ

സൂചി�ിക്കുന്ന  സേസ്റ്റാക്ക ് രജിസ്റ്റർ  സൂക്ഷിക്കുന്നതാപ്പെണന്ന ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി രജിസ്റ്റർ യഥാവിധി  തയ്യാറാക്കി പരിസേശാധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാസേക്കണ്ടതാണ്. 
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3 – 1 സർവ്വകലാശാല  വാഹനങ്ങളുടെ�  പരിപാലനത്തിൽ
ക്രകമക്കേ��്

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  2020 - 2021  വർഷടെത്ത ഓഡിറ്റിടെ' ഭാഗമായി

വാഹനങ്ങളുടെ� ക്കേലാഗ് ബു�ുകൾ, ഇന്ധനക്ഷമതാ റിക്കേ2ാർട്്ട, അറ്റകുറ്റ2ണി

ന�ത്തിയതിടെ'  ബില്ല ് വൗച്ചർ,  ഇന്ധനം  നിറച്ചതിടെ'  ബില്ല ് തു�ങ്ങിയ

ക്കേരഖകളുടെ�  പരിക്കേശാധനന�ത്തിയിരുന്നു.  സർവ്വകലാശാലയുടെ�  വാഹന-

ങ്ങളുടെ�  പരിപാലനവുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട ് വളടെര  ഗുരുതരമായി  പിഴവുകൾ

ഓഡിറ്റിൽ കടെ?ത്തി.

സർ�ാർ  വാഹനങ്ങളുടെ�  പരിപാലനം/അവയുടെ�  ദുരുപക്കേയാഗം

ത�യൽ എന്നിവയുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട ് കാലാകാലങ്ങളിൽ സർ�ാർ  വിവിധ

ഉത്തരവുകൾ/സർ�ുലറുകളിലൂടെ�  നിർക്കേEശങ്ങൾ  പുറടെ2�ുവിച്ചിട്ടു?്.

ഇതനുസരിച്ച ് ക്രപധാനടെ2ട്ട  ചില  ഉത്തരവുകൾ/സർ�ുലറുകളിടെല

നിർക്കേEശങ്ങൾ താടെഴ ക്കേചർ�ുന്നു.  

  സ.ഉ.(പി) നമ്പർ. 803/1970/ഫിന്./13.11.1970 

1. ക്കേലാഗ് ബു�് സൂക്ഷി�ുകയും ആയതിൽ വാഹനം ഓ�ിയതിക്കേ'യും

ഇന്ധനം  നിറച്ചതിക്കേ'യും  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ  ന�ത്തിയതിക്കേ'യും

വിവരങ്ങൾ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തി  അധികാരടെ2ട്ട  ഉക്കേദPാഗസ്ഥന്

സാക്ഷPടെ2�ുത്തി സൂക്ഷി�ുകയും ടെചക്കേR?താണ്.

2. ഓക്കേരാ  വകു2ിടെലയും  മുതിർന്ന  ഉക്കേദPാഗസ്ഥന്  ഓക്കേരാ  മാസവും

ക്കേലാഗ്ബു� ് പരിക്കേശാധിച്ച ് വാഹനങ്ങൾ  ദുരുപക്കേയാഗം  ടെചRുന്നില്ല

എന്്ന ഉറ2ുവരുക്കേത്ത?താണ്.

3. ക്കേമാക്കേട്ടാർ  വാഹന  വകു2ിടെല  ഉക്കേദPാഗസ്ഥടെരടെ�ാക്കേ?ാ  സാക്കേSതിക

ജ്ഞാനമുള്ള  അധികാരിടെയടെ�ാക്കേ?ാ  ആറു  മാസത്തിടെലാരി�ൽ

വാഹനപരിക്കേശാധന  ന�ത്തി,  വാഹനം  ഉപക്കേയാഗക്കേയാഗPമാടെണന്ന്

ഉറ2ാക്കേ�?താണ്.  ഇക്കേതാടെ�ാ2ം  ഇന്ധനക്ഷമതാപരിക്കേശാധനയും

ന�ക്കേത്ത?താണ്.

മഹാത്മഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ഓഡിറ്്റ റിക്കേ2ാർട്ട് 2019 - 2020
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4. വാഹനത്തിക്കേ'യും  അനുബന്ധ  സാമക്രഗികളുക്കേ�യും  റി2യറിലൂടെ�

ലഭPമാവുന്ന  പഴയ  സാധനങ്ങളുക്കേ�യും  ക്കേXാ� ് രജിXർ

സൂക്ഷിക്കേ�?താണ്.

5. വാഹനങ്ങളുടെ�  ഹിXറി  ബു� ് നിശ്ചിത  മാതൃകയിൽ  എഴുതി

സൂക്ഷിക്കേ�?താണ്.

6. വാഹനങ്ങളുടെ� റി2യർ രജിXർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേ�?താണ്.

സംസ്ഥാന  ധനകാരPവകു2ിടെ'  02.08.2008  -  ടെല  41/2008  
നം.സർ�ുലർ 

1. സർ�ാർ വാഹനങ്ങൾ ഉക്കേദPാഗസ്ഥന്മാടെര താമസസ്ഥലത്തു നിന്നും

ഓഫീസിടെലത്തി�ുന്നതിക്കേനാ  തിരിച്ച ് വീട്ടിടെലത്തി�ുന്നതിക്കേനാ

ഉപക്കേയാഗി�ുവാന്  പാ�ുളളതല്ല.  സർ�ാർ  വാഹനങ്ങൾ

ഓഫീസുകളിൽനിന്നുളള  ഔക്കേദPാഗിക  യാക്രതകൾ� ് മാക്രതമായി

പരിമിതടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.

2. സർ�ാർ  വാഹനങ്ങൾ  സ്വകാരP  ആവശPങ്ങൾ� ് ഉപക്കേയാഗി-

�ുവാന് പാ�ില്ല.   എന്നാൽ  സ്വകാരP  ആവശPങ്ങൾ�ായി  തുക  

ഒ�ു�ി  വാഹനം  ഉപക്കേയാഗി�ുവാന്  അർഹതടെ2ട്ടവർ� ് ഇത ് 

ബാധകമല്ല.

3. യാക്രത  തു�ങ്ങുന്നതിന ് മുന്പുതടെന്ന  ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ  യാക്രതടെയ  

സംബന്ധിച്ചുളള അവശPം ക്കേവ? വിവരങ്ങൾ ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?തും  

യാക്രത അവസാനിച്ചാലു�ന് യാക്രത ടെചയ്ത ദൂരവും  ഉക്കേദPാഗസ്ഥടെ'  

ഒ2ും ക്കേലാഗ് ബു�ിൽ ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.

4. വാഹനത്തിടെ' ക്കേലാഗ് ബു�് വാഹനത്തിൽ തടെന്ന യാക്രതാക്കേവളയിൽ 

സൂക്ഷിക്കേ�?തും  പരിക്കേശാധനയ്� ്  ആവശPടെ2�ുക്കേമ്പാൾ  നൽ-

ക്കേക?തുമാണ്.
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5. ഇന്ധന ക്ഷമതാ ടെ�X്  കൃതP സമയത്തു ന�ക്കേത്ത?തും സർട്ടിഫി�റ്റ്

ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ  പതി2ിച്ചിരിക്കേ�?തുമാണ്.  ഇന്ധനക്കേത്തയും  

അറ്റകുറ്റ2ണികക്കേളയും  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ  

യഥാസമയം ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.

6. തന്മാസടെത്ത ഇന്ധന ഉപക്കേഭാഗടെത്ത സംബന്ധിച്ചും യാക്രത ടെചയ്ത  

ദൂരടെത്ത  സംബന്ധിച്ചുമുളള  സംക്ഷിപ്ത  കുറി2 ് ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ

തന്മാസം അവസാനടെത്ത ദിവസം തടെന്ന ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.

7. സർ�ാർ വാഹനങ്ങളിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും  നിർEിഷ്� നിറത്തിലുളള

ക്കേബാർഡ് പതി2ിച്ചിരി�ണം. ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം ക്കേബാർഡ് 

ഇല്ലാടെതക്കേയാ മറച്ചു വക്കേച്ചാ ഔക്കേദPാഗിക വാഹനം ഉപക്കേയാഗി�ുവാന് 

പാ�ുളളതല്ല.

8. തങ്ങളുടെ�  നിയക്രdണത്തിലുളള  വാഹനത്തിടെ'  യഥാവിധിയുളള  

ഉപക്കേയാഗം �ി വാഹനത്തിടെ' നിയക്രdണാധികാരമുള്ള ഉക്കേദPാഗസ്ഥടെ'

വPക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമായിരി�ുന്നതാണ്.

9. ധനകാരP  പരിക്കേശാധനാ  വിഭാഗം  ആവശPടെ2�ുക്കേമ്പാൾ  വാഹനം

പരിക്കേശാധനയ്�ു  വിക്കേധയമാ�ണം.  പരിക്കേശാധനയ്�ു

വിക്കേധയമാ�ാടെത  വാഹനം  നിർത്താടെത  ഓ�ിച്ചു  ക്കേപാകുന്നത്

നിലവിലുളള ചട്ടങ്ങളുടെ� ലംഘനമാണ്.

10. ഔക്കേദPാഗിക വാഹനത്തിടെ' നിയക്രdണാധികാരിയല്ലാത്തവർ വാഹനം

ഉപക്കേയാഗി�ുക്കേമ്പാൾ  നിയക്രdണാധികാരിയുടെ�  അനുമതി  പക്രതം   

ക്കേലാഗ് ബു�ിൽ സൂക്ഷിച്ചിരി�ണം. 

വാഹന പരിക്കേശാധനയിൽ ക്കേമൽ2റഞ്ഞ ഏടെതSിലും നിർക്കേEശങ്ങക്കേളാ

നിലവിലുളള  മറ്റ ് ചട്ടങ്ങക്കേളാ  പാലി�ടെ2�ുന്നിടെല്ലന്ന ് ക്കേബാധPടെ2ട്ടാൽ

വാഹനത്തിടെ'  നിയക്രdണാധികാരിയിൽ  നിന്നും  ആ  വർഷം  ഏറ്റവും

കൂ�ുതൽ ഇന്ധന ഉപക്കേഭാഗം ന�ന്ന മാസത്തിടെല ഇന്ധനത്തിടെ' വിലയുടെ�
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50%  പിഴയായി  ഈ�ാ�ുന്നതും  കർശനമായ  അച്ച��  ന�പ�ികൾ

സ്വീകരി�ുന്നതുമാണ്. 

സർവ്വകലാശാലയിടെല  വാഹനങ്ങളുടെ�  പരിപാലനത്തിൽ

ക്കേമൽ  സർ�ാർ  നിർക്കേEശങ്ങൾ  പൂർണ്ണമായും  പാലി�ടെ2�ുന്നില്ല.

ആയതിനാൽ  തടെന്ന  വളടെരക്കേയടെറ  അപാകതകളും   ഗുരുതരമായ

ക്രകമക്കേ��ുകളും  ക്രപസ്തുത  വിഷയത്തിൽ  കടെ?ത്തുന്നതിന ് ഓഡിറ്റിന്

സാധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിടെല ആദP പാദവർഷത്തിടെല (04/2020, 05/2020,

06/2020 കാലയളവിൽ) വാഹനങ്ങളുടെ� ക്കേലാഗ് ബു�ുകൾ, ഇന്ധനക്ഷമതാ

റിക്കേ2ാർട്്ട, അറ്റകുറ്റ2ണി ന�ത്തിയതിടെ' ബില്്ല വൗച്ചർ, ഇന്ധനം നിറച്ചതിടെ'

ബില്ല് തു�ങ്ങിയ ക്കേരഖകളുടെ� പരിക്കേശാധനയിൽ ഓഡിറ്റിടെ' ക്രശദ്ധയിൽടെ2ട്ട

ക്രകമക്കേ��ുകളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

1. വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ നിറച്ച ദിവസടെത്ത മീറ്റർ റീഡിഗും അക്കേത
ദിവസം  വാഹനം  സഞ്ചരിച്ച  ദൂരത്തിടെ'  റീഡിംഗും  തമ്മിൽ
ടെപാരുത്തടെ2�ുന്നില്ല.

വാഹനത്തിൽ  ഇന്ധനം  നിറ�ുക്കേമ്പാൾ  ഇന്ധന  ബില്ലിടെല  അളവ്,

തീയതി തു�ങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ക്കേലാഗ് ബു�ിൽ ക്കേരഖടെ2�ുത്തുന്നക്കേതാടെ�ാ2ം

തടെന്ന  തത്സമയടെത്ത  വാഹനത്തിടെ'  മീറ്റർ  റീഡിംഗും

ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?തായിട്ടു?്.  വാഹനത്തിടെ'  ഇന്ധന  ക്ഷമത,  നിറച്ച

ഇന്ധനത്തിടെ'  അളവിടെല  കൃതPത  എന്നിവ  കണ�ാ�ുന്നതിനും

പരിക്കേശാധി�ുന്നതിനും  ക്രപസ്തുത ക്കേരഖടെ2�ുത്തലുകൾ അനിവാരPമാടെണ-

രിടെ�  വളടെര  നിരുത്തരവാദപരമായി  ക്കേലാഗുബു�ിൽ  വിവരങ്ങൾ

ക്കേചർത്തിട്ടുള്ളതിടെ' ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

 KL-5 AK-8535 ക്കേഹാ?ാ ടെമാബീലിക്കേയാ

തീയതി

ക്കേലാഗ് ബു�് ക്രപകാരമുള്ള മീറ്റർ റീഡിംഗുകൾ 

ഇന്ധനം നിറ�ുന്ന
സമയടെത്ത റീഡിംഗ് - Km

അക്കേന്ന ദിവസടെത്ത
ക്രപാരംഭവും

അവസാനവുമായ റീഡിംഗ്

03.04.2020 141668 140766-140946
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07.04.2020 141798 140946-140979

21.04.2020 142103 1140979-141169

25.04.2020 142421 141203-141393

06.05.2020 142721 141613

08.05.2020 143006 141613-141843

12.05.2020 143332 142093-142126

16.05.2020 143662 142296-142328

20.05.2020 143991 142328-142488

23.05.2020 144311 142681-142716

27.05.2020 144646 142881-142913

02.06.2020 145375 143191-143227

07.06.2020 145635 143571-143604

10.06.2020 145945 143799-143834

13.06.2020 146275 144086-144122

16.06.2020 146750 144282-144318

20.06.2020 147229 144600-144633

24.06.2020 147624 144897-144931

27.06.2020 148031 145121-145153

 KL-5 AK-8529 ക്കേഹാ?ാ ടെമാബീലിക്കേയാ (Xാഫ് കാർ)

03.04.2020 108791 109068-109383

04.04.2020 109121 109383-109431

22.04.2020 109457 109591-109797

28.04.2020 110292 110302-110614
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08.05.2020 111345 111521-111853

09.05.2020 111730 യാക്രത ടെചയ്തിട്ടില്ല

14.05.2020 112457 112475-112670

18.05.2020 112839 112954-112974

ഇക്കേതാടെ�ാ2ം  തടെന്ന  ക്കേലാഗ്ബു� ് ക്കേരഖടെ2�ുത്തലുകളിൽ  ചുവടെ�

ക്കേചർത്തിട്ടുള്ള അപാകതകളും ക്രശദ്ധയിൽടെ2�ുകയു?ായി.

1. നിറച്ച  ഇന്ധനത്തിടെ'  അളവ ് സംബന്ധിച്ച  ക്കേലാഗ ് ബു�ിടെല

ക്കേരഖടെ2�ുത്തലുകൾ ഇന്ധനം  വാങ്ങിയ  വൗച്ചറിടെല  അളവുമായി

ടെപാരുത്തടെ2�ുന്നില്ല.

2. വൗച്ചർ ക്രപകാരം ഇന്ധനം വാങ്ങിയതായി കാണുന്നുടെ?Sിലും ക്കേലാഗ്

ബു�ിൽ ക്കേരഖടെ2�ുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

3. ഒക്കേര  മീറ്റർ  റീഡിങ്ങിൽ  തടെന്ന  വPതPസ്ത  തീയതികളിൽ  ഇന്ധനം

നിറച്ചതായി ക്കേരഖടെ2�ുത്തിയിരി�ുന്നു.

4. മീറ്റർ  റീഡിങ്ങിൽ  വലിയ  ക്കേതാതിൽ  ടെവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ

വരുത്തുകയും  മുന്  ദിവസടെത്ത  റീഡിഗിൽ  നിന്നും  നൂറുകണ�ിന്

കിക്കേലാമീറ്ററുകൾ  പുറക്കേകാട്ട ് കാണിച്ച ് ക്കേരഖടെ2�ുത്തലുകൾ

വരുത്തുകയും ടെചയ്തിയിരി�ുന്നു.

ഇന്ധനം  നിറ�ുന്നതിലും  വാഹനത്തിടെ'  മൈമക്കേലജ ് കണ�ാ-

�ുന്നതിലും  വളടെരക്കേയടെറ  അപാകതകൾ  വരുത്തുന്നതായും  കാണുവാന്

സാധിച്ചിട്ടു?്.  ഇക്രപകാരം  ക്രശദ്ധയിൽടെ2ട്ട  ചില  വസ്തുതകളുടെ�

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

1. വാഹനങ്ങളിൽ  �ാS് ക2ാസിറ്റിയിലും അധികം ഇന്ധനം 
നിറച്ചതായി കാണിച്ചിരി�ുന്നു

2020  -  2021  ആദP  പാദവർഷത്തിടെല  (04/2020,  05/2020,  06/2020

മാസങ്ങളിടെല )  വാഹനങ്ങളുടെ�  ഇന്ധനം  നിറ�ുന്നതുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട

ക്കേരഖകളായ  ക്കേലാഗ ് ബു�്,  ഇന്ധനം നിറച്ചതിടെ' ബില്ലുകൾ,  വൗച്ചറുകൾ
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എന്നിവയുടെ�  പരിക്കേശാധനയിൽ  ചില  വാഹനങ്ങൾ  അവയുടെ�  �ാS്

ക2ാസിറ്റിയിലും  അധികം  ഇന്ധനം  നിറച്ചതായി  കാണിച്ചിട്ടു?്.  ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു. 

വാഹന നം.

ഇന്ധനം
നിറച്ചതിടെ'
വിവരങ്ങൾ

ഇന്ധനം
നിറ�ുന്ന
സമയടെത്ത

മീറ്റർ
റീഡിഗ് -

Km

സഞ്ച
രിച്ച
ദൂരം

മൈമക്കേലജ്
സർ

ട്ടിഫി�റ്റ്
ക്രപകാരം

ആവശPമാ
യ

ഇന്ധനം- L

�ാSിൽ
അവക്കേശഷി

ക്കേ�?
ഇന്ധനം - L

റിമാർക്സ്
(�ാS്

ക2ാസിറ്റിയി
ൽഅധികം
നിറച്ചത്) - L

(3) - (6)
തീയതി

അളവ്
- L

1 2 3 4 5 6 7 8

 KL-5 AS-
4514

(മാരുതി
ടെബാക്കേലക്കേനാ)
മൈമക്കേലജ് -

14 km/l
മൈമക്കേലജ്

സർട്ടിഫി�റ്റ്
ക്രപകാരം

ഫുൾ
�ാSിൽ

ഓ�ാവുന്ന
ദൂരം 518km

�ാS്
ക2ാസിറ്റി -

37L

03.04.20 36 76656 - - - -

22.04.20 34 77047 391 28 9 6 

25.04.20 32 77875 - - - -

04.05.20 35 78152 277 20 17 15 

07.05.20 32 78428 276 20 17 12 

25.05.20 31 80111 - - - -

26.05.20
&

28.05.20
70 80211 100 8 29 62 

29.05.20 28 80546 - - - -

01.06.20 28 80730 184 14 23 14 

04.06.20
&

05.06.20
65 80870 140 10 27  55

08.06.20 30 81242 - - - -

10.06.20,
12.06.20

&
13.06.20

103 81432 190 14 23  89

17.06.20 35 81092 - - - -

22.06.20 90 81414 322 23 14  67
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 KL-5 AK-
8535

(ക്കേഹാ?ാ
ടെമാബീലിയ

ക്കേyാ)
മൈമക്കേലജ് -

14 km/l
മൈമക്കേലജ്

സർട്ടിഫി�റ്റ്
ക്രപകാരം

ഫുൾ
�ാSിൽ

ഓ�ാവുന്ന
ദൂരം 588km

�ാS്
ക2ാസിറ്റി -

42L

01.04.20 141133 - - - -

02.04.20
&

03.04.20
67 141668 535 39 3 28

07.04.20 16 141798 130 10 32 6

21.04.20 36 142103 305 22 20 14

25.04.20 37 142421 318 23 19 14

02.06.20 37 145375 - - - -

07.06.20 37 145635 260 19 23 18

10.06.20 35 145945 - - - -

13.06.20 38 146275 330 24 18 14
 KL-5 AC-

2437
(മക്കേഹക്ര{ാ
ക്കേലാഗൺ)
മൈമക്കേലജ് -

13 km/l
മൈമക്കേലജ്

സർട്ടിഫി�റ്റ്
ക്രപകാരം

ഫുൾ
�ാSിൽ

ഓ�ാവുന്ന
ദൂരം 650 km

�ാS്
ക2ാസിറ്റി -

50L

23.04.20 196344 - - - -

25.05.20 38 196539 195 15 35 23

02.06.20 37 196715 176 14 36 23

23.06.20 30 197365 300 24 26 6

 KL-5 AK-
8529

ക്കേഹാ?ാ
ടെമാബീലി

ക്കേയാ 
മൈമക്കേലജ് -

14 km/l
മൈമക്കേലജ്

സർട്ടിഫി�റ്റ്
ക്രപകാരം

ഫുൾ
�ാSിൽ

ഓ�ാവുന്ന
ദൂരം 588km

�ാS്
ക2ാസിറ്റി -

42 L

02.04.20 108791 - - - -

03.04.20 37 109121 360 26 16 11

22.05.20 36 113325 - - - -

29.05.20 31 113450 125 9 33 22

10.06.20 35 114324 - - - -

16.06.20 29 14650 326 24 18 5
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ക്കേമൽ  വിവരിച്ച  ക്രപകാരം  ഇന്ധനം  നിറച്ചതിലുള്ള  അപാകങ്ങൾ

സംബന്ധിച്ച  വിശദീകരണം  ആവശPടെ2ട്ട ് നൽകിയ  ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി

നമ്പർ: 17/2020-21 തീയതി: 12.07.2022 – ന് മറുപ�ി ലഭPമാ�ിയില്ല. 

2. വാഹനങ്ങളുടെ�  മൈമക്കേലജ ് -   ഇന്ധനക്ഷമതാ  റിക്കേ2ാർട്ടുമായി  
വലിയ അdരം

2020  ഏക്രപിൽ,  ടെമയ്,  ജൂൺ  മാസങ്ങളിടെല  ഇന്ധനക്ഷമതാ

പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ   ഭൂരിഭാഗം  വാഹനങ്ങൾ�ും  ഇന്ധനക്ഷമതാ  റിക്കേ2ാർട്്ട

ക്രപകാരമുള്ള  മൈമക്കേലജ ് ലഭPമാകുന്നില്ല  എന്നു  കാണുന്നു.  ഏതാനും  ഉദാ.

ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

വാഹന
നം.

ക്കേമാഡൽ &
വർഷം

ഇന്ധന
ക്ഷമതാ
റിക്കേ2ാർട്്ട
ക്രപകാരം

മൈമക്കേലജ്
- Km/L

സഞ്ച
രിച്ച

ദൂരം -
KM

സമൈ�
ക്കേകാ
ബിൽ

ക്രപകാരം
നിറച്ച

ഇന്ധനം
- L

മൈമക്കേലജ്
സർ

ട്ടിഫി�റ്റ്
ക്രപകാരം
ആവശP

മായ
ഇന്ധനം L

വPതPാസം
( അധിക

മായി
നിറച്ച

ഇന്ധനം)
- Km/L

ക്കേലാഗ്
ബു�്

ക്രപകാരം
ശരാശരി
മൈമക്കേലജ്

(2020
Apl,May,Jun)

- Km/L

 KL-5
AS-

4514

മാരുതി
ടെബാക്കേലക്കേനാ

07/2018
14 5314 904 380 520 5.88 

 KL-5
AK-

8535 

ക്കേഹാ?ാ
ടെമാബീലിക്കേയാ

01/2015
14 6894 744 493 251 9.27

 KL-5
AC-

2437 

മക്കേഹക്ര{ാ
ക്കേലാഗൺ
2/2011

13 1021 140 79 61 7.29

 KL-5
AK-

8529 

ക്കേഹാ?ാ
ടെമാബീലിക്കേയാ

01/2015
14  6669 635 477 158 10.5

ഇന്ധനക്ഷമതാ  റിക്കേ2ാർട്്ട/  ARAI  സർട്ടിഫിക്കേ�ഷന്  ക്രപകാരം  വാഹന

നിർമ്മാതാ�ൾ  അവകാശടെ2�ുന്ന  മൈമക്കേലജ ് എന്നിവയുമായി  താരതമP-

ടെ2�ുത്തി വാഹനത്തിന് ലഭി�ുന്ന മൈമക്കേലജിൽ വലിയ കുറവ് ഉ?ായിട്ടുള്ള

ക്കേമൽ  ക്രപതിപാദിച്ച  സംഗതികളിൽ   ആയത ് ബന്ധടെ2ട്ട  അധികാരികടെള

ക്കേബാധPടെ2�ുത്തിടെകാ? ് വാഹനത്തിന ് ആവശPമായ  പരിക്കേശാധനകൾ
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ന�ത്തി ടെമയി'നന്സ് ന�ത്തുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്കേമൽ  കാലയളവിക്കേല�ായി  അസി.  എക്സികPൂട്ടീവ ് എ ഞ്ചിനീയർ  PWD

ടെമ�ാനി�ൽ  സബ ് ഡിവിഷന്  മാക്കേവലി�ര  ക്രപസ്തുത

വാഹനങ്ങൾ�ായി  വിവിധ സർട്ടിഫി�റ്റ ് നമ്പരുകളിൽ  01.06.2020  -  ൽ

നൽകിയ  ഇന്ധന  ക്ഷമതാ  റിക്കേ2ാർട്ടും  ഇക്കേത  വാഹനങ്ങൾ�ായി

തു�ർന്നുള്ള കാലയളവിക്കേല�ായി   ന�ത്തിയ  ഇന്ധനക്ഷമതാ റിക്കേ2ാർട്ടും

പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ  വാഹനങ്ങളുടെ�  മൈമക്കേലജിൽ  വPതPാസം  ഉ?ായിട്ടില്ല.

അതിനാൽ  വാഹനങ്ങളുടെ�  ഇന്ധനക്ഷമതയിലു?ായ  കുറവല്ലന്നും

വPക്തമായ  ക്രകമക്കേ�� ് ന�ന്നിട്ടുടെ?ന്നും  ഓഡിറ്റ ് നിരീക്ഷി�ുന്നു.  ഈ

വിഷയത്തിൽ  സ ർവ്വകലാശാല  അക്കേന്വഷണം  ന�ക്കേത്ത?തും  കുറ്റ�ാർ-

ടെ�തിടെര കർശനമായ ന�പ�ികൾ സ്വീകരിക്കേ�?തുമാണ്.

വാഹനങ്ങളുടെ�  പരിപാലനം,  ദുരുപക്കേയാഗം  ത�യൽ  എന്നിവ

സംബന്ധിച്ച ് വPക്തമായ  സർ�ാർ  മാർഗ്ഗക്കേരഖകൾ  നിലനിൽ-

�ുന്നുടെ?Sിലും  അവ  സർവ്വകലാശാലയിൽ  കൃതPമായി  പാലി�-

ടെ2�ുന്നില്ല.  ക്കേലാഗ ് ബു� ് ക്രകമക്രപകാരം  സൂക്ഷി�ാതിരി�ുക,  വാഹന

�ാSിടെല  ഇന്ധനത്തിടെ'  അളവിൽ  അകാരണമായി  വPതPാസങ്ങൾ

ഉ?ാവുക  തു�ങ്ങിയ  അപാകതകൾ  അതുടെകാ?ുതടെന്ന  നിലനിൽ

�ുന്നുമു?്.  പല വാഹനങ്ങളിലും ഇന്ധന ഉപക്കേഭാഗക്ഷമതയും ക്രപതിമാസ

ഇന്ധന വിനിക്കേയാഗവും ക്കേലാഗ് ബു�ുകളിൽ കൃതPമായി ക്കേരഖടെ2�ുത്തുന്നില്ല.

ഇത് പല ക്രകമക്കേ��ുകൾ�ും കാരണമാക്കേയ�ാം. ക്കേമൽ അപാകങ്ങളിക്കേന്മൽ

വിശദീകരണം ആവശPടെ2ട്ട ് 12.07.2022 –  ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി

നം.15/2020-21,  16/2020-21,  17/2020-21  എന്നിവയ്� ് മറുപ�ിയായി

ക്രപസ്തുത  ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറികളും  അതു  സംബന്ധിച്ച  വസ്തുതകളും

സിന്ഡിക്കേ�റ്റിനു  മുന്പാടെക  സമർ2ിച്ചതായും  22.10.2022  –  ടെല

സിന്ഡിക്കേ�റ്റ് മീറ്റിംഗിടെ' OA18/22.05/108167/Adb-1/2022 – നമ്പർ മിനിറ്റ്സ്

ഇനക്രപകാരം  ക്കേമൽ  വിഷയത്തിൽ  അക്കേന്വഷണം  ന�ത്തി  റിക്കേ2ാർട്്ട

സമർ2ി�ുന്നതിന ് ക്കേജായി'  ് രജിസ്ക്ര�ാർ  1  (ഭരണം)  -  ടെന

ചുമതലടെ2�ുത്തുന്നതിന ് തീരുമാനി�ുകയും  ആയത ് ക്രപകാരം
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യു.ഒ.നം.11314/ADB5/2022/എം.ജി.യു. തീയതി 07.11.2022 ക്രപകാരം ഉത്തരവ്

പുറടെ2�ുവി�ുകയും ടെചയ്തിട്ടുള്ളതായും അറിയിച്ചിട്ടു?്. 

നിലവിടെല  സാഹചരPത്തിൽ  സർവ്വകലാശാല  വാഹനങ്ങളുടെ�

കാരPക്ഷമത  വർദ്ധി2ി�ുന്നതിനും  ദുരുപക്കേയാഗം  ത�യുന്നതിനുമായി

ഓഡിറ്റിടെ' നിർക്കേEശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

(1) വാഹന പരിപാലനം,  വാഹനത്തിടെ' ദുരുപക്കേയാഗം ത�യൽ എന്നിവ

സംബന്ധിച്ചുള്ള  സർ�ാർ  ഉത്തരവുകൾ  കൃതPമായി  പാലിക്കേ�-

?താണ്.

(2) ഇന്ധന ഉപക്കേഭാഗത്തിടെ' കൃതPത കടെ?ത്തുന്നതിന്,  താടെഴ2റയുന്ന

ന�പ�ിക്രകമം പാലിക്കേ�?താണ്.

i. കക്കേXാഡിയന്-ഓഫീസർ അടെല്ലSിൽ അക്കേEഹം അധികാരടെ2�ുത്തിയ

ഉക്കേദPാഗസ്ഥടെ'  സാന്നിധPത്തിൽ,  വാഹനത്തിടെ'  ഇന്ധന  �ാS്

പൂർണ്ണമായും (മുഴുവന് ക്കേശഷി) ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേ�?താണ്.

ii. ഇന്ധന  �ാS ് പൂർണ്ണമായി  നിറയുക്കേമ്പാൾ,  ഇന്ധനം  നിറച്ച  തീയതി,

�ാSിടെല ടെമാത്തം ഇന്ധനത്തിടെ'  അളവ്,  ആ  സമയടെത്ത

കിക്കേലാമീറ്റർ റീഡിംഗ്, ഇന്ധനം നിറയ്�ുന്ന സമയത്ത ് ഉ?ായിരുന്ന

വPക്തിയുടെ� ക്കേപര്, പദവി, ഒ2് മുതലായ വിവരങ്ങൾ ക്കേലാഗ് ബു�ിൽ

ക്കേരഖടെ2�ുത്തണം.

iii. അ�ുത്ത  തവണ  ഇന്ഡ'  ് നൽകുക്കേമ്പാൾ  ക്കേമൽ  ഖണ്ഡികയിൽ

സൂചി2ിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിക്കേശാധിക്കേ�?തും അതിനനുസരി-

ച്ചുള്ള ഇന്ഡ' ്തRാറാക്കേ�?തുമാണ്.

iv. ഇന്ധന  ബിൽ  ക്കേപടെമ'ിനായി  സമർ2ി�ുക്കേമ്പാൾ  ക്കേമൽ  വിവരങ്ങൾ

ഒത്തുക്കേനാക്കേ�?തും  ക്രകമക്കേ��ുകൾ  ഇടെല്ലന്ന ് ഉറ2 ് വരുക്കേത്ത-

?തുമാണ്.

v. പരീക്ഷാ  വിഭാഗം  ക്കേജാലികൾ�ായി  നിക്കേയാഗി�ടെ2ട്ട  വാഹനങ്ങൾ

പരീക്ഷാ  കൺക്കേക്ര�ാളറുടെ�  ക്കേമൽക്കേനാട്ടത്തിൽ  ടെകാ?ുവക്കേര?തും
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അവയുടെ�  ഇന്ധനടെചലവിനും  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ�ും  ഉള്ള

ടെചലവുകൾ  പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2 ് ടെചലവിടെ'  കീഴിൽ  ക്രപക്കേതPക

ടെഹഡുകളിലായി വകയിരുക്കേത്ത?തുമാണ്.

vi. ഓക്കേരാ  വാഹനത്തിടെ'യും  ഇന്ധന  ഉപക്കേഭാഗ  പരിക്കേശാധന,  ആറ്

മാസത്തിടെലാരി�ൽ,  ഗവൺടെമ'ിടെ'  ക്കേമാക്കേട്ടാർ  ടെവഹി�ിൾസ്

ഡി2ാർട്ട് ടെമ'ിടെല  നിക്കേയാഗി�ടെ2ട്ട  ഉക്കേദPാഗസ്ഥന്  ന�ത്തുകയും

ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തുകയും  ക്കേവണം.  അക്കേതാടെ�ാ2ം

വാഹനത്തിടെ'  ക്കേലാഗ ് ബു� ്  02.08.2008  -  ടെല  41/2008  –  നം.

സർ�ുലർ ഖണ്ഡിക  3 -  ൽ നിർക്കേEശിച്ചിട്ടുള്ള ക്രപകാരം പൂർണ്ണമായി

അപ്ക്കേഡറ്റ് ടെചRണം

vii. ഇന്ധന  ഉപക്കേഭാഗത്തിടെ'  നിര� ് മുന്  പരിക്കേശാധനയിൽ  നിന്ന ് 

വർദ്ധിച്ചതായി  കടെ?ത്തിയാൽ,  വാഹനത്തിന ് എd ് തകരാറാണ ് 

ഉള്ളടെതന്ന ് ഓഫീസർ  പരിക്കേശാധിച്ച ് ക്കേരഖടെ2�ുത്തുകയും  അത ് 

ശരിയാ�ാന് കക്കേXാഡിയന്-ഓഫീസർ�് നിർക്കേEശം നൽകുകയും  

ടെചRണം

viii. പീരിക്കേയാഡി�ൽ  സർവ്വീസ്,  ടെചറിയ  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ  എന്നിവ

സമയബന്ധിതമായി  ടെചRുകയും  വലിയ  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ

പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിൽ  നിന്നുള്ള  എസന്ഷPാലിറ്റി  ആന്ഡ ് ഇ�ക്കേണാമി

സർട്ടിഫി�റ്റും  അധികാരികളിൽ  നിന്ന ് ആവശPമായ  അനുമതിയും

ക്കേന�ി ടെചക്കേR?താണ്.

ix. വാഹനത്തിടെ'  അറ്റകുറ്റ2ണി  ടെചലവ ് അനുവദി�ുന്നതിന ് വർ�്

ബിൽ കൃതPമായി  പരിക്കേശാധിച്ച ്   ബില്ലിടെ' മറുവശത്ത് അക്കേതാറിറ്റി

ഓഫീസർ  "ക്കേജാലി  തൃപ്തികരമായി  ടെചയ്തു" എന്്ന

സാക്ഷPടെ2�ുത്തിയിരി�ണം.

x. സ്ടെപയർ പാർ�്സ് മാക്കേറ്റ? ഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ സ്ടെപയർ പാർ�്സ്

വാങ്ങുന്നതിന ് മുമ്പ ് അസി.  എക്സി.  എഞ്ചിനീയർ  പരിക്കേശാധിച്ചു

ക്കേബാധPടെ2�ുകയും  പുതുതായി  വാങ്ങിയ  സ്ടെപയർ  പാർ�്സ്
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വാഹനത്തിൽ  തൃപ്തികരമായി  ഘ�ി2ിച്ചിട്ടുടെ?ന്ന ് ഉറ2ുവരു-

ത്തുകയും ടെചക്കേR?താണ്.

xi. വീ?ും  ടെക്രതഡ ് ടെചRാന്  കഴിയുന്ന  �യറുകൾ   അക്രപകാരം

ഉപക്കേയാഗി�ുന്നതിന ് ക്രശമിക്കേ�?തും  ആവശPമാണന്ന് ഉറ2ാ�ിയ

ക്കേശഷം  മാക്രതം  പുതിയവ  വാങ്ങി  സ്ഥാപി�ാന്  അനുവദി�ുകയും

ടെചക്കേR?താണ്.

xii. എല്ലാ  അറ്റകുറ്റ2ണികളും  സ് ടെപയറുകൾ,  �യറുകൾ,  ബാറ്ററികൾ  

തു�ങ്ങിയവയുടെ�  മാറ്റിസ്ഥാപി�ലും  ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ  

ക്കേരഖടെ2�ുത്തണം

xiii. കാല2ഴ�ം ടെചന്ന വാഹനങ്ങൾ/തു�ടെര തു�ടെര വളടെര ചിലക്കേവറിയ

അറ്റകുറ്റ2ണികൾ  ക്കേവ?ി  വരുന്ന  വാഹനങ്ങൾ  എന്നിവ

ഒഴിവാ�ാനുള്ള ന�പ�ികൾ സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.

xiv. ക്കേലാഗ ് ബു�ിടെല  എന്ക്ര�ികളുടെ�  റഫറന്സ്,  ഇന്ധന  ഉപക്കേഭാഗ

സർട്ടിഫി�റ്റ ് ക്രപകാരമുള്ള  ഇന്ധനം,  ഉപക്കേഭാഗം  സംബന്ധിച്ച

സ്ഥിരീകരണം എന്നിവയുമായി ടെപാരുത്തടെ2�ുത്തിടെ�ാ?്  ഇന്ധന

ബില്ലുകൾ വിശദമായി പരിക്കേശാധി�ണം.

xv. ഓക്കേരാ  വാഹനവും  നിർEിഷ്�  ഇ�ക്കേവളകളിൽ  കൃതPമായി  സർവീസ്

ടെചRണം.  അംഗീകൃത  സർവീസ ് ക്കേXഷനുകൾ  വഴിക്കേയാ  ക്വക്കേട്ടഷന്

അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  മറ്റ ് സർവീസ ് ക്കേXഷനുകൾ  വഴിക്കേയാ  സർവീസ്

ന�ത്തണം.

xvi. ഒരു  വാഹനത്തിടെ'  സ്പീക്കേഡാമീറ്റർ  ക്രപവർത്തനരഹിതമായാൽ,

മൈക്രഡവർ ഉ�ന് തടെന്ന,  ക്കേലാഗ് ബു�ിൽ,  മീറ്ററിന് തകരാർ സംഭവിച്ച

സ്ഥലവും  സമയവും  സഹിതം  ക്കേരഖടെ2�ുത്തുകയും  കക്കേXാഡിയന്

ഓഫീസടെറ  അറിയി�ുകയും  ടെചRണം.  കക്കേXാഡിയന്  ഓഫീസർ

മീറ്ററിടെ'  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ�ായി  ഉ�ന�ി  ക്രകമീകരണം  ന�ത്തണം.

മീറ്റർ  നന്നാ�ുന്നത ് വടെര  ക്കേലാഗ ് ബു�ിൽ  കിക്കേലാമീറ്റർ  റീഡിംഗ്

ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?തില്ലSിലും  യാക്രത  ടെചയ്ത  ദൂരം  കണ�ാ�ി
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അതിൽ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തണം.  കക്കേXാഡിയന്-ഓഫീസർ,  ലഭPമായ  മറ്റ്

വിശദാംശങ്ങളുടെ�  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ,  അങ്ങടെന  ലഭിച്ച

വിശദാംശങ്ങൾ  പരിക്കേശാധി�ുകയും  ആവശPടെമSിൽ  മൈക്രഡവർ

കണ�ാ�ിയ ദൂരത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും ടെചRണം.

xvii.വാഹനത്തിടെ'  ഇന്ഷ്വറന്സ ് കാലാവധി  തീരുന്നതിന ് ഒരാഴ്ച

മുടെമ്പSിലും ഇന്ഷ്വറന്സ് പുതു�ിയിരി�ണം.

xviii. ഔക്കേദPാഗിക  ആവശPങ്ങൾ� ് ക്കേവ?ി  മാക്രതം  വാഹനം

ഉപക്കേയാഗി�ുകയും   ദുരുപക്കേയാഗം  ടെചRുന്നത ് കർശനമായി

നിയക്രdി�ുകയും ടെചRണം.

ഇ�ാരPങ്ങളിൽ  എടെdSിലും  ലംഘനം  ഉടെ?Sിൽ  ഗൗരവമായി

കാണുകയും  ബന്ധടെ2ട്ട  ഉക്കേദPാഗസ്ഥർടെ�തിടെര  കർശന

ന�പ�ിടെയ�ു�ുകയും ടെചRണം.  ക്കേമൽ ന�പ�ികൾ സ്വീകരി�ുന്നതിക്കേല�്

സർവ്വകലാശാല അധികാരികളുടെ� ക്രശദ്ധ ക്ഷണി�ുന്നു.

3 – 2 സർ�ാർ  നിർക്കേEശങ്ങൾ� ് വിരുദ്ധമായി  യു.ജി.സി.
അദ്ധPാപകർ� ് പരീക്ഷ  മൂലPനിർണ്ണയ  ക്രപതിഫലം
അനുവദി�ുന്നു.

ഉന്നത വിദPാഭPാസ വകു2ിടെ'  21.02.1999  -  ടെല  171/1999/ഉ.വി.വ.  -

നമ്പർ  സർ�ാർ  ഉത്തരവ ് ക്രപകാരം  യു.ജി.സി.  ശമ്പള  സ്ടെകയിലിലുളള

അധPാപകരുടെ�  ക്കേസവന  -  ക്കേവതന  വPവസ്ഥകൾ  01.01.1996  മുതൽ

സംസ്ഥാനത്ത ് ന�2ിലാ�ുകയും  ക്രപസ്തുത  ഉത്തരവിടെ'  ഖണ്ഡിക  നം.

15.13  -  ൽ  പരീക്ഷയുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ക്കേജാലികളും  ചുമതലകളും

അദ്ധPാപകരുടെ�  കർത്തവPത്തിടെ'  ഭാഗമാടെണന്നും  ആയത ് അവരുടെ�

ക്രപവർത്തനക്ഷമത വിലയിരുത്തുടെമന്നും നിർക്കേEശി�ുന്നു. 03.01.2001 – ടെല

സർ�ാർ  ഉത്തരവ ് നം.5/2001/ഉ.വി.വ.  ക്രപകാരം  ടെടെക്രപവറ്റ ് രജിസ്ക്കേക്ര�ഷന്

ഒഴിടെകയുളള  വിദPാർത്ഥികളുടെ�  പരീക്ഷാ  മൂലPനിർണ്ണയം  അദ്ധPാപകരുടെ�

ഔക്കേദPാഗിക  കർത്തവPത്തിടെ'  ഭാഗമാടെണന്നും  ആയതിനാൽ  ക്രപക്കേതPക

ക്രപതിഫലം നൽക്കേക?തിടെല്ലന്നും വPക്തമാ�ിയിട്ടു?്.
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വിവിധ ഓഡിറ്റ ് റിക്കേ2ാർട്ടുകളിൽ യു.ജി.സി./സർ�ാർ ഉത്തരവുകൾ

�് വിരുദ്ധമായി ടെറഗുലർ വിദPാർത്ഥികളുടെ� പരീക്ഷാ മൂലPനിർണ്ണയത്തിന്

ക്രപതിഫലം  നൽകുന്ന  വിവരം  വPക്തമാ�ിയതിനാൽ  സർ�ാർ  ഇ�ാരPം

വിശദമായി പരിക്കേശാധിച്ചതിന് ക്കേശഷം ടെറഗുലർ വിദPാർത്ഥികളുടെ� പരീക്ഷാ

മൂലPനിർണ്ണയത്തിന ് നൽകിയ  ക്രപതിഫലം  തിരിച്ചുപി�ി�ണടെമന്ന്

നിർക്കേEശിച്ചുടെകാ? ് 21.12.2016 -  ൽ  26/2016/H.Edn -  നമ്പരായി സർ�ാർ

ഉത്തരവ് പുറടെ2�ുവിച്ചിരുന്നു. ക്രപസ്തുത നിർക്കേEശക്രപകാരം ടെറഗുലർ വിദPാർ- 

ത്ഥികളുടെ�  പരീക്ഷാ  മൂലPനിർണ്ണയത്തിന ് നൽകിയ  ക്രപതിഫലം

തിരിച്ചുപി�ി�ുന്നതിന ് സർവ്വകലാശാല   ന�പ�ികൾ  സ്വീകരി�ുകയും

അദ്ധPാപകരിൽ നിന്ന് തിരിടെക ഈ�ാ�ുകയും ടെചയ്തതായി  2018 - 2019

ഓഡിറ്റ ് റിക്കേ2ാർട്ടിന്ക്കേമലുള്ള  പരാമർശത്തിന ് മറുപ�ിയായി  ഓഡിറ്റിടെന

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

മൂലPനിർണ്ണയത്തിന ് ക്രപതിഫലം  നൽകുന്നത ് സംബന്ധിച്ച്

സർവ്വകലാശാല പിന്തു�രുന്ന  26.12.2018 -  ടെല സർവ്വകലാശാല ഉത്തരവ്

നമ്പർ  586/ഇഎ 11/2/296/2018/പരീക്ഷ   -  ക്രപകാരം ബിരുദക്കേകാഴ്സുകളുടെ�

(സി.ബി.സി.എസ്./സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) ക്കേകക്ര{ീകൃത മൂലPനിർണ്ണയ കPാമ്പു-

കളിൽ  പടെS�ു�ുന്ന  ഉപമൂലPകർത്താ�ൾ� ് ആദPദിവസം  5,  ര?ാം

ദിവസം  10,  മൂന്നാം  ദിവസം  20  എന്ന  ക്രകമത്തിൽ  മൂലPനിർണ്ണയം

ന�ത്തുന്നതിന ് ഓക്കേരാ  ദിവസവും  കുറഞ്ഞ  ക്രപതിഫലം  ₹  500/-  വീതം

നൽകുന്നതിനും  തു�ർന്നുളള  ദിവസങ്ങളിൽ  ഓക്കേരാ  ഉത്തര��ലാസ്

മൂലPനിർണ്ണയം  ന�ത്തുന്നതിന ് ₹  30/-  വീതവും  നൽകുന്നതിനും

നിർക്കേEശി�ുന്നു.  യു.ജി.സി. നിര�ിൽ ശമ്പളം ടെടെക2റ്റുന്ന അധPാപകർ�്

ലഭി�ുന്ന  ക്രപതിഫലത്തിൽനിന്ന ് ബിരുദതലത്തിൽ  ടെകാക്കേമഴ്സ്,  ആർ�്സ്

വിഷയങ്ങൾ� ് 80  ക്കേപ2റിടെ'യും  സയന്സ ് വിഷയങ്ങൾ�്

65 ക്കേപ2റിക്കേ'യും തുക ₹ 9/- നിര�ിൽ കുറവ് ടെചക്കേR?താണ്.

പി.ജി.  ക്കേകാഴ്സുകളുടെ�  ക്കേകക്ര{ീകൃത  മൂലPനിർണ്ണയ  കPാമ്പുകളിൽ

പടെS�ു�ുന്ന  ഉപമൂലPകർത്താ�ൾ� ് ഓക്കേരാ  ടെസമXറിനും  ആദP  ര?്

ദിവസങ്ങളിൽ  (യഥാക്രകമം  5,  10  ഉത്തര��ലാസുകൾ  മൂലPനിർണ്ണയം
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ന�ത്തുന്നതിന്)  ₹  600/-  വീതം  ക്രപതിഫലം  നൽകുന്നതിനും  തു�ർന്നുളള

ദിവസങ്ങളിൽ ഓക്കേരാ ഉത്തര��ലാസ് മൂലPനിർണ്ണയം ന�ത്തുന്നതിന് ₹ 32/-

വീതവും നൽകുന്നതിനും ശിപാർശ ടെചRുന്നു. യു.ജി.സി. നിര�ിൽ ശമ്പളം

ടെടെക2റ്റുന്ന അധPാപകർ�് ലഭി�ുന്ന ക്രപതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദാനdര

ബിരുദതലത്തിൽ ടെകാക്കേമഴ്സ്,  ആർ�്സ് വിഷയങ്ങൾ� ് 25  ക്കേപ2റിടെ'യും

സയന്സ് വിഷയങ്ങൾ�് 20  ക്കേപ2റിടെ'യും തുക ₹  10/-  നിര�ിൽ കുറവ്

ടെചRുന്നതിനും  ശിപാർശ  ടെചRുകയു?ായി.  സമാനമായ  രീതിയിൽ

ഇക്രപകാരം മുഖP മൂലPകർത്താ�ൾ�ും ക്രപതിഫലം നൽകി വരുന്നു.

ക്കേമൽ  സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് സർ�ാർ  നിർക്കേEശങ്ങൾ�ും

യു.ജി.സി.  മാനദണ്ഡങ്ങൾ�ും  വിരുദ്ധമാടെണന്ന ് കാണുന്നു.  സർ�ാർ

ഉത്തരവ ് ക്രപകാരം  ഉത്തര ക്കേപ2റുകൾ ക്രപതിഫലം  കൂ�ാടെത മൂലPനിർണ്ണയം

ടെചക്കേR?ത ് അധPാപകരുടെ�  ഉത്തരവാദിത്തമായിരിടെ�  ഉപമൂലP

കർത്താ�ളിൽ നിന്നും മുഖPമൂലPകർത്താ�ളിൽ നിന്നും യഥാക്രകമം ₹  9/-,

₹  10/-  മാക്രതം  തിരിടെക  ഈ�ാ�ുകയും  പരീക്ഷാ  ക്കേപ2ർ  ഒന്നിന്

ക്രപതിഫലമായി  ₹  30/-,  ₹  32/-  നൽകുകയും  ടെചRുക  വഴി  ഫലത്തിൽ

ക്കേപ2ർ  ഒന്നിന ് ₹  21/-,  ₹22/-  നൽകുകയാണ ് ടെചRുന്നത്.  ടെറഗുലർ

വിദPാർത്ഥികളുടെ�  ക്കേപ2റുകളുടെ�  മൂലP  നിർണയത്തിന ് ₹  9/-,  ₹  10/-

നിര�ിൽ  മാക്രതം  ക്രപതിഫലം  കുറവ ് ടെചRുകയും  ടെചRുന്ന  ന�പ�ിയുടെ�

മാനദണ്ഡം വPക്തമല്ല.

മുന്  കാലയളവുകളിലും  ഇതു  സംബന്ധിച്ച ് ഓഡിറ്റ ് പരാമർശങ്ങൾ

ന�ത്തിയിട്ടുടെ?Sിലും  സർവ്വകലാശാല  സിന്ഡിക്കേ�റ്റ ് ഇതുവടെര

ക്രകിയാത്മക  ന�പ�ികൾ  മൈകടെ�ാ?ിട്ടില്ല.  യു.ജി.സി.  അദ്ധPാപകർ�്

പരീക്ഷ മൂലPനിർണ്ണയത്തിന്  ക്രപതിഫലം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർ�ാർ

നിർക്കേEശങ്ങൾ  കർശനമായി  പാലി�ുന്നതിനാവശPമായ  തു�ർന�പ�ികൾ

മൈകടെ�ാള്ളുന്നതിക്കേല�് സർവ്വകലാശാല സിന്ഡിക്കേ�റ്റിടെ' അ�ിയdിര

ക്രശദ്ധ ക്ഷണിച്ചുടെകാള്ളുന്നു.
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3 – 3 ഡയറക്�ക്കേററ്റ് ക്കേഫാർ അമൈ�ഡ് ക്കേഷാർട്ട് - ക്കേ�ം ക്കേക്രപാക്രഗാംസ്
(DASP)  -  സ്ഥാപനം  സ്വയം  പരPാപ്തമാകുന്നതിന്
ന�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

യുവതലമുറടെയ  കൂ�ുതൽ  ടെതാഴിൽ  അവസരങ്ങൾ

ക്കേന�ിടെയ�ു�ുന്നതിന ് ടെക്രപാഫഷണലായി സജ്ജരാ�ുക,  നിലവിൽ വിവിധ

ക്കേമഖലകളിൽ  ക്കേജാലിടെചRുന്നവടെര  അവരുടെ�  ക്കേമഖലകളിൽ  കൂ�ുതൽ

ക്രപാവീണPം  ഉള്ളവരാ�ിത്തീർ�ുക  എന്നീ  ലക്ഷPങ്ങൾ  മുന്നിർത്തി

സർവ്വകലാശാലയിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ ് ഡയറക്�ക്കേററ്റ് ക്കേഫാർ അമൈ�ഡ്

ക്കേഷാർട്ട ് -  ക്കേ�ം  ക്കേക്രപാക്രഗാംസ ് (DSAP)  എന്ന സ്ഥാപനം.  സർവ്വകലാശാലയിടെല

13  -  ഓളം  ഡി2ാർട്്ടടെമ'ുകൾ/  ടെസ'റുകളുമായി  സഹകരിച്ച ് വിവിധ

വിഷയങ്ങളിൽ  ഒരു  വർഷ  ഡിക്കേ�ാമ/ആറുമാസ  സർട്ടിഫി�റ്റ്

ക്കേകാഴ്സുകളിലായി   താടെഴ  ക്കേചർ�ുന്ന 19  ക്കേകാഴ്സുകളാണ ്  സ്ഥാപനം

നിലവിൽ വിഭാവനം ടെചയ്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Sl.
No

PROGRAMME ASSOCIATING WITH

1 Post Graduate Diploma In Food
Analysis and Quality Control

National Institute of Plant 
Science  & Technology (NIPST)

2 Post Graduate Certificate in 
Instrumental Methods of 
Chemical Analysis

School of Chemical Sciences

3 Post Graduate Certificate          
in Nanoscience and Nano 
Technology

International and Inter 
University Centre for 
Nanoscience and Nano 
Technology (IIUCNN)

4 Post Graduate Certificate in 
English Language Teaching

School of Pedagogical Sciences

5 Post Graduate Certificate in 
Emotional Intelligence 
Development

Inter University Centre for 
Disability Studies (IUCDS)
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6 Post Graduate Certificate in 
Food Analysis and Quality 
Control

National Institute of Plant 
Science & Technology (NIPST)

7 Diploma In Computerised 
Financial Accounting and 
Taxation

School of Management and 
Business Studies

8 Certificate in Business data 
Analysis using Tally ERP and 
MS-Excel

School of Management and 
Business Studies

9 Certificate in Internet 
Programming and WEB 
Technologies

School of Computer Sciences

10 Certificate in Film, Culture and
Society

School of Letters

11 Certificate in Event 
Management

School of Tourism Studies

12 Certificate in Parenting 
Psychology 

School of Behavioural Sciences

13
Certificate in Waste 
Management

The Advanced Centre of 
Environmental Studies and 
Sustainable Development 
(ACESSD)

14 Certificate in Water Harvesting 
and Management

School of Environmental 
Sciences

15 Certificate in Extruder 
Operation for Polymer Industry
Applications

School of Chemical Sciences

Skill Development Programme Under UGC- NSQF

16 Certificate in Digital Marketing School of Management and 
Business Studies

17 Post Graduate Diploma in Data 
and Business Analytics

School of Management and 
Business Studies
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18 Diploma in Bakery and 
Confectionary

School of Tourism Studies

19 Post graduate Diploma in Food 
Processing and Quality 
Assurance

National Institute of Plant 
Science & Technology (NIPST)

യു.ഓ.നം.3257/പി&ഡി-1/2018/ഭ.വി.  തീയതി 11.04.2018  ക്രപകാരം

പുറടെ2�ുവിച്ച  “Regulations  for  Directorate  for  Applied  Short  Term

Programmes,2018 ”  ആണ് സ്ഥാപനത്തിടെ' ന�ത്തി2് മാർഗ്ഗക്കേരഖ.  മൈവസ്

ചാന്സലർ,  ടെചയർമാന്  ആയി  ഏഴംഗ  എക്സികPൂട്ടീവ ് കമ്മറ്റി�ാണ്

സ്ഥാപനത്തിടെ'  ക്രപവർത്തനം  സംബന്ധിച്ച  നയപരമായ  തീരുമാനങ്ങൾ

എ�ു�ുന്നതിന ് ചുമതല.  പാഠP  വിഷയങ്ങളിൽ  തീരുമാനടെമ�ു�ുന്നതിന്

വിവിധ  ക്കേമഖലകളിടെല  എക്സ്ക്കേപർട്ടുകളായിട്ടുള്ള  എട്ട ് ക്കേപരും  ഡയറക്�ർ

DASP  കൺവീനറും  ആയിട്ടുള്ള  9  അംഗ  അ�ാദമി� ് ക്കേകാർ  കമ്മറ്റി�്

ചുമതല  നൽകിയിട്ടു?്.  ഇതിനു  പുറക്കേമ  അഫിലിക്കേയറ്റഡ ് ക്കേകാക്കേളജുകൾ,

ഗക്കേവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ,  സർ�ാർ  ഇതര  സംഘ�നകൾ  എന്നിവടെയ

നിശ്ചിത  മാനദണ്ഡങ്ങൾ�നുസൃതമായി  അ�ാദമിക ് പാർ�്ക്കേണഴ്സ്/

സ്കിൽ  പാർ�്ക്കേണഴ്സ ് ആയി  നിയമിച്ച ് ഇവ  മുഖാdിരവും  ക്കേകാഴ്സുകൾ

ന�ത്തുന്നതിന് വിഭാവനം ടെചയ്തിട്ടു?്.

സംസ്ഥാന  സർ�ാരിടെ'  പദ്ധതി  വിഹിതം  ഉപക്കേയാഗിച്ചുടെകാ?്

ക്രപവർത്തനമാരംഭിച്ച  സ്ഥാപനത്തിടെ'  അ�ിസ്ഥാന  സൗകരPങ്ങൾ

ഒരു�ുന്നതിന ് മാക്രതമായി  ഇതുവടെര  ര? ് ക്കേകാ�ിക്കേയാളം  രൂപ

സർവ്വകലാശാല  ടെചലവഴിച്ചു  കഴിഞ്ഞു.  ക്രപധാന  ടെചലവുകൾ  ചുവടെ�

ക്കേചർ�ുന്നു. 

ക്രകമ
നം ഇനം തുക (₹)

1 കമ്പPൂട്ടർ ലാബ് ആദP ഘട്ടം 1,05,79,902.00

2 ALEMS ക്കേസാഫ്�് ടെവയർ 54,50,000.00
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3 ഫർണീച്ചറുകൾ 12,64,431.00

4 ഓഫീസ് കമ്പPൂട്ടറുകൾ, ലാപ്-ക്കേ�ാ2് etc... 8,77,194.00

5 മൾട്ടി മീഡിയ ക്കേക്രപാജക്�ർ 3,98,600.00

6 UPS 2,66,000.00

ആടെക 1,88,36,127.00

ക്കേകാവിഡ് ക്രപതിസന്ധി മൂലം 2020, 2021 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വിഭാവനം

ടെചയ്ത  ക്രപകാരമുള്ള  ക്കേകാഴ്സുകൾ  പൂർണ്ണമായും  ന�ത്തുന്നതിന്

സ്ഥാപനത്തിന ് സാധിച്ചിരുന്നിടെല്ലSിലും  ക്കേകാവിഡിടെ' ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി

നിലവിൽ  സാഹചരPങ്ങൾ  അനുകൂലമായിട്ടും  ക്രപാരംഭത്തിൽ  ലക്ഷPമിട്ട

ക്കേകാഴ്സുകൾ എല്ലാം ന�ത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.  ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ

ആടെക  13  ക്കേകാഴ്സുകൾ  ന�ത്തുന്നതിനാണ ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.  അതിൽ

തടെന്ന ക്കേകവലം ര?് ക്കേകാഴ്സുകൾ മാക്രതമാണ് ര?് തവണ ന�ന്നിട്ടുള്ളത്.

ന�ത്തടെ2ട്ട  ഭൂരിഭാഗം  ക്കേകാഴ്സുകളിലും  പരമാവധി  അനുവദനീയമായ

എണ്ണത്തിടെ' പകുതിയിലും താടെഴ പഠിതാ�ൾമാക്രതമാണ് ഉ?ായിരുന്നത്.

ക്കേനാട്ടിഫിക്കേ�ഷന്  ന�ത്തിയിട്ടും  ആവശPമായ  മിനിമം  വിദPാർത്ഥികളുടെ�

അഭാവത്തിൽ  പല  ക്കേകാഴ്സുകളും  ആരംഭി�ുന്നതിനും  സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ന�ത്തടെ2ട്ട ക്കേകാഴ്സുകളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

Sl.
No

PROGRAMME
നടത്തപ്പെ�ട്ട
ക�ോഴ്സു�ളുപ്പെട

എണ്ണം
1 Post Graduate Diploma In Food Analysis 

and Quality Control
2

2 Post Graduate Certificate in Instrumental 
Methods of Chemical Analysis

1

3 Post Graduate Certificate in Nanoscience 
and Nano Technology

1

4 Post Graduate Certificate in English 
Language Teaching

1
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5 Post Graduate Certificate in Emotional 
Intelligence Development

1

6 Post Graduate Certificate in Food Analysis 
and Quality Control

1

7 Diploma In Computerised Financial 
Accounting and Taxation

2

8 Certificate in Business data Analysis using 
Tally ERP and MS-Excel

1

9 Certificate in Internet Programming and 
WEB Technologies

1

10 Certificate in Waste Management 1

Skill Development Programme Under UGC- NSQF

11 Post Graduate Diploma in Data and 
Business Analytics

1

12 Diploma in Bakery and Confectionary 1

13 Post graduate Diploma in Food Processing 
and Quality Assurance

1

ഇതുവടെര  (05/2022)  ന�ത്തടെ2ട്ട  ക്കേകാഴ്സുകളിൽ  നിന്ന ് സ്ഥാപനം

ഹാജരാ�ിയ  ക്കേരഖകൾ  ക്രപകാരം,  ഫീസ ് ഇനത്തിൽ  ലഭPമായ  തുക

മു2ത ് ലക്ഷക്കേത്താളം  രൂപയാണ്.  എന്നാൽ  ടെചലവിനത്തിൽ  "റിക്കേസാഴ്സ്

ക്കേപഴ്സൺസ്" -  ന് ക്കേവതനമായി മാക്രതം മു2ത്തിക്കേയഴ് ലക്ഷത്തിലധികം തുക

ടെചലവഴിക്കേ�?തായി  വന്നിട്ടു?്.  കൂ�ാടെത  ക്കേക്രപാജക്� ് അക്കേസാസ്സി-

ക്കേയറ്റുകൾ�് ക്രപതിമാസം ₹ 70,000/- - ക്കേയാളം സ്ഥാപനത്തിടെല കമ്പPൂട്ടറുകൾ

അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങൾ,  ക്കേസാഫ്റ്റ് ടെവയറുകൾ,  മറ്റ ് ഉപകരണങ്ങൾ

എന്നിവയുടെ�  പരിപാലനടെച്ചലവുകൾ,  അഡ്മിനിസ്ക്കേക്ര�ഷന്  ടെചലവുകൾ,

ഡയറക്�റുടെ�  ഓണക്കേററിയം,  മറ്റ ് മൈദനംദിന  ടെചലവുകൾ  എന്നിവ  കൂ�ി

കണ�ിടെല�ു�ുക്കേമ്പാൾ  വരവും  ടെചലവും  തമ്മിൽ  വലിയ  അdരം

ഉ?ാകുന്ന സാഹചരPമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
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സ്ഥാപനത്തിടെ'  ന�ത്തി2 ് മാർഗ്ഗക്കേരഖ  പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ

സ്ഥാപനത്തിടെ'  നയപരമായ  തീരുമാനങ്ങൾ  മൈകടെ�ാള്ളുന്നതിനുള്ള

ചുമതല  എക്സികPൂട്ടീവ ് കമ്മറ്റി�ാണSിലും സർവ്വകലാശാല

സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന ് സ്ഥാപനത്തിടെ'  ക്കേമലും  എക്സികPൂട്ടീവ ് കമ്മറ്റിയുടെ�

ക്കേമലും  ഉള്ള  നിയക്രdണാധികാരങ്ങൾ  നിർവ്വചിച്ചതായി  കാണുന്നില്ല.

അക്കേതാടെ�ാ2ം സ്ഥാപനത്തിടെ'  സാമ്പത്തിക  ഇ�പാ�ുകൾ  എക്രപകാരം

മൈകകാരPം  ടെചRണടെമന്ന ് വPക്തമായ  നിർക്കേEശങ്ങൾ  ഇല്ല.  റഗുക്കേലഷന്

ക്രപകാരം, പഠിതാ�ളിൽ നിന്നും ലഭി�ുന്ന തുകകൾ ക്കേനരിട്ട് സർവ്വകലാശാല

ഫിനാന്സ ് ഓഫീസറുടെ�  ക്കേപരിൽ  ഓൺമൈലന്  ആയി  അ�യ്�ണടെമന്ന്

നിർക്കേEശമു?്.  എന്നാൽ  ആരംഭകാലത്ത ് ഇക്രപകാരം  തുക  ക്കേനരിട്ട്

അ�ച്ചുടെവSിലും  പിന്നീ� ് സ്ഥാപനത്തിടെ'  ക്കേപരിൽ  ബാSിൽ  അ�ൗ?്

തുറന്ന ് ഫീസ ് ക്കേനരിട്ട ് അ��ുകയാണ്.  ഡയറക്�റുടെ�  സാമ്പത്തിക

അധികാരം,  സ്ഥാപനത്തിടെ'  ടെചലവുകൾ  എക്രപകാരം  മൈകകാരPം

ടെചRണം,  കണ�ുകൾ  സൂക്ഷി�ുന്നതിടെ'  ചുമതല  ആർ� ്  എന്നിവ

സംബന്ധിച്ച നിർക്കേEശങ്ങൾ  റഗുക്കേലഷനിൽ ഉൾടെ�ാള്ളിച്ചിട്ടില്ല.   ക്കേകാ�ികൾ

ടെചലവഴിച്ച ് സ്ഥാപനം  തു�ങ്ങിടെയSിലും  വരവ ് -  ടെചലവ ് കണ�ുകൾ

തRാറാ�ുന്നത ് സംബന്ധിച്ച ് റഗുക്കേലഷനിൽ  കൃതPമായ  നിർക്കേEശം

നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

സ്ഥാപനത്തിടെ'  ന�ത്തി2 ് മാർഗ്ഗക്കേരഖയിടെല  ക്കേമൽ  അപാകങ്ങൾ

സംബന്ധിച്ച ് സർവ്വകലാശാല  രജിസ്ക്ര�ാർ� ്  17.08.2022  -  ടെല  നമ്പർ  :

20/2020-21  ക്രപകാരം  ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നൽകിയിരുടെന്നSിലും ഇതുവടെര

മറുപ�ി  ലഭPമാ�ിയിട്ടില്ല.  സർവ്വകലാശാല  വളടെര  മുതൽ  മു��ിൽ

ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും  ക്രപവർത്തനടെച്ചലക്കേവറിയതുമായ  സ്ഥാപനം  അതിടെ'

ഉക്കേEശP ലക്ഷPം സാക്ഷാത്കരി�ത്ത� രീതിയിൽ ക്രപവർത്തി2ി�ുന്നതിന്

ന�പ�ികൾ സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.

DASP  -  യിൽ  നിലവിലുള്ള  ക്കേകാഴ്സുകടെള�ുറിച്ച ് വിപുലമായ

പരസPക്രപചാരണവും  ക്കേബാധവത്കരണവും ന�ത്തി കൂ�ുതൽ പഠിതാ�ടെള

ആകർഷിച്ചും  കൃതPമായ  ഇ�ക്കേവളകളിൽതടെന്ന  ക്കേകാഴ്സുകൾ  ന�ത്തിയും



77

സ്ഥാപനത്തിക്കേനാ�നുബന്ധിച്ച ് ക്രപവർത്തി�ുന്ന  ഓൺമൈലന്  പരീക്ഷാ

ടെസ'ർ സർ വ്വകലാശാല�് പുറത്തുള്ളവർ�ും നിശ്ചിത ഫീസ് ഈ�ാ�ി

നൽകിയും വരുമാനം വർദ്ധി2ി�ുന്നതിന് ന�പ�ികൾ സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.

സ്ഥാപനം അതിടെ' ക്രപവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വയംപരPാപ്തമാകുന്നതിനു ക്കേവ?

ന�പ�ികൾ  സ്വീകരി�ുന്നതിക്കേല� ് സിന്ഡിക്കേ�റ്റിടെ'  ക്രപക്കേതPക  ക്രശദ്ധ  �ി

വിഷയത്തിക്കേല�് ക്ഷണിച്ചുടെകാള്ളുന്നു.

3 – 4 എക്സാമിക്കേനഷന് മാന്വൽ  കാലാനുസൃതമാ�ിയിട്ടില്ല.

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2ുമായി  ബന്ധടെ2ട്്ട

പിdു�ക്കേര?  നിയമങ്ങളുടെ�യും  നിയക്രdണങ്ങളുടെ�യും  മാർഗ്ഗനിർക്കേEശ-

ങ്ങളുടെ�യും  ഒരു  സംക്രഗഹമാണ ് പരീക്ഷാ  മാന്വൽ.  സർവ്വകലാശാല

കPാമ്പസുകളിലും അഫിലിക്കേയറ്റ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫലക്രപദവും

കാരPക്ഷമവും നിയമാനുസൃതവുമായ പരീക്ഷാ ന�ത്തി2ിന് മാർഗനിർക്കേദശം

നൽകുകയാണ ് 'എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ'  ലക്ഷPമി�ുന്നത്.  പരീക്ഷാ

ന�ത്തി2ുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ  നിരീക്ഷി�ുന്നതിനും

ആസൂക്രതണം  ടെചRുന്നതിനും  ആവശPമായ  എല്ലാ  വPവസ്ഥകളും

ഉൾടെ2�ുത്തിയിട്ടുള്ള  സർവ്വകലാശാല  എക്സാം  മാന്വൽ  അനുസരിച്ച്

പരീക്ഷാ  സക്രമ്പദായം  കാരPക്ഷമമാ�ുക  വഴി  പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2്

ക്കേവഗത്തിലാ�ുന്നതിനും ഉത്തര��ലാസുകളുടെ� മൂലPനിർണ്ണയം,  പരീക്ഷാ

ഫലങ്ങളുടെ�  ക്രപസിദ്ധീകരണം.  എന്നിവയിടെല  വിശ്വാസPത  നിലനിർത്തു-

ന്നതിനും  സർവ്വകലാശാലടെയ  സഹായി�ുന്നു.  മഹാത്മാഗാന്ധി

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  നിലവിടെല   എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ    യു.ഓ.നം

213/EAII/07/Exam. തീയതി 20.08.2007  ക്രപകാരം 2007 - ൽ  മഹാത്മാഗാന്ധി

സർവ്വകലാശാല  എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ    എന്ന  ക്കേപരിൽ  പതിനഞ്ച്

വർഷങ്ങൾ�് മുമ്്പ നിലവിൽ വന്നതാണ്.

വിദPാഭPാസ  ക്കേമഖലയിലും  ഇന്ഫർക്കേമഷന്  ടെ�ക്ക്കേനാളജി   രംഗത്തും

ഉ?ായ  അത്ഭുതപൂർവമായ  വികാസവും  വളർച്ചയും  ഉൾടെ�ാ?ു-

ടെകാ?ുള്ള  മാറ്റങ്ങൾ�നുസൃതമായി  മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാല

എക്സാമിക്കേനഷന് മാന്വൽ    പരിഷ്കരി�ുന്നതിന് ഒന്നര പതിറ്റാ?ിക്കേലക്കേറ
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കഴിഞ്ഞിട്ടും   ന�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചതായി  കാണുന്നില്ല.   16.09.2020  –  ടെല

സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് 4082/EA  2/2020 എം.ജി.യൂ.  ക്രപകാരം

പരീക്ഷകളുടെ�  ന�ത്തി2്,  ഫലക്രപഖPാപനം  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  മാന്വൽ

പരിഷ്കരി�ുന്നതിനും  ക്വX്യന്  ബാSുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ചട്ടങ്ങളും

നിയമങ്ങളും  രൂപീകരി�ുന്നതിനുമായി  തത്സമയ  സിന്ഡിക്കേ�റ്്റ

അംഗങ്ങളായിരുന്ന  ക്കേഡാ  ബി  ക്കേകരളവർമ്മ,  ക്രശീ  ഹരികൃഷ്ണ  പി.,

ക്കേഡാ  സുധാകരന്  ടെക  എം  എന്നിവർ  അംഗങ്ങളായ  ഒരു  കമ്മീഷടെന

നിയമിച്ചിരുടെന്നടെSലും  മാന്വൽ പരിഷ്കരി�ുന്നതിനുള്ള തു�ർ ന�പ�ികൾ

ഒന്നും തടെന്ന ഉ?ായിട്ടില്ല.

 ഈ  വിഷയത്തിൽ  സർവ്വകലാശാല  സ്വീകരിച്ചിട്ടുുള്ള  ന�പ�ികൾ

ഓഡിറ്റിടെന  അറിയി�ണടെമന്ന ് താത്പരPടെ2ട്ട ് 08.06.2022  -  ൽ  നൽകിയ

ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി  നം.  10/2020-21  ന ് മറുപ�ിയായി  അ�ാദമിക്

ടെലജിക്കേ¯ഷന്  ടെസക്ഷന്  ക്കേനാഡൽ  ടെസക്ഷനായിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉപക്കേദശക

സമിതിടെയ  നിക്കേയാഗിച്ചു  ടെകാ? ് 18.01.2021  –  ടെല  425/ADA1/2021/

എം.ജി.യൂ.  നമ്പർ  ക്രപകാരം  സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് പുറടെ2�ുവിച്ചി-

രുന്നതായും  ക്രപസ്തുത  സമിതിയുടെ�  ക്കേയാഗതീരുമാനക്രപകാരം  പരീക്ഷാ

മാന്വലിടെല  വസ്തുതകൾ  ഉൾടെ2�ുത്തി  ഒരു  എക്സാം  ഓർഡിനന്സ്

പുറത്തിറ�ുന്നതിന് ശുപാർശ ടെചRുകയും തദനുസരണം സർവ്വകലാശാല

ഉത്തരവ ് പുറടെ2�ുവി�ുകയും  ടെചയ്തിട്ടുള്ളതായും  അറിയിച്ചിട്ടു?്.

അക്കേതാടെ�ാ2ം  സർവ്വകലാശാല  ഓർഡിനന്സ ് രൂപീകരണ  സമിതി�്

എക്സാം  ഓർഡിനന്സിടെ'  അധിക  ചുമതലകൂ�ി  നൽകിയിട്ടുള്ളതായും

അതിന്ക്കേമൽ ന�പ�ികൾ പുക്കേരാഗമിച്ച് വരുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടു?്.

നിലവിടെല  എക്സാം  മാന്വലിടെല  ഭൂരിഭാഗം  നിർക്കേEശങ്ങളും

കാലഹരണടെ2ട്ടതാണ്.  ടെസമXർ  സിXം  നിലവിൽ  വന്നക്കേതാ�ുകൂ�ിയുള്ള

പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2ിടെ'  നിർക്കേEശങ്ങൾ,  'ക്വX്യന്  ബാS്'  വന്നക്കേതാ�ുകൂ�ി

എക്സാം മാന്വലിടെല ചാപ്റ്റർ 4 ക്രപകാരമുള്ള ക്കേചാദPക്കേപ2ർ തRാറാ�ുന്നത്

സംബന്ധിച്ച  നിർക്കേEശങ്ങൾ  തു �ങ്ങി  സർട്ടിഫി�റ്റ ് നൽകുന്നതുവടെരയുള്ള

എല്ലാ  കാരPങ്ങളിലും  നിലവിലുള്ള  എക്സാം  മാന്വലിൽ  നിന്നും  കാതലായ
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മാറ്റങ്ങളാണ ് വന്നിട്ടുള്ളത്.  വിദPാഭPാസ  ക്കേമഖലയിലു?ായിട്ടുള്ള  വലിയ

മാറ്റങ്ങൾ ഉൾടെ�ാ?് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റത്തിന്  സർവ്വകലാശാലയുടെ�

എക്സാം  മാന്വൽ  വിക്കേധയമാക്കേ�?താണ്.  സർവ്വകലാശാലാ  മാനുവൽ

പരിഷ്കരണവുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട ് ചുമതലടെ2�ുത്തിയിട്ടുള്ള  ഉപക്കേദശക-

സമിതിയുടെ�  തീരുമാനക്രപകാരം  പരീക്ഷാ  മാന്വലിടെല  വസ്തുതകൾ

കൂ�ി  ഉൾടെ2�ുത്തിടെകാ?ുള്ള  എക്സാം  ഓർഡിനന്സ ് അ�ിയdിരമായി

തRാറാ�ുന്നതിന് ന�പ�ികൾ മൈകടെ�ാക്കേള്ള?താണ്.

3 – 5 മൂലPനിർണ്ണയ  കPാമ്പുകളുടെ�  സംഘാ�നം  -
എക്സാമിക്കേനഷന് മാന്വൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലി�ടെ2�ുന്നില്ല.

                                                                                                                                                
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല എക്സാമിക്കേനഷന് മാന്വൽ  ചാപ്റ്റർ

4,  ഖണ്ഡിക നം.  4.21,  ഉപഖണ്ഡിക  02,  ക്രപകാരം  വാലPുക്കേവഷന് കPാമ്പിടെല 

ക്കേബാർഡ ് ഓഫ ്  എക്സാമിക്കേനഴ്സ ് -  ടെ' ടെചയർമാന്  തടെ'  കPാമ്പിടെ'

ഭാഗമായുള്ള  മുഖP  മൂലPകർത്താ�ൾ�ും  ഉപമൂലPകർത്താ�ൾ�ും

ക്കേജാലി  വിഭജനം  ടെചയ്തു  നൽകുക്കേമ്പാൾ  എകക്കേദശം   തുലPക്രപതിഫലം

ലഭി�ത്ത�രീതിയിൽ  കഴിയുന്നയക്രതയും  എല്ലാ  മൂലPകർത്താ�ൾ�ും

തുലPമായി  ഉത്തര��ലാസുകൾ  വിഭജനം  ടെചയ്തു  നൽകുന്നതിനായി

ക്രശമി�ണടെമന്ന ്  നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു?്.  ഇത ് പാലി�ടെ2�ാടെത  പലക്കേ2ാഴും

വളടെരയധികം  ഏറ്റ�ുറച്ചിക്കേലാടെ�  ഉത്തര��ലാസുകൾ  മൂലPനിർണ്ണയം

ന�ത്തുന്നതിന്  നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

ആരാഞ്ഞ ് 02.07.2022  –  ൽ  പരീക്ഷാ  കൺക്കേക്ര�ാളർ� ് നൽകിയ  ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറി  നം.11/2020  -  21   -  ന ് മറുപ�ിയായി  ചില  ക്രപക്കേതPക  വിഷയ-

ങ്ങൾ� ് വിഷയവിദഗ്ധരുടെ�  കുറവ ് വരുന്നതുമൂലമാണ ് ഉത്തര-

��ലാസുകൾ  മൂലPനിർണ്ണയത്തിനായി  മൂലPകർത്താ�ൾ� ് വിഭജനം

ടെചRുന്നതിൽ ഏറ്റ�ുറച്ചിൽ വരുന്നടെതന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

ക്കേകാഴ്സുകൾ�ും  വിദPാർത്ഥികളുടെ�  എണ്ണത്തിനും  അനുസൃതമായി

ഓക്കേരാ  വPതPസ്ത  വിഷയങ്ങളുക്കേ�യും  മൂലPനിർണ്ണയത്തിനായി  സംഘ�ി2ി-

�ടെ2�ുന്ന  കPാമ്പുകളിക്കേല� ് ക്രപസ്തുത  വിഷയവിദഗ്ധടെരയാണ്

നിയമിക്കേ�?ടെതന്നിരിടെ�,  എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ   ക്രപകാരം
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മൂലPകർത്താ�ളായ  എല്ലാവർ�ും   ക്കേജാലി  വിഭജനം  ടെചയ്തു

നൽകുക്കേമ്പാൾ  തുലPമായി  ഉത്തര��ലാസുകൾ  വിഭജനം  ടെചയ്തു  നൽ

കുന്നതിനായി  മറുപ�ിയിടെല  കാരണം  ഒരു  ത�സ്സമാക്കേക?തില്ല.

ആയതിനാൽ  വാലPുക്കേവഷനായി  ക്കേപ2റുകൾ  വിതരണം  ടെചRുക്കേമ്പാൾ

എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ   ക്രപകാരം  എല്ലാ  മൂലPകർത്താ�ൾ�ും

തുലPമായി  വിതരണം  ടെചRുന്നതിന ് ക്രശദ്ധിക്കേ�?താണ്.  ഇതിന്ക്കേമൽ

ന�പ�ികൾ  സ്വീകരി�ുന്നതിനായി  പരീക്ഷാ  കൺക്കേക്ര�ാളറുടെ�  സവിക്കേശഷ

ക്രശദ്ധ ക്ഷണിച്ചുടെകാള്ളുന്നു.

3 – 6 മൂലPനിർണ്ണയ  ക്രപതിഫല  ബിൽ  തRാറാ�ുക്കേമ്പാൾ
ക്രപസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ക്കേചർ�ുന്നില്ല

മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയുടെ�  വാലPൂക്കേവഷന്  കPാമ്പുകളിൽ

എഴുത്്ത/ക്രപാക്കേയാഗിക/വാചാ  പരീക്ഷകളുടെ�  മൂലPനിർണ്ണയം/പുനർമൂലP

നിർണ്ണയം  സംബന്ധിച്ച  ക്രപതിഫല  ബിൽ  (ക്കേകാഡ ് നം.  202)   തRാറാ�ി

നൽകുന്നതിൽ  പല  ബില്ലുകളിലും  താടെഴ  ക്കേചർ�ുന്ന  ക്രപസക്തമായ

വിവരങ്ങൾ ഉൾടെ2�ുത്തി�ാണുന്നില്ല.

1. എക്സാമിനർ UGC/ Non UGC ആക്കേണാ എന്നുള്ളത്.

2. മുഖP  മൂലPകർത്താവാക്കേണാ  അക്കേതാ  ഉപമൂലPകർത്താവാക്കേണാ
എന്നുള്ള വിവരം

3. ഉത്തര��ലാസുകളുടെ�  പരിക്കേശാധന/മൂലPനിർണ്ണയം/  പുനർമൂലPനിർ
ണ്ണയം ഇവയിൽ ഏതാണ് ന�ത്തുന്നത് .

ക്കേമൽ  വിവരങ്ങൾ  ഇല്ലാടെത  മൂലPനിർണ്ണയത്തിനുള്ള  ക്രപതിഫലബിൽ

തRാറാ�ുന്നതിടെല  അപാകതകൾ  ഓഡിറ്റിടെ'  ക്രശദ്ധയിൽടെ2ട്ടിട്ടു?്.

�ി  വിവരങ്ങൾ  ബില്ലിൽ  ക്കേചർ�ാടെത  മൂലPനിർണ്ണയകർത്താ�ൾ�്

ക്രപതിഫലം നൽകുന്നതിനായി പുറ2�ുവിച്ച 26.12.2018 - ടെല ഉത്തരവ്  നമ്പർ

586/ഇഎ 11/2/296/2018/പരീക്ഷ  -  ക്രപകാരം  ക്രപതിഫലം  കണ�ാ�ുന്നത്

ക്രപാക്കേയാഗികമല്ല.  അതുടെകാ? ് തടെന്ന  2020  -  2021  -  ടെല  മൂലPനിർണ്ണയ

ക്രപതിഫലബില്ലിടെ'  ഓ ഡിറ്റ ് പരിക്കേശാധനയിൽ  ക്കേമൽ  വിവരങ്ങൾ
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ഉൾടെ2�ുത്താത്ത  ബില്ലുകളുടെ�  ക്രപതിഫലം  കണ�ാ�ിയത ് സംബന്ധിച്ച

ആധികാരികത പരിക്കേശാധിച്ച് ക്കേബാധPടെ2�ുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

വാലPൂക്കേവഷന്  കPാമ്പുകളിൽ  പരീക്ഷകളുടെ�  മൂലPനിർണ്ണയം

സംബന്ധിച്ച ക്രപതിഫല ബിൽ തRാറാ�ി നൽകുക്കേമ്പാൾ എല്ലാ ബില്ലുകളിലും

ക്കേമൽ  നിർക്കേEശിച്ച  ക്രപസക്തമായ  വിവരങ്ങൾ  ഉൾടെ2�ുത്തി  നൽകുന്നതിന്

കർശന നിർക്കേEശം നൽക്കേക?താണ്.  യൂ.ജി.സി/ക്കേനാൺ യൂ.ജി.സി.  -  യിൽ

മൂലPകർത്താവ ് ഏത ് കാറ്റഗറിയിൽ  ഉൾടെ2ട്ട  ആളാണ ് എന്നുള്ളത്

ക്രപക്കേതPകമായിത്തടെന്ന ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.

3 – 7 "�ീക്കേച്ചഴ്സ് ക്കേപാർട്ടൽ" ക്രപവ ർത്തനസജ്ജമാ�ുന്നില്ല

20.08.2007  –  ടെല  യു.ഓ.നം.213/EAII/2007/Exam.  ക്രപകാരമുള്ള

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല എക്സാമിക്കേനഷന് മാനുവൽ,  ചാപ്റ്റർ  4

ഖണ്ഡിക  നം.4.6  ക്രപകാരം  അദ്ധPാപകരുടെ�  വിവരങ്ങൾ  അ�ങ്ങിയ

പട്ടികയുടെ�  സമാഹാരം  സൂക്ഷിക്കേ�?തായു?്.  സർവ്വകലാശാലയിടെല

ഡി2ാർട്ടുടെമ'ുകളിക്കേലയും അഫിലിക്കേയറ്റ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള ക്കേകാക്കേളജുകളിക്കേലയും

ക്കേജാലിടെചRുന്ന  അധPാപകരുടെ�  വിവരങ്ങൾ  വിഷയങ്ങളുടെ�  ക്രകമത്തിൽ

ക്രകമീകരിച്ചിട്ടുള്ള  ഒരു  പട്ടിക  �ീക്കേച്ചഴ്സ ് രജിXറിൽ  നിക്കേന്നാ  ക്കേകാക്കേളജുകൾ,

ഡി2ാർട്ട്ടെമ'ുകൾ  സമർ2ി�ുന്ന  റിക്കേട്ടണുകളുടെ�  അ�ിസ്ഥാനത്തിക്കേലാ

തRാറാ�ി സൂക്ഷിക്കേ�?തും ആയത് കാലാനുസൃതമായി ക്രകമടെ2�ുക്കേത്ത-

?തുമാണന്ന് വPക്തമാ�ിയിട്ടു?്.

എക്സാമിക്കേനഷന്  മാനുവൽ  ക്രപകാരം  അധPാപകരുടെ�  പട്ടികയിൽ

ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾടെ2�ുക്കേത്ത?തായു?്.

1. അധPാപകന്/അധPാപകയുടെ� ക്കേപര്

2. ക്കേജാലിടെചRുന്ന ക്കേകാക്കേളജ്/സ്ഥാപനം

3.  ക്രപായം

4. വിദPാഭPാസ ക്കേയാഗPത (ക്ലാസ്/ക്കേക്രഗഡ് & പാസായ തീയതി 

എന്നിവക്കേയാടെ�ാ2ം)

5. നിലവിടെല ക്കേക്രഗഡും അതിക്കേല�് നിയമിതമായ തീയതിയും
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6. പഠി2ി�ുന്ന ക്ലാസ്്സ & വിഷയം

7. എക്രത വർഷ എക്സ്പീരിയന്സ് ക്കേകാക്കേളജ് അദ്ധPാപനത്തിൽ ഉ?്

8.  എക്സാമിനറായിട്ടുള്ള മുന് നിയമനങ്ങളുടെ� വിവരങ്ങൾ

9. മറ്്റ ക്രപവർത്തിപരിചയങ്ങൾ  

 സർവ്വകലാശാലയിടെല  അഫിക്കേലയറ്റഡ ് ക്കേകാക്കേളജുകളിക്കേലയും  മറ്റ്

സ്ഥാപനങ്ങളിക്കേലയും  എല്ലാ  അദ്ധPാപകരുക്കേ�യും  വിവരങ്ങൾ  ഒരു

കു��ീഴിൽ  ടെകാ?ുവരികയും  അതുവഴി  സർവ്വകലാശാലയ്� ് പരീക്ഷാ

ന�ത്തി2്,  മൂലPനിർണ്ണയം  തു�ങ്ങിയ  അ�ാദമിക ് അനുബന്ധ

ന�പ�ിക്രകമങ്ങളിൽ   �ീക്കേച്ചഴ്സിടെന  ഫലക്രപദമായി  വിനിക്കേയാഗി�ുന്നതിനും

നിരീക്ഷി�ുനതിനും  സാധി�ത്ത�  രീതിയിൽ  വിഭാവനം  ടെചയ്ത്

2013  -  ൽ  ആരംഭിച്ച  "�ീക്കേച്ചഴ്സ ് ക്കേപാർട്ടൽ"  -  ടെ'  വിവരക്കേശഖരണം,

ക്രപവർത്തനം,  ക്രപക്കേയാജനടെ2�ുത്തൽ  എന്നിവ  എങ്ങുടെമത്താത്ത

അവസ്ഥയാണ ് ഉള്ളത്.   2017  വടെരയുള്ള  വിവരങ്ങൾ  മാക്രതമാണ്

ക്കേപാർട്ടലിൽ  അപ്ക്കേഡറ്റ ് ടെചയ്തിട്ടുള്ളത്.  തു�ർന്ന ് വിവരങ്ങൾ  ക്കേചർത്്ത

ക്കേപാർട്ടൽ പുതു�ിയിട്ടില്ല.

                                                                                                                                                
സർവ്വകലാശാലയിൽ  അഫിലിക്കേയറ്റ ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള  ക്കേകാക്കേളജു-

കളിക്കേലയും  ഡി2ാർട്ടുടെമ'ുകളിക്കേലയും  ക്കേജാലിടെചRുന്ന  അധPാപകരുടെ�

വിവരങ്ങൾ  ഇലക്ക്കേക്ര�ാണിക ് ക്കേഡറ്റ  രൂപത്തിക്കേലാ  രജിX ർ

ക്കേരഖടെ2�ുത്തലുകളാക്കേയാ  നിലവിൽ  സ ർവ്വകലാശാലയുടെ�  പ�ൽ

ലഭPമടെല്ലന്ന ് ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി  നം.  08/2020-21  –  ന ്  മറുപ�ിയായി

അറിയിച്ചിട്ടു?്.  അക്കേതാടെ�ാ2ം  തടെന്ന  ക്കേപാ ർട്ടലിടെല  വിവരങ്ങൾ

അപൂർണ്ണവും  അപ്ക്കേഡറ്റ ് ടെചRാത്തതുമാകയാൽ  �ീക്കേച്ചഴ്സ ് ക്കേപാർട്ടൽ

നിലവിൽ ക്രപവർത്തനസജ്ജമടെല്ലന്നും അറിയിച്ചിട്ടു?്.  

                                                                                                                                                
സർ�ാർ/എയ്ഡഡ ് ക്കേകാക്കേളജുളിൽ  നിന്നും  വിഭിന്നമായി  അൺ

എയ്ഡഡ ് ക്കേകാക്കേളജുകളിടെല  അദ്ധPാപകർ  പലക്കേ2ാഴും  ക്കേകാക്കേളജുകളിൽ

നിന്നും പിരിഞ്ഞു ക്കേപാകുന്ന സാഹചരPങ്ങൾ ഉള്ളതും സർവ്വകലാശാലയുടെ�

കീഴിൽ  ക്രപവർത്തി�ുന്ന  270  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  180  സ്ഥാപനങ്ങളും

(70  %  -  ൽ  അധികം)  അൺ  എയ്ഡഡ ് സ്ഥാപനങ്ങളാടെണന്നുള്ളതും
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അദ്ധPാപകരുടെ�  വിവരങ്ങൾ  ലഭPമാ�ുന്നതിൽ  ത�സ്സമാകുന്നുടെ?ന്ന്

സർവ്വകലാശാല ചൂ?ി�ാട്ടുന്നു.  എന്നാൽ നിലവിടെല വിവരസാക്കേSതികത

ക്രപക്കേയാജനടെ2�ുത്തി  ഈ  പരിമിതികടെള  മറിക��ാവുന്നതാണSിലും

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  ഭാഗത്തു  നിന്ന ് കാരPമായ  ക്രശമം  ന�ത്താത്തതാണ്

അദ്ധPാപകരുടെ�  വിവരങ്ങൾ ഉൾടെ2�ുത്തിയ ഒരു  ക്കേപാർട്ടൽ ഇതുവടെരയും

യാഥാർത്ഥPമാകാത്തടെതന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ക്കേപാർട്ടലിൽ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വിവരക്കേശഖരണം

പൂർത്തിയാ�ുന്നതിന ് നിലവിടെല  ത�സ്സങ്ങൾ  ആരാഞ്ഞ ് നൽകിയ

08.06.2022  -  ടെല ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം.08/2020-21/2(iii) –  ന്,  ഫാ�ൽറ്റി

മാക്കേനജ്ടെമ'  ് സിXം  പൂർണ്ണക്കേതാതിൽ  സജ്ജമാ�ുന്നത ് സംബന്ധിച്ച

ന�പ�ികൾ  IT  വിഭാഗത്തിടെ'  കീഴിൽ  ന�ന്നുവരുകയാടെണന്നും  ആദPം

അവതരി2ി�ുന്നതിന ് നിശ്ചയിച്ചിരി�ുന്ന  Faculty  Registration  Module

അവസാന  ക്കേXജിലാടെണന്നും  അധPാപകരുടെ�  പ�ൽ  നിന്നുള്ള

നിർക്കേEശങ്ങൾ  കൂ�ി  സ്വീകരിച്ച ് വലിയ  ക്കേതാതിലുള്ള  മാറ്റങ്ങൾ

നിർക്കേEശി�ടെ2ട്ടിട്ടിടെല്ലSിൽ  �ി  ക്കേമാഡPൂൾ  ഉ�ന്  ക്രപവർത്തനസജ്ജ-

മാ�ാടെമന്നും 01.07.2022 -  ൽ നൽകിയ മറുപ�ി കത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടു?്. 

ഉന്നത വിദPാഭPാസ വകു2ിടെ'  21.02.1999  -  ടെല  171/1999/ഉ.വി.വ.  -

നമ്പർ ഉത്തരവ്,  03.01.2001  -  ടെല സർ�ാർ ഉത്തരവ് നം.5/2001/ഉ.വി.വ.

എന്നിവ ക്രപകാരം,  ടെടെക്രപവറ്റ് രജിസ്ക്കേക്ര�ഷന് ഒഴിടെകയുളള വിദPാർത്ഥികളുടെ�

പരീക്ഷാ  മൂലPനിർണ്ണയം  യു.ജി.സി.  അദ്ധPാപകരുടെ�  ഔക്കേദPാഗിക

കർത്തവPത്തിടെ'  ഭാഗമാടെണന്നും  ആയതിനാൽ  ക്രപക്കേതPക  ക്രപതിഫലം

നൽക്കേക?തിടെല്ലന്നും  വPക്തമാ�ിയിട്ടു?്.  അദ്ധPാപകരുടെ�  വിവരങ്ങൾ

അ�ങ്ങിയ  പട്ടികയുടെ�  അഭാവത്തിൽ  നിയമാനുസൃതമായി  ഇളവുകൾ

ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ  ഒഴിടെക  എല്ലാ  അദ്ധPാപകരും  പരീക്ഷാ  മൂലPനിർണ്ണയ

ക്കേജാലികളിലും  മറ്റ ് അനുബന്ധ  ക്രപവർത്തനങ്ങളിലും  ഉൾടെ2�ുന്നു?്

എന്ന ് സർവ്വകലാശാലയ്� ് ഉറ2ാ�ുവാന്  നിലവിൽ  സംവിധാനമില്ല.

ക്കേമൽ  ഉത്തരവുകൾ  ക്രപകാരം  മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയുമായി

ബന്ധടെ2ട്ട ് ക്കേസവനം  ടെചRുന്ന  യു.ജി.സി.  അദ്ധPാപകടെര  പൂർണ്ണമായും
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ഉത്തര��ലാസുകളുടെ�  മൂലPനിർണ്ണയ  ക്കേജാലികളിൽ  ഉൾടെ2�ുത്തുന്നതിന്

സാധി�ുന്നതാണ്.  കൂ�ാടെത  മൂലPനിർണ്ണയ  കPാമ്പിൽ  അദ്ധPാപകടെര

വിനPസി�ുന്നതിനും ക്കേപാർട്ടൽ വഴി സാധി�ുന്നതാണ്.

സർവ്വകലാശാല  എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വലിൽ  നിഷ്കർഷി�ുന്ന

വിധം സർവ്വകലാശാലയുടെ� പരീക്ഷാ ന�ത്തി2്,  മൂലP നിർണ്ണയം തു�ങ്ങിയ

ന�പ�ിക്രകമങ്ങളുടെ�  കാരPക്ഷമവും സുതാരPവുമായ ന�ത്തി2ിന്  എക്രതയും

ക്കേവഗം  ഫാ�ൽറ്റി  മാക്കേനജ്ടെമ'  ് സിXം  ക്രപവർത്തനക്ഷമമാ�ുന്നതിന്

ന�പ�ികൾ മൈകടെ�ാക്കേള്ള?താണ്.

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2ുമായി  ബന്ധടെ2ട്്ട

പിdു�ക്കേര?  നിയമങ്ങളുടെ�യും  നിയക്രdണങ്ങളുടെ�യും  മാർഗ്ഗനിർക്കേEശ-

ങ്ങളുടെ�യും  ഒരു  സംക്രഗഹമാണ ് പരീക്ഷാ  മാന്വൽ.  സർവ്വകലാശാല

കPാമ്പസുകളിലും അഫിലിക്കേയറ്റ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫലക്രപദവും

കാരPക്ഷമവും നിയമാനുസൃതവുമായ പരീക്ഷാ ന�ത്തി2ിന് മാർഗനിർക്കേദശം

നൽകുകയാണ ് 'എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ'  ലക്ഷPമി�ുന്നത്.  പരീക്ഷാ

ന�ത്തി2ുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ   നിരീക്ഷി�ുന്നതിനും

ആസൂക്രതണം  ടെചRുന്നതിനും  ആവശPമായ  എല്ലാ  വPവസ്ഥകളും

ഉൾടെ2�ുത്തിയിട്ടുള്ള  സർവ്വകലാശാല  എക്സാം  മാന്വൽ  അനുസരിച്ച്

പരീക്ഷാ  സക്രമ്പദായം  കാരPക്ഷമമാ�ുക  വഴി  പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2്

ക്കേവഗത്തിലാ�ുന്നതിനും ഉത്തര��ലാസുകളുടെ� മൂലPനിർണ്ണയം,  പരീക്ഷാ

ഫലങ്ങളുടെ�  ക്രപസിദ്ധീകരണം.  എന്നിവയിടെല  വിശ്വാസPത  നിലനിർത്തു-

ന്നതിനും  സർവ്വകലാശാലടെയ  സഹായി�ുന്നു.  മഹാത്മാഗാന്ധി

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  നിലവിടെല  എക്സാമിക്കേനഷന്  മാന്വൽ 

യു.ഓ.നം.213/EAII/07/Exam.  തീയതി  20.08.2007   ക്രപകാരം,   2007   -  ൽ

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല എക്സാമിക്കേനഷന് മാന്വൽ   എന്ന ക്കേപരിൽ

പതിനഞ്്ച  വർഷങ്ങൾ�് മുമ്പ് നിലവിൽ വന്നതാണ്.

വിദPാഭPാസ  ക്കേമഖലയിലും  ഇന്ഫർക്കേമഷന്  ടെ�ക്ക്കേനാളജി   രംഗത്തും

ഉ?ായ അഭൂതപൂർവമായ വികാസവും വളർച്ചയും ഉൾടെ�ാ?ുടെകാ?ുള്ള

മാറ്റങ്ങൾ�നുസൃതമായി  മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാല  എക്സാമി-
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ക്കേനഷന് മാന്വൽ    പരിഷ്കരി�ുന്നതിന് ഒന്നര പതിറ്റാ?ിക്കേലക്കേറ കഴിഞ്ഞിട്ടും

ന�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.  16.09.2020 – ടെല സർവ്വകലാശാല

ഉത്തരവ ് 4082/EA2/2020/എം.ജി.യൂ.  -  ക്രപകാരം,  പരീക്ഷകളുടെ�  ന�ത്തി2്,

ഫലക്രപഖPാപനം  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  മാന്വൽ  പരിഷ്കരി�ുന്നതിനും

ക്വX്യന്  ബാSുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ചട്ടങ്ങളും  നിയമങ്ങളും  രൂപീ-

കരി�ുന്നതിനുമായി  തത്സമയ  സിന്ഡിക്കേ�റ്റ ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന

ക്കേഡാ ബി  ക്കേകരളവർമ്മ,  ക്രശീ  ഹരികൃഷ്ണ പി.,  ക്കേഡാ സുധാകരന് ടെക എം

എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ഒരു  കമ്മീഷടെന നിയമിച്ചിരുടെന്നടെSലും   മാന്വൽ

പരിഷ്കരി�ുന്നതിനുള്ള തു�ർന�പ�ികൾ ഒന്നും തടെന്ന ഉ?ായിട്ടില്ല.

 ഈ  വിഷയത്തിൽ  സർവ്വകലാശാല  സ്വീകരിച്ചിട്ടുുള്ള  ന�പ�ികൾ

ഓഡിറ്റിടെന  അറിയി�ണടെമന്ന ് താത്പരPടെ2ട്ട ് 08.06.2022  -  ൽ  നൽകിയ

ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി  നം.10/2020-21  -  ന ് മറുപ�ിയായി  അ�ാദമിക്

ടെലജിക്കേ¯ഷന്  ടെസക്ഷന്  ക്കേനാഡൽ  ടെസക്ഷനായിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉപക്കേദശക

സമിതിടെയ  നിക്കേയാഗിച്ചു  ടെകാ? ് 18.01.2021  –  ടെല  425/ADA1/2021/

എം.ജി.യൂ.  -  നമ്പർ  ക്രപകാരം  സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് പുറടെ2�ുവി-

ച്ചിരുന്നതായും  ക്രപസ്തുത  സമിതിയുടെ�  ക്കേയാഗതീരുമാനക്രപകാരം  പരീക്ഷാ

മാന്വലിടെല  വസ്തുതകൾ  ഉൾടെ2�ുത്തി  ഒരു  എക്സാം  ഓർഡിനന്സ്

പുറത്തിറ�ുന്നതിന് ശുപാർശ ടെചRുകയും തദനുസരണം സർവ്വകലാശാല

ഉത്തരവ ് പുറടെ2�ുവി�ുകയും  ടെചയ്തിട്ടുള്ളതായും  അറിയിച്ചിട്ടു?്.

അക്കേതാടെ�ാ2ം  സർവ്വകലാശാല  ഓർഡിനന്സ ് രൂപീകരണസമിതി�്

എക്സാം  ഓർഡിനന്സിടെ'  അധിക  ചുമതലകൂ�ി  നൽകിയിട്ടുള്ളതായും

അതിന്ക്കേമൽ ന�പ�ികൾ പുക്കേരാഗമിച്ച് വരുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടു?്.

നിലവിടെല  എക്സാം  മാന്വലിടെല  ഭൂരിഭാഗം  നിർക്കേEശങ്ങളും

കാലഹരണടെ2ട്ടതാണ്.  ടെസമXർ  സിXം  നിലവിൽ  വന്നക്കേതാ�ുകൂ�ിയുള്ള

പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2ിടെ'  നിർക്കേEശങ്ങൾ,  'ക്വX്യന്  ബാS്'  വന്നക്കേതാ�ുകൂ�ി

എക്സാം മാന്വലിടെല ചാപ്റ്റർ 4 ക്രപകാരമുള്ള ക്കേചാദPക്കേപ2ർ തRാറാ�ുന്നത്

സംബന്ധിച്ച  നിർക്കേEശങ്ങൾ  തു �ങ്ങി  സർട്ടിഫി�റ്റ ് നൽകുന്നതുവടെരയുള്ള

എല്ലാ  കാരPങ്ങളിലും  നിലവിലുള്ള  എക്സാം  മാന്വലിൽ  നിന്നും  കാതലായ
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മാറ്റങ്ങളാണ ് വന്നിട്ടുള്ളത്.  വിദPാഭPാസ  ക്കേമഖലയിലു?ായിട്ടുള്ള  വലിയ

മാറ്റങ്ങൾ ഉൾടെ�ാ?് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റത്തിന്  സർവ്വകലാശാലയുടെ�

എക്സാം  മാന്വൽ  വിക്കേധയമാക്കേ�?താണ്.  സർവ്വകലാശാലാ  മാനുവൽ

പരിഷ്കരണവുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട ് ചുമതലടെ2�ുത്തിയിട്ടുള്ള  ഉപക്കേദശക

സമിതിയുടെ�  തീരുമാനക്രപകാരം  പരീക്ഷാ  മാന്വലിടെല  വസ്തുതകൾ  കൂ�ി

ഉൾടെ2�ുത്തിടെകാ?ുള്ള  എക്സാം  ഓർഡിനന്സ ് അ�ിയdിരമായി

തRാറാ�ുന്നതിന് ന�പ�ികൾ മൈകടെ�ാക്കേള്ള?താണ്.

3 – 8 സർവ്വകലാശാല  ക്കേനരിട്ട ് ന�ത്തിയിരുന്ന  സ്വാക്രശയ
സ്ഥാപനങ്ങൾ  -  ക്കേകാക്കേളജസ് ഓഫ് �ീച്ചർ എഡPുക്കേ�ഷന്
(CTE)  –  എംക്കേ�ായീസ ് ക്കേXറ്റ ് ഇന്ഷുറന്സ ് (ESI)  -
പിഴത്തുക,പിഴ2ലിശ  അ�വാ�ിയത ് -  സർവ്വകലാശാല
ഫ?ിന് അധിക ബാദ്ധPത

(ഫയൽ നം. 35162/SFI/2/2019/SFI)

2016 - 2017  അദ്ധPയന വർഷം വടെര സർവ്വകലാശാല ക്കേനരിട്ട് ന�ത്തി

വന്നിരുന്ന സ്വാക്രശയ സ്ഥാപനങ്ങളായ �ീച്ചർ എഡPുക്കേ�ഷന് ക്കേകക്ര{ങ്ങളിടെല

ജീവന�ാരുടെ�  01.09.2012  മുതൽ  30.06.2017  വടെരയുളള  കാലയളവിടെല

ESI  കു�ിശ്ശികയായി  എംക്കേ�ായീസ ് ക്കേXറ്റ ് ഇന്ഷുറന്സ ് ക്കേകാർ2ക്കേറഷന്

₹  18,61,096/-  നൽകുവാന്  26.11.2018 -  ടെല സർവ്വകലാശാല ഉത്തരവ് നം.

8331/ESI/CTE/SFI/2018  ക്രപകാരം  ഉത്തരവാകുകയും   �ി  തുക  ഡിമാ' ്

ക്രഡാഫ്റ്റായി  ESI   ക്കേകാർ2ക്കേറഷന്,  എറണാകുളം  -  ന ്  2018  ഡിസംബറിൽ

സർവ്വകലാശാല  നൽകുകയും  ടെചയ്തു.  ആയതിനുക്കേശഷം  അർഹരായ

ജീവന�ാടെര  യഥാസമയം  പദ്ധതിയിലുൾടെ2�ുത്തി  വിഹിതം

അ�വാ�ിയില്ല  എന്നതിനാൽ  പിഴയും  ആയതിടെ'  പലിശയും

അ�യ്�ുവാന് ആവശPടെ2ട്ട ്  ESI   ക്കേകാർ2ക്കേറഷന്  സർവ്വകലാശാലയ്�്

വീ?ും  കത്തു  നല്കി.  9  ക്കേകക്ര{ങ്ങളിടെല  ജീവന�ാരുടെ�  ESI

വിഹിതത്തിക്കേന്മലുളള  പിഴത്തുകയായി  ₹  6,43,504/-  -  യും  പിഴ2ലിശ

ഇനത്തിൽ ₹ 9,49,940/- - യും അ�വാ�ാനാണ്  ആവശPടെ2ട്ടത്. 

ESI  കു�ിശ്ശിക  വിഹിതം  അ�വാ�ിയതിനാൽ  പിഴത്തുകയും

പിഴ2ലിശയും  അ�യ്�ുന്നതിൽ  നിന്നും  സർവ്വകലാശാലടെയ
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ഒഴിവാ�ണടെമന്ന ് അഭPർത്ഥിച്ച ് സർവ്വകലാശാല  നൽകിയ  വിശദീകരണ

കത്ത് പരിഗണിച്ച്  ESI ക്കേകാർ2ക്കേറഷന് പിഴത്തുകയിൽ 50% കുറവ് വരുത്തി

അ�യ്ക്കേ�? തുക ₹  3,21,754/-  -  യായി പുനർനിർണ്ണയിച്ചു നൽകുകയും

തു�ർന്ന ് സർവ്വകലാശാല  ക്രപസ്തുത  തുകയ്�ുളള  ഡിമാ'  ് ക്രഡാഫ്റ്റ്

05.12.2019  - ൽ ESI  ക്കേകാർ2ക്കേറഷന് മൈകമാറുകയുമു?ായി. 

ESI   ടെഡപPൂട്ടി  ഡയറക്�റുടെ�  12.12.2019,  13.12.2019  തീയതികളിടെല

കത്തു ക്രപകാരം പിഴത്തുകയിനത്തിൽ മാക്രതക്കേമ ഇളവുകൾ അനുവദി�ാന്

സാധPമാകു  എന്നും  പിഴ2ലിശയിനത്തിൽ  ഇളവുകളനുവദി�ാനുളള

വPവസ്ഥയിടെല്ലന്നും  ആയതിനാൽ  9  ക്കേകക്ര{ങ്ങളുടെ�   ESI   പിഴ2ലിശ

ഇനത്തിൽ  ₹  9,49,940/-  അ�വാ�ണടെമന്നും  സർവ്വകലാശാലക്കേയാ�്

ആവശPടെ2�ുകയു?ായി. 

മൈവസ ് ചാന്സിലറുടെ�   24.02.2020  -  ടെല  ഉത്തരവ ് ക്രപകാരം,  �ി

വിഷയം  സിന്ഡിക്കേ�റ്റിടെ'  പരിഗണനയ്�ായി  സമർ2ി�ുകയും

26.05.2020  -  ൽ  കൂ�ിയ  സിന്ഡിക്കേ�റ്റ ് മിനിട്ട്സ ് ഇനം.170/20.02./

35162/SFI/2/2019  -  നം.  തീരുമാനക്രപകാരം  2016 - 2017  അദ്ധPയന വർഷം

വടെര  സർവ്വകലാശാല  ക്കേനരിട്ട ് ന�ത്തിയിരുന്നതും  2017  -  2018   മുതൽ

പുതുതായി  രൂപീകരി�ടെ2ട്ട  CPAS  -  ടെ'  അധീനതയിൽ  ക്രപവർത്തിച്ചു

വരുന്നതുമായ  9  �ീച്ചർ  എ ഡPൂക്കേ�ഷന്  ക്കേകക്ര{ങ്ങളിടെല  ജീവന�ാരുടെ�

ESI  പിഴ  പലിശയിനത്തിലുളള  തുകയായ  ₹  9,49,940/-  അ�യ്�ുന്നതിന്

തീരുമാനിച്ചു. 

ക്കേമൽ വിഷയത്തിൽ ഓഡിറ്റിടെ' നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

2017  -  2018  മുതൽ  പുതുതായി  രൂപീകരി�ടെ2ട്ട  CPAS  എന്ന

സ്ഥാപനമാണ ് ക്രപസ്തുത  ക്കേകക്ര{ങ്ങളുടെ�യും  സർവ്വകലാശാലയുടെ�

കീഴിലു?ായിരുന്ന  സ്വാക്രശയ  ടെമഡി�ൽ,  ടെ�ക്ക്കേനാളജി�ൽ

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ�യും ന�ത്തി2് നിർവഹി�ുന്നത്.  ഏടെറ്റ�ു�ൽ സമയത്്ത

സർവ്വകലാശാലയും  CPAS  -  ഉം  തമ്മിൽ  ഒ2ുടെവച്ച  കരാറിടെ'  10-yാം

ഖണ്ഡികയിടെല  വPവസ്ഥ  ക്രപകാരം  നിലവിലുളളതും  ഭാവിയിൽ
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ഉ?ാക്കേയ�ാവുന്നതുമായ  �ി  സ്ഥാപനങ്ങടെള  സംബന്ധിച്ച  എല്ലാ

ബാദ്ധPതകളും CPAS  ഏടെറ്റ�ുക്കേ�?താണ്. 

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  കീഴിലു?ായിരുന്ന  വിവിധ  സ്വാക്രശയ

സ്ഥാപനങ്ങൾ  CPAS  -  ന ് മൈകമാറിയ  ക്കേവളയിൽ   അക്കേതാടെ�ാ2ം

ഉ?ായിരുന്ന  വസ്തു,  ബിൽഡിംഗ്സ്,  ഇന്ക്രഫാസ്ക്ര�ക്ച്ചർ  എന്നിവയും

മൈകമാറിയിരുന്നു.  കൂ�ാടെത  സ്വാക്രശയ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ�  വിവിധ

അ�ൗ?ുകളിൽ  10.04.2017  -  ൽ  നീ�ിയിരു2 ് ആയി  ഉ?ായിരുന്ന

₹ 11,44,61,802/-  -  യും  വർ�ിംഗ ് കPാപിറ്റൽ   ഇനത്തിൽ   CPAS  -  ന്

മൈകമാറിയിട്ടു?്. 

ഇക്രപകാരം  മൈകമാറ്റടെ2ട്ട  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ�  ആസ്തി  ബാദ്ധPതകൾ

CPAS  ഏടെറ്റ�ു�ണടെമന്നിരിടെ�  ജീവന�ാരുടെ�  ESI  വിഹിതം

അ�വാ�ിയതിനു  പുറടെമ  പിഴത്തുകയും  പിഴ2ലിശയും

സർവ്വകലാശാലയിൽ  നിന്നും  അ�വാക്കേ�?ി  വന്നത ് അംഗീകരി�ാ-

വുന്നതല്ല.  ESI  വിഹിതത്തിനു  പുറടെമ  ആയതിന ് പിഴത്തുകയും

പിഴ2ലിശയും  സർവ്വകലാശാല  അ�വാക്കേ�?ി  വന്നത ് �ി  ESI  വിഹിതം

ജീവന�ാടെര  എന്  ക്കേറാൾ ടെചയ്തതിനുക്കേശഷം  യഥാസമയം  തുക

അ�വാ�ാന്  കഴിയാത്തതുമൂലം  സംഭവിച്ചതാണ്.  ആയതിന്

ഉത്തരവാദികളായവടെര  കടെ?ത്തി ന�പ�ി  സ്വീകരി�ാടെത സിന്ഡിക്കേ�റ്റ്

അനുമതിക്കേയാടെ�  പിഴത്തുകയും  പിഴ2ലിശയും  അ�വാ�ിയത്

ക്രകമക്രപകാരമല്ല.

കൂ�ാടെത  സമാനമായ  ക്കേകസുകളിൽ  ഇനിയും  ESI   വിഹിതം

അ�വാ�ുവാന്  ബാ�ിയുക്കേ?ാ  എന്ന  വിവരവും  ലഭPമാക്കേ�?താണ്.

നിലവിൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ  ESI  വിഹിതം അ�വാക്കേ�? ജീവന�ാർ

ക്കേജാലി ടെചRുന്നുക്കേ?ാ,  ഉടെ?Sിൽ �ി ജീവന�ാരുടെ� വിവരം,  യഥാസമയം

ESI  വിഹിതം അ�വാ�ുന്നുക്കേ?ാ എന്നതും ലഭPമാക്കേ�?താണ്. 

ക്കേമൽ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശPടെ2ട്ട് ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി

(നം.14/2020-21 തീയതി  08.07.2022)  നൽകിടെയSിലും  സർവ്വകലാശാല
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മറുപ�ിടെയാന്നും  ലഭPമാ�ിയില്ല.  �ി  വിഷയത്തിൽ  സ്വീകരിച്ച

തു�ർന�പ�ികളുടെ� വിവരം ലഭPമാക്കേ�?താണ്. 

3 – 9 സർവ്വകലാശാല  പി.എഫ്.  -  അനുവദി�ുന്നതിടെല
അപാകങ്ങളും ക്കേപാർട്ടലിടെ' നPൂനതകളും

മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാല  ജീവന�ാർ�ായി  ക്രപക്കേതPകം

പി.എഫ്.  ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ താൽ�ാലിക വായ്പ  (TA)/

റീഫ? ്  ടെചക്കേR?ാത്ത  വായ്പ  (NRA)  അനുവദി�ുന്നതിന ് 2011  –  ടെല

ജനറൽ ടെക്രപാവിഡ' ്ഫ?് റൂൾസ് (ക്കേകരള) ആണ് ബാധകമാ�ിയിട്ടുള്ളത്.

�ി  റൂളുകളിടെല,  അദ്ധPായം  VI,  ഖണ്ഡിക നം.20 ൽ,   റീഫ?് ടെചക്കേR?ാത്ത

വായ്പകളുടെ�  ര? ് പിന്വലി�ലുകൾ  തമ്മിലുള്ള  ഇ�ക്കേവള  മൂന്ന്

മാസമായിരി�ണടെമന്നും പിന്വലി�ലുകൾ�ുള്ള അക്കേപക്ഷ ഫാറം  -  G-

യിലും  അനുമതി  ഉത്തരവ ് ഫാറം  –  H  -ലും  ബിൽ  ഫാറം  -  N  –  ലും

ആയിരി�ണടെമന്നും  വPക്തമാ�ിയിട്ടു?്.

(1) പി.എഫ്.അനുവദി�ുന്നതിടെല അപാകങ്ങൾ

സർവ്വകലാശാലയിടെല  ചുവടെ�  ടെകാ�ു�ുന്ന  ജീവന�ാർ�്

2020  -  2021  സാമ്പത്തിക  വർഷം,  റീഫ? ് ടെചക്കേR?ാത്ത  വായ്പകളുടെ�

ര? ് പിന്വലി�ലുകൾ  തമ്മിലുള്ള  ഇ�ക്കേവള  മൂന്ന ് മാസം  എന്നത്

പാലി�ാടെത  തുക അനുവദിച്ചിരി�ുന്നു.  

ക്രകമ
നം.

ജീവന�ാരടെ' ക്കേപര്,
തസ്തിക, പി.എഫ്.

അ�ൗ?് നം.

റീഫ?് ടെചക്കേR?ാത്ത
പിന്വലി�ലുകൾ
ന�ത്തിയ തീയതി/
തുക (₹) /വൗ.നം.

പിന്വലി�ലുകൾ
തമ്മിലുള്ള ഇ�ക്കേവള

I II

1
ക്രശീ ജാഫർഖാന് റ്റി എ
അസിX' ്എഞ്ചിനീയർ
1755

23.04.2020
50,000/-
700001

29.06.2020
80,000/-
700012

2 മാസം 7 ദിവസം

2
ക്രശീ ബിജു മാതPു
അസിX' ്
3348

23.04.2020
3,28,000/-
700001

17.07.2020
1,00,000/-
700015

2 മാസം 24 ദിവസം
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3
ക്രശീമതി ശാലിനി ടെക സി
അസിX' ്
1150

23.04.2020
37,000/-
700001

17.07.2020
30,000/-
700015

2 മാസം 24 ദിവസം

4
ക്രശീ സുഭാഷ് സി റ്റി
സീനിയർ ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ്
1081

23.04.2020
35,000/-
700001

17.07.2020
35,000/-
700015

2 മാസം 24 ദിവസം

5
ക്രശീ ഹിലാൽ ടെക
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ
2529

07.05.2020
1,20,000/-
700002

30.07.2020
55,000/-
700017

2 മാസം 24 ദിവസം

6
ക്രശീമതി ടെനജിത എന് ടെജ
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ
2562

07.05.2020
1,00,000/-
700002

30.07.2020
50,000/-
700017

2 മാസം 24 ദിവസം

7
ക്രശീമതി രശ്മി ടെക
അസിX' ്ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ
2546

07.05.2020
1,50,000/-
700002

30.07.2020
75,000/-
700017

2 മാസം 24 ദിവസം

8
ക്രശീ സുനിലാൽ ജി
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ
2497

12.06.2020
60,000/-
700007

09.09.2020
45,000/-
700023

2 മാസം 29 ദിവസം

                                                                                                                                                
മാക്രതമല്ല പി.എഫ്. ക്ര�ഷറി ബിൽ വൗച്ചറിക്കേനാടെ�ാ2ം ഫാറം G – യിലുള്ള

അക്കേപക്ഷക്കേയാ ഫാറം H – ലുള്ള അനുമതി ഉത്തരക്കേവാ ഇല്ല. ബിൽ ഫാറം – N

– നു പകരം ഫാറം D – യിലുള്ള ബിൽ ഉപക്കേയാഗി�ുന്നു.

2011 – ടെല ജനറൽ ടെക്രപാവിഡ' ്ഫ?് (ക്കേകരള) റൂൾസ്,  റൂൾ 20 – ൽ

നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള വPവസ്ഥകൾ (ഫാറം ജി - യിടെല അക്കേപക്ഷ, ഫാറം എച്ച് -

ടെല  അനുമതി  ഉത്തരവ്)   പാലി�ാടെത,  പുറടെ2�ുവിച്ച  തിരിച്ച�വില്ലാത്ത

വായ്പയുടെ�  അനുമതി  ഉത്തരവുകളിടെല  നPൂനതകൾ  ചൂ?ി�ാണിച്ച്,

05.04.2022 –  ടെല ടെക.എസ്.എ.  എം.ജി.യു.എ 5/233/2022 –  നമ്പർ ക്രപകാരം

കത്്ത നൽകിയിരുന്നു. 

തു�ർന്ന്, �ി  ഉത്തരവുകൾ, 10 വർഷം  പൂർത്തീകരിച്ച ജീവന�ാർ�്

ഭാവിയിൽ  ക്കേലാൺ  എ�ു�ുന്നതിനുള്ള  അനുവാദം  നൽകിടെ�ാ?്

പുറടെ2�ുവിച്ചിട്ടുള്ളതാടെണന്നും  ക്രപസ്തുത  ഉത്തരവുകൾ  ക്കേലാൺ

അക്കേപക്ഷടെയത്തു�ർന്ന ് തുക  അനുവദിച്ചുടെകാ?ുള്ളതടെല്ലന്നും  TA,



91

NRA  എന്നീ  വായ്പകൾ� ് അക്കേപക്ഷ  സമർ2ി�ുന്നതും  വായ്പ

അനുവദി�ുന്നതും യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി എംക്കേ�ായീസ് ക്കേപാർട്ടൽ മുക്കേഖന ഓൺ

മൈലന്  ആയിട്ടാടെണന്നും  ക്കേപാർട്ടലിൽ  ഉൾടെ2�ുത്തിയിരി�ുന്ന  അക്കേപക്ഷ

ക്കേഫാറങ്ങളിൽ  2011  –  ടെല  ജനറൽ  ടെക്രപാവിഡ'  ് ഫ? ് (ക്കേകരള)  റൂൾസ്

ക്രപകാരമുള്ള  മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്തുവാന്  സത്വരന�പ�ികൾ  സ്വീകരി�ുന്ന-

താടെണന്നുമാണ് 20.04.2022 – ടെല 54647/ � FINANCE2-2/2022/Finance 2 –yാം

നമ്പർ കത്്ത ക്രപകാരം സർവ്വകലാശാല മറുപ�ി നൽകിയത്. 

നിലവിൽ,  ക്കേപാർട്ടലിൽ 2011 – ടെല ജനറൽ ടെക്രപാവിഡ' ്ഫ?് (ക്കേകരള)

റൂൾസ് ക്രപകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്തിയിട്ടില്ല. 

2011 – ടെല ജനറൽ ടെക്രപാവിഡ' ്ഫ?് (ക്കേകരള) റൂൾസ്,  റൂൾ 20 (2) –

ൽ,  10  വർഷം  ക്കേസവനം  പൂർത്തിയാ�ിയ  പി.എഫ്.വരി�ാർ� ് ഏതു

സമയത്തും  റൂൾ  20  (1)  –  ടെല  വPവസ്ഥകൾ� ് വിക്കേധയമായി

തിരിച്ച�വില്ലാത്ത വായ്പ അനുവദി�ാവുന്നതാടെണന്ന് വPക്തമാ�ിയിട്ടു?്.

10  വർഷം   ക്കേസവനം   പൂർത്തീകരിച്ച  ജീവന�ാർ� ് ഭാവിയിൽ

ക്കേലാൺ  എ�ു�ുന്നതിനുള്ള  അനുവാദം  നൽകിടെ�ാ? ് ഉത്തരവ്

പുറടെ2�ുവി�ണടെമന്്ന ജി.പി.എഫ്. റൂളിൽ ക്രപക്കേതPകം വPവസ്ഥ ടെചRുന്നില്ല.

(2) പി.എഫ് - യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി എംക്കേ�ായീസ് ക്കേപാർട്ടലിടെല 
നPൂനതകൾ

TA,  NRA  എന്നീ വായ്പകൾ�് അക്കേപക്ഷ സമർ2ി�ുന്നതും വായ്പ

അനുവദി�ുന്നതും  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  എംക്കേ�ായീസ ് ക്കേപാർട്ടൽ  മുക്കേഖന

ഓൺമൈലന്  ആയിട്ടാടെണSിലും  ക്കേപാർട്ടലിൽ  കടെ?ത്തിയ  നPൂനതകൾ

ചുവടെ� ടെകാ�ു�ുന്നു.

1. താൽ�ാലിക  വായ്പയ്�ുള്ള  അക്കേപക്ഷ  2011  –  ടെല  ജനറൽ

ടെക്രപാവിഡ'  ് ഫ? ് (ക്കേകരള)  റൂൾസ്,  റൂൾ  14,  റൂൾ  37(2)  എന്നിവ

ക്രപകാരമുള്ള ഫാറം  D –  യിലുള്ളക്കേതാ അനുമതി ഉത്തരവ് ഫാറം  F –

ലുള്ളക്കേതാ അല്ല.



92

2. തിരിച്ച�വില്ലാത്ത  വായ്പയ്�ുള്ള  അക്കേപക്ഷ  ഫാറം  റൂൾ  20,  37(2)

എന്നിവ  ക്രപകാരമുള്ള  ഫാറം  G  –  യിലുള്ളക്കേതാ  അനുമതി  ഉത്തരവ്

ഫാറം H – ലുള്ളക്കേതാ അല്ല.

3. താൽ�ാലിക  വായ്പ,  തിരിച്ച�വില്ലാത്ത  വായ്പയായി

മാറ്റുന്നതിനുള്ള അക്കേപക്ഷ, റൂൾ 20 ക്രപകാരമുള്ളതല്ല.

4. ജീവന�ാർ  വായ്പയ്� ് (താൽ�ാലിക/തിരിച്ച�വില്ലാത്ത)

അക്കേപക്ഷി�ു  ക്കേമ്പാൾ,  അവസാനം  വായ്പ  അനുവദിച്ച  തീയതി,

അനുവദിച്ച  വായ്പയുടെ�  ഇനം  എന്നിവ  ജീവന�ാരുടെ�ക്കേയാ  ക്കേമൽ

ക്കേനാട്ടം  വഹി�ുന്ന  ഉക്കേദPാഗസ്ഥടെ'  ക്കേപാർട്ടലിടെല  ക്കേലാഗിനിൽ

ഉൾടെ2�ുത്തിയിട്ടില്ല.

5. താൽ�ാലിക  വായ്പ,  തിരിച്ച�വില്ലാത്ത  വായ്പ  എന്നിവ

അനുവദി�ുന്നതിനുള്ള ബിൽ,  ഫാറം  37(4)  ക്രപകാരമുള്ള ഫാറം  N -

ൽ ഉള്ളതല്ല.

6. പി.എഫ്.  അ�ൗ? ് അവസാനി2ി�ുന്നതിനുള്ള  അക്കേപക്ഷ  ഓൺ

മൈലനായി  സമർ2ി�ുവാന്  ക്കേപാർട്ടലിൽ  സംവിധാനം

ഏർടെ2�ുത്തിയിട്ടില്ല.

2011 –  ടെല ജനറൽ ടെക്രപാവിഡ' ്ഫ? ് (ക്കേകരള)  റൂൾസിൽ നിഷ്കർ- 

ഷി�ും  ക്രപകാരമുള്ള  വPവസ്ഥകൾ  ബാധകമാകുന്ന  രീതിയിലും  വിവിധ

വായ്പകളുടെ�  അക്കേപക്ഷ,  അനുമതി  ഉത്തരവ ് എന്നിവയുടെ�  ഫാറങ്ങളും

പി.എഫ്.  അ�ൗ? ് അവസാനി2ി�ുന്നതിനുള്ള  അക്കേപക്ഷയുടെ�  ഫാറം,

അവയുടെ�  ഓതമൈറക്കേസഷന്  ഫാറം  എന്നിവയും  ഉൾടെ2�ുത്തി

യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി എംക്കേ�ായീസ് ക്കേപാർട്ടൽ പുതുക്കേ�?താണ്.

3 – 10 സംസ്ഥാന ക്കേസവനാവകാശ നിയമം 2012 വകു2് 2 (ജി) –
സർവ്വകലാശാലയിൽ ന�2ിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല

സർവ്വകലാശാല  വിദPാർത്ഥി  സമൂഹത്തിനും  ടെപാതു  ജനങ്ങൾ

�ുമായി  നിലവിൽ  ധാരാളം  ക്കേസവനങ്ങൾ  നൽകിവരുന്നു.  ഉദാഹരണം  -

ഇക്വലന്സി  സർട്ടിഫി�റ്റ്,  എലിജിബിലിറ്റി  സർട്ടിഫി�റ്റ്,  മൈമക്കേക്രഗഷന്
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സർട്ടിഫി�റ്റ്,  സർട്ടിഫി�റ്റ ് അറ്റക്കേXഷന്,  ടെജനുവിന്ടെനസ്

ടെവരിഫിക്കേ�ഷന്  മുതലായവ.  സർവ്വകലാശാല  നൽകുന്ന   പല

ക്കേസവനങ്ങളും  സമയബന്ധിതമായി  ലഭPമാ�ുന്നതിന ് ത�സ്സങ്ങൾ

ക്കേനരി�ുകയും  ആയതുമൂലം  കാലതാമസമു?ാവുകയും  ടെചRുന്നു?്.

ഓക്കേരാ  ക്കേസവനവും  ലഭPമാ�ുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ,  ആയവ

ലഭPമാക്കേ�?  കാലയളവ ് എന്നിവ  കൃതPമായി  നിർവ്വചി�ടെ2ക്കേ�?തു?്.

ക്കേസവനങ്ങൾ  അക്കേപക്ഷകന ് നൽകാന്  നിയുക്തനായ  ഉക്കേദPാഗസ്ഥന്

(Designated  Officer)  ആരാടെണന്നും  അക്കേപക്ഷ  തീർ2ാ�ുന്ന  കാരPത്തിൽ

ആ  ഉക്കേദPാഗസ്ഥന്  സ്വീകരിച്ച  ന�പ�ികളിൽ  അസംതൃപ്തിയുടെ?Sിൽ

അതിടെനതിടെര  അ2ീൽ  സമർ2ിക്കേ�?  അ2ീലധികാരികൾ

ആടെരാടെ�യായിരി�ണടെമന്നുമുള്ള  വിവരങ്ങൾ  ഒരു  അക്കേപക്ഷകന്

അറിയുന്നതിന് ക്കേകരള സംസ്ഥാന ക്കേസവനാവകാശ നിയമം  2012,  വകു2 ് 2

(ജി)  ക്രപകാരം  അവകാശമു?്.  ക്കേകരള സംസ്ഥാന ക്കേസവനാവകാശ നിയമം

2012,  വകു2 ് 2  (ജി)   ക്രപകാരം  എല്ലാ   സർവ്വകലാശാലകൾ�ും

ക്കേസവനാവകാശ  നിയമം  ബാധകവുമാണ്.  2012  -  ൽ  നിലവിൽ  വന്ന  �ി

നിയമം  മഹാത്മാാന്ധി സർവ്വകലാശാലയ ിൽ ഇതുവടെര ന�2ിലാ�ിയിട്ടില്ല.

ക്രപസ്തുത  നിയമം  ന�2ിലാ�ുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ  അdിമഘട്ട-

ത്തിലാടെണന്ന  വിവരമാണ ് സർവ്വകലാശാല  രജിസ്ക്ര�ാർ  ഓഡിറ്റിടെന

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

2012 -  ൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമം ഒരു  ദശാബ്ദ�ാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും

മഹാത്മാ  ഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയിൽ  ന�2ിലാ�ാന്  മൈവകുന്നതിടെ'

കാരണം  വPക്തമല്ല.  വിദPാർത്ഥികൾ�ും  ടെപാതുജനങ്ങൾ�ും

ക്കേസവനാവകാശ  നിയമക്രപകാരം  അവർ� ് ലഭPമാക്കേക?  ക്കേസവനങ്ങൾ

എക്രതയും  ക്കേവഗം  അവരിക്കേലടെ�ത്തി�ുന്നതിന ് ക്കേകരള  സംസ്ഥാന

ക്കേസവനാവകാശ  നിയമം  2012,  മഹാത്മാഗാന്ധി  സർവ്വകലാശാലയിൽ

അ�ിയdിരമായി ന�2ിലാ�ുന്നതിന് ന�പ�ികൾ സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.
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3 – 11 യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  മൈലക്രബറി  -  ദിവസക്കേവതന�ാർ�ുളള
ക്കേവതനം  -  കPാഷ ് മുക്കേഖന  വിതരണം  ടെചRുന്നത്
ക്രകമക്രപകാരമല്ല.

സർവ്വകലാശാല  മൈലക്രബറിയിടെല  ദിവസക്കേവതന  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ

ക്കേജാലി  ടെചRുന്ന  ജീവന�ാർ� ് ക്കേവതനം  കPാഷ ് ആയിട്ടാണ ് വിതരണം

ടെചRുന്നത്.  ജീവന�ാർ� ് നൽകാനുളള  ക്കേവതനം  സർവ്വകലാശാല

ടെഡപPൂട്ടി  മൈലക്കേക്രബറിയടെ' ക്കേപരിൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ടെച�ായി

നൽകുകയും  ആയത ് സ്ഥാപനത്തിടെ'  ബാS ് അ�ൗ?ിൽ

നിക്കേക്ഷപി�ുകയും,  ടെസൽഫ ് ടെച� ് മുക്കേഖന  പണം  പിന്വലിച്ച്

ക്കേവതനം  വിതരണം  ടെചRുകയുമാണ്.  ഈ  ന�പ�ി  ക്രകമക്രപകാരമല്ല.

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  എല്ലാ  പഠനവകു2ുകളിലും  ദിവസക്കേവതന/കരാർ

ജീവന�ാരുടെ� ക്കേവതനം അതാത് ബാS് അ�ൗ?ുകളിക്കേല�് ക്ര�ാന്സ്ഫർ

ക്രകഡിറ്റ ് ടെചRുന്ന  സംവിധാനമാണുളളത്.  ആയതിനാൽ  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി

മൈലക്രബറിയിടെല  ദിവസക്കേവതന  ജീവന�ാരുടെ�  ക്കേവതനമിനത്തിലുളള

തുക  ഗുണക്കേഭാക്താവിടെ'  അ�ൗ?ിക്കേല� ് ക്ര�ാന്സ്ഫർ  ക്രകഡിറ്റ്

ടെചRുന്നതിനുളള  അ�ിയdിര ന�പ�ി സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.

3 – 12 "ക്കേകാഷന് ടെഡക്കേ2ാസിറ്്റ" - തിരിടെക ആവശPടെ2�ാത്തതും
കാലാവധി  കഴിഞ്ഞതുമായ  തുകകൾ  അ�ൗ?ിൽ
അവക്കേശഷി�ുന്നു.

വിദPാർത്ഥികളിൽ  നിന്നും  അഡ്മിഷന്  സമയത്ത ് ക്കേകാഷന്

ടെഡക്കേ2ാസിറ്റായി  സ്വീകരി�ുന്ന  തുക  സാധാരണയായി  ക്കേകാഴ്സുകൾ

പൂർത്തിയായി  സ്ഥാപനത്തിൽ  നിന്ന ് "No  Due  Certificate”  നൽകുന്ന

മുറയ്� ് വിദPാർത്ഥികൾ� ് മ��ി  വാങ്ങാവുന്നതാണ്.  എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാലയിടെല  വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങളിടെല  ക്കേകാഷന്  ടെഡക്കേ2ാസിറ്റ്

രജിXർ,  അവയുടെ�  അ�ൗ? ് തു�ങ്ങിയ  ക്കേരഖകൾ  പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ

ക്കേകാഷന് ടെഡക്കേ2ാസിറ്റിനത്തിൽ തിരിടെക ആവശPടെ2�ാത്തതും  കാലാവധി

കഴിഞ്ഞതുമായ  തുകകൾ  അ�ൗ?ിൽ  അവക്കേശഷി�ുന്നതായി

കാണുന്നു. ഏതാനും  ഉദാ :- ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.



95

(I) സ്കൂൾ ഓഫ് ക്കേസാഷPൽ സയന്സസ്, പുല്ലരി�ുന്ന്

ക്കേകാഴ്സ് &
വർഷം

ക്കേകാഷന്
ടെഡക്കേ2ാസിറ്റ്

തുക (₹)

ആടെക 
വിദPാർത്ഥികൾ

തിരിടെക
വാങ്ങിയ

വിദPാർത്ഥികൾ

തിരിടെക
വാങ്ങാന്

അവക്കേശഷി�ുന്ന
തുക (₹)

എംഫിൽ, 2011 1,200.00 13 5 9,600.00

എം.എ, 2011 600.00 10 8 1,200.00

എംഫിൽ, 2012 1,200.00 16 12 3,600.00

എം.എ, 2012 600.00 16 5 6,600.00

എംഫിൽ, 2013 1,200.00 15 13 2,400.00

എം.എ, 2013 600.00 15 7 4,800.00

എംഫിൽ, 2014 1,200.00 16 8 9,600.00

എം.എ, 2014 600.00 16 2 8,400.00

എംഫിൽ, 2015 1,200.00 15 8 8,400.00

എം.എ, 2015 600.00 13 2 6,600.00

എംഫിൽ, 2016 1,200.00 17 4 15,600.00

എം.എ, 2016 600.00 06 3 1,800.00

എംഫിൽ, 2017 1,200.00 08 2 7,200.00

എം.എ. 2017 600.00 13 5 4,800.00

എംഫിൽ, 2018 1,200.00 4 01 3,600.00

എം.എ, 2018 600.00 17 - 10,200.00

ആടെക 1,04,400.00
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(II) സ്കൂൾ ഓഫ് ബക്കേയാസയന്സസ്

സ്കൂൾ ഓഫ് ബക്കേയാസയന്സസിടെല വിദPാർത്ഥികളിൽ  ക്കേകാഷന്

ഡക്കേ2ാസിറ്റ ്  തിരിടെക  ആവശPടെ2�ാത്തതായ  ചില  ഉദാ.  ചുവടെ�

ക്കേചർ�ുന്നു.

ക്കേകാഴ്സ് &
വർഷം

ക്കേകാഷന്
ഡക്കേ2ാസിറ്റ്
തുക  (₹)

തിരിടെക വാങ്ങാന്
അവക്കേശഷി�ുന്ന

വിദPാർത്ഥികൾ

തിരിടെക വാങ്ങാന്
അവക്കേശഷി�ുന്ന

തുക  (₹)

എംഫിൽ, 2008 1,350.00 4 5,400.00

എംഫിൽ, 2010 1,350.00 4 5,400.00

എംഫിൽ, 2012 1,350.00 9 12,150.00

എംഫിൽ, 2013 1,350.00 8 10,800.00

എംഫിൽ, 2014 1,350.00 8 10,800.00

എംഫിൽ, 2016 1,350.00 6 8,100.00

എംഫിൽ, 2019 1,420.00 5 7,100.00

സ്കൂൾ ഓഫ് ബക്കേയാസയന്സസിൽ  എം.എസ്.സി.  ക്കേകാഴ്സുകളുടെ�

ക്കേകാഷന് ഡക്കേ2ാസിറ്റ ് രജിXറിൽ തുക തിരിടെക നൽകിയതു  സംബന്ധിച്ച

വിവരങ്ങൾ  ക്കേചർത്തിട്ടില്ല.  അഡ്മിഷന്  രജിXറിലാണ ് ഇതുസംബന്ധിച്ച

വിവരങ്ങൾ  ക്കേചർത്തിട്ടുള്ളത്.  ക്കേകാഷന്  ഡക്കേ2ാസിറ്റ ് രജിXറിൽ  തടെന്ന

ഡക്കേ2ാസിറ്റ ് സംബന്ധമായ  വിവരങ്ങക്കേളാടെ�ാ2ം  തുക  തിരിടെക

നൽകിയതിടെ' വിവരങ്ങളും ക്കേചർക്കേ�?തും ഓക്കേരാ അ�ാദമി�് വർഷം

തിരിച്ചും  ക്കേകാഷന്  ഡക്കേ2ാസിറ്റ ് തുകയുടെ�  ആടെക  വരവ്,  തിരിടെക

നൽകിയത്,  ബാലന്സ ് എന്നിവയുടെ�  ഒരു  സംക്രഗഹം  എഴുതി

സൂക്ഷിക്കേ�?തുമാണ്.

(III) സർവകലാശാല മൈലക്രബറി.

മൈലക്രബറി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ�ാ�ുന്ന ക്കേകാഷന് ടെഡക്കേ2ാസിറ്റ്

തുകകൾ  ടെഡപPൂട്ടി  മൈലക്കേക്രബറിയടെ'  ക്കേപരിലുളള  ക്രപക്കേതPക  ബാS്

അ�ൗ?ിൽ നിക്കേക്ഷപി�ുകയും (അ�ൗ?് നം. 57004095769) അംഗത്വം



97

റEാ�ുന്ന  സമയത്ത ് ആവശPടെ2�ുന്നതനുസരിച്ച ് തുക  തിരിടെക  നൽ

കുകയുമാണ് ടെചRുന്നത്. ക്രപസ്തുത ബാS് അ�ൗ?ിൽ ഓഡിറ്റ് ക്കേവളയിൽ

വലിയ തുക നീ�ിയിരി2ു?്. (31.03.2021 -  ൽ ₹  15,75,693.10).  അംഗത്വം

റE് ടെചയ്തിട്ടും തിരിടെക ആവശPടെ2�ാത്ത തുകകൾ ഇതിൽ ഉൾടെ2ട്ടിട്ടു?്. 

സർവ്വകലാശാലയിടെല  വിവിധ  സ്കൂളുകളിലും  സ്ഥാപനങ്ങളിലും

ക്കേകാഷന് ഡക്കേ2ാസിറ്റ് നീ�ിയിരി2് തുകയിൽ തിരിടെക ആവശPടെ2�ാത്തതും

കാലഹരണടെ2ട്ടതുമായ  തുകകൾ  പരിക്കേശാധിച്ച ് കടെ?ക്കേത്ത?തും

കലാവധി  കഴിഞ്ഞ  തുകകൾ  സർവ്വകലാശാല  ഫ?ിൽ  മുതൽ

കൂട്ടുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ികൾ  സ്വീകരിക്കേ�?തും  ആയതിടെ'  വിവരങ്ങൾ

പരിക്കേശാധനയ്�് ലഭPമാക്കേ�?തുമാണ്. 

3 – 13 സർ�ാർ ആംഗീകാരമില്ലാത്ത പദ്ധതി�് �ാന് ഫ?് 
വകമാറ്റി ടെചലവഴിച്ചു - ₹  9,88,557/- ത�സ്സടെ2�ുത്തുന്നു

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  വിവിധ  വികസന  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ�ായി

�ാന്   ക്രഗാ'  ് ലഭPമാകുന്നതിന ് എല്ലാ  വർഷവും  വിശദമായ  പദ്ധതി

ക്രപക്കേ2ാസലുകൾ സർ�ാരിന ് സർവ്വകലാശാല സമർ2ി�ുകയും,  ആയവ

പരിക്കേശാധിച്ച ്  ഭരണാനുമതി  നൽകുകയുമാണ ് ടെചRുന്നത്.  ഇക്രപകാരം

ഭരണാനുമതി  ലഭിച്ച  �ാന്  ക്കേക്രപാക്കേ2ാസലുകൾ�ാണ ് സർ�ാർ  പദ്ധതി

ധനസഹായം അനുവദി�ുന്നത്. �ി തുക നിർEിഷ്� പദ്ധതികൾ�് മാക്രതക്കേമ

ടെചലവഴി�ാവൂ.  സർവ്വകലാശാലയിൽ  ഇന്Xാൾ  ടെചയ്തിട്ടുള്ള  540

മിനി കമ്പPൂട്ടുകളുടെ� വാർഷിക പരിപാലന ടെചലവ് (എ. എം. സി) ഇനത്തിൽ

 ₹ 9,88,557/-(വൗച്ചർ നം. 550052/27.03.2021) ഐ �ി ഐ ലിമിറ്റഡ്, പാല�ാ�്

എന്ന  സ്ഥാപനത്തിന ് �ാന്ഫ?ിൽ  നിന്നും  നൽകിയിട്ടു?്.  എന്നാൽ

ഇത്തരത്തിടെലാരു  ക്കേക്രപാജക്�ിന ് 2020  -  2021  വാർഷിക  പദ്ധതിയിൽ

ഉൾടെ2�ുത്തി സർ�ാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതല്ല.  കൂ�ാടെത �ി ടെചലവ്

22  101  19  Repairs  &  Maintenance  എന്ന  ക്കേനാൺ  �ാന്  ടെചലവ്

ശീർഷകത്തിലാണ ് ഉൾടെ2�ുത്തിയിരി�ുന്നത്.  സർ�ാർ  അനുമതി

ലഭPമായിട്ടില്ലാത്ത  പദ്ധതി� ് പദ്ധതി  തുക  ടെചലവഴിച്ച  ന�പ�ി

പദ്ധതി  ധനസഹായ  മാർഗ്ഗക്കേരഖകൾ� ് വിരുദ്ധമാണ്.  സർ�ാർ

അംഗീകാരമില്ലാടെത  പദ്ധതി  വിഹിതം  ടെചലവഴിച്ചതിന ് വിശദീകരണം



98

നൽകണടെമന്ന ് ആവശPടെ2ട്ടുടെകാ? ് നൽകിയ  ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി�്

(നം.22/13.09.2022)  മറുപ�ി  ലഭPമാ�ിയില്ല.  ആയതിനാൽ  സർ�ാർ

മാർഗനിർക്കേEശങ്ങൾ�് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി തുക വകമാറ്റി ടെചലവഴിച്ചതിന്

സർ�ാരിൽ  നിന്നും  സാധൂകരണം  വാങ്ങുകക്കേയാ  തുക  സർ�ാരിക്കേല�്

തിരിച്ച��ുകക്കേയാ  ടെചക്കേR?താണ്.  അതുവടെര  ഇക്രപകാരം  ടെചലവഴിച്ച

 ₹ 9,88,557/- ത�സ്സടെ2�ുത്തുന്നു.

3 – 14 സർവ്വകലാശാലയിടെല  മൂലPനിർണ്ണയം  കഴിഞ്ഞ
ഉത്തര��ലാസുകളും  മറ്റും  ടെവള്ളൂർ  ഹി{ുസ്ഥാന്
നPൂസ ് ക്രപി'  ് ലിമിറ്റഡിന ് (HNL)  വിൽ2ന  ന�ത്തിയത ് -
ക്കേപ2ർ  വില  പൂർണ്ണമായും  സർവ്വകലാശാലയ്�്
ലഭPമായില്ല.

ടെപാതുക്കേമഖലാ സ്ഥാപനമായ HNL ടെവള്ളൂരിന് സർവ്വകലാശാലയിടെല

പഴയ ഉത്തര��ലാസുകൾ ,  പഴയ പക്രത��ലാസ്.  മൂലPനിർണ്ണയം കഴിഞ്ഞ

ഉത്തര��ലാസുകൾ തു�ങ്ങിയവ കിക്കേലാക്രഗാമിന് ₹ 14/- (പതിനാല്) ക്രപകാരം

വിൽ2ന  ന�ത്തുന്നതിന ് സർവ്വകലാശാല  ധാരണയിടെലത്തുകയും

ആയതിന്  ക്രപകാരം  2017  -  2018  -  ൽ  ആടെക  6  തവണകളായി  80430

കി.ക്രഗാം.  ക�ലാസുകൾ  HNL –  ന ് നൽകുകയു?ായി.  ഇക്രപകാരം   ആടെക

₹  11,81,954/-  -  യുടെ�  ഇ�പാ� ് ന�ത്തിയതിൽ  താടെഴ  പറയും  ക്രപകാരം  3

തവണകളായി                 ₹ 6,17,768/- സർവ്വകലാശാലയ്�് ലഭPമായി. 

ക്രകമ
നം. തുക  (₹)

ഫിനാന്സ്  ഓഫീസറുടെ�
അ�ൗ?ിൽ ടെക്രകഡിറ്റ്  വന്ന

തീയതി

1 2,47,622/- 30.06.2017

2 1,69,050/- 21.07.2017

3 2,01,096/- 22.08.2017

ആടെക 6,17,768/-

�ി  വിൽ2നയിൽ സർവ്വകലാശാലയ്�് ലഭPമാക്കേ�?  ബാ�ി  തുക

₹ 5,64,186/- (₹ 11,81,954/- - ₹ 6,17,768/-) നാളിതുവടെര ലഭPമായിട്ടില്ല.
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�ി  വിഷയുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ഫയൽ  പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ

സ്ഥാപനവുമായി  വPക്തമായ  കരാറിൽ   ഒന്നും  ഏർടെ2�ാടെത  ഓക്കേരാ

വിൽപനയ്� ് ക്കേശഷവും  10  ക്രപവൃത്തി  ദിവസത്തിനകം  ക്കേപയ്ടെമ'  ് നൽ

കാടെമന്ന ധാരണയുടെ� പുറത്താണ് സർവ്വകലാശാല HNL  ന് ക�ലാസുകൾ

വിൽപന ന�ത്തിയടെതന്ന് കാണുന്നു.  ആദP ക്കേവളയിൽ �ി ധാരണ ക്രപകാരം

HNL ക്കേപയ്ടെമ' ്നൽകിടെയSിലും  തു�ർന്ന് സാധനങ്ങൾ മൈക2റ്റിയ ക്കേശഷം

ക്കേപയ്ടെമ' ്നൽകാടെത താമസി2ി�ുകയാണ് ടെചയ്തിട്ടുളളത്. 

സർവ്വകലാശാലയ്� ് ലഭി�ാനുളള  കു�ിശ്ശിക  സംബന്ധിച്ച്

ഇ  -  ടെമയിൽ,  ക്കേഫാൺ  മുഖാdിരം  സ്ഥാപനവുമായി  ബന്ധടെ2ട്ടുടെവSിലും

വPക്തമായ മറുപ�ിടെയാന്നും HNL  ടെ' ഭാഗത്തു നിന്നും ഉ?ായില്ല. HNL  - ൽ

നിന്നും  മറുപ�ിടെയാന്നും  ലഭPമാകാത്ത  സാഹചരPത്തിൽ നിയമന�പ�ികൾ

സ്വീകരി�ാവുന്നതാടെണന്ന ് സർവ്വകലാശാലയ്� ് നിയക്കേമാപക്കേEശം  ലഭിച്ചു-

ടെവSിലും  വPക്തമായ  കരാറുകടെളാന്നുമില്ലാടെത  ആയത ് എക്രപകാരം

സാധPമാകും എന്നത് വPക്തമല്ല. തു�ർന്ന് വിവിധ തവണകളായി രജിസ്ക്കേക്ര�ഡ്

കത്ത ് മുക്കേഖന   സർവ്വകലാശാല  HNL  -  മായി  ബന്ധടെ2ട്ടുടെവSിലും

മറുപ�ിടെയാന്നും  ലഭPമാകാത്ത  സാഹചരPത്തിൽ  18.05.2019  -  ൽ  എക്കേXറ്്റ

ഓഫീസർ,  ബന്ധടെ2ട്ട  എഡിബി  3  ടെസക്ഷന്  ഓഫീസർ  എന്നിവർ  HNL

ലുമായി  ചർച്ച ന�ത്തുന്നതിന ് രജിസ്ക്ര�ാർ  നിർക്കേEശിച്ചുടെവSിലും  കു�ിശ്ശിക

തുക  ലഭPമാ�ുന്ന  കാരPത്തിൽ  തു�ർ  പുക്കേരാഗതിടെയാന്നും  ഉ?ായതായി

കാണുന്നില്ല. 

വPക്തമായ കരാറിൽ ഏർടെ2�ാടെതയും  EMD,  ടെസകPൂരിറ്റി നിക്കേക്ഷപം

തു�ങ്ങിയവ ഈ�ാ�ാടെതയും വിൽ2ന ന�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചതുമൂലമാണ്

ഇക്രപകാരം  സർവ്വകലാശാലയ്� ് അർഹമായ  തുക  ലഭPമാകാത്ത

സാഹചരPമു?ായത്. 

�ി  വിഷയത്തിൽ   സ്വീകരിച്ച  തു�ർന�പ�ികളുടെ�  വിവരങ്ങൾ

അറിയി�ാന്  ആവശPടെ2ട്ട ് ഓഡിറ്റ ്  എന്ക്വയറി  (നം.03/2020-21  തീയതി

18.05.2022)  നൽകിടെയSിലും    സർവ്വകലാശാല  മറുപ�ിടെയാന്നും

ലഭPമാ�ിയില്ല.  തനതു  വരുമാന  ക്കേക്രസാതസ്സുകൾ  വളടെര
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ശുഷ്കമായിടെ�ാ?ിരി�ുന്ന  സർവ്വകലാശാലയുടെ�  നിലവിടെല

സ്ഥിതിയിൽ  �ി  തുക  ലഭPമാകാടെത  നഷ്�മാവുന്നത ് സർവ്വകലാശാലയുടെ�

ഉത്തമ  സാമ്പത്തിക  താത്പരPങ്ങൾ� ്  എതിരാണ്.  �ി  വിഷയത്തിൽ

ആവശPമായ  തു�ർന�പ�ികൾ  സ്വീകരിച്ച ്  ലഭPമാകാന്  അവക്കേശഷി�ുന്ന

തുക  ₹  5,64,186/-  തിരിടെക  ലഭPമാക്കേ�?താണ്.  വീഴ്ചകൾ

ആവർത്തി�ാതിരി�ാന്  ക്രശദ്ധിക്കേ�?തും  ക്കേമലിൽ  ഇത്തരം  സാഹചരPം

ഒഴിവാ�ുന്നതിന ് ആവശPമായ  നിർക്കേEശങ്ങൾ  ബന്ധടെ2ട്ട  ടെസക്ഷന്

നൽക്കേക?തുമാണ്. 

3 – 15 മൈജവം  2017  -  പദ്ധതി   പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും
പൂർത്തിയാകാടെത ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ.

സംസ്ഥാന സർ�ാരിടെ' പരിസ്ഥിതി  സംരംഭമായ  "ഹരിത ക്കേകരളം"

പദ്ധതിക്കേയാ� ് ക്കേചർന്ന ് നിന്നുടെകാ? ് സർവ്വകലാശാലയുക്കേ�തായ

ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  മൈജവ  കാർഷികക്കേമഖലയിൽ  ന�ത്തുന്നതിന്

സർവ്വകലാശാല  രൂപം  നൽകിയ  പദ്ധതിയാണ ് മൈജവം  -  2017.   ഇ'ർ

യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ടെസ'ർ ക്കേഫാർ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആ' ്സമൈXനബിൾ

അക്രഗീകൾച്ചർ (IUCOFSA) – മുക്കേഖന സംസ്ഥാന സർ�ാർ ക്രഗാ'ായും, പദ്ധതി

വിഹിതമായും  ലഭPമായ  ₹  3,58,17,500/-  (മൂന്നുക്കേകാ�ി  അന്പത്തിഎട്്ട

ലക്ഷത്തി പതിക്കേനഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപാ)  ചിലവഴിച്ചുടെകാ?് ക്കേകാട്ടയം

ജില്ലടെയ മൈജവ സാക്ഷരതാ ജില്ലയാ�ി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷPം മുന്നിർത്തി

ന�2ിലാ�ിയിട്ടുള്ള  മൈജവം  -  2017  പദ്ധതി  2019  -  2020  കാലയളവിൽ

പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.  എന്നാൽ  പദ്ധതിക്കേയാ�നുബന്ധിച്ച ് മൈവ�ത്തി-

ന�ുത്ത ് നിലം  പാട്ടത്തിടെന�ുത്ത ് ഞവര  കൃഷി  ന�ത്തിയതും  വിവിധ

ക്കേകാക്കേളജുകളിൽ  പച്ച�റി  കൃഷി  ന�ത്തിയതുമ��ം  ന�2ിലാ�ിയ  പല

പദ്ധതികളുക്കേ�യും  തു�ർ  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  നിരീക്ഷി�ുന്നതിക്കേനാ  ആയവ

ലക്ഷP  ക്രപാപ്തിയിടെലത്തിക്കേയാ  എന്ന ്  ഉറ2ാ�ുന്നതിക്കേനാ  സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കൂ�ാടെത  ഒരു  ക്കേകാ�ിയിക്കേലക്കേറ  രൂപ  മു��ി  നിർമ്മിച്ച  ര? ് സിനിമകളുടെ�

(സമക്ഷം,  ക്ര�ി2്)  നിർമ്മാക്കേണാക്കേEശമനുസരിച്ചുള്ള  ഫലക്രപാപ്തിയിൽ

എത്തിക്കേയാ  എന്ന ് ഉറ2ാ�ുന്നതിനും  സാധിച്ചിട്ടില്ല.  മൈജവം  -  2017-
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പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ക്രപധാന  ഓഡിറ്റ ്  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  ചുവടെ�

ക്കേചർ�ുന്നു.

1. നാളിതുവടെര ക്രകമീകരി�ാടെത ഇരുപത്തഞ്്ച ലക്ഷം 
രൂപയുടെ� അഡ്വാന്സ്

18.05.2018 - ടെല മൈജവം ഓർഗമൈനസിങ് കമ്മറ്റിയുടെ� ര?ാം നമ്പർ

തീരുമാനം  "Biodegradable  and  biocompatible  nanostructured  edible

coating  for  fresh  vegetables  and  fruits”  എന്ന  പദ്ധതിയുടെ�

ആവശPത്തിക്കേല�ായി മൈജവം ജനറൽ കൺവീനറുടെ� ഉത്തരവ് നം. Project

proposal  2/Jaivam-2017/2018  dt:  22.06.2018  ക്രപകാരം  ഇ'ർനാഷണൽ  &

ഇ'ർ  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ടെസ'ർ  ക്കേഫാർ  നാക്കേനാ  സയന്സ ് &

നാക്കേനാടെ�ക്ക്കേനാളജി   ഡയറക്�ർ� ് മുന്കൂറായി  25,00,000/-

(ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ)  നൽകിയിരുടെന്നSിലും  നാളിതുവടെര പദ്ധതി

ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  പൂർത്തീകരിച്ച ് മുന്കൂർ  നൽകിയ  തുകയുടെ�

ക്രകമീകരണം  ന�ത്തിയിട്ടില്ല.  മുന്കൂർ  നൽകിയ  ക്കേവളയിൽതടെന്ന  പദ്ധതി

30.09.2018 നകം പൂർത്തിയാ�ണടെമന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ

മാതൃ  പദ്ധതിയായ  മൈജവം  2017  പൂർത്തിയാകുകയും  കാലാവധി  നാല്

വർഷ�ാലം  കഴിയുകയും  ടെചയ്തിട്ടും  മുന്കൂർ  നൽകിയ  തുകയുടെ�

ക്രകമീകരണം  ന�ത്താത്തത ് ഗുരുതരമായ  വീഴ്ചയാണ്.  മുന്കൂർ

ക്രകമീകരി�ാത്തത ് സംബന്ധിച്ച ് വിശദീകരണം  ആവശPടെ2ട്ട ് നൽകിയ

ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം. 19(1)/2020-21 തീയതി 10.08.2022 – ന് മറുപ�ിയായി

പദ്ധതി�ായി  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള  തുക  വിനിക്കേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി

അറിയിച്ചിട്ടു?്. ക്കേക്രപാജക്�് പൂർത്തികരണത്തിലു?ായ കാലതാമസം rectify

ടെചയ്ത ്  ക്കേക്രപാജക്� ് സമർ2ി�ുന്നതിനും  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട

ടെചലവുകൾ ക്രകമീകരണം ടെചയ്ത് നൽകുന്നതിനും  06.10.2022 –  ൽ കൂ�ിയ

IUCOFSA  –  യുടെ�  എക്സികPൂട്ടൂവ ് സമിതി  ക്കേയാഗം  അനുവാദം

നൽകിയതായും അറിയിച്ചിട്ടു?്. ഇതനുസരിച്ച് ബില്ലുകൾ, എക്സ്ടെപ'ിച്ചർ

ക്കേXറ്റ്-ടെമ',് യൂട്ടിമൈലക്കേസഷന് സർട്ടിഫി�റ്്റ, ക്കേക്രപാജക്�് കം�ീഷന് റിക്കേ2ാർട്്ട

എന്നിവ  ഇ'ർനാഷണൽ  &  ഇ'ർ  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ടെസ'ർ  ക്കേഫാർ

നാക്കേനാ  സയന്സ ് &  നാക്കേനാടെ�ക്ക്കേനാളജി   ഡയറക്�ർ  ക്കേഡാ.  ന{കുമാർ



102

കളരി�ൽ  സമർ2ിച്ചിട്ടുള്ളതായും  ആയവ  ക്രകമീകരണത്തിനായി

യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ഇക്കേ'ണൽ  ഓഡിറ്റിന ് നൽകിയിട്ടുള്ളതായും

അറിയിച്ചിട്ടു?്.

മുന്കൂറുകൾ  അനുവദിച്ചുടെകാ?ുള്ള  സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവു-

കളിൽ  ഉൾടെ�ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  വPവസ്ഥകൾ  പലക്കേ2ാഴും  പാലി�ാറില്ലാ-

ത്തതായും   കാണുന്നു.  സിന്ഡിക്കേ�റ്റിടെ' അനുമതിക്കേപാലും   വാങ്ങാടെത

കാലങ്ങളായി  മുന്കൂർ  തുകകൾ  ക്രകമീകരി�ാതിരി�ുകയും  കാലയളവ്

ഘട്ടംഘട്ടമായി  ദീർഘി2ിച്ച ് നൽകുകയും  ടെചRുന്നത ് നിരുത്സാഹടെ2�ു-

ക്കേത്ത?താണ്.  ഉത്തരവിടെല  നിർക്കേEശങ്ങൾ  കർശനമായി  പാലി�ു-

ന്നുടെ?ന്ന് സർവ്വകലാശാല അധികൃതർ ഉറ2ുവരുക്കേത്ത?താണ്.

2. ക്കേബാധവത്കരണത്തിടെ' ഭാഗമായി  നിർമ്മിച്ച സിനിമകൾ  
ജനങ്ങളിക്കേല�് എത്തി�ുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല

മൈജവ  ക്കേബാധവത്�രണവുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട ് നിർമ്മിച്ച ് 'സമക്ഷം  '

സിനിമയും   ലഹരിമരുന്നുകളുടെ�  ഉപക്കേയാഗത്തിടെനതിടെര   വിദPാർത്ഥി-

കക്കേളയും  ടെപാതുജനങ്ങക്കേളയും  ക്കേബാധവത്�രി�ുന്നതിനായി  നിർമ്മിച്ച

'ക്ര�ി2്'  എന്ന  സിനിമയും   നിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ  തടെന്ന  ഓ.�ി.�ി.

റിലീസിലൂടെ�യും,  ക്കേനരിട്ട ് സ്കൂളുകളിലും  ക്കേകാക്കേളജുകളിലും  ക്രപദർശി2ിച്ചും

ജനങ്ങളിക്കേല�ും വിദPാർത്ഥികളിക്കേല�ും എത്തി�ുന്നതിന് തീരുമാനടെമ�ു-

ത്തിരുടെന്നSിലും ആയത് ക്രപാവർത്തികമാ�ുന്നതിന് സർവ്വകലാശാലയ്�്

സാധിച്ചിട്ടില്ല.  ആദPം  നിർമ്മിച്ച  "സമക്ഷം"  സിനിമ  മാക്രതമാണ് ഒരു  ചാനൽ

വഴി  സംക്കേക്രപക്ഷണം  ടെചRുന്നതിന ് നൽകുവാന്  സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വാണിജPമൂലPമില്ലാത്ത  സിനിമകൾ  ആകയാൽ  തടെന്ന  ഇക്രപകാരം

ക്കേബാധവത്�രണവുമായി ബന്ധടെ2ട്ട് നിർമ്മിച്ച സിനിമകൾ നിർമ്മാണഘട്ട-

ത്തിൽ  തീരുമാനടെമ�ുത്തിരുന്നതുക്കേപാടെല  ക്കേനരിട്ട ് സ്കൂളുകളിലും

ക്കേകാക്കേളജുകളിലും  ക്രപദർശി2ിച്ചും  ജനങ്ങളിക്കേല�ും  വിദPാർത്ഥികളിക്കേല�ും

എത്തി�ുന്നതിനുള്ള  ക്രശമമാണ ് ഉ?ാക്കേക?ിയിരുന്നത്.  ഇത ് സംബന്ധിച്ച്

നൽകിയ ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി  നം.  19(2)/2020-21  തിയതി  10.08.2022  –  ന്

മറുപ�ിയായി   "സമക്ഷം"  സിനിമ  നാഷണൽ  സ വ്വീസ ് സ്കീമിടെ'
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പSാളിത്തക്കേത്താടെ� കാമ്പസ് റിലീസ് ന�ത്തിയിട്ടുള്ളതായും യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി-

യുടെ�  എല്ലാ  അഫിക്കേലയറ്റഡ ് ക്കേകാക്കേളജുകളുക്കേ�യും  യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി-

പഠനവകു2ുകളുക്കേ�യും  പSാളിത്തം  ഉറ2ുവരുത്തുന്നതിന ് സാധിച്ചിരുന്ന-

തായും അറിയിച്ചിട്ടു?്. അക്കേതാടെ�ാ2ം "ക്ര�ി2് " സിനിമ യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റിയുടെ�

യൂ�Pൂബ് ചാനലിൽ നൽകുന്നതിനായി യൂണിക്കേവഴ്റ്റി സിന്ഡിക്കേ�റ്റിൽ നിന്നും

അനുവാദം ക്കേന�ുന്നതിനായും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും അറിയിച്ചിട്ടു?്.

ഒരു  ക്കേകാ�ിയിക്കേലടെറ തുക ചിലവഴിച്ച ് നിർമിച്ച ക്രപസ്തുത സിനിമകൾ

അതിടെ'  ഉക്കേEശ  ലക്ഷPങ്ങൾ  സാക്ഷാത്കരി�ത്ത�  വിധത്തിൽ

ടെപാതു  സമൂഹത്തിക്കേലയ്� ് എത്തി�ുന്നതിനുള്ള  കൂ�ുതൽ  ന�പ�ികൾ

സർവ്വകലാശാലയുടെ� ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉ?ാക്കേവ?താണ്.

3 – 16 മൂലPനിർണ്ണയ  കPാമ്പിൽ  പടെS�ു�ുന്ന ജീവന�ാർ�്
ചട്ടവിരുദ്ധമായി  ദിനബത്ത   നൽകുന്നതുമൂലം  കPാമ്പു-
കൾ സംഘ�ി2ി�ുന്നതിന് വന്തുക ടെചലവഴി�ുന്നു.

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  പരീക്ഷ  അനുബന്ധ  ക്കേജാലികളുടെ�  കPാമ്പിൽ

പടെS�ു�ുന്ന   ജീവന�ാർ� ് 'ദിനബത്ത'  ക്കേകരള  സർവ്വീസ ് റൂൾസിടെല

ചട്ടങ്ങൾ�് വിരുദ്ധമായിട്ട് നൽകിയിട്ടു?്. ടെക എസ് ആർ പാർട്ട് II, ചട്ടം 58

ക്കേനാട്ട ് 2  ക്രപകാരം  " Daily Allowance is not admissible for any day, whether

Sunday  or  Holiday,  unless  the  officer  is  actually  and  not  merely

constructively in camp” എന്നാണ്. ടെക എസ് ആർ പാർട്ട് II, ചട്ടം 59, ചട്ടം 59 -

ടെ' റൂളിംഗ് നം.1 ക്രപകാരം, ഒരു സ്ഥലത്ത് 10 ദിവത്തിൽ�ൂ�ുതൽ ഹാൾട്ടിന്

ഡി.എ.  അനുവദനീയമല്ല.  ഉചിതമായ  അനുമതിക്കേയാ�ുകൂ�ി  പരമാവധി  3

മാസക്കേത്ത�്,  ആദPടെത്ത  10  ദിവസം  മുഴുവന്  നിര�ിലും  അ�ുത്ത  20

ദിവസം  3/4  നിര�ിലും ക്കേശഷം  1/2  നിര�ിലും ഡി.എ.  അനുവദനീയമാണ്.

കൂ�ാടെത  മൂന്നു  മാസത്തിൽ  കൂ�ുതൽ  തു�രുന്ന  ഹാൾട്ടിന ് യാടെതാരു

ബത്തയും അനുവദനീയമല്ല എന്നും ക്രപസ്സുത ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു?്.

എന്നാൽ സർവകലാശാല ജീവന�ാർ�് ദിനബത്ത അനുവദി�ുന്നതിൽ

ചുവടെ�  ക്കേച ർ�ുന്ന  അപാകങ്ങൾ  തന്വർഷം  ഓഡിറ്റിൽ

കടെ?ത്തിയിട്ടു?്.
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• കPാമ്പുകൾ  10  ദിവസത്തിൽ  അധികമാകുന്ന  അവസരങ്ങളിൽ 

ദിനബത്ത കൂ�ിയ നിര�ിലും നൽകുന്നു.

• പരീക്ഷ  ക്കേപ2റുകൾ  മൂലPനിർണ്ണയം  ന�ത്തിയ  അദ്ധPാപകരുടെ�

ക്രപതിഫല ബില്ലുകൾതRാറാ�ുന്നതിനു ക്കേപാലും കPാമ്പസിൽ ക്രപതPക

കPാമ്്പ സംഘ�ി2ിച്ച് അധികക്കേവതനം നൽകുന്നു.

1. കPാമ്പുകൾ  10 ദിവസത്തിൽ  അധികമാകുന്ന  അവസരങ്ങളിൽ   
ദിനബത്ത കൂ�ിയ നിര�ിൽ നൽകുന്നു

വിവിധ  ക്കേകാക്കേളജുകളിൽ  ടെവച്ചു  ന�ത്തുന്ന  പരീക്ഷാ  അനുബന്ധ

ക്കേജാലികൾ�ുള്ള  കPാമ്പുകളിൽ  പടെS�ു�ുന്ന  ജീവന�ാർ� ് 10

ദിവസത്തിൽ  അധികമാകുന്ന  അവസരങ്ങളിൽ   ദിനബത്ത  കൂ�ിയ

നിര�ിൽ നൽകുന്നു.

1

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the HVSS camp of II
& IV semester CBCS/CBCSS UG May 2019/ II Sem PGCSS June
2019/  III  &  IV  PG(Pvt)  July  2019  at  St.Thomas  College,
Kozhencherry.

യു.ഒ.നമ്പർ 3818/EN 1/2019/M.G.U, 05.08.2019

കാലയളവ് 02.08.2019 മുതൽ  20.12.2019 വടെര

ഡാന് നം. 107

വൗച്ചർ നം. 390557/24.12.2020

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ ജയക്കേമാഹന് എന് �ി 
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320

08/2019,

09/2019,

10/2019,

11/2019,

12/2019

103 32,960

2 ക്രശീ റൂബിന്   ഡാനിക്കേയൽ
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 77 24,640

3 ക്രശീ ഗിരീ ഷ് എന് ടെക
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 320 59 18,880

4 ക്രശീ രാക്കേജഷ് �ി എസ് 
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 20 6,400

5 ക്രശീ ക്കേജ�ബ് ടെചറിയാന്
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 43 10,750

6 ക്രശീ ജയക്രപകാശ് പി ജി ക്ലറി�ൽ 
അസിX' ് 250 59 14,750
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2

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in camp of VI, VII, VIII
semester BTech Jan 2020(Supply./Mercy Chance) I to IV BTech
March 2020(Supply./Mercy Chance) at SCMS College, Muttom
Aluva

യു.ഒ.നമ്പർ 3818/EN 1/2019/M.G.U, 05.08.2019

കാലയളവ് 05.10.2020 മുതൽ  25.11.2020 വടെര

ഡാന് നം. 146

വൗച്ചർ നം. 390727/23.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീമതി സിനി പി എസ്
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250

10/2020,

11/2020

34 8,500

2 ക്രശീ സതീശന് ടെക ടെക
അസിX' ് 320 36 11,520

3 ക്രശീ ക്കേജാബ് �ി ജി
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 400 29 11,600

4 ക്രശീ സുക്കേര  ഷ് ബാബു സി എ
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 29 7,250

3 

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA  to  camp  officials  participating  in  camp  of  III  &  V
semester CBCS/CBCSS UG October 2019 at ST.Thomas College,
Kozhencherry

യു.ഒ.നമ്പർ 3818/EN 1/2019/M.G.U, 05.08.2019

കാലയളവ് 27.11.2019 മുതൽ    24.07.2020 വപ്പെ�
ഡാന് നം. 144

വൗച്ചർ നം. 390726/26.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ ടെറജിക്കേമാന് ക്കേജ�ബ് 
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ

400 11/2019,

12/2019,

01/2020,

02/2020,

03/2020,

04/2020,

22 8,800

2 ക്രശീ മനു ടെജ         
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ

320 34 10,880

3 ക്രശീ ക്കേദവിലാൽ  ഡി            
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ്

320 118 37,760

4 ക്രശീമതി ശാരി ക്രപകാശ്    
അസിX' ്

320
104 33,280
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05/2020,

06/2020,

07/2020

5 ക്രശീമതി കീർത്തി രാമചക്ര{ന്
ക്ലറി�ൽ അസിX' ്

250 34 8,500

6 ക്രശീമതി ലീബാ എം                
അസിX' ്

320 72 23,040

7 ക്രശീ ക്കേജ�ബ് ടെചറിയാന്
ക്ലറി�ൽ അസിX' ്

250 153 38,250

8 ക്രശീ അജി ഹനീഫ് 
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ

320 119 38,080

 4

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in camp of VI semester
CBCS/CBCSS  UG  March  2020,  V,  VI  UG(Pvt.)  CBCSS  March
2020, IV Semester PG CSS June 2020, I Semester BEd January
2020 at Govt. College, Thripunithura. 

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 08.06.2020 മുതൽ  05.01.2021 വടെര

ഡാന് നം. 146

വൗച്ചർ നം. 390729/26.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ മുരളീധരന് എം വി
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 400

06/2020,

07/2020,

08/2020,

09/2020,

10/2020,

11/2020,

12/2020,

01/2021

126 50,400

2 ക്രശീ രഞ്ജിനി പണി�ർ
അസിX' ് 320 120 38,400

3 ക്രശീ അജിത് ടെക
അസിX' ് 320 43 13,760

4 ക്രശീമതി വീണ എസ്
അസിX' ് 320 137 43,840

5 ക്രശീ ബാബു �ി ആർ
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 134.5 33,625

6 ക്രശീ ജയകുമാർ പി ടെക
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 17 4,250

7 ക്രശീ എൽക്കേദാ സി ഐ
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 43 10,750

5

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in camp of VI semester
CBCS/CBCSS UG March 2020, V, VI CBCS/CBCSS UG(Pvt.) March
2020 at Nirmala College, Muvattupuzha

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020
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കാലയളവ് 08.06.2020 മുതൽ  05.01.2021 വടെര

ഡാന് നം. 144

വൗച്ചർ നം. 390730/26.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ നിസാർ ടെക എ
ഓഫീസ് അസിX' ് 250

06/2020,

07/2020,

08/2020,

09/2020,

10/2020,

11/2020,

12/2020,

01/2021

137 34,250

2 ക്രശീമതി സൂരPാ ടെക എം
ഓഫീസ് അസിX' ് 250 135.5 33,875

3 ക്രശീമതി രമPാ �ി എം
അസിX' ് 320 14 4,480

4 ക്രശീ വിഷ്ണു വിജയ്
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 43 13,760

5 ക്രശീമതി ദിവPാ ബി നായർ
അസിX' ് 320 111 35,520

6 ക്രശീ ടെഫബിന് ടെക എം
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 40 12,800

7 ക്രശീ ഷിബിന് ക്കേപാൾ
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 39 12,480

8 ക്രശീ ക്കേജPാതിസ് സി
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 106 33,920

9 ക്രശീ അരവി{് ക്കേജാണി
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 95.5 30,560

6 

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in camp of VI semester
CBCS/CBCSS UG March 2020, V, VI CBCS/CBCSS UG(Pvt.) March
2020,  Off  Campus  Supply.(Mercy  Chance)  Oct.2019  at
St.Thomas College, Kozhenchery 

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 08.06.2020 മുതൽ  05.01.2021 വടെര

ഡാന് നം. 148

വൗച്ചർ നം. 390735/06.03.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ അജി ഹനീഫ്
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 06/2020, 135 43,200
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07/2020,

08/2020,

09/2020,

10/2020,

11/2020,

12/2020,

01/2021

2 ക്രശീ ക്കേദവിലാൽ ഡി
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 118 37,760

3 ക്രശീ ഹരി എം
അസിX' ് 320 114 36,480

4 ക്രശീ ജയക്രപകാശ് പി ജി
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 43 10,750

5 ക്രശീ അൽ റിജുന് ടെവള്ളിക്കേശ്ശരി
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 132 42,240

6 ക്രശീമതി ദീപാ കൃഷ്ണ
അസിX' ് 320 40 12,800

8 ക്രശീമതി സൗമP സദാന{ന്
അസിX' ് 320 15 4,800

7

കPാമ്പിടെ' 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in camp of IV semester
5 year  LLB Reg./Supply.  October 2020,  II,  IV  Semester  LLM
November 2020 at Govt. Law College, Ernakulam

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 12.01.2021 മുതൽ  15.02.2021 വടെര

ഡാന് നം. 144

വൗച്ചർ നം. 390731/26.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീമതി സബിതാ ക്കേമാഹന്
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320

01/2021,

02/2021

27 8,640

2 ക്രശീ സതീശന് ടെക ടെക
അസിX' ് 320 21 6,720

3 ക്രശീ ജയകുമാർ പി ടെക
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 26 6,500

4 ക്രശീ ജാക്സൺ സി ടെജ
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 26 8,320

8 

കPാമ്പിടെ' 
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in camp of IV semester 
BEd. July 2020 at St.Joseph’s College, Ernakulam

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 12.01.2021 മുതൽ  15.02.2021 വടെര

ഡാന് നം. 87

വൗച്ചർ നം. 325462/10.11.2020
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ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീമതി രഞ്ജിനി ക്കേഗാപകുമാർ
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320

01/2021,

02/2021

16 5,120

2 ക്രശീ ജയകുമാർ പി ടെക
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 18 4,500

3 ക്രശീമതി പാർവതി പി ജി
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 18 5,760

9

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA  to  camp  officials  participating  in  HVSS  camp  of  I
semester BEd. January 2020 at Mt.Carmel College of Teacher
Education, Kottayam

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 12.01.2021 മുതൽ  15.02.2021 വടെര

ഡാന് നം. 144

വൗച്ചർ നം. 390732/26.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ ക്രശീജിത്ത് എസ്           
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320

01/2021,

02/2021

15 4,800

2 ക്രശീമതി മായ ടെക ആർ            
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 15 4,800

3 ക്രശീമതി സൂരP എസ്                     
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 15 4,800

10

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of various
semster  LLB  &  LLM  Oct/Nov  2019  at  Govt.  Law  College,
Ernakulam

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 12.01.2021 മുതൽ  15.02.2021 വടെര

ഡാന് നം. 70

വൗച്ചർ നം. 300263/12.10.2020
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ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീമതി വിദPാ വി ദാസ്                 
അസിX' ് 320

01/2021,

02/2021

98 31,360

2 ക്രശീമതി ദീപാ ടെക ജി                    
അസിX' ് 320 107 34,240

3 ക്രശീമതിപാർവതി പി ജി 
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 107 34,240

4 ക്രശീമതി ക്രശീരഞ്ജിനി ക്കേഗാപകുമാർ
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 107 34,240

11

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of III, V, IX
Sem. Barch Exam November 2019 at SCMS College, Aluva

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 24.02.2021 മുതൽ  21.03.2021 വടെര

ഡാന് നം. 32

വൗച്ചർ നം. 300138/08.07.2020

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീമതി ഷൺമുഖക്രപിയ എ 
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320

02/2021,

03/2021

17 5,440

2 ക്രശീമതി സബിതാ ക്കേമാഹന്
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 18 5,760

3 ക്രശീ വിജുക്കേമാന് എം ആർ 
ഓഫീസ് അസിX' ് 250 18 4,500

12 

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of III & IV
Semester CBCS/CBCSS UG Oct.2019, III, IV Semester BA/Bcom
CBCS(Pvt.) July 2019, I and II Sem PG CSS Novemeber 2019, I &
II  PG (Pvt.)  October 2019,  III,  IV CBCSS(Pvt.)  Supplementary
August 2019 at Chinmaya Vidyapeeth of Arts & Commerce,
Thripunithura

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 27.11.2019 മുതൽ    20.08.2020 വടെര

ഡാന് നം. 116

വൗച്ചർ നം. 325568/11.01.2021
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ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ സഞ്ജന് എ എസ്                
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 400

11/2019,

12/2019,

01/2020,

02/2020,

03/2020,

04/2020,

05/2020,

06/2020,

07/2020,

08/2020

140.5 56,200

2 ക്രശീ സുക്കേരഷ് ബാബു സി എ 
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 30 7,500

3
ക്രശീ ഷാജി എന് വി                   
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 132 33,000

4 ക്രശീമതി രഞ്ജിനി പണി�ർ 
സീ.ക്കേക്രഗ.അസിX' ് 320 38.5 12,320

5 ക്രശീ ബാബു �ി ആർ                      
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 42 10,500

6 ക്രശീ അജിത് ടെക             
സീ.ക്കേക്രഗ.അസിX' ് 320 31.5 10,080

7 ക്രശീമതി മഞ്ജുഷ പി വി                 
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 51 16,320

8 ക്രശീ ഷിന് ക്കേറായ്                         
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 150 48,000

9 ക്രശീമതി സിന്ധു സി ബി                
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 320 164 52,480

13

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of (HVSS) ,
II  Semester,  IV  semester  CBCSS/CBCS  UG  April  2019,  II
Semester PG CSS June 2019, III & IV PG (Private) July 2019 at
Chinmaya Vidyalaya College, Thripunithura

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 02.08.2019 മുതൽ    23.11.2019 വടെര

ഡാന് നം. 44

വൗച്ചർ നം. 390274/27.08.2020

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ സഞ്ജന് എ എസ്                  
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 400 08/2019,

09/2019,

10/2019,

11/2019,

75.5 30,200

2 ക്രശീ ഷാജി എന് വി                      
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 78 19,500

3 ക്രശീ സതീശന് ടെക ടെക        
അസിX' ് 320 55 17,600
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4 ക്രശീമതി ഇ{ിരാക്കേദവി ടെക             
അസിX' ് 320 55 17,600

5 ക്രശീമതി അഖില ഇ ബി                 
കമ്പPൂട്ടർ അസിസിറ്റ' ് 250 16 4,000

14

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA to camp officials participating in the camp of III & IV
Semester  CBCS/CBCSS  UG Oct.2019,  III,  IV  CBCS (pvt.)  July
2019,  I  &  III  Semster  PG  CSS  Nov.2019,  I  &  II  PG  (Pvt.)
Oct.2019, III & IV CBCSS (Pvt.) Supply. Aug.2019 at UC College,
Aluva

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 27.11.2019 മുതൽ    24.07.2020 വടെര

ഡാന് നം. 144

വൗച്ചർ നം. 390728/26.02.2021

ക്രകമ
നം.

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീ സിജു ക്കേജാസ് എം               
ടെ�ക്നി�ൽ അസിX' ് 320

11/2019,

12/2019,

01/2020,

02/2020,

03/2020,

04/2020,

05/2020,

06/2020,

07/2020

151 48,320

2 ക്രശീമതി നീതു ശിവന്                   
അസിX' ് 320 35 11,200

3 ക്രശീ ഹരികൃഷ്ണന് എം പി 
അസിX' ് 320 61 19,520

4 ക്രശീ സൂരജ് പി എസ്                    
അസിX' ് 320 34 10,880

5
ക്രശീ ബിജു മാതPു              
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 117 37,440

6 ക്രശീമതി മൈഖറുന്നീസാ സി ടെജ     
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 43 10,750

7 ക്രശീമതി രാജിക്കേമാൾ �ി ആർ         
ക്ലറി�ൽ അസിX' ് 250 43 10,750

8 ക്രശീമതി സിനി പി എസ്                 
കമ്പPൂട്ടർ അസിX' ് 250 151 37,750

9 ക്രശീ ജാക്സൺ സി ടെജ           
സീനി.ക്കേക്രഗഡ് അസിX' ് 320 151 48,320
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(2) പരീക്ഷ  ക്കേപ2റുകൾ  മൂലPനിർണ്ണയം  ന�ത്തിയ  അദ്ധPാപകരുടെ�   
ക്രപതിഫല ബില്ലുകൾ   തRാറാ�ുന്നതിന ് കPാമ്പസിൽ  ക്രപക്കേതPക  
കPാമ്്പ സംഘ�ി2ിച്ച് അധികക്കേവതനം നൽകുന്നു.

1

കPാമ്പിടെ'
വിശദാംശം

TA/DA  to  camp  officials  participating  in  the  camp  of
encashing  the  remuneration  of  teachers,  attending  the
valuation  camp  of  III  &  IV  Semster  UG  CBCS/CBCSS,
October 2019

യു.ഒ.നമ്പർ 2473/EN 1/2020/M.G.U, 10.06.2020

കാലയളവ് 10/2020 

ഡാന് നം. 87

വൗച്ചർ നം. 325463/10.11.2020

ക്രകമ
നം

ക്കേപര്
ഉക്കേദPാഗക്കേ2ര് 

ഡി.എ.
(₹) മാസം

കPാമ്പിൽ
ഹാജരായ
ദിനങ്ങൾ 

നൽകിയ
തുക
(₹)

1 ക്രശീമതി സുക്കേലഖ എന് എസ്        
അസിX' ് 320

10/2020

15 4,800

2 ക്രശീ ഷിക്കേജാ ക്കേബബി             
അസി.ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 15 4,800

3 ക്രശീമതി റസിയാ എസ് ഇക്രബാഹിം 
ടെസക്ഷന് ഓഫീസർ 320 15 4,800

കPാമ്പ ് ന�ത്തി2 ് സംബന്ധിച്ച ് വPക്തമായ  മാനദണ്ഡങ്ങൾ

നിശ്ചയിക്കേ�?തും  അധിക  സാമ്പത്തിക  ബാധPത  ഒഴിവാ�ുന്നതിന്

ന�പ�ികൾ തു�ർവർഷങ്ങളിൽ സ്വീകരി�ുകയും ടെചക്കേR?തുമാണ്. 

3 – 17 അക്വയർ  (Acquire)  സ്ക്കേകാളർഷി2 ് -  പദ്ധതി  ന�ത്തി2്
പരാജയം - ഉക്കേEശലക്ഷPം മൈകവരിച്ചില്ല  ടെചലവഴി�ാത്ത
തുക സർ�ാരിക്കേല�് തിരിടെക അ�വാ�ിയില്ല.

സൂചന   : ഫയൽ നം. എ സി എ VI/3/553/SNIFSS/2010

സാമൂഹPശാസ്ക്രത  വിഷയങ്ങളിൽ  വിദPാർത്ഥികളുടെ�  അഭിരുചി

വളർത്തുന്നതിനും ഗക്കേവഷണം ക്കേക്രപാത്സാഹി2ി�ുന്നതിനും ക്കേകരള സർ�ാർ

ആവിഷ്കരിച്ച  പദ്ധതിയായിരുന്നു  അക്വയർ  സ്ക്കേകാളർഷി2 ് പദ്ധതി.

ക്കേകരളത്തിടെല  സർവ്വകലാശാലകളിടെല  ഒന്നാം  വർഷ  ബിരുദ

വിദPാർത്ഥികളിൽ  നിന്നും  ക്കേമൽ  പരാമർശിത  വിഷയങ്ങളിൽ  അഭിരുചി
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ഉള്ളവടെര കടെ?ത്തി അവർ�് സ്ക്കേകാളർഷി2്, ബു�് അലവന്സ് എന്നിവ

നൽകുക,  വിഷയ  വിദഗ്ധരുമായി  ചർച്ചകൾ,  ടെക്ര�യിനിംഗ ് ക്ലാസുകൾ

ന�ത്തുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾടെ2�ുത്തിയിരുന്നത്.  പദ്ധതിയുടെ�

ന�ത്തി2ിനും  ഏക്കേകാപനത്തിനുമായി  സംസ്ഥാന  സർ�ാർ  ടെതരടെഞ്ഞ�ു-

ത്തത് മഹാതമാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലക്കേയയും പദ്ധതിയുടെ� സംസ്ഥാനതല

ക്കേകാർഡിക്കേനറ്ററായി  ടെക്രപാ.  ക്കേഡാ.  ക്രശീ  പി  സനൽ  ക്കേമാഹനടെനയുമായിരുന്നു.

സർവ്വകലാശാല  തലത്തിൽ  തിരടെഞ്ഞ�ുത്ത  വിദPാർത്ഥികളിൽ

നിന്നും  സർവ്വകലാശാല  തലത്തിലും  സംസ്ഥാന  തലത്തിലും  കPാമ്്പ

ന�ത്തി  ടെതരടെഞ്ഞ�ുത്ത  വിദPാർത്ഥികൾ� ് 10  മാസക്കേത്ത� ് ₹  1,000/-

സ്ക്കേകാളർഷി2്, ₹ 5,000/- -  യുടെ� ബു�് അലവന്സ് എന്നിവ നൽകുവാന്

പദ്ധതി ക്രപകാരം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

പദ്ധതി  ടെചലവിക്കേല�ായി  ആടെക  ₹  1,20,00,000/-  സർ�ാർ

സർവ്വകലാശാല  ഫ?ിക്കേല� ് മൈകമാറി  നൽകിയിരുന്നു  സ.ഉ.(ആർ.�ി.)

നം.1263/2010/ഉ.വി.വ./28.06.2010,  സ.ഉ.(ആർ.�ി.)നം.1511/2011/ഉ.വി.വ./

19.10.2011).  തു�ർന്ന ് ചുവടെ�  ക്കേചർ�ും  ക്രപകാരം  വിവിധ  സർവ്വകലാശാല

ഉത്തരവുകളുടെ�  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  പദ്ധതി  ന�ത്തി2ിനായി  ക്കേകാർഡി-

ക്കേനറ്റർ�് ആടെക ₹ 52,50,000/- മൈകമാറിയിരുന്നു.

ക്രകമ
നം. സർവ്വകലാശാല ഉത്തരവ് നം. തുക (₹)

1 4967/Ac AVI/3/553/SNFSS/2010/Acad/08.10.2010 6,00,000.00

2 1957/Ac AVI/3/553/SNFSS/2010/Acad/11.04.2011 15,50,000.00

3 1110/Ac AVI/3/553/SNFSS/2010/Acad/09.03.2012 20,00,000.00

4 6221/Ac AVI/3/553/SNFSS/2010/Acad/11.12.2014 8,00,000.00

5 സർവകലാശാല ഉത്തരവ് ലഭPമല്ല 3,00,000.00

ആടെക 52,50,000.00

പദ്ധതി�ായി ചുവടെ� ക്കേചർ�ും ക്രപകാരം തു�ർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ

തുക ടെചലവഴിച്ചിരുന്നു.
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വർഷം തുക (₹)

2010 - 2011 9,33,988.00

2011 - 2012 16,08,000.00

2012 - 2013 18,18,346.00

ആടെക 43,60,334.00

സർ�ാർ  അനുവദിച്ച  ഫ? ് ലഭPമായിരുന്നിട്ടും  പദ്ധതിക്രപവർത്തനം

ഒന്നും  തു�ർന്ന ് ന�ന്നില്ല.  ക്കേകാർഡിക്കേനറ്ററുടെ�  ആവശPക്രപകാരം  ₹  8,00,000/-

11.12.2014 - ൽ സർവ്വകലാശാല മൈകമാറി നൽകിയിരുന്നുടെവSിലും �ി തുക

ടെചലവഴി�ാടെത ഇതുൾ2ടെ� ബാ�ി തുക ₹  12,33,030/-  സർവകലാശാല

ഫ?ിക്കേല�് തിരിടെക അ�വാ�ിയിരുന്നു. 

18.03.2020  -  ടെല  സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് നം.517/AVI/3/533/

SNIFSS/2010/അ�ാദമി�്.  ക്രപകാരം ക്കേക്രപാജക്�ിന് ടെചലവഴിച്ച ₹ 43,60,334/-

അംഗീകരി�ുകയും  ക്രപസ്തുത  ക്കേക്രപാജക്�ിനായി  ക്കേകാർഡിക്കേനറ്റർ�്

ആടെക അനുവദിച്ച താൽ�ാലിക മുന്കൂർ ₹52,50,000/-  സർവ്വകലാശാല

ക്രകമീകരി�ുകയും  ടെചയ്തിരുന്നു.  തു�ർന്ന ് 29.10.2021  -  ടെല

സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് നം.732 എ VI/3/2021/അ�ാദമി�്.  ക്രപകാരം

സർവ്വകലാശാല  ഫ?ിൽ  ബാ�ിയുള്ള  ₹  76,39,666/-  -  യും  03.02.2012

മുതൽ ആർജിച്ച ബാS് പലിശയായ ₹ 18,35,873/-  ഉൾടെ2ടെ� ₹ 94,75,539 /-

സർ�ാരിക്കേല� ് തിരിടെക  അ��ുവാന്  ഉത്തരവായിരുന്നു.  എന്നാൽ

സർ�ാരിൽ  നിന്നും  ക്രപസ്തുത  ക്കേക്രപാജക്�ിനായി  ലഭിച്ച  ഫ?്

നിക്കേക്ഷപിച്ചിരുന്ന ബാS് അടെ�ൗ?ിൽ  (Earmarked Fund -  67167956413)

നിലവിൽ നീ�ിയിരി2് ₹  40,12,715/-  ആയിരുന്നതിനാൽ  സർവ്വകലാശാല-

യുടെ� ക?ിജ' ്ഫ?് അ�ൗ?ിൽ (അ�ൗ?് നം. 67000310447) നിന്നും

തുക സർ�ാരിക്കേല�് അ�വാ�ുവാന് ഉത്തരവായിരുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ�  ആദP  ഘട്ടത്തിൽ  ടെതരടെഞ്ഞ�ുത്ത  വിദPാർത്ഥികൾ�്

സ്ക്കേകാളർഷി2്,  ബു� ് അലവന്സ ് എന്നിവ  നൽകുന്നതിനും  മറ്റ്
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അനുവബന്ധ  ടെചലവുകൾ�ും  മാക്രതമാണ ് പദ്ധതി  പണം

ടെചലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ആസൂക്രതണം ടെചയ്ത് ന�2ിലാ�ിയതിടെല പിഴവ് മൂലം

പദ്ധതി പരാജയടെ2�ുകയാണു?ായത്. പദ്ധതി പണം സർവ്വകലാശാലയുടെ�

പ�ൽ  ഉ?ായിരുന്നിട്ടും  പദ്ധതി  മുക്കേന്നാട്ട ് ടെകാ?ുക്കേപാകുന്നതിനുള്ള

യാടെതാരു  ന�പ�ിയും  ക്കേകാർഡിക്കേനറ്ററുടെ�  ഭാഗത്തു  നിന്ന ് ഉ?ാവുകക്കേയാ,

ക്കേമൽ  നിർക്കേദശം  നൽകി  പദ്ധതി  തു�ർന്ന ് ന�2ിലാ�ുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ി

സർവ്വകലാശാല സ്വീകരി�ുകക്കേയാ ടെചയ്തില്ല. 

പദ്ധതി� ് ക്കേവ?ി  സർവകലാശാല  ആരംഭിച്ച  ബാS ് അ�ൗ?ിൽ

2012 മുതൽ ക്രകഡിറ്റ് ടെചയ്തിരുന്ന പലിശ ഉൾടെ2ടെ�യുള്ള തുകയായിരുന്നു

ക്കേകാർഡിക്കേനറ്റർ  സർവ്വകലാശാല  ഫ?ിക്കേല� ് തിരിടെക  അ�വാ�ിയത്.

പദ്ധതി  ന�ത്തി2ിന ് ക്കേകാർഡിക്കേനറ്റർ� ് മുന്കൂറായാണ ് സർവ്വകലാശാല

ഫ?ിൽ  നിന്നും  തുക  അനുവദിച്ചിരുന്നത്.  ആയവ  ക്രകമീകരി�ുന്നതിന്

കാലതാമസവും  ഉ?ായിരുന്നു.  എന്നാൽ  ആയതിന ് ചട്ടക്രപകാരമുള്ള

പിഴ2ലിശ ഈ�ാ�ിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി ക്രപവർത്തനം നിലച്ച സാഹചരPത്തിൽ പദ്ധതി�് അനുവദിച്ച

തുക സർവ്വകലാശാല വകമാറ്റി ടെചലവഴിച്ചിട്ടു?്. സർ�ാരിക്കേല�് തിരിടെക

അ�വാ�ാനുള്ളത ് ₹  94,75,539/-  -  യാണ്.  ക്കേമൽ  അപാകങ്ങൾ�്

വിശദീകരണം  ആവശPടെ2ട്ടുടെകാ?ും  സർ�ാരിക്കേല� ് തുക  തിരിടെക

അ�വാ�ിയതിടെ'  വിശദാംശം  ആവശPടെ2�ുടെകാ?ും  നൽകിയ

ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി� ് (നം.13/08.07.2022)  സർവ്വകലാശാല  മറുപ�ി

ഹാജരാ�ിയില്ല.  ക്രപസ്തുത  തുക  അ�ിയdിരമായി  സർ�ാരിക്കേല�്

അ�വാക്കേ�?തും വിവരം ഓഡിറ്റിടെന അറിയിക്കേ�?തുമാണ്.

3 – 18 ഓൺമൈലന് ക്കേചാദP  ബാS് ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ  -  പരീക്ഷാ
ന�ത്തി2ിന ് സമക്രഗമായ  ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ
തRാറാ�ുന്നത് പരിഗണിക്കേ�?താണ്.

സർവ്വകലാശാലയിൽ  ബിരുദ,  ബിരുദാനdര  -  ബിരുദ  ക്കേക്രപാക്രഗാ-

മുകൾ� ് വPതPസ്ത  ഓൺമൈലന്  ക്കേചാദPബാS ് ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയറുകളാണ്

നിലവിൽ  ഉപക്കേയാഗിച്ച ് വരുന്നത്.  ഇവ  തRാറാ�ിയിരി�ുന്നത്
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ഐ.പി.എസ്.ആർ. ടെസാലPൂഷന്സ്, ക്കേകാട്ടയം എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. QnSmart

എന്ന  ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ  തRാറാ�ുന്നതിന ് സർവ്വകലാശാല  ചുവടെ�

ക്കേചർ�ും ക്രപകാരം തുക ടെചലവഴിച്ചിട്ടു?്.

വർഷം തുക(₹) ക്കേക്രപാക്രഗാം

2018 - 2019 14,86,800.00 ബിരുദം

2019 - 2020 11,80,000.00 ബിരുദാനdര ബിരുദം

ആടെക 26,66,800.00

 ബിരുദ  ക്കേക്രപാക്രഗാമുകൾ� ് 2018  -  2019  –  ൽ  വാങ്ങിയ  ക്കേസാഫ്റ്റ്

ടെവയറിൽ പി.ജി.  ക്കേക്രപാക്രഗാമുകൾ�് ആവശPമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ്

2019  -  2020  വർഷം  പി.ജി.  ക്കേക്രപാക്രഗാമുകൾ�ുള്ള  ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ

നിർമ്മിച്ചത്.(സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് നം.3641/ADB4/20/MGU/14.08.2020,

വൗച്ചർ നം.200630,200631,200632/20.08.2020) ക്കേസാഫ്റ്റ് ടെവയറിനാവശPമായ

ടെമയി'നന്സ ് ഐ.പി.എസ്.ആർ.ടെസാലPൂഷന്സ ് നൽകുടെമന്നും  ഇതിനാ-

വശPമായ  കരാർ  ഓക്കേരാ  വർഷവും  പുതു�ണടെമന്നുമാണ ് കരാറിൽ

വPവസ്ഥ ടെചയ്തിരുന്നത ് (12.06.2020 -  ടെല കരാർ  11.11.2019  മുതൽ ഒരു

വർഷം).  ക്രപസ്തുത  ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ  നിലവിൽ  കാരPക്ഷമമായി  ക്രപവർ

ത്തി�ുന്നുടെ?ന്നും വാറ'ി കാലയളവിനു ക്കേശഷം എ.എം.സി. വPവസ്ഥകൾ

ക്രപകാരം ക്കേസാഫ്റ്്റ ടെവയർ സക്കേ2ാർട്ട് ലഭി�ുന്നുടെ?ന്നും ക്കേചാദPബാSിക്കേല�്

ആവശPമായ ക്കേചാദPങ്ങൾ/Course  Outcome  അദ്ധPാപകർ തRാറാ�ി നൽ

കുന്നുടെ?ന്നും  ഇതുസംബന്ധിച്ച ് നൽകിയ  ഓഡിറ്റ ് എന്ക്വയറി�്

(നം.18/29.07.2022) മറുപ�ി നൽകിയിട്ടു?്. എന്നാൽ ബിരുദ, ബിരുദാനdര -

ബിരുദ  ക്കേക്രപാക്രഗാമുകൾ� ് ക്രപക്കേതPകം  ക്രപക്കേതPകം  ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ

തRാറാ�ുന്നതിന ് പകരം  ദീർഘകാലക്കേത്ത�് ക്രപക്കേയാജനക്രപദമാകും  വിധം

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  ടെമാത്തത്തിലുള്ള  പരീക്ഷാ  ന�ത്തി2ിനായി

സമക്രഗമായ  ഒരു  ക്കേസാഫ്റ്റ ് ടെവയർ  തRാറാ�ുന്നത ് സർവകലാശാലയ്�്

പരിഗണി�ാവുന്നതാണ്.
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3 – 19 സർവ്വകലാശാലയുടെ�  അ�ാദമിക ് ക്കേകക്ര{ങ്ങൾ
സ്ഥാപിത ലക്ഷPം  മൈകവരിച്ചിട്ടില്ല.

വിവിധ  ക്കേമഖലകളിൽ  ഗക്കേവഷണം  ക്കേക്രപാത്സാഹി2ി�ുക,  ഉന്നത

പഠനത്തിന് സാഹചരPടെമാരു�ുക എന്നിവ ലക്ഷPമിട്ട് സർവ്വകലാശാലയുടെ�

ആഭിമുഖPത്തിൽ  ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള  അ�ാദമിക ് ക്കേകക്ര{ങ്ങളിൽ  ഏതാനം

ചിലത ് വിവിധ  കാരണങ്ങളാൽ  ക്രപവർത്തനം  നിലച്ച  അവസ്ഥയിലാണ്.

സംസ്ഥാന  സർ�ാർ  അനുവദിച്ച  ക്രഗാ'  ് ഉപക്കേയാഗടെ2ട്ടുത്തി  ആരംഭിച്ച

ക്രപസ്തുത  സ്ഥാപനങ്ങൾ  വരുമാന  ക്കേക്രസാതസ്സുകളുടെ�  അഭാവത്തിൽ

നിലവിലുള്ള  ജീവന�ാടെര  നിലനിർത്തുന്നതിനും,  പുതിയ  ജീവന�ാടെര

നിയമി�ുന്നതിനും,  പുതിയ ക്കേകാഴ്സുകൾ ആരംഭി�ുന്നതിനും ഗക്കേവഷണം

തു�രുന്നതിനും  സാധി�ാത്ത  അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്.  ഇതു  കൂ�ാടെത

ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാടെത  പദ്ധതികൾ  ആവിഷ്കരിച്ച ് ന�2ാ�ിയതും

ഇവയുടെ�  ക്രപവർത്തനടെത്ത  ബാധിച്ചിട്ടു?്.  ഇവ  സംബന്ധിച്ച  വിശദാംശം

ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു 

1. ഇ'ർ യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ടെസ'ർ ക്കേഫാർ സയന്സ് ഓഫ് മPൂസി�്

സംഗീതത്തിടെക്കേ'യും  വാക്കേദPാപകരണങ്ങലിലൂടെ�യുള്ള ശബ്ദവീചിക-

ളുക്കേ�യും  സർവ്വക്കേതാന്മുഖ  അപക്രഗഥനം  മുന്നിർത്തിയുള്ള  ഗക്കേവഷണം

ലക്ഷPമിട്ട ് രൂപീകൃതമായ  സ്ഥാപനമാണ ് ഇത്.   സംഗീതത്തിക്കേ'യും

സംഗീക്കേതാപകരണങ്ങളുക്കേ�യും  പാരമ്പരPവും  സംഗീക്കേതാപകരണങ്ങളുടെ�

നിർമ്മാണത്തിടെല  ശാസ്ക്രതീയതയും  വിവിധ  ശാസ്ക്രത  ശാഖകളുമായുള്ള

ബന്ധവും  വിശകലനം  ടെചRുന്ന  ആഴക്കേമറിയതും  ഗഹനവുമായ

ഗക്കേവഷണവും  പഠനവുമാണ ് ടെസ'ർ  വിഭാവന  ടെചRുന്നത്.  എന്നാൽ

സ്ഥാപനം  രൂപീകൃതമായിട്ട ് ഒന്പതു  വർഷങ്ങൾ  പിന്നിട്ടിട്ടും  ലക്ഷP

ക്രപാപ്തിയ്� ് ഉതകുന്ന  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  ഒന്നും  ന�ന്നിട്ടില്ല.  ടെസ'റിടെ'

ക്രപവർത്തനങ്ങൾ� ് അതPdാക്കേപക്ഷിതമായ  റിസർച്ച ് Xുഡിക്കേയാ

നാളിതുവടെര  സജ്ജമായിട്ടില്ല.  സംഗീതവും  സംഗീക്കേതാപകരണങ്ങളുമായി

ബന്ധടെ2ട്ട  അറിവും  അഭിരുചിയും  സാക്കേSതിക  മൈവദഗ്ധPവുമുള്ള

ജീവന�ാരുടെ�  അഭാവം  ടെസ'റിടെ'  ക്രപവർത്തനടെത്ത  ക്കേദാഷകരമായി

ബാധി�ുന്നു.  നിലവിൽ  ടെസ'റിടെ'  Xാഫായി  ഡയറക്�ർ  മാക്രതമാണ്
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ഉള്ളത്.  സംഗീക്കേതാപകരണ  നിർമ്മാണത്തിൽ  വിദഗ്ദർ,  സൗ?്

എഞ്ചിനീയർമാർ,  റിസർച്ച ് മൈഗഡുകൾ  തു�ങ്ങിയവരുടെ�  ക്കേസവനം

ടെസ'റിന ് ആവശPമാണ്.  ടെസ'റിടെ'  ക്രപവർത്തന  ക്കേമഖലകൾ

ടെമച്ചടെ2�ുത്തുന്നതിനും  വിപുലടെ2�ുത്തുന്നതിനും  ക്രകിയാത്മകമായ

ന�പ�ികൾ സ്വീകരി�ുന്നതിക്കേല�് സർവ്വകലാശാല അധികാരികളുടെ� ക്രശദ്ധ

ക്ഷണി�ുന്നു.

2. ഇന്Xിറ്റ്യൂട്്ട ഓഫ് റിസർച്്ച ഇന് ക്കേലണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി (IRLD)

പഠനമൈവകലP  ക്കേമഖലയിൽ  ക്രകിയാത്മകമായ  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ

ന�ത്തുകയും  സമൂഹത്തിടെ'  സുസ്ഥിരവും  സംക്കേയാജിതവുമായ

വളർച്ചയ്�ായി നിരdരമായ വിജ്ഞാക്കേനാൽപാദനത്തിലൂടെ� വPക്തികളുടെ�

മൈവജ്ഞാനികവും  വികസനപരവുമായ  ആവശPങ്ങടെള  പൂർത്തീ-

കരി�ുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിടെ' ലക്ഷPം.

പഠനം,  പഠനപക്രകിയ,  പഠനത്തിടെല  ക്രകമഭംഗം  എന്നീ  ക്കേമഖലകളിൽ

ഗക്കേവഷണം ന�ത്തി ശാസ്ക്രതീയമായ കടെ?ത്തലുകൾ ന�2ിൽ വരുത്തുക,

പഠനക്രപശ്നങ്ങളും  പഠനടെടെവകലPങ്ങളും  അഭിമുഖീകരി�ുന്നവരിൽ

പഠനവും ഗക്കേവഷണവും ന�ത്തുക,  പഠനടെടെവകലPങ്ങൾ അനുഭവിയ്�ുന്ന

വിദPാർത്ഥികളിലും  അവരുടെ�  മാതാപിതാ�ളിലും  അവക്കേബാധ

ക്രപവർത്തനങ്ങൾ ന�ത്തുക,  പഠനടെടെവകലPമുള്ളവടെര തിരിച്ചറിയുന്നതിനും

പരിഹാരക്കേബാധനത്തിനും  ആവശPമായ  നൂതന  സമീപനങ്ങളും

ഉപകരണങ്ങളും വികസി2ി�ുക എന്നിവയാണ് സ്ഥാപിത ലക്ഷPം. സ്ഥാപന

ഡയറക്�ർ  മാക്രതമാണ ് നിലവിൽ  ജീവന�ാരനായി  സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത്.

ജീവന�ാരുടെ� അഭാവം സ്ഥാപനത്തിടെ' ഗക്കേവഷണവും ഭരണപരവുമായ

ക്രപവർത്തനങ്ങടെള  വളടെര  ക്രപതികൂലമായി  ബാധി�ുന്നു?്.  സ്കൂൾ  ഓഫ്

ബിക്കേഹവിയറൽ  സയന്സിടെല  ഫാ�ൽറ്റി  ടെമമ്പർമാരും  ഗക്കേവഷകരുമാണ്

ഇക്കേ2ാൾ  സ്ഥാപനത്തിടെല  പഠനഗക്കേവഷണ  കാരPങ്ങളിൽ  സഹായകരമായി

ക്രപവർത്തിച്ചു വരുന്നത്.
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3. നാഷണൽ ഇന്Xിറ്റ്യൂട്്ട ഓഫ് �ാ' ്സയന്സ് ടെ�ക്ക്കേനാളജി  
(NIPST)

ശാസ്ക്രത  അ�ിത്തറയിൽ  ഊന്നിടെ�ാ? ് അdാരാഷ്ക്ര�തലത്തിൽ

മികച്ച  പഠനഗക്കേവഷണ  സാഹചരPങ്ങൾ  സസPശാസ്ക്രതപഠിതാ�ൾ�്

നൽകുക,  സസPസമ്പത്തിടെന  പരിസ്ഥിതി  സdുലിതമായ  സാക്കേSതിക-

വിദPയുടെ� വികസനത്തിനായി ഉപക്കേയാഗടെ2�ുത്തുക തു�ങ്ങിയ ലക്ഷPങ്ങൾ

മുന്നിർത്തി  2014  -  ൽ  സർവ്വകലാശാലയിൽ  ആരംഭിച്ച  സ്ഥാപനമാണ്

നാഷണൽ ഇന്Xിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് �ാ' ്സയന്സ് ടെ�ക്ക്കേനാളജി. 

സ്ഥാപനം ഇ'ക്കേക്രഗറ്റഡ് പി.എച്ച്.ഡി.  ഗക്കേവഷണത്തിന് അവസരടെമാരു-

�ുടെമന്ന ് വിഭാവനം  ടെചയ്തിരുടെന്നSിലും  അത ് സാക്ഷാത്കരി�ടെ2ട്ടില്ല.

2017  -  2018  മുതൽ  സ്ഥാപനത്തിൽ  എം.എസ്.സി.  ക്കേകാഴ്സ്

ന�ത്തിയിരുന്നില്ല.  എം.എസ്.സി.  ക്കേകാഴ്സ ് 2021 - 2022  സാമ്പത്തിക വർഷം

പുനരാരംഭിച്ചിട്ടു?്. 2017 - 2018  വർഷം പി.എച്ച്.ഡി.  ക്കേബാട്ടണി�് ക്കേചർന്ന

ര? ് വിദPാർത്ഥികൾ  മാക്രതമാണ ് സ്ഥാപനത്തിൽ  ഇക്കേ2ാൾ

പഠനഗക്കേവഷണത്തിൽ ഏർടെ2�ുന്നത്.

ക്രപധാന  തസ്തികകളിൽ  ജീവന�ാരുടെ�  അഭാവം  സ്ഥാപനത്തിടെ'

സുഗമമായ ക്രപവർത്തനടെത്ത ബാധി�ുന്നു?്.  ക്കേകാർഡിക്കേനറ്റർ മാക്രതമാണ്

സ്ഥാപനത്തിടെല ജീവന�ാരനായുള്ളത്.  അഡ്മിനിസ്ക്കേക്ര�റ്റവ്,  ടെ�ക്നി�ൽ

തസ്തികകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലില്ല.  സ്ഥാപനത്തിടെല ഒരു ഗക്കേവഷണ

വിദPാർത്ഥിയാണ ് നിലവിൽ  അഡ്മിനിസ്ക്കേക്ര�റ്റീവ ് ക്കേജാലികൾ  എല്ലാം

നിർവ്വഹി�ുന്നത്. 02.12.2021 –  ടെല സർവകലാശാല ഉത്തരവ് നമ്പർ.6588/

എഡിഎ.7/2021/എം.ജി.യു,  ക്രപകാരം,  ര? ് ഗX ് ലക്ചറർമാർ,  ഒരു

ലക്കേബാറട്ടറി  Xാഫ്(ടെ�ക്നി�ൽ  അസിX')്  എന്നിവടെര  കരാർ

അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  നിയമി�ുന്നതിനും  ഒരു  ഓഫീസ ് അറ്റന്ഡ'ിടെന

ദിവസ�ൂലി വPവസ്ഥയിൽ നിയമി�ുന്നതിനും ഉത്തരവായിട്ടു?്.  ഓഫീസ്

ക്കേജാലികൾ  ടെചRുന്നതിന ് ഒരു  അസിX'ിടെന  ആവശPടെ2ട്ടിരുടെന്നSിലും

ആയത ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.  പുതിയ  എം.എസ്.സി.  ബാച്ച ് ആരംഭിച്ച്

സ്ഥാപനം പൂർണ്ണക്കേതാതിൽ ക്രപവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന സാഹചരPത്തിൽ ഒരു
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അസിX'ിടെ'  ക്കേസവനം  സ്ഥാപനത്തിന ് ആവശPമാണ്.  നിയമനം

ന�ത്തുന്നതിന് സർവകലാശാല നിലവിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടു?്.  

ടെപാതു  സമൂഹത്തിന ് വളടെരയധികം  ക്രപക്കേയാജനം  ടെചRുന്ന

രീതിയിലുള്ള  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  ആവിഷ്കരിച്ച  ന�2ാ�ുവാന്

സ്ഥാപിതമായ ക്രപസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ� ക്രപവർത്തനത്തിടെല നPൂനതകൾ

കടെ?ത്തുകയും  ആയവ  പരിഹരിച്ച ് ഇവയുടെ�  സ്ഥാപിതലക്ഷPം

മൈകവരി�ുന്നതിന ് ആവശPമായ  പരിഹാരന�പ�ികൾ  സ്വീകരിക്കേ�?-

തുമാണ്.  സർവ്വകലാശാലാ  അധികാരികളുടെ�  സവിക്കേശഷക്രശദ്ധ  ഈ

വിഷയത്തിക്കേല�് ക്ഷണി�ുന്നു. 

3 – 20 സർ�ാർ/സർവകലാശാല ക്രഗാ' ്ലഭPമാകുന്നില്ല  -  ഇ' ർ
യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ടെസ'ർ ക്കേഫാർ ഡിടെസബിലിറ്റി  Xഡീസ്
(IUCDS) - ടെ'  നിലനിൽ 2് ക്രപതിസന്ധിയിൽ

ഡിസബിലിറ്റി  Xഡീസ ് പഠന  ക്കേമഖലയിൽ  സമർതഥരായ

ടെക്രപാഫഷണലുകടെള  സൃഷ്�ി�ുക,  �ി  ക്കേമഖലയിടെല  ഗക്കേവഷണം

ക്കേക്രപാൽസാഹി2ി�ുക, ക്കേദശീയ അdർ ക്കേദശീയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ക്കേചർന്്ന

ഗക്കേവഷണ  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  ന�ത്തുക,  ഈ  ക്കേമഖലുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട്

ക്രപവർത്തി�ുന്നവർ� ് പരിശീലനം  നൽകുക,  തു�ങ്ങി  വിവിധങ്ങളായ

ഉക്കേEശPക്കേത്താ�ു  കൂ�ി  ആരംഭിച്ച  സ്ഥാപനം  നിലവിൽ  സർ�ാർ

ക്രഗാ'ുകളുടെ�യും  സ്ഥായിയായ  വരുമാന  ക്കേക്രസാതസ്സുകളുടെ�യും

അഭാവത്തിൽ  ക്രപവർത്തനം  മുര�ിച്ച  അവസ്ഥയിലാണ്.  സ്ഥാപനത്തിടെ'

സ്ഥാപിക്കേതാക്കേEശPങ്ങടെളാന്നും തടെന്ന പൂർണ്ണമായും ക്കേന�ുവന് സ്ഥാപനത്തിന്

സാധിച്ചിട്ടില്ല.  സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചക്കേ2ാൾ സംസ്ഥാന സർ�ാർ  അനുവദിച്ച

ഒന്നര  ക്കേകാ�ി  രൂപ  ക്രഗാ'ിൽ  ബാ�ി  നിൽ�ുന്ന  തുകയിൽ  നിന്നുമാണ്

നിലവിലും   സ്ഥാപനത്തിടെല  ജീവന�ാരുടെ�  ക്കേവതനം  നൽകി  വരുന്നത്.

നിലവിൽ ഒരു സ്പീച്ച്, അസിX',് ക്കേക്രപാജക്�് അസിX',് ഓഫീസ് അറ്റ'ഡ്

എന്നിവർ മാക്രതമാണ് ജീവന�ാർ ആയിട്ടുള്ളത്.  ഭിന്നക്കേശഷി വിഭാഗത്തിൽ

ടെ2ട്ടവർ� ് സ്പീച്ച ് ടെക്ര�യിനിംഗ ് നൽകുന്നത ് മാക്രതമാണ ് നിലവിൽ

സ്ഥാപനത്തിൽ  ന��ുന്ന  ക്രപവർത്തനം.  ഇത ് നിരവധി  ക്കേപർ�്

സഹായകമാകുന്നുമു?്.  എന്നാൽ  സർ�ാർ   സഹായത്തിടെ'
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അഭാവത്തിൽ ജീവന�ാർ�് ക്കേവതനം നൽകുന്നതിനും ഡിസബിലിറ്റി  പഠന

ക്കേമഖലയിൽ  ഗക്കേവഷണ  ക്രപവർത്തനങ്ങളും  ഇതര  ക്രപവർത്തനങ്ങളും

ന�2ിലാ�ുന്നതിനും  ഫ? ് ഇല്ലാത്ത  അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

സ്ഥാപനഡയറക്�റുടെ�  ക്കേപരിലുള്ള   ബാS് അ�ൗ?ിൽ  (67136403099)

12.11.2021 -  ൽ നീ�ിയിരി2ു?ായിരുന്നത് ₹  1,89,310/-  മാക്രതമാണ്.  ഇത്

ജീവന�ാരുടെ�  ഏതാനും  മാസടെത്ത   ക്കേവതനം  നൽകുന്നതിന ് മാക്രതക്കേമ

തികയുകയുള്ളൂ.  ജീവന�ാരുടെ� അഭാവത്തിൽ സ്ഥാപനം ന�ത്തിയിരുന്ന

എം.ഫിൽ  ക്കേകാഴ്സിന ്  യു.ജി.സി.  അനുമതി  നിക്കേഷധിച്ചിരുന്നു.  ക്രപസ്തുത

സാഹചരPത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിടെ' തു�ർക്രപവർത്തനത്തിനാവശPമായ ക്രഗാ' ്

സർ�ാരിൽ  നിന്നും  ലഭPമാ�ുന്നതിനുള്ള  ന�പ�ി  സർവ്വകലാശാല

അ�ിയdിരമായി സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.

3 – 21 സർവ്വകലാശാല എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്്റ  - 
ടെപാതുനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

സർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു എക്സികPൂട്ടീവ ് എഞ്ചിനീയർ,  അസിX' ്

എക്സികPൂട്ടീവ ് എഞ്ചിനീയർമാർ,  അസി.  എഞ്ചിനീയർമാർ,  ഓവർസിയർ

മാർ  എന്നിവർ  ഉൾടെ2ടെ�  ആടെക  35  ക്കേപര�ങ്ങുന്ന  വിപുലമായ  ഒരു

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് ഉ?്. ആയതിൽ  ഇലക്ക്ര�ീഷPന്മാർ, ക്കേസാളാർ പാനൽ

ക്ളീനർ  എന്നിവർ  ദിവസ  ക്കേവതന  അ�ിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്.

ജീവന�ാരുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

1. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിടെല ആടെക ജീവന�ാരുടെ� എണ്ണം

തസ്തിക സ്ഥിരം കരാർ
നിയമനം

സർവ്വകലാശാല എഞ്ചിനീയർ 1

സിവിൽ  വിംഗ്

എക്സികPൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 1 -

അസിX' ്എക്സികPൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 3 -

അസിX' ് എഞ്ചിനീയർ &ടെഹഡ് ക്രഡാഫ്റ്റ്സ് മാന് 3 -
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ഓവർസിയർ

1.  ഓവർസിയർ ക്കേക്രഗഡ് I 1 -

2. ഓവർസിയർ ക്കേക്രഗഡ് II 1 2

�ംബർ

ഓവർസീയർ 2 -

�ംബർ കം പമ്പ് ഓ2ക്കേററ്റർ 3 3

ഇലക്ക്ര�ി�ൽ

അസിX' ്എഞ്ചിനീയർ 2 -

1.  ഓവർസിയർ ക്കേക്രഗഡ് I 3 -

2. ഓവർസിയർ ക്കേക്രഗഡ് II - -

ഇലക്ക്ര�ീഷPന് (On daily wages) - 10

ക്കേസാളാർ പാനൽ ക്ലീനർ (On daily wages) - -

ആടെക 19 16

  
     എഞ്ചിനീയറിംഗ ് വിഭാഗത്തിടെ'  ക്കേമധാവി  സർവ്വകലാശാല

എഞ്ചിനീയർ  ആണ്.  എന്നാൽ  നിലവിലും  കരാർ  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ

നിയമി�ടെ2ട്ട  ഉക്കേദPാഗസ്ഥനാണ ് ഈ  തസ്തികയിൽ  ക്കേജാലി

ടെചയ്തുവരുന്നത്.  സർവ്വകലാശാല  എഞ്ചിനീയർ  തസ്തികയിൽ  സ്ഥിര

നിയമനം ന�ത്താത്തതിടെ' കാരണം സർവ്വകലാശാല വPക്തമാ�ിയിട്ടില്ല.

2. സർവ്വകലാശാല  എഞ്ചിനീയറിംഗ ് വിഭാഗം  –  ക്രപവർത്തികൾ  
ഏടെറ്റ�ുത്ത് ന�ത്തുന്നതിടെല അപാകങ്ങൾ 

സർവ്വകലാശാലയിൽ  സുസജ്ജമായ  ഒരു  എഞ്ചിനീയറിംഗ ് വിഭാഗം

ഉടെ?Sിലും  മരാമത്ത ് ക്രപവൃത്തികൾ  ഏടെറ്റ�ുത്ത ് ന�ത്തുന്നതിൽ  ധാരാളം

പാളിച്ചകൾ  ഉള്ളതായി  ഓഡിറ്റിടെ'  ക്രശദ്ധയിൽടെ2ട്ടു.  എഞ്ചിനീയറിംഗ്

വിഭാഗത്തിൽ  ന�ത്തിയ  ഓഡിറ്റ ് പരിക്കേശാധനയിൽ  സർ�ാർ

ടെപാതുമരാമത്ത ് ചട്ടങ്ങൾ�ും  മാർഗ്ഗനിർക്കേEശങ്ങൾ�ും  വിരുദ്ധമായി
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ധാരാളം  ക്രപവൃത്തികൾ   ന�2ാ�ിയതായി  ക?ു.  ക്കേകരള  സർ�ാർ

പുറടെ2�ുവിച്ച ടെപാതുമരാമത്ത് മാന്വൽ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. നിര�ുകൾ, പബ്ലിക്

വർ�് അ�ൗ? ് ക്കേകാഡ ് എന്നിവ സർവ്വകലാശാലയ്�ും  ബാധകമാണ്.

ടെപാതുമരാമത്ത ് ക്രപവർത്തികളുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട ് സർ�ാർ

കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറടെ2�ുവി�ുന്ന ഉത്തരവുകൾ സർവ്വകലാശാലയിലും

ന�2ാക്കേ�?താണ്.  നിലവിൽ  വന്കി�  പദ്ധതികൾ  ഒന്നും  തടെന്ന

എഞ്ചിനീയറിംഗ ് വിഭാഗം  ന�ത്തുന്നില്ല,  എSിൽ  ക്കേപാലും

സർവ്വകലാശാലക്കേയാ� ് അനുബന്ധിച്ച  ടെചറുകി�  നിർമ്മാണ

ക്രപവർത്തനങ്ങൾ,  എല്ലാവിധ  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ,  ഇലക്ക്ര�ി�ൽ,  ടെനറ്റ ് വർ

�ിംഗ് ക്രപവൃത്തികൾ  എന്നിവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുക്കേഖന തടെന്നയാണ്

ന�ത്തുന്നത്. ക്രപവൃത്തികൾ  ഏടെറ്റ�ുത്ത് ന�2ാ�ുന്നതിലും സർവ്വകലാശാല

എഞ്ചിനീയർ� ് ടെഡലിക്കേഗറ്റ ് ടെചയ്ത ് നൽകിയ  അധികാരങ്ങൾ

വിനിക്കേയാഗി�ുന്നതിലും  എഞ്ചിനീയറിംഗ ് വിഭാഗത്തിൽ  പാളിച്ചകൾ

വന്നിട്ടുള്ളതായി  ഓഡിറ്റിടെ'  ക്രശദ്ധയിൽടെ2ട്ടു.  ബന്ധടെ2ട്ട  ക്കേരഖകൾ

പരിക്കേശാധിച്ചതിടെ'  അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ  ഓഡിറ്റിന ് ക്കേബാധPടെ2ട്ട  ഏതാനും

അപാകതകൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

(i). എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുന്നതിലും  അംഗീകരി�ുന്നതിലും  
ക്രപവൃത്തി  നിർവ്വഹണത്തിലും  ടെപാതുമരാമത്ത ് ചട്ടങ്ങൾ  
പാലി�ുന്നില്ല

ടെപാതുമരാമത്ത് മാന്വൽ,  ചട്ടം  1402,  1501,  1601  എന്നിവയിൽ ഒരു

എXിക്കേമറ്റ ് അംഗീകരി�ുന്നതിന ് മുമ്പായി  ശരിയായ  പഠനവും

പരിക്കേശാധനയും  ആവശPമാടെണന്ന ് നിഷ്കർഷി�ുന്നു.  എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാലയ്� ് സ്വdമാടെയാരു  എന്ജിനിയറിങ ് വിഭാഗം

ഉ?ായിട്ടുകൂ�ി സർവ്വകലാശാലയുടെ� മി� ടെപാതുമരാമത്ത് ക്രപവൃത്തികൾ

�ും  ശരിയായ  പരിക്കേശാധന  ന��ുന്നില്ല.  ടെപാതുമരാമത്ത ് മാന്വൽ

ടെസക്ഷന്  1402  ക്രപകാരം  അനാവശP  സമയനഷ്�വും  അധികടെചലവും

ഒഴിവാ�ുന്നതിന ് എXിക്കേമറ്റ ് അംഗീകരി�ുന്നതിന ് മുമ്പ ് വിശദമായ

പരിക്കേശാധന ആവശPമാണ്.                                                                 
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2020 - 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ജിനിയറിങ് വിഭാഗം നിർവ്വഹിച്ച

നിരവധി  ക്രപവൃത്തികളിൽ  എXിക്കേമറ്റ ് ക്രപകാരം  വകയിരുത്തിയ  ഇനങ്ങളും

അളവുകളും  യഥാർത്ഥത്തിൽ  നിർവ്വഹി�ടെ2ട്ട  ക്രപവൃത്തിയുമായി  വലിയ

വPതPാസം  കാണുന്നു.  വPക്തമായ  മുടെന്നാരു�ക്കേമാ  സ്ഥലപരിക്കേശാധനക്കേയാ

കൂ�ാടെതയാണ ് എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുന്നടെതന്ന ് ഇതിൽനിന്ന ് വPക്തമാണ്.

അംഗീകരി�ടെ2ട്ട  എXിക്കേമറ്റിൽ  നിന്ന ് വPതിചലിച്ച ് എക്സ്ക്ര�ാ  ഐറ്റമായി

വളടെരയധികം  ഇനങ്ങൾ  നിർവ്വഹി�ടെ2�ുന്നു.  ആയതിന ് റിടെടെവസ്ഡ്

എXിക്കേമറ്റ് തRാറാ�ി ഭരണാനുമതി വാങ്ങുന്നില്ല. 

       പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാന്വലിടെല ടെസക്ഷന് 1402 ക്രപകാരം ഒരു ക്രപവൃത്തിയുടെ�

എXിക്കേമറ്റ ് അംഗീകരി�ുന്നതിന ് മുമ്പുതടെന്ന  ടെടെസറ്റ ് പരിക്കേശാധനയും

ക്രപാഥമിക അക്കേന്വഷണവും ന�ത്തി ശരിയായ ക്കേഡറ്റയാണ് ഉൾടെ2�ുത്തുന്നത്

എന്ന ് ഉറ2 ് വരുക്കേത്ത?താണ്.  എന്നാൽ  സർവ്വകലാശാലയിടെല  മരാമത്്ത

ക്രപവൃത്തികളിൽ   ക്രപാഥമിക  പരിക്കേശാധനയും  ക്രപവൃത്തി  സംബന്ധിച്ച

വിശകലനവും  ഭുരിഭാഗം  ക്രപവൃത്തികളിലും   ന�ത്തുന്നതായി  കാണുന്നില്ല.

ഭരണാനുമതി  ലഭിച്ച  എXിക്കേമറ്റിടെല  ചിലയിനങ്ങൾ  ഒഴിവാ�ുകയും

അധികമിനങ്ങൾ ഉൾടെ2�ുത്തുകയും ടെചRുന്നത് പതിവാണ്.  എXിക്കേമറ്റിൽ

കൂ�ിയ  അളവിൽ  ക്രപവൃത്തി  ന�ത്തുന്നുമു?്.  എക്സ്ക്ര�ാ  ഇനങ്ങൾ

ഉൾടെ2�ുത്തുന്ന മി� ക്രപവൃത്തികളിലും ക്രപാഥമികമായി ടെടെസറ്റ് പരിക്കേശാധന

ന�ത്തി  ക്രപവൃത്തി  സംബന്ധിച്ച ് ശരിയായ  പഠനം  ന�ത്തിയിരുന്നുടെവSിൽ

എക്സ്ക്ര�ാ ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാ�ാവുന്നതായിരുന്നു. 

ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

(എ). Supply Installation,  testing and commissioning of fire hydrant

downcomer system in the Computer Sciences Department.

എക്രഗിടെമ' ്നം. : 149/2019 - 20 തീയതി 12.12.2019
 എം.ബു�് നം. : 2207

₹ 4,11,000/-  -  യുടെ� എXിക്കേമറ്റ ് ആണ് ക്രപസ്തുത ക്രപവൃത്തിയ്�ായി

തRാറാ�ടെ2ട്ടടെതSിലും  ക്രപവൃത്തി� ് ടെ�ന്ഡർ  ക്ഷണിച്ചതിൽ  കുറഞ്ഞ

നിര�് ക്കേക്വാട്ട് ടെചയ്ത സ്ഥാപനവുമായി ₹ 3,84,800/- - യ്�ാണ് എക്രഗിടെമ' ്

ടെവച്ചിട്ടുളളത്.  ക്രപവൃത്തിയുടെ� ബിൽ,  എം.ബു�് എന്നിവ പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ



126

ക്രപവൃത്തി ന�ന്ന ക്കേവളയിൽ എXിക്കേമറ്റ് ക്രപകാരമുളള ചിലയിനങ്ങളിൽ കുറവ്

ഉ?ായിട്ടു?്.  ആയതിനാൽ  എXിക്കേമറ്റ ് ക്രപകാരമുളള  ക്രപവൃത്തികളിൽ

ന�2ാ�ിയ ക്രപവൃത്തികളുടെ� ആടെക മൂലPം ₹  3,51,725/- -  യാണ്.  എന്നാൽ

എക്സ്ക്ര�ാ ഇനങ്ങളിലായി 5 ഐറ്റം ക്രപവൃത്തികൾ, (ആടെക മൂലPം ₹ 21,064/- )

ഉൾടെ2�ുത്തിയാണ് ആടെക ബിൽ തുക ₹ 3,72,789/- കണ�ാ�ിയിട്ടുളളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

Extra
Item

Particulars Qty
Rate
( )₹ Amount

1

Supply,  laying  and  clamping  of  1  No.PVC
sheathed armoured aluminium power cable, 1.1
KV  grade  of  the  following  sizes  using  clamps
noted along with the cables ,spacing of clamps
not  exceeding  60  cms,  making  good  the
damages, colour washing etc. as required. 4 core
4 sq.mm with factory made clamp

34m 166/- 5,644/-

2

Supply,installation,  testing  and  commissioning
of MS pipes heavy class B as per IS standards
with  all  fittings  like  bends,tees,flanges,nuts
bolts, washers and supports etc.3” TATA/JINDAL

1.6
m

1,700/- 2,720/-

3

Charges  for  refilling  and  reconditioning  the
existing  departmental  4/5kg  dry  chemical
powder  type  fire  extinguishers  fillers
powder  ,replacing  cartridge  etc.as  directed  by
the  department  authorities.  The  rate  shall  be
inclusive of transportation charge,labour charge
etc.

17
nos.

650/- 11,050/-

4

Charges  for  refilling  and  reconditioning  the
existing departmental 4.5kg co2 gas  type fire
extinguishers.   The  rate  shall  be  inclusive  of
transportation charge,labour charge for filling of
co2 gas etc.as directed at site.

2
nos.

675/- 1,350/-

5

Charges  for  refilling  and  reconditioning  the
existing  departmental  2kg  co2  gas   type  fire
extinguishers.   The  rate  shall  be  inclusive  of
transportation charg, labour charge for filling of
co2 gas etc.as directed at site.

1
nos.

300/- 300/-

ആപ്പെ� 21,064/-
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എന്നാൽ  ഏതാനും  ഇനങ്ങൾ  ഒഴിവാ�ി  ഇക്രപകാരം  എക്സ്ക്ര�ാ

ഐറ്റങ്ങൾ ഉൾടെ2�ത്തിയതിടെ' കാരണം വPക്തമാ�ിയിട്ടില്ല.  റിമൈവസ്ഡ്

എXിക്കേമറ്റ് തRാറാ�ിയിട്ടില്ല.

(ബി) Providing fooring,  fixing weld mesh and allied works in  

the paper store room

എക്രഗിടെമ' ്നം. : 11/2020-21 തീയതി 17.07.2020

എം.ബു�് നം. : 2224,2221

₹ 4,95,000/- രൂപയുടെ� എXിക്കേമറ്റ് ആണ് ക്രപസ്തുത ക്രപവൃത്തിയ്�ായി

തRാറാ�ടെ2ട്ടടെതSിലും  ക്രപവൃത്തി� ് ടെ�ന്ഡർ  ക്ഷണിച്ചതിൽ  കുറഞ്ഞ

നിര�് ക്കേക്വാട്ട് ടെചയ്ത സ്ഥാപനവുമായി ₹ 4,94,382/- - യ്�ാണ് എക്രഗിടെമ' ്

ടെവച്ചിട്ടുളളത്. ക്രപവൃത്തിയുടെ� ബിൽ, എം. ബു�് എന്നിവ പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ

ക്രപവൃത്തി ന�ന്ന ക്കേവളയിൽ എXിക്കേമറ്റ് ക്രപകാരമുളള ചിലയിനങ്ങളിൽ കുറവ്

ഉ?ായിട്ടു?്.  ആയതിനാൽ  എXിക്കേമറ്റ ് ക്രപകാരമുളള  ക്രപവൃത്തികളിൽ

ന�2ാ�ിയ ക്രപവൃത്തികളുടെ� ആടെക മൂലPം ₹ 4,91,342/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ

എക്സ്ക്ര�ാ  ഇനങ്ങളിലായി  8  ഐറ്റം  ക്രപവൃത്തികൾ,  (ആടെക  മൂലPം

18,543.14/-)  ഉൾടെ2�ുത്തിയാണ ് ആടെക  ബിൽ  തുക  ₹  4,91,342/-

കണ�ാ�ിയിട്ടുളളത്. 

അധിക ഇനങ്ങളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

Extra
Item

Particulars Qty
Rate
( )₹ Amount

1 Labourer  engaged  for  miscelleneous
work 

4 nos. 559.56 2,358.26

2 Supply and fixing plastic sheet in the
roof

37.77 m2 152.34 5,754.00

3 Supplying  and laying vetmat  4.69 m2 748.19 3,509.00

4 Providing  and  fixing  PVC  moulded
fitting accessories....75mm dia Bend 

2 nos 84.02 168.04

5 Providing  and  fixing  PVC  moulded
fittingaccessories...75*63mm reducer

1 no 60.02 60.02
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6 Providing  and  fixing  PVC  pipes  and
fittings

5 m 182.23 911.15

7 Providing  and  fixing  PVC  moulded
fitting accessories........end drop

1 no 78.12 78.12

8 Plastering with cement mortar............. 15.23 m2 374.50 5,704.55

ആടെക 18,543.14

കുറവ് ടെചയ്ത ഇനങ്ങളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

ക്രപവൃത്തി
യുടെ� ക്കേപര്

 Repairing & maintenance of Quarters No. 304

ഇനം
നം. ഇനം

എXിക്കേമറ്റ്
ക്രപകാരമുള്ള

അളവ്

നിർവ്വഹിച്ച
അളവ്

കുറവ്
ടെചയ്ത
അളവ്

3
Providing  and  fixing  aluminium
work  for  doors.windows,
ventilators.....

25 kg 22.29 kg 2.1 kg

4
Providing  and  fixing   glazing  in
aluminiumdoors.windows,
ventilators.....

17 m2 5.5 11.5

6 Providing  and  fixing   first  quality
ceramic glazed wall tiles...... 28 m2 2.91 m2 25.09

9 Roofing  with  0.35mm  powder
coated Trafdoorsheet 60 m2 19.75 m2 40.25

(സി). Repairing & maintenance of Quarters No. 304

Name of contractor-Sabu P.N

Estimate amount -  1,49,400/-₹
Final Bill amount -  1,48,610/-₹
AS No.5973/P&D1/2019/mgu/26.11.2019

  TS NO-EUW/109/19/12.02.2020

ക്വാർക്കേട്ടഴ്സിടെ' ഓ�് മാറ്റി ഗാൽവമൈനസ്ഡ് ഷീറ്റ് ഇ�ുക, ക്കേക�ായ തറ

നന്നാ�ുക,  ജനലുകളും വാതിലുകളും നന്നാ�ുക,  കീണറിന് സമീപടെത്ത

പ�ികൾ  നന്നാ�ുക  എന്നീ  ക്രപവൃത്തികളാണ ് ടെചയ്തിട്ടുള്ളത്.  എന്നാൽ

ക്കേമൽ  ക്രപവൃത്തിയിൽ  താടെഴ  പറയുന്ന   5  ഇനങ്ങൾ  ആദPം  തRാറാ�ിയ
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എXിക്കേമറ്റിൽ  ഉൾടെ2�ുത്താടെത  അധികയിനമായി  ഉൾടെ2�ുത്തുകയാണ്

ടെചയ്തിരി�ുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

Extra
Item

Particulars
Qty Rate ( )₹ Amount

1

Dismantling  tiled  roofing  with  battens,
boarding  etc.  complete  including
stacking  of  serviceable  material  and
disposal of unserviceable material within
50 metres lead.

75.44 
m2 118.96 8,974.34

2

Earth work in excavation by mechanical
means  (Hydraulic  excavator)/manual
means  over  areas  (exceeding  30  cm  in
depth.1.5m in width as well as 10 sqm on
plan)  including  disposal  of  excavated
earth,lead  upto  50m  and  lift  upto
1.5m,disposed  earth  to  be  levelled  and
neatly dressed.all kinds of soil.

12.24 m3 173.72 2,126.33

3
Renewing glass panes,with wooden fillets
wherever necessary : Float  glass panes of
thickness 4mm

0.32 
m2 1175.99 376.32

4

providing and fixing gl;azed shutters for
doors,windows  and  clerestory  windows
using  4mm  thick  float   glass  panes
including  ISI marked  M>S>pressed butt
hinges  bright  finished  of  required  size
with  necessary  screws.Using  Anjili
wood/jack wood 30mm thick shutters

0.51 
m2 3347.95 1,707.45

5

Labour engaged for miscellaneous  works
Carpenter

I
780.20 780.20

Coolie 1 589.56 589.56

ആപ്പെ� 14,554.2

കുറവ് ടെചയ്ത ഇനങ്ങളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

ക്രപവൃത്തി
യുടെ�
ക്കേപര്

Repairing & maintenance of Quarters No. 304

ഇനം
നം.

ഇനം
എXിക്കേമറ്റ്

ക്രപകാരമുള്ള
അളവ്

നിർവ്വഹിച്ച
അളവ്

കുറവ്
ടെചയ്ത
അളവ്

2 Repairs  to  plaster  of  thickness
12mm to 20mm........

10 m2 4.96 m2 5.04 m2
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5 Providing  and  fixing  IS  12817
marked SS butt hinges............

30 nos 16nos. 14 nos.

6 Providing  and  fixing  aluminium
tower bolts......

12 nos 6 nos 6 nos

7 Providing and fixing oxidised MS
hasp and staple.....

10 nos 2 nos 8 nos.

8 Painting  with  synthetic  enamel
paint approved brand..............

100 m2 11.34 m2 88.66

9 Providing  and  fixing  precotted
galvanised profile sheet..........

100 m2 75.44 m2 24.56 m2

ഓ� ് മാറ്റുന്ന  ക്രപവൃത്തിയിൽ  ഓ�ിടെ'  ഡിസ്മാ'ലിംഗ ് മുന്കൂട്ടി

ഉൾടെ2�ുത്താവുന്നതാണ്.  എന്നാൽ  ആയത ് എക്സ്ക്ര�ാ  ഇനമായി

ഉൾടെ2�ുത്തിയിരി�ുകയാണ്.  അംഗീകരി�ടെ2ട്ട  എXിക്കേമറ്റിൽ  നിന്ന്

വPതിചലിച്ച ് എക്സ്ക്ര�ാ  ഐറ്റമായി  വളടെരയധികം  ഇനങ്ങൾ

നിർവ്വഹി�ടെ2�ുന്നു.  ആയതിന ് റിടെടെവസ്ഡ ് എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ി

ഭരണാനുമതി  വാങ്ങുന്നുമില്ല.  വിശദമായ  പഠനം  ന�ത്തിയിരുന്നുടെവSിൽ

എക്സ്ക്ര�ാ  ഇനങ്ങൾ  ഒഴിവാ�ാമായിരുന്നു.  വPക്തമായ  മുടെന്നാരു�ക്കേമാ

സ്ഥലപരിക്കേശാധനക്കേയാ  കൂ�ാടെതയാണ ് എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുന്നടെതന്്ന

ഇതിൽനിന്ന ് വPക്തമാണ്.   ചട്ടങ്ങൾ  പാലിച്ച ് എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുവാന്

ക്രശദ്ധിക്കേ�?താണ്.

(ii) എXിക്കേമറ്റ ് ക്രപകാരമുളള അളവും  യഥാർത്ഥ അളവും  തമ്മിൽ  
ഗണPമായ അdരം

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  മി�  ടെപാതുമരാമത്ത ് ക്രപവൃത്തികൾ�ും

ശരിയായ  പരിക്കേശാധന  ന�ത്തിയല്ല  എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുന്നടെതന്നാണ്

ടെപാതുമരാമത്ത ് ക്രപവൃത്തികളുടെ�  പരിക്കേശാധനയിൽ  ക്കേബാധPടെ2ട്ടിട്ടുള്ളത്.

ടെപാതുമരാമത്ത ് മാന്വൽ  ടെസക്ഷന്  1402  ക്രപകാരം,  അനാവശP

സമയനഷ്�വും  അധികടെചലവും  ഒഴിവാ�ുന്നതിന ് എXിക്കേമറ്റ്

അംഗീകരി�ുന്നതിന ് മുമ്പ ് വിശദമായ  പരിക്കേശാധന  ആവശPമാണ ് എന്ന്

നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു?്.  എന്നാൽ എന്ജിനിയറിങ് വിഭാഗം നിർവ്വഹിച്ച നിരവധി

ക്രപവൃത്തികളിൽ എXിക്കേമറ്റ് ക്രപകാരം വകയിരുത്തിയ ഇനങ്ങളും അളവുകളും

യഥാർത്ഥത്തിൽ  നിർവ്വഹി�ടെ2ട്ട  ക്രപവൃത്തിയുമായി  വലിയ  വPതPാസം
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കാണുന്നു.  സ്ഥലപരിക്കേശാധനയും  ശരിയായ  മുടെന്നാരു�വും

കൂ�ാടെതയാണ ് എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുന്നടെതന്നാണ ് ഇതിൽനിന്ന്

മനസ്സിലാകുന്നത്. 

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  ഭൂരിഭാഗം  മരാമത്ത ് ക്രപവൃത്തികളിലും

എXിക്കേമറ്റിൽ  കൂ�ിയ  അളവിൽ  ക്രപവൃത്തി  ന�ത്തുന്നു?്.  പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.

മാന്വലിടെല  ടെസക്ഷന്  1402  ക്രപകാരം  ഒരു  ക്രപവൃത്തിയുടെ�  എXിക്കേമറ്റ്

അംഗീകരി�ുന്നതിന ് മുമ്പുതടെന്ന  ടെടെസറ്റ ് പരിക്കേശാധനയും  ക്രപാഥമിക

അക്കേന്വഷണവും ന�ത്തി ശരിയായ ക്കേഡറ്റയാണ് ഉൾടെ2�ുത്തുന്നത് എന്ന് ഉറ2്

വരുക്കേത്ത?താണ ് എന്നാണ്.  എന്നാൽ  സർവ്വകലാശാലയിടെല  മരാമത്്ത

ക്രപവൃത്തികളിൽ  ക്രപാഥമിക  പരിക്കേശാധനയും  ക്രപവൃത്തി  സംബന്ധിച്ച

വിശകലനവും ന�ത്തുന്നില്ല.  ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ� ക്കേചർ�ുന്നു.

ക്രപവൃത്തി
യുടെ�
ക്കേപര്

Providing flooring, fixing weld mesh and allied works in the paper
store 

ഇനം
നം.

ഇനം
എXിക്കേമറ്റ്

ക്രപകാരമുള്ള
അളവ്

നിർവ്വഹിച്ച
അളവ്

അധികം
നിർവ്വഹിച്ച

അളവ്

1
Steel  work  in  built  up  tubular
trusses etc.

250 kg 357.08 107.08 kg

2
Painting with  synthetic  enamel
paint...

120 m2 168.48 48.48 m2

5
Providing  and  laying  Ceramic
glazed floor tiles

255 sqm 267.4 12.40 sq

8
Supplying  and  providing
25*25*8 guage weld mesh... 115 m2 133.21 18.21 m2

ക്രപവൃത്തി
യുടെ�
ക്കേപര്

Replacement/Upgradation of Flourescent tube light fittings to LED
lights in University 

3
Charges  for  dismantling  the
existing single/double tube...

70 nos. 167 എണ്ണം 97

4
Supplying  and  providing  20W
LED tube….

150 എണ്ണം 333 എണ്ണം 183

ക്രപവൃത്തി
യുടെ�
ക്കേപര്

Interior work to the third floor of Pareeksha Bhavan

1.01 17 mm thick MDF board 440 m2 530.94 m2 90.94 m2
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1.02 Edge banding 22m wide.. 550 m 1828.60 m2 1278.60 m2

1.03 Plinth adjustable leg foot.. 745 nos. 915 nos. 170 nos.

2.01 25 mm thick MDF board 262.85 m2 491.36 m2 228.51 m2

2.02 Edge banding 30 mm 1108.50 m2 2583.16 m2 174.66 m2

2.03
17  mm  thick  MDF  Board  with
both side design... 932.50 m2 1149.52 m2 217.47 m2

2.04 Edge banding 20 mm 2567 m 9733.23 m 7166.23m

2.05
Handles  for  drawers  and
shelves...

422 nos. 835 nos. 413 nos.

2.06
Telescopic slider for draws and
keyboard...

354 set 583 set 229 set

2.08 Cable entries 185 nos. 261 nos. 76 nos.

2.10 Plinth adjustable leg foot.. 1850 nos. 1876 nos. 26 nos.

3.01
17  mm  thick  MDF  Board  with
both side design...

420 m2 499.05 m2 79.05 m2

3.02 Edge banding 22 mm 900 m 3924.08 m 3024.08 m2

3.04 Plinth adjustable leg foot.. 98 nos. 655 nos. 557 nos.

7
Chairs for Section Officers and
Clerical staff

196 nos. 259 nos. 63 nos.

11.03
Supplying and fixing MS Square
tube of approved make..

420 m 472.50 m 52.50 m

ആസൂക്രതണ  മികക്കേവാടെ�  എXിക്കേമറ്റ ് തRാറാ�ുകക്കേയാ  ക്രപവൃത്തി

സംബന്ധിച്ച ് ഫലക്രപദമായ  പരിക്കേശാധനകൾ  ന�ത്തുകക്കേയാ  ടെചRാത്ത

സാഹചരPത്തിലാണ് ഇത്തരം അപാകതകൾ സംഭവി�ുന്നത്.  നിർവ്വഹണ

ക്രപക്രകിയയുടെ�  ക്രപാരംഭതലം  മുതൽ� ് ക്രപവൃത്തിയുടെ�  പരിപൂർണ്ണ

ഉത്തരവാദിത്വം സർവ്വകലാശാല എന്ജിനിയർ�് ഉ?്.  �ി  വിഷയങ്ങളിൽ

സർവ്വകലാശാല  ഭരണ  നിർവ്വഹണ  വിഭാഗത്തിക്കേ'യും  ക്രപക്കേതPക  ക്രശദ്ധ

ക്ഷണി�ുന്നു. 

(iii) അളവ് പുസ്തകങ്ങളുടെ� സൂക്ഷി2് – അപാകതകൾ

മരാമത്ത ് ക്രപവർത്തികളുടെ�  നിർവ്വഹണത്തിൽ  ഏറ്റവും

ക്രപാധാനPക്കേമറിയ ക്കേരഖയാണ് അളവ് പുസ്തകം. നിർമ്മാണ ക്രപവർത്തികളുടെ�

ഓക്കേരാ  ഘട്ടത്തിലുമുള്ള  അളവുകൾ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തുന്നതിനുള്ള
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ആധികാരികമായ ക്കേരഖയാണ ് അളവ ് പുസ്തകം.  ക്രപവർത്തികളുടെ�  ബിൽ

തRാറാ�ുന്നതും  സൂക്ഷ്മ  പരിക്കേശാധന  ന�ത്തുന്നതും  അളവ്

പുസ്തകടെത്ത  ആധാരമാ�ിയാണ്.  എന്നാൽ  സർവ്വകലാശാലയിടെല

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ അളവ് പുസ്തകം മൈകകാരPം ടെചRുന്നതിൽ

വളടെരയധികം  വീഴ്ചകൾ  ഉള്ളതായി  ഓഡിറ്റിടെ'  ക്രശദ്ധയിൽടെ2ട്ടു.

സാധാരണ  ഗതിയിൽ  ഒരു  ക്രപവർത്തിയുടെ�  മുഴുവന്  അളവ ് വിവരങ്ങളും

ഒരു  അളവ ് പുസ്തകത്തിൽ  ക്കേരഖടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.  അളവ്

പുസ്തകത്തിൽ  വളടെരയധികം  ക്കേപജുകൾ  ബാ�ിയുടെ?Sിൽ  മറ്റ്

ക്രപവർത്തികളുടെ�  അളവുകൾ  തു�ർച്ചയായി  ക്കേരഖടെ2�ുത്താവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ  സർവ്വകലാശാലയിൽ  അളവ ് പുസ്തകങ്ങൾ  മൈകകാരPം

ടെചRുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുള്ളതായി ഓഡിറ്റിൽ ക?ു.

താരതക്കേമPന വലിയ ക്കേക്രപാജക്�ുകളുടെ� അളവുകൾ തു�ർച്ചയായല്ലാടെത പല

ടെമഷർടെമ' ്ബു�ുകളിലായി ക്കേരഖടെ2�ുത്തുന്ന ക്രപവണതയാണ് ക?ത്.

ഒരു  ക്കേക്രപാജക്�ിടെ'  അളവുകൾ  തു�ർച്ചയായി  ക്കേരഖടെ2�ുത്താടെത

അതാത് സമയം എ�ു�ുന്ന അളവുകൾ, ക്കേപജുകൾ ഒഴിവുള്ള ടെമഷർടെമ' ്

ബു�ുകളിൽ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തുകയും  പിന്നീ� ് ആ  ബു�ിൽ  ക്കേപജുകൾ

ബാ�ിയുടെ?Sിൽ മറ്റ് ക്കേക്രപാജക്�ുകളുടെ� അളവുകൾ ക്കേരഖടെ2�ുത്തുകയും

ടെചRുന്നു.   ഇങ്ങടെന വിവിധ ക്കേക്രപാജക്�ുകളുടെ�  അളവുകൾ ഇ�കലർത്തി

ക്കേരഖടെ2�ുത്തുന്നതിനാൽ  ഒരു  ക്കേക്രപാജക്�ിടെ'  അളവുകൾ  തടെന്ന  വിവിധ

ടെമഷർടെമ'  ് ബു�ിൽ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തുകയും  ടെചRുന്ന  സ്ഥിതി  വിക്കേശഷം

ഉ?ാകുന്നു.  ഇത ് മൂലം  തു�ർ  പരിക്കേശാധന  കൂ�ുതൽ

ക്രപയാസക്കേമറിയതാവുന്നു.   ക്കേകരള  പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.  മാന്വൽ  അ2ന്ഡിക്സ്

2100/E-1-  ൽ  ടെമഷർടെമ'  ് ബു�ുകളുടെ�  പരിപാലനം  സംബന്ധിച്ച്

വിശദമായി  വിവരണം നൽകിയിട്ടു?്.  അതിൽ  4(ബി)  ക്കേനാട്ടിൽ ഇക്രപകാരം

പറഞ്ഞിരി�ുന്നു. “For large work separate measurement books shall be

kept by the measuring officer for each individual work or contract .If found

necessary  separate books may be set apart for different classes of works

or sub heads of works, in which himself and the checking officer will have

with them at the time of  measurements or check measurement all  the
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previous measurement in one and the same book for entry reference and

guidance.  Recording  of  measurments  of  one  and  the  same  work

indiscreminately  in  different  measurement  books  is  prohibited  and  if

resorted to will be seriously noticed”.  ആയതിനാൽ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാന്വൽ

അനുശാസി�ുന്ന  ക്രപകാരം  ടെമഷർടെമ'  ് ബു�ുകൾ  ക്കേരഖടെ2�ുത്തി

സൂക്ഷി�ുന്നതിന് ആവശPമായ ന�പ�ികൾ സ്വീകരിക്കേ�?താണ്.

(3) അ�ിയdിര അറ്റകുറ്റ2ണികൾ ന�ത്തുന്നതിടെല അപാകങ്ങൾ

വിവിധ  അ�ാദമിക ് ഡി2ാർട്ടുടെമ'ുകളും  മറ്റ ് സ്ഥാപനങ്ങളും

കൂ�ാടെത  1500  -ൽ  അധികം  ജീവന�ാരും  ക്രപവർത്തി�ുന്ന

സർവ്വകലാശാലയിൽ   അ�ിയdിര  അറ്റകുറ്റ2ണികൾ  നിതPസംഭവമാണ്.

എന്നാൽ  ഇത്തരം  ക്രപവർത്തികൾ  മൈകകാരPം  ടെചRുന്നത ് സംബന്ധിച്ച്

വിശദമായ  മാർഗ്ഗക്കേരഖ  സർവ്വകലാശാല  പുറത്തിറ�ിയിട്ടില്ല.  അ�ിയdിര

സാഹചരPം പരിഗണിച്ച് പലക്കേ2ാഴും ക്രപവർത്തികൾ ന�2ാ�ി കഴിഞ്ഞതിന്

ക്കേശഷമാണ ് ക്രപവർത്തിയുടെ�  എXിക്കേമറ്റ ് അ��ം  മറ്റ ് ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ

ആരംഭി�ുന്നതും  ബിൽ  തRാറാ�ി  കരാറുകാരന ് പണം  നൽകുന്നതും.

ഇത ് ചട്ടക്രപകാരമല്ലാടെതയുളള  ക്രപവർത്തി  നിർവഹണത്തിക്കേല� ് വഴി

വ�ുന്നു.  31.01.2009  -  ടെല  സർവ്വകലാശാല  ഉത്തരവ ് നമ്പർ

463/A1/2009/Admn.  ക്രപകാരം   ₹  25,000/-  വടെരയുളള  ക്രപവർത്തികളുടെ�

എXിക്കേമറ്റിന ് അംഗീകാരം  നൽകുവാനുളള  അധികാരം   സർവ്വകലാശാല

എഞ്ചിനീയർ� ് ഉ?്.  പരിമിതമായ  ഈ   തുകയ്� ് ഉളളിൽ  നിന്്ന

അ�ിയdിര ക്രപവർത്തികൾ ടെചയ്താലും  ബിൽ തുക അനുവദി�ുന്നതിന്

വളടെരയധികം കാലതാമസം ഉ?ാകുന്നു?്. 

ഈ  സാഹചരPത്തിൽ  അ�ിയdിര  ക്രപവർത്തികൾ  ടെചRുന്നതിനായി

സർവ്വകലാശാല  എഞ്ചിനീയറുടെ�  ക്കേപരിൽ   ഒരു  നിശ്ചിത  തുക  സ്ഥിര

മുന്കൂർ  ആയി  അനുവദി�ുന്നതിന ് സിന്ഡിക്കേ�റ്റിന ് തീരമാനം

എ�ു�ാവുന്നതാണ്.  ബജറ്റ ് ടെക്രപാവിഷന ് ഉളളിൽ  നിന്ന ് ക്കേവലകൾ

ന�ത്തുന്നതിനും  ബിൽ  തുക  പാസാ�ി  നൽകുന്നതിനും  എഞ്ചിനീയർ�്

അധികാരം  നൽകാവുന്നതാണ്.   സ്ഥിരമുന്കൂർ  ആവശPമായി  വരുന്ന
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അവസരങ്ങളിൽ  ടെകാ�ുത്തു  തീർത്ത  ബില്ലുകൾ  സർവ്വകലാശാലയിൽ

സമർ2ിച്ച ് തുക  റീകൂ2 ് ടെചRാവുന്നതുമാണ്.  ഇതുവഴി  എXിക്കേമറ്റിന്

അംഗീകാരം ലഭി�ുന്നതിന് മുന്പ് തടെന്ന ക്രപവർത്തികൾ പൂർത്തിയാ�ുന്ന

അവസ്ഥ ഒഴിവാ�ാവുന്നതുമാണ്. 

3 – 22 മുന്കൂറുകൾ ക്രകമീകരി�ാന് അവക്കേശഷി�ുന്നു.

 സർവ്വകലാശാല   ഭരണ  നിർവ്വഹണ  വിഭാഗത്തിൽ  (Ad.D  ടെസക്ഷന്)

നിന്നും  ലഭിച്ച  മുന്കൂറുകളുടെ�  വിവരം  ക്കേരഖടെ2�ുത്തുന്ന  രജിXർ

പരിക്കേശാധിച്ചതിൽ  2019  -  2020,  2020  -  2021  സാമ്പത്തിക  വർഷങ്ങളിൽ

വിവിധ  ആവശPങ്ങൾ�ായി  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള  മുന്കൂർ  തുകകൾ

ക്രകമീകരി�ുവാന് അവക്കേശഷി�ുന്നതായി കാണുന്നു.  ക്കേകരള ഫിനാന്ഷPൽ

ക്കേകാഡ ് വാലPം  -  1,  ആർട്ടി�ിൾ   -  99  ക്രപകാരം  മൂന്ന ് മാസത്തിനകം

ക്രകമീകരിക്കേ�? മുന്കൂറുകൾ സമയബന്ധിതമായി ക്രകമീകരി�ാത്തപക്ഷം,

സർ�ാർ ഉത്തരവ് നം.419/2011/ഫിന്/04.10.2011 -  ടെല നിർക്കേEശങ്ങൾ�്

അനുസൃതമായി  മുന്കൂർ  തുക/ബാ�ി  തുക  18%  പലിശ  സഹിതം

തിരിച്ച�യ്ക്കേ�?താടെണന്ന ് വPക്തമാ�ിയിട്ടു?്.  ക്കേമൽ  വPവസ്ഥകൾ

ഉൾടെ�ാള്ളിച്ചുടെകാ?ാണ ് മുന്കൂറുകൾ  അനുവദിച്ചുടെകാ?ുള്ള

സർവ്വകലാശാല ഉത്തരവുകൾ ഇറ�ുന്നത്.  എന്നാൽ പലക്കേ2ാഴും ഉത്തരവ്

ക്രപകാരമുള്ള  സമയക്രകമം  പാലി�ാറില്ലാത്തതായും   പലതവണകളായി

യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി  ഉത്തരവുകൾ  ക്രപകാരം  മുന്കൂർ  ക്രകമീകരണത്തിനായി

കാലാവധി  ദീർഘി2ിച്ചു  നൽകിയിട്ടും  ന�പ�ിക്രകമങ്ങൾ  പാലിച്ച ് മുന്കൂർ

ക്രകമീകരി�ുവാന്  അവക്കേശഷി�ുന്നതായും  കാണുന്നു.  ഉദാഹരണങ്ങൾ

ചുവടെ� ക്കേച ർ�ുന്നു.

(എ) മൈജവം  2017  –  പദ്ധതിയുടെ�  ഭാഗാമായി  അനുവദിച്ച  ഇരുപത്തി  
അഞ്ച ് ലക്ഷം  രൂപ  മുന്കർ   നൽകിയത ് നാളിതുവടെര  
ക്രകമീകരിച്ചിട്ടില്ല

 മൈജവം  2017  –  പദ്ധതിയുടെ�  ഭാഗമായി  ന�ത്തടെ2ട്ട  പദ്ധതി�ായി

ഇ'ർനാഷണൽ & ഇ'ർ യൂണിക്കേവഴ്സിറ്റി ടെസ'ർ ക്കേഫാർ നാക്കേനാ സയന്സ്

& നാക്കേനാടെ�ക്ക്കേനാളജി  ഡയറക്�ർ ക്കേഡാ. ന{കുമാർ കളരി�ലിന്  മൈജവം

ജനറൽ കൺവീനറുടെ� ഉത്തരവ് നം. Project proposal 2/Jaivam-2017/2018
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തീയതി  22.06.2018  ക്രപകാരം  മുന്കൂറായി  ₹  25,00,000/-  (ഇരുപത്തിയഞ്ച്

ലക്ഷം  രൂപ)  നൽകിയിരുടെന്നSിലും  നാളിതുവടെരപദ്ധതി  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ

പൂർത്തീകരിച്ച ് മുന്കൂർ നൽകിയ തുകയുടെ�  ക്രകമീകരണം ന�ത്തിയിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ  ഇക്കേത  റിക്കേ2ാർട്ടിടെ'  ഖണ്ഡിക  നം.  3-15  -  ൽ

ഉൾടെ2�ുത്തിയിട്ടു?്.

(ബി) സ്കൂൾ  ഓഫ ് �ൂറിസം  Xഡീസ്-  അക്രകഡിക്കേറ്റഷന്  ഏജന്സി  
ആകുന്നതിടെ'   ചിലവുകൾ�ായി  2018  -  ൽ  അനുവദിച്ച  
മുന്കൂർ  സമയപരിധി  പലവട്ടം  നീട്ടി  നൽകിയിട്ടും  ക്രകമീകരണം  
ന�ത്തിയിട്ടില്ല.

സ്കൂൾ  ഓഫ ് �ൂറിസം  Xഡീസിന ് ഇdPയിൽ  അക്രകഡിക്കേറ്റഷന്

ഏജന്സി  ആകുന്നതിടെ'  ഭാഗമായി  വരുന്ന  ടെചലവുകൾ�ായി  വകു2്

ക്കേമധാവി  ആയിരുന്ന  ക്കേഡാ.  ക്കേറാബിനറ്റ ്  ക്കേജ�ബിടെ'  ക്കേപരിൽ

യു.ഒ.നം.2949/A  IX/3/2018/ഭ.വി  തീയതി  31.03.2018  ക്രപകാരം  അനുവദിച്ച

മുന്കൂർ തുക ₹  4,50,000/- -  യുടെ� ക്രകമീകരണം ചുവടെ� ക്കേചർത്തിരി�ുന്ന

ഉത്തരവുകളിലൂടെ�  നാല ് വർഷ�ാലക്കേത്താളം  സമയപരിധി  ദീർഘി2ിച്ച്

നൽകിയിട്ടും ഇതുവടെര ന�ത്തിയിട്ടില്ല.

1.  യു.ഒ.നം.526/A IX/3/2021/ഭ.വി തീയതി 05.08.2021

2.  യു.ഒ.നം.782/A IX/3/2021/ഭ.വി തീയതി 23.11.2021

3.  യു.ഒ.നം.120/A IX/3/2022/ഭ.വി. തീയതി 20.01.2022

കാലയളവ ് ദീർഘി2ിച്ചതുമായി  ബന്ധടെ2ട്ട  ക്കേരഖകൾ  പരിക്കേശാധി-

ച്ചതിൽ  സ്കൂൾ  ഓഫ ് �ൂറിസം  Xഡീസ ് വകു2 ് ക്കേമധാവി  ബഹു.മൈവസ്

ചാന്സിലർ�് സമയപരിധി ദീർഘി2ി�ുന്നതിനായി നൽകിയ 01.03.2021 –

ടെല  കത്തിൽ  ക്കേക്രപാജക്�ിടെ'  80%  ക്കേജാലികൾ  പൂർത്തിയായിട്ടുളളതായി

അറിയി�ുകയും  ക്രപവർത്തനങ്ങൾ  പൂർത്തീകരി�ുന്നതിക്കേലയ്�്

മുന്കൂർ  ക്രകമീകരണ  കാലയളവ ് ദീർഘി2ിച്ച ് നൽകുന്നതിന ് കത്്ത

നൽകുകയും  ടെചയ്തിട്ടു?്.  ക്രപസ്തുത  കത്തിന്ക്കേമൽ  ബഹു.മൈവസ്

ചാന്സലർ  മൂന്നുമാസ�ാലയളവ ് ദീർഘി2ിച്ച ് നല്കുകയുമു?ായി.

എന്നാൽ തു�ർന്നും  നാല ് തവണ ഇക്കേത ആവശPം  ചൂ?ി�ാണിച്ച ് വകു2്

ക്കേമധാവി കത്്ത നൽകി കാലയളവ്   ദീർഘി2ിച്ച് വരുന്നതായാണ് ക?ത്. 
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സിന്ഡിക്കേ�റ്റിടെ'  അനുമതിക്കേപാലും  വാങ്ങാടെത  നാല്

വർഷ�ാലമായിട്ടും  തുക  ക്രകമീകരി�ാതിരി�ുകയും  കാലയളവ്

ഘട്ടംഘട്ടമായി  ദീർഘി2ിച്ച ് നൽകുകയും  ടെചRുന്ന  ക്രപവണത

സർവ്വകലാശാലയുടെ�  താത്പരPങ്ങൾ� ് തീർത്തും  എതിരാണ്.

വPതPസ്തവും  നൂതനവുമായ  പദ്ധതികൾ  ആവിഷ്കരി�ുക്കേമ്പാൾ

സമയക്ലിപ്തത  പാലി�ുന്നതിൽ  ഇളവുകൾ  അനുവദി�ാവുന്നതാ-

ടെണSിലും  ഇക്രപകാരം  അനdമായി  സമയപരിധി  നൽകുന്നത്

നിരുത്സാഹടെ2�ുക്കേത്ത?താണ്.  ആയതിനാൽ  ക്രകമീകരി�ാടെത  അവക്കേശ-

ഷി�ുന്ന മുന്കൂറുകൾ ക്രകമീകരി�ുന്നതിനും  അല്ലാത്തപക്ഷം പിഴ2ലിശ

സഹിതം  തിരിടെക  ഈ�ാ�ുന്നതിനും  അ�ിയdിര  ന�പ�ികൾ

സ്വീകരിക്കേ�?താണ്. സിന്ഡിക്കേ�റ്റിടെ' ക്രശദ്ധ ക്രപസ്തുത വിഷയത്തിക്കേല�്

ക്രപക്കേതPകം ക്ഷണി�ുന്നു.

പരിക്കേശാധനയ്� ് ലഭPമാ�ിയ  മുന്കൂർ  രജിXർ  ക്രപകാരം

31.03.2022 വടെര  സമയക്രകമം  പാലി�ാടെത  ക്രകമീകരി�ുവാന്

അവക്കേശഷി�ുന്ന  മുന്കൂറുകളുടെ�  വിവരം  അനുബന്ധം  -  2  -  ൽ

ക്കേചർത്തിരി�ുന്നു.





ഭാഗം - 4

ധനസ്ഥിതി വിവരണവും
ഓഡിറ്്റ പ്ര�ത്യവലേ�ാകനവും
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4 – 1 വാര്ഷിക  കണക്കുകള്  യഥാസമയം  ഓഡിറ്റില്
സമര്പ്പിക്കുന്നില്ല

കേ�രള  കേ�ോക്കല്  ഫണ്്ട  ഓഡിറ്റ്  ആ�ട്ിന്റെ�  ന്റെ�ഡ്യൂളില്

ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടുളള  സര്വ്വ��ോശോ��ള്,  1994  -  ന്റെ�  കേ�രള  കേ�ോക്കല്

ഫണ്്ട ഓഡിറ്റ്  ആ�ട്്,  ന്റെസക്ഷന്  9(1),  1996 -  ന്റെ� കേ�രള കേ�ോക്കല് ഫണ്്ട

ഓഡിറ്റ്  റൂള്സ്,  റൂള്  15(3)  എന്നിവ  പ്ര6�ോരം  സോമ്പത്തി�വര്�ം

അവസോനിച്ച്  4  മോസത്തിന�ം  വോര്�ി�  �ണക്കു�ള്  തയ്യോറോക്കി

ഓഡിറ്റിനോയി സമര്�ികേക്കണ്ടതോണ്.  ആയതിന്പ്ര6�ോരം  2020 - 2021 -  ന്റെ�

വോര്�ി�ക്കണക്കു�ള്  31.07.2021 -  ന�ം സര്വ്വ��ോശോ� ഓഡിറ്റിനോയി

സമര്�ികേക്കണ്ടിയിരുന്നു. എന്നോല് വോര്�ി� �ണക്കു�ള് 08.04.2022 - ല്

മോപ്രതമോണ്  ഓഡിറ്റില്  ഹോജരോക്കിയിട്ടുളളത്.  അകേതോന്റെടോ�ം  ഓഡിറ്റ്

പ്ലോറ്റ്കേഫോമോയ  - AIMS ല് സബമ്ിറ്റ് ന്റെHയ്തിട്ടുള്ളത് 01.12.2021 – �ും ആണ്.

മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  ആ�്ട്,  1985  Hോ6്റ്റര്  -  ,  VII ന്റെസക്ഷന്

50(3),  മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  സ്റ്റോറ്റ്യൂട്ട്  1997,  Hോ6്റ്റര്  -  6,

ന്റെസക്ഷന്  -  11  എന്നിവ  പ്ര6�ോരം,  സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  വോര്�ി�

�ണക്കു�ള്  ന്റെസനറ്റിന്റെ�  വോര്�ി�  മീറ്റിങ്ങില്  6ോസ്സോക്കി  ഓഡിറ്റിനോയി

സമര്�ികേക്കണ്ടതോണ്.  01.10.2014  -  ന്റെ�  21271/ബി/14/ . .  -  H Edn നമ്പര്

സര്ക്കോര്  �ത്്ത  പ്ര6�ോരം,  1994  -  ന്റെ�  കേ�രള  കേ�ോക്കല്  ഫണ്്ട  ഓഡിറ്റ്

നിയമത്തില്  അനുശോസിക്കുന്ന  പ്ര6�ോരം  വോര്�ി�  �ണക്കു�ള്

ഓഡിറ്റിനോയി  �ഭ്യമോക്കുവോന്  സര്ക്കോര്  നിര്കേVശിച്ചിരുന്നു.  കേ�രള

കേ�ോക്കല് ഫണ്്ട ഓഡിറ്റ് ആ�ട്ിന്റെ� ന്റെ�ഡ്യൂളില് ഉള്ന്റെ�ടുന്ന സ്ഥോ6നമോണ്

സര്വ്വ��ോശോ�  എന്നതിനോ�ും  ആ�ട്ിന്റെ�  22-ാോം  വ�ു�്  പ്ര6�ോരം

ഈ  ആ�ട്്  ഓഡിറ്റ്  സംബന്ധിച്ച  �ോര്യങ്ങളില്  മറ്റ്  നിയമങ്ങന്റെള

അതി�ംഘിക്കുന്നതിനോ�ും  സോമ്പത്തി�  വര്�ം  അവസോനിച്ച്

4  മോസത്തിനുള്ളി ല്  വോര്�ി�  �ണക്കു�ള്  �ഭ്യമോക്കുവോന്

സര്വ്വ��ോശോ�  പ്ര6കേത്യ�ം  പ്രശദ്ധികേക്കണ്ടതോണ്.  മുന്�ോ�  ഓഡിറ്റ്

റികേ�ോര്ട്ടു�ളി�ും  ഈ  വി�യം  6രോമര്ശിച്ചിരുന്നുന്റെവങ്കി�ും

സര്വ്വ��ോശോ� ആയതില്  നിയമോനുസൃത നട6ടി സ്വീ�രിക്കുന്നില്ല.

മഹോത്മഗോന്ധി സര്വ്വ��ോശോ� ഓഡിറ്്റ റികേ�ോര്ട്്ട 2020 - 2021
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വാര്ഷിക കണക്കുകളുടെ# സംഗ്ര%ഹം

ഓഡിറ്റില്  ഹോജരോക്കിയ  വോര്�ി�  �ണക്കു�ളുന്റെട  സംപ്രഗഹം  തോന്റെ`

6റയും പ്ര6�ോരമോണ്.

മുന്നിരി�് :  1,615,730,820/-₹

വരവ് :  3,245,544,218/-₹

ആന്റെ� :  4,861,275,038/-₹

ന്റെH�വ് :  2,935,743,077/-₹

നീക്കിയിരി�് :  1,925,531,961/-₹

4 – 2 വാര്ഷിക ധനകാര്യപഗ്ര,ികയുടെ# അവല/ാകനം

സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  2020  -  2021  വര്�ന്റെത്ത ധന�ോര്യ  6പ്രതി�യുന്റെട

6രികേശോധനയില് പ്രശദ്ധയില്ന്റെ�ട്ട അ6ോ�ങ്ങള് തോന്റെ` കേHര്ക്കുന്നു.

1. 1983 - ല് നി�വില് വന്ന സര്വ്വ��ോശോ� നോളിതുവന്റെര അക്കൗണ്്ടസ്

റൂള്സ്  തയ്യോറോക്കിയിട്ടില്ല.

2. വോര്�ി�  ധന�ോര്യ  6പ്രതി�യില്  ഇന്�ം   & എ�്സന്്റെ6ന്ഡിച്ചര്

കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്, ബോ�ന്സ്  �ീറ്റ്,  റസീ6്റ്റ്   & കേ6യ്ന്റെമ� ്  കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ്

എന്നിവ സമര്�ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  എന്നോല് ബോ�ന്സ്  �ീറ്റില്  സര്

വ��ോശോ� യുന്റെട തന്വര്�ന്റെത്ത ആസത്ി,  ബോധ്യത�ളുന്റെട വിവരം

മോപ്രതമോണ്  ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  നോളിതുവന്റെര  സര്വ��ോശോ�

ആര്ജിച്ച ആസത്ി ബോധ്യത�ള് �ൃത്യമോയി നിര്ണ്ണയിച്ച് വോര്�ി�

ധന�ോര്യ6പ്രതി�യില് ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  എല്ലോ  വരവിനങ്ങളുകേടയും  ഡിമോ� ്,�ളക്ഷന്,

ബോ�ന്സ് 6പ്രതി�  ഉളളടക്കം  ന്റെHയ്തിട്ടില്ല.  സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട

അനുബന്ധ  സ്ഥോ6നങ്ങളുന്റെട  ഓഡിറ്റ്  �ുറി�ു�ളി�ും

മഹോത്മഗോന്ധി സര്വ്വ��ോശോ� ഓഡിറ്്റ റികേ�ോര്ട്്ട 2020-2021
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സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  മുന്  ഓഡിറ്റ്  റികേ�ോര്ട്ടു�ളി�ും  ഈ  വി�യം

6രോമര്ശിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കി�ും  നട6ടി�ള്  സ്വീ�രിച്ചതോയി �ോണുന്നില്ല.

ആയതിനോല് സര്വ്വ��ോശോ�യ്ക്ക്  �ുടിശ്ശി�യുളള  വിവിധ

ഫീസു�ളുന്റെട �ൃത്യമോയ �ണക്ക് 6രികേശോധിക്കുവോന് സോധിക്കുന്നില്ല.

4. 2020 - 2021 വര്�ം സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട �ീ`ില്  ഉണ്ടോയിരുന്ന എല്ലോ

6ഠന  വ�ു�ു�ള്/സ്ഥോ6നങ്ങള്  എന്നിവയുന്റെട  വരവ്  ന്റെH�വ്

�ണക്കു�ളുന്റെട  സംക്ഷി6ത്ം,  സ്ഥിരനികേക്ഷ6ങ്ങള്/കേസവിങ്സ്

അക്കൗണ്ടു�ള്  അടങ്ങുന്ന  നീക്കിയിരി�ിന്റെ�  വിശദോംശങ്ങള്

വോര്�ി� ധന�ോര്യ 6പ്രതി�യില് ഉളളടക്കം ന്റെHയ്തിട്ടില്ല.

5. സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട തനത് വരുമോനത്തിന്റെ� സിംഹഭോഗവും വിവിധ

ഓണ്ലൈ�ന് കേ6ന്റെമ� ് കേ6ോര്ട്ട�ു�ള് മുകേlനയോണ് �ഭിക്കുന്നത്. ഈ

കേ6ോര്ട്ട�ു�ള് തമ്മില് ഇ�കേപ്രഗ�ന് നടത്തോത്തതിനോല് ഓകേരോ ഇന-

ത്തി�ുള്ള  വരവു�ളുന്റെട  �ണക്കു�ള്  �ഭ്യമല്ല.  കേ6ോര്ട്ട�ു�ള്

മുകേlനയുള്ള ആന്റെ� വരവ്  തു� മോപ്രതമോണ് വോര്�ി� �ണക്കില്

ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

6. വോര്�ി� ധന�ോര്യ  6പ്രതി� പ്ര6�ോരമുള്ള  2019 -  2020,  2020 -  2021

വര്�ങ്ങളിന്റെ� അക്കോദമി�  വരവു�ളും  അഫി�ികേയ�ന്  ഫീസ്/

6രീക്ഷോ ഫീസ്  ഇനത്തി�ുള്ള വരവു�ളും തമ്മില്  വ�ിയ  അന്തരം

�ോണുന്നു.

ഇനം
2019 - 2020 

വരവ് (₹)

2020 - 2021 

വരവ് (₹)

അക്കോദമി�് വരുമോനം 40,65,82,658.00 1,89,08,945.00

അഫി�ികേയ�ന് ഫീസ് 3,10,61,093.00 45,36,11,852.00

6രീക്ഷോ ഫീസ് 45,71,94,113.00 21,24,97,234.00

7. സര്വ��ോശോ�യുന്റെട വിവിധ വരവിനങ്ങളുന്റെട �ൃത്യമോയ വിവരം വോര്

�ി� ധന�ോര്യ6പ്രതി�യില്  �ഭ്യമല്ല.  കേ�ോ`്സ്  അഫി�ികേയ�ന്
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ഫീസ്, കേ�ോകേളജ് അഫി�ികേയ�ന് ഫീസ്  ഇനത്തി�ുള്ള  വരവു�ള്

വോര്�ി� ധന�ോര്യ6പ്രതി�യില് ഉള്ന്റെ�ട്ടിട്ടില്ല.

8. ബജറ്റില്/വോര്�ി�ക്കണക്കില്  വരവ്  ഇനങ്ങള്ക്ക്  അകേപ്ര6ോപ്ര6ി

കേയ�ന് നല്�ുന്നില്ല.

9. ഓണ്ലൈ�ന്  അഡ്മി�ന്  കേ6ോര്ട്ട�ു�ളോയ ,   CAP CAT കേ6ോര്ട്ട�ു

�ളിന്റെ� വരവിന്റെ� വിശദോംശം  വോര്�ി�  ധന�ോര്യ6പ്രതി�യില്

�ഭ്യമല്ല.  ആന്റെ� വരവ് മോപ്രതമോണ് കേHര്ത്തിരിക്കുന്നത്.

10. റസീ6്റ്റ്   & കേ6യ്ന്റെമ� ്  6പ്രതി�യില്    2020  -  2021Direct Receipts
(1,77,73,267/-) എന്ന വരവിനത്തിന്റെ�  ഇനം  തിരിച്ചുള്ള  വിശദോംശം

�ഭ്യമല്ല.

11. Hുവന്റെട  കേHര്ക്കുന്ന  പ്രട�റി,  ബോങ്്ക  അക്കൗണ്ടു�ളുന്റെട  റിക്കണ്-

സി�ികേയ�ന് 6പ്രതി�യില്  പ്രട�റി,  ബോങ്്ക  നീക്കിയിരി�ോയി

ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിരിക്കുന്ന തു� പ്രട�റി,  ബോങ്്ക കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ� ് പ്ര6�ോരമുള്ള

നീക്കിയിരി�ുമോയി  ന്റെ6ോരുത്തന്റെ�ടുന്നില്ല.  വിശദോംശങ്ങള്  Hുവന്റെട

കേHര്ക്കുന്നു.

ബാങ്്ക അക്കൗണ്്ട

റിക്കൺസി/ിലയഷ
ൻ പഗ്ര,ിക ഗ്രപകാരം

31.03.2021 - ടെ/
നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)

ബാങ്്ക/ഗ്ര#ഷറി
ലCറ്്റടെമന്റ ്

ഗ്രപകാരം
31.03.2021 - ടെ/
നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)

01-Treasury 0004392 13,49,99,437.00 13,50,00,453.00

03-37259676220 5,85,798.00 5,84,562.00

04-57004087022 11,61,408.00 11,93,805.00

06-67153926438 40,57,36,917.00 40,57,38,179.00

08-6700310436 75,35,886.00 76,48,412.00

09-67000310447 1,20,00,294.00 1,20,48,752.00
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10-67167956413 EMF NEW 93,38,440.00 93,51,028.00

11-67365623864 24,64,760.00 24,31,737.00

RUSA - 67339748466 38,63,402.00 38,64,251.00

12. സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  തോന്റെ`  കേHര്ക്കുന്ന  സ്ഥിരനികേക്ഷ6ങ്ങളുന്റെട

വിവരങ്ങള് ബോ�ന്സ് �ീറ്റില് ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഗ്രകമ
നം.

സ്ഥിരനിലFപ
രസീ,് നം.

നിലFപത്തീയ,ി 0

1. 67381607911 17.11.2019 1,09,95,300.00

2. 67381698922 18.11.2019 1,09,95,441.00

3. 67381954692 21.11.2019 1,09,95,563.00

4. 67382067393 09.11.2019 1,11,60,983.00

5. 37614705988 23.01.2018 7,85,96,537.00

6. 37614758828 19.02.2018 8,38,25,036.00

7. 67269589831 20.03.2020 11,45,756.00

8. 67102921145 22.01.2010 44,119.00

9. 67386315516 30.12.2016 2,54,579.00

10. 57004111068 24.03.2004 5,79,848.00

ആകെ� 20,85,93,162.00

13. സര്വ��ോശോ�  ലൈ�പ്രബറിയികേ�ക്ക്  ഇ-കേജര്ണ�ു�ളും

കേഡറ്റോകേബസു�ളും വോങ്ങുന്നതിന്  ₹  1,00,00,000/-  -  യും  (വൗച്ചര്

നം.550036/05.02.2021) 6ുസ്ത�ങ്ങള് വോങ്ങുന്നതിന് ₹ 55,00,000/- -

യും  (വൗച്ചര് നം.550036/05.02.2021)  സര്വ��ോശോ� ലൈ�കേപ്രബറിയന്
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ലൈ�മോറിയിരുന്നു.  എന്നോല്  ആയത്  ന്റെH�വോയി  വോര്�ി�

ധന�ോര്യ6പ്രതി�യില് ഉള്ന്റെ�ടുത്തിയിട്ടില്ല.

14. ജീവനക്കോര്ക്ക്  നല്�ുന്നതും/തിരിന്റെ�  ഈടോക്കുന്നതുമോയ

അഡ്വോന്സു�ള് (ഉദോ. ന്റെമഡിക്കല്  അഡ്വോന്സ്,  ഓണം

ന്റെഫസ്റ്റിവല് അഡ്വോന്സ്, ഭവന നിര്മ്മോണ അഡ്വോന്സ്) ന്റെഡബ്റ്റ്

ന്റെഹഡ് ശീര്��ത്തില്  വ�യിരുത്തുന്നത്  പ്ര�മപ്ര6�ോരമല്ല.  ടി  വരവ്

ന്റെH�വു�ള് സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  തനത്  വരവ്  ന്റെH�വു�ളില്

ഉള്ന്റെ�ടുത്തി �ണക്കു�ള് പ്ര�മീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.

15. വോര്�ി�  �ണക്കിന്റെ�  എല്ലോ  വരവ്  ന്റെH�വ്  ഇനങ്ങള്ക്കും  ന്റെഹഡ്
ഓഫ് അക്കൗണ്്ട നിര്വ്വHിച്ചു നല്�ിയിട്ടില്ല.

16. കേസ്റ്ററ്റ്  പ്ലോന്  ന്റെH�വു�ള്  സംബന്ധിച്ച  വ്യക്തമോയ  വിവരങ്ങള്

വോര്�ി� �ണക്കില് �ഭ്യമല്ല.

4 – 3 ടെപൻഷൻ ഫണ്ട്

1985  -  ന്റെ�  മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  നിയമം,  81-ാോം  വ�ു�്

പ്ര6�ോരം,  സര്വ്വ��ോശോ�യിന്റെ� ജീവനക്കോര്,  അദ്ധ്യോ6�ര്,  അനദ്ധ്യോ6�ര്

എന്നിവരുന്റെട  കേക്ഷമത്തിനോയുളള  ഇന്�ുറന്സ്,ന്റെ6ന്�ന്,  ന്റെപ്ര6ോവിഡ� ്

ഫണ്്ട  എന്നിവയുന്റെട  �ോര്യക്ഷമമോയ  സൂക്ഷി�ിനും  വിനികേയോഗത്തിനുമോയി

നിയമ  നിര്മ്മോണവും  Hട്ടങ്ങളും  ഓര്ഡിനന്സ്  പ്ര6�ോരം  പ്ര6ോബ�്യത്തില്

ന്റെ�ോണ്ടുവരണന്റെമന്ന്  വ്യവസ്ഥ  ന്റെHയ്തിട്ടുന്റെണ്ടങ്കി�ും  നോളിതു  വന്റെര  നിയമ

നിര്മ്മോണം  നടത്തി  സര്ക്കോരിന്റെ�  അംഗീ�ോരം  കേനടിയിട്ടില്ല.  ന്റെ6ന്�ന്

ഫണ്്ട/ഇന്�്വറന്സ്  സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങള്/Hട്ടങ്ങള് രൂ6ീ�രിക്കുന്നതിന്

സത്വര  നട6ടി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.  ഈ  വി�യം  മുന്  ഓഡിറ്റ്

റികേ�ോര്ട്ടു�ളി�ും  6രോമര്ശിച്ചിട്ടുന്റെണ്ടങ്കി�ും  സര്വ്വ��ോശോ�  തുടര്

നട6ടി�ള്  സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  ന്റെ6ന്�നും  മറ്റ്  ആനു�ൂ�്യങ്ങള്ക്കുമോയി

ഭീമമോയ  തു�  ന്റെH�വ`ിക്കുന്ന  സോഹHര്യത്തില്  ന്റെ6ന്�ന്  ഫണ്്ട/

ഇന്�്വറന്സ്  സംബന്ധിക്കുന്ന  നിയമങ്ങള്/Hട്ടങ്ങള്  രൂ6ീ�രിക്കുന്നതിന്

സത്വര  നട6ടി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.  ന്റെ6ന്�ന്  റിസര്വ്  ഫണ്ടോയി

2020 -  2021  വര്�ം  ₹  26,80,89,820/- യുന്റെട സ്ഥിരനികേക്ഷ6ം നി�വി�ുണ്്ട.
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ന്റെ6ന്�ന്  റിസര്വ്വ്  ഫണ്ടിന്റെ�  വിവരങ്ങള്  അനുബന്ധം  -  3  ( )iv  -  ല്

കേHര്ക്കുന്നു.

4 – 4 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ്

സര്വ്വ��ോശോ�യുന്റെട  2020 - 2021  സോമ്പത്തി� വര്�ന്റെത്ത ഓഡിറ്റ്

Hോര്ജ്,  2009  -  ന്റെ�  കേ�ോക്കല്  ഫണ്്ട  ഓഡിറ്റ്  (കേഭദഗതി)  നിയമത്തിന്റെ�

(എസ്.ആര്.ഒ.നം.8313/2009,ജി.ഒ.(6ി)നം.368/2009/ഫിന്.തീയതി 28.08.2009)

വ്യവസ്ഥ�ള് അനുസരിച്ച് തോന്റെ` 6റയും പ്ര6�ോരം �ണക്കോക്കുന്നു.

ഓഡിറ്്റ ചാര്ജിന്
പരി%ണിക്കുന്ന

ആദായം

,ുക (₹)

അക്കോദമി�് ഇന്�ം 393,665,670.00

6രീക്ഷോഫീസ് 212,497,234.00

അഫി�ികേയ�ന് ഫീസ് 78,855,127.00

6�ിശ 24,728,504.00

മറ്റിനങ്ങള് 77,739,940.00

ആടെക 787,486,475.00

ഓഡിറ്്റ ചാര്ജ്  1%@ 7,874,865.00

സര്വ്വക/ാശാ/ ഓഡിറ്്റ ചാര്ജ് ഒ#ുക്കാത്ത,്

കേ�രള  കേ�ോക്കല്  ഫണ്്ട  ഓഡിറ്റ്  ആ�ട്്,  ന്റെസക്ഷന്  19  പ്ര6�ോരം,

സംസ്ഥോന  ഓഡിറ്റ്  വ�ു�ിന്റെ�  ഓഡിറ്റ്  6രിധിയില്  വരുന്ന സ്ഥോ6നങ്ങള്

ഓകേരോ  വോര്�ി�  �ണക്കിന്റെ�യും  ഓഡിറ്റിന്  സര്ക്കോര്  നിശ്ചയിക്കുന്ന

നിരക്കില്  ഓഡിറ്റ്  Hോര്ജ്  ഒടുക്കണം.  ഇപ്ര6�ോരം  നല്കേ�ണ്ട  തു�  ഒരു

വര്�ത്തിനുളളില്  നല്�ുന്നിന്റെല്ലങ്കില്   ഗവണ്ന്റെമ� ്  ടി  സ്ഥോ6നത്തിന്

നല്കേ�ണ്ട  പ്രഗോ� ്/മറ്റ്  തു��ള്  എന്നിവയില്  നിന്ന്  തട്ടിക്കി`ിക്കു�കേയോ

[ന്റെസക്ഷന്  19(3)]  1968  -  ന്റെ�  റവന്യൂ  റിക്കവറി  ആ�്ടിന്റെ�  വ്യവസ്ഥ�ള്

പ്ര6�ോരം  റവന്യൂ  �ുടിശി�  എന്നകേ6ോന്റെ�  ടി  സ്ഥോ6നത്തില്  നിന്നും

ഈടോക്കു�കേയോ ന്റെHയ്യോവുന്നതോണ് (ന്റെസക്ഷന് 19.4).
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2019 - 2020 വന്റെര ഒടുക്കുവോനുളള തു� : ₹ 13,31,68,135.00

2020 - 2021 ന്റെ� തു� : ₹ 78,74,865.00

ആടെക : ₹ 14,10,43,000.00

മഹോത്മോഗോന്ധി  സര്വ്വ��ോശോ�  2019  -  2020 വന്റെര  ₹  133,168,135/-

ഓഡിറ്റ്  Hോര്ജ്  ഇനത്തില്  ഒടുക്കുവോനുണ്്ട.  എന്നോല്  2020  -  2021  -  ന്റെ�

ബജറ്റില് ഓഡിറ്റ് Hോര്ജിനോയി വ�യിരുത്തിയത് ₹ 5,00,000/- മോപ്രതവുമോണ്.

2020-2021  വര്�കേത്തതുള്ന്റെ�ന്റെട ഓഡിറ്റ് Hോര്ജ് �ുടിശ്ശി�  ₹  141,043,000/-

യോയി  ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു.  06.08.2018  -  ന്റെ�  എസ്റ്റോ./ഡി-1/106/2014/ധന.

(33582)  -  നമ്പര്  സര്ക്കോര്  ഉത്തരവ്  പ്ര6�ോരം,  ഓഡിറ്റ്  Hോര്ജ്  �ുടിശി�

ദീര്ഘ�ോ�  തവണ�ള്  നിശ്ചയിച്ച്  വസൂ�ോക്കോന്  നിര്കേVശമുണ്്ട.

അതനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ്  Hോര്ജ് �ുടിശി� അടയ്ക്കുവോന് അടിയന്തിര നട6ടി

സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.

ഒ#ുക്കുവാനുളള ഓഡിറ്റ് ചാര്ജിടെന്റ വര്ഷം ,ിരിച്ചുളള
വിശദാംശങ്ങള് 

ഓഡിറ്്റ വര്ഷം ഒ#ുക്കുവാനുളള ,ുക (₹)

1998-1999 31,49,725.00

1999-2000 39,39,603.00

2000-2001 39,21,838.00

2001-2002 49,58,847.00

2002-2003 27,10,530.00

2003-2004 30,57,469.00

2004-2005 35,16,086.00

2005-2006 40,70,013.00
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2006-2007 41,80,967.00

2007-2008 47,32,493.00

2008-2009 53,49,107.00

2009-2010 38,42,378.00

2010-2011 34,57,667.00

2011-2012 43,08,201.00

2012-2013 1,03,90,060.00

2013-2014 99,66,669.00

2014-2015 71,91,509.00

2015-2016 1,17,66,657.00

2016-2017 1,11,58,203.00

2017-2018 87,41,123.00

2018-2019 92,16,072.00

2019-2020 95,42,918.00

2020-2021 78,74,865.00

ആകെ� 14,10,43,000.00

നോളിതുവന്റെര  ഓഡിറ്റ്  Hോര്ജിനത്തില്  ഒടുക്കുവോനുളള

₹  141,043,000.00/- സര്ക്കോരികേ�ക്ക്  ഒടുക്കുന്നതിന്  നട6ടി�ള്

സ്വീ�രികേക്കണ്ടതോണ്.
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4 – 5 സ്ഥിര നിലFപങ്ങള്

ഓഡിറ്റിന്  �ഭ്യമോക്കിയ  സ്ഥിര  നികേക്ഷ6ങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച  6പ്രതി�

പ്ര6�ോരം  സര്വ്വ��ോശോ�യ്ക്ക് തന്വര്�ം  ആന്റെ�  ₹  62,23,01,766/-

സ്ഥിരനികേക്ഷ6മോണ് ഉള്ളത്. 2020 - 2021 –  ന്റെ�  വിവിധ  നികേക്ഷ6ങ്ങളുന്റെട

വിവരം (6�ിശ ഉള്ന്റെ�ടുത്തോന്റെത) Hുവന്റെട കേHര്ക്കുന്നു.

ഗ്രകമ
നം ഫണ്്ട ഇനം ,ുക (₹)

1 സര്വ്വ��ോശോ� ഫണ്്ട 37,09,25,150.00

2 പ്രഗൂ�് ഇന്�്വറന്സ് സ്�ീം 4,96,18,784.00

3 ഫോമി�ി ന്റെബനിഫിറ്റ് സ്�ീം 31,21,855.00

4 ന്റെ6ന്�ന് 20,65,68,860.00

ആടെക 62,82,10,347.00

സ്ഥിരനികേക്ഷ6ത്തിന്റെ�  വിശദോംശങ്ങള്  അനുബന്ധം  -  3( )  -  i ല്

കേHര്ത്തിട്ടുണ്്ട.

4 – 6 ,ീര്പ്പാക്കാൻ  അവലശഷിക്കുന്ന  ഓഡിറ്റ്
റിലപ്പാര്ട്ടുകള്

റിലപ്പാര്ട്്ട
വര്ഷം

റിലപ്പാര്ട്്ട 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
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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

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

മഹോത്മഗോന്ധി സര്വ്വ��ോശോ� ഓഡിറ്്റ റികേ�ോര്ട്്ട 2020-2021



149

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 ന്റെ�.എസ്.എ.എം.ജി.യു.എ 1/854/2015/05.02.2016

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

2015 - 2016 ന്റെ�.എസ്എ.എം.ജി.യു.എ 1/502/2017/15.9.2017

2016 - 2017 ന്റെ�.എസ്എ.എം.ജി.യു.എ 1/194/2018/25.06.2018

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

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

2019-2020 ന്റെ�.എസ്.എ-എം.ജി.യു/എ 5/ 119  /2022/14.02.2022

നോളിതുവന്റെരയുളള  ഓഡിറ്റ്  റികേ�ോര്ട്ടു�ള്  തീര്�ോക്കുന്നതിന്

സര്വ്വ��ോശോ�ോ അധി�ൃതരുന്റെട അടിയന്തിര പ്രശദ്ധ ഉണ്ടോകേ�ണ്ടതോണ്.

4 – 7 ഓ ഡിറ്റ് ഗ്രപ,്യവല/ാകനം

1
2020 - 2021 വര്�ന്റെത്ത                 
ആന്റെ� വരവ് (മുന്നിരി�് ഉള്ന്റെ�ന്റെട) 486,12,75,038/-

2
2020 - 2021  വര്�ന്റെത്ത                     
ആന്റെ� ന്റെH�വ് 293,57,43,077/-

3
സര്വ്വ��ോശോ�ോ ഫണ്ടില് 
അടവോക്കോനുള്ള തു�

47,350/-
(l നം. : 2-4)

4 തടസ്സന്റെ�ടുത്തിയ തു� --
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5 നിരോ�രിച്ച തു� --

6
കേ�പ്രu/സംസ്ഥോന സര്ക്കോരു�ള്
ക്കുണ്ടോയ ന�്ടം --

സര്വ്വക/ാശാ/ ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്#ം :  ഇല്ല

,#സ്സടെപ്പ#ുത്തിയ ,ുക : ഇല്ല

ലജായിന്റ ് ഡയറക്#ര്
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അനുബന്ധം - 1

2020-  2021 സാമ്പത്തിക വര്ഷം വിവിധ   ഏജന്സികളില് നിന്ന്  ലഭ്യമായ
ഇയര്മാര്ക്ക്ഡ് ഫണ്ടിന്റെ( വിശദാംശങ്ങള്  

SI
No.

Voucher
No.

Funding Agency Name of project Principal investigator Amount Remarks

1 400001/
09/06/2020

UGC-STRIDE
UGC-STRIDE Project 
Component I

Dr Abhilash Babu                  
Associate Professor                 
School of Social Science

48,50,000/-
1st

Installment

2 400006/
05/08/2020

UGC-DAE
Consortium for

Scientific
Research,
Kolkatha

Heavy-ion/  Gamma  Ray
Engineered  Vertically
Oriented  Graphene  Hybrid
Systems  for  Environmental
Remediation

Dr Nandha Kumar  Kalarikkal 
School pure and Applied 
Physics

3,69,000/-
1st

Installment

3 400007/
05/08/2020

UGC-DAE
Consortium for

Scientific
Research,
Kolkatha

Heavy-ion/  Gamma  Ray
assisted Cross  linked Silicon
Rubber-based EMI Shielding.

Dr Sabu Thomas                    
Professor School of Chemical 
Sciences

3,69,000/- 1st

Installment

4

400005/
21/07/2020 NCCR-Chennai

Micro  plastics  contamination
in  sediment  and  selected
Benthic

Dr E.V Ramaswami Professor 
School of Envionmental 
Sciences

25,20,000/- -

1



5 400008/
05/08/2020

KSCSTE-Women
Scientist
Division 

In  Vitro  studies  on  the
Therapeutic potential of free
radical  scavengers  from
kokilakasham on macrophage
cells in regulation of chronic
inflammation  

Smt Teena Merlin                      
Ph.d Student                           
School of Bioscience (Under 
the supervision of Associate 
Professor Dr Prakash Kumar)

7,50,626/-
3rd year
grant

6 400010/
09/09/2020

KSCSTE-Science
Research
Scheme

Investigating  the  mechanism
behind  protective  effect  of
anticancer  compounds
isolated  from  Woodfordia
fruitcosa kurz,flowers against
hepatocellular carcinoma

Dr M.S.Latha                            
Professor                               
School of Biosciences

6,29,762/-
3rd year
grant

7 400034/
20.01.2021

KSCSTE

Phyto  Immunomodulatory
Effect  of  Lipopeptide
Compounds  Produced  by
Baccillus  sp.with  Bio  control
Property

Dr.E.K.Radhakrishnan               
School of Biosciences

5,25,559/-
 2nd

year grant

8 400040/
08.02.2021

KSCSTE
Monitoring and Assistance of
microplastic  pollution

Dr E V Ramaswami         
Professor                                
School of Envionmental 
Sciences

8,64,000/- 1st

Installment

9 400012/
23.09.2020

ICSSRI
RISE OF CHINA And NEW SILK 
ROAD 

Dr C Vinodan                            
Director, SIRP

1,20,000/-
1st

Installment

2



10 400026/
30.10.2020

DoECC
A  Miyawaki  model  approach
for  developing  forest  island
in M.G University Campus

Dr Mahesh Mohan                    
Assistant Professor                   
SES

5,26,400/-
1st

Year grant

11 400028/
12.11.2020

IUCTE, RIEM Effectiveness  of  Computer
Based Modules on Soft Skills
for Research  Trainees

Dr Asha.J.V.                          
Professor                               
School of Pedagogical Sciences

1,30,000/-
1st

Installment

12 400032/
08.01.2021

UNDP

Eco  -restoration  of  Flood
Affected  Riparian  Vegetation
and  Braided  Bars  in
Chalakkudy River

Dr.Mahesh Mohan             
Assistant Professor                   
SES

3,12,000/-
2nd

Installment

13 400033/
13.01.2021

NCPOR

Emerging  Contaminants  and
Toxic  Metals  in  the
Environmental  Matrices  of
Ny-Alesund,Arctic

Dr.Mahesh Mohan                    
Assistant Professor                   
SES

5,27,728/-
2nd

Installment

ജജായി( ്ഡയറക്ടര്

3



അനുബന്ധം - 2
2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 സാമ്പത്തിക വര്ഷങ്ങളില് അനുവദിച്ചതില്

നാളിതുവന്റെ4 ക്രകമീക4ിക്കാത്ത മുന്കൂറുകളുന്റെട വിശദാംശങ്ങള് 

ക്രകമ
നം.

മുന്കൂര് സ്വീക4ിച്ച
ഉജദ്യാഗസ്ഥന്റെ( ജ>4്

അനുവദിച്ച
തുക/

തീയതി/
വര്ഷം

ഉജ@ശ്യം
ഉത്ത4വ് നമ്പറും

തീയതിയും 
റിമാര്ക്സ്

1
ജഡാ.ജറാബിനറ്്റ ജജക്കബ് 
ന്റെക്ര>ാഫസര്                  

1,00,000/-
09.12.2021

DASP  ന്റെക്രടയിനിംഗ്  ന്റെസ(റി
നുള്ള  ലാബ്  സജ്ജമാ
ക്കാന്  അനുവദിച്ച  ന്റെകട്ടിട
ത്തിന്റെ(  ഇലക്ക്രടിക്
പ്ലംബിംഗ് ജജാലി

6930/AdA9/2021/MGU/
09.12.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ഒ4ു  ക്ര>ാവശ്യം
ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കി.  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയ തിയതി 24.08.2022

2
ജഡാ.ജറാബിനറ്്റ ജജക്കബ് 
ന്റെക്ര>ാഫസര്  

5,00,000/-
09.12.2021

ന്റെസ(ര്  ജഫാര്  ഓണ്
ലൈലന്  എഡ്യുജക്കഷന്-
അടിസ്ഥാന  സൗക4്യ
വികസനം

6933/AdA9/2021/MGU/
09.12.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള കാലാവധി 4ണ്ട് ക്ര>ാവശ്യം
ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കി.  അവസാന
മായി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കിയ
തിയതി 06.07.2022

3
ജഡാ.ജറാബിനറ്്റ ജജക്കബ് 
ന്റെക്ര>ാഫസര്  

5,00,000/-
13.09.2021

DASP  ന്റെക്രടയിനിംഗ്
ന്റെസ(റിനുള്ള  ലാബ്
സജ്ജമാക്കാന് അനുവദിച്ച
ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ(  നവീക4ണ
ക്ര>വര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
ന്റെ]ലവ്

4520/AdA9/2021/MGU/
13.09.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള കാലാവധി 4ണ്ട് ക്ര>ാവശ്യം
ദീര്ഘിപ്പിച്ച്നല്കി.  അവസാന
മായി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കിയ
തിയതി 04.02.2022

4



4
ജഡാ. നന്ദകുമാര്  
കള4ിക്കല്, ന്റെക്ര>ാഫസര്

4,00,000/-
07.03.2020

IIUCNN  -  ക്ലറിക്കല്
സ്റ്റാഫിനുള്ള   ജവതനം,
ന്റെസ(റിന്റെ(  ലൈദനംദിന
ക്ര>വര്ത്തനങ്ങള്

1375/AdA9/2020/MGU/
07.03.2020

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

5
ജഡാ. നന്ദകുമാര്  
കള4ിക്കല്, ന്റെക്ര>ാഫസര്

75,000/-
29.09.2020

IIUCNN-ന്റെല  ഗജവഷണ
വിദ്യാര്ത്ഥിയായ
ക്രശീ  അവിനാഷ്.ആര്.ലൈ>
യ്ക്ക് ക്രടാവല് ക്രഗാ( ്

4371/AdA9/2020/
MGU/29.09.2020

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

6
ജഡാ. നന്ദകുമാര്  
കള4ിക്കല്, ന്റെക്ര>ാഫസര്

4,00,000/-
21.12.2020

IIUCNN  -  ന്റെസ(റിന്റെ(
ലൈദനംദിന ന്റെ]ലവുകള്

5956/AdA9/2020/
MGU/21.12.2020

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

7
ജഡാ.ജടാണി ന്റെക ജതാമസ് 
സ്കുള് ഓഫ് ടൂറിസം 
സ്റ്റഡീസ് 

2,00,000/-
24.01.2022

മാസ്റ്റര് ഓഫ് ക്രടാന്സ്ജ>ാര്ട്ട്
&  ജലാജിസ്റ്റിക്സ്  -  ജകാഴ്സ്
നടത്തുന്നതിനുള്ള  ക്ലാസ്
മുറികള്  സജീക4ിക്കു
ന്നതിന്.

828/AdA9/2022/MGU/
24.01.2022

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ഒ4ു  ക്ര>ാവശ്യം
ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കി  .  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയ തിയതി 27.04.2022

8
ജഡാ.ജടാണി ന്റെക ജതാമസ് 
സ്കുള് ഓഫ് ടൂറിസം 
സ്റ്റഡീസ് 

2,00,000/-
26.02.2022

മാസ്റ്റര് ഓഫ് ക്രടാന്സ്ജ>ാര്ട്ട്
&  ജലാജിസ്റ്റിക്സ്  -ജകാഴ്സ്
നടത്തുന്നതിനുള്ള  ക്ലാസ്
മുറികളിജലയ്ക്ക്  ആവശ്യ
മായ  ജമശകള്,  കജസ4
കള്,അലമാ4കള്,
കജബാര്ഡുകള്
തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിന്.

2073/AdA9/2022/
MGU/26.02.2022

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ഒ4ു  ക്ര>ാവശ്യം
ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കി.  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയ തിയതി 06.07.2022

5



9
ജഡാ.ജടാണി ന്റെക ജതാമസ് 
സ്കുള് ഓഫ് ടൂറിസം 
സ്റ്റഡീസ് 

20,00,000/-
26.03.2022

>ുതുതായി  അനുവദിച്ച
മുറികള്  അക്കാദമിക
ക്ര>വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
ഒ4ുക്കുന്നതിനും  NAAC
അക്രകഡിജറ്റഷനുമായി
ബന്ധന്റെപ്പട്ട  അനുബന്ധ
ക്ര>വര്ത്തനങ്ങള്ക്കും 

3134/AdA9/2022/MGU/
26.03.2022

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

10
ജഡാ ജടാണി ന്റെക ജതാമസ് 
സ്കുള് ഓഫ് ടൂറിസം 
സ്റ്റഡീസ് 

1,00,000/-
10.08.2021

ന്റെകട്ടിടത്തിന്റെ(  അറ്റകുറ്റ
പ്പണികള്ക്കും  പ്ലംബിംഗ്
ജജാലികള്ക്കും

3901/AdA9/2021/MGU/
10.08.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

11
ജഡാ. ലൈസലാസ് വി.>ി.       
SES

3,00,000/-
14.10.2019

]ാന്സജലഴ്സ്  അവാര്ഡ്
2019 അജ>ക്ഷ  സമര്പ്പണ
വുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട
ന്റെ]ലവുകള്

4810/AdA9/2019/MGU/
25.07.2019

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള കാലാവധി 4ണ്ട് ക്ര>ാവശ്യം
ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കി.  അവസാന
മായി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്  നല്കിയ
തിയതി 16.04.2021

12
ജഡാ. അഭിലാഷ്  ബാബു 
സ്കൂള് ഓഫ് ജസാഷ്യല് 
സയന്സസ്

50,000/-
17.06.2021

>ഠന  വകുപ്പിന്റെല  ക്ര>വര്
ത്തന 4ഹിതമായ ജമാജട്ടാര്
മാറ്റി സ്ഥാ>ിക്കുന്നതിന്

2711/AdA9/2021/MGU/
17.06.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

13
ജഡാ. അഭിലാഷ്  ബാബു 
സ്കൂള് ഓഫ് ജസാഷ്യല് 
സയന്സസ്

5,500/-
26.06.2020

എക്കജണാമിക്സ്  ആ( ്
ന്റെ>ാളിറ്റിക്കല്  വീക്കിലി
യുന്റെട  2020-2021  കാലയള
വിജലക്കുള്ള  വ4ിസംഖ്യ
>ുതുക്കല് 

2850/AdA9/2020/
MGU/26.06.2020

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല
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14
ജഡാ. ബിന്ദു എം.ന്റെക.         
DSU

20,000/-
16.01.2021

DSU  >ഠനവകുപ്പുകളിന്റെല
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി
ന്റെവബ്ലൈസറ്്റ   നിര്മ്മാ
ണവും >4ി>ാലനവും 

657/AdA9/2021/MGU/
29.01.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

15
ജഡാ. സി വിജനാദന്        
SIRP

96,000/-
21.04.2021

ഇ(്യന്  ജജണല്  ഓഫ്
ന്റെ>ാളിറ്റിക്സ്  ഇ(ര്നാഷ
ണല്  റിജലഷണ്സ്,
ദ സൗത്്ത ഏഷ്യന് ജജണല്
ആ( ് ഡി>്ജളാമസി  2020-
ജജണല് ക്ര>സിദ്ധീക4ണം

2123/AdA9/2021/MGU/
21.04.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

16
ജഡാ.4ാധാകൃഷ്ണന്.ഇ.ക. 
BIIC

3,75,000/-
24.08.2021

BIIC  -  ജ>റ്റ( ്  ഫയല്
ന്റെ]യ്യുന്നതിന്

4132/AdA9/2021/MGU/
24.08.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

17
ജഡാ.സി.ആര് 
ഹ4ിലക്ഷ്മീക്രന്ദ കുമാര്          
CYN

40,000/-
06.09.2021

>ി.ജി.ഡിജപ്ലാമ  ഇന്  ജയാഗ
സ്റ്റഡി  ന്റെമറ്റീ4ിയല്  തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിന്  ശില്>ശാല
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്.

4402/AdA9/2021/MGU/
06.09.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

18
ജഡാ. സി.ആര് 
ഹ4ിലക്ഷ്മീക്രന്ദ കുമാര്       
CYN

5,00,000/-
2017

NAAC വിസിറ്്റ

1746/നാക് ന്റെസല്/
1/എ.ഡി.1911/2017/

അഡമ്ിന്/ 24.03.2017
-

19
ക്രശീ സുനില് കുമാര് 
സിറിയക്ക്                            
SILT

5,00,000/-
2017

NAAC വിസിറ്്റ
1665/നാക് ന്റെസല്/

1/എ.ഡി.1911/2017/
അഡമ്ിന്/ 21.03.2017

-
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20 ജഡാ. ബിജു.എം.ന്റെക
2,00,000/-
18.11.2021

മഹാത്മാഗാന്ധി  യൂണിജവ
ഴ്സിറ്റി  യൂണിയന്  19-20,
ജദശീയ  വിദ്യാഭ്യാസ  നയം
2020, ജദശീയ ശില്പശാലകള്
,ന്റെ>ാതുജയാഗങ്ങള്,  അനു
ബന്ധ >4ി>ാടികള്

6136/AdA9/2021/MGU/
18.11.2021

 മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

21
ജഡാ.എം.എച്ച് .ഇല്ല്യാസ് 
ന്റെക്ര>ാഫസര്, IMPSS

40,000/-
09.12.2021

ജജണല് ക്ര>സിദ്ധീക4ണം.
6919/AdA9/2021/MGU/

09.12.2021

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

22
ജഡാ.അഭിലാഷ്  ജി നാഥ് 
DSU

1,00,000/-
17.01.2022

 DSU 21-22 ക്ര>വര്ത്തന
ഉദ്ഘാടന ന്റെ]ലവ്

221/2018/MGU/Admn/
21.12.2018

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

23
ജഡാ. >ി.റ്റി. ബാബു4ാജ്  
SBS

50,000/-
26.03.2022

SoBS >ഠനയാക്രത 2022-
ന്റെ]ലവ്

136/2019/MGU/Admn/
16.01.2019

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല

24
ജഡാ.4ാജീവ് കുമാര്.എന്. 
സ്കൂള് ഓഫ് 
ബിജഹവിയറല് സയന്സസ്

54,000/-
25.07.2019

സ്കൂള്  ഓഫ്  ബിജഹവി
യറല്  സയന്സസ്  2019-
2020 അദ്ധ്യയന വര്ഷത്തില്
ആ4ംഭിക്കുന്ന  എം.എ.
(SWD)എന്ന  അക്കാ  ദമിക
ജക്ര>ാക്രഗാമിനുള്ള  RCI  യുന്റെട
അംഗീകാ4ം  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഫീയായി   RCI  ജലക്്ക
അടയ്ക്കാന്
അവജശഷിക്കുന്ന തുക

769/ADA5/2019/MGU/
25.02.2019

മുന്കൂര്  ക്രകമീക4ിക്കുന്നതി
നുള്ള  കാലാവധി  ദീര്ഘിപ്പിച്ച്
നല്കിയിട്ടില്ല
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26
ക്രശീ ഹാ4ിസ്.>ി.ലൈവ. 
ARII(ഭ.വി.)

5,00,000/-
30.08.2019

സ്റ്റാട്ട്യൂട്ടറി  >ഠന  വകുപ്പി
ജലക്ക്  അസി.ന്റെക്ര>ാഫസര്
റിക്രകൂട്ടന്്റെമ(ിനുള്ള ന്റെ]ലവ്

769/ADA5/2019/MGU/
25.02.2019

-

27 ക്രശീ സക്കീര് ഹുലൈസന്        
SO, AdA5

30,000/-
22.10.2020

ഡിസ്റ്റന്( ്  എഡ്യുജക്കഷന്
ഫാക്കല്റ്റി  റിക്രകൂട്ട്ന്റെമ(ി
നുള്ള ന്റെ]ലവ്

286/2019/MGU -

28 ക്രസീ ജി.വിജയകുമാര്            
PS to VC

5,00,000/-
19.06.2018

അജസാസിജയറ്്റ ന്റെക്ര>ാഫസര്
മാ4ുന്റെട ഇ(ര്വ്യു നടത്തിപ്പി
നുള്ള ന്റെ]ലവ്

4973/AdA3/4/2018/
MGU/19.06.2018

-

31 ക്രശീ സജ�ാഷ് നായര് വി      
SO, ഇലക്ഷന് ന്റെസക്ഷന്

30,000/-
27.09.2018

2018-19  DSU  ന്റെത4ന്റെ�
ടുപ്പുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട
ന്റെ]ലവ്

7017/AdA3/4/2018
/MGU/27.09.2018

-

32
ക്രശീ ജയക്ര>കാശ് എസ്.വി. 
SO,PRO

5,000/-
11.10.2018

4ജിസ്ക്രടാര്/CE  എന്നീ
തസ്തികകളിജലക്ക്
അജ>ക്ഷ  സമര്പ്പിക്കാ
വുന്ന  തീയതി  നീട്ടിന്റെക്കാ
ണ്ടുള്ള  വിജ്ഞാ>നം
ക്ര>സിദ്ധീക4ിക്കുന്നതിനുള്ള
ന്റെ]ലവ്

7345/AdA3/4/2018
/MGU/27.09.2018

-
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33
ക്രശീ ശബ4ീഷ്.ജി                   
SO, CETEX ii

50,000/-
19.12.2018

NAD  ജനാഡല്  ഓഫീസര്
മാ4ുന്റെട  ജയാഗം  -  ഡല്ഹി
യാക്രത ന്റെ]ലവ്

209AdA3/4/2018
MGU/19.12.18

-

34
ക്രശീ സ്റ്റാലിന് >ി.എസ്.           
SO Ac.C1

80,000/-
21.12.2018

DDFS ഫയലുകള്  സിന്
ഡിജക്കറ്റില്  ക്ര>ദര്ശിപ്പി
ക്കുന്നതിനായി  വയര്ന്റെലസ്
ജക്ര>ാജക്ടറും  ലാ>്ജടാപ്പും
സജ്ജീക4ിക്കുന്നതിന്റെ(
ന്റെ]ലവ് 

221/2018/MGU/Admn/
21.12.2018

-

35
ക്രശീ സി.ന്റെക.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
SO, ADA4

5,040/-
16.01.2019

ജസാഫ്റ്്റ  ന്റെവയര്  ന്റെഡവ
ലപ്പര്,  സീനിയര്  ജസാഫ്റ്്റ
ന്റെവയര്  ന്റെഡവലപ്പര്,  H/W
എഞ്ചിനിയര് എന്നീ തസത്ി
കകളിജലക്കുള്ള  വാക്ക്-
ഇന്-ഇ(ര്വ്യു

136/2019

/MGU/Admn/16.01.2019
-

36
ക്രശീ സി.ന്റെക.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്   
SO, ADA4

10,000/-
25.02.2019

സു4ക്ഷ  ഭടന്മാ4ുന്റെട
നിയമനം-ന്റെസലക്ഷന്
കമ്മിറ്റി  അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള
സിറ്റിംഗ് ഫീസ്,ടി.എ

769/ADA5/2019/MGU/
25.02.2019

-
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37
ക്രശീ അനില്കുമാര്.എം.യു. 
SO, EN VI

96,250/-
31.01.2019

EN ന്റെസക്ഷനിന്റെല ജീവനക്കാ
ര്ക്ക്  35  കൗണ്ടര്  കജസ4
കള്  വാങ്ങുന്നതിന്റെ(
ന്റെ]ലവ്

286/2019/MGU -

ജജായി( ്ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം - 3

(I). സര്വ്വകലാശാല ഫണ്്ട – സ്ഥി4 നിജക്ഷ>ങ്ങള്

ക്രകമ
നം.

സ്ഥി4നിജക്ഷ>
4സീത് നമ്പര്

നിജക്ഷ>ത്തുക
(₹) നിജക്ഷ>ത്തീയതി

കാലാവധി
>ൂര്ത്തിയാകുന്ന

തീയതി

കാലാവധി
>ൂ4്ത്തിയാകുജമ്പാള്

തുക (₹)

1. 67297163037 176,400,848.00 10.09.2014 09.10.2024 39,91,61,597.00

2. 40012972770 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

3. 40013138222 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

4. 40013139418 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

5. 40013140480 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

6. 40013143505 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

7. 40013144779 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

8. 40013145842 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

12



9. 40013146878 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

10. 40013149245 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

11. 40013150668 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

12. 40013152156 17,500,000.00 16.02.2021 16.02.2022 1,84,03,031.00

13. 67269589831 1,145,756.00 20.03.2014 20.03.2023 1,365,843.00

14. 67102921145 44,119.00 22.01.2010 22.01.2022 54,010.00

15. 67386315516 254,579.00 30.12.2016 30.12.2026 485,115.00

16. 57004111068 579,848.00 24.03.2004 24.03.2022 709,848.00

ആകെ� 37,09,25,150.00 ആന്റെക 60,42,09,754.00
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(ii) ക്രഗൂപ്പ് ഇന്ഷുറന്സ് സ്കീം (ജി.ഐ.എസ്)

ക്രകമ
നം.

സ്ഥി4 നിജക്ഷ>
4സീത് നമ്പര്

നിജക്ഷ>ത്തുക
(₹)

നിജക്ഷ>ത്തീയതി
കാലാവധി

>ൂര്ത്തിയാകുന്ന
തീയതി

കാലാവധി
>ൂര്ത്തിയാകുജമ്പാള്

തുക (₹)

1. 67122418514 5,827,593.00 04.08.2020 04.08.2025 7,620,163.00

2. 67147624152 3,971,557.00 07.03.2021 07.03.2026 7,438,029.00

3. 67337737909 11,306,483.00 28.09.2020 28.09.2025 14,784,362.00

4. 67337738028 11,306,483.00 28.09.2020 28.09.2025 14,784,362.00

5. 67226490604 11,298,087.00 26.05.2018 26.05.2023 23,459,241.00

ആന്റെക 49,618,784.00 ആന്റെക 68,086,157.00

(iii) ഫാമിലി ന്റെബനിഫിറ്റ് സക്ീം
 

സ്ഥി4 നിജക്ഷ>
4സീത് നമ്പര്

നിജക്ഷ>ത്തുക
(₹)

നിജക്ഷ>ത്തീയതി
കാലാവധി

>ൂര്ത്തിയാകുന്ന
തീയതി

കാലാവധി
>ൂര്ത്തിയാകുജമ്പാള്

തുക (₹)

67136640778 31,21,855.00 09.12.2020 09.12.2025 40,82,139.00

14



(iv) ന്റെ>ന്ഷന്

ക്രകമ
നം.

സ്ഥി4 നിജക്ഷ>
4സീത് നമ്പര്

നിജക്ഷ>ത്തുക
(₹)

നിജക്ഷ>ത്തീയതി
കാലാവധി

>ൂര്ത്തിയാകുന്ന
തീയതി

കാലാവധി
>ൂര്ത്തിയാകുജമ്പാള്

തുക (₹)

1. 37614705988 7,85,96,537.00 23.01.2018 23.01.2023 102,015,005.00

2. 37614758828 8,38,25,036.00 19.02.2018 19.02.2023 112,900,169.00

3. 67381607911 1,09,95,300.00 17.11.2019 17.11.2022 13,243,649.00

4. 67381698922 1,09,95,441.00 18.11.2019 18.11.2022 13,243,819.00

5. 67381954692 1,09,95,563.00 21.11.2019 21.11.2022 13,243,966.00

6. 67382067393 1,11,60,983.00 09.11.2019 09.11.2022 13,443,212.00

ആന്റെക 20,65,68,860 ആന്റെക 26,80,89,820.00

ജജായി( ്ഡയറക്ടര്
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