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കകരേ സർവ്കലാശാലയം ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ്പം ഓഡിറ്റ്
നടപടിക്രമങ്ങളുന്റട ഓകരാ ഘേത്തിലും നല്കിേ സഹകരണത്തിന് ഓഡിറ്റ്
കൃതജ്ഞത കരഖന്റപടുത്തുന്നു.
റികപാർേിന്റെ
മലോേം
പരിഭാഷേില്
ആശേ
സവ്രുദ്ധയം
കതാന്നുന്നപക്ഷ്ം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അസ്സല് റികപാർേിന്റന ആധികാരികമാേി
കരുകതെതാണ്.
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അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റട ആസൂത്രണവം നടപാക്കലും, മാനവ്
വ്ിഭവ്കശഷിയന്റടയം അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റടയം രൂപീകരണവം
വ്ികസനവം, സർവ്കലാശാലയന്റട സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം എന്നിവ്
വ്ിലേിരുത്തുന്നതിനാേി 'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം'
എന്നതിന്റെ പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ് നടത്തി. പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ
ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രധാനന്റപേ കന്റെത്തലുകള് താന്റഴ ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
ആസൂത്രണം, അകോദമിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, സോമ്പത്തിക നിര്വ്വഹണം
പ്രവ്ർത്തന പുകരാഗതി കൃതയമാേി നിരീക്ഷ്ിക്കാന് കഴിയം വ്ിധം ഒരു
അംഗീകൃത മാസ്റ്റർ പ്ലാന് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഉൊേിരുന്നില്ല. അതിനാല്,
അടിസ്ഥാന സൗകരയ വ്ികസന കപ്രാജക്ടുകള്, കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ,
സിലബസ്
പരിഷ്കരണം
മുതലാേവ്
സമേബന്ധിതമാേി
നടപിലാക്കുന്നതില് കപാരാേ്മകളുൊേി.

(ഖണ്ഡിക 2.1)
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകളുന്റട സംകോജിത വ്ികസനം ഉറപാക്കുന്നതിന്
യണികവ്ഴ്സിറ്റി ഗ്രാെ്സ് കമ്മീഷന് വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്ത കകാകേജ്
ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് കൗൺസിലില് ഒരു അംഗം മാത്രന്റമ ഉൊേിരുന്നുള്ളു.
യ.ജി.സി
മാർഗകരഖകേില്
പ്രതിപാദിചകപാന്റല കകാകേജുകളുമാേി
ആശേവ്ിനിമേം നടത്തിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 2.2)
അക്രഡികറ്റഷന് കനകടെ 17 യണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്സ് ഓഫ്
ന്റടക്കനാേജിേിന്റലാന്നും
അക്രഡികറ്റഷന്
പ്രക്രിേ
ആരംഭിചിേില്ല.
അക്രഡികറ്റഷന്റെ
അഭാവ്ത്തില്,
നല്കുന്ന
വ്ിദയാഭയാസത്തിന്റെ
ഗുണനിലവ്ാരം തല്പരകക്ഷ്ികള്ക്ക് ഉറപാക്കാനാവന്നില്ല.
52 കബാർഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിേില് അധയാപകരുന്റട/ വ്ിദഗ്ദ്ധരുന്റട കവ്െത്ര
പ്രതിനിധികള് ഉൊേിരുന്നില്ല.
142 കകാഴ്സുകേില് 28 കകാഴ്സുകളുന്റട സിലബസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്
വ്ർഷത്തിനിന്റട പരിഷ്കരിചിേില്ല. അഞ്ച് കകാഴ്സുകളുന്റട സിലബസ്
പരിഷ്കരണത്തിന്റല കാലതാമസം എേ് മുതല് 13 വ്ർഷം വ്ന്റരയം, മറ്റ് 23
കകാഴ്സുകളുന്റട ഒന്ന് മുതല് അഞ്ച് വ്ർഷം വ്ന്റരയം ആേിരുന്നു.
സർവ്കലാശാല 2013-15 കാലേേവ്ില് അംഗീകാരമില്ലാത്ത 10
കകാഴ്സുകള് നടത്തിേതും സതയവ്ാങ്്മൂലം സമർപിക്കാത്തതും കാരണം
2015-16-കലയം 2016-17-കലയം വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ കപ്രാഗ്രാമുകള്ക്ക്
അംഗീകാരം പിന്വ്ലിച്ചു.

(ഖണ്ഡിക 2.3)
സർവ്കലാശാല കാലാകാലങ്ങേില് അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകളുന്റട
പരികശാധന നടത്തിേില്ല. കൂടാന്റത, 1974-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ആക്ട്
vii

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

പ്രതിപാദിക്കുന്നകപാന്റല
അഫിലികേറ്റഡ്
കകാകേജുകന്റേക്കുറിച്
റികപാർട്ടുകന്റോന്നും കകരേ സർക്കാറിന് സമർപിചിരുന്നില്ല.

(ഖണ്ഡിക 2.4)
അടിസ്ഥാന സൗകരയ വ്ികസന പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതില്
സർവ്കലാശാല പരാജേന്റപേതിനാല് 12-ാം പഞ്ചവ്ല്സര പദ്ധതി
കാലേേവ്ിന്റല (2012-17) യ.ജി.സി ന്റപാതു വ്ികസന സഹാേമാേി
അനുവ്ദിച `15.76 കകാടിേില് നിന്ന് `8.70 കകാടി മാത്രമാണ് ലഭിചത്.

(ഖണ്ഡിക 2.5)
ശമ്പേ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക വ്ിതരണത്തിനാേി സർവ്കലാശാല `14.14
കകാടി വ്ിനികോഗിന്റചങ്കിലും കകരേ സർക്കാരില് നിന്ന് ലഭിചത് `4.57
കകാടി മാത്രമാണ്. ബാക്കി തുകോേ `9.57 കകാടി സർവ്കലാശാലയന്റട
പദ്ധതികേതര ഫെില് നിന്നാണ് വ്ിനികോഗിചത്.

(ഖണ്ഡിക 2.7)
35-ാമത് കദശീേ ന്റഗേിംസ് കസ്റ്റഡിേം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാേി സ്ഥലം
പാേത്തിനു ന്റകാടുത്ത ഇനത്തില് 2014 ഡിസംബർ മുതലുള്ള വ്ാടക കുടിശ്ശിക
`19.09 കകാടി (ജി.എസ്.റ്റി ഒഴിവ്ാക്കി) ഇനിയം ലഭിചിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 2.8)
സർവ്കലാശാലേില് അഫിലികേറ്റ് ന്റെയ്തിട്ടുള്ള സവാശ്രേ കകാകേജുകേില്
നിന്നും അൺ എേ്ഡഡ് കകാകേജുകേില് നിന്നും `11.63 കകാടി വ്ാർഷിക
അഡ്മിനിസ്കേഷന് ഫീസ് പിരിന്റചടുക്കാനുെ്.

(ഖണ്ഡിക 2.9)
സർവ്കലാശാല സവാശ്രേരീതിേില് നടത്തുന്ന കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
കകാകേജസ് ഓഫ് ടീചർ എഡൂകക്കഷനും (ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ) യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗും 2016-20 കാലേേവ്ില് തുടർചോേി
നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവ്ർത്തിചിരുന്നത്.

(ഖണ്ഡിക 2.10)
ബാങ്ക്/േഷറി ഇടപാടുകളുന്റട സാധുത ഉറപ്പവ്രുത്തുന്നതിനും റവ്നൂ പിരിവ്്
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും ഡിമാന്ഡ് കേക്ഷ്ന് ബാലന്സ് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെികനയം
റിക്കൺസിലികേഷന് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെികനയം ആധാരമാക്കിേിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 2.11)
േഷറിേില് പരിപാലിക്കുന്ന സർവ്കലാശാല കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ്
അക്കൗെില് `7.23 കകാടിയന്റട കമ്മി ഒരു ദശകത്തികലന്ററോേിട്ടും
തുടരുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 2.14)
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2016-ല് പിഴവകളുള്ള വ്ാലയം IX പ്രസിദ്ധീകരിചതല്ലാന്റത മലോേം
ശബ്ദകകാശം വ്ാലയം VIII പ്രസിദ്ധീകരിച് (2009) 12 വ്ർഷം പിന്നിന്റേങ്കിലും,
അടുത്ത വ്ാലയം ഇതുവ്ന്റര ോഥാർഥയമാേിേില്ല. സവ്സ് ൊന്സലറുന്റട
ഉത്തരവ്് പ്രകാരം 2017 ഏപ്രിലില് വ്ാലയം IX-ന്റെ വ്ില്പന നിർത്തിവ്ച്ചു.

(ഖണ്ഡിക 2.15)
മോനവ വിഭവട്ശഷി
ഒരു അംഗീകൃത ന്റപ്രാഫസർ തസ്തിക കപാലും ഇല്ലാന്റത ഒമ്പത് അക്കാദമിക്
വ്ിഭാഗങ്ങള്
പ്രവ്ർത്തിചിരുന്നു.
നാകനാ
സേന്സ്
ആെ്
നാകനാന്റടക്കനാേജി വ്ിഭാഗം 2016-ല് സ്ഥാപിതമാേത് മുതല് അംഗീകൃത
അധയാപക തസ്തികകന്റോന്നും ഇല്ലാന്റതോണ് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്.

(ഖണ്ഡിക 3.1.1)
കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില്
അധയാപകന്റര
നിേമിക്കുന്നത്
10
ശതമാനത്തില് കൂടരുത് എന്ന യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷനുകള്ക്ക് വ്ിരുദ്ധമാേി
സർവ്കലാശാലാ വ്ിഭാഗങ്ങേില് ന്റമാത്തം അധയാപക കശഷിയന്റട 23
ശതമാനത്തില് കൂടുതല് അധയാപകന്റര കരാർ അടിസ്ഥാനത്തില് നിേമിച്ചു.
കൂടാന്റത, 34 യ.ഐ.റ്റികള്, 10 ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകള്, ഏഴ് യ.ഐ.എമ്മുകള്,
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗ് എന്നിവ്ിടങ്ങേിന്റല ന്റമാത്തം
335 അധയാപകന്റരയം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാേിരുന്നു നിേമിചിരുന്നത്.
34 യ.ഐ.റ്റികേിന്റല 174 അധയാപകരില് 108 അധയാപകന്റര
എന്.ഇ.റ്റി/എസ്.ഇ.റ്റി/പി.എച്.ഡി കോഗയത ഇല്ലാന്റതോണ് നിേമിചത്.
ഇത് യ.ജി.സിയന്റട മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങള്ക്ക് വ്ിരുദ്ധമാണ്.

(ഖണ്ഡിക 3.1.2)
പരീക്ഷ
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേില് 2016, 2017 വ്ർഷങ്ങേില് യ.ജി
കപ്രാഗ്രാമിന്റെ അവ്സാന ന്റസമസ്റ്റർ മൂലയനിർണ്ണേത്തിന്റല കാലതാമസം
പരീക്ഷ്ാ കലെറുമാേി താരതമയന്റപടുത്തുകമ്പാള് ഒരു കകസില് 200
ദിവ്സത്തിന് മുകേിലും രെ് കകസുകേില് 100 മുതല് 200 ദിവ്സം
വ്ന്റരയമാേിരുന്നു.
ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റല കാലതാമസം രെ് കകസുകേില് 300
ദിവ്സത്തിന് മുകേിലും, നാല് കകസുകേില് 200 മുതല് 300 ദിവ്സം വ്ന്റരയം
നാല് കകസുകേില് 100 മുതല് 200 ദിവ്സം വ്ന്റരയമാേിരുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 4.1)
എഴുതാത്ത ഉത്തര പുസ്തകങ്ങളുന്റട കണന്റക്കടുപ് സംവ്ിധാനത്തില്
നൂനതകള് ഉൊേിരുന്നു. 297 പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങേില് ആന്ററണ്ണത്തില്
മാത്രകമ പരികശാധന കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു.

(ഖണ്ഡിക 4.4)
ix

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതിയന്റട
ശിപാർശകളുൊേിട്ടും
ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല കപാരാേ്മകള് ഭാഗികമാേി മാത്രന്റമ നികത്തിയള്ളു.
സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ് ഇനിയം നടത്തിേിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 4.6)
അകപക്ഷ്കള് സവീകരിച അവ്സാന തീേതി മുതല് 60 ദിവ്സത്തിനകം
എന്ന
മാനദണ്ഡം
നിലനില്ക്കുകമ്പാള്
ഉത്തരക്കടലാസുകളുന്റട
പുനർമൂലയനിർണ്ണേത്തിന്
21,800-ല്
പരം
കകസുകേില്
120
ദിവ്സത്തികലന്ററ സമേം എടുത്തു. 7,700-ല് പരം കകസുകേില് ഈ
പ്രക്രിേയ്ക്ക് 240 ദിവ്സത്തികലന്ററ സമേം എടുത്തു.

(ഖണ്ഡിക 4.7)
അെിസ്ഥോനസൗകരയങ്ങള്
ഒന്പത് യ.ഐ.റ്റികളും രെ് യ.ഐ.എമ്മുകളും പരികശാധിചകപാള്
ഭൂമിയന്റട ലഭയത കുറവ്് കൂടാന്റത വ്ിശ്രമമുറികള്, ന്റസമിനാർ ഹാളുകള്,
കാെിന് ഹാളുകള് തുടങ്ങിേ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട അഭാവ്ം
ന്റവ്േിന്റപട്ടു.

(ഖണ്ഡിക 5.1.1)
സമേം, ന്റെലവ്്, അധവാനം എന്നിവ് ലാഭിക്കുക, വ്സ്തുവ്ിവ്രപേികാ
നിേന്ത്രണവം കസ്റ്റാക്ക് പരികശാധനയം സുഗമമാക്കുക, തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക
തുടങ്ങിേവ്യ്ക്കാേി കനടാന് വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്ത 2013 ആഗസ്റ്റില് അനുമതി
ലഭിച 'കകരേ സർവ്കലാശാല സലബ്രറിേില് സ്മാർേ് കാർഡ്
സംവ്ിധാനം' എന്ന പദ്ധതി എേ് വ്ർഷം പിന്നിേിട്ടും പൂർത്തിോേിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 5.1.2)
അടിേന്ത്ര പരിെരണം നല്കാന് ലക്ഷ്യമിേിരുന്ന സർവ്കലാശാലാ
ആകരാഗയകകന്ദ്രങ്ങേില് ഒന്റരണ്ണം പ്രവ്ർത്തനരഹിതമാേിരുന്നു, മകറ്റത്
ജീർണിച ന്റകേിടത്തിലാണ് പ്രവ്ർത്തിചിരുന്നത്.

(ഖണ്ഡിക 5.2)
സർവ്കലാശാലാ
വ്ിഭാഗങ്ങേിലും,
സർവ്കലാശാലയന്റട
മറ്റു
സ്ഥാപനങ്ങേിലും റാമ്പുകള്, ലിഫ്റ്റുകള്, പ്രകതയക ശൗൊലേങ്ങള് എന്നിവ്
ഉള്ന്റപന്റട ഭിന്നകശഷിയള്ളവ്ർക്കായള്ള അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട
അപരയാപ്തത ഉൊേിരുന്നു.
സർവ്കലാശാലാ
സലബ്രറിേില്
'കാഴ്ച
സവ്കലയം
കനരിടുന്ന
ഉപകോക്താക്കള്ക്കാേി റികസാഴ്സ് ന്റസെർ' സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
സിവ്ില്, ഇലക്ട്രിക്കല് കജാലികള് പൂർത്തീകരിന്റചങ്കിലും, ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കല്
ആരംഭിചിേില്ല. കൂടാന്റത കമ്പൂേറുകള് വ്ാങ്ങിേിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 5.3)

x

മുഖയ സംഗ്രഹം

59 കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ/ ന്റവ്ബ്സസറ്റുകേില്, ഒരു ന്റവ്ബ്സസറ്റിന്റെ മാത്രകമ
സുരക്ഷ്ാഓഡിറ്റ്
പൂർത്തികരിചിട്ടുള്ളു,
മന്ററ്റാന്റരണ്ണം
പുകരാഗമിച്ചുന്റക്കാെിരിക്കുന്നു.
കയാഷ്
കൗെർ
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ,
ഓൺസലന് ന്റപേ്ന്റമെ് കപാർേല് മുതലാേവ്യന്റട സുരക്ഷ്ാഓഡിറ്റ്
ന്റെയ്തിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 5.4.4)
2011-17-ല് തുടങ്ങിേ `9.70 കകാടി ന്റെലവള്ള അഞ്ച് പ്രധാന അടിസ്ഥാന
സൗകരയ വ്ികസന പ്രവൃത്തികള് ഇനിയം പൂർത്തീകരിചിേില്ല.

(ഖണ്ഡിക 5.5.2)

xi

അദ്ധ്യോയം I
അവതോരിക

1

അവതോരിക

തിരുവ്ിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്ിന്റെ 1937-ന്റല വ്ിേംബരത്തിലൂന്റടോണ്
കകരേ
സർവ്കലാശാല
(സർവ്കലാശാല)
തിരുവ്ിതാംകൂർ
സർവ്കലാശാല എന്ന കപരില് സ്ഥാപിതമാേത്. കകരേ സർവ്കലാശാല
ആക്ട് (1957-ന്റല 14-ാം ആക്ട് )1 നിലവ്ില് വ്ന്നതിന്റന തുടർന്ന് ഇത് കകരേ
സർവ്കലാശാല എന്ന് പുനർനാമകരണം ന്റെയ്യന്റപട്ടു. നിലവ്ില്, 1974-ന്റല
കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ടും (1974-ന്റല 17-ാം ആക്ട് ) കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഫസ്റ്റ്
സ്റ്റാറ്റൂറ്റ്സും
സർവ്കലാശാലയന്റട
പ്രവ്ർത്തനത്തിനാവ്ശയമാേ െേക്കൂട് നല്കുന്നു.

1.1.

ഘെന

കകരേ ഗവ്ർണറാണ് സർവ്കലാശാലയന്റട ൊന്സലർ. ഉന്നത
വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ് മന്ത്രിോണ് കപ്രാൊന്സലർ. ഗവ്ർണർ നിേമിക്കുന്ന
സവ്സ് ൊന്സലറാണ് െീഫ് എക്സികൂേീവ്് ഓഫീസർ. യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
ഗ്രാെ്സ് കമ്മീഷനും (യ.ജി.സി) ഓള് ഇന്ത്യ കൗൺസില് കഫാർ
ന്റടക്നിക്കല് എജൂകക്കഷനും (ഏ.ഐ.സി.റ്റി.ഈ) വ്ിദയാഭയാസ കമഖലേിന്റല
മറ്റു നിേന്ത്രണസ്ഥാപനങ്ങളും പുറന്റപടുവ്ിക്കുന്ന മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങളും
ന്ററഗുകലഷനുകളും വ്ിജ്ഞാപനങ്ങളും അനുസരിചാണ് അക്കാദമിക്
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് നിേന്ത്രിക്കുന്നത്.
നേപരമാേ തീരുമാനങ്ങന്റേടുക്കുകയം നടപാക്കുകയം ന്റെയ്യുന്നത് ന്റസനറ്റ്,
അക്കാദമിക് കൗൺസില്, സിന്ഡികക്കറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് സുപ്രധാന
സ്ഥാപനങ്ങോണ്.
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഘടനാനില
താന്റഴ
ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു. വ്ിശദമാേ ഘടനാനില അനുബന്ധം 1.1-ല്
നല്കിേിട്ടുെ്.

1

ഏകീകൃത കകരേ സംസ്ഥാനം 1956-ല് നിലവ്ില് വ്ന്നു.

1

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ
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അഡീഷണല്
ചീഫ് ടസക്രടറി,
ഉന്നത
വിദയോഭയോസ വകുപ്

വ്കുപിനു കീഴിലുള്ള
സവേംഭരണ
സ്ഥാപനമാേ
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
ഗ്രാന്റുകള്
നല്കുന്നു

ൊന്സലർ

സവ്സ്-ൊന്സലർ

കപ്രാ സവ്സ്-ൊന്സലർ

ഫിനാന്സ്
ഓഫീസർ

രജിസ്ോർ

ഡേറക്ടർ ഓഫ്
പ്ലാനിംഗ് ആെ്
ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ്

പരീക്ഷ്ാ
കൺകോേർ

ഡേറക്ടർ ഓഫ്
കകാകേജ്
ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ്
കൗൺസില്

കകരേ സർവ്കലാശാലേില് അദ്ധയേനത്തിനും ഗകവ്ഷണത്തിനുമാേി 43
വ്കുപ്പകളും, ഒരു വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗവമുെ്. ഇവ്േില് ഒട്ടു മിക്കതും
കാരയവ്േം കയാമ്പസിലാണ് സ്ഥിതി ന്റെയ്യുന്നത്. കൂടാന്റത, 381 മറ്റു
സ്ഥാപനങ്ങളും
സഹാേകകന്ദ്രങ്ങളുമുെ്
(അനുബന്ധം
1.2).
ഇവ്േിന്റലല്ലാമാേി (വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗത്തില് ഒഴിന്റക) 9,000-ല്
അധികം വ്ിദയാർഥികള് ഉെ്. വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗത്തില് ഏകകദശം
20,000 വ്ിദയാർഥികളുെ്. സർവ്കലാശാലേില് അഫിലികേറ്റു ന്റെയ്ത 187
കകാകേജുകേിലാേി 1,30,000-ല് അധികം വ്ിദയാർഥികളുെ്. നാഷണല്
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്
റാങ്കിങ്്
ന്റെേിംവ്ർക്കിന്റെ
(എന്.ഐ.ആർ.എഫ് )
സർവ്കലാശാലാവ്ിഭാഗത്തില് 2020-ല് കകരേ സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
അഖികലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തില് 23-ാം സ്ഥാനമുെ്. കൂടാന്റത, നാഷണല്
അസ്സസ്സ്ന്റമെ് ആെ് അക്രഡികറ്റഷന് കൗൺസിലിന്റെ (എന്.എ.എ.സി) എ
കഗ്രഡ്2 അംഗീകാരം 2020 മാർച് വ്ന്റരയൊേിരുന്നു.
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ത്രിതല അക്കാദമിക് സംവ്ിധാനമാണുള്ളത്. സിലബസ്
രൂപവ്ല്ക്കരിക്കാനും
അക്കാദമിക്
വ്ിഷേങ്ങേിന്റലല്ലാമുള്ള
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് നിർകദ്ദശിക്കാനുമാേി ഓകരാ വ്ിഷേത്തിലും ഒരു കബാർഡ്
ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഉെ്. ബന്ധന്റപേ വ്ിഷേങ്ങളുന്റട ഒരു കൂേന്റത്ത ഒന്നിച് ഒരു
ഫാക്കല്റ്റിോേി
നിർവ്വെിചിരിക്കുന്നു.
സർവ്കലാശാലേില്
16
ഫാക്കല്റ്റികളുെ്.
അക്കാദമിക്
കൗൺസിലാണ്
പരകമാന്നത
അക്കാദമിക് സ്ഥാപനം. സർവ്കലാശാല എല്ലാ ബിരുദാനന്ത്ര
2

എ++, എ+, എ, ബി++, ബി+, ബി, സി എന്നിങ്ങന്റന അവ്കരാഹണക്രമത്തില് വ്ിവ്ിധ കഗ്രഡുകേില്
4.0 മുതല് 1.51 വ്ന്റര കൂമുകലറ്റീവ്് കഗ്രഡ് കപാേിെ് ആവ്കറജ് (സി.ജി.പി.എ) അടിസ്ഥാനത്തില്
സ്ഥാപനങ്ങന്റേ എന്.എ.എ.സി അക്രഡിറ്റ് ന്റെയ്യുന്നു. 1.50–ഓ അതിലും കുറകവ്ാ സി.ജി.പി.എ
ഉള്ളവ് ഡി കഗ്രഡ് ആേതിനാല് അവ്ന്റേ അക്രഡിറ്റ് ന്റെയ്യുന്നില്ല. എ-യന്റട കഗ്രഡ് ന്റപാേിെ് 3.01
മുതല് 3.25 വ്ന്റരോണ്.
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(മാകസ്റ്റഴ്സ് ) കപ്രാഗ്രാമുകള്ക്കും, ബിരുദ (ബാചികലഴ്സ് ) കപ്രാഗ്രാമുകള്ക്കും
കൊേ്സ്
കബസ്ഡ്
ക്രഡിറ്റ്
ആെ്
ന്റസമസ്റ്റർ
സംവ്ിധാനം
(സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ) പിന്തുടരുന്നു.

1.2.

ഓഡിറ്റ് ലക്ഷയങ്ങള്

താന്റഴ
പറയന്നവ്
വ്ിലേിരുത്തുകന്റേന്നതാേിരുന്നു
പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഈ

•

സർവ്കലാശാല
അതിന്റെ
അക്കാദമിക്
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
ഫലപ്രദമാേി ആസൂത്രണം ന്റെയ്യുകയം നടപാക്കുകയം ന്റെകയ്താ
എന്നും

•

മാനവ് വ്ിഭവ്കശഷിയന്റടയം അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റടയം
രൂപീകരണവം വ്ികസനവം ഗുണനിലവ്ാരമുള്ള വ്ിദയാഭയാസം
നല്കുന്നതിന്
പരയാപ്തമാേിരുകന്നാ
എന്നും
അവ്
മാനദണ്ഡങ്ങേനുസരിച് ആേിരുകന്നാ എന്നും

•

സർവ്കലാശാലയന്റട സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം കാരയക്ഷ്മവം
ഫലപ്രദവമാേിരുകന്നാ എന്നും

1.3.

ഓഡിറ്റ് മോനദണ്ഡം

താന്റഴപറയന്ന കരഖകേില് നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങന്റേോണ്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ണങ്ങള്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിേത്:
ലക്ഷയം
സർവ്കലാശാല
അതിന്റെ
അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
ഫലപ്രദമാേി
ആസൂത്രണം
ന്റെയ്യുകയം
നടപാക്കുകയം
ന്റെകയ്താ എന്ന്

മോനദണ്ഡം
•

1974-ന്റല കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ടും അതിന്
കീഴിലുൊക്കിേ സ്റ്റാറ്റൂട്ടുകളും ഓർഡിനന്സുകളും
പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ലും

•

യ.ജി.സി, എന്.എ.എ.സി തുടങ്ങിേ വ്ിവ്ിധ
ന്ററഗുകലറ്ററി അകതാറിറ്റികള് പുറന്റപടുവ്ിച
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങളും ന്ററഗുകലഷനുകളും

•

2020-ന്റല കദശീേ വ്ിദയാഭയാസ നേം

3

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ലക്ഷയം

മോനദണ്ഡം

മാനവ്
വ്ിഭവ്കശഷിയന്റടയം
അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റടയം
രൂപീകരണവം
വ്ികസനവം
ഗുണനിലവ്ാരമുള്ള വ്ിദയാഭയാസം
നല്കുന്നതിന്,
പരയാപ്തമാേിരുകന്നാ
എന്നും
അവ് മാനദണ്ഡങ്ങേനുസരിച്
ആേിരുകന്നാ എന്ന്

സർവ്കലാശാലയന്റട
സാമ്പത്തിക
നിർവ്വഹണം
കാരയക്ഷ്മവം
ഫലപ്രദവമാേിരുകന്നാ എന്ന്

1.4.

•

1974-ന്റല കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ടും അതിന്
കീഴിലുൊക്കിേ സ്റ്റാറ്റൂട്ടുകളും ഓർഡിനന്സുകളും

•

യ.ജി.സി, എ.ഐ.സി.ടി.ഇ, എന്.എ.എ.സി തുടങ്ങിേ
വ്ിവ്ിധ ന്ററഗുകലറ്ററി അകതാറിറ്റികള് പുറന്റപടുവ്ിച
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങളും ന്ററഗുകലഷനുകളും

•

1995-ന്റല കപഴ്സൺസ് വ്ിത്ത് ഡിന്റസബിലിറ്റീസ്
ആക്ട്

•

കകരേ സർക്കാർ പുറന്റപടുവ്ിച ഉത്തരവകള്

•

കകരേ ഫിനാന്ഷയല് കകാഡ്

•

ന്റപാതുമരാമത്ത് വ്കുപ് മാനുവ്ല്

•

1999-ന്റല കകരേ മുനിസിപാലിറ്റി ബില്ഡിംഗ് റൂള്സ്

•

1974-ന്റല കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ടും അതിന്
കീഴിലുൊക്കിേ െേങ്ങളും ഓർഡിനന്സുകളും

•

യ.ജി.സി പുറന്റപടുവ്ിച മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങളും
ന്ററഗുകലഷനുകളും

•

കകരേ സർക്കാർ പുറന്റപടുവ്ിച ഉത്തരവകള്

•

കകരേ ഫിനാന്ഷയല് കകാഡ്

ഓഡിറ്റിടന്റ വയോപ്തിയും രീതിയും

ഈ പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റില് 2016-17 മുതല് 2020-21 വ്ന്റരയള്ള
കാലേേവ്് ഉള്ന്റപടുന്ന. ഓഡിറ്റില് ഉള്ന്റപടുത്തിേ വ്ിവ്ിധ സ്ഥാപനങ്ങളും
വ്കുപ്പകളും അനുബന്ധം 1.3-ല് ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഓഡിറ്റില്
സർവ്കലാശാലേിന്റല
പ്രസക്തകരഖകളുന്റട
സൂക്ഷ്്മ
പരികശാധനയം പ്രവൃത്തികളുന്റട സംയക്ത ഭൗതികപരികശാധനയം
ഉള്ന്റപട്ടു. ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപിന്റെ ചുമതലയള്ള അഡീഷണല് െീഫ്
ന്റസക്രേറി, കപ്രാ-സവ്സ് ൊന്സലർ, സർവ്കലാശാലേിന്റല മറ്റ്
ഉകദയാഗസ്ഥർ എന്നിവ്രുമാേി 2021 ന്റഫബ്രുവ്രി 24-ന് നടത്തിേ പ്രാരംഭ
കൂടിക്കാഴ്ചേില് ഓഡിറ്റിന്റെ വ്യാപ്തി, ലക്ഷ്യങ്ങള്, മാനദണ്ഡങ്ങള്, സാമ്പിള്
ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതുള്ന്റപന്റടയള്ള രീതിശാസ്ത്രം എന്നിവ് െർച ന്റെേ്തു.
2021 നവ്ംബർ 30-ന് വ്ീഡികോ കകാൺഫറന്സിലൂന്റട അന്ത്ിമ കൂടിക്കാഴ്ച
നടത്തി.
കകരേ
സർക്കാർ
നല്കിേ
മറുപടികള്
േകഥാെിതം
ഉള്ന്റപടുത്തിേിട്ടുെ്.
2010 മാർച് 31-ന് അവ്സാനിച വ്ർഷകത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ
ആെ്
ഓഡിറ്റർ
ജനറലിന്റെ
(സിവ്ില്)
റികപാർേില്
'കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തന'ന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ
ഓഡിറ്റ് ഉള്ന്റക്കാള്ളിചിട്ടുൊേിരുന്നു. ഫെ് മാകനജ്ന്റമെ്, പരീക്ഷ്
നടപടിക്രമം
തുടങ്ങിേവ്
ഉള്പന്റടയള്ളവ്ന്റേക്കുറിച്ചുള്ള
െർചകളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തില് പബ്ലിക് അക്കൗെ്സ് കമ്മിറ്റി (പി.എ.സി) അതിന്റെ
4
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2011-14
വ്ർഷന്റത്ത
43-ാമത്
റികപാർേില്
22
ശിപാർശകള്
നല്കിേിട്ടുൊേിരുന്നു (അനുബന്ധം 1.4). കകരേ സർക്കാർ ഈ
ശിപാർശകേിന്കമലുള്ള 'കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് ഓഫ് ആക്ഷ്ന് കടക്കന് (എസ്.ഒ.എ.റ്റി)'
സമർപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അതിനാല് എസ്.ഒ.എ.റ്റിേിന് കമലുള്ള
അന്ത്ിമ റികപാർേ് പി.എ.സി ഇനിയം നല്കിേിേില്ല (2022 മാർച് ).

1.5.

കൃതജ്ഞത

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റിനു കവ്െി ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ്പം കകരേ
സർവ്കലാശാലയം നല്കിേ സഹകരണത്തിന് ഓഡിറ്റ് കൃതജ്ഞത
കരഖന്റപടുത്തുന്നു.

1.6.

ഓഡിറ്റ് കടെത്തലുകള്

താന്റഴന്റക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന അദ്ധയാേങ്ങേിലാേി ഓഡിറ്റ് കന്റെത്തലുകന്റേ
വ്ിഭജിചിരിക്കുന്നു.
•

അദ്ധയാേം 2: ആസൂത്രണം,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

•

അദ്ധയാേം 3: മാനവ്വ്ിഭവ്കശഷി

•

അദ്ധയാേം 4: പരീക്ഷ്

•

അദ്ധയാേം 5: അടിസ്ഥാന സകരയങ്ങള്
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അക്കാദമിക്

പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,

അദ്ധ്യോയം II
ആസൂത്രണം, അകോദമിക്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, സോമ്പത്തിക
നിര്വ്വഹണം

2
എ)

ആസൂത്രണം, അകോദമിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,
സോമ്പത്തിക നിര്വ്വഹണം
ആസൂത്രണവം അകോദമിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം

അക്കാദമിക്
പ്രവ്ർത്തനങ്ങന്റേ
പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാേി
ഒരു
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക, മാനവ് വ്ിഭവ്കശഷി
സകകാരയം ന്റെയ്യുന്നതിന് ആസൂത്രണം അതയന്ത്ാകപക്ഷ്ിതമാണ്.

2.1.

അംഗീകൃത മോസ്റ്റര് പ്ലോനിടന്റ അഭോവം

നാഷണല് അസ്സസ്സ്ന്റമെ് ആെ് അക്രഡികറ്റഷന് കൗൺസിലിന്റെ
(എന്.എ.എ.സി) ഗുണനിലവ്ാര സൂെിക െേക്കൂടിന്റല ഒരു പ്രധാന
സൂെകമാേ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷണല് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ലഭയത, സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ലക്ഷ്യങ്ങേികലയ്ക്ക് പുകരാഗമിക്കാനുതകം വ്ിധമുള്ള ഒരു പ്രകതയക, ഇടത്തരം
അന്റല്ലങ്കില്
ദീർഘകാല
പ്രവ്ർത്തനാധിഷ്ഠിത
പദ്ധതിോേി
നിർവ്െിക്കന്റപടുന്നു. എന്നാല്, സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഒരു അംഗീകൃത മാസ്റ്റർ
പ്ലാന് ഇന്റല്ലന്ന് കന്റെത്തി.
സർവ്കലാശാലയന്റട ഇകെണല് കവാേിറ്റി അഷവറന്സ് ന്റസല്
(ഐ.കൂ.എ.സി) ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലൂന്റട എേ് കഫാക്കല് ഏരിേകള്ക്ക്3
കീഴില് 350 കപാേിന്റുകള് ന്റമചന്റപടുത്തുന്നതിനാേി കന്റെത്തി (2015).
ഇവ്ന്റേ ഹ്രസവം, ഇടത്തരം, ദീർഘകാലം എന്നീ പ്ലാന് ശീർഷകങ്ങേില്
തരംതിരിച്ചു. മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് സിന്ഡികക്കറ്റിന്റെകോ ന്റസനറ്റിന്റെകോ
അംഗീകാരം ലഭിചതാേി കെില്ല. പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പുകരാഗതിയന്റട
കരഖാമൂലമുള്ള
അവ്കലാകനം
െില
ഇനങ്ങേില്
മാത്രമാേി
പരിമിതന്റപേിരുന്നു.
"വ്ിഷന്, ന്റെേിംവ്ർക്ക്, ന്റബഞ്ച്മാർക്കിംഗ് " (ഉപശീർഷകം - വ്ിഷന്,
മിഷന്, നേങ്ങള്, ൊർേറുകള്) എന്ന പ്രധാന കമഖലയ്ക്ക് കീഴില്,
ഗുണനിലവ്ാര നേം, വ്ിപുലീകരണ നേം, സലബ്രറി നേം, നവ്ീകരണ
നേം, സസബർ നേം, അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും
ന്റമചന്റപടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നേം, 60 + നേം, ലിംഗകഭദ നേം എന്നിവ് 2015ല് രൂപീകരിച മാസ്റ്റർ പ്ലാനില് സൂെിപിചിരുന്റന്നങ്കിലും, ഇന്നുവ്ന്റര (2021
ഒകക്ടാബർ)
അത്തരം
നേങ്ങന്റോന്നും
രൂപന്റപടുത്തുകകോ
അംഗീകരിക്കുകകോ ന്റെയ്തിേില്ല.
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഹ്രസവകാല പദ്ധതികോേി അക്കാദമിക് കലെറുകളും
വ്ാർഷിക പദ്ധതി നിർകദ്ദശങ്ങളും ഉെ്. എന്നാല് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റല
ഹ്രസവകാല പദ്ധതി വ്ിഭാഗത്തിന് കീഴില് സൂെിപിചിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുമാേി
ഇവ് ബന്ധന്റപടുത്താന് കഴിേില്ല, കാരണം ഇവ് ആനുകാലിക
3

1) വ്ിഷന്, ന്റെേിംവ്ർക്ക്, ന്റബഞ്ച്മാർക്കിംഗ് 2) ഗകവ്ഷണവം നവ്ീകരണവം 3) പരിശീലനം,
പഠനം, മൂലയനിർണ്ണേം 4) സ്കൂളുകള്, വ്ിഭാഗങ്ങള്, കകന്ദ്രങ്ങള്, സ്ഥാപനങ്ങള് 5) വ്ിദയാർഥി
പുകരാഗമനം 6) ഭരണം 7) വ്ിപുലീകരണം 8) മറ്റുള്ളവ്
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അടിസ്ഥാനത്തില്
ന്റെയ്തിേില്ല.

അവ്കലാകനം

ന്റെയ്യുകകോ

പരിഷ്കരിക്കുകകോ

ഓകരാ സ്ഥാപനവം പാഠയപദ്ധതി ന്റമചന്റപടുത്തല് മുതല് ക്ലാസ് റൂം
പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റട ഗുണനിലവ്ാരം വ്ന്റരയള്ള അക്കാദമിക് പദ്ധതികള് അതിന്റെ
വ്ിപുലമാേ
സ്ഥാപന
വ്ികസന
പദ്ധതിേികലയ്ക്ക്
സമനവേിപിക്കുന്റമന്ന് കദശീേ വ്ിദയാഭയാസ നേം 2020 വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്യുന്നു.
കകരേ
സർവ്കലാശാല
ഇതുവ്ന്റര
ഇത്തരന്റമാരു
സമഗ്രവം
സംകോജിതവമാേ സ്ഥാപന വ്ികസന പദ്ധതി ഉൊക്കുകകോ അതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് പുകരാഗതി നിരീക്ഷ്ിക്കുകകോ ന്റെയ്തിേില്ല.
െില ഇനങ്ങള്ക്കാേി കരഖാമൂലമുള്ള പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് ഏന്ററ്റടുത്തതാേി
ഐ.കു.എ.സി ഡേറക്ടർ ഓഡിറ്റിന്റന അറിേിച്ചു (2021 ഒകക്ടാബർ).
സർവ്കലാശാല നടത്തുന്ന അത്തരം പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റട പേിക
അനുബന്ധം 2.1-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന പ്ലാന് ഗ്രാെിനു കീഴില് അനുവ്ദിച സംരംഭങ്ങള്/പദ്ധതികള്
നടപിലാക്കുന്നതിനാേി
സർവ്കലാശാല
സംസ്ഥാന
ആസൂത്രണ
കബാർഡിന് സമർപിച പഞ്ചവ്ത്സര പദ്ധതി കരഖയം ഓകരാ സാമ്പത്തിക
വ്ർഷത്തിനായം
സമർപിച
വ്ാർഷിക
പദ്ധതി
കരഖയം
സർവ്കലാശാലയന്റട മാസ്റ്റർ പ്ലാന് ആേി വ്ർത്തിക്കുന്നതാേി സർക്കാർ
മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). 2020-21 കാലേേവ്ില്
സി.ഇ.റ്റിയന്റട4 ആർക്കിന്റടക്െറല് വ്ിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണകോന്റട പാേേം
കാമ്പസിന്റല അടിസ്ഥാന സൗകരയ വ്ികസനത്തിനാേി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാന്
തയ്യാറാക്കിേിരുന്നു. കാരയവ്േം കാമ്പസിനായം സമാനമാേ പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കല് പുകരാഗമിക്കുകോേിരുന്നു.
സമേബന്ധിതമാേി
നടപിലാക്കന്റപകടെ
സർവ്കലാശാലയന്റട
ലക്ഷ്യങ്ങളും മുന്ഗണനകളും തിരിചറിയന്നതിനുപകരം നിരവ്ധി വ്യക്തിഗത
നിർകദ്ദശങ്ങളുന്റട കശഖരണം മാത്രമാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാന് എന്ന ഓഡിറ്റ്
കന്റെത്തലിന്റനപറ്റി സർക്കാരിന്റെ മറുപടിേില് പരാമർശിക്കുന്നില്ല.
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ന്റമാത്തമാന്റോരു മാസ്റ്റർ പ്ലാന് ഉൊേിരുന്റന്നങ്കില്,
അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങള്,
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
എന്നിവ്യന്റട
വ്യവ്സ്ഥാപിതവം സമേബന്ധിതവമാേ വ്ികസനം, സമേബന്ധിതമാേ
സിലബസ് പരിഷ്കരണം എന്നിവ്യ്ക്ക് ഉപകോഗപ്രദമാകുമാേിരുന്നു; ഈ
റികപാർേിന്റെ ഖണ്ഡികകള് 2.3, 5.1, 5.4 എന്നിവ്േില് ഇതുമാേി
ബന്ധന്റപേ കപാരാേ്മകള് പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്നു.

2.2.

ട്കോട്ളജ് ടഡവലപ്ടമന്റ് കൗൺസിലിടന്റ പ്രവര്ത്തനം

കകാകേജ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് കൗൺസിലിന്റന സംബന്ധിച 1985-ന്റല
പുതുക്കിേ
യ.ജി.സി
മാർഗകരഖകള്
പ്രകാരം,
അഫിലികേറ്റഡ്
കകാകേജുകളുന്റട ശരിോേ ആസൂത്രണവം സംകോജിത വ്ികസനവം
4

കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗ്, തിരുവ്നന്ത്പുരം
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

ഉറപാക്കുന്നതിനും
കകാകേജുകള്ക്ക്
ആവ്ശയമാേ
സഹാേവം
മാർഗനിർകദ്ദശവം നല്കുന്നതിനും സർവ്കലാശാല ആസ്ഥാനത്ത്
ഉെിതമാേ ഒരു കബാഡിോേി കകാകേജ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് കൗൺസില്
(സി.ഡി.സി) രൂപീകരികക്കെതാണ്. യ.ജി.സി മാർഗകരഖകേിന്റല ഖണ്ഡിക
2 അനുസരിച്, സി.ഡി.സിേില് സവ്സ് ൊന്സലർ, കൗൺസില്
ഡേറക്ടർ5, െില അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേിന്റല പ്രിന്സിപല്മാർ,
സർവ്കലാശാല വ്കുപ്പകേിന്റല മുതിർന്ന അധയാപകർ, സംസ്ഥാന
സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നിവ്രാണ് ഉൊേിരികക്കെത്. വ്ിവ്ിധ
പരിപാടികളുന്റടയം പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റടയം നടത്തിപ് അവ്കലാകനം
ന്റെയ്യുന്നതിനാേി ഒരു അധയേന വ്ർഷത്തില് രെ് തവ്ണന്റേങ്കിലും
കൃതയമാേ ഇടകവ്േകേില് സി.ഡി.സി കോഗം കെകരെതാണ്. വ്ർഷത്തില്
രണ്ടുതവ്ണന്റേങ്കിലും ഡേറക്ടർ കകാകേജുകള് സന്ദർശികക്കെതും
കകാകേജുകളുന്റട
വ്ികസനത്തിനാേി
സി.ഡി.സിക്ക്
ഫലപ്രദമാേി
പ്രവ്ർത്തിക്കാന്
കഴിയന്ന
മാർഗങ്ങന്റേക്കുറിച്
വ്ിശദീകരിക്കാന്
കകാകേജുകേിന്റല പ്രിന്സിപല്മാരുന്റട കോഗങ്ങള് നടകത്തെതുമാണ്.
കകരേ സർവ്കലാശാലേിന്റല സി.ഡി.സി 1978-ല് രൂപീകരിക്കുകയം
2007-ല് പുനഃസംഘടിപിക്കുകയം ന്റെേ്തു. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സി.ഡി.സി
രൂപീകരിചിേിന്റല്ലന്നും നിലവ്ില് സി.ഡി.സി ഏകാംഗ സമിതിോന്റണന്നും
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. സി.ഡി.സിക്ക് മുഴുവ്ന് സമേ ഡേറക്ടർ ഇല്ലാേിരുന്നു,
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് വ്കുപ്പ കമധാവ്ിക്ക് അതിന്റെ അധിക ചുമതല നല്കി.
വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്തതുകപാന്റലയള്ള ഒരു സി.ഡി.സിയന്റട അഭാവ്ത്തില്, ഓഡിറ്റ്
കാലേേവ്ില് ഒരു കോഗവം നടന്നില്ല. അങ്ങന്റന, അഫിലികേറ്റഡ്
കകാകേജുകളുന്റട ശരിോേതും സമഗ്രവമാേ വ്ികസനം ഉറപാക്കാന്
യ.ജി.സി വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്ത ഒരു കഫാറം അനുെിതമാേ ഘടനയം കോഗങ്ങള്
നടത്താത്തതും കാരണം ഫലപ്രദമല്ലാതാേി.
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകളുന്റട പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും
കമല്കനാേം വ്ഹിക്കുന്നതിനും സകകാരയം ന്റെയ്യുന്നതിനും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച്
വ്ർഷങ്ങേില് കകരേ സർവ്കലാശാലേിന്റല കകാകേജ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ്
കൗൺസില് വ്േന്റര ഫലപ്രദമാേി പ്രവ്ർത്തിചിട്ടുന്റെന്ന് സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). യ.ജി.സി ന്റവ്ബ്സസറ്റില് സി.ഡി.സിയന്റട
കൃതയമാേ അംഗബലന്റത്തയം ഘടനന്റേയം കുറിച് വ്ിശദാംശങ്ങന്റോന്നും
ഇല്ലാത്തതിനാല് സി.ഡി.സിയന്റട ശരിോേ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള
കൃതയമാേ
വ്യവ്സ്ഥകള്
കന്റെത്തുന്നതിനാേി
യ.ജി.സിയമാേി
ബന്ധന്റപടുന്നുന്റെന്നും പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
ബഹു
അംഗസമിതിോേ
സി.ഡി.സി
രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ
ആവ്ശയകതന്റേപറ്റി
യ.ജി.സി
മാർഗകരഖകേില്
വ്യക്തമാേി
പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനാല് മറുപടി സവീകാരയമല്ല. ബഹു അംഗസമിതിോേി
ഒരു സി.ഡി.സി രൂപീകരിക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാല പരാജേന്റപേതും
5

വ്ിസിയം യജിസിയന്റട കനാമിനിയം സർവ്കലാശാലയന്റട സിന്ഡികക്കറ്റിന്റെ കനാമിനിയം
അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ഡേറക്ടന്ററ ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നു ശമ്പേം യജിസി റീഇംകപഴ്സ്
ന്റെയ്യുന്നതുമാണ്.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ഡേറക്ടറുന്റട
കനതൃതവത്തില്
കോഗങ്ങള്
നടത്താത്തതും
സർവ്കലാശാലയം
അഫിലികേറ്റഡ്
കകാകേജുകളും
തമ്മിലുള്ള
ഏകകാപനത്തിന്റെയം
ആശേവ്ിനിമേത്തിന്റെയം
അഭാവ്ത്തിന്
കാരണമാേി.

2.3.

അകോദമിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സർവ്കലാശാല, അതിന്റെ ദൗതയത്തിന്റെ ഭാഗമാേി, 'സമഗ്രമാേ
വ്ിദയാഭയാസത്തിലൂന്റടയം ശരിോേ കഴിവകളുന്റട വ്ികസനത്തിലൂന്റടയം
അക്കാദമിക് മികവ്ിന്റെ കകന്ദ്രമാേി ഉേർന്നുവ്രാന്' ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മികവ്ിനാേി ആസൂത്രണം ന്റെയ്യുക, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
സമേബന്ധിതമാേി നടപിലാക്കുക എന്നിവ് ഇതില് ഉള്ന്റപടുന്നു.
അതിന്റനാന്റടാപം വ്ിദയാർഥികളുന്റടയം മറ്റ് തല്പരകക്ഷ്ികളുന്റടയം
താല്പരയങ്ങന്റേ
പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാേി
വ്ിദയാഭയാസത്തിന്റെ
ഗുണനിലവ്ാരം ഉറപാക്കുകയം കവ്ണം. അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റട
ആസൂത്രണവം നടത്തിപ്പം ഓഡിറ്റ് പരികശാധിച് താന്റഴ പറയന്നവ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
•

ഏകകദശം 3,970 വ്ിദയാർഥികളുന്റട വ്ാർഷിക പ്രകവ്ശനം നടക്കുന്ന
34 യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്സ് ഓഫ് ന്റടക്കനാേജിേില്
(യ.ഐ.റ്റി), 17 യ.ഐ.റ്റികള്6 അക്രഡികറ്റഷന് ലഭിക്കാനുള്ളതാണ്.
എന്നാല് ഇവ്ന്റോന്നും അക്രഡികറ്റഷന് പ്രക്രിേ ആരംഭിചിേിന്റല്ലന്ന്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. അക്രഡികറ്റഷന്റെ അഭാവ്ത്തില്, നല്കുന്ന
വ്ിദയാഭയാസത്തിന്റെ
ഗുണനിലവ്ാരന്റത്തക്കുറിച്
തല്പരകക്ഷ്ികള്ക്ക്
ഉറപ്
ലഭിക്കുന്നില്ല.
കൂടാന്റത,
ഈ
സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട പ്രവ്ർത്തനത്തിന്റല നിരവ്ധി ക്രമകക്കടുകള്
ഓഡിറ്റ്
ശ്രദ്ധിച്ചു,
അവ്
ഈ
റികപാർേിന്റെ
തുടർന്നുള്ള
ഖണ്ഡികകേില് വ്ിശദമാക്കിേിട്ടുെ്.
സർക്കാർ എേ്ഡഡ് കകാകേജുകള് വ്ഴി ബദല് സൗകരയങ്ങള്
ലഭയമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ കമഖലേിന്റലയം, അവ്ഗണിക്കന്റപേ വ്ിദൂര
പ്രകദശങ്ങേിന്റലയം സാധയതയള്ള വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് ഗുണകമന്മയള്ള
വ്ിദയാഭയാസം
നല്കുകന്റേന്ന
കാഴ്ചപാകടാന്റടോണ്
കകരേ
സർവ്കലാശാല കനരിേ് നടത്തുന്ന യ.ഐ.റ്റികള് സ്ഥാപിചതും
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നതും ന്റെയ്യുന്നതും എന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി
(2021 ഡിസംബർ 13). കകരേ സർവ്കലാശാല എന്.എ.എ.സി
അംഗീകൃതമാേതിനാല് യ.ഐ.റ്റികള്ക്ക് പ്രകതയക അംഗീകാരം
ആവ്ശയമില്ല എന്നും പറഞ്ഞു.

6

കശഷിക്കുന്ന 17 യ.ഐ.റ്റികള് 2015 ന് കശഷം സ്ഥാപിചതാണ്, അതിനാല് അക്രഡികറ്റഷന്
ഇകപാള് ആവ്ശയമില്ല.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

1956-ന്റല യ.ജി.സി ആക്ട് പ്രകാരം 'കകാകേജ് ' എന്നതിന്റെ
നിർവ്െനം ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട7 വ്ിഭാഗങ്ങേില്
ഒന്നിന്റനകപാലും ഒഴിവ്ാക്കാത്തതിനാല് മറുപടി നിലനില്ക്കില്ല.
കൂടാന്റത, സർവ്കലാശാലയന്റട അക്രഡികറ്റഷന് സമേത്ത് ഈ
സവാശ്രേ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട വ്ിശദാംശങ്ങള് എന്.എ.എ.സിക്ക്
നല്കിേിേില്ലാത്തതിനാല് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അക്രഡികറ്റഷന്
ഉള്ളത് കാരണം യ.ഐ.റ്റികള്ക്ക് പ്രകതയക അക്രഡികറ്റഷന്
ആവ്ശയമിന്റല്ലന്ന്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
വ്ാദിക്കാന്
കഴിേില്ല.
തങ്ങളുന്റട വ്ാദന്റത്ത സാധൂകരിക്കത്തക്കവ്ിധം ഒരു വ്ിശദീകരണവം
സർവ്കലാശാല യ.ജി.സിേില് നിന്ന് ലഭയമാക്കിേിേില്ല.
•

1977-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റൂേ്സിന്റെ 11-ാം
അദ്ധയാേം അനുസരിച്, അതത് വ്ിജ്ഞാന ശാഖകേിന്റല ആധുനിക
പ്രവ്ണതകളും
വ്ികാസങ്ങളും
അനുസരിച്
സിലബസ്
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും കകാഴ്സുകള് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നടപടികള് എടുക്കുന്നതിനും ബന്ധന്റപേ ഫാക്കല്റ്റികള്ക്ക്
നിർകദ്ദശങ്ങള് നല്കുന്നതിനുമാേി സർവ്കലാശാലേിന്റല ഓകരാ
പഠന വ്ിഷേത്തികലാ അന്റല്ലങ്കില് വ്ിഷേങ്ങളുന്റട ഗ്രൂപ്പകേികലാ ഒരു
കബാർഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി (ബി.ഒ.എസ്) ഉൊേിരിക്കണം. 2020
നവ്ംബർ വ്ന്റര സർവ്കലാശാലേില് 90 ബി.ഒ.എസ്സുകള്8
ഉൊേിരുന്നു.
ഫസ്റ്റ്
സ്റ്റാറ്റൂേ്സില്
വ്യക്തമാക്കിേിരിക്കുന്നകപാന്റല
അധയാപകരുന്റട/ വ്ിദഗ്ദ്ധരുന്റട കവ്െത്ര പ്രതിനിധികള് ഉള്ന്റപടുന്ന
വ്ിധത്തില് 27 ബിരുദകകാഴ്സുകേിന്റല 25 എണ്ണത്തിലും 27
ബിരുദാനന്ത്രബിരുദ കകാഴ്സുകേില് ഒന്നില്കപാലും ബി.ഒ.എസ്
രൂപീകരിചിേിന്റല്ലന്ന്
ഓഡിറ്റ്
കന്റെത്തി.
വ്ിശദാംശങ്ങള്
അനുബന്ധം 2.2-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
അടിേന്ത്ര സാഹെരയം കണക്കിന്റലടുത്ത് കബാർഡിന്റെ കാലാവ്ധി
തീർന്നകപാള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ എണ്ണം അധയാപകന്റര ഉള്ന്റപടുത്തി
പുതിേ കബാർഡ് രൂപീകരിന്റചന്നും ആവ്ശയന്റമങ്കില് പിന്നീട്
പുനഃസംഘടിപിക്കുന്റമന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021
ഡിസംബർ 13).
കകരേ
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
സ്റ്റാറ്റൂേ്സ്
അനുസരിച്,
മൂന്ന്
വ്ർഷത്തിന്റലാരിക്കല്
സിന്ഡികക്കറ്റ്
ബി.ഒ.എസ്
പുനഃസംഘടിപിക്കണം. അതിനാല്, ബി.ഒ.എസ്സിന്റെ കാലാവ്ധി

7

8

ഒരു സർവ്കലാശാലേില് നിന്നും കോഗയത കനടാന് ഉതകുന്ന ഒരു പഠനകകാഴ്സ് നല്കുന്നതും
അത്തരം ഒരു പഠനകകാഴ്സ് നല്കാന് കഴിവന്റെന്ന് അംഗീകരിക്കന്റപേതും ആ കോഗയത
കനടാനായള്ള പരീക്ഷ്യ്ക്ക് അത്തരം പഠനകകാഴ്സിന്റല വ്ിദയാർഥികന്റേ ഹാജരാക്കുന്നതും ആേ
ഏന്റതാരു സ്ഥാപനന്റത്തയം യ.ജി.സി ആക്ട്, 1956-ന്റെ 12എ(1) ന്റസക്ഷ്ന് 'കകാകേജ് ' എന്ന്
നിർവ്െിക്കുന്നു.
എഞ്ചിനീേറിംഗ്, ന്റമഡിസിന് മുതലാേവ്യമാേി ബന്ധന്റപേ ബി.ഒ.എസ്സിന്റന കുറിച് ഓഡിറ്റ്
വ്ിശകലനം ന്റെയ്തിേില്ല.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് മുന്കൂേി അറിോന്റമന്നതിനാല് അടിേന്ത്ര
സാഹെരയം എന്ന അവ്കാശവ്ാദം നയാേീകരിക്കത്തക്കതല്ല.
•

മൂന്ന് വ്ർഷം കൂടുകമ്പാള് എല്ലാ അക്കാദമിക് വ്കുപ്പകളുന്റടയം
പാഠയപദ്ധതി
പരിഷ്കരിക്കാന്
യ.ജി.സി
ശിപാർശ
ന്റെേ്തിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും (2017 ജനുവ്രി) 142 കകാഴ്സുകേില് 28
കകാഴ്സുകളുന്റട സിലബസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വ്ർഷത്തിനിന്റട (2021
ന്റസപ്റ്റംബർ വ്ന്റര) പരിഷ്കരിചിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു. 23
കകാഴ്സുകളുന്റട പരിഷ്കരണത്തിന്റല കാലതാമസം ഒന്ന് മുതല്
അഞ്ച് വ്ർഷം വ്ന്റരയം, അഞ്ച് കകാഴ്സുകളുകടത് എേ് മുതല് 13
വ്ർഷം വ്ന്റരയം ആേിരുന്നു. വ്ിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 2.3-ല്
കാണിചിരിക്കുന്നു.
പാഠയപദ്ധതി
പരിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ള
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങള്
രൂപീകരിച്ചുന്റവ്ന്നും (2019 മാർച്) വ്ിവ്ിധ ബി.ഒ.എസ്സുകള്ക്ക്
അേചതായം സർവ്കലാശാല (2021 ആഗസ്റ്റ് 12) പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
ഇതുവ്ന്റര ഔേ്കം കബസ്ഡ് എഡുകക്കഷന് രീതിേികലക്ക്
പരിഷ്കരിക്കാന്റത കശഷിക്കുന്ന സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള
നടപടികള് ആരംഭിചിട്ടുെ് എന്നും പ്രസ്താവ്ിച്ചു.

•

യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഗ്രാെ്സ് കമ്മീഷന് 2013-14 മുതല് 2015-16
വ്ന്റരയള്ള മൂന്ന് വ്ർഷകത്തക്ക് 45 കപ്രാഗ്രാമുകള് (യ.ജി.സി
അംഗീകൃത കപ്രാഗ്രാമുകള്) ഓപൺ ആെ് ഡിസ്റ്റന്സ് കലണിംഗ്
കമാഡ് വ്ഴി നടത്തുന്നതിന് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അംഗീകാരം
നല്കുകയം
(2013
ആഗസ്റ്റ്
19)
ആറ്
കപ്രാഗ്രാമുകള്9
നിരസിക്കുകയം ന്റെേ്തു. അംഗീകാരത്തിന്റെ നിബന്ധനകള്
അനുസരിച്, 30 ദിവ്സത്തിനുള്ളില് സർവ്കലാശാല ഒരു
സതയവ്ാങ്്മൂലം സമർപികക്കെതുൊേിരുന്നു.
2013-15 കാലേേവ്ില് വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗം (എസ്.ഡി.ഇ)
യ.ജി.സി അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത 10 കപ്രാഗ്രാമുകള്10 നടത്തി എന്ന്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
കൂടാന്റത യ.ജി.സി ആവ്ശയന്റപടുന്ന സതയവ്ാങ്്മൂലത്തിനു പകരം ഒരു
അെർകടക്കിംഗ് മാത്രമാണ് സർവ്കലാശാല സമർപിചത് (2014
മാർച് ).
നിരവ്ധി
ഓർമ്മക്കുറിപ്പകള്
അേചകശഷവം
സർവ്കലാശാല സതയവ്ാങ്്മൂലം സമർപിക്കാത്തതിനാല് യ.ജി.സി
2015-16 അധയേന വ്ർഷന്റത്ത അംഗീകാരം പിന്വ്ലിച്ചു (2015
ജൂസല 15). അതിനാല്, 2015-16 ലും 2016-17 ലും കകാഴ്സുകള്
നടത്താന്
എസ്.ഡി.ഇയ്ക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല.
സതയവ്ാങ്്മൂലം

9
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മാനവ്വ്ിഭവ്കശഷി വ്ികസന മന്ത്രാലേത്തിന്റെ വ്ിജ്ഞാപനമനുസരിച് (2013 ജൂൺ), ഓപൺ
ആെ് ഡിസ്റ്റന്സ് കലണിംഗ് (ഒ.ഡി.എല്) വ്ിദയാഭയാസ സമ്പ്രദാേത്തിന്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും
യ.ജി.സി, ഏ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ എന്നിവ്യ്ക്കാണ്.
45 അംഗീകൃത കപ്രാഗ്രാമുകള് കൂടാന്റത.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

സമർപിചതിന് കശഷം (2016 ഡിസംബർ) 2017-18 അധയേന
വ്ർഷം മുതല് അംഗീകാരം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
ഈ
കകാഴ്സുകേില്
വ്ിദയാർഥികള്
അതിനകം
കെർന്നു
കഴിഞ്ഞതിനാല് അംഗീകാരം ഇല്ലാന്റത ആരംഭിച കപ്രാഗ്രാമുകള്
നിർത്താന് സർവ്കലാശാലേ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിന്റല്ലന്ന് സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി
(2021
ഡിസംബർ
13).
ഈ
വ്ിദയാർഥികന്റേ
എസ്.ഡി.ഇേില് തന്റന്ന ഉള്ന്റപടുത്തുന്നതിനും കപ്രാഗ്രാമുകള്
പൂർത്തിോക്കാന്
അവ്ന്റര
പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും
കവ്െി
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാേ നടപടികള് സവീകരികക്കെി
വ്ന്നതിനാലാണ് വ്ീണ്ടും അംഗീകാരത്തിനാേി അകപക്ഷ്ിക്കുന്നതില്
കാലതാമസമുൊേത്.
യ.ജി.സിയന്റട അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത കകാഴ്സുകള് തുടർന്നതും,
ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കാന് സതവര നടപടി
സവീകരിക്കാത്തതും കാരണം രണ്ടുവ്ർഷകത്തക്ക് അംഗീകാരം
പിന്വ്ലിക്കാന് ഇടോക്കുകയം, ഇത് വ്ിദയാർഥികളുന്റട ഭാവ്ിന്റേ
ബാധിക്കുകയം ന്റെേ്തു എന്ന വ്സ്തുത നിലനില്ക്കുന്നു.
താന്റഴ പറയന്ന ഘടകങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തില് 2020-ന്റല നാഷണല്
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷണല്
റാങ്കിങ്്
ന്റെേിംവ്ർക്ക്
(എന്.ഐ.ആർ.എഫ് )
അനുസരിച് സർവ്കലാശാല 23-ാം റാങ്ക് കനടിേതാേി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
സർവ്കലാശാല കനടിേ കകാർ പടിക 2.1-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
പടിക 2.1: എന്.ഐ.ആര്.എഫ് റോങ്കിങിടന്റ അെിസ്ഥോന ഘെകങ്ങളം ട്കരള
സര്വകലോശോല ട്നെിയ സ്ട്കോറം
അെിസ്ഥോന ഘെകങ്ങള്
അധയാപനവം, പഠനവം, വ്ിഭവ്കശഷിയം
ഗകവ്ഷണവം ന്റപ്രാഫഷണല് വ്യവ്ഹാരവം
ബിരുദ ഫലങ്ങള്
വ്യാപനവം ഉള്ന്റപടുത്തലും
കാഴ്ചപാട്
ടവയ്റ്റഡ് ടമോത്തം സ്ട്കോര്
(ഉറവ്ിടം : എന്.ഐ.ആർ.എഫില് നിന്നും ലഭിച കഡറ്റ)

ടവയ്ട്റ്റജ്
0.30
0.30
0.20
0.10
0.10

സ്ട്കോര്
73.77
19.03
86.00
51.56
21.54
52.35

ഇന്ഡസ്േിയമാേി ഇടന്റപടലുകള് താരതകമയന കുറവ്ാേിരുന്നിട്ടും
(ഖണ്ഡിക 3.2), 23 ശതമാനവം കരാർ അധയാപക ജീവ്നക്കാർ
അേിരുന്നിട്ടും (ഖണ്ഡിക 3.1.2) യ.ജി.സി നിർകദ്ദശിക്കുന്ന, നിരവ്ധി
സന്ദർഭങ്ങേില് അധയാപകർക്ക് കവ്െ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ കോഗയത കപാലും
ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും (ഖണ്ഡിക 3.1.2) വ്ിവ്ിധ വ്ിഭാഗങ്ങേില് ഭിന്നകശഷിയള്ള
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് കവ്െ സൗകരയങ്ങള് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും (ഖണ്ഡിക 5.3)
ബിരുദ ഫലങ്ങേിന്റല ഉേർന്ന കകാറുകള് കപാലുള്ള ഘടകങ്ങള് കാരണം
എന്.ഐ.ആർ.എഫ് റാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദാേത്തിന് കീഴില് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
താരതകമയന മികച കകാർ കനടാന് കഴിഞ്ഞു. മുന് വ്ർഷന്റത്ത രെ്
ന്റസമസ്റ്റുകേിലും പഠിപിചിരുന്ന കരാർ അധയാപകന്റര എന്.ഐ.ആർ.എഫ്
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

കീമിന് കീഴില് റഗുലർ ഫാക്കല്റ്റികോേി കണക്കാക്കാന് കഴിഞ്ഞു.
തല്ഫലമാേി ഫാക്കല്റ്റി വ്ിദയാർഥി അനുപാതത്തില് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
മുഴുവ്ന് കകാറും ലഭിച്ചു. വ്ിദയാർഥിനികളുന്റടയം അധയാപികമാരുന്റടയം
ശതമാനവം സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അനുകൂലമാേിരുന്നു.

2.4.

അഫിലിട്യറ്റഡ് ട്കോട്ളജുകള്

സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഏകകദശം 187 അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകളുെ്. താന്റഴ
െർച
ന്റെയ്യുന്നകപാന്റല
ഈ
കകാകേജുകളുന്റട
പ്രവ്ർത്തനം
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവ്ിധാനത്തിന്റെ അഭാവ്ം ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു:
2.4.1.

അഫിലിട്യറ്റഡ് ട്കോട്ളജുകളില് പരിട്ശോധന നെത്തോത്തത്

1977-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റൂേ്സിന്റല 24-ാം
അദ്ധയാേത്തിന്റല
സ്റ്റാറ്റൂേ്
36
പ്രകാരം,
ഓകരാ
കകാകേജും
കാലാകാലങ്ങേില്
പരികശാധനയ്ക്ക്
വ്ികധേമാക്കുകയം
അത്തരം
പരികശാധനയന്റട റികപാർേ് ബന്ധന്റപേ കകാകേജിന്റെ പ്രിന്സിപലിന്
സകമാകറെതുമാണ്.
റികപാർേിന്കമല്
എന്റന്ത്ങ്കിലും
നടപടി
സവീകരിക്കുന്നതിന് മുന്പ് തന്റന്ന വ്ിശദീകരണം ലഭയമാക്കാന് ഇത്
നല്കിേിരിക്കണം.
കകാകേജുകള്ക്ക്/
പുതിേ
കകാഴ്സുകള്ക്ക്
അഫിലികേഷന് നല്കുന്നതിന് കവ്െി മാത്രമാണ് പരികശാധനകള്
നടത്തിേന്റതന്ന് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
സ്റ്റാറ്റൂേ്സ്
അന്റല്ലങ്കില്
യ.ജി.സി/
ന്ററഗുകലറ്ററി
കബാഡികളുന്റട
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങള്
അനുസരിച്
ഉൊേിരികക്കെ
അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങളും അധയേന സൗകരയങ്ങളും ഉറപാക്കാനാേി അഫിലികേറ്റ്
ന്റെയ്ത എല്ലാ കകാകേജുകേിലും നാലു വ്ർഷത്തിനുള്ളില് പരികശാധന
നടത്താന് സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചുന്റവ്ന്ന് (2021 ജൂൺ 11)
സർവ്കലാശാല
മറുപടി
നല്കി
(2021
ന്റസപ്റ്റംബർ
13).
പരികശാധനയ്ക്കായള്ള കമ്മീഷന് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കകാകേജുകളുന്റട
അഫിലികേഷന് സംബന്ധിച സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയന്റട കൺവ്ീനന്ററ
ചുമതലന്റപടുത്തി.
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേില് പരികശാധന നടത്താന് കമ്മീഷന്
ഇനിയം രൂപീകരിചിേിന്റല്ലന്നും ഇതുവ്ന്റര പരികശാധന ആരംഭിചിേിന്റല്ലന്നും
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
1977-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റൂേ്സിന്റല 24-ാം
അദ്ധയാേത്തിന്റല സ്റ്റാറ്റൂേ് 36 അനുശാസിക്കുന്ന പരികശാധനകള് നാല്
വ്ർഷത്തിനുള്ളില്
നടത്താന്
സർവ്കലാശാല
തീരുമാനിച്ചുന്റവ്ന്ന്
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). കകാകേജുകളുന്റട
എണ്ണത്തിലുൊേ വ്ർധനയം സമേക്കുറവം പകർചവ്യാധി സാഹെരയവം
കലാക്ക്ഡൗണും പരികശാധനാ നടത്തിപിന്റന പ്രതികൂലമാേി ബാധിച്ചു.
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേില് കാലാകാലങ്ങേില് പരികശാധന നടത്തുക
എന്ന നിേമപരമാേ കടമ സർവ്കലാശാല അവ്ഗണിചത് അധയാപന
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

സൗകരയങ്ങളുന്റട/ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട കപാരാേ്മകള് റികപാർേ്
ന്റെയ്യന്റപടാന്റത കപാകാന് കാരണമാേി.
2.4.2.

സര്കോരിന് റിട്പോര്ട്ടുകള് സമര്പികോത്തത്

1974-ലെ കേരള യൂണികേഴ്സിറ്റി ആക്ടിലെ ലസക്ഷൻ 78 പ്രോരം, ഓകരാ
നാെ്
േർഷം
േഴിയുകപാഴും,
അഫിെികേറ്റഡ്
കോകളജുേളുലെ
അേസ്ഥലേക്കുറിച്ച് വേസ് ചാൻസെർ സർക്കാരിന് റികപാർട്ട്
സമർപിക്കണം. സർക്കാരിനം സർവ്കലാശാലയ്ക്കം അഫിെികേറ്റഡ്
കോകളജുേളുലെ നിെേിലുള്ള സ്ഥിതിന്റേക്കുറിച്ചുള്ള േിേരങ്ങൾ അറിോൻ
േഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമാേതിനാൽ, 'അഫിെികേറ്റഡ് കോകളജുേളുലെ
അേസ്ഥന്റേക്കുറിച്ച് ' വേസ് ചാൻസെർ സർക്കാരിന് നാെ് േർഷം
കൂടുകപാൾ റികപാർട്ട് സമർപിക്കണന്റമന്ന് ശ്രീമതി പത്മ രാമചന്ദ്രൻ
അധ്യക്ഷ ആേ േമ്മീഷനം11 ശിപാർശ ന്റെേ്തു.
എന്നാല്,
അഫിലികേറ്റഡ്
കകാകേജുകന്റേക്കുറിച്
റികപാർട്ടുകന്റോന്നും സമർപിക്കുന്നിന്റല്ലന്ന് നിരീക്ഷ്ിക്കന്റപട്ടു.

അത്തരം

സർവ്കലാശാല
അതിന്റെ
പ്രവ്ർത്തനങ്ങന്റേക്കുറിച്ചും
സർവ്കലാശാലേില്
അഫിലികേറ്റ്
ന്റെയ്തിട്ടുള്ള
കകാകേജുകളുന്റട
പ്രവ്ർത്തനങ്ങന്റേക്കുറിച്ചും ഒരു റികപാർേ് എല്ലാ വ്ർഷവം വ്ാർഷിക
റികപാർേിന്റെ രൂപത്തില് സർക്കാരിന് സമർപിക്കുന്നു എന്നും ഇത്
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകന്റേ സംബന്ധിച മിക്ക വ്ിവ്രങ്ങളും നല്കുന്നു
എന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). സർക്കാർ
കകാകേജുകള് ഡേറക്ടർ ഓഫ് ന്റകാേീജിേറ്റ് എഡൂകക്കഷന്റെ (ഡി.സി.ഇ)
കനരിട്ടുള്ള
നിേന്ത്രണത്തിലാണ്.
അതിനാല്
പ്രസ്തുത
കകാകേജുകന്റേക്കുറിച് സർക്കാരിന് കനരിട്ടുള്ള വ്ിവ്രങ്ങള് ലഭിക്കും. കൂടാന്റത,
സവാശ്രേ കകാകേജുകേില് പുതിേ കകാഴ്സുകള് അനുവ്ദിക്കുകമ്പാള്,
കകാഴ്സുകള് നടത്തുന്നതിന് ആവ്ശയമാേ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളും
മാനവ്,
ഭൗതിക
വ്ിഭവ്ങ്ങളും
കകാകേജുകേില്
ഉന്റെന്ന്
ന്റതേിേിക്കുന്നതിനുള്ള
കരഖകള്
സമർപിക്കുന്റമന്ന്
കകാകേജ്
മാകനജ്ന്റമെില് നിന്ന് സർക്കാർ ഉറപ് വ്രുത്തുന്നു.
വ്ാർഷിക റികപാർട്ടുകേില് ഓകരാ അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകന്റേക്കുറിച്ചും
ഹ്രസവ വ്ിവ്രണം മാത്രകമ ഉള്ളൂ എന്നതിനാലും ബന്ധന്റപേ കകാകേജുകേിന്റല
പ്രിന്സിപല്മാർ നല്കുന്ന വ്ിവ്രങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രം
തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നതിനാലും മറുപടി നയാേീകരിക്കത്തക്കതല്ല. വ്ാർഷിക
റികപാർട്ടുകള്
സർവ്കലാശാല
നടത്തുന്ന
പരികശാധനകളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്തതിനാലും
അഫിലികേഷന്
ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്
പിന്നീട്
സൗകരയങ്ങള്
പരികശാധിക്കാത്തതിനാലും.
അതിനാല്,
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേിന്റല അധയാപനന്റത്തക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന
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കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനന്റത്തക്കുറിച് പഠിക്കുന്നതിന് 1974-ന്റല കകരേ
സർവ്കലാശാല ആക്ട് ന്റസക്ഷ്ന് 71 പ്രകാരം നിക്ഷ്ിപ്തമാേ അധികാരങ്ങള് ഉപകോഗിച് 2000
മാർചില് കകരേ സർക്കാർ രൂപീകരിച കമ്മീഷന് മുന് െീഫ് ന്റസക്രേറി ശ്രീമതി പത്മ രാമെന്ദ്രന്റെ
റികപാർേ് 2000 നവ്ംബർ 29-ന് സർക്കാരിന് സമർപിച്ചു.
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

സൗകരയങ്ങന്റേക്കുറിച്ചുമുള്ള
വ്ിവ്രങ്ങള്
സർക്കാരിന് നികഷധിക്കന്റപടുകോണ്.

ലഭിക്കാനുള്ള

സംവ്ിധാനം

ബി) സോമ്പത്തിക നിര്വ്വഹണം
സാമ്പത്തിക കാരയങ്ങളുന്റട വ്ികവ്കപൂർണ്ണമാേ നിർവ്വഹണം ഏന്റതാരു
സ്ഥാപനത്തിന്റെയം പ്രവ്ർത്തനത്തിന് നിർണാേകമാണ്. ഓഡിറ്റിന്റെ
ഭാഗമാേി സർവ്കലാശാലയന്റട സാമ്പത്തികവം അതിന്റെ നിർവ്വഹണവം
പരികശാധിച്ചു.
1974-ന്റല കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ട് ന്റസക്ഷ്ന് 45(1) പ്രകാരം,
സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ഭാരതസർക്കാർ, യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഗ്രാെ്സ്
കമ്മീഷന് എന്നിവ്േില് നിന്നും മറ്റ് കരാതസ്സുകേില് നിന്നും ലഭിച എല്ലാ
ഗ്രാന്റുകളും കലാണുകളും, സർവ്കലാശാലയന്റട എല്ലാ വ്രവകളും, ലഭിച
എല്ലാ ഫീസുകളും, സർവ്കലാശാലേില് നിക്ഷ്ിപ്തമാേ സവത്തുക്കേില്
നിന്നും ഫണ്ടുകേില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വ്ാടകയം ലാഭവം ഉള്ന്റപന്റടയള്ള
ആദാേങ്ങളും,
ഏന്റതങ്കിലും
കരാതസ്സില്
നിന്ന്
ലഭിച
എല്ലാ
എന്കഡാവ്്ന്റമന്റുകളും സംഭാവ്നകളും, സർവ്കലാശാലയന്റട മന്ററ്റല്ലാ
വ്രവകളും, സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനവമാേി ബന്ധന്റപേ എല്ലാ
നികക്ഷ്പങ്ങളും, ന്ററമിറ്റന്സുകളും, കസവ്ന ഫണ്ടുകളും തുടങ്ങി എല്ലാ
വ്രുമാനങ്ങളും "കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫെ് " എന്ന കപരില് ഒരു ഏകീകൃത
ഫെ്
സർവ്കലാശാല
രൂപീകരിക്കുകണം.
ഈ
ആക്ടിലും
അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റൂട്ടുകള്, ഓർഡിനന്സുകള്, ഉപനിേമങ്ങള്,
ഉത്തരവകള് എന്നിവ്േിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്ിധത്തിലും ആവ്ശയങ്ങള്ക്കും
കവ്െി ഇത് ഉപകോഗിക്കാവന്നതാണ്.
2015-16 മുതല് 2020-21 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ിന്റല വ്രവകളുന്റടയം
ന്റെലവകളുന്റടയം വ്ിശദാംശങ്ങള് പടിക 2.2-ല് കാണിചിരിക്കുന്നു.
പടിക 2.2: 2015-16 മുതല് 2020-21 വടരയുള്ള കോലയളവിടല ട്കരള
സര്വകലോശോലയുടെ വരവകളടെയും ടചലവകളടെയും വിശദോംശങ്ങള്
(` ട്കോെിയില്)
വരവ്
വര്ഷം
(1)
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
ആടക

പദ്ധ്തിയിതരം
(2)
205.42
256.77
288.17
310.05
341.06
277.24
1678.71

ടചലവ്

പദ്ധ്തി

ആഭയന്ത്ര
വരുമോനം

ആടക

പദ്ധ്തിയിതരം

പദ്ധ്തി

ആടക

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

40.40
56.54
29.98
41.51
16.77
16.88
202.08

359.38
113.56
425.33
112.02
427.30
109.15
127.86 479.42
502.16
144.33
136.85 430.97
743.77 2624.56

256.25
298.92
331.66
333.12
350.80
348.65
1919.40

(ഉറവ്ിടം : സർവ്കലാശാലയന്റട വ്ാർഷിക കണക്കുകള്)
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ട്സവിംഗ്സ്
(വരവകളടെ
ശതമോനം)
(9) = (5) – (8)

35.77 292.02 67.36 (18.74)
42.11 341.03 84.30 (19.82)
53.71 385.37
41.93 (9.81)
57.91 391.03 88.39 (18.44)
28.87 379.67 122.49 (24.39)
18.16 366.81 64.16 (14.89)
236.53 2155.93 468.63 (17.85)

അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

സർവ്കലാശാലയന്റട
ധനകാരയവമാേി
ബന്ധന്റപേ
കന്റെത്തലുകള്
തുടർന്നുള്ള
ഖണ്ഡികകേില്
പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്നു.

2.5.

ഓഡിറ്റിന്റെ
വ്ിശദമാേി

ടപോതു വികസന സഹോയ ഗ്രോന്റിടന്റ നഷ്ടം

12-ാം പദ്ധതി കാലേേവ്ില് (2012-17), സർവ്കലാശാലകേിന്റല
അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ന്റമചന്റപടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യകത്താന്റട യ.ജി.സി
ന്റപാതു വ്ികസന സഹാേം (ജി.ഡി.എ) നല്കി. വ്ിവ്ിധ അടിസ്ഥാന
സൗകരയ
വ്ികസന
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്ക്കാണ്
സംസ്ഥാന
സർവ്കലാശാലകള്ക്കുള്ള ജി.ഡി.എ പദ്ധതി നടപാക്കുന്നത്. യ.ജി.സി
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങള് അനുസരിച്, ആദയ ഗഡുവ്ാേി നീക്കിവ്ച ഫെിന്റെ 20
ശതമാനവം, രൊം ഗഡുവം തുടർന്നുള്ള ഗഡുക്കളും പുകരാഗതി റികപാർേ്,
ന്റെലവകളുന്റട പ്രസ്താവ്ന / മുന് ഗ്രാെിന്റെ വ്ിനികോഗ സർേിഫിക്കറ്റ്
എന്നിവ് ലഭിച കശഷവം നല്കകെതാണ്.
12-ാം
പഞ്ചവ്ത്സരപദ്ധതി
കാലേേവ്ില്
(2012-17)
കകരേ
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ജി.ഡി.എ ആേി യ.ജി.സി `15.76 കകാടി നീക്കിവ്ചിരുന്നു.
2012-13 കലക്കുള്ള `2.50 കകാടിയം 2013-14 കലക്കുള്ള `3.80 കകാടിയം
യ.ജി.സി േഥാക്രമം 2012 ആഗസ്റ്റ് 31 നും 2013 ജൂസല 25 നും അനുവ്ദിച്ചു.
പന്ത്രൊം പദ്ധതി ധനസഹാേത്തിന്റെ വ്ിനികോഗ കാലാവ്ധി 2017
ന്റസപ്റ്റംബർ 30 വ്ന്റര നീേിേിട്ടുന്റെന്നും 2017 മാർച് 31 ന് മുന്പ് ആരംഭിച
നിർമ്മാണ പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള സഹാേം 2020 മാർച് 31 വ്ന്റര
തുടരുന്റമന്നും യ.ജി.സി അറിേിച്ചു (2017 ജൂസല 25). ഫെ് അനുവ്ദിച
തീേതി മുതല് മൂന്ന് വ്ർഷത്തിന് കശഷം 2017 ന്റഫബ്രുവ്രിേില് `4.75
കകാടിയന്റട വ്ിനികോഗസാക്ഷ്യപത്രവം 2017 മാർചില് `6.29 കകാടിയ്ക്ക്
സംയക്ത വ്ിനികോഗസാക്ഷ്യപത്രവം സമർപിച്ചു. ബാക്കി ധനസഹാേം
ലഭിക്കുന്റമന്ന പ്രതീക്ഷ്േില്, 2017 ന്റസപ്റ്റംബർ 30 വ്ന്റര `2.51 കകാടി
സർവ്കലാശാല ന്റെലവ്ഴിച്ചു. വ്ിനികോഗസാക്ഷ്യപത്രം സമർപിചതിന്
കശഷം യ.ജി.സി അതില് `2.40 കകാടി തിരിന്റക നല്കി. അങ്ങന്റന, `8.81
കകാടി ന്റെലവ്ഴിചതില് `8.70 കകാടിോണ് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ലഭിചത്.
ആസൂത്രണം ന്റെയ്ത പ്രകാരം അടിസ്ഥാന സൗകരയ വ്ികസന
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതില്
സർവ്കലാശാല
പരാജേന്റപേതിനാല് നീക്കിവ്ച `15.76 കകാടിേില് നിന്ന് `8.70 കകാടി (55
ശതമാനം) മാത്രമാണ് ലഭിചത്. ഇത് മൂലം സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് `7.06
കകാടിയന്റട ന്റപാതു വ്ികസന സഹാേം നഷ്ടമാേി. യ.ജി.സി ലഭയമാക്കിേ
ഫെ്
വ്ിനികോഗിക്കാന്
കഴിോതിരുന്നിട്ടും
അടിസ്ഥാനസൗകരയ
വ്ികസനത്തിനാേി സർവ്കലാശാല സർക്കാരില് നിന്ന് കൂടുതല് ഫെ്
ആവ്ശയന്റപടുന്നു12. അകതസമേം എന്നത് ശ്രകദ്ധേമാണ്.
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

2010 മാർച് 31-ന് അവ്സാനിച വ്ർഷകത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ
ആെ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിവ്ില്) റികപാർേില് ഉള്ന്റപടുത്തിേ കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റട പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
െർച ന്റെയ്തകപാള് പബ്ലിക് അക്കൗെ്സ് കമ്മിറ്റി 2011-14-ന്റല 43-ാം
റികപാർേില്
ഭാവ്ിേില്
ഫെ്
പാഴാകുന്നത്
ഒഴിവ്ാക്കാനാേി
സർവ്കലാശാലകളുന്റട
വ്ികസന
ആവ്ശയങ്ങള്ക്കാേി
യ.ജി.സി
അനുവ്ദിക്കുന്ന ഫെ് സമ്പൂർണ്ണവം ഫലപ്രദവമാേി വ്ിനികോഗിക്കുന്നതിന്
നിർണ്ണാേകവം
കൃതയവമാേ
ആസൂത്രണം
സർവ്കലാശാല
അധികാരികള് ആവ്ിഷ്കരിക്കണന്റമന്ന് അഭിപ്രാേന്റപേിരുന്നു.
പന്ത്രൊം പഞ്ചവ്ല്സര പദ്ധതി ഫെില് നിന്ന് യ.ജി.സി `15.76 കകാടി
നീക്കിവ്ചിട്ടുന്റെന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). ഇതില്
`6.30 കകാടി രെ് ഗഡുക്കോേി അനുവ്ദിച്ചു. മിചധനസഹാേം പ്രതീക്ഷ്ിച്
സർവ്കലാശാല ന്റെലവ്ഴിച `2.51 കകാടി ഉള്ന്റപന്റട `9.45 കകാടി ബാക്കി
ധനസഹാേം
അനുവ്ദിക്കാന്
സർവ്കലാശാല
യ.ജി.സികോട്
അഭയർഥിചിരുന്നു (2018 മാർച് 20). അതില് `2.40 കകാടി യ.ജി.സി
അനുവ്ദിച്ചു. കൂടാന്റത കകരേ സർവ്കലാശാലയമാേി ബന്ധന്റപേ
കണക്കുകള് എല്ലാം തീർപാക്കിേതാേി സർവ്കലാശാലന്റേ യ.ജി.സി
അറിേിച്ചു.
പി.എ.സി ശിപാർശകള് നല്കിേിട്ടും സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അനുവ്ദിച
ജി.ഡി.എ
വ്ിനികോഗിക്കുന്നതിന്
നിർണ്ണാേക
നടപടികന്റോന്നും
സവീകരിക്കാത്തതിനാല് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് `7.06 കകാടിയന്റട ജി.ഡി.എ
നഷ്ടമാേി.

2.6.

സ്ഥിരനിട്ക്ഷപത്തിടല `21 ട്കോെിയുടെ പലിശ വരുമോന
നഷ്ടം

കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫണ്ടുകേിന്റല എല്ലാ പണവം സർക്കാർ േഷറിേികലാ
അന്റല്ലങ്കില് സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരകത്താന്റട കസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ്
ഇന്ത്യേികലാ (എസ്.ബി.ഐ) അന്റല്ലങ്കില് അതിന്റെ അനുബന്ധ
സ്ഥാപനങ്ങേികലാ
സർക്കാർ
നിശ്ചേിക്കുന്ന
പരിധിവ്ന്റര
13
നികക്ഷ്പികക്കെതാണ് .
സർവ്കലാശാല ഫണ്ടുകള് സർക്കാർ േഷറിേിലും എസ്.ബി.ഐേിലും
അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങേിലും സ്ഥിര നികക്ഷ്പം നടത്തിേിരുന്നു.
എസ്.ബി.ഐേിലും
അനുബന്ധ
സ്ഥാപനങ്ങേിലും
ഫെ്
നികക്ഷ്പിക്കുന്നതിന്
സർക്കാരിന്റെ
അംഗീകാരം
സംബന്ധിച
കരഖകന്റോന്നും നല്കാന് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടാന്റത, 201617 മുതല് 2020-21 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില് കസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യേിന്റല
സ്ഥിരനികക്ഷ്പത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് 8.25 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 5.70
ശതമാനമാേി കുറഞ്ഞു. അകത സമേം േഷറി സ്ഥിരനികക്ഷ്പങ്ങളുന്റട
13

കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ട്, 1974-ന്റല അദ്ധയാേം VII (ധനകാരയം), ന്റസക്ഷ്ന് 45(2) പ്രകാരം.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

നിരക്ക് ഒന്പത് ശതമാനം മുതല് 8.5 ശതമാനം14 വ്ന്റര ഉേർന്ന നിലേില്
തന്റന്ന തുടർന്നിരുന്നതാേി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. എന്നാല്, ഉേർന്ന
പലിശനിരക്ക്
പ്രകോജനന്റപടുത്തുന്നതിന്
ഫണ്ടുകള്
േഷറി
സ്ഥിരനികക്ഷ്പങ്ങേികലക്ക്
മാറ്റുന്നതിനുള്ള
നടപടികന്റോന്നും
സർവ്കലാശാല എടുത്തില്ല. പകരം എസ്.ബി.ഐേിന്റലയം അതിന്റെ
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങേിന്റലയം സ്ഥിരനികക്ഷ്പങ്ങേില് നികക്ഷ്പം
തുടർന്നു.
2016-17 മുതല് 2019-20 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ിന്റല കരഖകള്
പരികശാധിചകപാള് സർക്കാർ അംഗീകാരം ഇല്ലാന്റതയം പലിശനിരക്ക്
കുറഞ്ഞിട്ടും എസ്.ബി.ഐയന്റടയം അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങേിലും
സർവ്കലാശാല ഫണ്ടുകളുന്റട നികക്ഷ്പം തുടർന്നത് ചുവ്ന്റടയള്ള പടിക 2.3ല് വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നതുകപാന്റല `21.00 കകാടിയന്റട പലിശ നഷ്ടത്തിന്
കാരണമാേി.
പടിക 2.3: രഷറി സ്ഥിര നിട്ക്ഷപങ്ങളില് ഫെ് നിട്ക്ഷപികോത്തതിടന്റ
ഫലമോയി പലിശ വരുമോനത്തിലുെോയ നഷ്ടം
(` ട്കോെിയില്)

വര്ഷം

2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
ആടക

സ്ഥിര
നിട്ക്ഷപങ്ങളോയി
സര്വകലോശോല
നിട്ക്ഷപിച്ച
ആടക തുക
469.28
476.67
719.19
945.66

എസ്.ബി.
ഐയിലും
അതിടന്റ
അനുബന്ധ
സ്ഥോപനങ്ങളിലും
നിട്ക്ഷപിച്ച തുക
393.36
382.61
486.36
509.79

എസ്.ബി.ഐയിടലയും
അതിടന്റ അനുബന്ധ
സ്ഥോപനങ്ങളിടലയും
സ്ഥിര
നിട്ക്ഷപങ്ങളില് നിന്ന്
ലഭിച്ച പലിശ*
27.48
26.52
28.41
28.23

രഷറിയില്
നിട്ക്ഷപിച്ചോല്
ലഭിക്കുന്ന
പലിശ#

പലിശ
നഷ്ടം

33.04
30.66
35.37
32.57

5.56
4.14
6.96
4.34
21.00
* 2016-17 മുതല് 2019-20 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ിന്റല വ്ാർഷിക അക്കൗണ്ടുകേില് നിന്ന്
എടുത്ത കണക്കുകള്.
# അതാത് കാലേേവ്ിന്റല പലിശ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി സാധാരണ പലിശ നിരക്ക്
രീതി ഉപകോഗിച് കണക്കാക്കിേത്.

(ഉറവ്ിടം: സർവ്കലാശാലയന്റട വ്ാർഷിക അക്കൗണ്ടുകള്)

അങ്ങന്റന, 1974-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ആക്ടിന്റല വ്യവ്സ്ഥകള്
പാലിക്കാത്തതും കൃതയമാേ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെ അഭാവ്വം
2016-17 മുതല് 2019-20 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില് `21.00 കകാടിയന്റട
പലിശ വ്രുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമാേി.
1974-ന്റല കകരേ സർവ്കലാശാല ആക്ട് (ന്റസക്ഷ്ന് 23 (iv)), 1977-ന്റല
കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റൂേ്സ് (അദ്ധയാേം 6, ന്റസക്ഷ്ന് 3(ix),
ന്റസക്ഷ്ന്
4(ഡി))
എന്നിവ്
പ്രകാരം
കാലാകാലങ്ങേിലുള്ള
തീരുമാനങ്ങള്ക്കനുസരിച് സർവ്കലാശാലയന്റട ഫെ് നികക്ഷ്പിക്കാന്
14

ഒരു വ്ർഷത്തില് കുറോത്തതും എന്നാല് രെ് വ്ർഷത്തില് താന്റഴയള്ളതുമാേ നികക്ഷ്പ
നിരക്കുകള്
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

സിന്ഡികക്കറ്റിന് അധികാരമുന്റെന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021
ഡിസംബർ). 2021 ന്റഫബ്രുവ്രി 17-ന് കെർന്ന സിന്ഡികക്കറ്റ് കോഗത്തില്,
ശമ്പേം, ന്റപന്ഷന്, പരീക്ഷ്ാ നടത്തിപ് തുടങ്ങിേ അടിേന്ത്ിര ന്റെലവകള്
വ്ഹിക്കാന് മതിോേ ഫെ് എസ്.ബി.ഐേില് സൂക്ഷ്ിച കശഷം ബാക്കി
ഫെ് ഘേം ഘേമാേി േഷറിേില് നികക്ഷ്പിക്കുന്നതിന് (ഉേർന്ന പലിശ
നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ) തീരുമാനിചതാേി പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
ഫണ്ടുകള് വ്ികവ്കകത്താന്റട നികക്ഷ്പിചിരുന്റന്നങ്കില് ഉേർന്ന നിരക്കിന്റല
പലിശ
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
നഷ്ടന്റപടില്ലാേിരുന്നു.
നികക്ഷ്പങ്ങള്
കാലാകാലങ്ങേില് പുനഃരവ്കലാകനം ന്റെയ്ത് ന്റമചന്റപേ പലിശ കനടാന്
പരയാപ്തമാേ രീതിേില് ഫണ്ടുകള് നികക്ഷ്പിച് ഫെ് മാകനജ്ന്റമെിന്
സർവ്കലാശാല മുന്ഗണന നല്കകെതാണ്.

2.7.

സര്കോരില്
ലഭികോത്തത്

നിന്ന്

ശമ്പള

പരിഷ്കരണ

കുെിശ്ശിക

സംസ്ഥാനന്റത്ത കകാകേജ്/സർവ്കലാശാല അധയാപകർ, കാേിക
വ്ിദയാഭയാസ അധയാപകർ, സലകബ്രറിേന്മാർ എന്നിവ്രുന്റട ശമ്പേ
ന്റകേിലുകള് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് ഉള്ന്റപന്റട ആറാമത് യ.ജി.സി പദ്ധതി
നടപിലാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള്ക്ക് സാമ്പത്തിക
സഹാേം നല്കാന് ഭാരതസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു (2008 ഡിസംബർ 31).
2006 ജനുവ്രി 01 മുതല് 2010 മാർച് 31 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില് ശമ്പേ
പരിഷ്കരണത്തില് ഉള്ന്റപേ അധിക ന്റെലവ്ിന്റെ 80 ശതമാനം
ഭാരതസർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹാേം നല്കകെിേിരുന്നു. ബാക്കി 20
ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്ഹികക്കെതാേിരുന്നു. അതനുസരിച്
പുതുക്കിേ യ.ജി.സി പദ്ധതിേിന്റല ശമ്പേ ന്റകേിലുകള് അംഗീകരിക്കാന്
കകരേ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു (2010 മാർച് 27). കൂടാന്റത 80 ശതമാനം തുക
ധനസഹാേമാേി
ഭാരതസർക്കാർ
അനുവ്ദിക്കുകമ്പാള്
കുടിശ്ശിക
അനുവ്ദിക്കുന്റമന്ന് പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
ആറാമത് യ.ജി.സി ശമ്പേ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കുടിശ്ശിക തുക നാല്
ഗഡുക്കോേി വ്ിതരണം ന്റെയ്യാന് കകരേ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു (2013
ന്റഫബ്രുവ്രി 22). 2006 ജനുവ്രി 01 മുതല് 2007 ജൂൺ 30 വ്ന്റരയള്ള
കാലേേവ്ിന്റല കുടിശ്ശികയന്റട ആദയഗഡു വ്ിതരണത്തിനാേി കകരേ
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് `4.57 കകാടി സർക്കാർ അനുവ്ദിച്ചു (2014 ജനുവ്രി).
2007 ജൂസല 01 മുതല് 2008 ജൂൺ 30 വ്ന്റരയം 2008 ജൂസല 01 മുതല് 2009
ജൂൺ 30 വ്ന്റരയമുള്ള കാലേേവ്ിന്റല ആറാം യ.ജി.സി ശമ്പേ പരിഷ്കരണ
കുടിശ്ശിക രൊമന്റത്തയം മൂന്നാമന്റത്തയം ഗഡുവ്ാേി സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
`7.11 കകാടി സർക്കാർ അനുവ്ദിച്ചു (2017 ഏപ്രില് 06). തുക
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അനുവ്ദിന്റചങ്കിലും, അത് സർവ്കലാശാലയന്റട
പദ്ധതികേതര ഫെില് നിന്ന് സർക്കാർ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. കൂടാന്റത, നാലാം
ഗഡുവ്ാേി `2.66 കകാടി സർക്കാർ അനുവ്ദിന്റചങ്കിലും (2019 മാർച് 03) ഈ
തുക സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് സകമാറിേില്ല. പകരം നടപ്പ വ്ർഷന്റത്ത
പദ്ധതികേതര ബജറ്റ് വ്ിഹിതത്തില് നിന്ന് ന്റെലവകള് വ്ഹിക്കാന്
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

സർക്കാർ സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് നിർകദ്ദശം നല്കി (2019 ജൂൺ 20).
അങ്ങന്റന, കുടിശ്ശിക വ്ിതരണത്തിനാേി സർവ്കലാശാല `14.14 കകാടി
വ്ിനികോഗിന്റചങ്കിലും കകരേ സർക്കാരില് നിന്ന് ലഭിചത് `4.57 കകാടി
മാത്രമാണ്. ബാക്കി തുകോേ `9.57 കകാടി സർവ്കലാശാലയന്റട
പദ്ധതികേതര ഫെില് നിന്നാണ് വ്ിനികോഗിചത്.
മാനവ്
വ്ിഭവ്കശഷി
വ്ികസന
മന്ത്രാലേം
(എം.എച്.ആർ.ഡി)
മാർഗകരഖകള് അനുസരിച് (2010 കമേ് 11), ആറാമത് യ.ജി.സി പദ്ധതി
വ്യവ്സ്ഥകള് ഉള്ന്റപടുത്തുവ്ാനാേി, സർവ്കലാശാലകളും കകാകേജുകളുന്റട
മാകനജ്ന്റമന്റുകളും
അവ്രുന്റട
സ്റ്റാറ്റൂട്ടുകള്,
ഓർഡിനന്സുകള്,
നിേമങ്ങള്, വ്യവ്സ്ഥകള് മുതലാേവ്േില് ഉെിതമാേ മാറ്റങ്ങള്
വ്രുകത്തെത് ആവ്ശയമാണ്. കൂടാന്റത, അതാതിന്റെ പകർപ് യ.ജി.സിക്കും
നല്കണം. കകന്ദ്ര വ്ിഹിതത്തിനായള്ള അകപക്ഷ്കോന്റടാപം പ്രസ്തുത
കരഖകളുന്റട കഭദഗതി ന്റെയ്ത പകർപ്പകള് ഉൊേിരിക്കണം. കകരേ
സർക്കാർ സകമാറിേ അകപക്ഷ്കള്ന്റക്കാപം കഭദഗതി വ്രുത്തിേ
കരഖകളുന്റട പകർപ്പകള് ഉൊേിരുന്നില്ലാ എന്നതിനാല് യ.ജി.സി ശമ്പേ
ന്റകേിലുകള് നടപിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച കഭദഗതിയന്റട പകർപ്പകള്
നല്കാന് എം.എച്.ആർ.ഡി ഓർമ്മക്കുറിപ്പകള് നല്കി15. എല്ലാ
അർഥത്തിലും പൂർണ്ണമാേതും 2016 ഡിസംബർ 31-ന് മുന്പ് ലഭിചതുമാേ
ന്റപ്രാകപാസല് മാത്രകമ പണം തിരിന്റേ നല്കുന്നതിനാേി പരിഗണിക്കൂ
എന്ന് 2016 നവ്ംബർ 17-ന്റെ കത്തിലൂന്റട എം.എച്.ആർ.ഡി പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
2019 ഡിസംബർ 26-ന് മാത്രമാണ് സർവ്കലാശാല െേങ്ങേില് കഭദഗതി
വ്രുത്തിേത്, അത് 2020 ജനുവ്രി 25-ന് കകരേ സർക്കാരിന് സകമാറി.
പൂർണ്ണമാേ ന്റപ്രാകപാസലുകള് കകരേ സർക്കാർ നല്കാത്തതിനാല്
എം.എച്.ആർ.ഡി 2018 ജൂസല 11-ന്റല കത്തില് കകന്ദ്ര വ്ിഹിതം
അനുവ്ദിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി അവ്സാനിപിചതാേി അറിേിച്ചു.
സർക്കാർ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ണങ്ങള് അംഗീകരിക്കുകയം (2021 ഡിസംബർ)
കുടിശ്ശികയന്റട രൊമന്റത്തയം മൂന്നാമന്റത്തയം ഗഡുവ്ാേി അനുവ്ദിച `7.11
കകാടിയന്റട ഫെ് പദ്ധതികേതര ഗ്രാെില് നിന്ന് സർക്കാർ കുറചതാേി
പ്രസ്താവ്ിക്കുകയം ന്റെേ്തു. തുടർന്ന് 2018-19 വ്ർഷന്റത്ത പദ്ധതികേതര
വ്ിഹിതത്തില് നിന്ന് കുടിശ്ശികയന്റട നാലാം ഗഡു നല്കാന് സർക്കാർ
സർവ്കലാശാലകോട് നിർകദശിക്കുകയം അതിനനുസരിച് ബാക്കി
കുടിശ്ശിക സർവ്കലാശാല നല്കുകയം ന്റെേ്തു. യ.ജി.സിേില് നിന്ന്
അർഹമാേ ധനസഹാേം16 കകരേ സർക്കാറിന് ലഭിക്കാത്തതിനാല്,
കകരേ സർക്കാറില് നിന്നുള്ള സഹാേം സർവ്കലാശാലയ്ക്കും നഷ്ടന്റപട്ടു.
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2016 ന്റഫബ്രുവ്രി, 2016 ഏപ്രില്
സർവ്കലാശാലകളുന്റടയം സംസ്ഥാനന്റത്ത കകാകേജ് അധയാപകരുന്റടയം ശമ്പേ പരിഷ്കരണ
കുടിശ്ശിക ഇനത്തില് യ.ജി.സിേില് നിന്ന് `798.85 കകാടി ലഭിക്കാന് കകരേ സർക്കാരിന്
അർഹതയൊേിരുന്നു. എന്നാല്, ലഭിചത് `537.25 കകാടി മാത്രമാണ്, ഇതുവ്ഴി `261.59
കകാടിയന്റട സഹാേം നഷ്ടമാേി.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

2.8.

ട്ദശീയ ടഗയിംസ് ടസക്രട്ടറിയറ്റില് നിന്ന് `19.09 ട്കോെി
പോട വോെക ഈെോകോത്തത്

കകരേ സർക്കാരില് നിന്ന് ലഭിച നിർകദ്ദശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, 35-ാ
മത് കദശീേ ന്റഗേിംസിന് ആതികഥേതവം വ്ഹിക്കുന്നതിന് കസ്റ്റഡിേ
സമുചേം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാേി കാരയവ്േന്റത്ത യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കാമ്പസില്
നിന്ന് ഏകകദശം 37 ഏക്കർ സ്ഥലം അനുവ്ദിക്കാന് കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട സിന്ഡികക്കറ്റ് സമ്മതിച്ചു (2010 ന്റഫബ്രുവ്രി 25).
കാരയവ്േത്ത്
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള
സ്ഥലത്ത്
ഔേ്കഡാർ കസ്റ്റഡിേം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ന്റമകസ്സഴ്സ് ഐ.എല്
& എഫ്.എസ് ോന്കപാർകേഷന് ന്റനറ്റ് വ്ർക്കിന് വ്ാർഷികകവ്തന
അടിസ്ഥാനത്തില് നല്കുന്നതിന് കാേിക യവ്ജനകാരയ വ്കുപ് അനുമതി
നല്കി (2011 ന്റസപ്റ്റംബർ 26). സർവ്കലാശാല, കദശീേ ന്റഗേിംസ്
ന്റസക്രകേറിേറ്റ് (എന്.ജി.എസ്), കാരയവ്േം കപാർട്സ് ന്റഫസിലിറ്റീസ്
ലിമിറ്റഡ്17, എന്നിവ്ർ തമ്മില് 2012 ഏപ്രില് 04-ന് ഒരു കൺസഷന്
കരാറില് ഏർന്റപട്ടു. കകരേത്തില് നടക്കുന്ന 35-ാം കദശീേ ന്റഗേിംസുമാേി
ബന്ധന്റപേ് ഉപകോഗിക്കുന്നതിന് രൂപകരഖതയ്യാറാക്കല്, നിർമ്മാണം,
പ്രവ്ർത്തിപിക്കല്, സകമാറ്റം (ഡി.ബി.ഒ.ടി) മാതൃകേില് കപ്രാജക്ട്
സസറ്റില് ഗ്രീന് ഫീല്ഡ് കസ്റ്റഡിേം വ്ികസിപിക്കാന് സർവ്കലാശാല
എന്.ജി.എസിന് അനുമതി നല്കി.
ഗ്രീന് ഫീല്ഡ് കസ്റ്റഡിേത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാേി 15 വ്ർഷകത്തക്ക്
കാരയവ്േം കാമ്പസില് 37 ഏക്കല് ഭൂമി നല്കുന്നതിനുള്ള പാേക്കരാർ 2012
ഡിസംബർ 18-ന് സർവ്കലാശാലയം എന്.ജി.എസ്സും ഒപ്പ വ്ച്ചു. പാേക്കരാർ
വ്യവ്സ്ഥ (2) പ്രകാരം, എല്ലാ വ്ർഷവം ഡിസംബറികലാ അതിനുമുകമ്പാ
37ഏക്കറിന്റെ വ്ിപണി മൂലയത്തിന്റെ 2.50 ശതമാനത്തിന് തുലയമാേ പാേ
വ്ാടക മുന്കൂറാേി നല്കാന്റമന്ന് എന്.ജി.എസ് സമ്മതിചിരുന്നു. ഭൂമിയന്റട
വ്ിപണി
മൂലയം
വ്ർധിക്കുന്നതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്
മൂന്നു
വ്ർഷത്തിന്റലാരിക്കല്
കശഷം
പാേവ്ാടക
കാലാനുസൃതമാേി
പരിഷ്കരിക്കണം.
മൂലയനിർണ്ണേ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം ഭൂമിയന്റട വ്ിപണി മൂലയം ഒരു ആറിന്
`2.50 ലക്ഷ്ം നിരക്കില്18 ന്റമാത്തം ഭൂമിയന്റട മൂലയം `37.43
കകാടിോേിരുന്നു. പാേ വ്ാടക പ്രതിവ്ർഷം `94 ലക്ഷ്മാേി നിജന്റപടുത്തി,
2012-13, 2013-14 വ്ർഷങ്ങേിന്റല നികുതി ഉള്ന്റപന്റട `211.24 ലക്ഷ്ം
എന്.ജി.എസ് മുന്കൂറാേി അടച്ചു19. 2015 ജനുവ്രി 31-നും 2015 ന്റഫബ്രുവ്രി
14-നും ഇടേില് 35-ാം കദശീേ ന്റഗേിംസിന് കകരേം ആതികഥേതവം വ്ഹിച്ചു.
2014 ഡിസംബറില് കുടിശ്ശികോേ 2014-15 ന്റല പാേ വ്ാടക 18 മാസന്റത്ത
കാലതാമസത്തിന് കശഷം 2016 ജൂണില് ഭാഗികമാേി `82.57 ലക്ഷ്ം അടച്ചു.
17
18
19

മുംസബേിന്റല ബാന്ദ്രേിന്റല ഐ.എല് & എഫ്.എസ് ഫിനാന്ഷയല് ന്റസെറില് രജിസ്റ്റർഡ്
ഓഫീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി
ഒരു ഏക്കർ = 40.4685 ആർ
2012 ജൂൺ, 2014 മാർച്
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

ഇതില് `10.77 ലക്ഷ്ം കസവ്ന നികുതിോേി അടച്ചു. 2015 ഡിസംബർ മുതല്
പാേ വ്ാടക പ്രതിവ്ർഷം `3.14 കകാടിോേി സർവ്കലാശാല പുതുക്കി
നിശ്ചേിച്ചു. 2014 ഡിസംബറിന്റല കുടിശ്ശിക ഉള്ന്റപന്റട 2015 ഡിസംബർ
മുതല് 2020 ഡിസംബർ വ്ന്റരയള്ള വ്ാടക `19.09 കകാടിയം20 ജി.എസ്.റ്റി
`3.40 കകാടിയമാണ്. എന്നാല്, 2015 ഡിസംബർ മുതലുള്ള പാേ വ്ാടക
ലഭിചിേില്ല (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ).
സർവ്കലാശാല എന്.ജി.എസികനാടും സർക്കാരികനാടും പലതവ്ണ
വ്ിഷേം
ഉന്നേിചിരുന്നു.
എന്.ജി.എസ്
പിരിച്ചുവ്ിടാന്
സർക്കാർ
ഉത്തരവ്ിേതായം (2016 ന്റസപ്റ്റംബർ) അതിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ
ചുമതലകളും കാേിക യവ്ജനകാരയ ഡേറക്ടന്ററ ഏല്പിചതായം ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം `3.27 കകാടി (2015 ഡിസംബർ മുതല് 2017
നവ്ംബർ വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ിന്റല പാേ വ്ാടക) നല്കാന് കാേിക
യവ്ജനകാരയ വ്കുപ് പ്രിന്സിപല് ന്റസക്രേറി കാേിക യവ്ജനകാരയ
ഡേറക്ടർക്ക് നിർകദശം നല്കി (2019 നവ്ംബർ 29). എന്നാല്, തുക
ഇതുവ്ന്റരയം അടചിേില്ല (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ).
കരാർ പ്രകാരം, ഓകരാ മൂന്ന് വ്ർഷത്തിലും പാേ വ്ാടക പുതുക്കി
നിശ്ചേികക്കെതാേിരുന്നു. അതുപ്രകാരം അത് 2018 ഡിസംബറില്
പുതുകക്കെതുമാേിരുന്നു. എന്നാല്, നാേിതുവ്ന്റര (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ)
വ്ാടക പുതുക്കിേിേില്ല.
കരാർ അവ്സാനിപിക്കുന്നതികനാ / പണമടവ്ിന് കാലതാമസം വ്ന്നാല്
പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതികനാ വ്യവ്സ്ഥകള് കരാറില് ഇല്ലാത്തതിനാല്,
ഈ വ്കേില് സർവ്കലാശാലയന്റട നഷ്ടം തുടരുന്നതാേി ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് കസ്റ്റഡിേത്തിന്റെ വ്ാടക കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാന് നിരവ്ധി
ഓർമ്മക്കുറിപ്പകള് എന്.ജി.എസികലക്ക് അേചതാേി സർക്കാർ മറുപടി നല്കി
(2021 ഡിസംബർ). ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് കസ്റ്റഡിേത്തിന്റല കസ്റ്റഡിേം മാകനജ്ന്റമെ്
കമ്മിറ്റി കോഗത്തില് (2021 ന്റഫബ്രുവ്രി) സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് നല്കാനുള്ള
കുടിശ്ശിക തുക നല്കാന് കാേിക യവ്ജനകാരയ വ്കുപിന് നിർകദശം നല്കാന്
തീരുമാനിച്ചു. 2018 മുതല് മുന്കാല പ്രാബലയകത്താന്റട പാേ വ്ാടക പുതുക്കി
നിശ്ചേിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിച്ചുവ്രികോണ്. പാേക്കരാറില്
പലിശ ഈടാക്കാന് വ്യവ്സ്ഥേിന്റല്ലങ്കിലും വ്ാടക കരാർ ആതയന്ത്ികമാേി
വ്ാണിജയ സവഭാവ്മുള്ളതാന്റണന്നും അതിനാല് അത്തരം വ്യവ്സ്ഥകള്
കരാറുകേില് പ്രകതയകമാേി ഉള്ന്റപടുത്തിേിേിന്റല്ലങ്കിലും കാലതാമസം കനരിേ
പണമടവകള്ക്ക് വ്ാണിജയപരമാേ നിരക്കുകള് ഈടാക്കാന്റമന്നും പിഴ
നിരക്കുകള് ഈടാക്കാന്റമന്നും സ്റ്റാെിംഗ് കൗൺസല് അഭിപ്രാേന്റപട്ടു.

നാേിതുവ്ന്റര (2021 ഡിസംബർ) പാേവ്ാടക കപാലും ഈടാക്കാന്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിേില്ല. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവ്ാക്കുന്നതിനാേി
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2014 ഡിസംബറിന്റല കുടിശ്ശിക `22.20 ലക്ഷ്ം, 2015 ഡിസംബർ മുതല് 2020 ഡിസംബർ
വ്ന്റരയള്ള വ്ാടക (പ്രതിവ്ർഷം `3,14,45,190 നിരക്കില്) `18.87 കകാടി

23

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ആവ്ശയമാേ
നടപടികള്
എടുകക്കെതാണ്.

2.9.

ഒരു

നിശ്ചിത

കാലേേവ്ിനുള്ളില്

വോര്ഷിക അഡ്മിനിസ്ട്രഷന് ഫീസ് ആയ `11.63 ട്കോെി
ഈെോകോത്തത്

സർവ്കലാശാലേില് അഫിലികേറ്റ് ന്റെയ്തിട്ടുള്ള സവാശ്രേ കകാകേജുകളും
അൺ എേ്ഡഡ് കകാകേജുകളും വ്ാർഷിക അഡ്മിനിസ്കേഷന് ഫീസ്
(അടിസ്ഥാന സൗകരയവ്ികസന പരിപാലന ഫീസ് ) മുന്കൂറാേി എല്ലാ
വ്ർഷവം മാർച് 31-ന് മുന്പ് കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫെ് അക്കൗെികലക്ക്
അടകയ്ക്കെതുെ്21.
വ്ാർഷിക
അഡ്മിനിസ്കേഷന്
ഫീസ്
ഈടാക്കുന്നതുമാേി ബന്ധന്റപേ കരഖകളുന്റട സൂക്ഷ്്മപരികശാധനേില്,
`11.63 കകാടി പിരിന്റചടുക്കാനുന്റെന്ന് (2021 ആഗസ്റ്റ്) കന്റെത്തി.
വ്ിവ്ിധ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കിേ അപീലുകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തില്
കമല്പറഞ്ഞ തുകേില് `6.19 കകാടി ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് സഹകക്കാടതി കസ്റ്റ
ന്റെേ്തു. എന്നിരുന്നാലും, എന്ജിനീേറിങ്്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ്
അഡ്മിനിസ്കേഷന് തുടങ്ങിേ കകാഴ്സുകള് നല്കുന്ന കകാകേജുകേില്
നിന്ന് `4.83 കകാടിയം ന്റമഡിക്കല് കകാകേജുകള്, നഴ്സിംഗ് കകാകേജുകള്
മുതലാേവ്യമാേി ബന്ധന്റപേ് `0.54 കകാടിയം പിരിന്റചടുക്കാനുന്റെന്ന്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. 2015-16 മുതല് എഞ്ചിനീേറിംഗ്, എം.ബി.എ മുതലാേ
കകാഴ്സുകള് നല്കുന്ന കകാകേജുകളുന്റട അഫിലികേഷന് കകരേ
സാകങ്കതിക സർവ്കലാശാലേികലക്ക് മാറ്റിേതിനാല് ഈ കകാകേജുകേില്
നിന്ന് പിരിന്റചടുകക്കെ തുക 2015-19 കാലഘേവമാേി ബന്ധന്റപേതാണ്.
അതുകപാന്റല, ന്റമഡിക്കല് വ്ിദയാഭയാസം നല്കുന്ന കകാകേജുകളുന്റട
അഫിലികേഷന് 2010-11 മുതല് കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്റഹല്ത്ത്
സേന്സികലക്ക് (ന്റക.യ.എച്.എസ് ) മാറ്റിേതിനാല് ഈ കകാകേജുകേില്
നിന്നുള്ള ഫീസ് 2010-15 കാലഘേത്തിന്റലോണ്.
2020
ഡിസംബറില്
കഡാ.
എ.പി.ന്റജ
അബ്ുള്
കലാം
സാകങ്കതികസർവ്കലാശാലേികലയ്ക്ക് മാറ്റന്റപേ കകാകേജുകേില് നിന്നും
വ്ാർഷിക അഡ്മിനിസ്കേഷന് ഫീസിന്റെ ആനുപാതിക തുക ഈടാക്കാന്
അനുമതി നല്കിന്റേന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
ആനുപാതിക തുക കണക്കാക്കി വ്രുന്നു. ന്റക.യ.എച്.എസ്സികലക്ക് മാറ്റിേ
കകാകേജുകന്റേ സംബന്ധിച്, റവ്നൂ റിക്കവ്റിയമാേി മുകന്നാേ് കപാകാന്
സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ന്റേേിനിംഗ് കകാകേജുകന്റേ സംബന്ധിച്
ഇടക്കാല ഉത്തരവ്് അസാധുവ്ാക്കാന് സിന്ഡികക്കറ്റ് സ്റ്റാെിംഗ്
കൗൺസലിന്റന ചുമതലന്റപടുത്തിേിരുന്നു.
ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള് ഉൊേിട്ടും സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ലഭികക്കെിേിരുന്ന
വ്രുമാനം ഇതുവ്ന്റരയം വ്ീന്റെടുക്കാനാേിേില്ല.
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1977-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റൂേ്സ് അനുസരിച്
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

2.10.

സവോശ്രയ സ്ഥോപനങ്ങള്

സർവ്കലാശാലേില്
സവാശ്രേ
ന്റതാഴിലധിഷ്ഠിത
കകാഴ്സുകള്
ആരംഭിക്കാന് കകരേ സർവ്കലാശാല തീരുമാനിച്ചു (1995 ജനുവ്രി 20). 34
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് ന്റടക്കനാേജി (യ.ഐ.റ്റി), ഏഴ്
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് മാകനജ്ന്റമെ് (യ.ഐ.എം), 10 കകരേ
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് ടീചർ എഡൂകക്കഷന് (ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ), ഒരു
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
കകാകേജ്
ഓഫ്
എഞ്ചിനീേറിംഗ്
എന്നിവ്യം
സവാശ്രേരീതിേില്
ന്റതാഴിലധിഷ്ടിത
കകാഴ്സുകള്
നടത്തുന്നതിന്
സർവ്കലാശാല ആരംഭിച്ചു. സർവ്കലാശാലേില് സവാശ്രേകകാഴ്സുകള്
രൂപീകരിക്കുന്ന സമേത്ത്, കകാഴ്സുകളുന്റട നടത്തിപിനുള്ള ഫെ്
വ്ിദയാർഥികേില് നിന്ന് കന്റെത്തണന്റമന്ന് വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്തിരുന്നു.
എന്നാല്, പടിക 2.4-ല് കാണിചിരിക്കുന്നതുകപാന്റല ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകളും
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
കകാകേജ്
ഓഫ്
എഞ്ചിനീേറിംഗും
തുടർചോേി
നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവ്ർത്തിചിരുന്നത് എന്ന് ഓഡിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു.
പടിക 2.4: ടക.യു.സി.റ്റി.ഇകളടെയും യൂണിട്വഴ്സിറ്റി ട്കോട്ളജ് ഓഫ്
എഞ്ചിനീയറിംഗിടന്റയും വരവ്/ ടചലവകളടെ വിശദോംശങ്ങള്
(` ലക്ഷത്തില്)
വര്ഷം
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
ആടക

ടക.യു.സി.റ്റി.ഇകള്
വരവ്
252.08
261.98
284.25
299.90
1098.21

ടചലവ്
372.21
385.47
438.72
423.00
1619.40

നഷ്ടം
(-)120.13
(-)123.49
(-)154.47
(-)123.10
(-)521.19

യൂണിട്വഴ്സിറ്റി ട്കോട്ളജ് ഓഫ്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വരവ്
ടചലവ്
നഷ്ടം
203.26
234.46
(-) 31.20
261.60
227.00
34.60
212.20
252.16
(-) 39.96
198.62
271.75
(-) 73.13
875.68
985.37
(-) 109.69

(ഉറവ്ിടം: കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട വ്ാർഷിക കണക്കുകള്)

യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗില് മൂന്ന് കകാഴ്സുകേിലാേി
ലഭയമാേ 990 സീറ്റുകേില് ന്റമറിറ്റ് കവാേേിന്റല 495 സീറ്റുകേില് 454 എണ്ണം
മാത്രമാണ് നികത്തിേന്റതന്നും ഉേർന്ന ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന മാകനജ്ന്റമെ്
കവാേേില് 495 സീറ്റുകേില് 125 കപർ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് കാലേേവ്ില്
പ്രകവ്ശനം കനടിേന്റതന്നും ഓഡിറ്റ് കന്റെത്തി. ഇത് കകാകേജിന്റെ
വ്രുമാനന്റത്ത പ്രതികൂലമാേി ബാധിച്ചു. ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകേില് മുഴുവ്ന്
സീറ്റുകളും നികത്തിേിരുന്റന്നങ്കിലും അവ്യം നഷ്ടത്തിലാേിരുന്നു. അങ്ങന്റന,
സവേം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്രുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിലനിർത്താന്
ഉകദ്ദശിച
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകളും
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
കകാകേജ്
ഓഫ്
എഞ്ചിനീേറിംഗും, വ്ാസ്തവ്ത്തില് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക
ബാധയത സൃഷ്ടിക്കുകോേിരുന്നു. സവാശ്രേ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങേിന്റല അപരയാപ്തതകള് ഈ റികപാർേിന്റെ ഖണ്ഡിക 5.1-ല്
പരാമർശിചിട്ടുെ്.
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകളുന്റട നഷ്ടം സംബന്ധിച വ്ിഷേം സിന്ഡികക്കറ്റിന്റെ
ശ്രദ്ധേില് ന്റപേിട്ടുന്റെന്നും വ്ിഷേന്റത്തക്കുറിച് പഠിക്കാന് സബ്
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിചിട്ടുന്റെന്നും (2021 ജൂൺ 29) സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി
(2021
ഡിസംബർ).
സമിതിയന്റട
റികപാർേ്
കാത്തിരിക്കുകോന്റണന്നും
റികപാർേ്
ലഭിചാലുടന്
ആവ്ശയമാേ
നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്റമന്നും പ്രസ്താവ്ിച്ചു
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗിന്റെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാന്
സവീകരിച പരിഹാര നടപടികന്റേക്കുറിച് മറുപടി മൗനം പാലിക്കുകോണ്.
സമിതി അതിന്റെ റികപാർേ് ഇനിയം സമർപിചിേില്ല (2022 മാർച് ).

2.11.

•

ഡിമോന്ഡ്
കളക്ഷന്
ബോലന്സ്
തയ്യോറോകോത്തതും
ബോങ്ക്/രഷറി
റികൺസിലിട്യഷന് നെത്തോത്തതും

ട്സ്റ്ററ്റ്ടമന്റുകള്
ഇെപോടുകളടെ

കകരോ ഫിനാന്ഷയല് കകാഡിന്റെ ആർേിക്കിള് 5 (1)-ഉം (2)-ഉം
പ്രകാരം,
നടത്തിേ
വ്ിലേിരുത്തലുകളും
ഡിമാന്റുകളും
തിരിച്ചുപിടിക്കലിന്റെ പുകരാഗതിയം സർക്കാരിന് കിോനുള്ള കുടിശ്ശിക
തുകയം
കാണിക്കുന്നതിന്
ആവ്ർത്തിച്ചുള്ളകതാ
ആവ്ർത്തിക്കാത്തകതാ ആേ എല്ലാ റവ്നൂ ഇനങ്ങളുന്റടയം ശരിോേ
കരഖകള് സൂക്ഷ്ികക്കെതാണ്. വ്ിവ്ിധ ആവ്ശയങ്ങള്ക്കാേി
വ്ിദയാർഥികേില് നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് സർവ്കലാശാലയന്റട
തനത് വ്രുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന കരാതസ്സുകേില് ഒന്നാണ്.
കകാകേജുകള്/
യ.ഐ.ടി/
ന്റേേിനിംഗ്
കകാകേജുകള്/
യ.ഐ.എമ്മുകള് എന്നിവ്േില് നിന്ന് കശഖരിച പരീക്ഷ്ാ ഫീസിന്റെ
ഡിമാന്ഡ് കേക്ഷ്ന് ബാലന്സ് (ഡി.സി.ബി) കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് പരീക്ഷ്ാ
വ്ിഭാഗങ്ങള് സൂക്ഷ്ികക്കെതാണ്. പരീക്ഷ്ാ ഫീസിന്റെ കാരയത്തില്
പരീക്ഷ്ാ വ്ിഭാഗങ്ങള് ഡി.സി.ബി കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് തയ്യാറാക്കാത്തത്
ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
ന്റപഷയല് ഫീസിന്റെ22 അക്കൗെിംഗ് ചുമതലയള്ള റവ്നൂ ഓഡിറ്റ്
വ്ിഭാഗം
ന്റപഷയല്
ഫീസുകളുന്റട
ഡിമാന്ഡ്,
കശഖരണം
എന്നിവ്യന്റട വ്ിശദാംശങ്ങേടങ്ങിേ ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിചിരുന്നു.
എന്നാല്, രജിസ്റ്ററിന്റല എന്േികള് ഏന്റതങ്കിലും ഉകദയാഗസ്ഥന്
ഒപിടുകകോ ആധികാരികത ഉറപാക്കുകകോ ന്റെയ്തിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ്
ശ്രദ്ധിച്ചു. പിന്നീട് മാറ്റാന് സാധയതയള്ള ന്റപന്സില് ഉപകോഗിച്ചുള്ള
നിരവ്ധി എഴുത്തുകളും രജിസ്റ്ററില് കണ്ടു.
ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ണങ്ങളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തില്,
ബന്ധന്റപേ
ഉകദയാഗസ്ഥർ ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററിന് ആധികാരികത നല്കുന്ന
രീതി സർവ്കലാശാല ആരംഭിചതാേി സർക്കാർ മറുപടി നല്കി
(2021 ഡിസംബർ 13). കജാേിെ് രജിസ്ോർ (ധനകാരയം)
പ്രതിമാസം/സദവമാസ അടിസ്ഥാനത്തില് രജിസ്റ്റർ പരികശാധിച്
കമന്റലാപൊർത്തണന്റമന്നും നിർകദ്ദശം നല്കിേിട്ടുെ്. സ്റ്റുഡെ്
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ന്റമഡിക്കല് ഇന്ന്റപക്ഷ്ന് ഫീസ്, കപാർട്സ് അഫിലികേഷന് ഫീസ്, സർവ്കലാശാല
യൂണിേന് ഫീസ്, സ്റ്റുഡെ് എേ്ഡ് ഫെ്, സ്റ്റുഡെ് ന്റകേർ ഫെ്, വ്ിമന്സ് സ്റ്റഡി യൂണിറ്റ്,
സർവ്കലാശാല അഫിലികേഷന് ഫീസ് എന്നിവ്ന്റേ ന്റപഷയല് ഫീസ് എന്ന് വ്ിേിക്കുന്നു.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

സലഫ് സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ് സിസ്റ്റത്തില്23, ഡി.സി.ബി
കസ്റ്ററ്റ്ന്റമന്റുകള് ജനകററ്റുന്റെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം ഏർന്റപടുത്തും.
റവ്നൂ കേക്ഷ്ന് നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡി.സി.ബി കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ്
അതയാവ്ശയമാണ്. ആധികാരികത ഉറപ്പവ്രുത്തുന്നതിന്, ഡി.സി.ബി
കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെിന്റല എന്േികള് ഒരു സൂപർസവ്സറി ഉകദയാഗസ്ഥന്
ആധികാരികമാകക്കെത് അതയാവ്ശയമാണ്.
•

ബാങ്ക് റിക്കൺസിലികേഷന് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് കാലാകാലങ്ങേില്
തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓകരാ സ്ഥാപനത്തിന്റെയം ഫിനാന്സ് ആെ്
അക്കൗെ്സ് വ്ിഭാഗത്തിന്റെ നിർബന്ധിത പ്രവ്ർത്തനമാണ്.
ബാങ്ക് റിക്കൺസിലികേഷന് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ
ഉകദ്ദശയം
സ്ഥാപനത്തിന്റെയം
ബാങ്കിന്റെയം
അക്കൗെിംഗ്
കരഖകേില്
എന്റന്ത്ങ്കിലും
ന്റപാരുത്തകക്കടുകള്
ഉന്റെങ്കില്
കന്റെത്തുക
എന്നതാണ്.
എന്നാല്
സർവ്കലാശാല
റിക്കൺസിലികേഷന് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമന്റുകന്റോന്നും തയ്യാറാക്കുന്നിന്റല്ലന്ന്
ഓഡിറ്റ് കണ്ടു (2020 നവ്ംബർ 24). തുടർന്ന്, സർക്കുലർ പ്രകാരം
ബാങ്ക് അക്കൗെ് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമന്റുകള് ആഴ്ചകതാറും പരികശാധിച് എല്ലാ
മാസവം
റിക്കൺസിലികേഷന്
കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ്
തയ്യാറാകക്കെതാന്റണന്ന് സർവ്കലാശാലേിന്റല ബന്ധന്റപേ
വ്ിഭാഗങ്ങകോട് ഫിനാന്സ് ഓഫീസർ നിർകദ്ദശിച്ചു (2021 ജനുവ്രി 11).
റിക്കൺസിലികേഷന്
കസ്റ്ററ്റ്ന്റമന്റുകള്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന്
ഫിനാന്സ്
ഓഫീസർ
നിർകദ്ദശങ്ങള്
നല്കിേിട്ടുന്റെങ്കിലും
ഇതുവ്ന്റര പാലിക്കന്റപേിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു (2021
ന്റസപ്റ്റംബർ).
ബാങ്ക് റിക്കൺസിലികേഷന് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് തയ്യാറാക്കുന്ന കജാലി
അതിന്റെ പ്രാരംഭഘേത്തിലാന്റണന്നും കകാവ്ിഡ് 19 മഹാമാരിയം
സർക്കാർ ഏർന്റപടുത്തിേ അനുബന്ധ കലാക്കഡൗണും മറ്റ്
നിേന്ത്രണങ്ങളും കാരണം 2020-21 വ്ർഷത്തില് പൂർണ്ണമാേി
പൂർത്തിോക്കാന് കഴിഞ്ഞിന്റല്ലന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021
ഡിസംബർ 13). 2021-22 സാമ്പത്തിക വ്ർഷത്തില് ഈ പ്രക്രിേ
പൂർണ്ണമായം കാരയക്ഷ്മമാക്കാന് കഴിയന്റമന്ന് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.
മഹാമാരി
തുടങ്ങുന്നതിന്
മുന്കപ
തന്റന്ന
കനാൺറിക്കൺസിലികേഷന് ഒരു പ്രശ്നമാേിരുന്നുന്റവ്ന്നതിനാല് മറുപടി
അംഗീകരിക്കാനാവ്ില്ല. ഫെ് മാകനജ്ന്റമെിന്റന തിരിമറിയന്റടയം
ുരുപകോഗത്തിന്റെയം
സാധയതകള്ക്ക്
വ്ികധേമാക്കുന്നത്
തടോനാേി േഥാസമേ റിക്കൺസിലികേഷന് ഉറപാക്കുന്നതിന്
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ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് ആെ് ഇംപ്ലിന്റമകെഷന് ഓഫ് സ്റ്റുഡെ് സലഫ് സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ് സിസ്റ്റം
(എക്സാമികനഷന് മാകനജ്ന്റമെ് കസാഫ്റ്റ് ന്റവ്േർ) എന്ന ഒരു കപ്രാജക്ട്, `1.17 കകാടി അംഗീകൃത
തുകയ്ക്ക് ഒരു കകന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനമാേ പാലക്കാന്റേ ഐ.റ്റി.ഐ ലിമിറ്റഡിന് നല്കി (2020
ഒകക്ടാബർ 30). 2022 ജനുവ്രികോന്റട ഈ സംവ്ിധാനം ന്റസകൂരിറ്റി ന്റെക്കിംഗിനാേി സജ്ജമാവം.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുകോജയമാേ
ഒരു
തയ്യാറാകക്കെതാണ്.

2.12.
•

സംവ്ിധാനം

സർവ്കലാശാല

തീര്പോകോത്ത അഡവോന്സുകളടെ ക്രമീകരണം
ന്റപ്രാവ്ിഷണല് അഡവാന്സ് ലഭയമാക്കിേ സന്ദർഭങ്ങേില് അന്ത്ിമ
ബില്
നല്കുന്നതിന്
മൂന്ന്
മാസന്റത്ത
സമേപരിധി
24
നിശ്ചേിചിരിക്കുന്നു . അല്ലാത്തപക്ഷ്ം, തുക പിന്വ്ലിച തീേതി
മുതല് തുക തിരിച്ചുപിടിയ്ക്കുന്ന തീേതി വ്ന്റര അഡവാന്സ് തുകയ്ക്ക് 18
ശതമാനം പലിശ ഈടാക്കും.
അഡവാന്സ് രജിസ്റ്റർ പരികശാധിചകപാള്, വ്ർക്ക്കഷാപ്പകള്,
ന്റസമിനാറുകള്,
ഇെർ
ന്റകാേീജിേറ്റ്/
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
ടൂർണന്റമന്റുകള് തുടങ്ങി വ്ിവ്ിധ ആവ്ശയങ്ങള്ക്കാേി വ്കുപ്
കമധാവ്ികള്ക്കും ജീവ്നക്കാർക്കും ലഭയമാക്കിേ `8.81 കകാടി (114
കകസുകള്)
അഡവാന്സ്,
അന്ത്ിമ
ബില്ലുകള്
സമർപിക്കാത്തതിനാല് ഇകപാഴും ക്രമന്റപടുത്തിേിേില്ല എന്ന്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
ഈ
`8.81
കകാടിേില്
`1.37
കകാടി
10
വ്ർഷത്തികലന്ററോയം `0.47 കകാടി അഞ്ച് വ്ർഷം മുതല് 10
വ്ർഷത്തികലന്ററോയം തീർപാകാന്റത അവ്കശഷിക്കുന്നവ്ോണ്.
അഡവാന്സുകള് തീർപാക്കാത്തതിനാല്, മുഴുവ്ന് തുകയം അത്
അനുവ്ദിച ആവ്ശയത്തിനാണ് വ്ിനികോഗിചന്റതന്നും അഡവാന്സ്
വ്ാങ്ങിേ ഉകദയാഗസ്ഥന് തുക ഇകപാഴും സകവ്ശം വ്ചിേിന്റല്ലന്നും
ഉറപാക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല.

•
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ഓകരാ കകന്ദ്രങ്ങേിന്റലയം ഉപകകന്ദ്രങ്ങേിന്റലയം പരീക്ഷ്ാ നടത്തിപിന്
ആവ്ശയമാകേക്കാവന്ന
ന്റെലവകള്
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കണക്കാക്കുകയം കകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്
അഡവാന്സ്
അനുവ്ദിക്കുകയം
ന്റെയ്യുന്നു25.
കകാകേജിന്
അഡവാന്സ് നല്കുന്നതിനുമുന്പ്, മുന്വ്ർഷങ്ങേില് നടത്തിേ
പരീക്ഷ്കള്ക്ക് ആ കകാകേജിന് നല്കിേ അഡവാന്സുകള്
ക്രമന്റപടുത്തുന്നതിന് സാധയമാേ എല്ലാ നടപടികളും സവീകരിക്കണം.
`6.65 ലക്ഷ്ം അഡവാന്സാേി ലഭിച (2013-15) ആറ് കകാകേജുകള്
തുക തിരിചടചിേിന്റല്ലന്ന് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. അഡവാന്സ് ലഭിച ആറ്
കകാകേജുകേില്
നാല്
കകാകേജുകള്ക്ക്
ഒന്നില്
കൂടുതല്
അഡവാന്സ് നല്കിേിരുന്നു. ആറ് കകാകേജുകള്ക്ക് നല്കിേ എല്ലാ
അഡവാന്സുകളും അഞ്ച് വ്ർഷത്തികലന്ററോേി തീർപാകാന്റത
നില്ക്കുകോണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ്് ജി.ഒ (പി) നമ്പർ.419/11/ധന തീേതി 04 ഒകക്ടാബർ 2011 പ്രകാരം
കകരേ സർവ്കലാശാല, പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ല്, അദ്ധയാേം V - പരീക്ഷ്ാ നടത്തിപ് (കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട ആദയ ഓർഡിനന്സസ് 1978, അദ്ധയാേം VII) അനുസരിച്.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

തീർപാകാത്ത
കകസുകളുന്റട
ക്രമന്റപടുത്തല്
പ്രക്രിേ
നടന്നുന്റകാെിരിക്കുകോന്റണന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021
ഡിസംബർ 13). കകാകേജുകേില് അഫിലികേഷനാേി പരികശാധന
നടത്തുന്നതിന്
രൂപീകരിച
പരികശാധനാ
സംഘന്റത്ത
വ്ീഴ്ച
വ്രുത്തിേവ്രുന്റട വ്ിവ്രങ്ങള് അറിേിക്കാനും വ്ീഴ്ച വ്രുത്തിേവ്ർക്കാേി
ഒറ്റത്തവ്ണ തീർപാക്കലിനാേി അദാലത്ത് നടത്താനും സിന്ഡികക്കറ്റ്
തീരുമാനിച്ചു.
ദീർഘകാലമാേി
അഡവാന്സുകള്
തീർപാകാന്റതേിരിക്കുന്നതിനാല്, കാലം കഴിയകന്ത്ാറും ക്രമന്റപടുത്താന്
ബുദ്ധിമുട്ടുൊകുന്റമന്നിരിന്റക്ക,
ഇക്കാരയത്തിന്
മുന്ഗണന
നല്കകെതാണ്.

2.13.

റിസര്ച്ച് ടഫട്ലോഷിപ്പം ശമ്പളവം സവീകരിച്ചത്

ന്റഫകലാഷിപ് സവീകരിക്കുകമ്പാള് ഓകരാ ന്റഫകലായം ഒരു മുഴുവ്ന്
സമേഗകവ്ഷണ പ്രവ്ർത്തകനാേിരിക്കണം. പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മറ്റ്
കജാലികള് സവീകരിക്കാന് പാടില്ല26. സംസ്ഥാന സർക്കാരില്27, നിന്ന്
ന്റഫകലാഷിപ്പം കെിജെ് ഗ്രാന്റും ലഭിക്കുന്നവ്ർക്ക്, ഗകവ്ഷകന്റെ പ്രതിമാസ
ഹാജരും ഗകവ്ഷണ പ്രവ്ർത്തനങ്ങളും ബന്ധന്റപേ സഗഡ്/ എച്.ഒ.ഡി
പരികശാധിച്ചുറപികക്കെതാണ്.
റിസർച്
കകാേർ
ന്റഫകലാഷിപിന്
കോഗയനാന്റണന്ന്
അവ്ർ
നിർണ്ണേിക്കുകോന്റണങ്കില്,
സ്ഥാപന
തലത്തില് ന്റഫകലാഷിപിനാേി ഓൺസലനാേി പ്രതിമാസ ന്റക്ലേിം ജനകററ്റ്
ന്റെയ്യുകയം തുക നല്കാനുള്ള ശിപാർശ സഹിതം ജില്ലാ പേികജാതി
വ്ികസന ഓഫീസികലക്ക്28 അേയ്ക്കുകയം ന്റെയ്യുന്നതാണ്.
2016 ഒകക്ടാബർ മുതല് ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തിന് കീഴില് പി.എച്.ഡി
ഗകവ്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു മുഴുവ്ന് സമേ ഗകവ്ഷകന് 2020 ന്റസപ്റ്റംബർ
വ്ന്റര കകരേ സർക്കാരില് നിന്ന് ന്റഫകലാഷിപ്പം കെിജെ് ഗ്രാന്റും ആേി
`10.72 ലക്ഷ്ം വ്ാങ്ങിേിട്ടുെ്. ന്റഫകലാഷിപ് വ്ാങ്ങിേിരുന്നകപാള് തന്റന്ന
2018 ജൂസല മുതല് 2019 ന്റസപ്റ്റംബർ വ്ന്റര29 കരാർ അടിസ്ഥാനത്തില്
യ.ഐ.റ്റികേില് കമ്പൂേർ സേന്സ് വ്ിഭാഗത്തിന്റല ലക്െററാേി
പ്രവ്ർത്തിക്കുകയം 2018 ജൂസല മുതല് 2019 മാർച് വ്ന്റര ശമ്പേമാേി `1.91
ലക്ഷ്ം വ്ാങ്ങുകയം ന്റെയ്തതാേി ഓഡിറ്റ് കന്റെത്തി. 2018 ജൂസല മുതല്
ന്റസപ്റ്റംബർ വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില് ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തിലും
യ.ഐ.റ്റികേിലും ആകദ്ദഹത്തിന് പൂർണ്ണ ഹാജർ ഉൊേിരുന്നു. 2017 ജനുവ്രി
26
27

28
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കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനന്സസ്, 1978-ന്റെ അദ്ധയാേം 12, ക്രമ നമ്പർ 17
യ.ജി.സി/കഗറ്റ് കോഗയത കനടുന്ന വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് യ.ജി.സിേില് നിന്ന് ന്റഫകലാഷിപ്പം
കെിജെ് ഗ്രാന്റും ലഭിക്കും. യ.ജി.സി/കഗറ്റ് പാസാേിേിന്റല്ലങ്കിലും സർവ്കലാശാലേില്
പി.എച്.ഡിക്ക് ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കന്റപേ പേികജാതി (എസ്.സി)/പേികവ്ർഗം (എസ്.റ്റി) മറ്റ്
കോഗയതയള്ള സമുദാേങ്ങേില് (ഒ.ഇ.സി) ന്റപടുന്ന വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് കകരേ സർക്കാരില്
നിന്നും യ.ജി.സിേില് നിലവ്ിലുള്ള നിരക്കിന്റെ 75 ശതമാനം കെിജെ് ഗ്രാന്റും ന്റഫകലാഷിപ്പം
ലഭിക്കും.
എസ്.സി വ്ികസനവ്കുപാണ് ഒഇസി കപാസ്റ്റ് ന്റമേിക് വ്ിദയാഭയാസ സഹാേത്തിന്റെ നടപാക്കല്
ഏജന്സി.
2018 ജൂസല 04 മുതല് 2019 ജൂൺ 28 വ്ന്റര മലേിന്കീഴ് യ.ഐ.റ്റിേിലും 2019 ജൂസല 02 മുതല്
2019 ന്റസപ്റ്റംബർ 05 വ്ന്റര മുതുകുേം യ.ഐ.റ്റിേിലും.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

മുതല് 2017 ആഗസ്റ്റ് വ്ന്റരയം 2018 ഒകകക്ടാബറിന് കശഷവം അകദ്ദഹം
ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തില് ഹാജരാേിരുന്നില്ല എന്നും കന്റെത്തി. 2019
ജനുവ്രി മുതല് ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തിന്റെ ഹാജർ രജിസ്റ്ററില് നിന്ന്
അകദ്ദഹത്തിന്റെ കപര് നീക്കം ന്റെേ്തു, എന്നാല് 2020 ന്റസപ്റ്റംബർ വ്ന്റര
ഗ്രാെ് സവീകരിക്കുന്നത് തുടർന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തില് ഇല്ലാതിരുന്ന
സമേത്ത് അകദ്ദഹം ന്റഫകലാഷിപ്പം കെിജെ് ഗ്രാന്റും സകപറ്റിേിരുന്നു.
വ്ിശദാംശങ്ങള് പടിക 2.5-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
പടിക 2.5: ഹോജര് ഇല്ലോതിരുന്ന സമയത്ത് ഗട്വഷകന് വോങ്ങിയ ടഫട്ലോഷിപ്പം
കെിജന്റ് ഗ്രോന്റും
തുക

ഹോജറിടന്റ വിവരങ്ങള്

കോലോവധി

ഭാഷാശാസ്ത്ര
വ്ിഭാഗത്തിലും
യ.ഐ.റ്റികേിലും
ഹാജരാേിരുന്നത്

2018 ജൂസല മുതല് ന്റസപ്റ്റംബർ
വ്ന്റര (മൂന്ന് മാസം)

ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തില്
ഇല്ലാതിരുന്ന സമേത്ത്

2017 ജനുവ്രി മുതല് ആഗസ്റ്റ് വ്ന്റര
(എേ് മാസം), 2018 ഒകക്ടാബർ മുതല്
ഡിസംബർ വ്ന്റര (മൂന്ന് മാസം)

(`-ല്)
57,630

2,16,675

ഭാഷാശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തില്
2019 ജനുവ്രി മുതല് 2020
നിന്ന്
കപര്
നീക്കം
5,41,750
ന്റസപ്റ്റംബർ വ്ന്റര (21 മാസം)
ന്റെയ്തതിന് കശഷം
ആടക
8,16,055
(ഉറവ്ിടം: കകരേ സർവ്കലാശാലേില് നിന്നും പേികജാതി വ്ികസന വ്കുപില് നിന്നും
ലഭയമാക്കിേ കഡറ്റ)

ഔപൊരികമാേ കരാറില് ഏർന്റപടാന്റത കരാർ അടിസ്ഥാനത്തില്
യ.ഐ.റ്റികേില് കമ്പൂേർ സേന്സ് ലക്െററാേി സർവ്കലാശാല
ഗകവ്ഷകന്റന നിേമിചതും ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
പ്രിന്സിപല്/ വ്ിദയാർഥികേില് നിന്ന് ലഭിച നിരവ്ധി പരാതികളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തില് സർവ്കലാശാലയമാേി ഔപൊരിക കരാറില്
ഏർന്റപേിേിന്റല്ലന്ന് സർവ്കലാശാല (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ) മറുപടി നല്കി.
ഔപൊരിക കരാറില് ഏർന്റപേതിന് കശഷം മാത്രകമ നിേമനത്തിന്
സാധുതയള്ളൂ എന്നതിനാല് ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവ്ില്ല. അതിനാല്
ഔപൊരികമാേി കരാറില് ഏർന്റപടാന്റത കരാർ ജീവ്നക്കാരന് `1.91
ലക്ഷ്ം ശമ്പേം നല്കിേത് ക്രമവ്ിരുദ്ധമാണ്.
ക്രിമിനല് കുറ്റവമാേി ബന്ധന്റപേ് ഗകവ്ഷകന് ജേിലില് ആന്റണന്ന്
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). അതിനാല് ഗകവ്ഷകനില്
നിന്ന് വ്ിശദീകരണം കശഖരിക്കാന് വ്കുപിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിരുന്നാലും,
ന്റഫകലാഷിപാേി ഗകവ്ഷകന് സകപറ്റിേ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാന് നടപടി
സവീകരിച്ചു വ്രുന്നു.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

ഇത്തരം സംഭവ്ങ്ങള് ഉൊോല് ഗകവ്ഷണ ഗ്രാെ് ലഭിക്കുന്നവ്രുമാേി
സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട
കറാേിലുള്ള
വ്യക്തികന്റേ
താരതമയം
ന്റെയ്ത്
പരികശാധിക്കാനുള്ള
സംവ്ിധാനം
സർവ്കലാശാലയന്റട
നിേന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങേില് കപാലും നിലവ്ിലിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഭരണത്തിനു
കീഴിലുള്ള
രെ്
സ്ഥാപനങ്ങേില് നിന്ന് ഒകര സമേം ഔകദയാഗികമാേി പ്രതിഫലം
വ്ാങ്ങിേതും പ്രവ്ർത്തിക്കാത്ത കാലേേവകേില് പ്രതിഫലം വ്ാങ്ങുന്നതും
സർവ്കലാശാലയ്ക്കുള്ളില് കപാലും മതിോേ ആഭയന്ത്ര നിേന്ത്രണ
സംവ്ിധാനമിന്റല്ലന്ന് സൂെിപിക്കുന്നു.

2.14.

സര്വകലോശോല ട്പ്രോവിഡന്റ് ഫെ്

2010 മാർച് 31-ന് അവ്സാനിച വ്ർഷകത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ
ആെ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിവ്ില്) റികപാർേിന്റെ ഖണ്ഡിക 1.2.7.6 ആേി
സർവ്കലാശാലയന്റട കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ് (പി.എഫ് ) അക്കൗെിന്റല കമ്മി
ഇതിനകം ഇടം പിടിചിട്ടുെ്. 1990-95 കാലേേവ്ില് ജീവ്നക്കാരുന്റട
ശമ്പേത്തില് നിന്ന് കിഴിവ്് ന്റെയ്ത കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ് തുക സർവ്കലാശാല
ബാങ്ക് അക്കൗെില് ഒടുക്കാന്റത (അതിശക്തമാേ സാമ്പത്തിക ന്റെരുക്കും
കാരണം) സർവ്കലാശാലയന്റട ന്റെലവകള്ക്കാേി വ്ിനികോഗിചതിനാല്
`30.03 കകാടിയന്റട കമ്മി ഉൊേി (2010 ഒകക്ടാബർ). കരഖകള് അനുസരിച്
2021 മാർച് 31-ന്റല പി.എഫ് അക്കൗെിന്റല നീക്കിേിരിപ് `81.02
കകാടിോേിരുന്നു. അകത സമേം പി.എഫ് തുക നികക്ഷ്പിക്കുന്നതിനാേി
തുറന്ന േഷറി അക്കൗെിലും ബാങ്ക് അക്കൗെിലും ഇത്
`73.79
കകാടിോേിരുന്നത് `7.23 കകാടിയന്റട കമ്മിയ്ക്കും കാരണമാക്കി.
2010 മാർച് 31-ല് അവ്സാനിച വ്ർഷകത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ
ആെ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിവ്ില്) റികപാർേില് ഉള്ന്റപടുത്തിേ കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റിന്റെ കന്റെത്തലുകള്
െർച ന്റെയ്യകവ്, കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെികലക്ക് കുടിശ്ശിക എത്രയം കവ്ഗം
അടയ്ക്കുന്നതിന് ആവ്ശയമാേ നടപടികള് സവീകരിക്കണന്റമന്ന് പി.എ.സി
സർവ്കലാശാല അധികൃതകരാട് ആവ്ശയന്റപേിരുന്നു. എന്നാല്, `7.23
കകാടിയന്റട കമ്മി ഇകപാഴും അവ്കശഷിക്കുന്നു.
ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ണം
അംഗീകരിച്ചുന്റകാെ്
േഷറിേിന്റല
സർവ്കലാശാലയന്റട കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ് അക്കൗെിന്റല `7.23 കകാടിയന്റട
കമ്മി ക്രമന്റപടുത്തുന്നതിന് ആവ്ശയമാേ നടപടികള് സർവ്കലാശാല
സവീകരിക്കുന്റമന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).

2.15.

മലയോളം ശബ്ദട്കോശം പ്രസിദ്ധ്ീകരണവമോയി ബന്ധടപട
വിഫലമോയ ടചലവ്

1953 ജൂസലേില് തിരുവ്ിതാംകൂർ-ന്റകാചി സർക്കാരിന്റെയം (അത്
മലബാർ
പ്രകദശത്തിന്റെ
സംകോജനകത്താന്റട
1956-ല്
കകരേ
സർക്കാരാേി മാറി) തിരുവ്ിതാംകൂർ സർവ്കലാശാലയന്റടയം (ഇകപാള്
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

കകരേ സർവ്കലാശാല) കീഴിലാണ് മലോേം ശബ്ദകകാശത്തിന്റെ
പ്രവ്ർത്തനം ആരംഭിചത്. 1965-ല് ആദയ വ്ാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട്
എേ് വ്ാലയങ്ങള്30 കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
2016-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച മലോേം ശബ്ദകകാശം വ്ാലയം IX-ന്റല ന്റതറ്റുകള്
സംബന്ധിച പരാതികള് കണക്കിന്റലടുത്ത്, 2017 ഏപ്രില് 22-ന് ഇതിന്റെ
വ്ില്പന
നിർത്തിവ്യ്ക്കാന്
സവ്സ്
ൊന്സലർ
ഉത്തരവ്ിട്ടു.
ശബ്ദകകാശത്തിന്റല പിഴവകള് പരികശാധിക്കാന് രൂപീകരിച കമ്മിറ്റി (2017
ജൂൺ) പരാതിേില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് ശരിോന്റണന്ന്
കന്റെത്തി. അപാകതകള്ക്ക് കാരണം സ്ഥിരം എഡിറ്ററുന്റട അഭാവ്വം
ശബ്ദകകാശം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാനുവ്ല് ഉൊക്കാത്തതുമാണ് എന്ന്
കമ്മിറ്റി സമർപിച റികപാർേില് പറയന്നു.
ശബ്ദകകാശം
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരു
മാനുവ്ലും
ഇതുവ്ന്റര
തയ്യാറാക്കിേിേിന്റല്ലന്നും
(2021
ആഗസ്റ്റ്)
എഡിറ്റർ-ഇന്-െീഫ്/
ഡേറക്ടറാേി നിേമിക്കന്റപേ (2021 ആഗസ്റ്റ് 13) വ്യക്തി സവ്ദഗ്ധയം
കനടിേിരിക്കുന്നത്
മലോേത്തിലന്റല്ലന്നും
കവ്ന്ററാരു
വ്ിഷേത്തില്
(സംസ്കൃതം) ആന്റണന്നും ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
2021 നവ്ംബർ 16-ന് ഒരു പുതിേ ഉപകദശക സമിതി രൂപീകരിചതാേി
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). മാനുവ്ല്
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിചിട്ടുെ്. സമിതി അംഗങ്ങളുമാേി
കൂടിോകലാെിച്
അതിന്
അന്ത്ിമരൂപം
നല്കും.
അതിനിടേില്,
ഏന്ററ്റടുത്തിരിക്കുന്ന
പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുന്റട
മൂലയവ്ർദ്ധനയ്ക്കാേി,
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലും ശബ്ദകകാശവമാേി ബന്ധന്റപേ പ്രവ്ർത്തനത്തിലും
അനുഭവ്സമ്പത്തിന്റനാപം
ബഹുഭാഷാ
സവ്ദഗ്ധയവം
ഉള്ള
ഒരു
ന്റപ്രാഫസറുന്റട കസവ്നവം സർവ്കലാശാല പ്രകോജനന്റപടുത്തുന്നു.
ശബ്ദകകാശം വ്ാലയം VIII പ്രസിദ്ധീകരിച് (2009) 12 വ്ർഷം പിന്നിന്റേങ്കിലും,
അടുത്ത വ്ാലയം ഇതുവ്ന്റര ോഥാർഥയമാേിേില്ല. അടുത്ത വ്ാലയം
പുറത്തിറക്കുന്നതിന് സമേക്രമം നിശ്ചേിക്കുന്നതിന്റന കുറിച് സർക്കാരിന്റെ
മറുപടി മൗനം പാലിക്കുന്നു.

2.16.

തമിഴ് - മലയോളം നിഘണ്ടു തയ്യോറോകല്

തമിഴ്-മലോേം
നിഘണ്ടു
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാേി
രെ്
വ്ർഷത്തിനുള്ളില് പൂർത്തിോക്കാവന്ന, `11.46 ലക്ഷ്ത്തിന്റെ ഒരു വ്ിശദമാേ
കപ്രാജക്ട് നിർകദ്ദശം (2015 ഏപ്രില്) തമിഴ് വ്ിഭാഗത്തിന്റെ കമധാവ്ിോേ
അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസർ അേചിരുന്നു. 2015 കമേ് 18-ന് നടന്ന
കോഗത്തില് സിന്ഡികക്കറ്റിന്റെ ധനകാരയ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക്
മുമ്പാന്റക ഈ നിർകദ്ദശം ന്റവ്ച്ചു. സമിതി, പദ്ധതിയന്റട സാമ്പത്തിക ബാധയത
`10
ലക്ഷ്മാേിരിക്കുന്റമന്ന്
വ്ിലേിരുത്തുകയം
`
നാല്
ലക്ഷ്ം
30

1970-ല് വ്ാലയം II, 1976-ല് വ്ാലയം III, 1984-ല് വ്ാലയം IV, 1985-ല് വ്ാലയം V, 1988-ല് വ്ാലയം VI,
1997-ല് വ്ാലയം VII, 2009-ല് വ്ാലയം VIII, 2016-ല് വ്ാലയം IX.
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

അനുവ്ദിക്കാവന്നതാന്റണന്ന് സമിതി ശിപാർശ ന്റെയ്യുകയം ന്റെേ്തു.
തുടർന്ന് ` നാല് ലക്ഷ്ം31 കൂടി അധിക തുകോേി അനുവ്ദിച്ചു.
2019-20 വ്ർഷത്തില്, തമിഴ്-മലോേം നിഘണ്ടു പൂർത്തിോക്കുന്നതിന്
തമിഴ് വ്ിഭാഗം തലവ്ന് ` നാല് ലക്ഷ്ത്തിന്റെ നിർകദ്ദശം സമർപിച്ചു.
കപ്രാജക്റ്റ് വ്ിലേിരുത്തുന്നതിന് രെ് വ്ിദഗ്ധന്റര (തമിഴ്, മലോേം
എന്നിവ്േില് നിന്ന് ഒരാള് വ്ീതം) ഏർന്റപടുത്താന് സവ്സ് ൊന്സലന്ററ
അധികാരന്റപടുത്താന് സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു (2019 കമേ് 25). കമ്മിറ്റി
പദ്ധതി വ്ിലേിരുത്തുകയം (2020 ആഗസ്റ്റ് 13) പദ്ധതി തൃപ്തികരമാേി
പുകരാഗമിക്കുകോന്റണന്നും പൂർത്തിോകുകമ്പാള് മലോേ ഭാഷയ്ക്ക് വ്ലിേ
കനേമാകുന്റമന്നും
അഭിപ്രാേന്റപട്ടു.
അതിനുകശഷം
തുകന്റോന്നും
അനുവ്ദിചിേിന്റല്ലന്നും പദ്ധതി സ്തംഭനാവ്സ്ഥേിലാന്റണന്നും ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു (2021 ആഗസ്റ്റ്).
തമിഴ്-മലോേം നിഘണ്ടു പൂർത്തിോക്കുന്നതിനായള്ള ` നാല് ലക്ഷ്ത്തിന്റെ
നിർകദ്ദശം സിന്ഡികക്കറ്റിന്റെ അക്കാദമികവം ഗകവ്ഷണവം സംബന്ധിച
സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയന്റട പരിഗണനയ്ക്ക് ന്റവ്ചിട്ടുന്റെന്ന് സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
പദ്ധതി പൂർത്തിോകുന്റമന്ന് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്ന സമേക്രമം അന്റല്ലങ്കില് ഈ
കപ്രാജക്റ്റ് എത്രയം കവ്ഗം പൂർത്തിോക്കി നിഘണ്ടുകവ്ാ അന്റല്ലങ്കില്
വ്ിദയാർഥികള്ക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഉപകോഗിക്കുന്നതിന് കസാഫ്റ്റ്
കകാപി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പതികപാ ലഭയമാക്കുന്നത് ഉറപാക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവ്ർത്തന
പദ്ധതി
തുടങ്ങിേവ്
സർക്കാരിന്റെ
മറുപടിേില്
വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.
അങ്ങന്റന
രണ്ടു
വ്ർഷങ്ങള്ന്റകാെ്
പൂർത്തിോകകെിേിരുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആറു വ്ർഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും
പൂർത്തിോകാന്റത അവ്കശഷിക്കുന്നു.

2.17.

ഉപസംഹോരം

1937-ല് നിലവ്ില് വ്ന്ന കകരേ സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്, പ്രവ്ർത്തന പുകരാഗതി
കൃതയമാേി നിരീക്ഷ്ിക്കാന് കഴിയം വ്ിധം അക്കാദമിക് പാഠയപദ്ധതി,
ഗകവ്ഷണം, മാനവ്വ്ിഭവ്കശഷി, ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്
എന്നീ കമഖലകളുന്റട വ്ികസനം വ്ിഭാവ്നം ന്റെേ്തുന്റകാണ്ടുള്ള ഒരു
അംഗീകൃത മാസ്റ്റർ പ്ലാന് രൂപീകരിക്കാനാേിേില്ല. അഫിലികേറ്റ് ന്റെയ്തിട്ടുള്ള
കകാകേജുകളുന്റട ആസൂത്രണവം സംകോജിത വ്ികസനവം ഉറപാകക്കെ
കകാകേജ്
ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ്
കൗൺസില്
കവ്െ
വ്ിധത്തില്
രൂപീകരിക്കാത്തതിനാല്
ഫലപ്രദമാേില്ല.
യ.ജി.സി
നിർകദ്ദശിച
സമേക്രമമനുസരിച്
പാഠയപദ്ധതി
പരിഷ്ക്കരണങ്ങള്
പൂർത്തിോക്കാനാേില്ല.
അഫിലികേറ്റ്
ന്റെയ്ത
കകാകേജുകേില്
നിർദ്ദിഷ്ടപരികശാധനകള് ഉറപാക്കാന് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
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2016 ന്റസപ്റ്റംബറില് ` രെ് ലക്ഷ്വം 2017 ജനുവ്രിേിലും 2017 ന്റസപ്റ്റംബറിലുമാേി ` ഒരു ലക്ഷ്ം
വ്ീതവം.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ഭാവ്ിേില് ഫെ് നഷ്ടമാകാതിരിക്കാന് വ്ികസന ആവ്ശയങ്ങള്ക്കാേി
യ.ജി.സി അനുവ്ദിച ഫെ് പൂർണ്ണവം ഫലപ്രദവമാേി വ്ിനികോഗിക്കാന്
പി.എ.സി ശിപാർശ ന്റെയ്തിട്ടും, യ.ജി.സി നല്കുന്ന ന്റപാതുവ്ികസന
സഹാേഫെ് പരമാവ്ധി വ്ിനികോഗിക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാല
പരാജേന്റപേകതാന്റട സഹാേം നഷ്ടമാേി. ഫണ്ടുകള് മികച പലിശ
വ്രുമാനം കനടുന്നുകൊന്റോന്ന് സർവ്കലാശാല അവ്കലാകനം ന്റെയ്തില്ല.
െേങ്ങള് കഭദഗതി ന്റെയ്യാന് സർവ്കലാശാലയന്റട ഭാഗത്തുനിന്നുൊേ
കാലതാമസം, ശമ്പേ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികോേി ഭാരത സർക്കാറില്
നിന്നും `9.57 കകാടി നഷ്ടന്റപടുന്നതിന് കാരണമാേി. കസ്റ്റഡിേം
നിർമ്മാണത്തിന് നല്കിേ ഭൂമിയന്റട കപരില് ലഭികക്കെ പാേവ്ാടക
കുടിശ്ശികോണ്. സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് കീഴിന്റല സവേം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വ്രുമാനത്തില് പ്രവ്ർത്തികക്കെ സവാശ്രേ എഞ്ചിനീേറിംഗ് കകാകേജും
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകളും തുടർചോേി നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്.
സർവ്കലാശാല
ഡിമാന്ഡ്,
കേക്ഷ്ന്
ബാലന്സ്
രജിസ്റ്റർ
പരിപാലിക്കുന്നില്ല.
മുന്കൂറാേി
നല്കിേ തുക
സർവ്കലാശാല
ജീവ്നക്കാരില് നിന്നും കകാകേജുകേിന്റല പ്രിന്സിപല്മാരില് നിന്നും
വ്ീന്റെടുത്ത് തീർപാക്കിേിേില്ല. കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ് അക്കൗെികലക്ക്
കുടിശ്ശിക എത്രയം കവ്ഗം അടയ്ക്കുന്നതിന് ആവ്ശയമാേ നടപടികള്
സവീകരിക്കാന്
സർവ്കലാശാല
അധികാരികകോട്
പി.എ.സി
നിർകദ്ദശിചിട്ടും സർവ്കലാശാല കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ് അക്കൗെില് `7.23
കകാടിയന്റട കമ്മി ഉൊേിരുന്നു.

2.18.
•

ശിപോര്ശകള്
അകോദമിക്
പോഠ്യപദ്ധ്തി,
അധയോപന
രീതികള്,
മോനവവിഭവട്ശഷി, ഗട്വഷണവം നവീകരണവം വിപുലീകരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങള് (ഫിസികലും
ഡിജിറ്റലും)
എന്നിവയുള്ടപടെയുള്ള
പ്രധോന
ട്മഖലകളില്
വിഭോവനം ടചയ്തിട്ടുള്ള വികസനങ്ങള് വിവരിക്കുന്ന മോസ്റ്റര്
പ്ലോനിടന്റ
അെിസ്ഥോനത്തില്
പുട്രോഗതി
സര്വകലോശോല
കോലോകോലങ്ങളില് നിരീക്ഷിട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.1)
•

ഒരു
നിശ്ചിത
സമയപരിധിക്കുള്ളില്,
സര്വകലോശോലയുടെ
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
എല്ലോ
വിദയോഭയോസ
സ്ഥോപനങ്ങള്ക്കും
അക്രഡിട്റ്റഷന് ട്നെിടയടുകോനും ഈ സ്ഥോപനങ്ങള് ഒരു നിശ്ചിത
ഗുണനിലവോരം നിലനിര്ുന്നുടവന്ന് ഉറപോകോന് ട്വെി
നിലവിലുള്ള ട്പോരോയ്മകള് മറികെകോന് ട്വെ സോധയമോയ എല്ലോ
പരിഹോര
നെപെികടളടുകോനും
സര്വകലോശോല
ലക്ഷയം
വയ്ട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.3)
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അദ്ധയാേം II - ആസൂത്രണം, അക്കാദമിക് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്,
സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണം

•

ട്കോഴ്സ് ഉള്ളെകത്തിടന്റ ഉന്നതനിലവോരവം പ്രസക്തിയും
ഉറപോക്കുന്നതിന്
യു.ജി.സി
നിര്ട്േശിച്ച
നിശ്ചിത
സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളില്
ട്കോഴ്സുകളടെ
സിലബസ്
പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുടെന്നും ട്ബോര്ഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി രൂപീകരിക്കുന്ന
നിശ്ചിത മോനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരിച്ചോടണന്നും സര്വകലോശോല
ഉറപോട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.3)
•

പ്രശ്നസോധയതോ
വിശകലനടത്ത
അെിസ്ഥോനമോകി
സര്വകലോശോല
അഫിലിട്യറ്റഡ്
ട്കോട്ളജുകളില്
കോലോകോലങ്ങളില്
പരിട്ശോധന
നെട്ത്തെതും
നല്കുന്ന
വിദയോഭയോസത്തിടന്റ
ഗുണനിലവോരടത്ത
ട്ദോഷകരമോയി
ബോധിയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നട്മഖലകള് ഉള്ടപടുത്തിടകോെ് നിര്േിഷ്ട
മോതൃകകളില് റിട്പോര്ട് തയ്യോറോട്കെതുമോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.4)
•

ടപോതുവികസന
ധനസഹോയവം
(ജി.ഡി.എ
ഗ്രോന്റ് )
മറ്റു
ട്രോതസ്സുകളില് നിന്നുള്ള ഫണ്ടും വിനിട്യോഗിച്ച് ഏടറ്റടുത്ത
പ്രവൃത്തികള്
കോലതോമസമില്ലോടത
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നുടവന്ന്
ഉറപോകോന്
സര്വകലോശോല
ഫലപ്രദമോയ
നിരീക്ഷണ
സംവിധോനം
ഏര്ടപടുത്തി
പരമോവധി
വിദയോര്ഥികള്ക്
അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളടെ പ്രട്യോജനം ലഭയമോട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.5)
•

പലിശവരുമോനം
വര്ദ്ധ്ിപിക്കുന്നതിന്
ഫണ്ടുകള്
നിട്ക്ഷപിക്കുട്മ്പോള്
സര്വകലോശോല
വിട്വകപൂര്ണമോയ
തീരുമോനങ്ങള് എടുട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.6)
•

(ഏ)
ദീര്ഘകോലമോയി
തീര്പോകോത്ത
അഡവോന്സുകള്
കോലതോമസം കൂെോടത തീര്പോക്കുന്നുടവന്നും (ബി) ഭോവിയില്
അഡവോന്സുകള്
നല്കുന്നുടെങ്കില്
അവ
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില്
തീര്പോക്കുന്നുടവന്നും
ഉറപോകോന്
സര്വകലോശോല നെപെികള് ലകടകോട്ള്ളെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.12)
•

ടഫട്ലോഷിപ് ഗ്രോന്റ് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന് സമയ ഗട്വഷകര്
പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ട്ജോലികള് ഏടറ്റടുക്കുന്നിടല്ലന്ന്
ഉറപോകോന് ഒരു സംവിധോനം ഏര്ടപടുട്ത്തെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 2.13)
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അദ്ധ്യോയം III
മോനവ വിഭവട്ശഷി

3

3.1.

മോനവ വിഭവട്ശഷി
മോനവ വിഭവട്ശഷി

ഓകരാ
വ്ിഭാഗങ്ങേിന്റലയം
അധയാപകരുന്റട
രൂക്ഷ്മാേ
ക്ഷ്ാമം
സർവ്കലാശാല സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധേില്ന്റപടുത്തിേിരുന്നു (2019 കമേ്).
അധയാപകരുന്റട കുറവ്് അധയാപന നിലവ്ാരന്റത്ത ബാധിചതു കൂടാന്റത
'രാഷ്ട്രീേ ഉചതർ ശിക്ഷ്ാ അഭിോന്' ഫണ്ടുകള്32 (ആർ.യ.എസ്.എ)
ഉള്ന്റപന്റടയള്ള
സംസ്ഥാന/കകന്ദ്ര
ഏജന്സികള്
ഫെ്
നികഷധിക്കുന്നതിലും കലാശിച്ചു. സർവ്കലാശാലന്റേ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷന് ഓഫ്
എമിനന്സ് ആേി പ്രഖയാപിക്കാന് സർവ്കലാശാല യ.ജി.സിക്ക് അകപക്ഷ്
സമർപിചിരുന്നു
(2017
ഡിസംബർ).
ഇത്തരന്റമാരു
പദവ്ി
ലഭിചിരുന്റന്നങ്കില്, `1,000 കകാടികോ അന്റല്ലങ്കില് സ്ഥാപനം സമർപിച
വ്ിശദമാേ പദ്ധതിയന്റട 50 മുതല് 75 ശതമാനം വ്ന്റരകോ ഏതാകണാ
കുറവ്് അത് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ലഭിക്കുമാേിരുന്നു. ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷന് ഓഫ്
എമിനന്സ് പദവ്ിക്കാേി ശിപാർശ ന്റെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട പേികേില്
സർവ്കലാശാലന്റേ ഉള്ന്റപടുത്തിേിേിന്റല്ലന്ന് 2019 ഒകക്ടാബറില് യ.ജി.സി
അറിേിച്ചു. യ.ജി.സി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷന് ഓഫ് എമിനന്സ് നഷ്ടന്റപടാനുള്ള
പ്രധാന കാരണം അധയാപകരുന്റട കുറവ്ാന്റണന്ന് സർവ്കലാശാല
ചൂെിക്കാേി.
3.1.1.

ടപ്രോഫസര്,
അട്സോസിട്യറ്റ്
ടപ്രോഫസര്,
ടപ്രോഫസര് എന്നീ തസ്തികകള് അനുവദികോത്തത്

അസിസ്റ്റന്റ്

സർവ്കലാശാലകേിന്റലയം കകാകേജുകേിന്റലയം അധയാപകരുന്റടയം മറ്റ്
അക്കാദമിക് ജീവ്നക്കാരുന്റടയം നിേമനത്തിനുള്ള ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ
കോഗയതയം ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ നിലവ്ാരം കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികളും സംബന്ധിച യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷനുകള്, 2010 പ്രകാരം,
സർവ്കലാശാലകേിന്റല അധയാപക തസ്തികകള് പിരമിഡല് ക്രമത്തില്
സൃഷ്ടിക്കാവന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്ിഭാഗത്തില് ഓകരാ
ന്റപ്രാഫസറുന്റട തസ്തികയ്ക്കും രെ് അകസാസികേറ്റ് ന്റപ്രാഫസർമാരുന്റടയം
നാല് അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസർമാരുന്റടയം തസ്തികകള് ഉൊേിരിക്കണം.
കകരേ സർവ്കലാശാലേിന്റല അധയാപക ജീവ്നക്കാരുന്റട വ്ിവ്രങ്ങള്
പടിക 3.1-ല് ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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ആർ.യൂ.എസ്.എ ഫെ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്ഉപാധികേില് ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസത്തിനുള്ള
സാമ്പത്തിക സംഭാവ്ന – ജി.എസ്.ഡി.പിയന്റട ശതമാനമാേി, സംസ്ഥാന ഫെിംഗ്പ്രതിബദ്ധത, സമേക്രമം, ഫാക്കല്റ്റി ഒഴിവ്് നികത്തല്, അക്കാദമിക് പരീക്ഷ്ാ പരിഷ്കാരങ്ങള്
മുതലാേവ് ഉള്ന്റപടുന്നു
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

പടിക 3.1: ട്കരള സര്വകലോശോലയിടല അധയോപക ജീവനകോരുടെ വര്ഷം
തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്

55
55
57
57
57

25
20
24
23
26

201
201
205
205
205

കരോര്

ടറഗുലര്

അനുവദിച്ചത്

നിലവിലുള്ളത്

അനുവദിച്ചത്

നിലവിലുള്ളത്
7
10
8
14
15

അസിസ്റ്റന്റ്
ടപ്രോഫസര്

160 41
158 45
160 56
168 65
169 70

ആടക

നിലവിലുള്ളത്

35
35
36
36
36

അട്സോസിട്യറ്റ്
ടപ്രോഫസര്

അനുവദിച്ചത്

2017
2018
2019
2020
2021

അനുവദിച്ചത്

വര്ഷം
(അതോത്
വര്ഷങ്ങളിടല
മോര്ച്ച്
വടരയുള്ളത് )

ടപ്രോഫസര്

291
291
298
298
298

233
233
248
270
280

അധയോപക
ജീവനകോരുടെ
കുറവ്
(ശതമോനത്തില്)
19.93
19.93
16.78
9.40
6.04

(ഉറവ്ിടം: കകരേ സർവ്കലാശാലേില് നിന്നും ലഭയമാക്കിേ വ്ിവ്രങ്ങള്)

ന്ററഗുകലഷന് ഉൊേിരുന്നിട്ടും, കകരേ സർവ്കലാശാലേിന്റല ഒമ്പത്
അക്കാദമിക് വ്ിഭാഗങ്ങേികലക്ക്33 ന്റപ്രാഫസർ തസ്തിക അനുവ്ദിചിേിന്റല്ലന്ന്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. കൂടാന്റത, ഏഴ് വ്ിഭാഗങ്ങേികലയ്ക്ക്34 അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ തസ്തികയം രെ് വ്ിഭാഗങ്ങേികലയ്ക്ക്35 അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസർ
തസ്തികയം അനുവ്ദിചിേില്ല. നാകനാ സേന്സ് ആെ് നാകനാന്റടക്കനാേജി
വ്ിഭാഗം 2016-ല് സ്ഥാപിതമാേത് മുതല് അധയാപക തസ്തികകന്റോന്നും
അനുവ്ദിക്കാന്റത പൂർണമായം കരാർ അധയാപകരുന്റട കസവ്നങ്ങന്റേ
ആശ്രേിചാണ്
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്.
വ്ിഭാഗങ്ങേില്
സ്ഥിരം
അധയാപകരില്ലാത്തത്
വ്ിദയാഭയാസ
നിലവ്ാരന്റത്ത
പ്രതികൂലമാേി
ബാധിക്കും.
2010 മാർച് 31-ന് അവ്സാനിച വ്ർഷകത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ
ആെ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിവ്ില്) റികപാർേില് ഉള്ന്റപടുത്തിേിട്ടുള്ള
'കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട
പ്രവ്ർത്തനം'
എന്നതിന്റെ
പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക െർച ന്റെയ്യകവ് ഫാക്കല്റ്റി
തസ്തികകള് അനുവ്ദിക്കുന്നതിന്റല വ്ിട്ടുവ്ീഴ്ച അഭിലഷണീേമന്റല്ലന്നും
പരിമിതികള് എന്തുതന്റന്നോോലും ആവ്ശയമാേ അധയാപക തസ്തികകള്
അനുവ്ദിക്കണന്റമന്നും പബ്ലിക് അക്കൗെ്സ് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കിേിരുന്നു.
സർവ്കലാശാലാവ്ിഭാഗങ്ങേില് അധയാപക തസ്തികകള് വ്ർഷങ്ങള്ക്ക്
മുന്പ് സൃഷ്ടിചതാന്റണന്നും അതിനാല് നിർദ്ദിഷ്ട ഘടന പാലിക്കുന്നതിനാേി
മാത്രം
അധിക
തസ്തികകള്
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്,
സാമ്പത്തിക
പ്രതയാഘാതങ്ങളുൊക്കുന്റമന്നതിനാല് പ്രാകോഗികമന്റല്ലന്നും ഓഡിറ്റ്
33

34

35

1. ബകോന്റടക്കനാേജി, 2. നാകനാ സേന്സ് ആെ് നാകനാ ന്റടക്കനാേജി, 3. ഫികലാസഫി,
4. റഷയന്, 5. എന്വ്കോൺന്റമെല് സേന്സ്, 6. ഫൂചഴ്സ് സ്റ്റഡീസ്, 7. ജികോേജി, 8.
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 9. എസ്.ഡി.ഇ
1. നാകനാ സേന്സ് ആെ് നാകനാ ന്റടക്കനാേജി, 2. ജർമ്മന്, 3. ഓറിേെല് റിസർച്
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സലബ്രറിയം, 4. ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് മാകനജ്ന്റമെ് ഇന് കകരേ 5.
ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, 6. നിേമം, 7. എസ്.ഡി.ഇ
1. നാകനാ സേന്സ് ആെ് നാകനാ ന്റടക്കനാേജി, 2. സംഗീതം
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അദ്ധയാേം III - മാനവ് വ്ിഭവ്കശഷി

നിരീക്ഷ്ണം അംഗീകരിച്ചുന്റകാെ് (2021 ഡിസംബർ) സർക്കാർ
കൂേികചർത്തു.
െില
വ്ിഭാഗങ്ങേില്
ന്റപ്രാഫസർ,
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ,
അസിസ്റ്റെ്
ന്റപ്രാഫസർ
എന്നീ
തസ്തികകള്
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ന്റപ്രാകപാസലുകള് സർവ്കലാശാല കനരന്റത്ത തന്റന്ന
ന്റകാടുത്തിരുന്നു.
3.1.2.

കരോര് അെിസ്ഥോനത്തില്/നിര്േിഷ്ട ട്യോഗയതയില്ലോടത നിയമിച്ച
അധയോപകര്

•

സർവ്കലാശാലകേിന്റലയം
കകാകേജുകേിന്റലയം
അധയാപകരുന്റടയം
മറ്റ്
അക്കാദമിക്
ജീവ്നക്കാരുന്റടയം
നിേമനത്തിനുള്ള ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ കോഗയതയം ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ
നിലവ്ാരം കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സംബന്ധിച
യ.ജി.സി
ന്ററഗുകലഷനുകള്,
2010
പ്രകാരം,
തീർത്തും
അടിേന്ത്ിരമാേി വ്രുകമ്പാഴും വ്ിദയാർഥി-അധയാപക അനുപാതം
നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമല്ലാത്തകപാഴും മാത്രകമ കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില് അധയാപകന്റര നിേമിക്കാവൂ. എന്നാല് ഒരു
കാരണവ്ശാലും ഇത്തരം നിേമനങ്ങളുന്റട എണ്ണം, ന്റമാത്തം
കകാകേജ്/
സർവ്കലാശാല
അധയാപക
തസ്തികയന്റട
10
ശതമാനത്തില്
കൂടരുത്.
ഈ
വ്യവ്സ്ഥയ്ക്ക്
വ്ിരുദ്ധമാേി
സർവ്കലാശാലേില് 43 വ്ിഭാഗങ്ങേിലും വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ
വ്ിഭാഗത്തിലുമാേി
കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില്
70
അധയാപകരുൊേിരുന്നു. ഇത് ന്റമാത്തം അധയാപക കശഷിയന്റട 23
ശതമാനത്തില് കൂടുതലാണ്. ഓഡിറ്റ് കാലേേവ്ില് കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില് നിേമിച അധയാപകരുന്റട നിരക്ക് വ്ർദ്ധിക്കുന്ന
പ്രവ്ണതോണ് കെന്റതന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. വ്ിശദാംശങ്ങള്
പടിക 3.2-ല് ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പടിക 3.2: കരോര് അെിസ്ഥോനത്തില് നിയമിച്ച അധയോപകരുടെ വര്ഷം തിരിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങള്
വര്ഷം (അതോത്
വര്ഷങ്ങളിടല
മോര്ച്ച് വടരയുള്ളത് )
2017
2018
2019
2020
2021

അനുവദിച്ചത്
291
291
298
298
298

ടറഗുലര്
(ശതമോനം)
192 (65.98)
188 (64.60)
192 (64.43)
205 (68.79)
210 (70.47)

നിലവിലുള്ളത്
കരോര്
(ശതമോനം)
41 (14.08)
45 (15.46)
56 (18.79)
65 (21.81)
70 (23.49)

ആടക
233
233
248
270
280

(ഉറവ്ിടം: കകരേ സർവ്കലാശാലേില് നിന്നും ലഭയമാക്കിേ വ്ിവ്രങ്ങള്)

34 യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്സ് ഓഫ് ന്റടക്കനാേജി (യ.ഐ.റ്റി), 10
കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജസ് ഓഫ് ടീചർ എഡൂകക്കഷന്
(ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ), ഏഴ് യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്സ് ഓഫ്
മാകനജ്ന്റമെ് (യ.ഐ.എം), ഒരു യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ്
എഞ്ചിനീേറിംഗ് എന്നിവ് സർവ്കലാശാല സവാശ്രേ രീതിേില്
39

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

നടത്തുന്നു. ഈ 52 സ്ഥാപനങ്ങേിലാേി36 335 അധയാപക
ജീവ്നക്കാരുൊേിരുന്റന്നന്നും
അവ്ന്റേല്ലാം
കരാർ
നിേമനങ്ങോേിരുന്റന്നന്നും ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു. യ.ജി.സി
ന്ററഗുകലഷന്സ് അനുസരിച്, കരാർ അധയാപകർക്ക് നല്കുന്ന
നിശ്ചിത കവ്തനം സ്ഥിര നിേമനം ലഭിച അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസറുന്റട
പ്രതിമാസ ന്റമാത്ത ശമ്പേത്തികനക്കാള് കുറവ്ാകാന് പാടില്ല. കരാർ
അധയാപകർക്ക് നല്കുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പേം സ്ഥിര നിേമനം ലഭിച
അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസറുന്റട പ്രതിമാസ ന്റമാത്ത ശമ്പേന്റത്തക്കാള്
കുറവ്ാേിരുന്റന്നന്ന് ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു. അസിസ്റ്റെ്
ന്റപ്രാഫസറുന്റട കവ്തനത്തിന് അർഹരാേ കരാർ അധയാപകർക്ക്
നല്കിേിരുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പേം `19,500 മുതല് `37,500
വ്ന്റരോണ്. അകതസമേം, ഏഴാം കകന്ദ്ര ശമ്പേ കമ്മീഷന് പ്രകാരം
അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസറുന്റട തുടക്ക ശമ്പേം `57,700 ആണ്. അടുത്ത
ബുള്ളറ്റ് കപാേിെില് വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നത് കപാന്റല ഈ
ഫാക്കല്റ്റികേില്
പലർക്കും
നിശ്ചിത
കോഗയതകള്
ഉൊേിരുന്നിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. അധയാപകരുന്റടയം മറ്റ്
അക്കാദമിക് ജീവ്നക്കാരുന്റടയം നിേമനത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ
കോഗയതയമാേി ബന്ധന്റപേ യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷനുകള് സവാശ്രേ
സ്ഥാപനങ്ങള്
പാലികക്കെതിന്റല്ലന്ന്
കാണിക്കുന്നതിനുള്ള
കരഖകന്റോന്നും സർവ്കലാശാല നല്കിേിേില്ല.
•
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അതുകപാന്റല സർവ്കലാശാലകേിന്റലയം കകാകേജുകേിന്റലയം
അധയാപകരുന്റടയം
മറ്റ്
അക്കാദമിക്
ജീവ്നക്കാരുന്റടയം
നിേമനത്തിനുള്ള ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ കോഗയതയം ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ
നിലവ്ാരം കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സംബന്ധിച
2010-ന്റല യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷനുകേിന്റല കക്ലാസ് 3.3.0 പ്രകാരം
അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസറാേി നിേമിക്കന്റപടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവം
കുറഞ്ഞ കോഗയത ബന്ധന്റപേ/ അനുബന്ധ വ്ിഷേത്തില് 55
ശതമാനം മാർകക്കാന്റടയള്ള ബിരുദാനന്ത്ര ബിരുദമാണ്. കൂടാന്റത
ഉകദയാഗാർഥി
കദശീേ
കോഗയതാ
പരീക്ഷ്
(എന്.ഇ.റ്റി)
പാസാേിരിക്കണം അന്റല്ലങ്കില് ഒരു അക്രഡിറ്റ് ന്റെയ്യന്റപേ പരീക്ഷ്
(സംസ്ഥാനതല കോഗയതാ പരീക്ഷ് എസ്.എല്.ഇ.റ്റി/എസ്.ഇ.റ്റി)
ജേിചിരിക്കണം, എന്നാല് പി.എച്.ഡി ലഭിച വ്ിദയാർഥികന്റേ
കുറഞ്ഞ
കോഗയതോേ
എന്.ഇ.റ്റി/എസ്.എല്.ഇ.റ്റി/
എസ്.ഇ.റ്റിേില് നിന്നും ഒഴിവ്ാക്കാവന്നതാണ്. അധയാപകന്റര
കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില്
നിേമിക്കുന്നതിനാവ്ശയമാേ
കോഗയതയം
ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ്
നടപടിക്രമവം,
സ്ഥിരമാേി
നിേമിക്കന്റപടുന്ന
ഒരു
അധയാപകന്
ബാധകമാേതിന്
തുലയമാേിരിക്കണം. സവാശ്രേ രീതിേില് ബിരുദ കകാഴ്സുകളും
ബിരുദാനന്ത്ര ബിരുദ കകാഴ്സുകളും പ്രദാനം ന്റെയ്യുന്നതിനാേി

യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗ് (1) : 46 ഫാക്കല്റ്റികള്, യ.ഐ.റ്റി (34) : 174
ഫാക്കല്റ്റികള്, ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ (10) : 91 ഫാക്കല്റ്റികള്, യ.ഐ.എം (7) : 24 ഫാക്കല്റ്റികള്
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അദ്ധയാേം III - മാനവ് വ്ിഭവ്കശഷി

സർവ്കലാശാല 34 യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്സ് ഓഫ്
ന്റടക്കനാേജീസ് (യ.ഐ.റ്റി) നടത്തുന്നു. യ.ഐ.റ്റികേിന്റല എല്ലാ
അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസർമാന്റരയം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
നിേമിചത്. 2021 മാർച് വ്ന്റര 174 അധയാപകരില് 108
അധയാപകന്റര
എന്.ഇ.റ്റി/എസ്.ഇ.റ്റി/
പി.എച്.ഡി
കോഗയതേില്ലാന്റത
നിേമിചതായം
ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
വ്ിശദാംശങ്ങള് പടിക 3.3-ല് ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പടിക 3.3: യു.ഐ.റ്റികളില് ട്യോഗയതയില്ലോടത നിയമിച്ച അധയോപകരുടെ വര്ഷം
തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്
വര്ഷം
(അതോത്
വര്ഷങ്ങളിടല
മോര്ച്ച്
വടരയുള്ളത് )
2017
2018
2019
2020
2021

യു.ഐ.റ്റി
എന്.ഇ.റ്റി / എസ്.ഇ.റ്റി/ എന്.ഇ.റ്റി / എസ്.ഇ.റ്റി/
കളടെ അധയോപകരുടെ
പി.എച്ച്.ഡി
പി.എച്ച്.ഡി
ആടക ആടക എണ്ണം
ട്യോഗയതയുള്ള
ട്യോഗയതയില്ലോത്ത
എണ്ണം
അധയോപകരുടെ എണ്ണം അധയോപകരുടെ എണ്ണം
17
28
34
34
34

177
174
177
181
174

64
60
70
69
66

113
114
107
112
108

(ഉറവ്ിടം: കകരേ സർവ്കലാശാലേില് നിന്നും ലഭയമാക്കിേ വ്ിവ്രങ്ങള്)

യ.ജി.സി നിർകദശിചിട്ടുള്ള കോഗയതേില്ലാത്ത അധയാപകന്റര
നിേമിക്കുന്നത്
അധയാപന
നിലവ്ാരന്റത്ത
പ്രതികൂലമാേി
ബാധിക്കുകയം അതുവ്ഴി ഈ സ്ഥാപനങ്ങേില് പഠിക്കുന്ന
വ്ിദയാർഥികളുന്റട ഭാവ്ിന്റേ ബാധിക്കുകയം ന്റെയ്യും.
യ.ഐ.റ്റികള്
'ലാഭ
നഷ്ട
രഹിത'
അടിസ്ഥാനത്തില്
കകരേ
സർവ്കലാശാല കനരിേ് നടത്തുന്ന അനുബന്ധ കകന്ദ്രങ്ങോന്റണന്ന്
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ). ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിറകവ്റ്റുന്നതിനായം വ്ിദൂര, ഗ്രാമ പ്രകദശങ്ങേില്
താങ്ങാനാവന്ന
ന്റെലവ്ില്
വ്ിദയാഭയാസം
നല്കുന്നതിനായം
ആരംഭിചതിനാല് വ്ിദയാർഥികളുന്റട ഫീസ് വ്ർദ്ധിപിക്കാന് കഴിേില്ല.
യ.ഐ.റ്റികേിന്റല ജീവ്നക്കാരുന്റട കവ്തന വ്ർദ്ധന നടപാക്കിോല്, അത്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധയത ഉൊക്കികേക്കാം. ഇനി
മുതല് യ.ജി.സി നിർകദ്ദശിചിട്ടുള്ള കോഗയതയള്ള അധയാപകജീവ്നക്കാരുന്റട
നിേമനം ഉറപ്പ വ്രുത്താന് സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിചതായം സർക്കാർ
അറിേിച്ചു.
യ.ഐ.ടികള് സർവ്കലാശാല നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങോേതിനാല് കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില് നിേമിതരാകുന്ന അധയാപകരുന്റട കവ്തനം സംബന്ധിച
യ.ജി.സി െേങ്ങള് പാലിക്കാന് ബാധയസ്ഥരാന്റണന്നതു ന്റകാെ് മറുപടി
നയാേീകരിക്കാനാവന്നതല്ല.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

3.1.3.

സര്വകലോശോലോവിഭോഗങ്ങളില്
കുറവ്

അധയോപക

ജീവനകോരുടെ

സർവ്കലാശാലകേിന്റലയം കകാകേജുകേിന്റലയം അധയാപകരുന്റടയം മറ്റ്
അക്കാദമിക് ജീവ്നക്കാരുന്റടയം നിേമനത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ കോഗയതയം
ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസത്തിന്റെ
നിലവ്ാരം കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികളും
സംബന്ധിച
2010-ന്റലയം,
2018-ന്റലയം
യ.ജി.സി
ന്ററഗുകലഷനുകള് അനുസരിച്, സർവ്കലാശാലാ സംവ്ിധാനത്തില്
അനുവ്ദിക്കന്റപേിട്ടുള്ളതും
അംഗീകരിചതുമാേ
എല്ലാ
തസ്തികകളും
അടിേന്ത്ിരമാേി നികകത്തെതാണ്. ഗസ്റ്റ്/കരാർ അധയാപകരുകടയം
അനധയാപക
ജീവ്നക്കാരുകടയം
എണ്ണത്തിലുള്ള
ആധികയം
സ്ഥാപനപരമാേ
ദൗർബലയമാന്റണന്ന്
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷണല് അക്രഡികറ്റഷന് (ന്റസക്കന്ഡ് സസക്കിള്) സംബന്ധിച
പിേർ ടീം റികപാർേില് (2015) ചൂെിക്കാണിചിരുന്നു. പല വ്ിഭാഗങ്ങളും
ന്റപ്രാഫസർമാരില്ലാന്റതയം െില വ്ിഭാഗങ്ങള് ഒന്റരാറ്റ അധയാപകന്റന
ആശ്രേിച്ചുമാണ് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്. ഒഴിവകള് നികത്തുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് സവീകരിക്കാന് പിേർ ടീം റികപാർേ് ശിപാർശ ന്റെേ്തു.
സർവ്കലാശാലാവ്ിഭാഗങ്ങേിന്റല
അധയാപകരുന്റട
കുറവ്്
ഓഡിറ്റ്
പരികശാധിചതിന്റെ ഫലങ്ങള് ചുവ്ന്റട വ്ിശദമാേി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
•

പടിക 3.1-ല് കാണിചിരിക്കുന്ന കപാന്റല 43 അക്കാദമിക്
വ്ിഭാഗങ്ങള്ക്കും വ്ിദൂര വ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗത്തിനുമാേി 298 സ്ഥിരം
അധയാപക തസ്തികകള് അനുവ്ദിക്കന്റപേിരുന്നതില് 2021 മാർചിന്റല
കണക്കനുസരിച് 210 സ്ഥിരം അധയാപകർ (70.47 ശതമാനം)
മാത്രകമ
ഉൊേിരുന്നുള്ളൂ.
70
കരാർ
അധയാപകന്റര
പരിഗണിചാല്കപാലും അനുവ്ദിക്കന്റപേ തസ്തികകളുന്റട 93.96
ശതമാനമാണ് ആന്റക ജീവ്നക്കാരുന്റട എണ്ണം. അനുവ്ദിക്കന്റപേ 36
ന്റപ്രാഫസർ തസ്തികകേില് 21-ഉം 57 അകസാസികേറ്റ് ന്റപ്രാഫസർ
തസ്തികകേില്
31-ഉം
ഒഴിവകളുൊേിരുന്നു.
അതുകപാന്റല,
അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസർമാരുന്റട കാരയത്തില്, അനുവ്ദിക്കന്റപേ 205
തസ്തികകേില് 36 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു.

•

2021 ഒകക്ടാബറില്, നാല് മാസം മുതല് 37 വ്ർഷം വ്ന്റരയള്ള
കാലേേവകേിലാേി തുടരുന്ന അധയാപക ഒഴിവകള് അനുബന്ധം
3.1-ല് വ്ിവ്രിചിരിക്കുന്നു.

അധയാപക തസ്തികകേിന്റല ഒഴിവകള് നിലനില്ക്കുന്നതും കരാർ
അധയാപകന്റര
അമിതമാേി
ആശ്രേിക്കുന്നതും
അധയാപന
നിലവ്ാരന്റത്തയം
അക്കാദമിക്
ഫലങ്ങന്റേയം
പ്രതികൂലമാേി
ബാധിക്കുന്നതിനാല്, സർക്കാരും സർവ്കലാശാലയം സുസ്ഥിരമാേ
പ്രതിവ്ിധികള്
(സാമ്പത്തിക
പരിമിതികള്
കണക്കിന്റലടുത്ത് )
രൂപന്റപടുകത്തെത് അതയാവ്ശയമാണ്. കോഗയതയള്ള ഫാക്കല്റ്റികളുന്റട
എണ്ണത്തിന്റല കുറവ്് കാരണം അക്കാദമിക് നിലവ്ാരം കമാശമാകുന്നിന്റല്ലന്ന്
ഉറപാക്കാന് കഴിയന്ന വ്ിധത്തിലുള്ളതാവ്ണം അത്.
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3.1.4.

ടക.യു.സി.റ്റി.ഇകളില് അകോദമിക് ഫോകല്റ്റികടള അധികമോയി
നിയമിച്ചത്

സവാശ്രേ
രീതിേില്
സർവ്കലാശാല
അതിന്റെ
കനരിട്ടുള്ള
നിേന്ത്രണത്തില് 10 കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജസ് ഓഫ് ടീചർ
എഡൂകക്കഷന് (ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ) ആരംഭിച്ചു37. ഈ ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകളുന്റട
പ്രിന്സിപലിന്റനയം
മറ്റ്
അധയാപക
ജീവ്നക്കാന്റരയം
കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിേമിചത്. നാഷണല് കൗൺസില് കഫാർ ടീചർ
എഡൂകക്കഷന്
(അംഗീകാര
മാനദണ്ഡങ്ങളും
നടപടിക്രമങ്ങളും)
ന്ററഗുകലഷനുകള്, 2014 അനുസരിച്, ബാചിലർ ഓഫ് എഡൂകക്കഷന്
(ബി.എഡ് ) ബിരുദത്തികലക്ക് നേിക്കുന്ന ബാചിലർ ഓഫ് എഡൂകക്കഷന്
കപ്രാഗ്രാമിന്റന സംബന്ധിച് ന്റമാത്തം വ്ിദയാർഥികളുന്റട എണ്ണം 200
ആന്റണങ്കില്, 16 മുഴുവ്ന് സമേ ഫാക്കല്റ്റികള് ഉൊേിരിക്കണം; രെ്
വ്ർഷന്റത്ത
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
എണ്ണം
100
മാത്രമാന്റണങ്കില്,
അധയാപകരുന്റട
എണ്ണം
എോേി
കുറകേെതാണ്.
ഈ
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകള്ന്റക്കല്ലാം പ്രതിവ്ർഷം 50 വ്ിദയാർഥികളുള്ള ഓകരാ
ബാച് വ്ീതമുെ്. കപ്രാഗ്രാമിന് രെ് വ്ർഷന്റത്ത സദർഘയമുള്ളതിനാല്, ഈ
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകേിന്റല ന്റമാത്തം വ്ിദയാർഥികളുന്റട എണ്ണം 100 വ്ീതമാണ്.
അതിനാല്, ഈ ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകേിന്റല ഫാക്കല്റ്റികളുന്റട എണ്ണം എേ്
മാത്രമാേിരിക്കണം.
2020-21
കാലേേവ്ില്
പത്തില്
എേ്
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകേില്
എേിലധികം
അക്കാദമിക്
ഫാക്കല്റ്റികളുൊേിരുന്നുന്റവ്ന്ന്
ഓഡിറ്റ്
കന്റെത്തി.
ഈ
10
സ്ഥാപനങ്ങേില് 80 ഫാക്കല്റ്റികള് കവ്െ സ്ഥാനത്ത് 91 ഫാക്കല്റ്റികള്
ഉൊേിരുന്നതിനാല് പ്രതിവ്ർഷം `23.64 ലക്ഷ്ം അധികന്റചലവൊേി.
ഓഡിറ്റ് റികപാർേില് അധികം എന്ന് പരാമർശിചിരിക്കുന്ന അക്കാദമിക്
ഫാക്കല്റ്റിയന്റട എണ്ണം, ഭാഷയം സേന്സ് വ്ിഷേങ്ങളും ഒറ്റ യൂണിറ്റാേി
എടുത്താണ് കണക്കാക്കിേന്റതന്നും എന്നാല് ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകള്
ഒന്നിലധികം ഭാഷകളും, സേന്സ് വ്ിഷേങ്ങളും ഐശ്ചികമാേി വ്ാഗ്ദാനം
ന്റെയ്യുന്നുന്റെന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
ക്ലാസുകള് എടുക്കുന്നതിന് ഓകരാ വ്ിഷേത്തിനും ഒരു പ്രകതയക
ഫാക്കല്റ്റിന്റേ നികോഗികക്കെതിനാല്, അത് അധിക അക്കാദമിക്
ഫാക്കല്റ്റിോേി കണക്കാക്കാനാകില്ല.
രെ് വ്ർഷന്റത്ത ന്റമാത്തം വ്ിദയാർഥികളുന്റട എണ്ണം 100 ആന്റണങ്കില്
അധയാപകരുന്റട
എണ്ണം
എോേി
കുറയ്ക്കണന്റമന്ന്
എന്.സി.റ്റി.ഇ
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങേില് വ്യക്തമാേി വ്യവ്സ്ഥ ന്റെയ്തിരുന്റന്നങ്കിലും ഇത്
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ പാലിചില്ല. പത്തില് എേ് ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകേിലും എേില്
കൂടുതല് ജീവ്നക്കാരുെ്.

37

1990 മുതല് 1998 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില്
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

3.2.

സര്വകലോശോലയിടല ഇട്ന്റൺഷിപ്/ കൺസള്ടന്സി/
സ്റ്റോര്ട് അപ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഒരു ഉപകദഷ്ടാവ്ിന്റെ മാർഗനിർകദശ പ്രകാരം ഒരു സ്ഥാപനത്തില് കജാലി
ന്റെയ്യുന്നത്
ഉള്ന്റപന്റടയള്ള
നിർദ്ദിഷ്ട
പ്രവ്ർത്തനങ്ങോണ്
ഇകെൺഷിപ്പകള്. വ്ിദയാർഥികന്റേ, അവ്രുന്റട അറിവം സവ്ദഗ്ദ്ധയവം
വ്യതയസ്ത സ്ഥാപനങ്ങേില് പ്രകോഗിക്കാനും ന്റപ്രാഫഷണല് സവഭാവ്ങ്ങളും
ധാർമ്മികതയം വ്േർത്തിന്റേടുക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട വ്ിലേിരുത്തലിലും അക്രഡികറ്റഷന്
പ്രക്രിേേിലും എന്.എ.എ.സി ഉപകോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സൂെകങ്ങേില്
ഒന്നാണിത്.
2016-21 കാലേേവ്ില് ഇകെൺഷിപ് കനടിേ വ്ിദയാർഥികളുന്റട എണ്ണം
ചുവ്ന്റടയള്ള പടിക 3.4-ല് പ്രസ്താവ്ിചിരിക്കുന്നു:
പടിക 3.4: 2016 മുതല് 2021 വടരയുള്ള കോലയളവില് ഇട്ന്റൺഷിപ് ട്നെിയ
വിദയോര്ഥികളടെ എണ്ണം

വര്ഷം
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
ആടക

ഇട്ന്റൺഷിപ്
സര്വകലോശോലയില്
വോഗ്ദോനം ടചയ്ത
പി.ജിയ്ക്
ട്ചര്ന്ന
വിഭോഗങ്ങളടെ
വിദയോര്ഥികള്
എണ്ണം
652
1
628
1
621
2
733
5
824
3
3508
(ഉറവ്ിടം: സർവ്കലാശാല നല്കിേ ഡാറ്റ)

ഇട്ന്റൺഷിപ്
എടുത്ത
വിദയോര്ഥികളടെ
എണ്ണം
14
11
21
41
17
104

ശതമോനം
2.14
1.75
3.38
5.59
1.94
2.96

മുകേിലുള്ള പേിക പ്രകാരം സർവ്കലാശാലേില് എന്കറാള് ന്റെയ്ത ആന്റക
3,508 വ്ിദയാർഥികേില് 2.96 ശതമാനം കപർ മാത്രമാണ് ഇകെൺഷിപ്പകള്
എടുത്തത്. കൂടാന്റത 2016-21 കാലേേവ്ില് സർവ്കലാശാലേിന്റല അഞ്ച്
വ്ിഭാഗങ്ങേിന്റല38
വ്ിദയാർഥികള്
മാത്രമാണ്
ഇകെൺഷിപ്പകള്
എടുത്തന്റതന്ന് ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
2001-ല് സർവ്കലാശാലേില് ഒരു കൺസള്േന്സി ന്റസല് രൂപീകരിച്ചു.
അതുകപാന്റല, 2006 മുതല് സർവ്കലാശാലേില് ഒരു ഇന്ഡസ്േി
ഇന്കുകബഷന് ന്റസെർ അതാേത് കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ന്റടക്കനാേജി
ആെ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർേ് അപ് ന്റസെർ പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നുെ്. ഈ രെ്
ന്റസല്ലുകേിലും
ഡേറക്ടർമാർ
മാത്രമാണുള്ളന്റതന്നും
സകപാർേിംഗ്
സ്റ്റാഫുകേില്ലാന്റതോണ്
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നന്റതന്നും
ഓഡിറ്റിന്റെ

38

1. ഒപ്കറ്റാഇലക്കോണിക്സ്, 2. എന്വ്കോൺന്റമെല് സേന്സ്, 3. ജികോേജി, 4. സുകവ്ാേജി,
5. അകവാേിക് ബകോേജി ആെ് ഫിഷറീസ്
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ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു. ഓഡിറ്റ് കാലേേവ്ില് 24 ഇടപാടുകാർക്ക് നല്കിേ
കൺസള്േന്സി
കജാലികേിലൂന്റടയം
സ്റ്റാർേ്
അപ്
കമ്പനികളും
സർവ്കലാശാലയം തമ്മില് ഏഴ് ധാരണാപത്രങ്ങള് ഒപിേതിലൂന്റടയം
`90.73 ലക്ഷ്ം ലഭിചതാേി സർവ്കലാശാല അറിേിച്ചു (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ).
ഇകെൺഷിപ്പകേിലൂന്റട
തങ്ങളുന്റട
വ്ിദയാർഥികന്റേ
പ്രാകോഗിക
പഠനത്തികലക്ക് ന്റകാണ്ടുവ്രാനും കൺസള്േന്സി, സ്റ്റാർേ് അപ്
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് ശക്തിന്റപടുത്തുന്നതിലൂന്റട വ്ിദയാർഥികളുന്റട ന്റതാഴില്
ക്ഷ്മത സകവ്രിക്കുന്ന പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കാനും സർവ്കലാശാല
ഗൗരവ്മാേ
ശ്രമങ്ങള്
നടത്തിേിേിന്റല്ലന്ന
വ്സ്തുത
ഓഡിറ്റ്
കന്റെത്തലുകള് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
സർവ്കലാശാല തങ്ങളുന്റട വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് പ്രാകോഗിക പഠനം, ഫീല്ഡ്
കപ്രാജക്ടുകള്, സമ്മർ ഇകെൺഷിപ് എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള അവ്സരങ്ങള്
നല്കാറുെ് എന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ 13).
വ്ാസ്തവ്ത്തില്, എല്ലാ മാകസ്റ്റഴ്സ് കപ്രാഗ്രാമുകള്ക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു
ന്റസമസ്റ്ററിന്റലങ്കിലും ഇത് ഉൊേിരികക്കെത് നിർബന്ധമാണ്. മിക്കവ്ാറും
എല്ലാ വ്ിദയാർഥികളും ഇകെൺഷിപ്/ ഫീല്ഡ് വ്ിസിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനാല്
പേികേില് നല്കിേിരിക്കുന്ന കണക്കുകള് ശരിേന്റല്ലന്ന് സർക്കാർ
പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
പടിക 3.4-ല് ഉള്ന്റപടുത്തിേിട്ടുള്ള കണക്കുകള് സർവ്കലാശാല
നല്കിേതിനാല്, സർക്കാരിന്റെ മറുപടിേില് സർവ്കലാശാലേില് നിന്ന്
ഓഡിറ്റ് വ്ിശദീകരണം കതടി (2022 ജനുവ്രി 13). പേികേില്
നല്കിേിരിക്കുന്ന കണക്കുകള് ഇകെൺഷിപിന് മാത്രം ബാധകമാണ്
എന്നും ഫീല്ഡ് കപ്രാജക്ടുകളും പ്രകതയക കപ്രാജക്ടുകളും അതില്
ഉള്ന്റപടുന്നില്ല എന്നും സർവ്കലാശാല അറിേിച്ചു (2022 ജനുവ്രി 25). മൂന്ന്
വ്ിഭാഗങ്ങേില് മാത്രകമ ഇകെൺഷിപ് നിർബന്ധമുള്ളൂന്റവ്ന്നും മറ്റ്
വ്ിഭാഗങ്ങേികലയ്ക്കും ഇകെൺഷിപ് നീട്ടുന്നതിനുള്ള നേം സർവ്കലാശാല
രൂപീകരിക്കുകോന്റണന്നും പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
സർവ്കലാശാലയന്റട ഇകെൺഷിപിന് വ്ികധേരാേ വ്ിദയാർഥികളുന്റട
എണ്ണം തുേമാന്റണന്ന ഓഡിറ്റ് കന്റെത്തലിന്റന സർവ്കലാശാലയന്റട
മറുപടി സാധൂകരിക്കുന്നു.

3.3.

ട്പ്ലസ്ടമന്റ് ടസല്ലിടന്റ പ്രവര്ത്തനം

ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്രഡികറ്റഷന് സമേത്ത്, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച്
വ്ർഷത്തിനിടേില്
ആ
സ്ഥാപനത്തില്
നിന്ന്
പഠിചിറങ്ങിേ
വ്ിദയാർഥികളുന്റട കപ്ലസ്ന്റമെിന്റെ ശരാശരി ശതമാനം ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ
സ്ഥാപനങ്ങന്റേ
കഗ്രഡ്
ന്റെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഘടകങ്ങേിന്റലാന്നാേി
എന്.എ.എ.സി കണക്കാക്കുന്നു.
കാമ്പസ്
റിക്രൂേ്ന്റമെ്
സകകാരയം
ന്റെയ്യുന്നതിനും
കമല്കനാേം
വ്ഹിക്കുന്നതിനുമാേി 'ന്റപർമനെ് കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല്' രൂപീകരിക്കുന്നതിന്
സർവ്കലാശാല അംഗീകാരം നല്കി (2012 നവ്ംബർ). കൂടാന്റത ന്റസനറ്റ്
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് മാകനജ്ന്റമെ് ഇന് കകരേ
(ഐ.എം.ന്റക) യന്റട പഴേ ന്റകേിടത്തില് കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല്ലിനാേി സ്ഥിരം
കപ്ലസ്ന്റമെ് ഓഫീസ് ക്രമീകരിക്കാനും കാമ്പസ് റിക്രൂേ്ന്റമെിനാേി
വ്ിദയാർഥികളുന്റട ഓൺസലന് രജിസ്കേഷനുള്ള
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
വ്ികസിപിക്കുന്നതിന് യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കമ്പൂേർ ന്റസെർ ഡേറക്ടന്ററ
ചുമതലന്റപടുത്തുന്നതിനും
അംഗീകാരം
നല്കി.
എന്നാല്
ഇത്
ോഥാർഥയമാേിേില്ല.
ജീവ്നക്കാരും
ഓഫീസും
ഇല്ലാന്റതോണ്
സർവ്കലാശാലേില്
കപ്ലസ്ന്റമെ്
ന്റസല്
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗത്തിന്റല അകസാസികേറ്റ് ന്റപ്രാഫസറാേിരുന്നു
കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല്ലിന്റെ കൺവ്ീനർ. കപ്ലസ്ന്റമെ് പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നതിന് ന്റസല് പിന്തുടകരെ നടപടിക്രമങ്ങള്/കലെർ ഒന്നും
ഉൊേിരുന്നില്ല. 2016-21 വ്ർഷങ്ങേില്, കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല്ലിലൂന്റട
ഇെർവ്ൂവ്ിന് ഹാജരാവകയം കജാലിേില് പ്രകവ്ശിക്കുകയം ന്റെയ്ത
ബിരുദാനന്ത്ര ബിരുദ വ്ിദയാർഥികളുന്റട എണ്ണം പടിക 3.5-ല്
കാണിചിരിക്കുന്നു.
പടിക 3.5: ടപ്ലയ്സ്ടമന്റ് ടസല്ലിലൂടെ ഇന്റര്വൂവില് പടങ്കടുത്ത് ട്ജോലിയില്
പ്രട്വശിച്ച ബിരുദോനന്ത്ര ബിരുദ വിദയോര്ഥികളടെ എണ്ണം

വര്ഷം

സര്വകലോശോല
വിഭോഗങ്ങളിടല
പിജി
ട്കോഴ്സുകളിട്ലക്
പ്രട്വശനം ട്നെിയ
വിദയോര്ഥികളടെ
എണ്ണം

ട്പ്ലസ്ടമന്റിനോയി
രജിസ്റ്റര് ടചയ്ത
വിദയോര്ഥികളടെ
എണ്ണം

ട്ജോലിയില്
പ്രട്വശിച്ച
വിദയോര്ഥികളടെ
എണ്ണം

2016-17

652

25

5

2017-18

628

26

3

2018-19
2019-20
2020-21

പരോമര്ശങ്ങള്

കപ്ലസ്ന്റമെ്
ഒരു
ശതമാനത്തില്
താന്റഴ

621
25
0
കപ്ലസ്ന്റമെ്
733
0
0
ഇല്ല
874
0
0
(ഉറവ്ിടം: കകരേ സർവ്കലാശാലേിന്റല കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല് നല്കിേ വ്ിവ്രങ്ങള്)

സർവ്കലാശാലേില് ഒരു കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല് നിലവ്ിലുൊേിട്ടുകപാലും,
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വ്ർഷത്തിനിന്റട ന്റപ്ലേ്സ്ന്റമെ് ന്റസല്ലിലൂന്റട എേ്
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് മാത്രമാണ് കജാലി ലഭിചത്.
കദശീേ വ്ിദയാഭയാസ നേം, 2020 അനുസരിച്, ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ
പരിപാടികളുന്റട ന്റതാഴില് സാധയതകള് വ്ർദ്ധിപിക്കുന്നതിന് ഉന്നത
വ്ിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപടികള് സകന്റക്കാകള്ളെതാണ്. എന്നാല്
ഫലപ്രദമാേ ഒരു കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഇനിയം
ഉൊകകെിേിരിക്കുന്നു.
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അദ്ധയാേം III - മാനവ് വ്ിഭവ്കശഷി

സർവ്കലാശാലയന്റട പല വ്ിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുന്റട വ്ിദയാർഥികന്റേ
സവകാരയ കമ്പനികേില് നിേമിക്കാന് മുന്സക എടുത്തിട്ടുന്റെന്നും കകരേ
സർവ്കലാശാലേിന്റല അധയാപന വ്കുപ്പകള് വ്ാഗ്ദാനം ന്റെയ്യുന്ന
കപ്രാഗ്രാമുകളുന്റട ന്റതാഴില് സാധയത വ്േന്റര ഉേർന്നതാന്റണന്നും
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് അവ്രുന്റട കപ്രാഗ്രാമുകള് പൂർത്തിോക്കിേ ഉടന് തന്റന്ന
കജാലി ലഭിക്കുന്നുെ് എന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
ന്റസല്ലിന്റെ പിന്തുണേില്ലാന്റത തന്റന്ന കപ്ലസ്ന്റമെ് ലഭിക്കുന്നതിനാല്
ഗണയമാേ എണ്ണം വ്ിദയാർഥികള് കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല്ലിന്റെ കസവ്നം
സവീകരിചിന്റല്ലന്നും കൂടാന്റത, കപ്ലസ്ന്റമെ് ഓഫീസർ കവ്െിേിരുന്ന ഈ
ന്റസല് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വ്ർഷമാേി തുടർചോേി സജീവ്മാേിരുന്നില്ല
എന്നും പ്രസ്താവ്ിച്ചു. സർവ്കലാശാല അതിന്റെ അധയാപന വ്കുപ്പകേില്
മാകസ്റ്റഴ്സ് കപ്രാഗ്രാം മാത്രകമ വ്ാഗ്ദാനം ന്റെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവ്ിന്റട
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് ന്റപാതുന്റവ് ഗകവ്ഷണത്തിന്റെയം അധയാപനത്തിന്റെയം
ഒരു കരിേർ പാത ഉള്ളതിനാല് അതിനു കവ്െി അവ്ർ എം.ഫിലും
പി.എച്.ഡിയം
ഉപരിപഠനം
നടകത്തെതാേിട്ടുെ്.
അതിനാല്
ന്റപ്ലേ്സ്ന്റമന്റുകളുമാേി താരതമയന്റപടുത്തുകമ്പാള് ഉന്നത പഠനത്തിനാേി
കപാകുന്നവ്രുന്റട എണ്ണം വ്േന്റര ഉേർന്നതാണ്.
ഫലപ്രദമാേ കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല് രൂപീകരിക്കാത്തതിന്റന കുറിച്ചും
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് കപ്ലസ്ന്റമെ് നല്കുന്നതില് നിലവ്ിലുള്ള കപ്ലസ്ന്റമെ്
ന്റസല്ലിന്റെ
തുേമാേ
സംഭാവ്നന്റേ
കുറിച്ചും
മറുപടിേില്
പരാമർശങ്ങന്റോന്നുമില്ല.

3.4.

ഗട്വഷണം

3.4.1.

പി.എച്ച്.ഡി
ടതരടെടുപ്

ട്പ്രോഗ്രോമിട്ലയ്ക്കുള്ള

വിദയോര്ഥികളടെ

യ.ജി.സി (പി.എച്.ഡി/എം.ഫില് നല്കുന്നതിനുള്ള മിനിമം മാനദണ്ഡങ്ങളും
നടപടിക്രമങ്ങളും) ന്ററഗുകലഷന്സ് 2016-ല് എം.ഫില്/പി.എച്.ഡിയ്ക്കുള്ള
വ്ിദയാർഥികന്റേ ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകവ്ശന പരീക്ഷ്യ്ക്ക് 70
ശതമാനവം അഭിമുഖത്തിന്റല/ വ്ാൊപരീക്ഷ്േിന്റല പ്രകടനത്തിന് 30
ശതമാനവം ന്റവ്േികറ്റജ് യ.ജി.സി അവ്തരിപിച്ചു (2018 ഒകക്ടാബർ 16-ന്റല
കഭദഗതി).
കമല്പറഞ്ഞ യ.ജി.സി നിർകദ്ദശങ്ങള് സർവ്കലാശാല ഇതുവ്ന്റര
നടപിലാക്കിേിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു (2021 ആഗസ്റ്റ്). 2018-ല്
കഭദഗതി ന്റെയ്ത യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷന് പാലിക്കാന്റത, 2019-21 കാലേേവ്ില്
1029
കകാേർമാന്റര
പി.എച്.ഡിയ്ക്ക്
ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുകയം
677
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് എം.ഫില്ലില് അഡ്മിഷന് നല്കുകയം ന്റെേ്തു.
സർവ്കലാശാല ഇകപാഴും യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷന് 2016 ആണ്
പിന്തുടരുന്നത്.
പി.എച്.ഡി
കപ്രാഗ്രാമിന്റല
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
സർവ്കലാശാല നടത്തുന്ന ഒരു
പ്രകവ്ശന പരീക്ഷ്,
തുടർന്ന്
ഡിപാർേ്ന്റമെല് കഡാക്ടറല് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന അഭിമുഖം എന്നീ രെ്47

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ഘേ പ്രക്രിേേിലൂന്റട രജിസ്കേഷന് അനുവ്ദിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ നടപടി
ക്രമത്തില് രണ്ടു ഘേങ്ങേിലും നല്കകെ ന്റവ്േ്കറ്റജുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.
വ്ിദയാർഥികന്റേ ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള റാങ്ക് പേിക സർവ്കലാശാല
തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. റാങ്ക് പേിക ഇല്ലാത്തതിനാല് ന്റതരന്റഞ്ഞടുപിന്റെ
സുതാരയത വ്ിലേിരുത്താനാവ്ില്ല.
കഡാക്ടറല് കമ്മിറ്റി വ്ിദയാർഥികന്റേ ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നത് വ്ിദയാർഥികള്
സമർപിച സികനാപ്സിസിന്റെ ഗുണത്തിന്റെയം ഇെർവ്ൂവ്ില് വ്ിദയാർഥിക്ക്
ഗകവ്ഷണത്തിനുള്ള കഴിവകൊ എന്നും ഗകവ്ഷണ കകന്ദ്രത്തില് ഉെിതമാേ
രീതിേില് ഗകവ്ഷണം നടത്താന് കഴിയകമാ എന്നും
നിർദിഷ്ട
ഗകവ്ഷണത്തിന് പുതിേ/അധിക അറിവകള് സംഭാവ്ന ന്റെയ്യാന്
കഴിയകമാ എന്നും വ്ിലേിരുത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാന്റണന്ന്
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
പ്രകവ്ശന പരീക്ഷ്യ്ക്ക് 70 ശതമാനവം അഭിമുഖം/ വ്ാൊ പരീക്ഷ്യ്ക്ക് 30
ശതമാനവം ന്റവ്േികറ്റജ് നല്കിോേിരിക്കണം ഉകദയാഗാർഥികളുന്റട
ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ് (എം.ഫില്/പി.എച്.ഡി) എന്ന് യ.ജി.സി കഭദഗതിേില്
വ്യക്തമാേി പറഞ്ഞിരുന്നത് സർവ്കലാശാല പാലിക്കാതിരുന്നതിനാല്
സർക്കാരിന്റെ മറുപടി നയാേീകരിക്കാനാവ്ില്ല.
3.4.2.

ഗട്വഷകര് ഗട്വഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുെരോതിരുന്നത്

1977-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റൂേ്സ് അനുസരിച് പ്രബന്ധം
സമർപിക്കാന് പരമാവ്ധി സമേം അനുവ്ദിചിരിക്കുന്നത് മുഴുവ്ന് സമേ
ഗകവ്ഷണ വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് അഞ്ച് വ്ർഷവം പാർേ് സടം ഗകവ്ഷണ
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് എേ് വ്ർഷവമാണ്. െില സന്ദർഭങ്ങേില്, കമല്പറഞ്ഞ
സമേപരിധി ഒരു വ്ർഷകത്തക്ക് കൂടി നീോവന്നതാണ്. 1978-ന്റല കകരേ
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനന്സസ് അനുസരിച്, ഒരു റിസർച് ന്റഫകല്ലാ
തന്റെ ന്റഫകല്ലാഷിപ് കാലേേവ്ില് തന്റെ നിേമനം രാജിവ്യ്ക്കുകകോ
സിന്ഡികക്കറ്റിന്റെ അനുമതി വ്ാങ്ങാന്റത ഗകവ്ഷണ പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
അവ്സാനിപിക്കുകകോ ന്റെയ്യരുത്. അങ്ങന്റനോോല് അോള്ക്ക് ലഭിച
മുഴുവ്ന് ന്റഫകലാഷിപ് തുകകോ അന്റല്ലങ്കില് അതിന്റെ ഏന്റതങ്കിലും ഭാഗകമാ
തിരിന്റക നല്കകെിവ്രും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങേില് തുകയന്റട തിരിചടവ്്
സിന്ഡികക്കറ്റിന് ഒഴിവ്ാക്കാവന്നതുമാണ്.
43
സർവ്കലാശാലാവ്ിഭാഗങ്ങേിന്റല
ഗകവ്ഷകന്റര
സംബന്ധിച
വ്ിശദാംശങ്ങളുന്റട വ്ിശകലനത്തില് 22 കപർ ഗകവ്ഷണം നിർത്തുകകോ 88
കപർ നിശ്ചിത സമേത്തിനുള്ളില് പ്രബന്ധം സമർപിക്കാതിരിക്കുകകോ
ന്റെേ്തുന്റവ്ന്ന് നിരീക്ഷ്ിക്കന്റപട്ടു. ഈ 110 ഗകവ്ഷകർ 2005 മുതല് 2014
വ്ന്റരയള്ള
കാലേേവ്ിലാണ്
ഗകവ്ഷണം
ആരംഭിചത്.
റിസർച്
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സൂപർസവ്സർ/കകാ-സൂപർസവ്സർ എന്നിവ്ർക്ക് സഗഡ്39 ന്റെയ്യാന്
കഴിയന്ന റിസർച് ന്റഫകല്ലാകളുന്റട പരിധി യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷന്സ്, 2016 ല്
വ്യക്തമാക്കിേിട്ടുെ്. ഫാക്കല്റ്റികളുന്റട കുറവ്് ഗകവ്ഷണ ഫലന്റത്ത
പ്രതികൂലമാേി ബാധിക്കുന്നു എന്ന വ്ിഷേം സർവ്കലാശാല സർക്കാരിന്റെ
ശ്രദ്ധേില്ന്റപടുത്തിേിരുന്നു (2019 കമേ്). ഈ കുറവൊേിട്ടും, അർഹരാേ
മറ്റ് വ്യക്തികള്ക്ക് അവ്സരം നല്കുന്നതിനാേി ഇത്തരം റിസർച്
കകാേർമാരുന്റട
രജിസ്കേഷന്
റദ്ദാക്കുന്നതില്
സർവ്കലാശാല
പരാജേന്റപട്ടു.
2009-ന്റല യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷനുകള് (2016 ന്റഫബ്രുവ്രി) മുന്കാല
പ്രാബലയകത്താന്റട നടപിലാക്കിേതിനാലും പ്രസ്തുത ന്ററഗുകലഷനുകള്
കർശനമാേി പാലിക്കാന് യ.ജി.സി നിർകദ്ദശിചതിനാലും 2009 മുതല്
രജിസ്കേഷന് അനുവ്ദിചിട്ടുള്ള റിസർച് കകാേർമാർക്ക് അവ്രുന്റട
ഗകവ്ഷണ പ്രവ്ർത്തനങ്ങേില് വ്േന്റരേധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കനരിേതാേി
സർക്കാർ
പ്രസ്താവ്ിച്ചു
(2021
ഡിസംബർ
13).
ഗകവ്ഷകർ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ക് പരിഹാരന്റമന്നനിലേിലും അവ്ർ
നടത്തിേ
വ്ിലന്റപേ
ഗകവ്ഷണ
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
പരിഗണിച്ചും
സർവ്കലാശാല കാലാകാലങ്ങേില് ഗകവ്ഷകർക്ക് അധികസമേം40
അനുവ്ദിചിരുന്നു.
നിശ്ചിത
പരമാവ്ധി
ഗകവ്ഷണ
കാലേേവ്്
അവ്സാനിചിരുന്ന
മിക്ക
ഗകവ്ഷകരും
അവ്രുന്റട
പ്രബന്ധം
സമർപിക്കുന്നതിന്
സർവ്കലാശാല
അനുവ്ദിച
അധികസമേം
ഫലപ്രദമാേി വ്ിനികോഗിചതായം പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
കജാലി ലഭിചത് ഉള്ന്റപന്റടയള്ള വ്ിവ്ിധ കാരണങ്ങോല് ഗകവ്ഷണം
നിർത്തിേ/നിശ്ചിത സമേപരിധിക്കുള്ളില് പ്രബന്ധം സമർപിക്കാത്ത 110
ഗകവ്ഷകരുന്റട
രജിസ്കേഷന്
നാേിതുവ്ന്റര
(2021
ഡിസംബർ)
റദ്ദാക്കിേിേില്ലാത്തതിനാല് മറുപടി നയാേീകരിക്കാനാവ്ില്ല.

3.5.

ഉപസംഹോരം

സർവ്കലാശാലേിന്റല
അധയാപകരുന്റട/ഫാക്കല്റ്റികളുന്റട
കുറവ്്
വ്ർഷങ്ങോേി നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനപരമാേ പ്രശ്നമാണ്.
ആവ്ശയമാേ എണ്ണം അധയാപക തസ്തികകള് അനുവ്ദിക്കണന്റമന്ന്
പി.എ.സി
ശിപാർശ
ന്റെയ്തിരുന്റന്നങ്കിലും
അധയാപക
തസ്തികകള്
അനുവ്ദിക്കാന്റത തന്റന്ന പല വ്ിഭാഗങ്ങളും പ്രവ്ർത്തിച്ചു. കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തില്
നിേമിച
ഫാക്കല്റ്റികളുന്റട
എണ്ണം
നിശ്ചിത
39

40

ഒരു ന്റപ്രാഫസറിന് ഒകരസമേം പരമാവ്ധി മൂന്ന് എം.ഫില് വ്ിദയാർഥികകേയം എേ് പി.എച്.ഡി
വ്ിദയാർഥികകേയം ഒരു അകസാസികേറ്റ് ന്റപ്രാഫസറിന് പരമാവ്ധി രെ് എം.ഫില്
വ്ിദയാർഥികകേയം ആറ് പി.എച്.ഡി വ്ിദയാർഥികകേയം സഗഡ് ന്റെയ്യാം. റിസർച്
സൂപർസവ്സർ എന്ന നിലേില് ഒരു അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രാഫസർക്ക് പരമാവ്ധി ഒരു എം.ഫില്
വ്ിദയാർഥികേയം ഒപം നാല് പി.എച്.ഡി വ്ിദയാർഥികകേയം സഗഡ് ന്റെയ്യാം.
യ.ജി.സി ന്ററഗുകലഷന്സ് 2009 അനുസരിച് ന്ററഗുലർ റിസർച് സൂപർസവ്സർമാരുന്റട കീഴിലുള്ള
ഗകവ്ഷകർക്ക് പുനർവ്ിനയാസം കാരണം കനരിേ പ്രശ്നങ്ങള് മറികടക്കാന് 2017 മുതല് 2019 വ്ന്റര
അധികസമേം നല്കി. കകാവ്ിഡ് 19 മഹാമാരി കണക്കിന്റലടുത്ത് 2020-21 മുതല് പ്രബന്ധം
സമർപിക്കുന്നതിനുള്ള അധികസമേം നീേി നല്കിേിട്ടുെ്.
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പരിധികേക്കാള് കൂടുതലാേിരുന്നു. ഗസ്റ്റ്/ കരാർ അധയാപകരുന്റടയം
അനധയാപകരുന്റടയം
എണ്ണത്തിലുള്ള
ആധികയം
സ്ഥാപനപരമാേ
ദൗർബലയം
ആന്റണന്ന്
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷണല്
അക്രഡികറ്റഷന് (ന്റസക്കന്ഡ് സസക്കിള്) സംബന്ധിച പീേർ ടീം
റികപാർേില്
(2015)
ചൂെിക്കാണിചിരുന്നു.
പല
വ്ിഭാഗങ്ങളും
ന്റപ്രാഫസർമാരില്ലാന്റതയം െില വ്ിഭാഗങ്ങള് ഒന്റരാറ്റ അധയാപകന്റന
ആശ്രേിച്ചുമാണ് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്. കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്റസല്ലിന്റെ കജാബ്
കപ്ലസ്ന്റമെ് ന്ററകക്കാർഡ് ഒട്ടും ആശാവ്ഹമാേിരുന്നില്ല. നിരവ്ധി
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
സർവ്കലാശാല
മുകഖനയള്ള
ഇകെൺഷിപ്
അവ്സരങ്ങള് ലഭിചില്ല.

3.6.
•

ശിപോര്ശകള്
ഗട്വഷകരുടെയും, പ്രസിദ്ധ്ീകരിച്ച റിസര്ച്ച് ട്പപറകളടെയും
ട്പറ്റന്റുകളടെയും എണ്ണം വര്ദ്ധ്ിപിക്കുന്നത് ഉള്ടപടെ വിദയോഭയോസ
നിലവോരം
ഉയര്ുന്നതിന്,
സര്വകലോശോലയുമോയി
കൂെിയോട്ലോചിച്ച്
അതിടന്റ
സ്ഥോപനങ്ങളില്
ട്യോഗയതയുള്ള
ആവശയമോയ എണ്ണം അധയോപകരുടെ ട്സവനം സര്കോര്
ഉറപോട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 3.1)
•

വിദയോര്ഥികള്ക്കുള്ള
ഇട്ന്റൺഷിപ്
അവസരങ്ങളം
ടപ്ലയ്ടെന്റുകളം (പഠ്ിച്ചിറങ്ങിയ വിദയോര്ഥികള്ക് ) സംബന്ധിച്ച
സര്വകലോശോലയുടെ കോരയക്ഷമത ടമച്ചടപടുുന്നതിന് പ്രട്തയക
പ്രോധോനയം നല്ട്കെതുെ്.

(ഖണ്ഡികകള് 3.2-ഉം 3.3-ഉം)
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അദ്ധ്യോയം IV
പരീക്ഷ

4

പരീക്ഷ

പരീക്ഷ്ാ നടത്തിപ്, േഥാസമേം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കല്, വ്ിജേിച
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് സർേിഫിക്കറ്റുകള് വ്ിതരണം ന്റെയ്യല് എന്നിവ്യന്റട
ചുമതല കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പരീക്ഷ്ാ വ്ിഭാഗത്തിനാണ്. ഓകരാ
വ്ർഷവം ഏകകദശം 10,000 പരീക്ഷ്കള് സർവ്കലാശാല നടത്തുന്നു.
ഓകരാ കകാഴ്സിനും വ്ർഷത്തില് രണ്ടു തവ്ണന്റേങ്കിലും പരീക്ഷ്കള്
നടകത്തെതാണ്. പരീക്ഷ്ാ പ്രക്രിേന്റേക്കുറിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ണങ്ങള്
താന്റഴ ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

4.1.

പരീക്ഷ നെത്തിപിലും
കോലതോമസം

ഫലം

പ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കുന്നതിലുമുള്ള

എല്ലാ കകാഴ്സുകളുന്റടയം എല്ലാ ന്റസമസ്റ്ററുകേിന്റലയം അവ്സാന
ന്റസമസ്റ്റർ മൂലയനിർണ്ണേം (ഇ.എസ്.ഇ) സർവ്കലാശാല നടത്തുകയം41
പരീക്ഷ്യന്റട അവ്സാന ദിവ്സം മുതല് 45 ദിവ്സത്തിനുള്ളില് ഫലങ്ങള്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയം
(നിർദ്ദിഷ്ട
പരീക്ഷ്ാ
കലെറിന്റന42
അടിസ്ഥാനമാക്കി) ന്റെകയ്യെതാണ്.
അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേില് 2016, 2017 വ്ർഷങ്ങേില് ത്രിവ്ത്സര യ.ജി
കപ്രാഗ്രാമിന് പ്രകവ്ശനം കനടിേ വ്ിദയാർഥികള്ക്കുള്ള 12 ഇ.എസ്.ഇകളുന്റട
പരീക്ഷ്ാ തീേതികളുന്റടയം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീേതികളുന്റടയം
കരഖകള് ഓഡിറ്റ് സൂക്ഷ്്മമാേി പരികശാധിച്ചു. പരീക്ഷ്ാ കലെറുമാേി
താരതമയന്റപടുത്തുകമ്പാള് ഒരു കകസില് 200 ദിവ്സത്തിന് മുകേിലും രെ്
കകസുകേില് 100 മുതല് 200 ദിവ്സം വ്ന്റരയം മൂന്ന് കകസുകേില് 50 മുതല്
100 ദിവ്സം വ്ന്റരയമാണ് പരീക്ഷ്ാ നടത്തിപിന്റല കാലതാമസം
കന്റെത്തിേത്. രെ് കകസുകേില് 300 ദിവ്സത്തിന് മുകേിലും, നാല്
കകസുകേില് 200 മുതല് 300 ദിവ്സം വ്ന്റരയം നാല് കകസുകേില് 100 മുതല്
200 ദിവ്സം വ്ന്റരയമാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതില് കാലതാമസം
കനരിേത് (അനുബന്ധം 4.1).
അടുത്ത ഉേർന്ന ന്റസമസ്റ്ററില് വ്ിദയാർഥികള് പഠിക്കുന്ന സമേത്താണ്
ഇ.എസ്.ഇ നടത്തിേിരുന്നന്റതന്നും ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്,
2017 നവ്ംബർ 24-ന് അടുത്ത ന്റസമസ്റ്ററികലയ്ക്കുള്ള ക്ലാസുകള്
ആരംഭിചിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും 2017 നവ്ംബർ 08-നും 2017 നവ്ംബർ 22-നും
ഇടേില് ന്റഷഡൂള് ന്റെയ്തിരുന്ന 2017-18 അഡ്മിഷന്റെ ഒന്നാം
ന്റസമസ്റ്ററിന്റല ഇ.എസ്.ഇ 2018 മാർച് 26-നും 2018 ഏപ്രില് 09-നും
ഇടേിലാണ് നടത്തിേത്. അതിലുപരിോേി ഏന്റതങ്കിലും ന്റസമസ്റ്റർ
കപപറുകേില്
പരാജേന്റപേ/ഹാജരാകാത്ത/ന്റമചന്റപേ
മാർക്കിനാേി

41

42

അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേിന്റല കൊേ്സ് കബസ്ഡ് ന്റക്രഡിറ്റ് ആെ് ന്റസമസ്റ്റർ
(സി.ബി.സി.എസ് ) സമ്പ്രദാേത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫസ്റ്റ്-ഡിഗ്രി കപ്രാഗ്രാമുകളുമാേി ബന്ധന്റപേ
കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ന്ററഗുകലഷന്സ്, 2013-ന്റെ കക്ലാസ് 9.3 പ്രകാരം
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ന്റലവ്ല് കമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി (യ.എല്.എം.സി) തയ്യാറാക്കിേത്
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വ്ീണ്ടും എഴുതുന്ന വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്43 അടുത്ത സമാന പരീക്ഷ് മാത്രകമ
എഴുതാന് കഴിയൂ (അതാേത്, അടുത്ത ബാചിനാേി നടത്തുന്ന പരീക്ഷ്).
പരീക്ഷ്ാ ഫലങ്ങേില് അനാവ്ശയമാേ കാലതാമസം ഉൊകുന്നതു മൂലം,
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് അവ്രുന്റട േഥാർഥ പരീക്ഷ്ാ ഫലങ്ങന്റേക്കുറിച്
അറിോന്റത
തന്റന്ന
നില
ന്റമചന്റപടുത്തലിനാേി/
പരീക്ഷ്കള്
വ്ിജേിക്കുന്നതിനാേി
വ്ീണ്ടും
എഴുതുകകോ/
പുനഃപരീക്ഷ്യ്ക്ക്
തയ്യാന്ററടുക്കുകകോ
ന്റെകയ്യെിവ്രുന്നു,
ഇത്
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടുൊക്കുന്നു.
പ്രേേവം കകാവ്ിഡ്-19 മഹാമാരിയം ആണ് പരീക്ഷ് സവ്കിേതിന്
കാരണമാേി സർക്കാർ അവ്രുന്റട മറുപടിേില് പറഞ്ഞത് (2021
ഡിസംബർ 13). ഉത്തരക്കടലാസുകള്ക്ക് ഫാള്സ് നമ്പർ നല്കുന്ന
മാനുവ്ല് സംവ്ിധാനമാണ് സർവ്കലാശാല പിന്തുടരുന്നന്റതന്നും ഒരു
ന്റസമസ്റ്ററില്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
2.5
ലക്ഷ്ത്തിലധികം
ഉത്തരക്കടലാസുകള്ക്ക് ഫാള്സ് നമ്പർ നല്കകെതുന്റെന്നും അതിന്
ഏകകദശം 25 ദിവ്സം എടുക്കും എന്നും മറുപടിേില് പറഞ്ഞു. ഇത്
കാലതാമസത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. സർവ്കലാശാല ഇതിനകം തന്റന്ന
പ്രശ്നം തിരിചറിഞ്ഞിട്ടുന്റെന്നും സ്റ്റുഡെ് സലഫ് സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ്
സംവ്ിധാനം
ഏർന്റപടുത്തി
പരീക്ഷ്യം
മൂലയനിർണ്ണേവം
സമേബന്ധിതമാേി
നടത്തുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്
സവീകരിച്ചു
വ്രികോന്റണന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രേേത്തിനും കകാവ്ിഡ്-19 നും മുമ്പുതന്റന്ന പരീക്ഷ് നടത്തുന്നതിനും ഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം ഉൊേിരുന്നതിനാല് മറുപടി
നയാേീകരിക്കാനാവ്ില്ല.

4.2.

സിലബസിന് പുറു നിന്നുള്ള ട്ചോദയങ്ങള്

പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ലിന്റല നാലാം അദ്ധയാേത്തിന്റല കക്ലാസുകള് 9, 10 പ്രകാരം,
സവ്സ് ൊന്സലറുന്റട അംഗീകാരകത്താന്റട പരീക്ഷ്ാ കൺകോേർ ഓകരാ
വ്ർഷവം ഓകരാ വ്ിഷേത്തിനും അന്റല്ലങ്കില് വ്ിഷേങ്ങളുന്റട ഗ്രൂപിനും
കൊദയകപപറുകള് പരികശാധിക്കുന്നതിനും നിശ്ചിത നിലവ്ാരമുള്ളതാകണാ
എന്ന് പരികശാധിക്കുന്നതിനും കൊദയങ്ങള് നിശ്ചിത സിലബസിന്റെ
പരിധിേിലാകണാ
എന്ന്
പരികശാധിക്കുന്നതിനും
കൊദയകപപർ
തയ്യാറാക്കുന്നവ്രുന്റട ഒരു കബാർഡ് രൂപീകരിക്കണം. കൊദയങ്ങള് നിർദ്ദിഷ്ട
സിലബസിനും
പരീക്ഷ്ാ
കീമിനും
അനുസൃതമാന്റണന്ന്
ഉറപ്പവ്രുത്തുന്നതിനും ആവ്ശയമാേ നിലവ്ാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും
പരീക്ഷ്ാ കൺകോേർ ഒരു പരികശാധനാ കബാർഡ് രൂപീകരിക്കണം.
ഇത്തരന്റമാരു സംവ്ിധാനം നിലവ്ിലുൊേിരുന്റന്നങ്കിലും, 2016-2021
കാലേേവ്ില് വ്ിവ്ിധ വ്ിഷേങ്ങേിന്റല 389 കപപറുകേില് ‘സിലബസിന്
പുറത്തു നിന്നുള്ള’ കൊദയങ്ങന്റേ സംബന്ധിച പരാതികള് ലഭിചതാേി ഓഡിറ്റ്
കന്റെത്തി. മൂലയനിർണ്ണേം ഉദാരമാക്കല്, ബാക്കിയള്ള കൊദയങ്ങള്ക്ക്
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മാർക്ക് വ്ീതിച്ചു നല്കല്, കഗ്രസ് മാർക്ക് നല്കല് തുടങ്ങിേ വ്യതയസ്ത
നടപടിക്രമങ്ങള് സവീകരിചാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിചന്റതന്ന് പരീക്ഷ്ാ
കൺകോേർ പറഞ്ഞു. ‘സിലബസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള’ കൊദയങ്ങള്
കൊദയകപപറില് ഉള്ന്റപടുത്തിേതിന്റെ കപരില് 13 കപർന്റക്കതിന്റര
(ന്റെേർമാന്/
കൊദയകപപർ
തയ്യാറാക്കുന്നവ്ർ)
സർവ്കലാശാല
നടപടിന്റേടുത്തതായം അറിേിച്ചു.
എന്നാല്,
പരികശാധനകള്
കഴിഞ്ഞ്
പരാതികള്
സ്ഥിരീകരിച
കകസുകളുന്റട എണ്ണം സർവ്കലാശാല ഓഡിറ്റിന് നല്കിേില്ല. 2019 ഏപ്രില്
30-ന്റല സിന്ഡികക്കറ്റ് കോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് അനുസരിച്, ഓകരാ
പരികശാധനാ കബാർഡും 20 മുതല് 40 കൊദയകപപറുകള് വ്ന്റര
പരികശാധനയ്ക്ക് വ്ികധേമാകക്കെതുെ്. ധാരാേം കൊദയകപപറുകള്
പരികശാധികക്കെതിനാല്, കാരയക്ഷ്മമാേ പരികശാധന ഉറപാക്കാന്
കഴിയന്നില്ല.
അതിനാല്,
പരികശാധനയ്ക്ക്
വ്ികധേമാക്കുന്ന
കൊദയകപപറുകേില് പരീക്ഷ്യ്ക്ക് കശഷം പിശകുകള് റികപാർേ് ന്റെയ്യന്റപടുന്നു.
സിലബസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള കൊദയങ്ങന്റേക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്
പരികശാധിക്കാന് 2019 കമേ് 04 മുതല്, ഒരു പ്രീ-വ്ാലുകവ്ഷന് കബാർഡ്
രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പരീക്ഷ്ാ കൺകോേർ മറുപടി നല്കി (2020 നവ്ംബർ).
പരീക്ഷ് സമാപിചതിന് കശഷം ഉത്തരക്കടലാസുകളുന്റട മൂലയനിർണേത്തിന്
മുന്പ് 'സിലബസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള' കൊദയങ്ങന്റേക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്
പ്രീ-വ്ാലുകവ്ഷന് കബാർഡ് പരിഗണിക്കുകയം സിലബസില് ഉള്ന്റപടാത്ത
കമഖലകേില് നിന്ന് എന്റന്ത്ങ്കിലും കൊദയമുന്റെങ്കില് അതിനുള്ള മാർക്ക്
മറ്റുള്ള കൊദയങ്ങള്ക്ക് ആനുപാതികമാേി വ്ീതിച്ചു നല്കുകയം ന്റെയ്യുന്നു.
'സിലബസിന്
പുറത്തു
നിന്നുള്ള'
കൊദയങ്ങള്
ഒഴിവ്ാക്കുന്നതില്
പരികശാധനാ കബാർഡ് ഫലപ്രദമാേിരുന്നിന്റല്ലന്ന് സിന്ഡികക്കറ്റ്
മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് സൂെിപിക്കുന്നു, 'സിലബസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള'
കൊദയങ്ങള്
ഉള്ന്റപടുത്തുന്നത്
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
ഉൊക്കുകയം ഭരണപരമാേ നടപടികള് അനാവ്ശയമാേി നീോന്
കാരണമാവകയം ന്റെയ്യുന്നു.
സ്റ്റുഡെ് സലഫ് സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ് സംവ്ിധാനത്തിന്റല കവസ്റ്റയന്
ബാങ്ക് ന്റമാഡൂള് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്റമന്ന് സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). സർവ്കലാശാലയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള
താല്പരയമുള്ള എല്ലാ ഫാക്കല്റ്റി അംഗങ്ങേില് നിന്നും കൊദയങ്ങളും കീമും
സവീകരിച് ഒരു കൊദയ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കാന് നിർകദ്ദശിച്ചു, മാത്രമല്ല
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ഉപകോഗിച് കൊദയങ്ങളുന്റട ഇരേിപ് ഒഴിവ്ാക്കി കൊദയ
ബാങ്കില്
നിന്ന്
ആവ്ശയാനുസരണം
കൊദയകപപറുകള്
തയ്യാറാക്കാവന്നതുമാണ്.
എന്നാല്, ഓഡിറ്റ് കാലേേവ്ില്, 'സിലബസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള'
കൊദയങ്ങള് എന്ന പ്രശ്നം സർവ്കലാശാലയന്റട പരീക്ഷ്ാ സംവ്ിധാനന്റത്ത
ബാധിചതാേി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
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4.3.
•

പരീക്ഷോ നെപെി ക്രമങ്ങളിടല നൂനതകള്
കൊദയകപപറുകള് കകാകേജുകേികലയ്ക്ക് സകമാറുന്നതിനും അത്
തുറക്കുന്നതിനും ഉള്ള നടപടിക്രമം സർവ്കലാശാലയന്റട പരീക്ഷ്ാ
മാനുവ്ലില് വ്ിശദമാേി നല്കിേിരിക്കുന്നു. പ്രസ്സില് നിന്ന്
ലഭിക്കുന്ന അചടിച കൊദയകപപറുകള് പരീക്ഷ്ാ കൺകോേറുന്റട
ഓഫീസിന്റല കൊദയകപപർ റൂമില് സൂക്ഷ്ിക്കുകയം കൊദയകപപറുകള്
അടങ്ങുന്ന സീല് ന്റെയ്ത കവ്റുകള് കേക്ഷ്ന് ആെ് ഡിസ്േിബൂഷന്
യൂണിറ്റ് (സി.ഡി യൂണിറ്റ് ) മുകഖന പരീക്ഷ്ാ കകന്ദ്രങ്ങേില് പരീക്ഷ്
ആരംഭിക്കുന്ന തീേതിക്ക് മൂന്ന് ദിവ്സം മുന്പ് വ്ിതരണം ന്റെയ്യുകയം
ന്റെയ്യും. കൊദയകപപറുകള് അടങ്ങിേ കവ്റുകള് അഡീഷണല്
സൂപ്രെിന്റെ, സീനിേർ അസിസ്റ്റെ് സൂപ്രെിന്റെ, രെ് അസിസ്റ്റെ്
സൂപ്രണ്ടുമാരുന്റട, സാന്നിധയത്തില് പരികശാധിക്കണം. കവ്റുകള്
ശരിോേ നിലേിലാന്റണന്ന് സവേം കബാധയന്റപേതിന് കശഷം
സീനിേർ അസിസ്റ്റെ് സൂപ്രണ്ടും അഡീഷണല് െീഫ് സൂപ്രണ്ടും െീഫ്
സൂപ്രണ്ടും കവ്റുകേില് ഒപിടണം. ഈ സുരക്ഷ്ാ മാർഗങ്ങള്
നിർകദ്ദശിചിട്ടുന്റെങ്കിലും, അനുബന്ധം 4.2-ല് വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നതുകപാന്റല
എേ്
അഫിലികേറ്റഡ്
കകാകേജുകേില്
കൊദയകപപർ പാക്കറ്റുകള് ന്റതറ്റാേ രീതിേില് തുറന്നതിന്റെ 10
സന്ദർഭങ്ങള് ഓഡിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു.
പത്ത് കകസുകേിലും ന്റതറ്റാേ രീതിേില് തുറന്ന കൊദയകപപറുകള്
സവ്സ് ൊന്സലർ റദ്ദാക്കിന്റേങ്കിലും അനുബന്ധം 4.3-ല്
കാണിചിരിക്കുന്നതുകപാന്റല
മൂന്ന്
കകാകേജുകള്
റദ്ദാക്കിേ
കൊദയകപപറുകള് ഉപകോഗിച് പരീക്ഷ് നടത്തിേതാേി ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
സർവ്കലാശാലയ്ക്കുൊേ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ കതാത്
വ്ിലേിരുത്തുന്നതിനും
ബന്ധന്റപേ
കകാകേജുകേിന്റല
പ്രിന്സിപല്മാരില് നിന്നും െീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരില് നിന്നും
വ്ിശദീകരണം
കതടുന്നതിനും
(2020
ജൂസല)
പരീക്ഷ്ാ
കൺവ്ീനന്ററയം
കൺകോേന്ററയം
ചുമതലന്റപടുത്താന്
സിന്ഡികക്കറ്റ്
തീരുമാനിച്ചു.
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
ഉൊേ
സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ കതാത് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിേ
ഇനിയം പൂർത്തിോേിേിന്റല്ലന്ന് സർവ്കലാശാല ഓഡിറ്റിന്റന
അറിേിച്ചു (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ 10).
കൊദയകപപറുകള് ന്റതറ്റാേ രീതിേില് തുറക്കുന്നതിലൂന്റട ഉൊകുന്ന
സാമ്പത്തിക പ്രതയാഘാതങ്ങള്ക്ക് പുറന്റമ, പുതിേ കൊദയകപപറുകള്
അചടിച് എല്ലാ പരീക്ഷ്ാ കകന്ദ്രങ്ങേിലും വ്േന്റര ചുരുങ്ങിേ
സമേത്തിനുള്ളില് വ്ിതരണം ന്റെകയ്യെിവ്രുന്ന സംഭവ്ങ്ങള്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ന്റവ്ല്ലുവ്ിേികള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
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ഇത്തരം സംഭവ്ങ്ങള് പ്രധാനമായം അശ്രദ്ധമൂലകമാ മാനുഷിക
പിഴവകോകലാ സംഭവ്ിക്കുന്നതാന്റണന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി
(2021 ഡിസംബർ 13).
പരീക്ഷ്ാ കകന്ദ്രങ്ങേില് കൊദയകപപർ പാക്കറ്റുകള് ന്റതറ്റാേ രീതിേില്
തുറന്നത് ചുരുക്കം െില സന്ദർഭങ്ങേില് മാത്രമാേിരുന്റന്നങ്കിലും,
പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ലില് നിർകദ്ദശിചിട്ടുള്ള സുരക്ഷ്ാ മാനദണ്ഡങ്ങള്
കർശനമാേി
പാലിക്കുന്നുന്റെന്ന്
സർവ്കലാശാല
ഉറപ്പ
വ്രുകത്തെതുെ്.
•

പരീക്ഷ്ാ
മാനുവ്ലിന്റല
ആറാം
അദ്ധയാേം
അനുസരിച്,
ഉത്തരക്കടലാസ്
മൂലയനിർണേം
ന്റെയ്യുന്ന
പരികശാധകന്
പരീക്ഷ്ാർഥികളുന്റട വ്യക്തിവ്ിവ്രം അറിയന്നത് തടയന്നതിനാേി
ഉത്തരക്കടലാസുകള്ക്ക് ഫാള്സ് നമ്പറുകള് നല്കുന്നു. ഫാള്സ്
നമ്പറുകള്
നല്കുന്ന
പ്രക്രിേ
അതീവ്
രഹസയമാോണ്
ന്റെകയ്യെത്. കൂടാന്റത പരീക്ഷ്യന്റട ഒരു പ്രകതയക ന്റസഷനില് ഒരു
വ്ിഭാഗത്തിന്44 നല്കുന്ന ഫാള്സ് നമ്പർ മകറ്റന്റതങ്കിലും
വ്ിഭാഗത്തിന് നല്കാന് പാടില്ല. അതുകപാന്റല, ഒരു വ്ിഭാഗത്തിന്റല
ഒരു കപപറിന് നല്കുന്ന ഫാള്സ് നമ്പർ മന്ററ്റാരു വ്ിഷേത്തിന്റെയം
മകറ്റന്റതങ്കിലും കപപറിനും നല്കരുത്.
ഒകര മാസം തന്റന്ന നടത്തിേ പരീക്ഷ്കേില് (വ്യതയസ്ത
വ്ിഷേങ്ങളുന്റട) ഉപകോഗിച ഉത്തരക്കടലാസുകള്ക്ക് ഒകര ഫാള്സ്
നമ്പറുകള് നല്കിേിരുന്നതാേി ഓഡിറ്റ് പരികശാധനേില്
കന്റെത്തി. 2016 ജനുവ്രി മുതല് 2020 കമേ് വ്ന്റരയള്ള
സി.ബി.സി.എസ്.എസ് കകാഴ്സുകേില്, ഒകര മാസം തന്റന്ന
1,00,399 ഫാള്സ് നമ്പറുകള് ഇരേിപാേി നല്കിേിട്ടുൊേിരുന്നു,
ഇതില് 2,669 ഫാള്സ് നമ്പറുകള് ഒകര കകാഴ്സിനുള്ളതാന്റണന്ന്
ഡാറ്റാ വ്ിശകലനത്തില് ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
നിലവ്ിന്റല ടാബുകലഷന് സമ്പ്രദാേത്തില്, ഒകര കപ്രാഗ്രാമിന്റല രെ്
വ്യതയസ്ത
പരീക്ഷ്കള്ക്ക്
ഒകര
ഫാള്സ്
നമ്പറുകള്
സാധയമാന്റണന്നും
വ്യതയസ്ത
പരീക്ഷ്കള്ക്ക്
വ്യതയസ്ത
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകള്
ഉപകോഗിക്കുന്നതിനാല്,
വ്യതയസ്ത
പരീക്ഷ്കേില് ഫാള്സ് നമ്പറുകളുന്റട ഇരേിപ് ഉന്റെന്നും അത്
അനുവ്ദനീേവമാണ് എന്നും സർക്കാർ നല്കിേ മറുപടിേില്
(2021 ഡിസംബർ 13) പറയന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റുഡെ് സലഫ്
സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ നിലവ്ില് വ്രുന്നകതാന്റട
ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ഇല്ലാതാകുന്റമന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

4.4.

ട്കോട്ളജുകളില്/പരീക്ഷോട്കന്ദ്രങ്ങളില്
എഴുതോത്ത
ഉത്തര
പുസ്തകങ്ങളടെ
സംവിധോനത്തിടല നൂനതകള്

സൂക്ഷിക്കുന്ന
കണടകടുപ്

പരീക്ഷ്ാ
മാനുവ്ലിന്റല
അഞ്ചാം
അദ്ധയാേത്തില്
പരീക്ഷ്കള്
നടത്തുന്നതിന്
സർവ്കലാശാല
പാലികക്കെ
നടപടിക്രമങ്ങള്
വ്ിവ്രിക്കുന്നു. 2016-21 കാലേേവ്ില്, ഉത്തരപുസ്തകങ്ങളുന്റട ുരുപകോഗം/
കൃത്രിമം നടത്തിേ 19 സംഭവ്ങ്ങള് റികപാർേ് ന്റെയ്തിരുന്നതാേി
സർവ്കലാശാല
ഓഡിറ്റിന്റന
അറിേിച്ചു.
കകാകേജുകേില്/
പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങേില് സൂക്ഷ്ിചിരിക്കുന്ന എഴുതാത്ത ഉത്തരപുസ്തകങ്ങളുന്റട
കണന്റക്കടുപ്
ശക്തിന്റപടുത്തുന്നതിനാേി,
കകാകേജുകേില്/
പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങേില് സൂക്ഷ്ിചിരിക്കുന്ന ഉത്തരപുസ്തകങ്ങളുന്റട പരികശാധന
ആരംഭിക്കുന്നതിനും പരികശാധനാ റികപാർേ് സമർപിക്കുന്നതിനും ഒരു
സംഘന്റത്ത രൂപീകരിക്കാന് സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു (2019 ആഗസ്റ്റ് 01).
അതുകൂടാന്റത കാലഹരണന്റപേതും കകടാേതുമാേ ഉത്തരപുസ്തകങ്ങള്
തിരിന്റക
വ്ാങ്ങാനും
കശഷിക്കുന്ന
ഉത്തരപുസ്തകങ്ങള്
ആ
കകാകേജിന്റെ/പരീക്ഷ്ാ കകന്ദ്രത്തിന്റെ തുടർ അക്കൗെിംഗിനുള്ള പ്രാരംഭ
നീക്കിേിരിപ്
ആക്കാനും
തീരുമാനിച്ചു.
കൂടാന്റത,
കകാകേജുകള്/പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങള്
എന്നിവ്യ്ക്ക്
നല്കുന്ന
ഉത്തരപുസ്തകങ്ങളുന്റട
സദനംദിന
ഉപകോഗത്തിന്റെ
കമല്കനാേം
വ്ഹിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുമാേി ഒരു പുതിേ വ്ിഭാഗം (സി.ഇ-III)
രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി (2019 ആഗസ്റ്റ്). 2020 ജനുവ്രി 06
മുതല് നവ്ംബർ 12 വ്ന്റര ഉത്തര പുസ്തകങ്ങളുന്റട പരികശാധന
നടത്തിന്റേന്നും
സർവ്കലാശാലയന്റട
297
പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങേില്
ആന്ററണ്ണം മാത്രകമ പരികശാധിക്കുവ്ാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു എന്നും ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു. പരികശാധന പൂർത്തിോകാത്തതിനാല്, കകാകേജുകള്/
പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങള് പരീക്ഷ്ാ കൺകോേർക്ക് അക്കൗെ് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ്
സകമാറുന്ന തീേതിേില് ഓപണിംഗ് കസ്റ്റാക്ക് ആേി കയ്യിലുള്ള കസ്റ്റാക്ക്
കരഖന്റപടുത്തി. ഇതിനകം കാണാതാേ ഉത്തരപുസ്തകങ്ങള് ുരുപകോഗം
ന്റെയ്യാനുള്ള സാധയത ഇകപാഴും നിലനില്ക്കുന്നു.
ഉത്തരപുസ്തകങ്ങളുന്റട
സദനംദിന
ഉപകോഗം
നിരീക്ഷ്ിക്കാന്
സർവ്കലാശാല സി.ഇ-III വ്ിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു. കകാകേജുകള്/പരീക്ഷ്ാ
കകന്ദ്രങ്ങള് അവ്രുന്റട ഉത്തര പുസ്തകങ്ങളുന്റട വ്ിനികോഗ വ്ിവ്രങ്ങള് ഇന്റമേില് വ്ഴി അേക്കുന്നു. ഉത്തര പുസ്തകങ്ങളുന്റട പ്രതിദിന ഉപകോഗം
അറിേിക്കുന്നുന്റെങ്കിലും നല്കിേ ഉത്തര പുസ്തകങ്ങളുന്റട (പ്രധാന
പുസ്തകത്തിന്റെയം അധിക പുസ്തകത്തിന്റെയം) ക്രമ നമ്പറുകള്, പരീക്ഷ്യ്ക്ക്
ഹാജരാേ
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
എണ്ണം
തുടങ്ങിേ
വ്ിശദാംശങ്ങള്
കശഖരിക്കുന്നില്ല. ഈ വ്ിശദാംശങ്ങളുന്റട അഭാവ്ത്തില്, എഴുതാത്ത ഉത്തര
പുസ്തകങ്ങളുന്റട നിരീക്ഷ്ണം ഫലപ്രദമാകണന്റമന്നില്ല.
മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് പരികശാധന പൂർത്തിോക്കാന് 2021 ജൂലാേ് 23ന്റല സിന്ഡികക്കറ്റ് കോഗം തീരുമാനിചിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും കകാവ്ിഡ് കാരണം
സവ്കിേതായം 'സ്റ്റുഡെ് സലഫ് സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ് സിസ്റ്റം
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കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ'
അവ്തരിപിചതിന്
കശഷം
വ്ിശദാംശങ്ങള്
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്റമന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
പൂർണ്ണമാേി
അക്കൗെ്
ന്റെയ്യാത്ത
ഉത്തര
പുസ്തകങ്ങളുന്റട
ുരുപകോഗത്തിന്റനതിന്റര പഴുതടച്ചുള്ള സുരക്ഷ്ാ സംവ്ിധാനങ്ങന്റോന്നും
ഇകപാഴും നിലവ്ിലിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. 297 പരീക്ഷ്ാ കകന്ദ്രങ്ങേില്
48 എണ്ണത്തിന്റെ (16.16 ശതമാനം) പരികശാധന മാത്രമാണ് ഇതുവ്ന്റര
(2022 മാർച് 30) പൂർത്തിോേന്റതന്നും ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.

4.5.

ഉത്തരകെലോസുകള് കോണോതോയത്

മൂലയനിർണ്ണേ
പ്രക്രിേയന്റട
പല
ഘേങ്ങേിലും
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
ഉത്തരക്കടലാസുകള് കാണാതാേ സന്ദർഭങ്ങള് ഉൊേിരുന്റന്നന്ന്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. എന്നാല്, ചുവ്ന്റട വ്ിശദീകരിചിരിക്കുന്നതുകപാന്റല മിക്ക
കകസുകേിലും സർവ്കലാശാല ഗൗരവ്മുള്ള നടപടികന്റോന്നും സവീകരിചില്ല.
4.5.1.

സര്വകലോശോലയില് നിന്ന് നഷ്ടടപട ഉത്തരകെലോസുകള്

പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ലിന്റല എോം അദ്ധയാേം അനുസരിച്, "ഒരു ഉത്തര പുസ്തകം
നഷ്ടന്റപോല്, അതത് കയാമ്പില് കജാലി ന്റെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവ്നക്കാരും
ഒന്നികചാ ഒറ്റന്റയ്ക്കാറ്റകയ്ക്കാ വ്ീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവ്ാദികോേിരിക്കും. ശിക്ഷ്േില്
ന്റസന്ഷർ അന്റല്ലങ്കില് സസ്ന്റപന്ഷന് ചുമത്തുന്നതും ഉള്ന്റപകേക്കാം".
അതത് കയാമ്പില് കജാലി ന്റെയ്യുന്ന ജീവ്നക്കാരില് നിന്ന് ഓകരാ കപപറിനും
`5,000 വ്ീതം പിഴ ഈടാക്കണം. കൂടാന്റത, ഒരു പരികശാധകന്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
ഉത്തരപുസ്തകം
തിരിന്റക
നല്കുന്നതില്
പരാജേന്റപോല്,
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
എക്സാമിനറുന്റട
ചുമതലകള്
ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതില് നിന്ന് ശാശവതമാേി ഡീബാർ ന്റെയ്യന്റപടും. കൂടാന്റത
കാണാതാേ / കകടാേ ഓകരാ കപപറിനും `5,000 പിഴ ചുമത്തുകയം ന്റെയ്യും.
ശിക്ഷ്േില് അധയാപകരുന്റട നിേമനം/പ്രകമാഷന് തടഞ്ഞുവ്യ്ക്കുന്നതും
ഉള്ന്റപകേക്കാം. ഉത്തരക്കടലാസ് വ്ീന്റെടുക്കാന് പറ്റാത്തതാന്റണന്ന്
കന്റെത്തുകോന്റണങ്കില്, പരീക്ഷ്ാ ഫീസ് ഈടാക്കാന്റത തന്റന്ന അകത
കീമിനും സിലബസിനും അനുസൃതമാേി വ്ീണ്ടും പരീക്ഷ് എഴുതാന്
വ്ിദയാർഥിക്ക് മന്ററ്റാരു അവ്സരം നല്കാം.
2013-14 മുതല് 2020-21 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില്, 98 വ്ിദയാർഥികളുന്റട (19
പരീക്ഷ്കള്)
ഉത്തരക്കടലാസുകള്
സർവ്കലാശാലേില്
നിന്ന്
കാണാതാേതാേി റികപാർേ് ന്റെയ്യന്റപട്ടു. അനുബന്ധം 4.4, അനുബന്ധം
4.5 എന്നിവ്േില് വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നതുകപാന്റല സർവ്കലാശാല,
കകാകേജ്, എക്സാമിനർ എന്നിവ്രില് നിന്നും ഉത്തരക്കടലാസുകള്
നഷ്ടന്റപേിട്ടുെ്. ഒരു സന്ദർഭത്തില് ന്റതറ്റു ന്റെയ്ത ഉകദയാഗസ്ഥനില് നിന്നും
പുനഃപരീക്ഷ് നടത്തുന്നതിനുള്ള തുകോേ `10,000 ഈടാക്കാന്
തീരുമാനിചന്റതാഴിന്റക മന്ററ്റാന്നിലും ന്റതറ്റ് ന്റെയ്ത ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റര
നടപടിന്റേടുത്തിേില്ലാേിരുന്നുന്റവ്ന്ന് പരികശാധനേില് കന്റെത്തി. ന്റതറ്റു
ന്റെയ്ത ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റരയള്ള നടപടികള്, താക്കീത് നല്കല്/
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

പരീക്ഷ്ാ
ഡൂേിേില്
പരിമിതന്റപടുത്തി.

നിന്ന്

ഡീബാർ

ന്റെയ്യല്

എന്നിവ്േില്

കകാകേജുകള് ഉത്തരക്കടലാസുകള് പായ്ക്ക് ന്റെയ്യുകമ്പാള് പരീക്ഷ്ാ
മാനുവ്ലിന്റല നിർകദ്ദശങ്ങള് പാലിക്കാത്തതാണ് ഉത്തരക്കടലാസുകള്
നഷ്ടന്റപടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021
ഡിസംബർ
13).
അശ്രദ്ധമാേി
സകകാരയം
ന്റെയ്യുന്ന
മൂലയനിർകണ്ണതാക്കള്ന്റക്കതിന്റര
സിന്ഡികക്കറ്റ്
തീരുമാനിക്കുന്ന
നടപടികള് സവീകരിക്കുന്റമന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട
പ്രവ്ർത്തനങ്ങന്റേക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ് ഉള്ന്റപേ 2010 മാർച് 31-ന് അവ്സാനിച
വ്ർഷകത്തയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ ആെ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ
(സിവ്ില്) റികപാർേ് െർച ന്റെയ്തകപാള് പബ്ലിക് അക്കൗെ്സ് കമ്മിറ്റി 201114-ന്റല 43-ാമത് റികപാർേില് സർവ്കലാശാലേിന്റല ഉത്തര പുസ്തകങ്ങള്
നഷ്ടന്റപേതിന് ഉത്തരവ്ാദികോേ ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റര സവീകരിച
അചടക്ക നടപടികളുന്റട വ്ിശദാംശങ്ങള് നല്കാന് ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ
വ്കുപിന്
നിർകദ്ദശം
നല്കിേിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും
ഉത്തരക്കടലാസ്
നഷ്ടമാവന്ന നിരവ്ധി കകസുകള് ഇകപാഴും റികപാർേ് ന്റെയ്യന്റപടുന്നതും
ബന്ധന്റപേ ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റര ഒരു നടപടിയം സവീകരിക്കാത്തതും
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള
ഗൗരവ്മില്ലാേ്മ
ചൂെിക്കാണിക്കുന്നു.

4.6.

െോബുട്ലഷന്
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറില്
നിയന്ത്രണങ്ങള് ഇല്ലോത്തത്

പരയോപ്തമോയ

കാലങ്ങോേി സർവ്കലാശാലേില് തന്റന്ന വ്ികസിപിച (2001 മുതല്)
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ഉപകോഗിചാണ് സർവ്കലാശാലേിന്റല
ടാബുകലഷന് ന്റസക്ഷ്നുകള് പരീക്ഷ്ാ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകള് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
പരീക്ഷ്ാ കൺകോേറുന്റട ഐ.ടി ന്റസല് സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന, 2016-21
കാലേേവ്ിന്റല റഗുലർ കകാഴ്സുകളുന്റട 18 ടാബുകലഷന് ഡാറ്റാകബസുകേില്
11 എണ്ണം ഓഡിറ്റ് വ്ിശകലനം ന്റെേ്തു.
സർവ്കലാശാല നല്കിേ ബാക്കപ് ഡാറ്റയന്റട വ്ിശകലനത്തില് നിന്നും
താന്റഴപറയന്ന കപാരാേ്മകള് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു •

പരികശാധിച ഒരു ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിലും വ്ർക്ക്കലാ
അംഗീകാരരീതി (താഴന്റത്ത അധികാരിേില് നിന്നും ഉേർന്ന
അധികാരിേികലക്ക് ഫേല് സകമാറ്റം ന്റെയ്യുന്നതിനു തത്തുലയമാേ
ഡിജിറ്റല് രീതി) ഉള്ന്റപടുത്തിേിേില്ല. യൂസർ ന്റനേിമും പാസ് കവ്ഡും
അടിസ്ഥാനമാക്കിേ
നിേന്ത്രണം
മാത്രമാണ്
ഉള്ന്റപടുത്തിേിരുന്നത്.
വ്ലിേ അേവ്ിലുള്ള ഡാറ്റ, കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സംവ്ിധാനത്തിന്റെ
സങ്കീർണ്ണത, ജീവ്നക്കാരുന്റട കുറവ്്, 2001 ല് വ്ികസിപിന്റചടുത്ത
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റന അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
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എന്നിവ്ോണ് വ്ർക്ക് കലാ അംഗീകാര രീതി കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില്
ഉള്ന്റപടുത്താന്
കഴിോത്തതിന്
കാരണമാേി
സർക്കാർ
മറുപടിേില് പറഞ്ഞത് (2021 ഡിസംബർ 13). സ്റ്റുഡെ് സലഫ്
സസക്കിള്
മാകനജ്ന്റമെ്
സംവ്ിധാനന്റമന്ന
നിർദ്ദിഷ്ട
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
സംവ്ിധാനം
വ്ർക്ക്കലാ
അംഗീകാര
രീതിേിലധിഷ്ഠിതമാേിരിക്കുന്റമന്നും സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
•

ഒരു വ്ിദയാർഥിയ്ക്ക് അവ്സാന ന്റസമസ്റ്റർ മൂലയനിർണ്ണേത്തില്
ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് ([ടി_മാർക്ക്] കടബിേില് ഉള്ള), കഗ്രസ് മാർക്ക്/
കമാഡകറഷന്
അന്റല്ലങ്കില്
പുനർമൂലയനിർണ്ണേം/
സൂക്ഷ്്മപരികശാധന
എന്നിവ്യന്റട
അടിസ്ഥാനത്തില്
പരിഷ്കരിക്കാവന്നതും
കനരന്റത്തയൊേിരുന്ന
മാർക്ക്
ന്ററകക്കാർഡ് കലാഗികലയ്ക്ക് മാറ്റാവന്നതുമാണ്. കാരണങ്ങന്റോന്നും
കരഖന്റപടുത്താത്തതിനാല് ([ടി_മാർക്ക്] കടബിേിലും കലാഗിലും)
മാർക്കിലുൊേ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം കന്റെത്താന് കഴിേില്ല. ഇത്
സംവ്ിധാനം ുരുപകോഗം ന്റെയ്യാന് സാധയതയള്ളതാക്കുന്നു.
കടബിള് ന്റലവ്ല് കലാക്കുകള് (പരീക്ഷ് രജിസ്കേഷനിലും മാർക്കിന്റെ
വ്ിശദാംശങ്ങേിലും
അനധികൃതമാേി
കടന്നുകേറുന്നത്
തടയന്നതിന് കവ്െി) ബാക്ക്എന്ഡില് കൂടി മറികടക്കുന്നതിലൂന്റട
വ്ിദയാർഥികളുന്റട പരീക്ഷ്ാ രജിസ്കേഷനിലും മാർക്ക് വ്ിവ്രങ്ങേിലും
തിരുത്തലുകള് വ്രുത്താന്റമങ്കിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളുന്റട കലാഗ്
വ്ിവ്രങ്ങള് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം കലാഗ് വ്ിവ്രങ്ങള് മാർക്ക്
തിരുത്തല്
കന്റെത്തുന്നതിനും
തടയന്നതിനും
അതയന്ത്ാകപക്ഷ്ിതമാണ്.
ബാക്ക്എന്ഡിലൂന്റട ഒരിക്കലും മാർക്ക് കരഖന്റപടുത്തല് കലാക്ക്
തുറന്നിേിന്റല്ലന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ 13).
ഫേലുകളുന്റട രൂപത്തില് ലഭിച പരീക്ഷ്ാകൺകോേറുന്റട പ്രകതയക
ഉത്തരവകളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
െെ്
എന്ഡ്
ഇെർകഫസുകള് ഇതിനാേി ഉപകോഗിചത്. മാർക്കിലുള്ള എല്ലാ
മാറ്റങ്ങളും ഏതു സമേത്തും വ്ീന്റെടുക്കാവന്നതാണ്. ന്റഡപൂേി
രജിസ്ോർ
തലത്തിന്റല ഉപകോക്താക്കള്ക്കായള്ള
മാർക്ക്
അൺകലാക്കിങ്ങ് ഇെർകഫസില് കലാഗിങ്് അടുത്തിന്റടോേി
പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മമാക്കിേിട്ടുന്റെന്നും
മാർക്കിന്റല
ഇത്തരം
മാറ്റങ്ങളുമാേി ബന്ധന്റപേ അഭിപ്രാേങ്ങള് കരഖന്റപടുത്താന്
സർവ്കലാശാല പദ്ധതിേിടുന്നുന്റെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
കഗ്രസ് മാർക്ക് കെർക്കാനുള്ള ഓൺസലന് സംവ്ിധാനം
നിലവ്ിലിന്റല്ലന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. വ്ിദയാർഥികേില് നിന്നും
കനരിേ്
ലഭിക്കുന്ന
അകപക്ഷ്കള്
പരികശാധിച്
പരീക്ഷ്ാ
കൺകോേറില് നിന്നും നിശ്ചിത ഉത്തരവകള് കനടിേകശഷം
ബന്ധന്റപേ
ന്റസക്ഷ്നുകള്
നിശ്ചിത
ഇെർകഫസുകേിലൂന്റട
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സംവ്ിധാനത്തില് കഗ്രസ് മാർക്ക് കരഖന്റപടുത്തും.
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കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സ്ഥാപിചതിനു കശഷം കവ്െ സാകങ്കതിക
സഹാേങ്ങള് നല്കുന്ന കപ്രാഗ്രാമർമാർക്ക് ഡാറ്റാകബസില്
പൂർണ്ണമാേ ആക്സസ് ഉൊേിരിക്കുന്നതിനാലും ഏറ്റവം ഉേർന്ന
പ്രിവ്ികലജുകള് ഉൊേിരിക്കുന്നതിനാലും മാർക്ക് കലാക്കും കലാക്ക്
റിലീസും
െെ്
എന്ഡ്
ഇെർകഫസില്
മാത്രം
പരിമിതമല്ലാത്തതിനാലും
മറുപടി
നയാേീകരിക്കാനാവ്ില്ല.
മാർക്കിലുൊവന്ന വ്യതയാസങ്ങള് കലാഗുന്റെയ്ത് സൂക്ഷ്ിന്റചങ്കിലും
മാറ്റങ്ങള്ക്കിടോക്കിേ കാരണങ്ങള് കരഖന്റപടുത്തിേില്ല. കൂടാന്റത
കഗ്രസ്
മാർക്ക്
കെർക്കുന്നതിന്
അംഗീകാരം
നല്കുന്നതിനാവ്ശയമാേ മാറ്റങ്ങള് ഇകത വ്ന്റര കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
കകാഡില് വ്രുത്തിേിേില്ല.
മുകേില് വ്യക്തമാക്കിേിട്ടുള്ളതുകപാന്റല സർവ്കലാശാല ഉപകോഗിക്കുന്ന
വ്ിവ്ിധ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകള്ക്ക് നിരവ്ധി കപാരാേ്മകള് ഉൊേിരുന്നു.
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
മാർക്കിന്റല
അനധികൃത
മാറ്റങ്ങള്ക്കിടോക്കിേ
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല
കപാരാേ്മകളുന്റട
ഗുരുതരാവ്സ്ഥ
ചുവ്ന്റട
വ്ിവ്രിചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ്ത്തില് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം (ചുവ്ന്റടയള്ള
വ്സ്തുതകള്
പ്രാഥമിക
അകനവഷണസമിതി
റികപാർേികെയം
വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതി റികപാർേികെയം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ).
2018 ജനുവ്രിേിലും നവ്ംബറിലും ബി.ബി.എ ബിരുദ കകാഴ്സിന്റല
ഫിനാന്ഷയല് അക്കൗെിംഗ് എന്ന വ്ിഷേത്തിന്റെ പരീക്ഷ് എഴുതി
പരാജേന്റപേ ഒരു വ്ിദയാർഥിയന്റട 2019 നവ്ംബറിന്റല സപ്ലിന്റമെറി
പരീക്ഷ്യ്ക്ക് തനിയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്യാന് കഴിഞ്ഞിന്റല്ലന്ന പരാതി പരികശാധിച
(2019 ഒകക്ടാബർ), ഐ.ടി ന്റസല് ഇ.എസ് - I ന്റസക്ഷ്ന്റന അറിേിചത്
പ്രസ്തുത വ്ിദയാർഥി 2016 ഡിസംബറില് തന്റന്ന വ്ിജേിചിരുന്നുന്റവ്ന്നാണ്.
2016 ഡിസംബറില് വ്ിജേിച ഒരു വ്ിദയാർഥിയ്ക്ക് 2018 ജനുവ്രിേിലും
നവ്ംബറിലും എങ്ങന്റന പരീക്ഷ്േില് പന്റങ്കടുക്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്ന്
പരികശാധിക്കാന്റത, ഇ.എസ് - I ന്റസക്ഷ്ന്, വ്ിദയാർഥിയന്റട ന്റപ്രാസഫലില്
മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ് കലാഡ് ന്റെേ്തു.
തുടർന്ന്, മറ്റു കുറച്ചു വ്ിദയാർഥികള് സമാന പ്രശ്നങ്ങളുമാേി ഇ.എസ് - I
ന്റസക്ഷ്ന്റന
സമീപിചകപാള്,
ന്റസക്ഷ്ന്
ടാബുകലഷന്
ഷീറ്റുകള്
പരികശാധിച്ചു. പരികശാധനേില്, 'പാസ് ' കബാർഡ് നിശ്ചേിച 2016
ഡിസംബറിന്റല
കകാർ
കപപറുകളുന്റട
കമാഡകറഷനില്
മാറ്റം
വ്രുത്തിേിരുന്നതാേി
ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു
(ബി.ബി.എ
കകാഴ്സിന്റെ
കാരയത്തില് ആറില് നിന്നും 10 ആയം, ബി.സി.എ കകാഴ്സിന്റെ കാരയത്തില്
രെില് നിന്നും എോയം ബി.എസ്.സി ഇലകക്ട്രാണിക്സിന്റെ കാരയത്തില്
നാലില് നിന്നും ആറ് ആയം).
സവ്സ് ൊന്സലർ ത്രിതല അകനവഷണത്തിന് ഉത്തരവ്ിട്ടു (2019 നവ്ംബർ
13). കരിേർ അധിഷ്ഠിത കപ്രാഗ്രാമുകളുന്റട 16 കപപറുകളുന്റട കമാഡകറഷനില്
അനാവ്ശയ വ്ർദ്ധനവ്് വ്രുത്തിേതാേി നിരീക്ഷ്ിച്ചു. വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതിയന്റട
ശിപാർശയന്റട
(2019
നവ്ംബർ
21)
അടിസ്ഥാനത്തില്
23
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് നല്കിേ ബിരുദം റദ്ദാക്കാന് സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു
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(2020 ഏപ്രില്). ഇതിനാേി കെർന്ന ന്റസനറ്റിന്റെ പ്രകതയകകോഗം (2021
ആഗസ്റ്റ്
26)
സർവ്കലാശാലാ
സ്റ്റാറ്റൂേ്സിന്റെ
കഭദഗതി
അംഗീകരിക്കുകയം ബഹുമാനന്റപേ ൊന്സലറുന്റട അംഗീകാരത്തിന്
സമർപിക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയം ന്റെേ്തു. കമാഡകറഷന് മാർക്ക്
പുതുക്കുന്നതുമാേി ബന്ധന്റപേ കസാഴ്സ് കകാഡിന്റല ഗുരുതമാേ പിഴവ്്
വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതി ചൂെിക്കാേി. കമല്പറഞ്ഞ പിഴവ്് കാരണം, പ്രസ്തുത
കമ്പൂേർ
കപ്രാഗ്രാം
പ്രവ്ർത്തിപിചകപാള്
കകാഴ്സിന്റെ
എല്ലാ
വ്ർഷങ്ങേികലയം എല്ലാ ന്റസമസ്റ്ററുകേികലയം (ഒകര വ്ിഷേകകാഡുള്ള)
കമാഡകറഷന് മാറ്റം വ്ന്നു.
വ്ിദഗ്ദ്ധ സമിതി റികപാർേ് (2019 നവ്ംബർ) പ്രകാരം, ഡാറ്റയ്ക്ക് കകന്ദ്രീകൃത
ഭരണ നിേന്ത്രണം ഇല്ലാേിരുന്നു. യൂസർ ന്റനേിമും പാസ് കവ്ഡും
ഉപകോഗിച്ചുള്ള സുരക്ഷ് മാത്രകമ ഉൊേിരുന്നുള്ളൂ എന്നു മാത്രമല്ല
സർവ്കലാശാല
സുരക്ഷ്ാ
കപ്രാകോകക്കാളുകള്
ഒന്നും
തയ്യാറാക്കിേിേില്ലാത്തതിനാല് യൂസർ ഐ.ഡി ഏന്റതങ്കിലും കപ്രാകോകക്കാള്
അനുസരിച്ചുള്ളതാേിരുന്നില്ല.
പാസ് കവ്ഡ്
കലാഗ്
രജിസ്റ്റർ
സൂക്ഷ്ിചിേില്ലാേിരുന്നു. കൂടാന്റത 2019 നവ്ംബർ 16-ന് ഇ.എസ്
ന്റസക്ഷ്നുകേിന്റല 39 ജീവ്നക്കാർക്കാേി 68 പാസ് കവ്ഡുകള്
ഉപകോഗത്തിലുൊേിരുന്നു. വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതി നല്കിേ (2019 നവ്ംബർ) 11
ശിപാർശകേില് ഏന്റഴണ്ണം നാേിതുവ്ന്റരയം നടപാക്കിേിേിന്റല്ലന്ന ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ണം
(2021
ന്റസപ്റ്റംബർ)
അനുബന്ധം
4.6-ല്
വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നു.
കമാഡകറഷന്റെ കപരില് മാർക്കില് വ്യതിോനം വ്രുത്തുന്ന അവ്സരത്തില്
പ്രസ്തുത പരീക്ഷ്ാ കൂന്റട കണക്കിന്റലടുക്കുന്നതില് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
സംവ്ിധാനം പരാജേന്റപേതാേി സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ
13). കമാഡകറഷനില് മാറ്റം വ്രുത്തുന്നതിനുള്ള ന്റമാഡൂേില് മാത്രമാണ്
പിഴവ്് സംഭവ്ിചത്, അത് വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതി റികപാർേിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
തിരുത്തുകയം ന്റെേ്തു.
വ്ിദഗ്ദ്ധസമിതിയന്റട റികപാർേിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല
പിഴവ്് തിരുത്തിന്റേന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിന്റചങ്കിലും, പിഴവ്് സംഭവ്ിച
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റെ സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ് ഉള്ന്റപന്റടയള്ള വ്ിദഗ്ദ്ധ സമിതിയന്റട
11 ശിപാർശകേില് ഏഴ് എണ്ണം നടപിലാക്കുന്നതിന്റന സംബന്ധിച്
മറുപടിേില് മൗനം പാലിക്കുന്നു.

4.7.

പുനര്മൂലയനിര്ണയത്തിടല കോലതോമസം

പരീക്ഷ്ാ
മാനുവ്ല്
അനുസരിച്,
പുനർമൂലയനിർണ്ണേത്തിനുള്ള
അകപക്ഷ്കള് സവീകരിച അവ്സാന തീേതി മുതല് 60 ദിവ്സത്തിനകം
പുനർമൂലയനിർണ്ണേ പ്രക്രിേകള് പൂർത്തിോക്കണം. സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
കകാഴ്സുകന്റേ സംബന്ധിച് 49,914 കരഖകള് പരികശാധിചതില്, 2016-21
കാലേേവ്ിന്റല 44,613 കകസുകേില് (89 ശതമാനം) പുനർമൂലയനിർണ്ണേം
പൂർത്തിോക്കാന് 60 ദിവ്സത്തിലധികം സമേന്റമടുത്തതാേി ഓഡിറ്റ്
കന്റെത്തി. പുനർമൂലയനിർണ്ണേഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാേി 22,780
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

കകസുകേില് 61 മുതല് 120 ദിവ്സം വ്ന്റരയം 14,072 കകസുകേില് 121 മുതല്
240 ദിവ്സം വ്ന്റരയം 7,761 കകസുകേില് 241 മുതല് 597 ദിവ്സം വ്ന്റരയം
സമേന്റമടുത്തു.
ഉത്തരക്കടലാസുകളുന്റട പുനർമൂലയനിർണ്ണേത്തിനുള്ള അസാധാരണമാേ
കാലതാമസവം അതിലൂന്റട വ്ിദയാർഥികള്ക്കുൊകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
ഒഴിവ്ാക്കുന്നതിന് സർവ്കലാശാലയന്റട പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ലില് വ്ിഭാവ്നം
ന്റെയ്തിരിക്കുന്നതുകപാന്റല ഉത്തരക്കടലാസുകളുന്റട പുനർമൂലയനിർണ്ണേം
സമേബന്ധിതമാേി പൂർത്തിോക്കണന്റമന്ന്, 2010 മാർച് 31-ന്
അവ്സാനിച വ്ർഷകത്തയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയന്റട കംപ് കോേർ ആെ് ഓഡിറ്റർ
ജനറലിന്റെ (സിവ്ില്) റികപാർേില് ഉള്ന്റപേ 'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട
പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ് െർച ന്റെയ്തകപാള്
പി.എ.സി ശക്തമാേി അഭിപ്രാേന്റപേിരുന്നു.
പുനർമൂലയനിർണ്ണേത്തിന്റല
കാലതാമസം
നിമിത്തം
അന്ത്ിമ
ഫലപ്രഖയാപനം സവ്കുന്നത് വ്ിദയാർഥികളുന്റട ഭാവ്ി വ്ിദയാഭയാസ/ന്റതാഴില്
സാധയതകന്റേ ബാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലതാമസം, സർവ്കലാശാല
നല്കുന്ന വ്ിദയാഭയാസ കസവ്നങ്ങളുന്റട ഗുണനിലവ്ാരകത്തയം കമാശമാേി
ബാധിക്കുന്നു.
വ്ിവ്ിധ സ്ഥലങ്ങേില് നിന്ന് ഉത്തരക്കടലാസുകള് കശഖരിക്കുന്നതിനും
ആദയമൂലയനിർണ്ണേം നടത്തിേ മൂലയനിർകണ്ണതാവ്ില് നിന്നും വ്യതയസ്തനാേ
പുതിേ ഒരു മൂലയനിർകണ്ണതാവ്ിന് ഉത്തരക്കടലാസ് നല്കിന്റേന്ന്
ഉറപാക്കുന്നതിനും കവ്െ സമേം, കകാവ്ിഡ് മഹാമാരി എന്നിവ്
കാരണമാണ്
പുനർമൂലയനിർണ്ണേത്തില്
ഓഡിറ്റ്
ചൂെിക്കാണിച
കാലതാമസമുൊേന്റതന്ന് സർക്കാർ മറുപടിേില് പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021
ഡിസംബർ). കകന്ദ്രീകൃത മൂലയനിർണ്ണേ കയാമ്പുകളും കൂ.ആർ കകാഡു ന്റെയ്ത
ഉത്തരപുസ്തകങ്ങളും
സ്റ്റുഡെ്
സലഫ്
സസക്കിള്
മാകനജ്ന്റമെ്
സംവ്ിധാനത്തിന്റല പ്രകതയക ന്റമാഡൂളും പുനർമൂലയനിർണ്ണേ പ്രക്രിേ
കവ്ഗത്തിലാക്കുന്റമന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു.

4.8.

സര്ടിഫികറ്റുകളടെ വിതരണം

4.8.1.

സര്ടിഫികറ്റുകള് നല്കുന്നതിടല കോലതോമസം

അസ്സല് ഡിഗ്രി സർേിഫിക്കറ്റുകള് കൃതയസമേത്ത് നല്കുന്നതുമാേി
ബന്ധന്റപേ യ.ജി.സി നിർകദ്ദശങ്ങള് പാലിച്ചുന്റകാെ്, അകപക്ഷ് സവീകരിച
തീേതി
മുതല്
15
ദിവ്സത്തിനകം
ഡിഗ്രി
സർേിഫിക്കറ്റുകള്
അേച്ചുന്റകാടുത്തിട്ടുന്റെന്ന്
ഉറപ്പവ്രുത്താനും
കാലതാമസത്തിന്
ഉത്തരവ്ാദികോേവ്ർന്റക്കതിന്റര നടപടിന്റേടുക്കാനും സവ്സ് ൊന്സലർ
ഉത്തരവ്ിടുകയം (2016 ജൂസല) അതനുസരിച് ഒരു സർക്കുലർ
പുറന്റപടുവ്ിക്കുകയം ന്റെയ്തിരുന്നു (2016 ജൂസല 30).
ഓഡിറ്റിന് നല്കിേ വ്ിശദാംശങ്ങള് അനുസരിച് 2016-17 മുതല് 2019-20
വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ികലക്ക് ബി.എ (വ്ാർഷികം), എം.ബി.എ, ബി.ആർക്,
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എം.സി.എ, എം.ന്റടക്, പുനഃക്രമീകരിച ബി.ന്റടക് പാർേ് സടം എന്നീ
കകാഴ്സുകള്ക്കാേി ലഭിച 16,796 അകപക്ഷ്കേില് 707 സർേിഫിക്കറ്റുകള്
മാത്രമാണ്
(നാല്
ശതമാനം)
നിശ്ചിത
15
ദിവ്സത്തിനുള്ളില്
നല്കിേിട്ടുള്ളത്. 3,537 സർേിഫിക്കറ്റുകള് (21 ശതമാനം) ഒരു
മാസത്തിനുള്ളിലും 12,238 സർേിഫിക്കറ്റുകള് (73 ശതമാനം) ആറ്
മാസത്തിനുള്ളിലും 209 സർേിഫിക്കറ്റുകള് ഒരു വ്ർഷത്തിനുള്ളിലും വ്ിതരണം
ന്റെേ്തു. 105 കകസുകേില് കാലതാമസം ഒരു വ്ർഷം കവ്ിഞ്ഞു.
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് സർവ്കലാശാലേില് നിന്നും സർേിഫിക്കറ്റുകള്
നല്കുന്നതിനുള്ള
സമേം
ചുരുക്കുന്നതിനാേി
കസവ്നാവ്കാശ
നിേമത്തിന്റെ കരട് സിന്ഡികക്കറ്റ് അംഗീകരിചതാേി സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). സർേിഫിക്കറ്റുകള് േഥാസമേം വ്ിതരണം
ന്റെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവകള് സർവ്കലാശാല പുറന്റപടുവ്ിചിട്ടുന്റെങ്കിലും,
നാേിതുവ്ന്റര (2021 ഡിസംബർ) അത് നടപാക്കിേിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റിന്റെ
ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
4.8.2.

ഡിഗ്രി സര്ടിഫികറ്റ് നല്കുന്നതിന് ഫോസ്റ്റ് രോക് സംവിധോനം
നെപോകോത്തത്

ഈ
റികപാർേിന്റെ
ഖണ്ഡിക
4.8.1-ല്
സർവ്കലാശാലയന്റട
സർേിഫിക്കറ്റുകള്
വ്ിതരണം
ന്റെയ്യുന്നതിന്റല
കാലതാമസം
പരാമർശിചിട്ടുെ്. അകപക്ഷ് സവീകരിച് ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങള്ക്കുള്ളില്
`1,000 അധിക ഫീസ് ഈടാക്കി കോഗയരാേ വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് ബിരുദ
സർേിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള ഫാസ്റ്റ് ോക്ക് സംവ്ിധാനം ഏർന്റപടുത്താന്
2016 ഒക്കടാബർ 21-ന് കെർന്ന സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിന്റചങ്കിലും
തീരുമാനം ന്റസനറ്റിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് (2021 മാർച്) വ്ചിേില്ലാത്തതിനാല്
ഇതുവ്ന്റര നടപാക്കിേിേില്ല.
ഫാസ്റ്റ്ോക്ക് സംവ്ിധാനം ഏർന്റപടുത്തുന്നത് വ്ിദയാർഥികള്ക്കിടേില്
വ്ികവ്െനം സൃഷ്ടികചക്കാന്റമന്നും അത് സർവ്കലാശാല പിന്തുടരുന്ന
ധാർമ്മിക തതവങ്ങള്ക്ക് കകാേം വ്രുത്തുന്റമന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി
(2021 ഡിസംബർ 13).
കകരേത്തിന്റല
മഹാത്മാഗാന്ധി
സർവ്കലാശാല
കപാന്റലയള്ള
സർവ്കലാശാലകേില് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ോക്ക് സംവ്ിധാനം ഇതിനകം
നിലവ്ിലുന്റെന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. കകരേ സർവ്കലാശാലേില് നിന്ന്
ബിരുദം
കനടുന്ന,
അസ്സല്
ഡിഗ്രി
സർേിഫിക്കറ്റുകള്
മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില്
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
സൗകരയം
പ്രകോജനന്റപടുകത്തെ
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
ഫാസ്റ്റ്
ോക്ക്
സംവ്ിധാനത്തിന്റെ അഭാവ്ം കദാഷകരമാേി ഭവ്ികചക്കാം. പ്രകതയകിച്ചും,
ഉന്നതപഠനത്തിന്/ കജാലി ലഭിക്കുന്നതുമാേി ബന്ധന്റപേ നടപടി
ക്രമങ്ങള്ക്ക് ഇത്തരം സൗകരയം ഉപകോഗപ്രദമാകും.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

4.9.

ഉപസംഹോരം

പരീക്ഷ്ാ
മാനുവ്ലില്
വ്ിഭാവ്നം
ന്റെയ്തിരിക്കുന്നതുകപാന്റല
ഉത്തരക്കടലാസുകളുന്റട
പുനർമൂലയനിർണ്ണേം
സമേബന്ധിതമാേി
പൂർത്തീകരിക്കണന്റമന്ന് പി.എ.സി നിർകദ്ദശിചിരുന്റന്നങ്കിലും പരീക്ഷ്ാ
നടത്തിപിലും
പരീക്ഷ്ാകപപറുകളുന്റട
പുനർമൂലയനിർണ്ണേത്തിലും
ഫലപ്രഖയാപനത്തിലും
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
കാലതാമസം
കനരിട്ടു.
കൊദയകപപർ നിർദ്ദിഷ്ട സിലബസിന് അനുസൃതമാന്റണന്ന് ഉറപാക്കാന് ഒരു
പരികശാധനാ കബാർഡ് ഉൊേിരുന്നിട്ടും 'സിലബസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള'
കൊദയങ്ങള് എന്ന പ്രശ്നം പരീക്ഷ്ാ സംവ്ിധാനന്റത്ത ബാധിക്കുന്നത്
തുടരുന്നു. പരീക്ഷ്ാ കകന്ദ്രങ്ങേില് കൊദയകപപർ പാക്കറ്റുകള് ന്റതറ്റാേി
തുറന്നത് പരീക്ഷ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയം ഇത് വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടുൊക്കുകയം ന്റെേ്തു. കകാകേജുകള്ക്കും പരീക്ഷ്ാകകന്ദ്രങ്ങള്ക്കും
നല്കിേിട്ടുള്ള
എഴുതാത്ത
ഉത്തരക്കടലാസുകള്
ുരുപകോഗം
ന്റെയ്യുന്നിന്റല്ലന്ന് ഉറപ്പ വ്രുത്താന് ആവ്ശയമാേ നിേന്ത്രണ നടപടികള്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
ഉൊേിരുന്നില്ല.
സർവ്കലാശാലേിന്റല
ഉത്തരക്കടലാസ്
നഷ്ടമാേതിന്
ഉത്തരവ്ാദികോേ
ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റരയള്ള അചടക്ക നടപടികളുന്റട വ്ിശദാംശങ്ങള്
പി.എ.സി, ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപില് നിന്നും ആവ്ശയന്റപേിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും
ഉത്തരക്കടലാസ് കാണാതാേ നിരവ്ധി സംഭവ്ങ്ങള് ഇകപാഴും റികപാർേ്
ന്റെയ്യുന്നുെ്.
ബന്ധന്റപേ
ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റര
നടപടിന്റേന്നും
സവീകരിക്കാത്തത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാലയന്റട
ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗൗരവ്മില്ലാേ്മന്റേ സൂെിപിക്കുന്നു. സർവ്കലാശാല
ഉപകോഗിക്കുന്ന ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന് നിരവ്ധി കപാരാേ്മകള്
ഉൊേിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വകമാ അല്ലാന്റതകോ ഉള്ള ഡാറ്റാ കൃത്രിമത്തിന്
ഇടോക്കുന്നു.
സർവ്കലാശാല
സർേിഫിക്കറ്റുകള്
നല്കുന്നതിലും
കാലതാമസമുൊേിരുന്നു.

4.10.
•

ശിപോര്ശകള്
വിദയോര്ഥികളടെ
ഭോഗുനിന്നു
ട്നോക്കുട്മ്പോഴുള്ള
അനിശ്ചിതതവങ്ങള്
കുറയ്ക്കുന്നതിന്,
പരീക്ഷോകലെര്
കര്ശനമോയി പോലിക്കുന്നുടെന്നും സമയബന്ധിതമോയി ഫലങ്ങള്
പ്രഖയോപിക്കുന്നുടവന്നും സര്വകലോശോല ഉറപോട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 4.1)
•

ട്കോട്ളജുകളിലും പരീക്ഷോ ട്കന്ദ്രങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കുന്ന എഴുതോത്ത
ഉത്തരകെലോസുകളടെ
പരിട്ശോധന
ട്വഗത്തിലോക്കുകയും
അവയുടെ
കോലികമോയ
അകൗെ്
സൂക്ഷിക്കുകയും
ടചട്യ്യെതോണ്.
എഴുതോത്ത
ഉത്തരകെലോസുകളടെ
ദുരുപട്യോഗത്തിനും
ഉത്തരകെലോസുകള്
നഷ്ടടപടതിനും
ഉത്തരവോദികളോയ ഉട്ദയോഗസ്ഥര്ടകതിടര അച്ചെക നെപെി
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സവീകരിക്കുന്ന
കോരയം
പരിഗണിട്കെതോണ്.

സര്കോര്/സര്വകലോശോല

(ഖണ്ഡികകള് 4.4-ഉം 4.5-ഉം)
•

വിദയോര്ഥികളടെ
പരീക്ഷോഫലത്തിടന്റ
സമട്യോചിതവം
കൃതയവമോയ പ്രഖയോപനത്തില് നിലവിലുപട്യോഗിക്കുന്ന െോബുട്ലഷന്
ട്പ്രോഗ്രോമുകളടെ
നിര്ണ്ണോയകമോയ
പങ്ക്
കണകിടലടുത്ത്,
നിലവിലുപട്യോഗിക്കുന്ന െോബുട്ലഷന് ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറകള്ക്
പകരമോയി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് ഒടരോറ്റ ആപ്ലിട്കഷന്
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര് ഉപട്യോഗിട്കെതോണ്. പുതിയ ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
സ്ഥോപിക്കുന്നതുവടര
നിലവിലുള്ള
െോബുട്ലഷന്
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടന
ആശ്രയിക്കുന്നത്,
വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുടെ
ശിപോര്ശകള് പോലിക്കുന്നുടെന്ന് ഉറപ്പവരുുകയും യഥോവിധി
അംഗീകരികടപട
ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും
ടചയ്തതിനുട്ശഷം ആയിരികണം.

(ഖണ്ഡിക 4.6)
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അദ്ധ്യോയം V
അെിസ്ഥോനസൗകരയങ്ങള്

5

5.1.

അെിസ്ഥോനസൗകരയങ്ങള്
മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്
അനുസൃതമോയുള്ള
സൗകരയങ്ങള് ലഭയമല്ലോത്തത്

അെിസ്ഥോന

ഓഡിറ്റ് ന്റെയ്ത കാലേേവ്ില് മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമാേി അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങളുന്റട
അപരയാപ്തത
താന്റഴപറയന്ന
സന്ദർഭങ്ങേില്
ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
5.1.1.

യൂണിട്വഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്സ് ഓഫ് ടെക്ട്നോളജിയിടലയും
യൂണിട്വഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്സ് ഓഫ് മോട്നജ്ടമന്റിടലയും
അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങള്

•

2009-ന്റല
യ.ജി.സി
മാനദണ്ഡങ്ങള്
(കകാകേജുകള്
സർവ്കലാശാലേില് അഫിലികേറ്റ് ന്റെയ്യുന്നതിനുള്ള) അനുസരിച്
സർവ്കലാശാലകകോട്
അഫിലികേറ്റ്
ന്റെയ്യുന്നതിന്
ഒരു
കകാകേജിന് ഭരണപരവം മറ്റ് പ്രവ്ർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിനായള്ള
ന്റകേിടങ്ങള് കൂടാന്റത ന്റമകോന്റപാേിറ്റന് നഗരത്തില് രെ് ഏക്കറില്
കുറോത്തതും മറ്റ് പ്രകദശങ്ങേില് അഞ്ച് ഏക്കറില് കുറോത്തതുമാേ
ഭൂമിയന്റട തർക്കരഹിത ഉടമസ്ഥതയം സകവ്ശാവ്കാശവം
ആവ്ശയമാണ്.
സർവ്കലാശാല 34 യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്സ് ഓഫ്
ന്റടക്കനാേജി (യ.ഐ.റ്റികള്) സവാശ്രേ രീതിേില് നടത്തുന്നു. ഈ
യ.ഐ.റ്റികള് ബി.ബി.എ, ബി.കകാം, ബി.എസ്.സി കമ്പൂേർ
സേന്സ് തുടങ്ങിേ ബിരുദ കകാഴ്സുകളും െില യ.ഐ.റ്റികള്
ബിരുദാനന്ത്ര ബിരുദ കകാഴ്സുകളും വ്ാഗ്ദാനം ന്റെയ്യുന്നു.
പരികശാധനേില് 19 യ.ഐ.റ്റികള്45 സവന്ത്ം ന്റകേിടത്തിലും ആറ്
യ.ഐ.റ്റികള്46 വ്ാടകന്റക്കേിടങ്ങേിലും അഞ്ച് യ.ഐ.റ്റികള്47
തകദ്ദശ
സവേംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുന്റട
ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള
48
ന്റകേിടങ്ങേിലും മൂന്ന് യ.ഐ.റ്റികള് സ്കൂള് ന്റകേിടങ്ങേിലും ഒരു
യ.ഐ.റ്റി49
വ്ിദയാഭയാസ
വ്കുപിന്റെ
ഉടമസ്ഥതേിലുള്ള
ന്റകേിടത്തിലുമാണ് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നന്റതന്ന് കന്റെത്തി.

45

46
47
48
49

യ.ഐ.റ്റി തിരുവ്നന്ത്പുരം, യ.ഐ.റ്റി പിരപന്കകാട്, യ.ഐ.റ്റി വ്ക്കം, യ.ഐ.റ്റി ന്റവ്ള്ളറട,
യ.ഐ.റ്റി കാഞ്ഞിരംകുേം, യ.ഐ.റ്റി കവ്േി, യ.ഐ.റ്റി ന്റതാേികക്കാട്, യ.ഐ.റ്റി മലേിന്കീഴ്,
യ.ഐ.റ്റി കോേികക്കാണം, യ.ഐ.റ്റി ന്റകാല്ലം, യ.ഐ.റ്റി പത്തനാപുരം, യ.ഐ.റ്റി ഏരൂർ,
യ.ഐ.റ്റി ന്റകാോരക്കര, യ.ഐ.റ്റി ന്റതന്മല, യ.ഐ.റ്റി മുഖത്തല, യ.ഐ.റ്റി ഇേിവ്, യ.ഐ.റ്റി
പറവൂർ, യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, കുരവ്ാറ്റ, യ.ഐ.റ്റി റീജിേണല് ന്റസെർ മുതുകുേം
യ.ഐ.റ്റി ന്റനയ്യാറ്റിന്കര, യ.ഐ.റ്റി കല്ലറ, യ.ഐ.റ്റി അഴൂർ, യ.ഐ.റ്റി പള്ളിക്കല്, യ.ഐ.റ്റി
അടൂർ, യ.ഐ.റ്റി മണ്ണടി
യ.ഐ.റ്റി ശാസ്താംകകാേ (വ്ാടകക്ക് ), യ.ഐ.റ്റി ആലപ്പഴ, യ.ഐ.റ്റി മണ്ണാകഞ്ചരി, യ.ഐ.റ്റി
ന്റെങ്ങന്നൂർ, യ.ഐ.റ്റി ൊരമംഗലം
യ.ഐ.റ്റി ഭരണിക്കാവ്്, യ.ഐ.റ്റി അരൂർ, യ.ഐ.റ്റി പത്തിയൂർ
യ.ഐ.റ്റി മാന്നാർ

67

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

സർവ്കലാശാലേില് അഫിലികേഷന് ന്റെയ്യുന്നതിന് മുന്കൂർ
വ്യവ്സ്ഥോേി, ന്റമകോന്റപാേിറ്റന് നഗരങ്ങേില് രെ് ഏക്കറും മറ്റ്
പ്രകദശങ്ങേില് അഞ്ച് ഏക്കറും ഭൂമിയന്റട ലഭയത, ന്റകേിടം,
അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള് തുടങ്ങിേ മാനദണ്ഡങ്ങള് കകാകേജുകള്
കപാലും പാലികക്കെിവ്രുകമ്പാള്, കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട
കീഴില് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന യ.ഐ.റ്റികളും അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട
മാനദണ്ഡങ്ങള് നയാേമായം പാലിക്കന്റപകടെതാേിരുന്നു.
ആന്റകയള്ള 34 യ.ഐ.റ്റികേില് ഒന്പത് യ.ഐ.റ്റികേില് നടത്തിേ
പരികശാധനേില്, അനുബന്ധം 5.1-ല് വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നതു
കപാന്റല വ്ിശ്രമമുറികള്, ന്റസമിനാർ ഹാളുകള്, കാെിന് ഹാളുകള്,
സലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് തുടങ്ങിേവ്യ്ക്കുള്ള മുറികളുന്റട കുറവന്റെന്ന്
കന്റെത്തി.
വ്ാടകന്റകേിടങ്ങേില് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന യ.ഐ.റ്റികള്ക്ക് അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങളുന്റട പരിമിതിയം സ്ഥലത്തിന്റെ കുറവം സുഗമമാേ
പ്രവ്ർത്തനത്തിന്
തടസ്സമാേി.
ഇക്കാരയം
യ.ഐ.റ്റികേിന്റല
പ്രിന്സിപല്മാർ സർവ്കലാശാലന്റേ അറിേിന്റചങ്കിലും പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കാന് നടപടികന്റോന്നും ഉൊേിേില്ല. കവ്േി യ.ഐ.റ്റി യന്റട
കാരയത്തില്, മതിോേ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുന്റട അഭാവ്ം മൂലം
2018-19 അധയേന വ്ർഷത്തില് പ്രകവ്ശനം കനടിേ വ്ിദയാർഥികള്
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് കകാഴ്സുകള് ഉകപക്ഷ്ിചതാേി ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു. 201920 കാലേേവ്ില് ഒരു വ്ിദയാർഥിന്റേയം പ്രകവ്ശിപിചിേില്ല.
ഗുണനിലാവ്രമുള്ള
വ്ിദയാഭയാസം
നല്കുന്നതിന്
മതിോേ
അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരു ആവ്ശയകതോണ്.
•

50

എ.ഐ.സി.ടി.ഇ അപ്രൂവ്ല് കപ്രാസസ് ഹാന്ഡ്ബുക്ക് 2019-20
അനുസരിച് മാകനജ്ന്റമെ് കകാഴ്സുകള് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്,
സാകങ്കതിക
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായള്ള
ഭൂമി,
ബില്റ്റ്-അപ്
ആവ്ശയകതകള്, കമ്പൂേർ, കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ, ഇെർന്റനറ്റ്, പ്രിന്റ്റർ,
ലകബാറേറി
ഉപകരണങ്ങള്
എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള
മാനദണ്ഡങ്ങള്
പാലിക്കണം.
സാകങ്കതിക
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അനിവ്ാരയവം
അഭിലഷണീേവമാേ ആവ്ശയകതകള്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്
അപ്രൂവ്ല് കപ്രാസസ് ഹാന്ഡ്ബുക്ക് അനുബന്ധം 4, 5, 6
എന്നിവ്േില് നല്കിേിരിക്കുന്നു. നിർബന്ധിത അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങളുന്റട
ലഭയതന്റേക്കുറിച്
ഓഡിറ്റ്
നടത്തിേ
പരികശാധനേില് രെ് യ.ഐ.എമ്മുകേില്50 (ഏഴ് എണ്ണത്തില്)
അനുബന്ധം 5.2-ല് വ്ിശദമാക്കിേിരിക്കുന്നതുകപാന്റല ഭൂമി,
ടൂകോറിേല്
മുറികള്,
കൊകദയാത്തര
കപപറുകള്
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
സ്കോങ്്
റൂമുകള്,
കമ്പൂേറുകള്
തുടങ്ങിേവ്യന്റട കുറവ്് കന്റെത്തി.

യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് മാകനജ്ന്റമെ് ആലപ്പഴേിലും അടൂരിലും
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ആവ്ശയമാേ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങേില്ലാന്റത യ.ഐ.എമ്മുകള്
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത് വ്ിദയാഭയാസ നിലവ്ാരന്റത്ത പ്രതികൂലമാേി
ബാധിക്കുകയം അതുവ്ഴി ഈ സ്ഥാപനങ്ങേില് പഠിക്കുന്ന
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
ഭാവ്ിന്റേ
ബാധിക്കുകയം
ന്റെയ്യും.
ഈ
യ.ഐ.എമ്മുകള്
ലാഭത്തില്
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന
സവാശ്രേസ്ഥാപനങ്ങോന്റണന്ന വ്സ്തുത കണക്കിന്റലടുത്ത് ഈ
സ്ഥാപനങ്ങേിന്റല
സൗകരയങ്ങള്
ന്റമചന്റപടുത്തി
കൂടുതല്
വ്ിദയാർഥികന്റേ പ്രകവ്ശനം കനടാന് കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്നതിന്
എല്ലാ നടപടികളും സവീകരികക്കെതാണ്.
യ.ഐ.റ്റികള്ക്കും
യ.ഐ.എമ്മുകള്ക്കും
സവന്ത്ം
ന്റകേിടങ്ങള്
ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് വ്ികസിപിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നടപടികള് ആരംഭിചതാേി സർക്കാർ (2021 ഡിസംബർ 13) മറുപടി
നല്കി. സർവ്കലാശാല കനരിേ് നടത്തുന്ന സവാശ്രേസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിന് 2021-22 ന്റല ബജറ്റ്
പ്രസംഗത്തില് ` ഒരു കകാടി വ്കേിരുത്തിേിട്ടുെ്.
5.1.2.

ട്കരള സര്വകലോശോല ലലബ്രറിയില്
സംവിധോനം നെപോകോത്തത്

െോര്ട്

കോര്ഡ്

കകരേ സർവ്കലാശാല സലബ്രറിേില് സ്മാർേ് കാർഡ് സംവ്ിധാനം എന്ന
പദ്ധതിയന്റട നടത്തിപിനാേി `50 ലക്ഷ്ത്തിന് കകരേ സർക്കാർ (ആഗസ്റ്റ്
2013) ഭരണാനുമതി നല്കി. എളുപത്തിലുള്ള വ്സ്തുവ്ിവ്രപേികാ
നിേന്ത്രണവം കസ്റ്റാക്ക് പരികശാധനയം കൂടാന്റത സമേം, ന്റെലവ്്,
അധവാനം എന്നിവ് ലാഭിക്കുക, സർക്കുകലഷന് കടബിളുകേിന്റല തിരക്ക്
കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിേവ്ോണ് പദ്ധതി വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്യുന്നത്. കരാർ പ്രകാരം
കപ്രാജക്റ്റിന് നാല് ഘേങ്ങളുെ്. സലബ്രറി മാകനജ്ന്റമെ് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
(ന്റക.ഒ.എച്.എ)
നടപിലാക്കല്,
കറഡികോ
െീകവന്സി
ഐഡെിഫികക്കഷന് ടാഗുകളുന്റട (ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി) വ്ിതരണവം
ടാഗിംഗും, അംഗതവകാർഡുകളുന്റട വ്ിതരണം സ്റ്റാഫ് കസ്റ്റഷന് സ്ഥാപിക്കലും
ന്റക.ഒ.എച്.ഏയമായള്ള ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി സംകോജനവം.
2017 മാർചില് കകരേ കസ്റ്ററ്റ് ഇലകക്ട്രാണിക്സ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് കകാർപകറഷന്
ലിമിറ്റഡിന്റന (ന്റകല്കോൺ) `49.70 ലക്ഷ്ത്തിന് പ്രവൃത്തി ഏല്പിച്ചു. കരാർ
പ്രകാരം, വ്ർക്ക് ഓർഡർ (2017 മാർച് 14) ലഭിച് 120 പ്രവൃത്തി
ദിവ്സങ്ങള്ക്കുള്ളില് ഈ സംവ്ിധാനം സർവ്കലാശാല സലബ്രറിേില്
സ്ഥാപിക്കുകയം കമ്മീഷന് ന്റെയ്യുകയം കവ്ണം.
ടാഗിംഗ് പൂർത്തിോക്കി സ്മാർേ് കാർഡുകള് അംഗങ്ങള്ക്ക് വ്ിതരണം
ന്റെയ്യുകയം ന്റെയ്താല് മാത്രന്റമ ഈ സംവ്ിധാനം നടപിലാക്കാന് കഴിയൂ
എന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി ടാഗിംഗിനാേി കന്റെത്തിേ
2,80,000 പുസ്തകങ്ങേില് 48,696 പുസ്തകങ്ങള് ഇനിയം ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി
ടാഗ് ന്റെകയ്യെതാേിട്ടുെ് (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ). കരാപ് കബാക്സ്, കികോക്,
സ്റ്റാഫ് കസ്റ്റഷന് എന്നിവ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കജാലി 2021 ന്റസപ്റ്റംബകറാന്റട
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മാത്രകമ ന്റകല്കോണിന് പൂർത്തിോക്കാനാകൂ. ന്റകല്കോണിന് `37.47
ലക്ഷ്ം നല്കിേതാേി ഓഡിറ്റ് ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു.
സ്മാർേ് കാർഡ് സംവ്ിധാനം നടപിലാക്കാന് 2013 ആഗസ്റ്റില് `50 ലക്ഷ്ം
അനുവ്ദിന്റചങ്കിലും മൂന്നരവ്ർഷത്തിനു കശഷമാണ് (2017 മാർച് ) പ്രവൃത്തി
ഏല്പിചത്. 2017 ജൂസലേില് പൂർത്തിോക്കി കമ്മീഷന് ന്റെകയ്യെ
കജാലികള്
നാലുവ്ർഷം
കഴിഞ്ഞിട്ടും
(2021
ആഗസ്റ്റ് )
പൂർത്തീകരിചിേിന്റല്ലന്നതും ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു. അതിനാല് സ്മാർേ് കാർഡ്
സംവ്ിധാനത്തിന്റെ കനേങ്ങള് ഇനിയം ോഥാർഥയമാേിേില്ല.
സ്മാർേ്
കാർഡുകളുന്റട
വ്ിതരണത്തിനാേി
കവകേഷനുകള്
ക്ഷ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിചതാേി സർക്കാർ (2021
ഡിസംബർ 13) മറുപടി നല്കി.
ഉപകോക്താക്കള്ക്കുള്ള സ്മാർേ് കാർഡുകളുന്റട വ്ിതരണം ഇകപാഴും
പൂർത്തിോകാത്തതിനാല്, ഭരണാനുമതി ലഭിച് എേ് വ്ർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും
പദ്ധതി അപൂർണമാേി തുടരുകോണ്.

5.2.

ആട്രോഗയപരിപോലന സൗകരയം

1978-ന്റല
കകരേ
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി
ഫസ്റ്റ്
ഓർഡിനന്സസ്സിന്റല
പതിന്റനാന്നാം അദ്ധയാേം അനുസരിച്, ഓകരാ വ്ിദയാർഥിയം താന്
അവ്സാനം പഠിച സ്കൂേികലാ കകാകേജികലാ നിന്നുള്ള ന്റമഡിക്കല്
പരികശാധനാ റികപാർകോ ന്റഹല്ത്ത് കാർകഡാ51 ഹാജരാക്കണം. ഓകരാ
വ്ിദയാർഥിയം സർവ്കലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കകാഴ്സികലക്കുള്ള പ്രകവ്ശന
സമേത്തും. കൂടാന്റത എല്ലാ ഒന്നിടവ്ിട്ടുള്ള വ്ർഷങ്ങേിലും ന്റമഡിക്കല്
പരികശാധനയ്ക്ക്
വ്ികധേരാകകെതുെ്.
സർവ്കലാശാല
എല്ലാ
വ്ിദയാർഥികേില്
നിന്നും
ന്റമഡിക്കല്
പരികശാധനാ
ഫീസ്
വ്ാങ്ങുന്നുന്റവ്ന്നും, 2016-2021 കാലേേവ്ില് ഇത് `10 മുതല് `50
വ്ന്റരോന്റണന്നും, സർവ്കലാശാല പിരിന്റചടുത്ത ആന്റക തുക `16.30
ലക്ഷ്ം52 ആന്റണന്നും ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. എന്നാല് അങ്ങന്റന സമാഹരിച
ഫെ് വ്ിദയാർഥികളുന്റട ന്റമഡിക്കല് പരികശാധനയ്ക്ക് ഉപകോഗിക്കാന്റത
സർവ്കലാശാല സവന്ത്ം അക്കൗെികലക്ക് വ്രവ വ്യ്ക്കുന്നതാേി ഓഡിറ്റില്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു. പരികശാധനേിലുള്ന്റപേ കാലേേവ്ില് വ്ിദയാർഥികള്ക്കാേി
ന്റമഡിക്കല് പരികശാധനകന്റോന്നും നടത്തിേിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.

51

52

പ്രതികരാധ കുത്തിവ്േ്പ് കരഖകള്, ദവിവ്ത്സര പരികശാധനകള്, ജനനം മുതലുള്ള ആകരാഗയ
പ്രശ്നങ്ങള്, കരാഗങ്ങള്, അവ്രുന്റട വ്േർചയമാേി ബന്ധന്റപേ പ്രശ്നങ്ങള്, കുേികളുന്റട നിലവ്ിന്റല
ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങളുന്റട വ്ിവ്രങ്ങള് എന്നിവ്യള്ന്റപന്റട വ്ിദയാർഥികളുന്റട പൂർണ്ണമാേ
ആകരാഗയകരഖകള് ഇതില് ഉൊേിരിക്കും.
2016-17 - `2.25 ലക്ഷ്ം, 2017-18 - `4.30 ലക്ഷ്ം, 2018-19 - `1.79 ലക്ഷ്ം, 2019-20 - `4.16 ലക്ഷ്ം,
2020-21 - `3.80 ലക്ഷ്ം
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സർവ്കലാശാലേിന്റല ജീവ്നക്കാർക്കും വ്ിദയാർഥികള്ക്കും അടിേന്ത്ര
പരിെരണം നല്കുന്നതിന് തിരുവ്നന്ത്പുരത്ത് കാരയവ്േം കാമ്പസിലും
ന്റസനറ്റ് ഹാള് (എസ്.എച് ) കാമ്പസിലും രെ് സർവ്കലാശാല
ആകരാഗയകകന്ദ്രങ്ങള് (യ.എച്.സി) പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നു. ഇതില് കാരയവ്േം
ആകരാഗയ കകന്ദ്രത്തില് മാത്രമാണ് കഡാക്ടറുന്റട കസവ്നം ലഭയമാേിരുന്നത്.
2017 മാർച് 31 വ്ന്റര പാേേം എസ്.എച് കയാമ്പസിന്റല യ.എച്.സിേില്
കഡാക്ടർമാരുന്റട കസവ്നം ലഭയമാേിരുന്നു. അതിനുകശഷം ഒരു നഴ്സിന്റെ
കസവ്നം ലഭയമാേിരുന്നു. നഴ്സ് വ്ിരമിചതിന് കശഷം, 2020 മാർച് മുതല്
ന്റസെർ പ്രവ്ർത്തനരഹിതമാണ്. കമല്ക്കൂര കൊർന്റന്നാലിക്കുന്ന ജീർണിച
ന്റകേിടത്തിലാണ് കാരയവ്േന്റത്ത യഎച്സി53 പ്രവ്ർത്തിചിരുന്നത്. എക്സ്-കറ,
ഇ.സി.ജി
ന്റമഷീനുകള്
േഥാക്രമം
2005,
2019
മുതല്
പ്രവ്ർത്തനരഹിതമാണ്.
യ.എച്.സിേില്
വ്ീല്ന്റെേറുകകോ
സ്ന്റേചറുകകോ ഓക്സിജന് സിലിെറുകകോ ഇല്ല ഉപകോഗിച സിറിഞ്ചുകള്
യ.എച്.സിേില് കൂേിേിേിരിക്കുന്നു.

െിത്രം 5.1: കാരയവ്േന്റത്ത സർവ്കലാശാല ആകരാഗയ കകന്ദ്രത്തിന്റല ജീർണിചതും
കൊർന്റന്നാലിക്കുന്നതുമാേ കമല്ക്കൂര, ഉപകോഗിച സിറിഞ്ചുകള് കൂേിേിേിരിക്കുന്നു.
06.09.2021-ന് ഓഡിറ്റ് പാർേി എടുത്ത െിതൃങ്ങള്.
53

ജീവ്നക്കാരുന്റട വ്ിശദാംശങ്ങള് - റസിഡെ് ന്റമഡിക്കല് ഓഫീസർ, നഴ്സ്, ന്റമഡിക്കല്
അറ്റന്ഡർ, കറഡികോഗ്രാഫർ, ലാബ് ന്റടക്നീഷയന്,ക്ലിനിക്കല് സസകക്കാേജിസ്റ്റ് (ഒന്ന് വ്ീതം)
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1978-ന്റല കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനന്സസ്സില് വ്ിഭാവ്നം
ന്റെയ്തിട്ടുള്ള ന്റമഡിക്കല് സാക്ഷ്യപത്രം / ആകരാഗയ കാർഡ് എന്നിവ്
വ്ിദയാർഥികേില് നിന്ന് കശഖരിക്കുന്നിന്റല്ലന്ന് സർവ്കലാശാല മറുപടി
നല്കി. ഇസിജി േന്ത്രം, ന്റസന്േിഫൂജ്54, ന്റസമി ഓകോ അനസലസർ55
എന്നിവ് വ്ാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പുകരാഗമിക്കുകോന്റണന്ന്
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13). കോേിയം ഓക്സിജന്
സിലിെറും വ്ാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർകദ്ദശങ്ങള് ബന്ധന്റപേ അധികാരികള്ക്ക്
സമർപിച്ചു. സർവ്കലാശാലാവ്ിഭാഗങ്ങേില് പ്രകവ്ശനം കനടിേ എല്ലാ
വ്ിദയാർഥികള്ക്കും ആകരാഗയ കാർഡ് നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
പുകരാഗമിക്കുകോണ്.
പാേേന്റത്ത
സർവ്കലാശാല
ആകരാഗയ
കകന്ദ്രത്തില് ഓണററി ഡേറക്ടന്ററ നിേമിക്കുന്നത് പരിഗണനേിലാണ്.
ഫീസ് ഈടാക്കിേിട്ടും വ്ിദയാർഥികളുന്റട ന്റമഡിക്കല് പരികശാധന
നടത്താത്തത് ക്രമവ്ിരുദ്ധമാണ്. സർവ്കലാശാലേിന്റല വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
അടിേന്ത്ിര
സവ്ദയെികിത്സ
നല്കാന്
കവ്െി
നടത്തുന്ന
തിരുവ്നന്ത്പുരന്റത്ത രെ് യ.എച്.സികള് ഒന്നുകില് പ്രവ്ർത്തന
രഹിതകമാ അന്റല്ലങ്കില് വ്േന്റര ജീർണാവ്സ്ഥേികലാ ആണ്.
5.2.1.

വിദയോര്ഥികള്ക്കുള്ള ടമഡികല് കം ആക്സിഡന്റല് ഇന്ുറന്സ്
ട്പോളിസിയുടെ (എം.എ.ഐ.പി.എസ് ) നെത്തിപിടല അപോകത

സർവ്കലാശാല നടപിലാക്കിേിരുന്ന സ്റ്റുഡെ് ഗ്രൂപ് കപഴ്സണല്
ആക്സിഡെ് ഇന്ുറന്സ് കീമിന് (എസ്.ജി.പി.എ.ഐ.എസ് )56 പകരമാേി
ന്റപാതു കമഖലാ സ്ഥാപനമാേ നൂ ഇന്ത്യ അഷവറന്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
മുകഖന 2017-18 മുതല് 'ന്റമഡിക്കല് കം ആക്സിഡെറല് ഇന്ുറന്സ്
കപാേിസി കഫാർ സ്റ്റുഡെസ് (എം.എ.ഐ.പി.എസ് )' എന്ന പുതിേ
ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി നടപിലാക്കാന് സിന്ഡികക്കറ്റ് 2017 കമേ് 12-ന്
തീരുമാനിച്ചു. ഒരു വ്ിദയാർഥിക്ക് പ്രതിവ്ർഷം `240 നിരക്കില്, ` മൂന്ന്
ലക്ഷ്ത്തിന്റെ അപകട മരണ കവ്കറജും അസുഖത്തിന് `20,000-വം
അപകടങ്ങള്ക്ക് `50,000-വം കമ്പനി വ്ാഗ്ദ്ധാനം ന്റെേ്തു. 2017-18
കാലേേവ്ില് 36,163 വ്ിദയാർഥികേില് നിന്നും പിരിന്റചടുത്ത `86.79
ലക്ഷ്ം57 നിേമപരമാേ കരഖകകോ ധാരണാപത്രകമാ ഉൊക്കാന്റത
ഇന്ുറന്സ്
കമ്പനിക്ക്
നല്കി.
പിന്നീട്
എം.എ.ഐ.പി.എസ്
നിർത്തലാക്കാനും എസ്.ജി.പി.എ.ഐ.എസ് തുടരാനും സിന്ഡികക്കറ്റ് 2018
ആഗസ്റ്റ് 31-ന് തീരുമാനന്റമടുത്തു. തുടർന്ന്, 2018 നവ്ംമ്പർ 16-ന് നടന്ന
കോഗത്തില്, ഇന്ുറന്സ് കമ്പനിക്ക് അടച തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള
54
55
56

57

രക്തകകാശങ്ങന്റേ ന്റസറം/പ്ലാസ്മേില് നിന്ന് കവ്ർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്
രക്തം, ന്റസറം, പ്ലാസ്മ, മൂത്രം എന്നിവ്യന്റട സാമ്പിളുകള് പരികശാധിക്കാന് ഉപകോഗിക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങള്
ന്ററഗുലർ വ്ിദയാർഥികളുന്റട െികിത്സാന്റചലവം അപകട മരണം മൂലമുൊകുന്ന നഷ്ടവം
നികത്തുന്നതിനാേി, കകരേ സർവ്കലാശാല 2008-09 അധയേന വ്ർഷം മുതല് (2008
ഒകക്ടാബർ 25) ഒരു വ്ിദയാർഥിക്ക് പ്രതിവ്ർഷം `25 നിരക്കില് പ്രീമിേം നല്കി നടപിലാക്കി.
2017 ന്റസപ്റ്റംബർ 28-ന് `75,62,160, 2017 ഡിസംബർ 29-ന് `1,50,240, 2018 ജനുവ്രി 12-ന്
`9,66,720
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നിേമനടപടികള്
ആരംഭിക്കാനും
നിേകമാപകദശകന്റന
ചുമതലന്റപടുത്താനും, ധാരണാപത്രം ഇല്ലാന്റത ഇന്ുറന്സ് കമ്പനിക്ക്
പ്രീമിേം തുക സകമാറിേതിന് ഉത്തരവ്ാദികോേ വ്യക്തികള്ക്ക് കാരണം
കാണിക്കല്
കനാേീസ്
നല്കാനും
സിന്ഡികക്കറ്റ്
തീരുമാനിച്ചു.
ഇന്ുറന്സ് കമ്പനിന്റക്കതിന്റര തിരുവ്നന്ത്പുരന്റത്ത ബഹു. കകരേ
സംസ്ഥാന ഉപകഭാക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷനില് (2019 ആഗസ്റ്റ് )
കകസ് ഫേല് ന്റെന്റയ്തങ്കിലും ഉത്തരവ്ാദിോേ ഉകദയാഗസ്ഥന്റനതിന്റര ഒരു
നടപടിയം സവീകരിചിേില്ല.
അന്ത്ിമ വ്ിധി വ്രുന്നതുവ്ന്റര ഉത്തരവ്ാദികോേ ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റര
നടപടിന്റേടുക്കരുന്റതന്ന് നിേകമാപകദശം ലഭിന്റചന്നും, ഇക്കാരയത്തില്
സർവ്കലാശാലേിന്റല ജീവ്നക്കാർന്റക്കതിന്റരയള്ള നടപടി കകാടതിേില്
സർവ്കലാശാലയന്റട
അവ്കാശവ്ാദന്റത്ത
പ്രതികൂലമാേി
ബാധിക്കുന്റമന്നും സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
ഒരു കരാറും/ധാരണാപത്രവമില്ലാന്റത ഒരു സർവ്കലാശാല ഉകദയാഗസ്ഥന്
ഇന്ുറന്സ്
സ്ഥാപനത്തിന്
ഗണയമാേ
തുക
സകമാറുന്നത്
സർവ്കലാശാലേിന്റല
നിേന്ത്രണ
സംവ്ിധാനത്തിന്റെ
അപരയാപ്തതേികലക്കാണ് വ്ിരല് ചുണ്ടുന്നത്.

5.3.

ഭിന്നട്ശഷിയുള്ള വിദയോര്ഥികള്ക്കുള്ള സൗകരയങ്ങള്

1995-ന്റല കപഴ്സൺസ് വ്ിത്ത് ഡിന്റസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് വ്ിഭാവ്നം
ന്റെയ്യുന്നത് ഭിന്നകശഷിയള്ളവ്ർക്ക് എല്ലാ തലങ്ങേിലുമുള്ള വ്ിദയാഭയാസം
ലഭിക്കണം എന്നാണ്. യ.ജി.സിയന്റട 12-ാം പഞ്ചവ്ത്സര പദ്ധതി പ്രകാരം
പുറന്റപടുവ്ിച 'ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസരംഗന്റത്ത സമഗ്രവം ഗുണപരവമാേ
വ്ിപുലീകരണന്റത്ത'ക്കുറിച്ചുള്ള
റികപാർേില്
ഭിന്നകശഷിയള്ള
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് എല്ലാ ഉന്നതവ്ിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങേിലും പ്രകവ്ശനം
നല്കാന്
സാധിക്കുന്ന
തരത്തില്
അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങള്
ന്റമചന്റപടുത്താന് വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്യുന്നു. കൂടാന്റത, സ്ഥാപനത്തിന്റെ
അക്രഡികറ്റഷന് സമേത്ത് സ്ഥാപനത്തില് ലിഫ്റ്റുകള്, റാമ്പുകള്/
ന്ററേിലുകള്, സഹാേസാകങ്കതിക വ്ിദയകളും സൗകരയങ്ങളും, ഭിന്നകശഷി
സൗഹൃദ
ശുെിമുറികള്,
പരീക്ഷ്കള്ക്കുള്ള
പകരന്റമഴുത്തുകാർ,
സനപുണയവ്ികസനം തുടങ്ങിേ ഭൗതിക സൗകരയങ്ങളുന്റട ലഭയത
എന്.എ.എ.സി പരിഗണിക്കുന്നു.
14 വ്കുപ്പകേിലും 15 സ്ഥാപനങ്ങേിലും ഓഡിറ്റ് നടത്തിേ പരികശാധനേില്
നാല് വ്കുപ്പകേിലും ഒമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങേിലും റാമ്പുകള് ലഭയമല്ല. ബഹുനില
ന്റകേിടങ്ങേില് പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന പതിന്റനാന്ന് വ്കുപ്പകേിലും ആറ്
സ്ഥാപനങ്ങേിലും ലിഫ്റ്റുകള് ലഭയമല്ല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും, വ്കുപ്പകേിലും
ന്റബ്രേിലി കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ലഭയമല്ല; ആറ് വ്കുപ്പകേിലും പതിന്റനാന്ന്
സ്ഥാപനങ്ങേിലും ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദ ശൗൊലേങ്ങള് ലഭയമല്ല.
വ്ിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 5.3-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

വ്ിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങന്റേ കൂടൂതല് സവീകാരയത ഉള്ളതാക്കാന് ഭിന്നകശഷി
സൗഹൃദ സൗകരയങ്ങള് അനിവ്ാരയമാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങേിന്റല
സൗകരയങ്ങളുന്റട അഭാവ്ം ഭിന്നകശഷിയള്ള വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് ഉന്നത
വ്ിദയാഭയാസം കനടുന്നതിന് തടസ്സമാകും.
സർവ്കലാശാല
ന്റകേിടത്തികലക്കുള്ള
തടസ്സരഹിത
പ്രകവ്ശനം
സർവ്കലാശാല ഇതികനാടകം നടപിലാക്കിേിട്ടുന്റെന്നും എല്ലാ പുതിേ
പദ്ധതികേിലും അംഗപരിമിതർക്ക് ലിഫ്റ്റ്/റാമ്പ്, ഭിന്നകശഷിക്കാർക്കാേി
പ്രകതയക
കടാേ് ലറ്റ്
എന്നിങ്ങന്റനയള്ള
തടസ്സരഹിത
സംവ്ിധാനങ്ങകോന്റടോണ് ആസൂത്രണം ന്റെയ്തിരിക്കുന്നന്റതന്നും സർക്കാർ
മറുപടി നല്കി. 29.10.2021 മുതല് കകരേ സർവ്കലാശാല സലബ്രറിേില്
ന്റബ്രേിലി കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ലഭയമാക്കി.
29
സ്ഥാപനങ്ങേില്
പരികശാധന
നടത്തിേതില്
മിക്കതിനും
അനുബന്ധത്തില് വ്ിവ്രിചിരിക്കുന്നത് കപാന്റല ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദ
സൗകരയങ്ങള് ഇല്ലാത്തതിനാല് മറുപടി സവീകാരയമല്ല.
5.3.1.

യൂണിട്വഴ്സിറ്റി
ലലബ്രറിയില്
ഭിന്നട്ശഷികോര്കോയി
ലലബ്രറി ട്സവനങ്ങള് നെപോകോത്തത്

"കകരേ
സർവ്കലാശാല
സലബ്രറിേില്
ഭിന്നകശഷിക്കാർക്കാേി
സലബ്രറി കസവ്നങ്ങള് നടപാക്കല്58" എന്ന പദ്ധതിക്കാേി `50 ലക്ഷ്ം
അനുവ്ദിച് കകരേ സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നല്കി (2015 ജൂൺ).
സർവ്കലാശാല
സലബ്രറിേില്
കാഴ്ച
സവ്കലയം
കനരിടുന്ന
ഉപകോക്താക്കള്ക്കാേി
റികസാഴ്സ്
ന്റസെർ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്,
താഴന്റത്ത നിലേില് യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി സലകബ്രറിേന്റെ മുറികോട് കെർന്ന്
കുറച് മാറ്റങ്ങളും അറ്റകുറ്റപണികളും ആവ്ശയമാേ ഒരു സ്ഥലം കന്റെത്തി.
റികസാഴ്സ് ന്റസെറിന്റെ സിവ്ില്, ഇലക്ട്രിക്കല് കജാലികള്ക്കാേി `4.18
ലക്ഷ്ത്തിന്റെയം സ്റ്റാക്ക് റൂമില് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് `25 ലക്ഷ്ത്തിനും
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീേർ 2018 ഒകക്ടാബറില് അടങ്കല് തയ്യാറാക്കി.
സലബ്രറിേില് റികസാഴ്സ് ന്റസെർ സ്ഥാപിക്കലും സ്റ്റാക്ക് റൂമില് ലിഫ്റ്റ്
നിർമാണവം മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂർത്തിോക്കുന്റമന്ന് കമാണിറ്ററിംഗ്
കമ്മിറ്റിേില് യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീേർ റികപാർേ് ന്റെേ്തു (2019 മാർച്
11). എന്നാല്, 2020 മാർചിലും 2019 നവ്ംബറിലും േഥാക്രമം `2.05
ലക്ഷ്ത്തിന്റെ
സിവ്ില്,
ഇലക്ട്രിക്കല്
കജാലികള്
മാത്രമാണ്
പൂർത്തിോക്കിേത്. ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കജാലികള് ആരംഭിചിേില്ല,
കമ്പൂേറുകള് വ്ാങ്ങിേിേില്ല (2021 ന്റസപ്റ്റംബർ) അങ്ങന്റന, 2015-ല്
വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്ത ഭിന്നകശഷിക്കാർക്കുള്ള സലബ്രറി കസവ്നങ്ങള് (2021
ന്റസപ്റ്റംബർ) ഇതുവ്ന്റര നടപാക്കിേിേില്ല.
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കാഴ്ച സവ്കലയമുള്ള ഉപകോക്താക്കള്ക്കാേി റികസാഴ്സ് ന്റസെർ സ്ഥാപിക്കല്, ലിഫ്റ്റ്
നിർമ്മാണം, കമ്പൂേർ/ഹാർഡ് ന്റവ്േർ ഘടകങ്ങള് വ്ാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല്, കാഴ്ച സവ്കലയം
കനരിടുന്ന ഉപകോക്താക്കള്ക്കാേി പ്രകതയക ഉപകരണങ്ങളും കസാഫ്റ്റ് ന്റവ്േറുകളും സ്ഥാപിക്കല്
എന്നിവ് പദ്ധതിേില് ഉള്ന്റപേിരുന്നു.
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അദ്ധയാേം V - അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്

ഭിന്നകശഷിയള്ള വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് കൂടുതല് ഉള്ന്റക്കാള്ളാവന്നതും ഉപകാര
പ്രദവമാേ രീതിേില് ഗുണനിലവ്ാരമുള്ള വ്ിദയാഭയാസത്തിന് തുലയ
അവ്സരങ്ങള്
ഉറപാക്കുന്നതിന്
ആവ്ശയമാേ
സൗകരയങ്ങള്
മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരികക്കെതുെ്.
ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിചതാേി സർക്കാർ മറുപടി
നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13) കാഴ്ച സവ്കലയമുള്ളവ്ർക്കുള്ള റികസാഴ്സ്
ന്റസെർ അടുത്തിന്റട ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ന്റെയ്യുകയം
അങ്ങന്റന സർവ്കലാശാല നടപടികേികലക്കും കടന്നു.
ഭിന്നകശഷിക്കാർക്ക് സലബ്രറിേികലക്കുള്ള പ്രകവ്ശനം എളുപമാക്കുന്ന
കപ്രാജക്റ്റിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാേ "ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കല്" പൂർത്തിോകാന്റത
പദ്ധതി ഇകപാഴും അപൂർണ്ണമാേി തുടരുന്നതിനാല് മറുപടി സവീകാരയമല്ല.
കമ്പൂേറുകളുന്റട
വ്ിതരണന്റത്തക്കുറിച്ചും
ഹാർഡ് ന്റവ്േറിന്റെയം
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റെയം
സംകോജനന്റത്തക്കുറിച്ചും
മറുപടിേില്
പരാമർശിചിേില്ല.

5.4.

സര്വകലോശോലോ ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടല അപരയോപ്തതകള്

കകരേ
സർവ്കലാശാലയന്റട
കമ്പൂേർന്റസെർ
(ന്റക.യ.സി.സി)
വ്ികസിപിന്റചടുത്ത കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറാണ് 2001 മുതല് ഉപകോഗിച്ചുവ്രുന്നത്.
സർവ്കലാശാല
ഉപകോഗിക്കുന്ന
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകേില്
നിന്നും
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തവ്യന്റട പരയാപ്തത ഓഡിറ്റ് പരികശാധിച്ചു. ഓഡിറ്റിന്റല
കന്റെത്തലുകള് താന്റഴ വ്ിശദമാേി പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്നു.
5.4.1.

സര്വകലോശോലയില് തടന്ന വികസിപിച്ച ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടല
ട്ഡോകൂടമട്ന്റഷടന്റ അപരയോപ്തത

സർവ്കലാശാലേില്
വ്ികസിപിച
52
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ59
സംവ്ിധാനങ്ങേില്
മൂന്റന്നണ്ണത്തില്
മാത്രന്റമ
ഉപകോക്തൃ
ആവ്ശയകതാമാനദണ്ഡങ്ങള് (യൂ.ആർ.എസ് )/ സിസ്റ്റം ഡിസസന്
കഡാകൂന്റമകെഷന് (എസ്.ഡി.ഡി) നിലവ്ിലുള്ളുന്റവ്ന്ന് സർവ്കലാശാല
ഓഡിറ്റിന്റന
അറിേിച്ചു.
മാറ്റം
വ്രുത്താനുള്ള
അഭയർഥനകളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തികലാ
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകളുന്റട
കപാരാേ്മകള്
പരിഹരിക്കുന്നതിനു
കവ്െികോ
പരീക്ഷ്ാ
ഐ.ടി
ന്റസല്ലിലും
ന്റക.യ.സി.സിേിലും സകകാരയം ന്റെയ്യുന്ന കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകേില് ധാരാേം
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് (പ്രതിമാസം 15-20 മാറ്റങ്ങന്റേങ്കിലും)
നടത്തുന്നുന്റെന്നും
ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
കരഖന്റപടുത്താന്റത
59

സർവ്കലാശാലയന്റട കമ്പൂേർ ന്റസെറില് വ്ികസിപിന്റചടുത്ത 59 കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ആപ്ലികക്കഷനുകേില് (ന്റവ്ബ്സസറ്റുകളും കപാർേലുകളും ഉള്ന്റപന്റട) 52 കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ആപ്ലികക്കഷനുകള് നിലവ്ില് ഉപകോഗത്തിലുെ്. കയാഷ് കൗെർ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ, യ.ജി
അഡ്മിഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ, പി.ജി അഡ്മിഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ, ഓൺസലന് കപേ്ന്റമെ്
കപാർേല്, ന്ററഗുലർ കകാഴ്സുകള്ക്കായള്ള ഓൺസലന് പരീക്ഷ്ാ കപാർേല്, സി.ബി.സി.എസ്
2013 കകാഴ്സുകള്ക്കായള്ള ബി.എഡ് ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ, ബി.ആർക്ക്
കകാഴ്സിനായള്ള ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ തുടങ്ങിേവ്ോണ് പ്രധാന കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ആപ്ലികക്കഷനുകള്.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില് വ്രുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്, ന്റഡവ്ലപർ നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക
പരികശാധനയം ഉപകോക്തൃ സവീകാരയതാപരികശാധനയം ഒഴിന്റക ഈ
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് മറ്റാരും സാക്ഷ്യന്റപടുത്തുകകോ
കരഖന്റപടുത്തുകകോ ന്റെയ്യുന്നില്ല. ആേിരക്കണക്കിന് വ്ിദയാർഥികളുന്റട
വ്ിദയാഭയാസ ആവ്ശയങ്ങള് നിറകവ്റ്റുന്ന ഒരു സർവ്കലാശാലേില്
യൂ.ആർ.എസ്/ എസ്.ഡി.ഡി എന്നിവ്യന്റട അഭാവ്വം കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
പരിഷ്കരണങ്ങളുന്റട കഡാകൂന്റമകെഷന് ഇല്ലാത്തതും ഗുരുതരമാേ
പ്രശ്നമാണ്.
മതിോേ ജീവ്നക്കാർ ഇല്ലാത്തതും നിശ്ചിത സമേപരിധിക്കുള്ളില്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ തയ്യാറാക്കി നല്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദവം കാരണം
ന്റക.യ.സി.സി കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ന്റഡവ്ലപന്റമെ് സലഫ് സസക്കിേിന്റെ
തതവങ്ങള് പാലിക്കാന് കഴിോന്റത വ്ന്നതായള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ണം
സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു.
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ന്റഡവ്ലപന്റമെ സലഫ് സസക്കിള് തത്തവങ്ങള്
പാലിക്കാത്തതിന്റെ ആഘാതങ്ങള് ഖണ്ഡിക 5.4.2-ല് കെർത്തിട്ടുെ്.
5.4.2.

ഡോറ്റോട്ബസിട്ലക്കുള്ള ഡയറക്ട് ആക്സസ്

മാർക്ക് എന്േി, ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിചതിന് കശഷം വ്രുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്
എന്നിവ്യമാേി ബന്ധന്റപേ സാധാരണ തിരുത്തലുകള്ക്കായള്ള െെ്
എന്ഡ്
ഇെർകഫസുകള്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില്
ലഭയമാന്റണന്ന്
സർവ്കലാശാല അറിേിച്ചു (2021 ജനുവ്രി 16). സുരക്ഷ്ാ/സാധൂകരണ
നടപടികള് െെ് എന്ഡില് കെർത്തിരിക്കുന്നതിനാലും കൂടാന്റത, ഇതില്
നടത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുന്റട കലാഗ് സൃഷ്ടിക്കന്റപടുന്റമന്നതിനാലും ഇത് വ്േന്റര
അതയന്ത്ാകപക്ഷ്ിതമാേിരുന്നു.
ഡാറ്റാകബസില്
തിരുത്തലുകള്
നടത്തുന്നതിനുള്ള
നിർകദശങ്ങള്
സർവ്കലാശാലേിന്റല
അക്കാദമിക്
ന്റസക്ഷ്നുകള്
ഉത്തരവകള്
പുറന്റപടുവ്ിക്കുകയം
ഈ
തിരുത്തലുകള്
ഇെർകഫസുകേിലൂന്റടയം
സകകാരയം ന്റെയ്യാന് കഴിോത്തതിനാല്, ബാക്ക് എന്ഡിലൂന്റട കനരിേ്
(ഡാറ്റാകബസിലൂന്റട) മാറ്റുന്നുന്റവ്ന്നും അത്തരം മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കലാഗ്
സൃഷ്ടിക്കന്റപടുന്നിന്റല്ലന്നും
ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
ഇത്തരം
പ്രകതയക
ഉത്തരവകന്റേ
സംബന്ധിച്
ന്റക.യ.സി.സി
ോന്റതാരു
കരഖകളും
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നില്ല. ബാന്റക്കന്ഡികലക്കുള്ള പ്രകവ്ശനം, വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
നല്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അനധികൃതമാേ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. കൂടാന്റത
മാർക്കുകള്
കപാന്റലയള്ള
ന്റസന്സിറ്റീവ്്
ഡാറ്റകള്
എന്ക്രിപ്റ്റ്
60
ന്റെയ്യാത്തതും
അപകടസാധയത
വ്ർദ്ധിപിക്കുന്നു.
കലാഗുകള്
സൃഷ്ടിക്കന്റപടാത്തതിനാല് ബാക്ക് എന്ഡിലൂന്റടയള്ള അനധികൃത മാറ്റങ്ങള്
60

കകാഡ്
ന്റെേ്ത
വ്ിവ്രങ്ങോക്കി
മാറ്റംവ്രുത്തി
ഡാറ്റയന്റട
രഹസയസവഭാവ്ം
സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിോണ് ഡാറ്റ എന്ക്രിപ്ഷന്. കമ്പൂേർ സംവ്ിധാനത്തില്
സംഭരിക്കുകയം ഇെർന്റനറ്റ് അന്റല്ലങ്കില് മറ്റ് കമ്പൂേർ ന്റനറ്റ്വ്ർക്കുകള് ഉപകോഗിച് സകമാറ്റം
ന്റെയ്യുകയം ന്റെയ്യുന്നതിനാല് ഡിജിറ്റല് ഡാറ്റയന്റട രഹസയസവഭാവ്ം സംരക്ഷ്ിക്കുക എന്നതാണ്
ഡാറ്റ എന്ക്രിപ്ഷന്റെ ലക്ഷ്യം.
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തിരിചറിോന് കഴിോന്റത വ്രുന്നതും ന്റതറ്റുകള് സമേത്ത് സകകാരയം
ന്റെയ്യാന് സാധിക്കാത്തതും ഗുരുതര നിേന്ത്രണ അപാകതകള്ക്ക്
കാരണമാകുന്നു. നിലവ്ിന്റല സാഹെരയത്തില്, ഏത് ഉപകോക്തൃ
ഐഡിേില് നിന്നാണ് ഡാറ്റാകബസില് കനരിേ് മാറ്റങ്ങള് വ്രുത്തിേന്റതന്ന്
കന്റെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങേിന്റല്ലന്നും ഓഡിറ്റിന്റന അറിേിച്ചു. ഇത് ഈ
സംവ്ിധാനന്റത്ത ുരുപകോഗത്തിന് സഹജമാേി വ്ഴങ്ങുന്നതാക്കുന്നു.
ആസൂത്രണഘേത്തില്,
ഉപകോക്തൃതലത്തിന്റല
ആവ്ശയങ്ങളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
കഡാകൂന്റമകെഷന്റെ
അഭാവ്മാണ്
ബാക്ക്
എന്ഡിലൂന്റട
ഡാറ്റാ
മാറ്റങ്ങള്
വ്രുകത്തെതിന്റെ
ആവ്ശയകതയൊക്കിേന്റതന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. എസ്.ആർ.എസ്/
യൂ.ആർ.എസ്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റല
അപാകത
നിമിത്തം
ഉപകോക്താക്കളുന്റട
ആവ്ശയങ്ങള്
കൃതയമാേി
നിർണ്ണേിക്കാനും
പ്രവ്ർത്തനാവ്ശയത്തിനനുസൃതമാേി കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ തയ്യാറാക്കാനും
കഴിഞ്ഞില്ല.
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മമാേി കഴിഞ്ഞാല്, തല്സമേഡാറ്റയന്റട
അക്സസ്, വ്കുപ്പകശ്രണിക്കും പ്രവ്ർത്തനപരമാേ ആവ്ശയങ്ങള്ക്കും
അനുസൃതമാേി ബന്ധന്റപേ വ്കുപ്പകന്റേ ഏല്പിക്കണം. ബന്ധന്റപേ
വ്കുപ്പകള്ക്ക് ഡാറ്റേില് മാറ്റം വ്രുത്താനുള്ള ഉത്തരവ്ാദിത്തവം
അധികാരവം
ഉൊേിരിക്കണം.
എന്നാല്,
ബന്ധന്റപേ
എല്ലാ
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ വ്ികസിപിക്കുന്നവ്ർക്കും ഡാറ്റാകബസികലക്ക് പൂർണ്ണമാേ
അക്സസ് ഉൊേിരുന്റന്നന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
റിലീസിനും അതിന് കശഷമുള്ള കസവ്നങ്ങള്ക്കുമാേി പ്രകതയക വ്ിഭാഗങ്ങള്
ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കപ്രാഗ്രാമർമാർക്ക് തത്സമേ ഡാറ്റാകബസികലക്ക്
ആക്സസ് അനുവ്ദിചിട്ടുള്ളന്റതന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ
13). കൂടാന്റത, ഡാറ്റാകബസില് കനരിട്ടുവ്രുത്തുന്ന എല്ലാ തിരുത്തലുകകേയം
കലാഗ് ന്റെയ്യാനുള്ള രീതി ആരംഭിക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയം അതിലൂന്റട
പിന്നീന്റടാരവ്സരത്തില്
മാറ്റം
വ്രുത്തിേതിന്റെ
കാരണങ്ങള്
കന്റെത്താനാകുന്റമന്നും പ്രസ്താവ്ിച്ചു. ഇെർകഫസ് വ്ഴി സകകാരയം
ന്റെയ്യാന് സാധിക്കാത്ത തിരുത്തലുകള് മാത്രകമ ഡാറ്റകബഡ് വ്ഴി കനരിേ്
ന്റെയ്തിട്ടുള്ളുന്റവ്ന്നും ഇതില് പരീക്ഷ് രജിസ്റ്റ്കേഷന് കശഷമുള്ള ഇല്ക്ടീവ്്
കപപറിന്റല മാറ്റങ്ങള്, വ്ിഷേതലത്തിന്റല മാറ്റങ്ങള്, തുടർചോേ മാർക്ക്
വ്ിലേിരുത്തലിന്റെ വ്ിശദാംശങ്ങള് തുടങ്ങിേവ് ഉള്ന്റപേിട്ടുന്റെന്നും
മാർക്കിന്റല തിരുത്തലുകള് ഇെർകഫസ് വ്ഴി മാത്രമാണ് ന്റെയ്തിട്ടുള്ളന്റതന്നും
പറഞ്ഞു.
വ്ിദയാർഥികളുന്റട നിരന്ത്ര വ്ിലേിരുത്തല് മാർക്കിന്റെ വ്ിവ്രങ്ങള്
കപാലുള്ള
നിർണ്ണാേകമാേ
കമഖലകേില്
ബാക്ക്എന്ഡിലൂന്റട
ഡാറ്റകബസികലക്ക് കനരിട്ടുള്ള പ്രകവ്ശനം വ്േന്റര അപകടസാധയതയള്ളതും,
വ്ിവ്രങ്ങളുന്റട
അനധികൃതമാേ
തിരുത്തലുകള്ക്ക്
സാധയത
ഉന്റെന്നതിനാലും മറുപടി സവീകാരയമല്ല.
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

5.4.3.

ഓഡിറ്റ് രയിലിടന്റ അപരയോപ്തത

ഒരു ഇടപാട് എങ്ങന്റന ആരംഭിച്ചു, എന്റന്ത്ല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക്
വ്ികധേമാക്കി, എങ്ങന്റന സംഗ്രഹിച്ചു എന്നിവ് വ്ിശദമാക്കുന്ന ന്റതേിവ്ാണ്
ഓഡിറ്റ്
േേില്.
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
അഡ്മിനിസ്കേറ്റർമാർക്കും
മാകനജ്ന്റമെിനും കലാഗ് ഫേലുകള് ഉത്തരവ്ാദിത്തം നല്കുന്നു. ഓഡിറ്റ്
േേലിലൂന്റട അനധികൃതമാറ്റങ്ങള് കന്റെത്താനാവം. അനധികൃത മാറ്റങ്ങള്
കന്റെത്തുന്നതിന് മാകനജ്ന്റമെ് കലാഗുകള് ഇടക്കിന്റട അവ്കലാകനം
ന്റെകയ്യെതാണ്.
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല മാറ്റങ്ങള് കപ്രാഗ്രാമർമാരാണ് ന്റെയ്യുന്നന്റതന്നും
ഇത്തരം മാറ്റങ്ങന്റേ സംബന്ധിച കരഖകള്/സ്ഥിതിവ്ിവ്രക്കണക്കുകള്,
പരികശാധനാഫലങ്ങള്
എന്നിവ്
കമ്പൂേർ
ന്റസെറില്
സൂക്ഷ്ിചിരുന്നിന്റല്ലന്നും ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. പ്രകതയക പരികശാധനാ സംഘം
രൂപീകരിചിേില്ല എന്നതുമാത്രമല്ല ഉപകോക്തൃതലത്തിന്റല സവീകാരയത
മാത്രമാണ്
കണക്കിന്റലടുത്തത്.
കമ്പൂേർ
സംവ്ിധാനത്തിന്റല
സാകങ്കതികതന്റേക്കുറിച്ചും
ബാക്ക്
എന്ഡിലുൊകുന്ന
പരിണിത
ഫലന്റത്തക്കുറിച്ചും ഉപകോക്താക്കള്ക്ക് പൂർണ്ണമാേ അറിവൊേിരുന്നില്ല.
ഈ സംവ്ിധാനം, ഒകര തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകള് സ്ഥിരമാേി സകകാരയം
ന്റെയ്യുന്നതിനാല്, ന്റതറ്റാേ കമ്പൂേർ കപ്രാഗ്രാമില് നിന്നുൊകുന്ന
ഏന്റതങ്കിലും ന്റതറ്റാേ പ്രസ്താവ്നകള് സമാനമാേ ഇടപാടുകേില്
സ്ഥിരമാേി സംഭവ്ിക്കുകയം ധാരാേം ന്ററകക്കാഡുകന്റേ ബാധിക്കുകയം
ന്റെയ്യും.
നിലവ്ില് ഉപകോഗിക്കുന്ന പരീക്ഷ്ാസംബന്ധമാേ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകേില്
ഭൂരിഭാഗവം
2001-ല്
വ്ികസിപിച
പഴേ
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതും, പല ഇെർകഫസുകളും അടുത്തിന്റടമാത്രം
കൂേികെർത്തതും കലാഗിംഗ് സൗകരയങ്ങള് ഇല്ലാത്തതുമാണ് എന്ന് സർക്കാർ
പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ). കഗ്രസ് മാർക്ക് കെർക്കല്, കപപർ റദ്ദാക്കല്,
പരീക്ഷ്ാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിചതിന് കശഷമുള്ള അവ്സാന ന്റസമസ്റ്റർ
മൂലയനിർണ്ണേത്തില് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കില് മാറ്റം വ്രുത്തല് തുടങ്ങിേവ്യ്ക്കുള്ള
അടിസ്ഥാന സംവ്ിധാനം കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില് കെർത്തു വ്രികോന്റണന്നും
പറഞ്ഞു.
പ്രവ്ർത്തനത്തിലിരിക്കുന്ന
ഡാറ്റാകബസിലല്ലാന്റത
പകരം
പ്രകതയകമാേി
സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന
ഡാറ്റാകബസിലാണ്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
വ്ികസന
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നത്.
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ഇെർകഫസിലൂന്റട സകകാരയം ന്റെയ്യാന് കഴിോത്ത തിരുത്തലുകള്
മാത്രമാണ് ഡാറ്റാകബസില് കനരിേ് നടത്തുന്നന്റതന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള
തിരുത്തലുകള്
പരീക്ഷ്ാഫല
പ്രസിദ്ധീകരണകവ്േേിലുള്ള
മുന്ഗണനേിലുള്ള അഭയർഥനകള് കാരണമാന്റണന്നും പിന്നീടുള്ള
റഫറന്സിനാേി ഡാറ്റാകബസില് കനരിട്ടു മാറ്റം വ്രുത്തുകമ്പാന്റഴല്ലാം കലാഗ്
കെർക്കുന്നരീതി ആരംഭിചതായം പ്രസ്താവ്ിച്ചു.
നിർണ്ണാേക ഡാറ്റാകബസികലക്ക്, കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ വ്ികസിപിക്കുന്നവ്ർക്ക്
അനിേന്ത്രിതമാേ പ്രകവ്ശനം അനുവ്ദിക്കുന്നതും കലാഗ്ഫേലുകേില്
വ്ിശദാംശങ്ങളുന്റട അഭാവ്ം ഉള്ളതും ഗുരുതരമാേ ആശങ്കയേവ്ാക്കുന്ന
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പ്രശ്നങ്ങോണ്. ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ മാറ്റി കൂടുതല് ശക്തമാേ ഒരു
കമാഡൂള് സ്ഥാപികക്കെതാണ്.
5.4.4. ടവബ് ലസറ്റുകളട്െയും ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിട്ന്റയും സുരക്ഷോ ഓഡിറ്റ്
കകരേ സർക്കാർ ഉത്തരവ്് (സ.ഉ (എംഎസ് ) നം. 8/2019/വ്ിവ്ര
സാകങ്കതിക വ്കുപ്, തീേതി 22 ഏപ്രില് 2019) അനുസരിച് സംസ്ഥാന
ഡാറ്റാന്റസെറികലാ
മന്ററ്റവ്ിന്റടന്റേങ്കിലുകമാ
കഹാസ്റ്റ്
ന്റെകയ്യെ
ഇ-ഗകവ്ണന്സ് ആപ്ലികക്കഷന് പ്രവ്ർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ്
സുരക്ഷ്ാ
ഓഡിറ്റ്
ന്റെകയ്യെതും
ന്റപാതുജനങ്ങള്ക്കാേി
തുറന്നു
ന്റകാടുക്കുന്നതിനുമുന്പ് സി.ഈ.ആർ.ടി-ഇന് എംപാനല് ന്റെയ്ത ന്റസകൂരിറ്റി
ഓഡിറ്റിംഗ് ഏജന്സിേില് നിന്നും "കസഫ് ടു കഹാസ്റ്റ് " സർേിഫികക്കഷന്
കനകടെതുമാണ്. കസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാ ന്റസെറില് കഹാസ്റ്റ് ന്റെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ
ന്റവ്ബ്സസറ്റുകളും കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ ആപ്ലികക്കഷനുകളും അവ് കഹാസ്റ്റ്
ന്റെയ്യന്റപടുന്നതിന് മുന്കപാ ആപ്ലികക്കഷനില് മാറ്റം വ്രുത്തുകമ്പാകഴാ
സമ്പൂർണ്ണസുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിേേിലൂന്റട കടന്നുകപാകകെതുെ്.
സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റും ന്റപനികേഷന് പരികശാധനയം നടത്തിേതിന് കശഷം
അവ്യന്റട ദൗർബലയങ്ങള് ലഘൂകരിക്കാനും, ആപ്ലികക്കഷന്റെയം അതിന്റെ
സാഹെരയത്തിന്റെയം
സുരക്ഷ്
ശക്തിന്റപടുത്താനുമാേി
തുടർന്ന്
ശക്തമാകക്കെതുമാണ്.
കുറഞ്ഞത്
രണ്ടു
വ്ർഷത്തിന്റലാരിക്കല്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റുകള് നടകത്തെതാണ്.
ന്റവ്ബ്സസറ്റുകളും
ആപ്ലികക്കഷനുകളും
സർവ്കലാശാല
കഹാസ്റ്റ്
ന്റെയ്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാന്റസെറിലും സർവ്കലാശാല ഡാറ്റാ
ന്റസെറിലുമാണ്. 59 കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ/ ന്റവ്ബ്സസറ്റുകേില് കസ്റ്ററ്റ്
ഡാറ്റാന്റസെറില് കഹാസ്റ്റ് ന്റെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്റവ്ബ്സസറ്റ് 61 സുരക്ഷ്ാ
ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനു കവ്െ പ്രക്രിേേിലും സർവ്കലാശാലാ ഡാറ്റാ
ന്റസെറില് കഹാസ്റ്റ് ന്റെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്റവ്ബ്സസറ്റ് 62 സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ്
ന്റെയ്തതുമാണ്. സർവ്കലാശാല നല്കിേ മറുപടികള് പ്രകാരമുള്ള
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ/ ന്റവ്ബ്സസറ്റുകളുന്റട ഓഡിറ്റ് സംബന്ധിച വ്ിവ്രങ്ങള്
അനുബന്ധം 5.4-ല് ന്റകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുകരാഗമിക്കുന്നതായം
പരീക്ഷ്ാകപാർേലിന്റെ
സുരക്ഷ്ാ
ഓഡിറ്റ്
പൂർത്തിോേതായം
സർവ്കലാശാലയന്റട
പ്രധാന
ന്റവ്ബ്സസറ്റിന്റെ
ഓഡിറ്റ്
പുകരാഗമിക്കുന്നതായം സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ).
സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റെ ഓഡിറ്റ് ചുമതല
സി-ഡാകിന്റന ഏല്പിക്കാന് സിന്ഡികക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ധാരണാപത്രം
തയ്യാറാക്കുന്നതു വ്ന്റര തുടർനടപടികള് എത്തിനില്ക്കുന്നു.
ന്ററമിറ്റന്സുകള് സകകാരയം ന്റെയ്യുന്ന കയാഷ് കൗെർ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ,
ഓൺസലന്
ന്റപേ്ന്റമെ്
കപാർേല്
എന്നിവ്യം
ടാബുകലഷന്
61
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറും
കപാന്റലയള്ള
പ്രധാനന്റപേ
സുരക്ഷ്ാഓഡിറ്റ് ന്റെയ്തിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
5.4.5.

കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകള്

കോഷ് കൗെര് ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടല ട്പോരോയ്മകള്

കാരയക്ഷ്മമാേ നിരീക്ഷ്ണവം സുരക്ഷ്യം ഉറപ്പവ്രുത്താന് ഇന്പുേ്
നിേന്ത്രണങ്ങള് ശക്തമാേിരിക്കണം. കാഷ് കൗെർ വ്ഴി ഫീസ്
ഒടുക്കുകമ്പാള് പണന്റമാടുക്കിേോേിന്റെ കപര്, പണമടചതിന്റെ ഉകദ്ദശയം,
ഫീസ് തുക, രസീതിന്റെ തരം (പരീക്ഷ്/വ്കുപ്പതലം/ന്റപാതുവ്ാേത് ) എന്നിവ്
കാഷ് കൗെർ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില് കരഖന്റപടുത്തുന്നുെ്. ഫീസ് ഒടുക്കുന്ന
വ്ിദയാർഥികളുന്റട കകാഡ്/ രജിസ്കേഷന് നമ്പർ എന്നിവ് പണമടയ്ക്കുന്ന
കൗെറില്
കരഖന്റപടുത്തുന്നില്ല.
പണമടയ്ക്കലിന്റെ
ഉകദ്ദശയം
ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുകമ്പാള് അടകയ്ക്കെ തുക സവേകമ വ്രാത്തതിനാല് കാഷ്
കൗെർ ജീവ്നക്കാർ ഫീസ് തുകകള് സടപ് ന്റെയ്യുന്നു. പരീക്ഷ്യ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ
ന്റെയ്യുകമ്പാള്
പണമടയ്ക്കുന്ന
രസീത്
നമ്പറും
വ്ിദയാർഥിയന്റട
കകാഡ്/രജിസ്റ്റർ നമ്പറും (ഓകരാ സർവ്കലാശാലാ വ്ിദയാർഥിയ്ക്കും
നല്കിേിരിക്കുന്ന തനത് കകാഡ് ) നിർബന്ധിത ഫീല്ഡുകോണ്.
ഓഡിറ്റില് ശ്രദ്ധേില്ന്റപേ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല പാേീചകള് ചുവ്ന്റട
വ്ിശദമാേി പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്നു.
•

വ്ിദയാർഥികളുന്റട കകാഡ്/രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കാഷ് കൗെറില്
കരഖന്റപടുത്താത്തതിനാല്, ഓൺസലന് പരീക്ഷ്ാ രജിസ്കേഷന്
സമേത്ത് രസീതു നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള വ്ിദയാർഥിോകണാ
േഥാർഥത്തില്
പണമടചന്റതന്ന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില്
പരികശാധിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങന്റന മന്ററ്റാരു വ്ിദയാർഥിക്ക്
പണമടയ്ക്കാന്റത തന്റന്ന പരീക്ഷ്യ്ക്ക് (മന്ററ്റാരു വ്ിദയാർഥിയന്റട
പണമടച രസീത് നമ്പർ വ്ിവ്രങ്ങള് കനടിന്റേടുക്കാന് കഴിയന്ന)
വ്ിജേകരമാേി രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്യാന്റമന്ന അനർഹമാേ കനേത്തിനുള്ള
സാധയതയെ്.
കാഷ് കൗെർ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില് വ്ിദയാർഥിയന്റട കകാഡ്/
രജിസ്കേഷന്
നമ്പർ
എന്നിവ്
നല്കാനുള്ള
സൗകരയം
നടപിലാക്കിേിരുന്റന്നങ്കിലും ഓകരാ പരീക്ഷ്ാ രസീതിലും കൗെർ
ജീവ്നക്കാർ
10
അക്ക
വ്ിദയാർഥി
കകാഡ്
സടപ്
ന്റെയ്യുകമ്പാളുൊകാനിടയള്ള
പിഴവകള്
ചൂെിക്കാേി
അത്
പ്രവ്ർത്തനരഹിതമാക്കിേതാേി സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021
ഡിസംബർ). ഒരു വ്ിദയാർഥിക്ക് കസവ്നം നല്കാന് ലഭയമാേ
സമേം ഒന്നു മുതല് മൂന്ന് മിനിട്ടു വ്ന്റരോണ്. പ്രതിദിനം
ആേിരകത്താേം വ്ിദയാർഥികള്ക്ക് കസവ്നം നല്കകെതാേിട്ടുെ്.
വ്ിദയാർഥികളുന്റട കകാഡ്/രജിസ്കേഷന് നമ്പർ നല്കാനുള്ള
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല
സംവ്ിധാനം
പ്രവ്ർത്തന
രഹിതമാക്കിേതിലൂന്റട ന്റതറ്റുകള്/തിരിമറികള്ക്കുള്ള ഉൊകാനുള്ള
സാധയത സർവ്കലാശാല അനുവ്ദിചതിനാല് മറുപടി സവീകാരയമല്ല.
വ്ിദയാർഥികളുന്റട എണ്ണം കൂടിേതിനാല് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റല
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സംവ്ിധാനം പ്രവ്ർത്തനരഹിതമാക്കി എന്ന മറുപടിയം സവീകാരയമല്ല
കാരണം ഫീസ് സവീകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതല് കൗെറുകള് തുറന്ന്
വ്ിദയാർഥികന്റേ
നിേന്ത്രിക്കാന്
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
കഴിയമാേിരുന്നു.
•

ഫീസ് തുക ന്റതറ്റാേി കരഖന്റപടുത്തിേതിനാലാണ് രസീതുകള് പലതും
റദ്ദാക്കിേത്63. നിർകദ്ദശിചിട്ടുള്ള ഫീസ് തുകകളുന്റട സാധയമാേ ഡാറ്റാ
എന്േി വ്ാലൂസില് പരിമിതന്റപടുത്താത്തതും സാധയമാേ ഫീസ്
ഒടുക്കലുകളുന്റട കരാപ് ഡൗൺ ന്റമനു നടപില് വ്രുത്താത്തതും
ന്റകാൊണ് ഇങ്ങന്റന സംഭവ്ിചത്.
വ്ിവ്ിധ പണമടയ്ക്കലുമാേി ബന്ധന്റപേ് നിശ്ചേിചിട്ടുള്ള ഫീസുകളുന്റട
മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാ ഇതുവ്ന്റര തയ്യാറാക്കി കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറില്
ഉള്ന്റപടുത്തുന്നതിനാേി കമ്പൂേർ ന്റസെറില് നല്കിേിേിന്റല്ലന്ന്
സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു (2021 ഡിസംബർ).
ഫീസ് സംബന്ധിച മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി കമ്പൂേർ
ന്റസെറികലക്ക്
സകമാറുന്നത്
വ്ിവ്രങ്ങള്
ന്റതറ്റാേി
കരഖന്റപടുത്തുന്നത്
കുറയ്ക്കാന്
സർവ്കലാശാലന്റേ
സഹാേിക്കുമാേിരുന്നു.

•

ന്റസക്ഷ്ന് ഓഫീസർ, അതാത് രസീത് കഫാമില് തന്റന്ന റദ്ദാക്കല്
കരഖന്റപടുത്തുകയം കാഷ് കൗെറില് നിന്നും ഇതിനു പകരം പുതിേ
രസീത് നല്കുകയം ന്റെയ്യുന്നു. റദ്ദാക്കിേ രസീതിനു പകരമായള്ള
പുതിേ
രസീതിന്റെ
വ്ിവ്രങ്ങള്
ഡാറ്റാകബസില്
ഉള്ന്റക്കാള്ളിക്കുന്നില്ല. അങ്ങന്റന ന്റെയ്തിരുന്നുന്റവ്ങ്കില് പഴേ
രസീതിനുപകരമാകണാ
പുതിേ
രസീത്
നല്കിേന്റതന്ന്
ഉറപാക്കാമാേിരുന്നു. 2016-2017 മുതല് 2020-21 വ്ന്റരയള്ള
കാലേേവ്ില് `5.99 കകാടിയന്റട ഇടപാടുകള് റദ്ദാക്കിേതാേി
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
രസീതുകള്
റദ്ദാക്കുകമ്പാള്
ഉപകോക്താക്കള്ക്കായള്ള
പരാമർശങ്ങള്
കരഖന്റപടുത്തുന്നതിന്
പ്രകതയകം
സ്ഥലം
ഉൊേിരുന്നിട്ടും ഉപകോക്തൃ ഇെർകഫസിന്റല പ്രസ്തുത സ്ഥലവം
ഫീല്ഡും ശൂനയമാേി സൂക്ഷ്ിചിരിക്കുകോന്റണന്നും ബന്ധന്റപേ
ഉപകോക്താക്കളുന്റട
ഉെിതമാേ
അഭിപ്രാേങ്ങള്
കെർത്ത്
കാലാനുസൃതമാേ മാറ്റം വ്രുത്തുന്നിന്റല്ലന്നും സർക്കാർ പ്രസ്താവ്ിച്ചു
(2021 ഡിസംബർ).
റദ്ദാക്കിേ
രസീതുകളുമാേി
ബന്ധന്റപേ
അപകടസാധയത
ഇല്ലാതാക്കുന്നതികനാ/കുറയ്ക്കുന്നതികനാ കവ്െി അത് പകരം
അനുവ്ദിച പുതിേ രസീതുകളുമാേി ബന്ധന്റപടുകത്തെതും, കൂടാന്റത
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

രസീത്
റദ്ദാക്കാനുള്ള
കാരണം
നിർദ്ദിഷ്േ
കകാേത്തില്
ഉള്ന്റപടുകത്തെതുമാണ് എന്നതിനാല് മറുപടി സവീകാരയമല്ല.
5.4.6.

വിവരസോട്ങ്കതിക
പരിട്ശോധന

ആസ്തികളടെ

ആനുകോലിക

ട്സ്റ്റോക്

കകരേ ഫിനാന്ഷയല് കകാഡിന്റല െേം 158 ന്റല വ്യവ്സ്ഥകള് അനുസരിച്
ഓകരാ വ്കുപിലും നിർകദ്ദശിചിരിക്കുന്ന വ്ിധത്തില് എല്ലാ കസ്റ്റാക്കുകളും
വ്ർഷത്തിന്റലാരിക്കന്റലങ്കിലും
ആനുകാലികമാേി
പരികശാധിക്കണം.
ഫർണിചർ, കംമ്പൂേർ, അതിന്റെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ്
ഉള്ന്റപന്റടയള്ള കസ്റ്റാക്ക് പരികശാധിക്കണം. ഓകരാ പരികശാധനയ്ക്കുകശഷവം
ഓഫീസ് കമധാവ്ി പരികശാധന സാക്ഷ്യപത്രത്തില് ഒപിേ് നിേന്ത്രണ
അധികാരിയ്ക്ക് സമർപിക്കണം.
2016-17 മുതല് 2020-21 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില് വ്ിവ്രസാകങ്കതിക
ആസ്തികളുന്റട ആനുകാലിക കസ്റ്റാക്ക് പരികശാധന നടത്തിേിേിന്റല്ലന്ന്
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
സർവ്കലാശാല
പ്രവ്ർത്തനത്തിന്
വ്ിവ്രസാകങ്കതിക
ആസ്തികള്
നിർണ്ണാേകമാന്റണന്ന വ്സ്തുത കണക്കിന്റലടുത്ത്, കസ്റ്റാക്ക് പരികശാധന
കാലാനുസൃതമാേി നടകത്തെതാേിരുന്നു.
ആവ്ശയമാേ
ഉപകരണങ്ങള്
വ്ാങ്ങുന്നതിനുകവ്െ
വ്ിവ്രങ്ങള്
കക്രാഡീകരിക്കുന്നതിനാേി
ന്റസക്ഷ്നുകേില്
ഉപകോഗിക്കുന്ന
കമ്പൂേറുകള്, പ്രിെറുകള്, കാനറുകള് എന്നിവ് സംബന്ധിച വ്ിവ്രങ്ങളും,
ന്റസക്ഷ്നുകളുന്റട കസ്റ്റാക്കിലുള്ള കംമ്പൂേറുകള്, പ്രിെറുകള്, കാനറുകള്
എന്നിവ്യന്റട
ന്റമാത്തം
എണ്ണവം
അേച്ചുതരണന്റമന്ന്
എല്ലാ
ന്റസക്ഷ്നുകള്ക്കും സർവ്കലാശാല നിർകദ്ദശം നല്കിേതാേി സർക്കാർ
മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
മുകേില്
നല്കിേ
മറുപടിേില്
നിന്നും,
കസ്റ്റാക്ക്
രജിസ്റ്റർ
ഏകീകരിക്കുന്നതിനുകവ്െിയള്ള
വ്ിവ്രസാകങ്കതിക
ആസ്തികന്റേ
സംബന്ധിച വ്ിവ്രങ്ങള് കക്രാഡീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിേ സർവ്കലാശാല
ഇകപാഴും തുടരുകോന്റണന്ന് വ്യക്തമാണ്.

5.5.

ട്കരള
സര്വകലോശോലയുടെ
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭോഗത്തിടന്റ പ്രവൃത്തികളടെ നെത്തിപിടല ട്പോരോയ്മകള്

കകരേ സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കുക എന്ന
പ്രാഥമിക
ലക്ഷ്യകത്താന്റടോണ്
സർവ്കലാശാല
എഞ്ചിനീേറുന്റട
കനതൃതവത്തില് കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട എഞ്ചിനീേറിംഗ് വ്ിഭാഗം
സ്ഥാപിചത്. എഞ്ചിനീേറിംഗ് വ്ിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുന്റട നടത്തിപില്
കന്റെത്തിേ കപാരാേ്മകള് ചുവ്ന്റട കെർക്കുന്നു.
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5.5.1.

പ്രോട്ദശിക അധികോരികളടെ അനുമതിയില്ലോടത ടകടിെങ്ങളടെ
നിര്മോണം

കകരേ മുനിസിപാലിറ്റി ബില്ഡിംഗ് റൂള്സ്, 1999, െേം 4 അനുസരിച്,
ന്റസക്രേറിേില് നിന്ന് പ്രകതയക ബില്ഡിംഗ് ന്റപർമിറ്റ് ആദയകമ വ്ാങ്ങാന്റത
ഒരു വ്യക്തിയം ന്റകേിടം നിർമ്മിക്കുകകോ പുനർനിർമ്മിക്കുകകോ
കൂേികചർക്കുകകോ വ്ിപുലീകരിക്കുകകോ മാറ്റം വ്രുത്തുകകോ ന്റെയ്യരുത്.
ഒരു
ന്റകേിടത്തിന്റെ
നിർമ്മാണത്തികനാ
പുനർനിർമ്മാണത്തികനാ
അന്റല്ലങ്കില് മാറ്റം വ്രുത്താകനാ കൂേികചർക്കാകനാ വ്ിപുലീകരിക്കാകനാ ഉള്ള
കജാലി നിർവ്ഹിക്കുന്നതിന് പ്രാകദശിക അകതാറിറ്റി ന്റസക്രേറിയന്റട
കരഖാമൂലമുള്ള അനുമതികോ അംഗീകാരകമാ ആണ് ബില്ഡിംഗ് ന്റപർമിറ്റ്.
എന്നാല് ഏന്റതങ്കിലും വ്യക്തി ന്റപർമിറ്റ് വ്ാങ്ങുന്നതില് പരാജേന്റപടുകകോ
അന്റല്ലങ്കില് നിേമവ്ിരുദ്ധമാേി ആരംഭിചകതാ നടപിലാക്കുന്നകതാ
പൂർത്തിോക്കിേകതാ
ആേ
നിർമ്മാണ
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്
ക്രമന്റപടുത്തുന്നതില്
പരാജേന്റപോല്
ക്രമരഹിതമാേി
നിർമ്മിച
ന്റകേിടകമാ ന്റകേിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗകമാ ന്റപാേിക്കാനുള്ള നിർകദ്ദശം
നല്കാന് ന്റസക്രേറിക്ക് അധികാരമുെ്.
സർവ്കലാശാല എഞ്ചിനീേറിംഗ് യൂണിറ്റാണ് പദ്ധതി ഫെിന് കീഴില്
(കകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഫണ്ടുകള്) സർവ്കലാശാലയന്റട നിർമ്മാണ
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നത്. ഓഡിറ്റ് കാലേേവ്ില്, 16 ന്റകേിടങ്ങളുന്റട
നിർമ്മാണം (അനുബന്ധം 5.5) സർവ്കലാശാല ഏന്ററ്റടുത്തു. എന്നാല്
ന്റകേിടങ്ങന്റോന്നും
നിർമ്മാണാനുമതി
വ്ാങ്ങാന്റതോണ്
നിർമ്മിചിരിക്കുന്നന്റതന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. നാല് ന്റകേിടങ്ങള്ക്കുള്ള
അനുമതിക്കാേി സർവ്കലാശാല അകപക്ഷ്ിചിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും തകദ്ദശ
സവേംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങേില് നിന്നും അത് നല്കിേില്ല. ന്റകേിട
ന്റപർമിറ്റിന്റെ
അഭാവ്ത്തില്
ഈ
ന്റകേിടങ്ങള്ക്ക്
ഓകുപന്സി
സർേിഫിക്കറ്റ് നല്കിേിേില്ല.
കകരേ സർവ്കലാശാല നിർമ്മിച ന്റകേിടങ്ങള് ന്റപാതു ആവ്ശയങ്ങള്ക്ക്
കവ്െിയള്ളതാന്റണന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
നിർമ്മാണ പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്ക്ക് തകദ്ദശസ്ഥാപനങ്ങേില് നിന്നുള്ള അനുമതി
വ്ാങ്ങുന്നതില് നിന്ന് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഇേവ്് നല്കണന്റമന്നാവ്ശയന്റപേ്
രജിസ്ോർ തകദ്ദശസവേംഭരണ വ്കുപ് പ്രിന്സിപല് ന്റസക്രേറിക്ക്
അകപക്ഷ് നല്കി. മറുപടിക്കാേി കാത്തിരിക്കുന്നു.
ന്റകേിടങ്ങളുന്റട സുരക്ഷ് ഉറപാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികോണ് ബില്ഡിംഗ്
ന്റപർമിറ്റുകളും ഓകുപന്സി സർേിഫിക്കറ്റുകളും. ധാരാേം ഉപകോക്താക്കള്
സർവ്കലാശാല ന്റകേിടങ്ങള് ഉപകോഗിക്കുന്നതിനാല്, ന്റപർമിറ്റുകള് /
സർേിഫിക്കറ്റുകള്
ലഭിക്കാത്തത്
ഒരു
വ്ീഴ്ചോണ്.
ഇത്
മുന്ഗണനാടിസ്ഥാത്തില് പരിഹരികക്കെതാേിട്ടുെ്.
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

5.5.2.

ലവകിയ / അപൂര്ണ്ണമോയ പ്രവൃത്തികള്

2011 മുതല് 2017 വ്ന്റരയള്ള കാലേേവ്ില് ഭരണാനുമതി ലഭിച `9.70 കകാടി
ഉള്ന്റപേ അഞ്ച് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകരയ വ്ികസന പ്രവൃത്തികള്ക്ക്
തടസ്സ രഹിത ഭൂമി നല്കുന്നതില് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഉൊേ പരാജേം,
എസ്റ്റികമറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന്റല കാലതാമസം, കൺസള്േന്റുമാർ കരാേിംഗ്
നല്കുന്നതിന്റല കാലതാമസം, അപകടസാധയത, നകഷ്ടാത്തരവ്ാദിത്ത
വ്യവ്സ്ഥ നടപാക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിേ കാരണങ്ങോല് അപൂർണമാേി
തുടരുന്നതാേി ഓഡിറ്റില് ശ്രദ്ധേില്ന്റപട്ടു. അഞ്ച് പ്രവൃത്തികളുന്റട
വ്ിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 5.6-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം
കകസുകേിലും, സമേവം ന്റെലവം അധികരിചിട്ടുന്റെങ്കിലും, അതിന്റെ
ഉത്തരവ്ാദിത്തം ബന്ധന്റപേ ഉകദയാഗസ്ഥരികലാ കൺസള്േന്റുകേികലാ
കരാറുകാരികലാ ചുമത്താന് സർവ്കലാശാല ഒരു നടപടിയം സവീകരിചിേില്ല.

5.6.

ഉപസംഹോരം

സർവ്കലാശാലയന്റട
നിേന്ത്രണത്തിലുള്ള
െില
സ്ഥാപനങ്ങേില്
പലകമഖലകേിലും
അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങള്
ഉൊേിരുന്നില്ല.
ആകരാഗയപരിരക്ഷ്ാ സൗകരയങ്ങളുമാേി ബന്ധന്റപേ വ്യവ്സ്ഥകള്
സർവ്കലാശാല പാലിചില്ല. സർവ്കലാശാലയമാേി ബന്ധന്റപേ രെ്
ആകരാഗയകകന്ദ്രങ്ങള്
കാരയക്ഷ്മമാേി
പ്രവ്ർത്തിചിരുന്നില്ല.
ഭിന്നകശഷിക്കാരാേ
വ്ിദയാർഥികള്ക്കുള്ള
സൗകരയങ്ങള്
അപരയാപ്തമാേിരുന്നു. കസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാ ന്റസെറിലും യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാ
ന്റസെറിലും വ്ിനയസിചിട്ടുള്ള യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഉപകോഗിക്കുന്ന മിക്ക
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകളും/ ന്റവ്ബ്സസറ്റുകളും സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ് ന്റെയ്തിേില്ല.
സർവ്കലാശാല ഏന്ററ്റടുത്ത ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകരയപ്രവൃത്തികേില്
ഒട്ടുമിക്കതും
അപൂർണമാേിരിക്കുന്നത്
ഒരു
കലാകകാത്തര
സർവ്കലാശാലയന്റട
സൗകരയങ്ങള്
വ്ിദയാർഥികള്ക്ക്
നികഷധിക്കന്റപടുന്നു.

5.7.
•

ശിപോര്ശകള്
നിലവിലുള്ള യു.ജി.സി മോനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് സര്വകലോശോല
നല്ട്കെ പ്രോഥമിക അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങടളങ്കിലും തങ്ങളടെ
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
സ്ഥോപനങ്ങളില്
നല്കുന്നുടെന്ന്
സര്വകലോശോല ഉറപ്പവരുട്ത്തെതോണ്. നിലവിലുള്ള അെിസ്ഥോന
സൗകരയങ്ങളിടല
ട്പോരോയ്മകള്
ഇല്ലോതോകോന്
സമയബന്ധിതമോയ പരിപോെികള് ആവിഷ്കരിട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 5.1.1)
•

സര്വകലോശോല എല്ലോവകുപ്പകളിലും അതിടന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
എല്ലോ
സ്ഥോപനങ്ങളിലും
ഭിന്നട്ശഷിസൗഹൃദ
അെിസ്ഥോന
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സൗകരയങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചുടകോെ് ഉന്നതവിദയോഭയോസം
സമഗ്രമോകോനുള്ള എല്ലോശ്രമങ്ങളം നെട്ത്തെതോണ്.

കൂടുതല്

(ഖണ്ഡിക 5.3)
•

സര്വകലോശോലയില് ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര് വിനയസിക്കുന്നതിനുമുന്പ്,
സര്കോരിടന്റ വിവരസോട്ങ്കതിക വകുപ്പമോയി കൂെിയോട്ലോചിച്ച്,
ഉപട്യോക്തോകളടെ
സവീകോരയതോ
പരിട്ശോധന,
ബോഹയ
പ്രോമോണീകരണം, സുരക്ഷോ ഓഡിറ്റ് തുെങ്ങി മുന്കൂര് ടചട്യ്യെവ
നിര്ബന്ധമോയും പോലിട്കെതോണ്.

(ഖണ്ഡിക 5.4)
•

ബോധയതോരഹിതമോയ ഭൂമിയുടെ ലഭയത ട്പോടലയുള്ള വയവസ്ഥകള്
തൃപ്തികരമോടണന്ന്
ഉറപ്പവരുത്തിയട്ശഷം
മോത്രട്മ
പുതിയ
പദ്ധ്തികള്ക് അംഗീകോരം നല്കോന് പോടൂള്ളൂ.

(ഖണ്ഡിക 5.5.2)

(അനിം ടചറിയോന്)
പ്രിന്സിപല് അകൗെന്റ് ജനറല്
(ഓഡിറ്റ് I), ട്കരള

തിരുവനന്ത്പുരം,
2022 ജൂലല 01

ട്മടലോപിടത്

നൂഡല്ഹി,
2022 ജൂലല 04

(ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുര്മു)
ഇന്ത്യയുടെ കംപ്ട്രോളര് ആന്റ് ഓഡിറ്റര് ജനറല്
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അനുബന്ധങ്ങള്
അനുബന്ധ ങ്ങള്

അനുബന്ധം 1.1
ഘെനോ ചിത്രം

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 1.1)
എ) സര്വകലോശോല അധികോരികള്

ടസനറ്റ്

അകോദമിക്
കൗൺസില്

സിന്ഡിട്കറ്റ്

വിദയോര്ഥി
കൗൺസില്

ഫിനോന്സ്
കമിറ്റി

ഫോകല്റ്റികള്
ബി) സര്വകലോശോലയിടല ഉട്ദയോഗസ്ഥര്
ലവസ് ചോന്സലര്

ട്പ്രോ-ലവസ്
ചോന്സലര്

രജിസ്രോര്

• ആന്ത്രിക
ഗുണനിലവ്ാര
ന്റസല്
• കമ്പൂേർ ന്റസെർ
• പി.ആർ.ഓ
• വ്ിദയാർഥി
കസവ്ന വ്കുപ്

ഫിനോന്സ് ഓഫീസര്

ആസുത്രണ
വികസന
ഡയറക്ടര്

പരീക്ഷോ
കൺട്രോളര്

• കാേിക വ്ിദയാഭയാസം
• ഗകവ്ഷണ
ഡേറക്ടകററ്റ്
• നാഷണല് സർവ്വീസ്
കീം
• സലബ്രറി
• അകനവഷണം
• ന്റസകൂരിറ്റി
• അചടിശാല

• ആകരാഗയകകന്ദ്രം
• എഞ്ചിനീേറിംങ്്
വ്ിഭാഗം
• കാമ്പസ്
• വ്ിദൂരവ്ിദയാഭയാസ
ഭരണനിർവ്വഹണം വ്ിഭാഗം
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ട്കോട്ളജ് വികസന
കൗൺസില്
ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം 1.2
ട്കരള സര്വകലോശോലയിടല സ്ഥോപനങ്ങളടെയും സഹോയട്കന്ദ്രങ്ങളടെയും
പടിക

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 1.1)
സർവ്കലാശാലേിന്റല
ന്റസെറുകളും
മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും

സഹാേകസവ്ന കകന്ദ്രങ്ങളും
മറ്റു വ്ിഭാഗങ്ങളും

ന്റസെറുകള്-60 നിഘണ്ടു വ്കുപ്, യ.ഐ.റ്റികള്-34, യ.ഐ.എമ്മുകള്-7
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇകള്-10 യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചീനീേറിംഗ്,
യ.ജി.സി ഹൂമന് റികസാഴ്സ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് ന്റസെർ (അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ്
കകാകേജ് ), ന്റസെർ കഫാർ അഡല്േ് കെിനൂേിംങ്് എഡൂകക്കഷന് ആെ്
എക്സ്ന്ററ്റന്ഷന് (സി.എ.സി.ഇ.ഇ)
കകരേ
സർവ്കലാശാല
കമ്പൂേർ
ന്റസെർ,
ഇന്സ്ുന്റമകെഷന്
ന്റഫസിലികറ്റഷനു കവ്െ കകന്ദ്ര സലബ്രറി, കകരേ സർവ്കലാശാല സലബ്രറി,
സർവ്കലാശാല അചടിശാല, എഞ്ചിനീേറിംങ്് യൂണിറ്റ്, ആകരാഗയ കകന്ദ്രം-2,
വ്ിദയാർഥികസവ്ന വ്ിഭാഗം, കാേികവ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗം, പ്രസിദ്ധീകരണ
വ്ിഭാഗം, എംകപ്ലാേ്ന്റമെ് ഇന്ഫർകമഷന് ആെ് സഗഡന്സ് ബൂകറാ,
കപ്ലസ് ന്റമെ് ന്റസല്, ഫിനിഷിംങ്് സ്കൂള്

അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്

ആർട്സ് ആെ് സേന്സ് കകാകേജുകള്-111, കഹാേല് മാകനജ്ന്റമെ്-3,
ന്റപഷയല് എഡൂകക്കഷന്-1, ഫിസിക്കല് എഡൂകക്കഷന്-1, മൂസിക് ആെ്
സഫന് ആർേ്സ്-3, ടീചർ എഡൂകക്കഷന്-48, എം.സി.എ/എം.ബി.എ-13,
നിേമം-7, ഫാഷന് ന്റടക്കനാേജി-1, എഞ്ചിനീേറിങ്്-1

ഗകവ്ഷണ
കകന്ദ്രങ്ങള്
(സർവ്കലാശാലാ
വ്ിഭാഗങ്ങള്ക്കും
ന്റസെറുകള്ക്കും പുറന്റമ)

66 (അഫിലികേറ്റഡ് കകാകേജുകേിന്റല ഗകവ്ഷണ വ്ികസന സ്ഥാപനങ്ങളും
ബിരുദാനന്ത്ര വ്ിഭാഗങ്ങളും)
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അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 1.3
ഓഡിറ്റില് ഉള്ടപടുത്തിയ സ്ഥോപനങ്ങളടെ പടിക

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 1.4)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

കമ്പൂേർ ന്റസെർ, സലബ്രറി, എഞ്ചിനീേറിംഗ് വ്ിഭാഗം, അചടിശാല,
പ്രസിദ്ധീകരണ
വ്ിഭാഗം,
ആകരാഗയകകന്ദ്രം,
കഹാസ്റ്റലുകള്,
അതിഥിമന്ദിരങ്ങള്
തുടങ്ങിേ
സർവ്കലാശാല
ഭരണനിർവ്വഹണ
വ്ിഭാഗങ്ങളും സഹാേകസവ്ന കകന്ദ്രങ്ങളും.
കാേികവ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗം
വ്ിദൂരവ്ിദയാഭയാസ വ്ിഭാഗം
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗ്
ഹൂമന് റികസാഴ്സ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് ന്റസെർ (അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ്
കകാകേജ് )
ന്റസെർ കഫാർ അഡല്േ് കെിനൂേിംങ്് എഡൂകക്കഷന് ആെ്
എക്സ്ന്ററ്റന്ഷന് (സി.എ.സി.ഇ.ഇ)
നിഘണ്ടു വ്ിഭാഗം
43 അധയാപന ഗകവ്ഷണ വ്ിഭാഗങ്ങേില് 14 എണ്ണം
1. ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് മാകനജ്ന്റമെ് ഇന് കകരേ
2. സലബ്രറിയം ഇന്ഫർകമഷന് സേന്സ് വ്ിഭാഗം
3. മലോേം വ്ിഭാഗം
4. ഭാഷാ ശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗം
5. തമിഴ് വ്ിഭാഗം
6. സസയശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗം
7. ബകോന്റടക്കനാേജി വ്ിഭാഗം
8. ജലജീവ്ശാസ്ത്രവം മത്സയബന്ധന വ്ിഭാഗം
9. ഭൗതികശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗം
10. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വ്ിഭാഗം
11. രാഷ്ട്രതന്ത്ര വ്ിഭാഗം
12. മനശ്ശാസ്ത്ര വ്ിഭാഗം
13. കമ്പൂേർ സേന്സ് വ്ിഭാഗം
14. ഫൂചർ സ്റ്റഡീസ് വ്ിഭാഗം
34 യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ് ന്റടക്കനാേജിേില് ഒമ്പത് എണ്ണം
1. യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, അഴൂർ
2. യ.ഐ.റ്റി മണ്ണകഞ്ചരി
3. യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, ന്റകാല്ലം
4. യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, കവ്േി
5. യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, ശാസ്താംകകാേ
6. യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, കേരൂർ
7. യ.ഐ.റ്റി, അടൂർ
8. യ.ഐ.റ്റി റീജണല് ന്റസെർ, കരുവ്ാറ്റ
9. യ.ഐ.റ്റി, മണ്ണടി
64 അക്കാദമിക് സ്റ്റഡി ന്റസെറുകേില് 16 എണ്ണം
1. മഹാത്മ അയ്യന്കാേി ന്റെേർ
2. കകരേ പഠനത്തിനുള്ള അന്ത്ാരാഷ്ട്ര കകന്ദ്രം
3. പാർലന്റമെറി കാരയങ്ങള്ക്കായള്ള വ്ി.ന്റക സുകുമാരന് നാേർ
ന്റെേർ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ന്റസെർ കഫാർ സിസ്റ്റംസ് ആെ് സിന്ത്റ്റിക് ബകോേജി
ന്റസെർ കഫാർ റിനൂവ്ബിള് എനർജി ആെ് ന്റമറ്റീരിേല്സ്
സാമൂഹിക സാംകാരിക മാറ്റത്തിനായള്ള ക്രിസ്തയന്പഠന കകന്ദ്രം
ന്റസെർ കഫാർ ഓസ്കേലിേന് സ്റ്റഡീസ്
സംരംഭകതവ വ്ികസന ന്റസല്
മകനാന്മണീേം സുന്ദരനാർ ദ്രാവ്ിഡ പഠന കകന്ദ്രം
സർവ്കലാശാല ആകരാഗയ കകന്ദ്രം
ന്റസെർ കഫാർ ലാറ്റിന് അകമരിക്കന് സ്റ്റഡീസ്
ന്റസെർ കഫാർ ആർേിഫിഷയല് ഇെലിജന്സ് ആെ് റിസർച്
ജനസംഖയ, വ്ാർദ്ധകയം, ആകരാഗയം എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള കഡാ.രാംകുമാർ
സ്മാരകകകന്ദ്രം
14. പശ്ചികമഷയന് പഠനകകന്ദ്രം
15. മലാേത്തിനായള്ള സാകങ്കതികവ്ിദയ വ്ിഭവ്കകന്ദ്രം
16. ന്റസെർ കഫാർ ന്റപർകഫാമിംഗ് ആെ് വ്ിഷവല് ആർട്സ്
11. 10 കകരേ സർവ്കലാശാല അധയാപക പരിശീലന കകാകേജുകേില്
മൂന്റന്നണ്ണം
1. കകരേ സർവ്കലാശാല അധയാപക പരിശീലന കകാകേജ്,
കാരയവ്േം
2. കകരേ സർവ്കലാശാല അധയാപക പരിശീലന കകാകേജ്, അഞ്ചല്
3. കകരേ സർവ്കലാശാല അധയാപക പരിശീലന കകാകേജ്, ആരയാട്,
ആലപ്പഴ
12. ഏഴ് സർവ്കലാശാല മാകനജ് ന്റമെ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടുകേില് രന്റെണ്ണം
1. യ.ഐ.എം ആലപ്പഴ
2. യ.ഐ.എം അടൂർ
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അനുബന്ധം 1.4

2010 മോര്ച്ച് 31-ന് അവസോനിച്ച വര്ഷട്ത്തയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ
കംപ്ട്രോളര് ആന്റ് ഓഡിറ്റര് ജനറലിടന്റ (സിവില്) റിട്പോര്ടില്
ഉള്ടപടുത്തിയിരുന്ന "ട്കരള സര്വകലോശോലയുടെ പ്രവര്ത്തനം" എന്ന
പ്രവര്ത്തനക്ഷമതോ ഓഡിറ്റിടന്റ ചര്ച്ചയ്ക്കുട്ശഷമുള്ള പബ്ലിക്
അകൗെ്സ് കമിറ്റിയുടെ സംഗ്രഹങ്ങളം ശിപോര്ശകളം
(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 1.4)

1. യ.ജി.സി ധനസഹാേം ഗണയമാേി വ്ർദ്ധിചിട്ടും പദ്ധതി അനുബന്ധ
ധനസഹാേം
കാരയക്ഷ്മമാേി
വ്ിനികോഗിക്കുന്നതില്
സർവ്കലാശാലകള് അത്രേധികം തല്പരരന്റല്ലന്നും ഭരണപരമാേ
ന്റെലവ്് ഫാക്കല്റ്റി ന്റെലവ്ിന്റനക്കാള് വ്േന്റര കൂടുതലാന്റണന്നും
കമ്മിറ്റിന്റേ അറിേിച്ചു. യ.ജി.സി, ഭാരതസർക്കാർ തുടങ്ങി വ്ിവ്ിധ
ഏജന്സികള് അനുവ്ദിക്കുന്ന ഫെ് ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ്
നിരീക്ഷ്ിക്കുകയം,
അനുവ്ദിച
ഫെ്
ഭാവ്ിേില്
ലാപ്സാേി
കപാകാതിരിക്കാനുള്ള ഉറപാക്കാന് ആവ്ശയമാേ നടപടികന്റേടുക്കുകയം
ന്റെകയ്യെതാന്റണന്ന് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രാേന്റപടുന്നു.
2. സർവ്കലാശാലയന്റട വ്ാർഷിക ബജറ്റ് ോഥാർഥയകബാധമില്ലാന്റത
തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂന്റട സർവ്കലാശാല അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന
ഭരണപരമാേ
അലംഭാവ്ന്റത്ത
കമ്മിറ്റി
വ്ിമർശിക്കുകയം
സർവ്കലാശാലയന്റട
വ്ാർഷികബജറ്റ്
പ്രാധാനയമുള്ളതും
ോഥാർഥയകബാധമുള്ളതും ആേിരിക്കണന്റമന്ന് അഭിപ്രാേന്റപടുകയം
ന്റെയ്യുന്നു.
3. ആഭയന്ത്രവ്രവകള്, ഭാരത സർക്കാർ, യ.ജി.സി തുടങ്ങിേവ്േില്
നിന്നുള്ള വ്രവകള് എന്നീ വ്ിവ്രങ്ങള് ഉള്ന്റപടുത്തി 2010-11 വ്ന്റര
പദ്ധതികേതര
ശീർഷകത്തിന്റല
വ്രവ്ിന്റെ
കാലികമാക്കിേ
എസ്റ്റികമറ്റുകളും േഥാർഥ ന്റെലവകളും സമർപിക്കാന് ഉന്നത
വ്ിദയാഭയാസവ്കുപിന്
കമ്മിറ്റി
നിർകദ്ദശം
നല്കുന്നു.
കകരേ
സർവ്കലാശാലേിന്റല ഒഴിവകളുന്റട എണ്ണവം അവ്യന്റട നിലവ്ിന്റല
സ്ഥിതിയം കാണിക്കുന്ന റികപാർേ് എത്രയം ന്റപന്റേന്ന് സമർപിക്കാന്
ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപികനാട് ആവ്ശയന്റപടുന്നു.
4. സർവ്കലാശാലകളുന്റട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പഠിക്കുന്നതിനാേി
നികോഗിച രവ്ീന്ദ്രന്നാേർ കമ്മിറ്റിയന്റട റികപാർേ് പരിഗണിച്
അതിലുള്ള ശിപാർശകള് നടപിലാക്കണന്റമന്ന് ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ
വ്കുപിന് കമ്മിറ്റി നിർകദ്ദശം നല്കുന്നു.
5. വ്ിവ്ിധ പദ്ധതികള്ക്കുകീഴിലുള്ള കകാേർഷിപ് /ന്റഫകല്ലാഷിപിനുള്ള
കോഗയതാമാനദണ്ഡങ്ങള് ഒന്നുതന്റന്നോന്റണന്ന് കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
അതിനാല് ഒകര വ്ിദയാർഥികള് തന്റന്ന ഒന്നികലന്ററ കകാേർഷിപ്
പദ്ധതികേികലക്ക് ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കന്റപടുന്നതിനാല് കകാേർഷിപ്പകള്
വ്ിതരണം ന്റെയ്യാനാകാതിരിക്കുകയം ന്റെയ്യുന്നു.
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6. മറ്റ്
കകാേർഷിപ്
/ന്റഫകല്ലാഷിപ്പകളുന്റട
കീഴില്
വ്രാത്ത
വ്ിദയാർഥികള്ക്കും പ്രകോജനം ലഭിക്കത്തക്കവ്ിധം സംസ്ഥാന
കകാേർഷിപ്പകളുന്റട മാനദണ്ഡങ്ങള് ഇേവ ന്റെയ്യണന്റമന്ന് കമ്മിറ്റി
ശക്തമാേി
ശിപാർശ
നല്കുന്നു.
കകാേർഷിപിനു
കവ്െി
വ്കേിരുത്തുന്ന പണം ലാപ്സാക്കുന്നിന്റല്ലന്ന് ഉറപ്പ വ്രുത്താന് ഉന്നത
വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ് കവ്െ നടപടികന്റേടുക്കണന്റമന്നും കമ്മിറ്റി
നിർകദ്ദശിക്കുന്നു.
7. സ്റ്റാറ്റൂേറി
ന്റപന്ഷന് പദ്ധതി
തുടരുന്നതികനാന്റടാപം
തന്റന്ന
രവ്ീന്ദ്രന്നാേർ
കമ്മിറ്റി
ശിപാർശ
ന്റെയ്ത
സർവ്കലാശാലാ
ജീവ്നക്കാർക്കുള്ള പ്രകതയക ന്റപന്ഷന് ഫെ് രൂപീകരിക്കുന്നതു
സംബന്ധിച സാധയതാപഠനം നടത്താന് കമ്മിറ്റി ഉന്നതവ്ിദയാഭയാസ
വ്കുപിന് ശിപാർശ നല്കുന്നു.
8. വ്ാർഷിക അക്കൗണ്ടുകള് അന്ത്ിമമാക്കാന് കവ്െ ആത്മാർഥമാേ
ശ്രമം സർവ്കലാശാലകളുന്റട ഭാഗത്തു നിന്നും എത്രയം കവ്ഗം
ഉൊകണന്റമന്നും ഇതു സംബന്ധിച ഏറ്റവം പുതിേ സ്ഥിതി കമ്മിറ്റിന്റേ
അറിേിക്കണന്റമന്നും കമ്മിറ്റി അഭിപ്രാേന്റപടുന്നു.
9. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്ക്കും അക്കൗെിംഗിനും കവ്െി ഒരു
ന്റപാതു സമ്പ്രദാേം നടപാക്കുന്നതിന് സർവ്കലാശാലകള്ക്കു കവ്െ
ഫിനാന്സ് അക്കൗെ്സ് മാനുവ്ല് തയ്യാറാകക്കെതിന്റെ ആവ്ശയകത
കമ്മിറ്റി ഊന്നിപറയന്നു.
10. ജീവ്നക്കാരുന്റട ശമ്പേത്തില് നിന്നും കുറവ ന്റെയ്ത കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ്
തുക സർവ്കലാശാലയന്റട േഷറി അക്കൗെില് നികക്ഷ്പിക്കാന്റത
സർവ്കലാശാലയന്റട
സ്ഥാപനന്റെലവകള്
നടത്തുന്നതിന്
വ്ിനികോഗിചതിന് കമ്മിറ്റി സർവ്കലാശാല അധികൃതന്റര ശക്തമാേി
വ്ിമർശിക്കുന്നു.
11. കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെിനു കവ്െി ശമ്പേത്തില് നിന്നും കുറവന്റെയ്ത പണം
വ്കമാറ്റി
ന്റെലവ്ഴിചത്
ആ
ഫെിന്റെ
ഉകദ്ദശന്റത്ത
തന്റന്ന
പരാജേന്റപടുത്തിേതായം
ഭാവ്ിേില്
ഇത്തരം
വ്കമാറ്റല്
ഒഴിവ്ാക്കുന്നതിന് ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ് ജാഗ്രത പാലിക്കണന്റമന്നും
കമ്മിറ്റി
നിർകദ്ദശിക്കുന്നു.
ഭാവ്ിേില്
ഇത്തരം
വ്കമാറ്റം
ഉൊവകോന്റണങ്കില് അതിനു കാരണക്കാരനാേ വ്യക്തിന്റക്കതിന്റര
അചടക്കനടപടി സവീകരിക്കണന്റമന്നും കമ്മിറ്റി ശിപാർശ ന്റെയ്യുന്നു.
12. കപ്രാവ്ിഡെ് ഫെ് അക്കൗെില് നികക്ഷ്പിക്കാനുള്ള മിചം തുക എത്രയം
ന്റപന്റേന്ന് നികക്ഷ്പിക്കാന് കവ്െ നടപടികള് സർവ്കലാശാല
അധികൃതർ എടുക്കണന്റമന്ന് കമ്മിറ്റി നിർകദ്ദശിക്കുന്നു.
13. നടപിലാക്കിേ
പരിഹാരനടപടികളുന്റട
(ആർ.എം.ടി)
പത്രിക
േഥാസമേം സമർപിക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാല അധികൃതർ
പരാജേന്റപേതാേി കമ്മിറ്റി കന്റെത്തുകയം ഇത് സമർപിക്കാത്തത്
കമ്മിറ്റികോടുള്ള അനാദരവ്ാന്റണന്ന് ഓർമ്മന്റപടുത്തുകയം ന്റെയ്യുന്നു.

92

അനുബന്ധങ്ങള്

14. സർവ്കലാശാലകളുന്റട
വ്ികസന
പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്ക്കുകവ്െി
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ഗ്രാെ്സ് കമ്മീഷന് വ്കേിരുത്തുന്ന ഫെിന്റെ
പൂർണ്ണവം ഫലപ്രദവമാേ വ്ിനികോഗത്തിന് ഭാവ്ിേില് ഫെ്
ലാപ്സാകാതിരിക്കാന് സർവ്കലാശാല അധികൃതർ നിർണ്ണാേകവം
കൃതയവമാേ
ആസൂത്രണം
നടകത്തെതാന്റണന്ന്
കമ്മിറ്റി
അഭിപ്രാേന്റപടുന്നു.
15. ബിരുദ ബിരുദാനന്ത്ര തലങ്ങള്ക്കാേി കബാർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്
രൂപീകരിക്കുകമ്പാള് കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട 1977-ന്റല ഫസ്റ്റ്
സ്റ്റാറ്റൂേ്സിന്റല,
അദ്ധയാേം
XI-ല്
നിഷ്കർഷിക്കുന്ന
മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങള്
കർശനമാേി
പാലിക്കണന്റമന്ന്
കമ്മിറ്റി
ഓർമ്മന്റപടുത്തുന്നു.
കൂടാന്റത,
കബാർഡ്
ഓഫ്
സ്റ്റഡീസില്
കോഗയതേില്ലാത്ത ഏന്റതങ്കിലും അംഗങ്ങളുന്റെങ്കില് അവ്ന്റര നീക്കം
ന്റെയ്യാന്
കവ്െ
നടപടികള്
ഉന്നത
വ്ിദയാഭയാസ
വ്കുപ്
സകന്റക്കാകള്ളെതാന്റണന്നും ശിപാർശ ന്റെയ്യുന്നു. കബാർഡ് ഓഫ്
സ്റ്റഡീസില്
കോഗയതേില്ലാത്ത
വ്യക്തികള്
നാമനിർകദ്ദശം
ന്റെയ്യന്റപടുന്നത്
ഒഴിവ്ാക്കാന്
കവ്െ
കർശന
നടപടികന്റേടുക്കണന്റമന്നും കമ്മിറ്റി നിർകദ്ദശിക്കുന്നു.
16. സകന്റയ്യഴുത്ത് പ്രതികളുന്റട സംരക്ഷ്ണത്തിന് ഇന്ത്യന് നാഷണല് േസ്റ്റ്
കഫാർ ആർേ് ആെ് കള്ചറല് ന്റഹറികറ്റജ് (ഐ.എന്.ടി.എ.സി.എച് )
പുറന്റപടുവ്ിച മാർഗനിർകദ്ദശങ്ങള്, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സലബ്രറിേില്
പാലിക്കന്റപടുന്നുകൊന്റേന്ന് കമ്മിറ്റി സംശേം പ്രകടിപിക്കുന്നു. ഈ
അമൂലയമാേ സമ്പത്ത് ഉെിതമാേ സംരക്ഷ്ികക്കെതിന്റെ ആവ്ശയകത
കമ്മിറ്റി ഊന്നിപറയകയം ഉന്നതവ്ിദയാഭയാസ വ്കുപ് പ്രിന്സിപല്
ന്റസക്രേറിയം പ്രസ്തുത കമഖലേിന്റല ഒകന്നാ രകൊ വ്ിദഗ്ദ്ധരും കെർന്ന
ഒരു സംഘം രൂപീകരിച് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സലബ്രറിേില് കരഖകള്
സംരക്ഷ്ിക്കുന്നത് പരികശാധിച് എത്രയം ന്റപന്റേന്ന് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് റികപാർട്ടു
നല്കുകയം ന്റെയ്യണന്റമന്നും നിർകദ്ദശിക്കുന്നു.
17. സവാശ്രേ കകാകേജുകള്ക്ക് സ്ഥിര അംഗതവം നല്കുന്നതിനു മുന്പ്,
സർവ്കലാശാല സ്റ്റാറ്റൂട്ടുകേില് വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്
കാലാകാലങ്ങേില്
നടകത്തെ
പരികശാധനകള്
പൂർത്തിോക്കണന്റമന്ന് ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ വ്കുപികനാട് കമ്മിറ്റി
ശക്തമാേി ശിപാർശ ന്റെയ്യുന്നു.
18. അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങന്റേക്കാള്
അക്കാദമിക്
കാരയങ്ങള്ക്ക്
മുന്ഗണന നല്കണന്റമന്ന് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രാേന്റപടുന്നു. പ്രസക്തമാേ
എല്ലാം
മാനദണ്ഡങ്ങളും
പാലിക്കുന്നതില്
പരാജേന്റപേ
സ്ഥാപനങ്ങളുന്റട
അഫിലികേഷന്
കർശനമാേി
പുനഃപരികശാധിക്കണന്റമന്നും അവ്ന്റേ കപ്രാത്സാഹിപിക്കരുന്റതന്നും
കമ്മിറ്റി
ശിപാർശന്റെയ്യുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത്
നിലവ്ാരമുള്ള
ന്റപ്രാഫഷണല് വ്ിദയാഭയാസസമ്പ്രദാേം ഉറപാക്കാനും നിലനിർത്താനും
കവ്െ
നടപടികന്റേടുക്കണന്റമന്ന്
കമ്മിറ്റി
ഉന്നതവ്ിദയാഭയാസ
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

വ്കുപികനാട് നിർകദ്ദശിക്കുകയം എടുത്ത നടപടികള്
അറിേിക്കണന്റമന്ന് ഓർമ്മിപിക്കുകയം ന്റെയ്യുന്നു.

കമ്മിറ്റിന്റേ

19. സർവ്കലാശാലയന്റട
അഫിലികേഷനുള്ള
ന്റപ്രാഫഷണല്
കകാകേജുകേില്
കോഗയതയള്ള
വ്ിദയാർഥികോണ്
പ്രകവ്ശനം
കനടുന്നന്റതന്ന് ഉറപ്പവ്രുത്താനാവ്ശയമാേ ഒരു ഉെിതമാേ സംവ്ിധാനം
സർവ്കലാശാല
തയ്യാറാകക്കെതിന്റെ
ആവ്ശയകത
കമ്മിറ്റി
ഊന്നിപറയന്നു. ന്റപ്രാഫഷണല് കകാഴ്സുകള്ക്ക് കോഗയതേില്ലാത്ത
വ്ിദയാർഥികള് പ്രകവ്ശനം കനടുന്നത് ഒഴിവ്ാക്കാനാേി വ്കുപ്
സകന്റക്കാള്ളാനുകദ്ദശിക്കുന്ന പ്രതികരാധ നടപടികള് വ്ിശദമാക്കുന്ന
ഒരു റികപാർേ് സമർപിക്കണന്റമന്നും കമ്മിറ്റി ഉന്നതവ്ിദയാഭയാസ
വ്കുപികനാടാവ്ശയന്റപടുന്നു.
20. സവാശ്രേകകാകേജുകള് സർക്കാരിന്റെ അനുമതികോ അംഗീകാരകമാ
ഇല്ലാന്റത
അവ്രുന്റട
സവന്ത്ം
താല്പരയപ്രകാരം
സീറ്റുകള്
വ്ർദ്ധിപിക്കുന്ന പ്രവ്ണതന്റേ സംബന്ധിച് കമ്മിറ്റി കടുത്ത ആശങ്ക
കരഖന്റപടുത്തുകയം
അത്തരം
നടപടികള്
ഒഴിവ്ാക്കണന്റമന്ന്
നിർകദ്ദശിക്കുകയം ന്റെയ്യുന്നു.
21. ഉത്തരക്കടലാസുകള് മൂലയനിർണ്ണേം നടത്തുന്നതിന്റല കാലതാമസം
ഒഴിവ്ാക്കാന് കർശന നടപടികള് സവീകരിക്കണന്റമന്ന് കമ്മിറ്റി
നിർകദ്ദശിക്കുന്നു. ഉത്തരപുസ്തകങ്ങള് നഷ്ടന്റപേതിന് ഉത്തരവ്ാദികോേ
ഉകദയാഗസ്ഥർന്റക്കതിന്റര എടുത്ത അചടക്ക നടപടികളുന്റട വ്ിവ്രങ്ങള്
സമർപിക്കാന് ഉന്നതവ്ിദയാഭയാസ വ്കുപിന് നിർകദ്ദശം നല്കുന്നു.
അമിതമാേ കാലതാമസവം വ്ിദയാർഥികള് കനരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
ഒഴിവ്ാക്കാനാേി
ഉത്തരക്കടലാസുകളുന്റട
പുനർമൂലയനിർണ്ണേം
സർവ്കലാശാലയന്റട പരീക്ഷ്ാ മാനുവ്ലില് വ്ിഭാവ്നം ന്റെയ്തതു കപാന്റല
സമേബന്ധിതമാേി പൂർത്തിോക്കണന്റമന്ന് കമ്മിറ്റി ശക്തമാേി
അഭിപ്രാേന്റപടുന്നു.
വ്ിദയാർഥികളുന്റട
ഉപരിപഠനന്റത്തയം
ന്റതാഴിലവ്സരങ്ങകേയം പ്രതികൂലമാേി ബാധിക്കുന്റമന്നതിനാല് റാങ്ക്
പേിക
തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റല
അസാധാരണമാേ
കാലതാമസം
ഒഴിവ്ാക്കണന്റമന്ന്
സർവ്കലാശാല
അധികൃതകരാട്
കമ്മിറ്റി
ആവ്ശയന്റപട്ടു.
22. ഗകവ്ഷണപ്രവ്ർത്തനങ്ങന്റേ സംബന്ധിച്
കപ്രാജക്ട്
വ്ർക്കുകള്
പൂർത്തിോക്കിേതിനു കശഷവം അക്കൗണ്ടുകള് തീർപാക്കുന്നതില്
ക്രമാതീതമാേ കാലതാമസം കനരിേതാേി കമ്മിറ്റിന്റേ അറിേിച്ചു.
കൂടാന്റത
ഗകവ്ഷണവ്ിദയാർഥികളുന്റട
അക്കൗണ്ടുകള്
സമേബന്ധിതമാേി തീർപാക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാല ജാഗ്രത
പുലർത്തണന്റമന്നും
നിർകദ്ദശിക്കുന്നു.
അധയാപക
തസ്തികകള്
അനുവ്ദിക്കുന്നതിന്റല വ്ിട്ടുവ്ീഴ്ച അഭിലഷണീേമന്റല്ലന്നും എന്റന്ത്ല്ലാം
പ്രതിബന്ധങ്ങളുന്റെങ്കിലും ആവ്ശയമാേ അധയാപകരുന്റട തസ്തികകള്
അനുവ്ദിക്കണന്റമന്നും കമ്മിറ്റി അഭിപ്രാേന്റപടുന്നു.
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അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 2.1
മോസ്റ്റര് പ്ലോനിന് കീഴില് സര്വകലോശോല നിര്വ്വഹിച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങളടെ പടിക

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 2.1)
2015-ല് കകരേ സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് കവ്െി ഐ.കു.എ.സി തയ്യാറാക്കിേ മാസ്റ്റർ പ്ലാന്
കഴിഞ്ഞ ആറ് വ്ർഷമാേി താന്റഴപറയന്ന തലങ്ങള്ക്ക് കീഴില് സവ്ദഗ്ദ്ധയകത്താന്റട നടത്തി
വ്രുന്നു:
ട്കന്ദ്രീകൃത ട്മഖല

1. വ്ിഷന്, ന്റെേിംവ്ർക്ക്,
ന്റബഞ്ച്മാർക്കിംഗ്

2. ഗകവ്ഷണവം
നവ്ീകരണവം

ലകടകോെ നെപെി
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതകോന്റട പ്രവ്ർത്തിക്കാന് സർവ്കലാശാല നിരന്ത്രം
പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇനിപറയന്ന നിരവ്ധി തന്ത്ര പ്രധാന പദ്ധതികേില്/ പ്ലാനുകേില്
നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാണ്:
•

റിസർച് ന്റഫകലാഷിപ്പകേിന്റല വ്ർദ്ധനവ്്

•

വ്ിദയാർഥി കസവ്നങ്ങള് ഡിജിസറ്റസ് ന്റെയ്യുന്നു

•

കുറഞ്ഞ ന്റെലവ്്, വ്ിദയാർഥി കസവ്നങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി

•

പ്രസിദ്ധീകരണ ഗ്രാന്റുകള്

•

പഠനകത്താന്റടാപം വ്രുമാനം കനടുക എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
വ്ിദയാർഥികളുന്റട ന്റഫകലാഷിപ്പകള്
കാഴ്ചന്റവ്ല്ലുവ്ിേി കനരിടുന്നവ്ർ, പുസ്തകം പങ്കിടല് തുടങ്ങിേവ്േ്ക്കാേി സലബ്രറി
കകാർണറില്
ഭിന്നകശഷിക്കാരാേ
വ്ിദയാർഥികള്ക്കുേേ
കസവ്നങ്ങള്
സർവ്കലാശാല നല്കിവ്രുന്നു.
വ്ിഷന് കസ്റ്ററ്റ്ന്റമെ് കനടുന്നതിന്റെ ഭാഗമാേി ഈ കാലേേവ്ില് പുതിേ അടിസ്ഥാന
സൗകരയ പദ്ധതികള്, നൂതന അക്കാദമിക് കപ്രാഗ്രാമുകള്, പുതിേ വ്കുപ്പകള്
എന്നിവ് ഏന്ററ്റടുത്തു
മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാേി ഇനിപറയന്ന നടപടികള് ആരംഭിച്ചു:
•

ഗകവ്ഷണ നേത്തിന്റെ പരിഷ്കരണം

•

നവ്ീകരിച ഗകവ്ഷണ കപാർേല്

•

ഐ.പി.ആർ രൂപികരിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്തുണ

•

ഉർകുന്ദിന്റനാപം കകാപിേടി പരികശാധനയ്ക്കാേി ഐ-ന്റതെികക്കറ്റ് എന്ന
പുതിേ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ കെർക്കല്

•

കകരേ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ബിസിനസ് ഇന്റന്നാകവ്ഷന് ആെ് ഇന്കുകബഷന്
ന്റസെർ (ന്റക.യ.ബി.ഐ.ഐ.സി) എന്ന നവ്ീകരിച സ്റ്റാർേ് അപ്
ഇകക്കാസിസ്റ്റം

•

പുതിേ അന്ത്ർ സർവ്കലാശാല ഗകവ്ഷണ കകന്ദ്രങ്ങളും ബാഹയ ഗകവ്ഷണ
കകന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിച്ചു

•
കകന്ദ്രീകൃത ലകബാറേറിയന്റട വ്ന്കതാതിലുള്ള വ്ിപുലീകരണം
ഇനിപറയന്ന നടപടികള് ആരംഭിച്ചു:

3. അദ്ധയാപനം, പഠനം,
മൂലയനിർണ്ണേം

•

ഒ.ബി.ഇ കമാഡിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ കപ്രാഗ്രാമുകള്ക്കുമുള്ള പാഠയപദ്ധതിയന്റട
പുനരവ്കലാകനം നടത്തി.

•

ഓൺസലന്
പഠനത്തിനാേി
(എല്.എം.എസ്) ആരംഭിച്ചു

•

സി.എസ്.എസ്സിന് കീഴില് പുതിേ ഇെർ ഡിസിപ്ലിനറി ആഡ് ഓൺ
കകാഴ്സുകളുന്റട അവ്തരണം

•

പാഠയപദ്ധതി
രൂപകല്പനേിലും
അവ്തരണത്തിലും
പഠനകത്താടുള്ള
സമഗ്രമാേ സമീപനത്തിലും അധയാപകർക്ക് വ്ിപുലമാേ പരിശീലനം

•

െില മാകസ്റ്റഴ്സ് കപ്രാഗ്രാമുകള്ക്കുള്ള ഇകെൺഷിപ്

•

'സവേം' പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഐേിക വ്ിഷേങ്ങളുന്റട അവ്തരണം

95

കലണിംഗ്

മാകനജ്ന്റമെ്

സിസ്റ്റം

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
ട്കന്ദ്രീകൃത ട്മഖല

ലകടകോെ നെപെി
•

കകരേ പഠനത്തില് ഒരു പുതിേ വ്ിഭാഗവം നാകനാ സേന്സിന് ഒരു
പ്രകതയക വ്ിഭാഗവം ആരംഭിച്ചു

•

വ്യവ്സാേിക സഹകരണ കകന്ദ്രത്തിനായള്ള ‘അക്കാദമിക് ആെ്
ഇന്ഡസ്േിേല്
ന്റകാോബകറഷന്’
വ്ികദശ
വ്ിദയാർഥികന്റേ
ആകർഷിക്കുന്നതിനായള്ള ‘ന്റസെർ കഫാർ കഗ്ലാബല് അക്കാദമിക്സ് ’
എന്നിവ്യ്ക്ക് കവ്െി ന്റവ്കവ്വന്ററ കകന്ദ്രങ്ങള് രൂപീകരിച്ചു

•

മാർക്സിേന് പഠന കകന്ദ്രങ്ങള്, ഇെർ യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി ന്റസെർ കഫാർ
അഡവാന്സ്ഡ് ന്റമറ്റീരിേല് റിസർച്, അഡവാന്സ്ഡ് ന്റസെർ കഫാർ
റീജനകററ്റീവ്് ന്റമഡിസിന് ആെ് ന്റസ്റ്റം ന്റസല്സ് റിസർച് ഇന്
കൂകേനിേസ് ബകോേജി എന്നിവ്യന്റട രൂപീകരണം

•

കപ്ലസ്ന്റമെ് സകപാർേ് കസവ്നങ്ങളുന്റട വ്ിപുലീകരണം. കരിേർ
സഗഡന്സ് ആെ് എംകപ്ലാേ്ന്റമെ് ന്റസെർ, ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂള്,
മുതിർന്നവ്ർക്കുള്ള തുടർ വ്ിദയാഭയാസ വ്ികസന കകന്ദ്രം.

•

ഒരു സ്റ്റുഡെ് അന്റമനിറ്റി ന്റസെർ ആരംഭിച്ചു

•

സ്റ്റുഡെ് സലഫ് സസക്കിള് മാകനജ്ന്റമെ് സിസ്റ്റത്തിന് കീഴില്, പ്രകവ്ശനം
മുതല് മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളുന്റടയം സർേിഫിക്കറ്റുകളുന്റടയ വ്ിതരണം വ്ന്റരയള്ള
എല്ലാ വ്ിദയാർഥി കസവ്നങ്ങളും ഡിജിസറ്റസ് ന്റെയ്യുന്നു

•

സലബ്രറി കസവ്നങ്ങള്ക്കുള്ള ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി സകപാർേ്

•

കകരേ സർക്കാർ അധീനതേിലുള്ള എ.എസ്.എ.പിക്ക് കീഴിലുള്ള സനപുണയ
െേക്കൂട്

•

ത്രീ ടേർ ഇന്ഡക്ഷ്ന് കപ്രാഗ്രാം

4. സ്കൂളുകള്, വ്ിഭാഗങ്ങള്,
കകന്ദ്രങ്ങള്

5. വ്ിദയാർഥി വ്ികസനം

•
സി.എസ്.എസ്സിന് കീഴിലുള്ള ന്റക്രഡിറ്റ് ബാകറ്റ്.
ഇനിപറയന്ന നടപടികള് ആരംഭിച്ചു:
•

ഡിജിറ്റല് കഡാകുന്റമെ് ഫേലിംഗ് സിസ്റ്റം (ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്) വ്ഴി ഭരണ
നിർവ്വഹണം ശക്തിന്റപടുത്തുന്നു

•

ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കാശം, കപ്ലജരിസം, ഗകവ്ഷണം, എന്നിവ്യ്ക്കായള്ള
നേങ്ങള്
സർവ്കലാശാല
സവീകരിചിട്ടുെ്
നിേമാനുസൃതമാേ
ഓഡിറ്റുകള്ക്ക് പുറന്റമ താന്റഴപറയന്ന രീതികേില് ഓഡിറ്റിന് വ്ികധേമാക്കി
- ന്റജന്ഡർ ഓഡിറ്റ്, എനർജി ഓഡിറ്റ്. ആക്സസബിലിറ്റി ഓഡിറ്റ്, സലബ്രറി
ഓഡിറ്റ്, എന്വ്കോൺന്റമെ് ഓഡിറ്റ്, അക്കാദമിക് ഓഡിറ്റ്, അവ്േില്
നിന്നുള്ള ഇന്പുട്ടുകള് എന്നിവ് നേരൂപീകരണന്റത്ത പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
വ്ിപുലീകരണം
എന്ന
ശീർഷകത്തിന്
കീഴില്,
തകദ്ദശ
സവേംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമാേി ബന്ധിപിക്കുന്നതിന് പുറന്റമ ഗ്രാമം ദന്റത്തടുക്കല്, സ്കൂള്
ദന്റത്തടുക്കല് എന്നിവ് സർവ്കലാശാല നിർവ്വഹിച്ചു. കകരേ സർവ്കലാശാല ഭാരത
സർക്കാറിന്റെ
ഡി.എസ്.റ്റിയന്റട64
ശാസ്ത്രീേ
സാമൂഹിക
ഉത്തരവ്ാദിത്തം
(എസ്.എസ്.ആർ) ഏന്ററ്റടുത്തു.

6. ഭരണം

7. വ്ിപുലീകരണം

64

ശാസ്ത്ര സാകങ്കതിക വ്കുപ്
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അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 2.2
ട്ബോര്ഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ രൂപീകരണത്തിടല ട്പോരോയ്മകള്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 2.3)
എ)

ബിരുദതലത്തിടല ട്ബോര്ഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ രൂപീകരണത്തിടല
ട്പോരോയ്മകള്

ക്രമ
ടമോത്തം ട്കരള
ട്കരള
ബോഹയ
ബി.ഒ.എസ്സിടന്റ ട്പര്
സവകോരയം
നമ്പര്
എണ്ണം
സര്വകലോശോല സര്കോര്
വിദഗ്ധന്
ആവശയമോയ പ്രതിനികളടെ എണ്ണം
10
1
3
5
1
1
കഹാം സേന്സ് (പാസ് )
10
1
3
5
1
2
അറബിക് (പാസ് )
7
1
3
3
0
3
കമ്പൂേർ സേന്സ് (പാസ് )
10
1
3
5
1
4
സംഗീതം (പാസ് )
7
1
3
2
1
5
സംസ്കൃതം (പാസ് )
8
1
3
4
0
6
തമിഴ് (പാസ് )
6
2
2
2
0
7
നിേമം (പാസ് )
7
2
5
0
0
8
സുകവ്ാേജി (പാസ് )
5
1
1
3
0
9
ബകോന്റടക്കനാേജി (പാസ് )
9
1
3
5
0
10
വ്ിദയാഭയാസം (പാസ് )
5
1
1
3
0
ബിസിനസ് മാകനജ്ന്റമെ്
11
5
1
0
4
0
(പാസ് )
12
ഇംഗ്ലീഷ് (പാസ് )
5
1
1
3
0
13
ഫികലാസഫി (പാസ് )
5
0
2
2
1
14
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം (പാസ് )
5
1
2
1
1
15
െരിത്രം (പാസ് )
5
1
1
2
1
16
ന്റപാേിറ്റിക്കല് സേന്സ് (പാസ് )
5
1
1
2
1
17
കബാേണി (പാസ് )
5
1
2
1
1
18
ജികോേജി (പാസ് )
5
1
2
1
1
19
ഗണിതം (പാസ് )
5
1
2
2
0
20
കകാകമഴ്സ് (പാസ് )
5
1
1
3
0
21
ഭൗതികശാസ്ത്രം (പാസ് )
5
1
1
3
0
22
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പാസ് )
5
1
2
1
1
23
കസാകഷയാേജി (പാസ് )
5
1
2
2
0
24
ഹിന്ദി (പാസ് )
5
1
1
2
1
25
മലോേം (പാസ് )
5
1
1
3
0
26
രസതന്ത്രം (പാസ് )
5
1
2
2
0
27
സസകക്കാേജി (പാസ് )
5
1
2
1
1

ബി)

ബിരുദോനന്ത്ര ബിരുദതലത്തിടല ട്ബോര്ഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ
രൂപീകരണത്തിടല ട്പോരോയ്മകള്

ക്രമ
ബി.ഒ.എസ്സിടന്റ ട്പര്
നമ്പര്
ആവശയമോയ പ്രതിനികളടെ എണ്ണം
1
ബകോന്റടക്കനാേജി പി.ജി
2
കഹാം സേന്സ് പി.ജി
3
അറബിക് പി.ജി
4
സംസ്കൃതം പി.ജി
5
തമിഴ് പി.ജി

ടമോത്തം
എണ്ണം
10
9
9
8
8
7

ട്കരള
ട്കരള
ബോഹയ
സവകോരയം
സര്വകലോശോല സര്കോര്
വിദഗ്ധന്
3
2
3
2
3
2
3
1
3
2
4
0
2
2
3
1
2
3
2
1
3
2
2
0
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
ക്രമ
നമ്പര്
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ബി.ഒ.എസ്സിടന്റ ട്പര്
നിേമം പി.ജി
കമ്പൂേർ സേന്സ് പി.ജി
വ്ിദയാഭയാസം പി.ജി
ബിസിനസ് മാകനജ്ന്റമെ്
പി.ജി
ഇംഗ്ലീഷ് പി.ജി
ഫികലാസഫി പി.ജി
സംഗീതം പി.ജി
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം പി.ജി
െരിത്രം പി.ജി
ന്റപാേിറ്റിക്കല് സേന്സ് പി.ജി
കബാേണി പി.ജി
ജികോേജി പി.ജി
ഗണിതം പി.ജി
ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പി.ജി
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പി.ജി
കസാകഷയാേജി പി.ജി
ഹിന്ദി പി.ജി
മലോേം പി.ജി
രസതന്ത്രം പി.ജി
സസകക്കാേജി പി.ജി
കകാകമഴ്സ് പി.ജി
സുകവ്ാേജി പി.ജി

ടമോത്തം
എണ്ണം
5
10
5

ട്കരള
ട്കരള
ബോഹയ
സവകോരയം
സര്വകലോശോല സര്കോര്
വിദഗ്ധന്
2
2
0
1
4
1
4
1
3
0
2
0

6

4

0

2

0

5
6
5
7
5
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5

3
1
1
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2

1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

1
2
2
2
1
1
1
0
1
1
2
1
2
1
2
0
1
1

0
2
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 2.3
മൂന്ന് വര്ഷത്തിട്ലടറയോയി സിലബസ് പരിഷ്കരികോത്ത ട്കോഴ്സുകളടെ പടിക

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 2.3)
ക്രമ
വിഭോഗങ്ങള്
നമ്പര്
1.

ഇംഗ്ലീഷ് (പാസ് )

2.
3.
4.

6.
7.

ഫികലാസഫി (പാസ് )
ന്റെഞ്ചും ലാറ്റിനും
െരിത്രം (പാസ് )
ന്റപാേിറ്റിക്കല് സേന്സ്
(പാസ് )
അറബിക് (പാസ്)
ഭാഷാശാസ്ത്രം

8.

ന്റകമിസ്േി (പാസ് )

9.
10.
11.
12.
13.
14.

സമകക്രാബകോേജി
സംസ്കൃതം (പാസ് )
സംസ്കൃതം (പാസ് )
സംസ്കൃതം (പാസ് )
സംസ്കൃതം (പാസ് )
സംസ്കൃതം (പാസ് )
ബിസിനസ് മാകനജ്ന്റമെ്
(പാസ് )
ബിസിനസ് മാകനജ്ന്റമെ്
(പാസ് )

5.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

കമ്പൂേർ സേന്സ് (പാസ് )
ബിസിനസ് മാകനജ്ന്റമെ്
(പാസ് )
അസപ്ലഡ് ആർട്സ്
അസപ്ലഡ് ആർട്സ്
അസപ്ലഡ് ആർട്സ്
അസപ്ലഡ് ആർട്സ്
വ്ിദയാഭയാസം (പാസ് )
നിേമം (പി.ജി)
ഇംഗ്ലീഷ് (പി.ജി)
ന്റകമിസ്േി (പി.ജി)
സസകക്കാേജി (പി.ജി)
സമകക്രാബകോേജി

സിലബസ്
വര്ഷങ്ങളടെ
അവസോനമോയി
എണ്ണം
പരിഷ്കരിച്ചത്

ട്കോഴ്സുകള്
ഇംഗ്ലീഷ് ആെ് കമ്മൂണികക്കറ്റീവ്്
ഇംഗ്ലീഷ്
ഫികലാസഫി
ലാറ്റിന്
െരിത്രം

2015

6

2017
2014
2014

4
7
7

ന്റപാേിറ്റിക്കല് സേന്സ്

2017

4

കമ്മൂണികക്കറ്റീവ്് അറബിക്
ഭാഷാശാസ്ത്രം
ന്റകമിസ്േിയം ഇന്ഡസ്േിേല്
ന്റകമിസ്േിയം
സമകക്രാബകോേജി
സംസ്കൃതം ന്റപഷയല് വ്യാകരണ
സംസ്കൃതം ന്റപഷയല് കവ്ദാന്ത്
സംസ്കൃതം ന്റപഷയല് നയാേ
സംസ്കൃതം ന്റപഷയല് കജയാതിഷ
സംസ്കൃതം ന്റപഷയല് സാഹിതയ
ബാചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ്
അഡ്മിനിസ്കേഷന് (ബി.ബി.എ)
ബാചിലർ ഓഫ് മാകനജ്ന്റമെ്
സ്റ്റഡീസ് (കഹാേല് മാകനജ്ന്റമെ്)
ബി.കവ്ാക് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ് (2014 മുതല്
പ്രാബലയത്തില്)
ബി.കവ്ാക് ടൂറിസം ആെ്
കഹാപിറ്റാലിറ്റി മാകനജ്ന്റമെ്
ബി.എഫ്.എ
എം.എഫ്.എ
ബി.ന്റഡസ് ഫാഷന് ഡിസസന്
ബി.എഫ്.എ(എച്.ഐ)
ബി.എഡ് (ന്റപഷയല്)
എം.ബി.എല് (രണ്ടു വ്ർഷം)
എം.എ ഇംഗ്ലീഷ്
എം.എസ്.സി ബകോന്റകമിസ്േി
കൗൺസലിംഗ് സസകക്കാേജി
എം.എസ്.സി സമകക്രാബകോേജി

2015
2010

6
11

2015

6

2014
2014
2010
2014
2017
2014

7
7
11
7
4
7

2017

4

2017

4

2014

7

2014

7

2006
2005
2014
2013
2015
2009
2017
2013
2013
2013

15
16
7
8
6
12
4
8
8
8
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 3.1
സര്വകലോശോലയിടല വിവിധ വിഭോഗങ്ങളില് അധയോപക ഒഴിവകളടെ പടിക,
2021 ഒക്ട്െോബര് വടരയുള്ളത്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 3.1.3)
ക്രമ
നമ്പര്

വിഭോഗം

1

ബകോലെേ്കനാളജി

2

ബകോലെേ്കനാളജി

3

സസയശാസ്ത്രം

4

സസയശാസ്ത്രം

7

ആശേേിനിമേവം
പത്രപ്രേർത്തനവം
ആശേേിനിമേവം
പത്രപ്രേർത്തനവം
ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

8

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

9

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

10

ഗണിതം

11

ഗണിതം

12

ഭൗതിേശാസ്ത്രം

13

ഭൗതിേശാസ്ത്രം

14

ബകോലേമിസ്രി

15

ബകോലേമിസ്രി

16

കസാകഷയാളജി

17

ജെ ജീേശാസ്ത്രവം മത്സ്യബന്ധനവം

18

ജെ ജീേശാസ്ത്രവം മത്സ്യബന്ധനവം

19

ജെ ജീേശാസ്ത്രവം മത്സ്യബന്ധനവം

20

ജെ ജീേശാസ്ത്രവം മത്സ്യബന്ധനവം

21

ജെ ജീേശാസ്ത്രവം മത്സ്യബന്ധനവം

22

ജർമ്മൻ

23

ജർമ്മൻ

24

സംഗീതം

25

സംഗീതം

26

വെബ്രറി ആെ് ഇൻഫർകമഷൻ
സേൻസ്

5
6

തസ്തികയില്
ഒഴിവെോയ
തീയതി

തസ്തിക
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
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ഒഴിവകളടെ
കോലയളവ്

01-04-2012

9 വ്ർഷം 6 മാസം

01-05-2021

0 വ്ർഷം 5 മാസം

14-11-2019

1 വ്ർഷം 10 മാസം

01-06-2019

2 വ്ർഷം 4 മാസം

01-09-1995

26 വ്ർഷം 1 മാസം

01-04-2017

4 വ്ർഷം 6 മാസം

01-06-2005

16 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2005

16 വ്ർഷം 6 മാസം

01-06-2021

0 വ്ർഷം 4 മാസം

01-07-1994

27 വ്ർഷം 3 മാസം

01-08-2008

13 വ്ർഷം 2 മാസം

01-04-2007

14 വ്ർഷം 6 മാസം

13-03-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2015

6 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

01-05-2019

2 വ്ർഷം 5 മാസം

01-10-2003

18 വ്ർഷം 0 മാസം

01-05-2008

13 വ്ർഷം 5 മാസം

01-04-2013

8 വ്ർഷം 6 മാസം

01-05-2019

2 വ്ർഷം 5 മാസം

01-04-2015

6 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-1990

31 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2014

7 വ്ർഷം 6 മാസം

01-06-2003

18 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2013

8 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2007

14 വ്ർഷം 6 മാസം

അനുബന്ധങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

വിഭോഗം

29

വെബ്രറി ആെ് ഇൻഫർകമഷൻ
സേൻസ്
വെബ്രറി ആെ് ഇൻഫർകമഷൻ
സേൻസ്
സാപത്തിേശാസ്ത്രം

30

സാപത്തിേശാസ്ത്രം

31

രസതന്ത്രം

32

രസതന്ത്രം

33

രസതന്ത്രം

34

രസതന്ത്രം

35

ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

36

ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

37

ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

38

സംസ്ൃതം

39

ഒപ്്കറ്റാഇെേ്്കരാണിേ്്സ്

40

ഒപ്്കറ്റാഇെേ്്കരാണിേ്്സ്

27
28

50

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്
എഡൂകക്കഷൻ
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് മാകനജ്്ലമന്റ് ഇന്
കകരേ
േിദ്യാഭയാസം

51

േിദ്യാഭയാസം

52

േിദ്യാഭയാസം

53

ചരിത്രം

54

ചരിത്രം

55

പുരാേസ്ുശാസ്ത്രം

56

പുരാേസ്ുശാസ്ത്രം

57

ഇസ്ലാമിേ പഠനം

41
42
43
44
45
46
47
48
49

തസ്തികയില്
ഒഴിവെോയ
തീയതി

തസ്തിക
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
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01-06-2017

4 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2016

5 വ്ർഷം 6 മാസം

01-05-1991

30 വ്ർഷം 5 മാസം

01-05-2021

0 വ്ർഷം 5 മാസം

01-04-1998

23 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2008

13 വ്ർഷം 6 മാസം

01-06-2012

9 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2005

16 വ്ർഷം 6 മാസം

01-05-2019

2 വ്ർഷം 5 മാസം

01-07-2020

1 വ്ർഷം 3 മാസം

01-06-2011

10 വ്ർഷം 4 മാസം

28-12-2017

3 വ്ർഷം 9 മാസം

01-06-2019

2 വ്ർഷം 4 മാസം

01-07-2006

15 വ്ർഷം 3 മാസം

01-06-2014

7 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2014

7 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2016

5 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2016

5 വ്ർഷം 6 മാസം

14-03-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

01-06-2020

1 വ്ർഷം 4 മാസം

01-06-2021

0 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2016

5 വ്ർഷം 6 മാസം

01-02-2000

21 വ്ർഷം 8 മാസം

01-04-2004

17 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

01-11-1992

28 വ്ർഷം 11 മാസം

01-04-2017

4 വ്ർഷം 6 മാസം

20-02-2004

17 വ്ർഷം 7 മാസം

01-04-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2003

18 വ്ർഷം 6 മാസം

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
ക്രമ
നമ്പര്

വിഭോഗം

58

മെോളം

59

മെോളം

60

ഫികലാസഫി

61

ലപാളിറ്റിക്കൽ സേൻസ്

62

മനഃശാസ്ത്രം

63

മനഃശാസ്ത്രം

64

മനഃശാസ്ത്രം

65

റഷയൻ

66

നിേമം

67

നിേമം

68

അറബിേ്

69

അറബിേ്

70

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം

71

കകാകമഴ്സ്

72

േപൂട്ടർ സേൻസ്

73

േപൂട്ടർ സേൻസ്

74

ഫൂചർ സ്റ്റഡീസ്

75

ഫൂചർ സ്റ്റഡീസ്

76

ജികോളജി

77

ജികോളജി

78

ഭാഷാശാസ്ത്രം

79

ഭാഷാശാസ്ത്രം

80

ഭാഷാശാസ്ത്രം

81

ഭാഷാശാസ്ത്രം

82

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

83

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

84

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

85

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

86

തമിഴ്

തസ്തിക
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ

102

തസ്തികയില്
ഒഴിവെോയ
തീയതി
01-05-2019

01/10/2021-ടല
ഒഴിവകളടെ
കോലയളവ്
2 വ്ർഷം 5 മാസം

01-06-2019

2 വ്ർഷം 4 മാസം

01-06-2020

1 വ്ർഷം 4 മാസം

01-06-2019

2 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-1993

28 വ്ർഷം 6 മാസം

01-02-2002

19 വ്ർഷം 8 മാസം

01-04-2018

3 വ്ർഷം 6 മാസം

01-02-1997

24 വ്ർഷം 8 മാസം

01-11-2008

12 വ്ർഷം 11 മാസം

03-05-2018

3 വ്ർഷം 4 മാസം

01-06-2012

9 വ്ർഷം 4 മാസം

01-06-2012

9 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2010

11 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2009

12 വ്ർഷം 6 മാസം

03-05-2018

3 വ്ർഷം 4 മാസം

01-04-2010

11 വ്ർഷം 6 മാസം

14-03-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

14-03-2020

1 വ്ർഷം 6 മാസം

01-05-2020

1 വ്ർഷം 5 മാസം

19-02-1986

35 വ്ർഷം 7 മാസം

01-04-1997

24 വ്ർഷം 6 മാസം

01-09-1998

23 വ്ർഷം 1 മാസം

01-06-2018

3 വ്ർഷം 4 മാസം

01-07-2006

15 വ്ർഷം 3 മാസം

01-05-1993

28 വ്ർഷം 5 മാസം

01-06-2012

9 വ്ർഷം 4 മാസം

22-10-2020

0 വ്ർഷം 11 മാസം

01-03-1984

37 വ്ർഷം 7 മാസം

അനുബന്ധങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

വിഭോഗം

87

തമിഴ്

88

സുകോളജി

89

സുകോളജി

90

സുകോളജി

91
92
93
94
95
96
97

േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും
േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും
േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും
േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും
േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും
േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും
േപൂകട്ടഷണൽ ബകോളജിയും
ബകോ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ്സും

തസ്തികയില്
ഒഴിവെോയ
തീയതി

തസ്തിക
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
ലപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അകസാസികേറ്റ്
ന്റപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
അസിസ്റ്റന്റ്
ലപ്രാഫസർ
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01/10/2021-ടല
ഒഴിവകളടെ
കോലയളവ്

01-01-1995

26 വ്ർഷം 9 മാസം

01-04-1994

27 വ്ർഷം 6 മാസം

01-04-2011

10 വ്ർഷം 6 മാസം

01-06-2021

0 വ്ർഷം 4 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

28-03-2019

2 വ്ർഷം 6 മാസം

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 4.1
പരീക്ഷ നെത്തിപിലും ഫലപ്രസിദ്ധ്ീകരണത്തിലുമുെോയ കോലതോമസം

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 4.1)
സി.ബി.സി.എസ് ബിരുദ ട്പ്രോഗ്രോമിന് കീഴിടല പരീക്ഷോ നെത്തിപിടന്റയും ഫലപ്രസിദ്ധ്ീകരണത്തിടന്റയും
തീയതികള്
(2016-2017 പ്രട്വശനം)
പരീക്ഷോ തീയതി
ഫലപ്രസിദ്ധ്ീകരണം
പരീക്ഷയുടെ പരീക്ഷോ
കോലതോമസം പരീക്ഷോ
കോലതോമസം
ഫലം
നെത്തിയ
ട്പര്
(ദിവസങ്ങള്) കലെര്
കലെര്
പ്രസിദ്ധ്ീകരിച്ച (ദിവസങ്ങള്)
തീയതി
പ്രകോരം
പ്രകോരം
തീയതി
09.11.2016 10.01.201762
386
ന്റസമ. I
31.01.2017
22.02.2018
23.11.2016
30.01.2017
03.07.2017 20.07.201717
277
ന്റസമ. II
31.08.2017
04.06.2018
14.07.2017
11.08.2017
19.10.201714.12.201755
227
ന്റസമ. III
15.12.2017
30.07.2018
30.10.2017
12.01.2018
12.03.201811.07.2018121
216
ന്റസമ. IV
15.05.2018 19.12.2018
28.03.2018
30.07.2018
04.12.201814.12.201810
113
ന്റസമ. V
30.01.2019 24.05.2019
14.12.2018
10.01.2019
01.04.201908.04.20197
ന്റസമ. VI
27.05.2019 25.05.2019
12.04.2019
29.04.2019
(2017-18 പ്രട്വശനം)
08.11.2017 26.03.2018 135
276
ന്റസമ. I
08.01.2018 11.10.2018
22.11.2017
09.04.2018
19.03.2018 12.10.2018 206
359
ന്റസമ. II
15.05.2018 08.05.2019
28.03.2018
31.10.2018
08.01.2019 28.01.2019 20
121
ന്റസമ. III
05.03.2019 04.07.2019
18.01.2019
26.02.2019
09.07.2019 26.07.2019 17
169
ന്റസമ. IV
04.09.2019 20.02.2020
19.07.2019
16.08.2019
04.12.2019 05.12.2019 138
ന്റസമ. V
05.02.2020 23.06.2020
18.12.2019
06.01.2020
23.03.2020 02.06.2020 71*
119*
ന്റസമ. VI
30.04.2020 27.08.2020
03.04.2020
10.06.2020

* 2020 മാർച് 24 മുതല് കലാക്ക്ഡൗൺ പ്രഖയാപിച്ചു.
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അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 4.2
ട്കോട്ളജുകള് ട്ചോദയട്പപര് ടകട്ടുകള് ടതറ്റോയി തുറന്നത്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 4.3)
ക്രമ
ട്കോട്ളജിടന്റ ട്പര് പരീക്ഷയുടെ ട്പര്
നമ്പര്
1.

2.

ശ്രീ അയ്യപ
കകാകേജ്,
എരമല്ലിക്കര

എംജി കകാകേജ്,
തിരുവ്നന്ത്പുരം

വിഷയം

പരീക്ഷ തീയതി

എം.എം 1545 - അബ്സ്ോക്റ്റ്
എസ് 5
ആള്ജിബ്ര - 2014 പ്രകവ്ശനം
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
03.01.2017
എം.എം 1545 - കമ്പൂേർ കപ്രാഗ്രാമിംഗ്
ബി.എസ്.സി ഗണിതം
- I - 2013 പ്രകവ്ശനം
ബി.എ. ഇംഗ്ലീഷ് - കകാർ കകാഴ്സ് XIV
– വ്ിന്റമന്സ് സററ്റിംഗ് ഇ.എന് 1644
ബി.എ. ഇക്കകണാമിക്സ് – കകാർ
കകാഴ്സ് XIV – ഇ.സി 1644
ഇെർനാഷണല് ഇക്കകണാമിക്സ്
(2013-ഉം 2014-ഉം പ്രകവ്ശനം)
ബി.എ. സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം – കകാർ
കകാഴ്സ് XIV – ഇ.സി 1644
ഇെർനാഷണല് ഇക്കകണാമിക്സ് (2015
പ്രകവ്ശനം)
ഹിസ്റ്ററി കകാർ കകാഴ്സ് XIV എച്.സവ്
എസ് 6
1644 - ഇരുപതാം നൂറ്റാെിന്റല
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
വ്ിപ്ലവ്ങ്ങള്
08.06.2020
ബി.എ/ ബി.എസ്.സി /
കസാകഷയാേജി കകാർ കകാഴ്സ് XIV –
ബി.കകാം
എസ്.ജി 1644.2 കസാകഷയാേജി ഓഫ്
എഡൂകക്കഷന്
ഹിന്ദി കകാർ കകാഴ്സ് XIV – എച്.എന്
1644 ഫിലിം: ഹിസ്റ്ററി ആെ്
ന്റപ്രാഡക്ഷ്ന് (2013 മുതല് 2016 വ്ന്റര
പ്രകവ്ശനം)
ഹിന്ദി കകാർ കകാഴ്സ് XIV – എച്.എന്
1644 ഫിലിം: ഹിസ്റ്ററി ആെ്
ന്റപ്രാഡക്ഷ്ന് (2017 പ്രകവ്ശനം)
മലോേം കകാർ കകാഴ്സ് XIV –
വ്ിവ്ർത്തനം (2014 പ്രകവ്ശനം മുതല്)

പരീക്ഷയുടെ
ട്ചോദയട്പപര് തുറന്ന
പുതുകിയ
തീയതി
തീയതി

ടതറ്റോയി തുറക്കുന്നതിനുള്ള
കോരണം

23.12.2016

03.01.2017

23.12.2016-ന്
കൊദയകപപറുകള്
ന്റതറ്റാേി
തുറന്നുന്റവ്ന്ന്
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു

06.06.2020

15.06.2020

06.06.2020-ന്
കൊദയകപപറുകള്
അബദ്ധത്തില് തുറന്നതാേി
കകാകേജ് അധികൃതർ അറിേിച്ചു

എസ് 5 ബി.എസ്.സി സി.എച് 1542 – ഇകനാർഗാനിക്
സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ന്റകമിസ്േി III (2017 പ്രകവ്ശനം)

11.12.2019

09.12.2019

19.12.2019

സി.എച് 1542 – ഇകനാർഗാനിക്
എസ് 5 ബി.എസ്.സി
ന്റകമിസ്േി III (2014 മുതല് 2016 വ്ന്റര
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
പ്രകവ്ശനം)

11.12.2019

09.12.2019

19.12.2019
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കൊദയകപപറുകള്
ന്റതറ്റാേി
തുറന്നതാേി
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു
കൊദയകപപറുകള്
ന്റതറ്റാേി
തുറന്നതാേി
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
ക്രമ
ട്കോട്ളജിടന്റ ട്പര് പരീക്ഷയുടെ ട്പര്
നമ്പര്

3.

4.

വ്ലിേ
കൂനമ്പാേിക്കുേം
കകാകേജ് ഓഫ്
എഞ്ചിനീേറിംഗ്
ആെ് ന്റടക്കനാേജി
മുസ്ലിം
അകസാസികേഷന്
കകാകേജ് ഓഫ്
എഞ്ചിനീേറിംഗ്,
ന്റവ്ഞ്ഞാറമൂട്

എസ് 1 എസ് 2
ബി.ന്റടക്

എസ് 1 എസ് 2
ബി.ന്റടക്

പരീക്ഷയുടെ
ട്ചോദയട്പപര് തുറന്ന
പുതുകിയ
തീയതി
തീയതി

ടതറ്റോയി തുറക്കുന്നതിനുള്ള
കോരണം

വിഷയം

പരീക്ഷ തീയതി

എഞ്ചിനീേറിംഗ് ന്റകമിസ്േി

10.04.2019-ല്
നിന്നും
10.04.2019
20.05.2019കലയ്ക്ക് മാറ്റിവ്ച്ചു

12.06.2019

പരീക്ഷ്
മാറ്റിവ്ച
വ്ിവ്രം
അറിഞ്ഞില്ലാേിരുന്നുന്റവ്ന്ന്
കകാകേജ് അധികൃതർ അറിേിച്ചു

എഞ്ചിനീേറിംഗ് ന്റകമിസ്േി

10.04.2019-ല്
നിന്നും
10.04.2019
20.05.2019കലയ്ക്ക് മാറ്റിവ്ച്ചു

12.06.2019

കൊദയകപപറുകള്
ന്റതറ്റാേി
തുറന്നതാേി
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു

ബി.കകാം വ്ാർഷികം
ബി.കകാം - കപപർ XIV - മാകനജ്ന്റമെ്
ഭാഗം III മാർച്/ഏപ്രില്
09.06.2020
അക്കൗെിംഗ്
2020

5.

ബി.ന്റജ.എം.ജി.സി

6.

എസ് 4 ബി.എ/
എസ്.എന്
ബി.എസ്.സി /
പി.എസ്- 1431 – ഇെർനാഷണല്
കകാകേജ്, കെർത്തല ബി.കകാം
ന്റപാേിറ്റിക്സ് (2017 പ്രകവ്ശനം)
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്

7.

എസ്.റ്റി 1431.3 (2013-2016 പ്രകവ്ശനം)
എസ്.റ്റി 1431.3 (2013-2017 പ്രകവ്ശനം)
എം.എല് 1431.3 (2014-2017
പ്രകവ്ശനം)
എസ് 6
എസ്.എന് വ്നിതാ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് എം.എല് 1431.1 (2018 പ്രകവ്ശനം)
20.03.2020
കകാകേജ്, ന്റകാല്ലം ബി.എ/ ബി.എസ്.സി / സി.എച് 1431.7 (2016 പ്രകവ്ശനം)
ബി.കകാം
പി.എസ് 1431 (2014-2016 പ്രകവ്ശനം)
പി.എസ് 1431 (2014-2017 പ്രകവ്ശനം)
സി.ഒ 1431 (2018 പ്രകവ്ശനം)
സി.ഒ 1431 (2014-2017 പ്രകവ്ശനം)

20.03.2020
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08.06.2020

26.08.2020

20.03.2020

11.09.2020

20.03.2020

11.09.2020

പരീക്ഷ്യന്റട പുനഃക്രമീകരണം
സംബന്ധിച
ഇ-ന്റമേില്
03.06.2020-ന്
സർവ്കലാശാലേില് നിന്ന്
അേച്ചു.
പത്രക്കുറിപ്പം
പുറത്തിറക്കി. പ്രിന്സിപലില്
നിന്ന്
ലഭിച
ഇന്റമേില്
പ്രകാരം,
ഇെർന്റനറ്റ്
ലഭയമല്ലാതിരുന്നതിനാല്
പ്രസ്തുത
കപപറിന്റെ
പുനഃക്രമീകരണം
09.06.2020-ന്
മാത്രമാണ്
ശ്രദ്ധേില്ന്റപേത്
കകാവ്ിഡ്-19
പകർചവ്യാധിയന്റട
പശ്ചാത്തലത്തില്
ഏർന്റപടുത്തിേ കലാക്ക്ഡൗൺ
കാരണം,
20.03.2020-ന്റല
പരീക്ഷ്കള്
മാറ്റിവ്ചത്
അറിഞ്ഞിന്റല്ലന്ന്
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു.
കകാവ്ിഡ്-19
പകർചവ്യാധിയന്റട
പശ്ചാത്തലത്തില്
ഏർന്റപടുത്തിേ കലാക്ക്ഡൗൺ
കാരണം, 20.03.2020 ന്റല
പരീക്ഷ്കള്
മാറ്റിവ്ചത്
അറിഞ്ഞിന്റല്ലന്ന്
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു.

അനുബന്ധങ്ങള്

ക്രമ
ട്കോട്ളജിടന്റ ട്പര് പരീക്ഷയുടെ ട്പര്
നമ്പര്

വിഷയം

പരീക്ഷ തീയതി

പരീക്ഷയുടെ
ട്ചോദയട്പപര് തുറന്ന
പുതുകിയ
തീയതി
തീയതി

ടതറ്റോയി തുറക്കുന്നതിനുള്ള
കോരണം

20.03.2020

കകാവ്ിഡ്-19
പകർചവ്യാധിയന്റട
പശ്ചാത്തലത്തില്
ഏർന്റപടുത്തിേ കലാക്ക്ഡൗൺ
കാരണം, 20.03.2020 ന്റല
പരീക്ഷ്കള്
മാറ്റിവ്ചത്
അറിഞ്ഞിന്റല്ലന്ന്
കകാകേജ്
അധികൃതർ അറിേിച്ചു.

ബി.ഒ 1431 (2013 പ്രകവ്ശനം)
ബി.ഒ 1431 (2014 പ്രകവ്ശനം)
എസ്.ന്റക 1431.3 (2013 പ്രകവ്ശനം)
സി.ജി 1472 (2013 പ്രകവ്ശനം)
സി.ഒ 1431 (2013 പ്രകവ്ശനം
ബി.ഒ 1431

8.

എസ്. 4
എസ്.ജി കകാകേജ്, സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
സി.ഒ 1431
ന്റകാോരക്കര
ബി.എ/ ബി.എസ്.സി /
ബി.കകാം

20.03.2020

ബി.ഒ 1431
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11.09.2020

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 4.3

റേോകിയ ട്ചോദയട്പപറകള് ഉപട്യോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷോ നെത്തിപ്
(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 4.3)
ക്രമ
നമ്പര്

ട്കോട്ളജിടന്റ ട്പര്

പരീക്ഷയുടെ ട്പര്

വിഷയം

പരീക്ഷ തീയതി

എസ് 6
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
ബി.എ/ ബി.എസ്.സി /
ബി.കകാം

ഇംഗ്ലീഷ് 1644/സി.ജി 1642
വ്ിന്റമന്സ് സററ്റിംഗ്
കൊദയകപപർ കകാഡ് ന്റജ –
1661
ഇ.സി 1644
ഇെർനാഷണല്
ഇക്കകണാമിക്സ് കൊദയകപപർ
കകാഡ് ന്റജ 1795
15.06.2020
എച്.സവ് 1644 ഇരുപതാം
നൂറ്റാെിന്റല വ്ിപ്ലവ്ങ്ങള്
കൊദയകപപർ കകാഡ് ന്റജ –
1679
എം.എല് 1644 വ്ിവ്ർത്തനം
കൊദയകപപർ കകാഡ് ന്റജ 1765

1.

എന്.എസ്.എസ്.
കകാകേജ്, നിലകമല്

2.

അബ്സ്ോക്റ്റ് ആള്ജിബ്ര
എസ് 5 ബി.എസ്.സി
(2014 അഡ്മിഷന്
എസ്.എന് കകാകേജ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്
കവ്െിയള്ള എം.എം 1545),
ന്റെങ്ങന്നൂർ
സി.ബി.സി.എസ് 2013, കമ്പൂേർ കപ്രാഗ്രാമിംഗ്-1
2014 ഡിഗ്രി പരീക്ഷ്കള് (2013 അഡ്മിഷന്
കവ്െിയള്ള എം.എം 1545)

03.01.2017

അബ്സ്ോക്റ്റ് ആള്ജിബ്ര
(2014 അഡ്മിഷന്
കവ്െിയള്ള എം.എം 1545),
കമ്പൂേർ കപ്രാഗ്രാമിംഗ്-1
(2013 അഡ്മിഷന്
കവ്െിയള്ള എം.എം 1545)

03.01.2017

3.

എന്.എസ്.എസ്
കകാകേജ്, പന്ത്േം

എസ് 5 ബി.എസ്.സി
മാത്തമാറ്റിക്സ്
സി.ബി.സി.എസ് 2013,
2014 ഡിഗ്രി പരീക്ഷ്കള്
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പരീക്ഷോ നെത്തിയതിന് ട്കോട്ളജ് അട്തോറിറ്റി പറെ
കോരണം

റദ്ദാക്കിേ കൊദയകപപർ, കകാകേജ് അധികൃതർ വ്ിതരണം
ന്റെേ്തു (ശരിോേ കൊദയകപപറിന് പകരം 06.06.2020-ന്
എം.ജി. കകാകേജ് ന്റതറ്റാേി തുറന്നു.)

വ്ിതരണം ന്റെയ്ത കൊദയകപപറുകള് തിരിച്ചുവ്ിേിക്കാനും
നിശ്ചേിച തീേതി (03.01.2017) പ്രകാരം പുതിേ
കൊദയകപപർ ഉപകോഗിച് പരീക്ഷ് നടത്താനും സവ്സ്
ൊന്സലർ
(2016
ഡിസംബർ
29)
ഉത്തരവ്ിേിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും 23.12.2016 ന് എരമല്ലിക്കര ശ്രീ
അയ്യപ കകാകേജ് ന്റതറ്റാേി തുറന്നതിന്റന തുടർന്ന്
റദ്ദാക്കിേ കൊദയകപപറുമാേി കകാകേജ് അധികൃതർ പരീക്ഷ്
നടത്തി.
വ്ിതരണം ന്റെയ്ത കൊദയകപപറുകള് തിരിച്ചുവ്ിേിക്കാനും
നിശ്ചേിച തീേതി (03.01.2017) പ്രകാരം പുതിേ
കൊദയകപപർ ഉപകോഗിച് പരീക്ഷ് നടത്താനും സവ്സ്
ൊന്സലർ
(2016
ഡിസംബർ
29)
ഉത്തരവ്ിേിരുന്നുന്റവ്ങ്കിലും 23.12.2016 ന് എരമല്ലിക്കര ശ്രീ
അയ്യപ കകാകേജ് ന്റതറ്റാേി തുറന്നതിന്റന തുടർന്ന്
റദ്ദാക്കിേ കൊദയകപപറുമാേി കകാകേജ് അധികൃതർ പരീക്ഷ്
നടത്തി.

അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 4.4
സര്വകലോശോലയില് നിന്ന് നഷ്ടടപട ഉത്തരകെലോസുകള്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 4.5.1)
നഷ്െമോയ
ഉത്തര
കെലോസുകളടെ
എണ്ണം

വര്ഷം

പരീക്ഷ

2013-14

അവ്സാനവ്ർഷ ബി.എ
അറബിക് ഡിഗ്രി
പരീക്ഷ് ഏപ്രില് / കമേ്
2014 (കപപർ II),
എം.എസ്.എം കകാകേജ്,
കാേംകുേം

1

2015-16

ബി.എ
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്,
എസ് 1, 2016
ഡിസംബർ - ഹിന്ദി
ന്റക.എന്.എം കകാകേജ്
ഓഫ് ആർട്സ് ആെ്
സേന്സ്,
കാഞ്ഞിരംകുേം

10

2016-17

2016-17

2017-18

2017-18

2017-18

ബി.എ ഇംഗ്ലീും
കമ്മൂണികക്കറ്റീവ്്
ഇംഗ്ലീും, എസ് 3, 2017
ഡിസംബർ,
നാഷണല് കകാകേജ്,
അമ്പലത്തറ
ബി.എസ്.സി
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
എസ് 5, 2017
ഡിസംബർ, എം.എം
1541 റിേല്
അനാലിസിസ് I,
മാത്തമാറ്റിക്സ്,
എസ്.ഡി കകാകേജ്,
ആലപ്പഴ

സവീകരിച്ച പരിഹോര നെപെികള്

ഉത്തരവോദിതവം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുട്െോ എന്ന്

ഇല്ല,
ന്റസക്ഷ്ന് ഓഫീസറും
16.03.2017 ന് പ്രകതയക പരീക്ഷ് അന്നന്റത്ത അസിസ്റ്റെ്
നടത്തി 29.03.2017 ന് ഫലം രജിസ്ോറും വ്ിഷേം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഉന്നത ഉകദയാഗസ്ഥന്റര
അറിേിക്കുക കപാലും
ന്റെയ്തിേില്ല
2018 ജനുവ്രിേിലും നവ്ംബറിലും
നടത്തിേ സപ്ലിന്റമെറി പരീക്ഷ്യ്ക്കും
തുടർന്നുള്ള അവ്സരങ്ങേിലും
വ്ിദയാർഥികള് ഹാജരാേി. ഫീസ്
അടയ്ക്കാന്റത പരീക്ഷ്ാർഥികള്ക്ക് ഇല്ല
പരീക്ഷ് എഴുതാന്
അനുവ്ാദമില്ലാേിരുന്നു
സക്രംബ്രാഞ്ച്
അകനവഷണം
പുകരാഗമിക്കുകോണ്.

2

പ്രകതയക പരീക്ഷ് നടത്തുന്റമന്ന്
അറിേിചിരുന്റന്നങ്കിലും
ഇല്ല
വ്ിഷേത്തില്
വ്ിദയാർഥികള്
പ്രതികരിചില്ല

5

പ്രകതയക
നടത്തിേില്ല

എം.എസ്.സി ഫിസിക്സ്,
എസ് 1,
ഗവ്ൺന്റമെ് കകാകേജ്,
കാരയവ്േം

1

ബി.എ വ്ാർഷികം പാർേ്
II, 2018 ഏപ്രില് / കമേ് ,
ഹിന്ദി

15

എസ് 1, എസ് 2
ബി.ന്റടക് ഡിഗ്രി കപപർ
III - എഞ്ചിനീേറിംഗ്
ന്റകമിസ്േി, (2013 കീം),
2018 ഏപ്രില്,
രാജധാനി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ്
ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗ്
ആെ് ന്റടക്കനാേജി,
ആറ്റിങ്ങല്

5

പരീക്ഷ്ന്റോന്നും

23.07.2019-ന് പ്രകതയക പരീക്ഷ്
നടത്തി 28.11.2019-ന് ഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
സക്രംബ്രാഞ്ചില് കകസ് രജിസ്റ്റർ
ന്റെേ്തു. അകനവഷണം നടക്കുന്നു
(08.01.2021)
07.03.2019 ന് നടന്ന സപ്ലിന്റമെറി
പരീക്ഷ് (2018 ന്റസപ്റ്റംബർ)
എഴുതാന് പരീക്ഷ്ാർഥികന്റേ
അനുവ്ദിച്ചു, അതില് ആ വ്ർഷം
വ്ിജേിചത് ഏഴ് കപർ മാത്രമാണ്.
സംസ്ഥാന കപാലീസ് കമധാവ്ിക്ക്
കകസ് റികപാർേ് ന്റെേ്തു
പരീക്ഷ്ാർഥികള് സപ്ലിന്റമെറി
പരീക്ഷ്യ്ക്കും പ്രകതയക പരീക്ഷ്യ്ക്കും
ഹാജരാേി
സപ്ലിന്റമെറി പരീക്ഷ് (ന്റഫബ്രുവ്രി
2019) 12.6.2019-നും പ്രകതയക
പരീക്ഷ് 05.8.2019-നും നടത്തി.
പ്രകതയക
പരീക്ഷ്യന്റട
ഫലം
05.09.2019-ന്
അപ്കലാഡ്
ന്റെേ്തു
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ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല (ഒരു ഹിേറിംഗ്
മാത്രമാണ് നടത്തിേത്)

ഇല്ല

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

വര്ഷം

2017-18

2018-19

2019-20

2019-20

2019-20

2019-20

പരീക്ഷ

നഷ്െമോയ
ഉത്തര
കെലോസുകളടെ
എണ്ണം

സവീകരിച്ച പരിഹോര നെപെികള്

ഉത്തരവോദിതവം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുട്െോ എന്ന്

ബി.കകാം കമ്പൂേർ
ആപ്ലികക്കഷന്, എസ് 2
ഫിനാന്ഷയല്
അക്കൗെിംഗ്, 2018
ആഗസ്റ്റ്

2

എം.എ.എസ്.എല്.പി,
എസ് 4, 2018 ജൂസല,
ഫ്ലുവ്ന്സി
ഡികസാർകഡഴ്സ്, നിഷ്

9

സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
ബി.എ ഇക്കകണാമിക്സ്,
എസ് 3, 2019
ഒകക്ടാബർ, എസ്.ഡി
കകാകേജ്, ആലപ്പഴ

1

പ്രകതയക
പരീക്ഷ്
നടത്താന്
നടപടിന്റേടുത്തിേില്ല.
ഫേല് ഇല്ല
നടപടികള് പുകരാഗമിക്കുന്നു.

1

05.03.2021 ന്റല
സിന്ഡികക്കറ്റ് മിനിറ്റ്സ്
പ്രകാരം, അസിസ്റ്റെ്
പരീക്ഷ്ാർഥിക്കാേി 21.10.2020- രജിസ്ോർ, ഓഫീസ്
ന് പുനഃപരീക്ഷ് നടത്തി, മാർക്ക് സൂപ്രെ്, പി.സി.വ്ി.സി
ലിസ്റ്റ് 23.10.2020-ന് അപ് കലാഡ് ന്റസക്ഷ്നിന്റല ജീവ്നക്കാർ
എന്നിവ്രില് നിന്ന്
ന്റെേ്തു.
പരീക്ഷ്ാ നടത്തിപിനാേി
`10,000 ഈടാക്കാന്
തീരുമാനിച്ചു.

3

നടപടിന്റേടുത്തിേില്ല.
ഫേല്
ഇല്ല
നടപടികള് പുകരാഗമിക്കുന്നു.

1

ഏന്റതങ്കിലും
നടത്തിേതിന്റനക്കുറിച്
പരാമർശമില്ല.

ബി.കകാം ന്റകാകമഴ്സ്
ആെ് കഹാേല്
മാകനജ്ന്റമെ് ആെ്
കാറ്ററിംഗ് ബിരുദം എസ് 2, 2019 കമേ്,
എസ്.എന് കകാകേജ്,
ശിവ്ഗിരി
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്
ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ്, എസ് 2,
2019 കമേ്, എസ്.ഡി
കകാകേജ്, ആലപ്പഴ
എം.കകാം (ഫിനാന്സ് )
ഡിഗ്രി സപ്രവ്റ്റ്
രജിസ്കേഷന് പരീക്ഷ്
2019 ജനുവ്രി /
ന്റഫബ്രുവ്രി

ടമോത്തം നഷ്െമോയ ട്പപറകള്

ന്റസന്േല് വ്ാലൂകവ്ഷന്
പ്രകതയക പരീക്ഷ് 10.06.2020-ന് കയാമ്പ് II (സി.വ്ി.സി II
നടത്തി
13.08.2020-ന്
ഫലം വ്ിഭാഗം) ന്റല ബന്ധന്റപേ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഉകദയാഗസ്ഥരുന്റട
ഹിേറിംഗ് നടത്താനുെ്
ഇല്ല, എക്സാമിനറും
ന്റകാറിേർ കമ്പനിയം
തമ്മിലുള്ള കരാർ
പരീക്ഷ്ാർഥികള്ക്കാേി
ആേതിനാല് ന്റകാറിേർ
23.3.2019-ന്
നടത്തിേ
കമ്പനിന്റക്കതിന്റര
പുനഃപരീക്ഷ്ാ ഫലം 27.03.2019-ന്
നിേമനടപടി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
സവീകരിക്കാന്
കഴിഞ്ഞിന്റല്ലന്ന് മറുപടി
നല്കി.
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ബന്ധന്റപേ
പരീക്ഷ് ഉകദയാഗസ്ഥന്റനതിന്റര
ഉത്തരവ്ാദിതവം
നിശ്ചേിചതിന്റനക്കുറിച്
പരാമർശമില്ല.

അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 4.5
ട്കോട്ളജില് നിന്ന് / മൂലയനിര്ണ്ണയത്തിന് നിട്യോഗികടപട അധയോപകരില്
നിന്ന് നഷ്ടടപട ഉത്തര കെലോസുകള്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 4.5.1)
വര്ഷം

2015-16
(കകാകേജ്)

പരീക്ഷ

എസ് 1 ബി.എ
മലോേം
ഇംപ്രൂവ്്ന്റമെ്
പരീക്ഷ് 2016,
എന്.എസ്.എസ്
കകാകേജ്,
നിലകമല്

ബി.കകാം ഡിഗ്രി
2015-16
പരീക്ഷ്, കപപർ IV
(അഡീഷണല്
- ഫിനാന്ഷയല്
എക്സാമിനർ)
അക്കൗെിംഗ്

2017-18
(ഫാക്കല്റ്റി)

ബി.ന്റഡസ്
എസ് 5
2018 ജനുവ്രി
ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്
ഡിസസന് ആെ്
ഫാഷന്

2018-19
(കകാകേജ്)

എസ് 4 ബി.എ
സി.ബി.സി.എസ്.
എസ് പരീക്ഷ്
(വ്ിഷേം ഇ.എന്
1411.1 –
റീഡിംഗ്സ് ഇന്
ലിറ്റകറചർ)
ജൂസല 2018

നഷ്െമോയ ഉത്തര
കെലോസുകളടെ
എണ്ണം

സവീകരിച്ച നെപെി

1

പരീക്ഷ്ാ
നടത്തിപിന്റനക്കുറിച്
പരാമർശമില്ല

4

ഇവ്ർക്കാേി പ്രകതയക
പരീക്ഷ് നടത്തിേിേില്ല

1

14.01.2019-ന് പ്രകതയക
പരീക്ഷ്
നടത്തി
24.01.2019-ന്
ഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

1

06.06.2019-ന്
പ്രകതയക
പരീക്ഷ്
നടത്തി 07.06.2019-ന്
ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
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ഉത്തരവോദിതവം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുട്െോ എന്ന്
ഉത്തരവ്ാദിതവം
നിശ്ചേിചിേില്ല.
അഡീഷണല് സൂപ്രെിനും
ഇന്വ്ിജികലറ്റർക്കും
ഭാവ്ിേില്
ഇത്തരം
സംഭവ്ങ്ങള്
ആവ്ർത്തിക്കരുന്റതന്ന
താക്കീത്
മാത്രമാണ്
നല്കിേത്
11.01.2017
ന്
കെർന്ന
സ്റ്റാന്ഡിംഗ്
കമ്മിറ്റി
അഡീഷണല്
എക്സാമിനറുന്റട
വ്ാദം
കകള്ക്കുകയം
കർശനമാേ മുന്നറിേിപ്
നല്കാനും
ഉത്തരവ്ാദിോേ
വ്യക്തിന്റേ
പരീക്ഷ്ാ
ചുമതലകേില്
നിന്നും
സ്ഥിരമാേി
വ്ിലക്കാനും
ശുപാർശ ന്റെേ്തു. പിഴ
ചുമത്തിേിട്ടുകൊന്റേന്ന്
കന്റെത്താനാേിേില്ല.
അധയാപകന്റെ
വ്ാദം
കകള്ക്കാന് 19.02.2019-ന്
തീരുമാനന്റമടുത്തു.
ആർന്റക്കതിന്റരയം
ഉത്തരവ്ാദിതവം
നിശ്ചേിചിേില്ല.
ബന്ധന്റപേ
വ്യക്തിന്റക്കതിന്റര
ോന്റതാരു
ഉത്തരവ്ാദിതവവം
നിശ്ചേിചിേില്ല. ന്റെമ്പഴന്ത്ി
എസ്എന്
കകാകേജ്
പ്രിന്സിപലിന്റെയം െീഫ്
സൂപ്രെിന്റെയം
വ്ാദം
കകള്ക്കല്
നടപടികള്
കശഷിക്കുന്നു

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

വര്ഷം

പരീക്ഷ

എസ് 2
എം.എസ്.സി
കമ്പൂേർ
സേന്സ്
2018-19
(എസ്.ഡി.ഇ)
(െീഫ്
പരീക്ഷ് 2018
എക്സാമിനർ)
നവ്ംബർ ഗ്രാഫിക്സ് ആെ്
മള്േിമീഡിേ
സിസ്റ്റംസ്

2019-20
(യ.ഐ.എം)

എസ് 3 എം.ബി.എ
ഡിഗ്രി പരീക്ഷ്,
2019-കമേ്
ഇെകഗ്രറ്റഡ്
മാർക്കറ്റിംഗ്
കമ്മൂണികക്കഷന്
(ഐ.എം.സി) യ.ഐ.എം
വ്ടക്കല്

ടമോത്തം നഷ്െമോയ ട്പപറകള്

നഷ്െമോയ ഉത്തര
കെലോസുകളടെ
എണ്ണം

3

32

സവീകരിച്ച നെപെി
ഗ്രാഫിക്സ്, മള്േിമീഡിേ
സിസ്റ്റംസ് - എന്ന
കപപറിന്റെ
പരീക്ഷ്
12.12.2018-ന് നടന്നു,
21.08.2019-ന്
ഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷ്ാർഥികള്
പുനർമൂലയനിർണേത്തി
ന്
അകപക്ഷ്ിച്ചു.
പുനർമൂലയനിർണേത്തി
ന് അകപക്ഷ്ിക്കാനുള്ള
അവ്സാന
തീേതി
12.09.2019 ആേിരുന്നു,
പുനർമൂലയനിർണേ
ഫലം 02.10.2019 ന്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്
നിശ്ചേിചിരുന്നു. കപപർ
വ്ീന്റെടുക്കാനാകാത്ത
വ്ിധം നഷ്ടന്റപേതിനാല്
മൂന്ന്
പരീക്ഷ്ാർഥികളുന്റട
ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിചില്ല
പ്രകതയക പുനഃപരീക്ഷ്
07.01.2020-ന് നടത്തി
17.01.2020-ന് ഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 32
പരീക്ഷ്ാർഥികേില്
നാലുകപർ മാത്രമാണ്
പരീക്ഷ് എഴുതിേത്.
ഇകത കപപറിനുള്ള
സപ്ലിന്റമെറി പരീക്ഷ്
24.01.2020-ന് നടന്നു.
32 കപരില് 28 കപർ
ഹാജരാേി. 32
വ്ിദയാർഥികളും
സപ്ലിന്റമെറി പരീക്ഷ്ാ
ഫീസ് അവ്രുന്റട
കാന്ഡികഡറ്റ്
ന്റപ്രാസഫല് വ്ഴി
ഓൺസലനാേി
അടച്ചു.

42

112

ഉത്തരവോദിതവം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുട്െോ എന്ന്

െീഫ്
എക്സാമിനറുന്റടവ്ാദം
കകള്ക്കല്
നടപടികള്
കശഷിക്കുന്നു

ആലപ്പഴ വ്ടക്കല്
യ.ഐ.എമ്മിന്റല
പ്രിന്സിപല് ഇന്
ൊർജിന്റന, 2021 മാർച്
വ്ന്റര ഒരു വ്ർഷകത്തക്ക്
പരീക്ഷ്ാ ഡൂേിേില് നിന്ന്
ഡീബാർ ന്റെേ്തു.

അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 4.6
വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ ശിപോര്ശകളില് സര്വകലോശോല നെപോകോത്തവ

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 4.6)
ക്രമ
നമ്പര്
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11

ശിപോര്ശകള്

നെപിലോകിട്യോ

കമാഡകറഷന്
സംവ്ിധാനം
ഫലപ്രദമാേി
നടപിലാക്കുന്നതിനാേി എസ്.കൂ.എല്
ഡാറ്റാകബസിന്റെ
ഘടന പരിഷ്കരികക്കെതുെ്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സംവ്ിധാനം മികചതാക്കുന്നതിന് ഒരു
ബാഹയഏജന്സിന്റേ ഉപകോഗിച് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറിന്റെ മറ്റ്
ന്റമാഡുളുകള് പരികശാധിക്കുക
എല്ലാ പരീക്ഷ്ാ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകളും ബാഹയഏജന്സിന്റേ
ഉപകോഗിച് ആനുകാലികമാേി ഓഡിറ്റ് ന്റെയ്യണം
എസ്.റ്റി.കൂ.സി,
സി.ഈ.ആർ.റ്റി
കപാലുള്ള
ബാഹയഏജന്സികന്റേ ഉപകോഗിച് സുരക്ഷ്ാ ഓഡിറ്റ് നടപാക്ക
ണം
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സംവ്ിധാനം കൂടുതല് സുരക്ഷ്ിതമാക്കുന്നതിന്
നിലവ്ിലുള്ള ഉപകോക്തൃ ഐഡിക്കും പാസ് കവ്ഡിനും പുറകമ
അധിക ന്റലേർ ബകോന്റമേിക് സുരക്ഷ്
പരീക്ഷ്ാ സംവ്ിധാനത്തിന്റെ ഫലപ്രദമാേ പ്രവ്ർത്തനത്തിനു
കവ്െി എല്ലാ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േറുകളും സുരക്ഷ്ാസംവ്ിധാനങ്ങളും
ഉള്ന്റപന്റടയള്ള ന്റമാത്തം വ്ർക്ക്കലാ സംവ്ിധാനവം പഠിക്കാന്
ഒരു ബാഹയ ഏജന്സിന്റേ ഏല്പിക്കുക
കമ്പൂേർ ന്റസെറും ഐ.ടി ന്റസല്ലും തമ്മിലുള്ള ഏകകാപനം
നിലനിർത്തുന്നതിന് അധികാര നികോഗവം അധികാര
നിേന്ത്രണ സംവ്ിധാനങ്ങളും ഉരുത്തിരികേെതാണ്.
കമാഡകറഷനില് വ്യക്തത നിലനിർത്തുന്നതിന് പരീക്ഷ്ാ
വ്ിഭാഗം
പ്രകതയക
ശ്രദ്ധന്റെലുകത്തെതാണ്.
ന്റഡപൂേി
രജിസ്ോറുന്റട നിേന്ത്രണത്തിലുള്ള ത്രിതല സംവ്ിധാനത്തിലൂന്റട
കമാഡകറഷന് നല്കകെതാണ്.
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ സംവ്ിധാനത്തിന്റെ ഓകരാ തലത്തിലും
ആക്സസിബിലിറ്റിയന്റട വ്ിശദാംശങ്ങള് ഉള്ന്റപന്റട എല്ലാ
ഉകദയാഗസ്ഥർക്കും വ്ിവ്രസാകങ്കതിക പരിശീലനം നല്കണം
കമാഡകറഷന് നല്കുകയം റിസല്േ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയം
ന്റെയ്തകശഷം ഡാറ്റാ കബസ് കലാക്ക് ന്റെകയ്യെതാണ്. പരീക്ഷ്ാ
കൺകോേറുന്റട ഉത്തരകവ്ാടുകൂടി മാത്രന്റമ തുടർന്നുള്ള മാറ്റങ്ങള്
വ്രുത്താവൂ. അത് കൃതയമാേി കരഖന്റപടുകത്തെതുമാണ്
അകനവഷണത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അന്ത്ിമ തീർപിനാേി
സസബർന്റസല് വ്ിദഗ്ദ്ധർക്ക് വ്ിടണം
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അന്റത
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

ഇല്ല

അന്റത

ഇല്ല

അന്റത

അന്റത
ഇല്ല

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 5.1
യു.ഐ.റ്റികളിടല അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളടെ കുറവ്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 5.1.1)
യു.ഐ.റ്റിയുടെ
പേര്
പ്രേർത്തനം
ആരംഭിച്ച േർഷം

ഏടതങ്കിലം ഭൂമി
നീക്കിവച്ചിട്ടുപടാ
എന്ന്

യു.ഐ.റ്റിയുടെ
പ്രവർത്തനം

ക്ലാസ്റൂമുകൾ

യു.ജി.സി പ്രകാരമുള്ള
ആവശ്യകതകൾ

യു.ഐ.റ്റി
അടൂർ

യു.ഐ.റ്റി
ടകാല്ലം

യു.ഐ.റ്റി
ഏരൂർ

യു.ഐ.റ്റി
കരുവാറ്റ

യു.ഐ.റ്റി
ശ്ാസ്ാംപകാട്ട

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണെി

യു.ഐ.റ്റി
പവളി

യു.ഐ.റ്റി
അഴൂർ

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണോപേരി

ബാധകമല്ല

1995

1996

2006

2012

2012

2015

2017

2017

2017

സവന്തം
60 ലസന്റ്

ലപാു
േിദ്യാഭയാസ
സവന്തം
േകുപിലന്റ
20 ലസന്റ് ഉെമസ്ഥതേിലു
ള്ളത് 1.50 ഏക്കർ

ലമകരാലപാളിറ്റൻ
നഗരത്തിൊലണങ്കിൽ
രെ് ഏക്കറിൽ
കുറോത്തും മറ്റ്
പ്രകദ്ശങ്ങളിൊലണങ്കിൽ സവന്ത്ം
അഞ്ച് ഏക്കറിൽ
50 ലസന്റ്
കുറോത്തതുമാേ തർക്ക
രഹിത ഭൂമിയുലെ
ഉെമസ്ഥതയും
വേേശാവ്കാശവം
ഫാക്കൽറ്റിേൾ, െേ്ചർ /
ലസമിനാർ റൂമുേൾ,
വെബ്രറി,
െകബാറട്ടറിേൾ എന്നിേ
ഉൾലക്കാള്ളാൻ
പരയാപ്തമാേ അക്കാദമിക്
ലേട്ടിെം. ഓകരാ
േിദ്യാർത്ഥിക്കും കുറഞ്ഞത്
15 ചുരശ്ര അെി
ോെേ ലേട്ടിെം
േിസ്തീർണ്ണം ഉറപാക്കുന്ന
വ്ിധമുള്ള ലക്െർ
/ന്റസമിനാർ റൂമുേൾ/
വെബ്രറിേൾ, ഓകരാ
േിദ്യാർത്ഥിക്കും 20 ചുരശ്ര
അെി വ്ിസ്തിർണ്ണം
ഉറപാക്കുന്നവ്ിധമുള്ള
െകബാറട്ടറിേൾ
ലക്െർ റൂമുകേില് ഒരു
േിദ്യാർത്ഥിക്ക് 15 ചുരശ്ര 6
അെി

സർക്കാർ
ലോല്ലം
സ്കൂളിലന്റ
കോർപകറഷലന്റ ഭൂമി. അത്
പാട്ട ഭൂമി - 62
ഉെമസ്ഥതേിലു നീക്കിേച്ചിട്ടു
ലസന്റ്
ള്ള
കടാന്റേന്ന്
50 ലസന്റ്
േയക്തമാക്കിേി
ട്ടില്ല

േയക്തമാ പാട്ടത്തിന് ക്കിേിട്ടില്ല 40 ലസന്റ്

പഞ്ചാേത്തിലന്റ
ഉെമസ്ഥതേിലു ോെേ
സവന്തം ലേട്ടിെം സവന്തം ലേട്ടിെം സവന്തം ലേട്ടിെം
ള്ള ോെക
ലേട്ടിെം
ലേട്ടിെം

ോെേ
സവന്തം ലേട്ടിെം
ലേട്ടിെം

പഞ്ചാേത്തി
ലന്റ
ഉെമസ്ഥതേിലു
ള്ള ലേട്ടിെം

13

2

6

8

10

114

8

5

6
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യു.ഐ.റ്റിയുടെ
പേര്

യു.ജി.സി പ്രകാരമുള്ള
യു.ഐ.റ്റി
യു.ഐ.റ്റി
ആവശ്യകതകൾ
അടൂർ
ടകാല്ലം
ഓകരാ െകബാറട്ടറിേിലും
കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
ഓകരാ േിദ്യാർത്ഥിക്കും 20 അലത
അലത
ചുരശ്ര അെി.
ലക്െർ / ലസമിനാർ
മുറിേൾ / വെബ്രറി
ടസമിനാർ ഹാൾ എന്നിേേിൽ ഒരു
ഇല്ല
അലത
േിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുറഞ്ഞത് 15
ചുരശ്ര അെി
ഓകരാ േിദ്യാർത്ഥിക്കും
കുറഞ്ഞത് 15 ചുരശ്ര
അെി േിസ്തീർണം
ലഭിക്കത്തക്കവ്ിധമുള്ള
ലസമിനാർ റൂമുേൾ,
ലലബ്രറി
അലത
അലത
വെബ്രറിേൾ,
െകബാറട്ടറിേൾ എന്നിേ
ഉൾലക്കാള്ളാൻ
പരയാപ്തമാേ അക്കാദമിക്
ലേട്ടിെം
പ്രിൻസിപ്പലിടന്റ ഫാക്കൽറ്റിേലള
അലത
അലത
റം
ഉൾലക്കാള്ളാനാവന്ന
സ്റ്റാഫ് റം
വ്ിധമുള്ള അക്കാദമിക്
അലത
അലത
ലേട്ടിെം
ഓഫീസ്
അലത
അലത
പ ാദ്യപേപ്പറുകളം
ഉത്തരക്കെ
പ്രിൻസിപലി 2 (ഒരു മുറിയും
ലാസുകളം
പ്രകതയേ
ന്റെ മുറിേില് പ്രിൻസിപലിന്റെ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മാനദ്ണ്ഡങ്ങലളാന്നുമില്ല പകക്ഷ്
മുറിയും)
സിസിെിേി ഇല്ല സിസിെിേി ഇല്ല
സി.സി.െി.വിട്യോടു
കൂെിയ സ്്പരാങ് റം
സ്മാർട്ട്
പ്രകതയേ
ഇല്ല
ഇല്ല
ക്ലാസ്റമുകൾ
മാനദ്ണ്ഡങ്ങലളാന്നുമില്ല

കാന്റീന്

പ്രാകദ്ശിേ ആേശയങ്ങൾ
പരിഗണിച്
സർവ്കലാശാല
തീരുമാനിക്കുന്നത്

ഇല്ല

ഇല്ല

യു.ഐ.റ്റി
ഏരൂർ

യു.ഐ.റ്റി
കരുവാറ്റ

യു.ഐ.റ്റി
ശ്ാസ്ാംപകാട്ട

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണെി

യു.ഐ.റ്റി
പവളി

യു.ഐ.റ്റി
അഴൂർ

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണോപേരി

അലത

അലത

അലത

അലത

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

അലത

അലത

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

അലത

അലത

അലത

അലത

അലത

അലത
അലത

അലത
അലത

അലത
അലത

അലത
അലത

അലത
ഇല്ല

അലത
അലത

അലത
അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത
ഇല്ല
(സിസിെിേി ഇല്ല)

അലത,
സിസിെിേി ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ോന്റീനാേിേല്ല,
േിദ്യാർ
ത്ഥിേൾക്ക് െഘു
ഭക്ഷ്ണം
ഇല്ല
നൽകുന്നതിന
ള്ള ഒരു ലചറിേ
സൗേരയം

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല
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പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
യു.ഐ.റ്റിയുടെ
പേര്
സുരക്ഷ
പസ്റ്റഷനറി
പസ്റ്റാറുകളം
റിപപ്രാഗ്രാഫിക്സും

യു.ജി.സി പ്രകാരമുള്ള
ആവശ്യകതകൾ
പ്രകതയേ
മാനദ്ണ്ഡങ്ങലളാന്നു
മില്ല

യു.ഐ.റ്റി
അടൂർ

യു.ഐ.റ്റി
ടകാല്ലം

യു.ഐ.റ്റി
ഏരൂർ

യു.ഐ.റ്റി
കരുവാറ്റ

യു.ഐ.റ്റി
ശ്ാസ്ാംപകാട്ട

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണെി

യു.ഐ.റ്റി
പവളി

യു.ഐ.റ്റി
അഴൂർ

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണോപേരി

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

അലത

അലത

അലത

അലത

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല, ഒരു കസ്റ്റജ്
ഇല്ല
മാത്രം

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല, പ്രവൃത്തി
പൂർത്തികരിചി
േില്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

അലത

9

2

3

5

3

3

4

6

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഇല്ല

അലത

അലത

ഇല്ല

അലത

അലത

അലത

പ്രാകദ്ശിേ ആേശയങ്ങൾ
പരിഗണിച്
ഓഡിപറ്റാറിയം
ഇല്ല
സർവ്കലാശാല
തീരുമാനിക്കുന്നത്
പ്രാകദ്ശിേ ആേശയങ്ങൾ
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കം പരിഗണിച്
അലത
സിക് റൂം
സർവ്കലാശാല
തീരുമാനിക്കുന്നത്
കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന
ലപാുമരാമത്ത് േകുപ്
നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുള്ള
പൊയ്്ലറ്റുകൾ
മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾക്കനസൃത
(സ്ത്രീകള്ക്കും
മായള്ള ലേള്ളം, വേദ്ുതി, 4
പുരുഷൻമാര്ക്കും) ലേന്റികെഷൻ,
കൊേ്്െറ്റുേൾ,
സവീവ്കറജ് ുെങ്ങിേ
അേശയസൗേരയങ്ങൾ.
ആൺകുട്ടികളടെ
ഇല്ല
പകാമൺ റം
ടേൺകുട്ടികളടെ
അലത
പകാമൺ റം
പ്രാകദ്ശിേ ആേശയങ്ങൾ
കളിസ്ഥലം /
പരിഗണിച്
കായിക
ഇല്ല
സർവ്കലാശാല
സൗകരയങ്ങൾ
തീരുമാനിക്കുന്നത്
ആൺകുട്ടികൾക്കും
ടേൺകുട്ടികൾക്കും
ഇല്ല
പഹാസ്റ്റൽ
സൗകരയങ്ങൾ
വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകതയേ
ോർക്കിംഗ്
മാനദ്ണ്ഡങ്ങലളാന്നു
ഇല്ല
മില്ല
സൗകരയം
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അനുബന്ധങ്ങള്

യു.ഐ.റ്റിയുടെ
പേര്

ഇന്റർടനറ്റ്
സൗകരയങ്ങളള്ള
കമ്പ്യൂട്ടറുകളടെ
എണ്ണം

കാരണങ്ങൾ

യു.ജി.സി പ്രകാരമുള്ള
ആവശ്യകതകൾ

യു.ഐ.റ്റി
അടൂർ

യു.ഐ.റ്റി
യു.ഐ.റ്റി
ഏരൂർ
കരുവാറ്റ
19
േപൂട്ടറുേേില്
19
ഏഴ് എണ്ണം
ലനറ്റ്
17
േപൂട്ടറുകേില് പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്
േണേ്റ്റിേിറ്റി
േപൂട്ടറുേേില്
മൂന്റന്നണ്ണത്തില് മമാണ്. നാല്
യുള്ള 21
ഒന്നില് ലനറ്റ്
ലനറ്റ് കണക്ഷ്ന് എണ്ണത്തില്
േപൂട്ടറുേൾ
കണക്ഷ്ന് ഉെ്
ഉെ്
ലനറ്റ്
കണക്ഷ്ന്
ഉെ്

സ്ഥെത്തിലന്റ
അഭാേം ോെേ
ലേട്ടിെത്തിൽ
പ്രേർത്തിക്കു
ന്നു

യു.ഐ.റ്റി
ടകാല്ലം

ക്ലറിക്കൽ
സ്റ്റാഫിലന്റ
നിേമനം
മാത്രമാണ്
ആേശയം

മറുപടി ലഭയമല്ല

പി.െി.എ ഫട്
പരയാപ്തമല്ല
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യു.ഐ.റ്റി
ശ്ാസ്ാംപകാട്ട

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണെി

യു.ഐ.റ്റി
പവളി

യു.ഐ.റ്റി
അഴൂർ

യു.ഐ.റ്റി
മണ്ണോപേരി

28
േപൂട്ടറുേ
14
സവ്സഫ
േില്.
ലനറ്റ്
േപൂട്ടറുേേില്
3 േപൂട്ടറുേേില്
യള്ള 20
മൂന്റന്നണ്ണ കണക്ഷ്ന്
രന്റെണ്ണത്തില്
ഒന്നില് ലനറ്റ്
േപൂട്ടറുേ
ത്തില്
ഉള്ള ഒരു
ലനറ്റ് കണക്ഷ്ന്
കണക്ഷ്ന് ഉെ്
ൾ
ലനറ്റ്
േപൂട്ടർ
ഉെ്
കണക്ഷ്ന്
ഉെ്

പരിമിതമാേ
സൗേരയമുള്ള
ോെേ ലേട്ടിെം

അപരയാപ്തതകള്
സർേേൊശാെ
േിൽ റികപാർട്ട്
ലചേ്ു. പുതിേ
ലേട്ടിെത്തിലന്റ
സ്ഥലത്തി നിർമാണവം
ന്റെ
നിെേിലുള്ള
അഭാവ്ം ലേട്ടിെത്തിലന്റ
നേീേരണവം
പൂർത്തിോകുന്ന
മുറയ്ക്ക്
സൗേരയലമാരു
ക്കും

സ്ഥിരമാേ അടിസ്ഥാന
സംവ്ിധാ സൗകരയങ്ങള്
നത്തികലയ്ക്ക് ന്റമചന്റപടുത്തു
മാറാനുള്ള ന്നതിന്
നടപടികള് സർേേൊശാ
സകന്റക്കാ െന്റേ
െിട്ടുെ്. നിരന്ത്രമാേി
യ.ഐ.റ്റിയ സമീപിച്ചുന്റകാ
ന്റട
െിരിക്കുന്നു.
സുഗമമാേ എം.എല്.എ/
പ്രവ്ർത്തന എം.പി
ത്തിന്
ഫണ്ടുകേില്
കൂടുതല്
നിന്നും പണം
ഫെ്
കന്റെത്താനു
ആേശയമാ ള്ള നടപടികള്
ണ്
ആരംഭിചിട്ടുെ്.

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 5.2
യു.ഐ.എമ്മുകളിടല അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളടെ കുറവ്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 5.1.1)
അെിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങൾ

എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ്്ബുക്ക്
2019-20 പ്രകാരമുള്ള
ആവശ്യകതകൾ

യു.ഐ.എം അടൂർ

യു.ഐ.എം ആലപ്പുഴ

2005

2003

പ്രേർത്തനം
ആരംഭിച്ച േർഷം

യ.ഐ.എമ്മിലന്റ
പ്രേർത്തനം

െൂകട്ടാറിേൽ മുറിേൾ

േപൂട്ടർ ലസന്റർ

കചാദ്യകപപറുേളും
ഉത്തരക്കെൊസുേളും
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനള്ള
സ്കരാങ് റൂം

ോന്റീന്

സുരക്ഷ
കസ്റ്റഷനറി
കസ്റ്റാറുേളും
റികപ്രാഗ്രാഫിേ്സും

ഫസ്റ്റ് എേ്ഡ് േം
സിക്ക് റൂം

ആൺകുട്ടിേളുലെ
കോമൺ റൂം

അനബന്ധം 4.1 - സാകങ്കതിേ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള
ഭൂമി
ആേശയേത - മാകനജ്ലമന്റ് ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്
കപ്രാഗ്രാമുേൾ (എം.സി.എ/ കപാസ്റ്റ്
ഗ്രാകജവറ്റ് ഡികലാമ/ എം.ബി.എ)
മാത്രം
ോഗ്ദാനം
ലചയ്യുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
ഗ്രാമപ്രകദ്ശങ്ങളിൽ
ഒകരക്കറും
നഗരപ്രകദ്ശങ്ങളിൽ 0.5 ഏക്കർ
ഭൂമിയും ആേശയമാണ്.
അനബന്ധം 4.2.1 (ഐ) ഇൻസ്രക്ഷണൽ ഏരിേ പ്രോരം
ലമാത്തം ക്ലാസ് റൂമുകളുന്റട 25
ശതമാനം ആേശയമാണ് .
അനബന്ധം 4.2.1 (ഐ) ഇൻസ്രക്ഷണൽ ഏരിേ പ്രോരം
ഒരു
േപൂട്ടർ
ലസന്റർ
ആേശയമാണ്
കചാദ്യകപപറുേളും
ഉത്തരക്കെൊസുേളും
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രകതയേ
മാനദ്ണ്ഡങ്ങലളാന്നുമില്ല.
അദ്ധയാേം VI – മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും
ആേശയേതേളും – 6.6 (സി) –
ോപസിലെ
സുരക്ഷാ,
ഭദ്രത
നെപെിേൾ - സ്ഥാപനത്തിലന്റ
ോപസിൽ
ഉചിതമാേ
സ്ഥെങ്ങളിൽ
സിസിടിവ്ി
സ്ഥാപികക്കെതാണ്.
എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ് ബുക്ക്
2019-20
അനബന്ധം
4.2.3
അലമനിറ്റീസ് ഏരിേ - പ്രോരം
ഒരു േഫറ്റീരിേ ആേശയമാണ്
അനബന്ധം
4.2.2
അഡ്മിനിസ്കരറ്റീേ്
ഏരിേ
പ്രോരം ഒരു മുറി ആേശയമാണ്
എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ് ബുക്ക്
2019-20 അനബന്ധം 4.2.3 അലമനിറ്റീസ് ഏരിേ പ്രോരം ഒരു
മുറി ആേശയമാണ്
എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ് ബുക്ക്
2019-20 അനബന്ധം 6, (ഇനം
നപർ.26) പ്രോരം സാകങ്കതിേ
സ്ഥാപനങ്ങേില്
അതയന്ത്ാകപക്ഷ്ിതമാണ്.
അനബന്ധം 4.2.3 - അലമനിറ്റീസ്
ഏരിേ
പ്രോരം
ഒന്റരണ്ണം
ആേശയമാണ്.
എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ് ബുക്ക്
2019-20 അനബന്ധം 4.2.3 അലമനിറ്റീസ് ഏരിേ പ്രോരം
ഒന്റരണ്ണം ആേശയമാണ്.

118

ോെേ
ലേട്ടിെത്തിൽ

കേരള
സർേേൊശാെയുലെ
ഉെമസ്ഥതേിലുള്ള 27
ലസന്റ് സ്ഥലന്റത്ത
സവന്തം ലേട്ടിടം

അലത, 4

ഇല്ല

അലത, 1

ഇല്ല

അലത, 1,
എന്നാല്
സിസിടിവ്ി
കയാമറ ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

അലത

ഉെ്, 1

ഇല്ല

അനുബന്ധങ്ങള്

അെിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങൾ
ലപൺകുട്ടിേളുലെ
കോമൺ റൂം
ോഹനങ്ങൾക്കുള്ള
പാർക്കിംഗ് സൗേരയം

സിസിെിേി ഉള്ള
പരീക്ഷാ ഹാളുേൾ

സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്
മുറിേൾ

മാസ്സിവ്് ഓപൺ
ഓൺസലന്
കകാഴ്സസ്
ലഫസിെിറ്റി ലസന്ററും
ഇലന്നാകേഷൻ
െകബാറട്ടറിയും

ഇന്റർലനറ്റ്
സൗേരയങ്ങളുള്ള
േപൂട്ടറുേളുലെ
എണ്ണം

എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ്്ബുക്ക്
2019-20 പ്രകാരമുള്ള
ആവശ്യകതകൾ
എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ഹാൻഡ് ബുക്ക്
2019-20 അനബന്ധം 4.2.3 അലമനിറ്റീസ് ഏരിേ പ്രോരം
ഒന്റരണ്ണം ആേശയമാണ്.
മാനദ്ണ്ഡങ്ങളുലെ അനബന്ധം 6
(ക്രമ നപർ 37) പ്രോരം
സാകങ്കതിേ
സ്ഥാപനങ്ങേില്
അതയന്ത്ാകപക്ഷ്ിതമാണ്.
അദ്ധയാേം VI – മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും
ആേശയേതേളും – 6.6 (സി) –
ോപസിലെ
സുരക്ഷാ,
ഭദ്രത
നെപെിേൾ - സ്ഥാപനത്തിലന്റ
ോപസിൽ
ഉചിതമാേ
സ്ഥെങ്ങളിൽ
സിസിടിവ്ി
സ്ഥാപികക്കെതാണ്
അനബന്ധം 4.2.1 (ഐ) –
ഇൻസ്രക്ഷണൽ ഏരിേ മാകനജ്ലമന്റ് (പി.ജി.ഡി.എം/
എം.ബി.എ) പ്രോരം ഒരു േർഷം
ഒരു ഡിേിഷനു കവ്െി ഒരു ക്ലാസ്
മുറി ആേശയമാണ്.
ഓകരാ
ക്ലാസ്
മുറിേിലും
എല്.സി.ഡി ലപ്രാജക്ടർ, സ്മാർട്ട്
കബാർഡ്, ഇന്റർലനറ്റ് േണക്ഷൻ
മുതൊേേ ഉടാേിരിക്കണം.
അനബന്ധം 4.2.1 (ഐ) സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാസ്സിവ്് ഓപൺ
ഓൺസലന്
കകാഴ്സസ്
ലഫസിെിറ്റി
ലസന്ററും
ഇലന്നാകേഷൻ
െകബാറട്ടറിയും
ഉടാേിരിക്കണം
അനബന്ധം 5 - േപൂട്ടറുേൾ /
കസാഫ്റ്റ്്ലേേർ / ഇന്റർലനറ്റ് /
പ്രിന്റർ എന്നിേയ്ക്കള്ള
മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പ്രോരം
പിസിേളുലെ എണ്ണം/ ൊപ്്കൊപ്,
േിദ്യാർത്ഥി അനപാതം (കുറഞ്ഞത്
20 പിസിേൾ) 1:6
അംഗീൃത
പ്രകേശനം
300
േിദ്യാർത്ഥിേള് വ്ന്റര - ഇന്റർലനറ്റ്
കേഗത
32
എം.ബി.പി.എസ്
ആേശയമാണ്

സൗേരയക്കുറേിലന്റ
ോരണങ്ങൾ
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യു.ഐ.എം അടൂർ

യു.ഐ.എം ആലപ്പുഴ

ഉെ്, 1

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

സിസിെിേി ഉള്ള
ഹാളുേളില്ല

സിസിെിേി ഉള്ള
ഹാളുേളില്ല

ഉെ്

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇല്ല

വഹ-സ്പീഡ്
ലനറ്റ്
േണക്ഷനള്ള
ഒരു പി.സി

12 എം.ബി.പി.എസ്
ലനറ്റ് േണക്ഷനള്ള
ഒരു പിസി

ോെേ
ന്റകേിടത്തിലാേതു
ോരണമുള്ള
പരിമിതിേൾ

മറുപെി േിട്ടിേില്ല

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 5.3
ഭിന്നട്ശഷികോരോയ വിദയോര്ഥികള്ക് ലഭയമോയ സൗകരയങ്ങളടെ
വിശദോംശങ്ങള്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 5.3)
ക്രമ
നമ്പര്

സ്ഥോപനത്തിന്റ
ട്പര്

1.

അകവാേിക് ബകോേജി
ആെ് ഫിഷറീസ്
ഫിസിക്സ്
സസകക്കാേജി
കബാേണി
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂേ് ഓഫ്
മാകനജ്ന്റമെ് ഇന് കകരേ
ബകോന്റടക്കനാേജി
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
കമ്പൂേർ സേന്സ്
തമിഴ്
മലോേം
ലിംഗവിസ്റ്റിക്സ്
ഫൂചർ സ്റ്റഡീസ്
ന്റപാേിറ്റിക്കല് സേന്സ്
സലബ്രറി ആെ്
ഇന്ഫർകമഷന്
സേന്സ്
യ.ഐ.റ്റി കവ്േി
യ.ഐ.റ്റി അഴൂർ
യ.ഐ.റ്റി അടൂർ
യ.ഐ.റ്റി മണ്ണടി
യ.ഐ.റ്റി മണ്ണാകഞ്ചരി
യ.ഐ.റ്റി ന്റകാല്ലം
യ.ഐ.റ്റി ശാസ്താംകകാേ
യ.ഐ.റ്റി കരുവ്ാറ്റ
യ.ഐ.റ്റി ഏരൂർ
യ.ഐ.എം അടൂർ
യ.ഐ.എം ആലപ്പഴ
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ കാരയവ്േം
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ അഞ്ചല്
ന്റക.യ.സി.റ്റി.ഇ ആരയാട്
യൂണികവ്ഴ്സിറ്റി കകാകേജ്
ഓഫ് എഞ്ചിനീേറിംഗ്,
കാരയവ്േം

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ഉെ്

ബഹുനിലടകടിെങ്ങളിലോയി
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥോപനങ്ങളില് ലിഫ്റ്റ്
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല

ഭിന്നട്ശഷി
സൗഹൃദ
ശൗചോലയങ്ങള്
ഉെ്

ബ്രയിലി
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
സൗകരയങ്ങള്
ഇല്ല

ഉെ്
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്

ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല

ഉെ്
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

ഉെ്
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്
ഉെ്
ഉെ്
ഇല്ല
ഉെ്
ഇല്ല

ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഉെ്
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഉെ്
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഉെ്
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം-ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്
ഉെ്
ഇല്ല
ഉെ്
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്

ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ബഹുനിലന്റകേിടം –ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ബഹുനിലന്റകേിടം –ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം –ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം –ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ബഹുനിലന്റകേിടം –ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല
ഒറ്റനില ന്റകേിടം
ബഹുനിലന്റകേിടം –ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഉെ്
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഉെ്
ഉെ്
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഉെ്
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

റോമ്പ്
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അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 5.4
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര് /ടവബ് ലസറ്റുകളടെ സുരക്ഷോ ഓഡിറ്റുമോയി ബന്ധടപട വിവരങ്ങള്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 5.4.4)

ക്രമ
നമ്പര്

ഉപട്യോഗിക്കുന്ന ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടന്റ ട്പര്

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
വികസിപിച്ച വര്ഷം

സര്വകലോശോലയില്
വികസിപിച്ചതോട്ണോ
പുറത്ത് നിന്ന്
വോങ്ങിയതോട്ണോ

1.

കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട
ഔകദയാഗികന്റവ്ബ് സസറ്റ്

2016

സർവ്കലാശാലേില്

2.

പ്രകവ്ശന കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ (യജി, പിജി,
സി.എസ്.എസ് പി.ജി, എം.ഫില്, ബി.എഡ്,
എം.ബി.ഏ, ഐ.എം.ന്റക, യൂ.ഐ.എം,
ഈവ്നിങ്്, എം.ന്റടക് )

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ഓൺസലന് ന്റപേ്ന്റമെ് കപാർേല്
ഐകുഎസി ന്റവ്ബ് സസറ്റ്
റഗുലർ അധയാപക തസ്തികകള്ക്കുള്ള
റിക്രൂേ്ന്റമെ് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ന്റകയൂസിസി ന്റവ്ബ് സസറ്റ്
ഐകൂഏസിയ്ക്കുള്ള വ്ിവ്രകശഖരണം
കരാർ അധയാപക തസ്തികകേികലക്കുള്ള
റിക്രൂേ്ന്റമെ് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ഡിജിറ്റല് ഗാർഡന്
യൂന്റകഏഏ ന്റവ്ബ് സസറ്റ്
അനധയാപക കരാർ തസ്തികകേികലക്കുള്ള
റിക്രൂേ്ന്റമെ് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
കാഷവല് ന്റതാഴിലാേികള്ക്കുള്ള റിക്രൂേ്ന്റമെ്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ (ദിവ്സകവ്തനം)
കയാഷ് കൗെർ കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
വ്ാർഷിക കീം വ്ിദയാർഥികള്ക്കുള്ള പരീക്ഷ്
രജിസ്കേഷന്

പിജി-2011, യജി2012, സി.എസ്.എസ്
പി.ജി
സർവ്കലാശാലേില്
-2016, എം.ബി.ഏ –
2017, എംന്റടക് –
2018, ബി.എഡ്-2020
2017
സർവ്കലാശാലേില്
2016
സർവ്കലാശാലേില്

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയ
റില് നിന്നും
സോമ്പത്തിക
റിട്പോര്ട്ടുകള്
തയ്യോറോക്കുന്നു
ട്െോ

സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയി
ട്ടുട്െോ
(അടത/
ഇല്ല)

സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയ
ഏജന്സിയു
ടെ ട്പര്

ചുമതലടപടുത്തിയ
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റിടന്റ
പുട്രോഗതി

ഇല്ല

അന്റത

സി-ഡാക്

പുകരാഗമിക്കുന്നു
ആദയതലം
റികപാർേ് ന്റെേ്തു

ഇല്ല

ഇല്ല

അന്റത
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല

2017

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

2018
2019

സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല

2019

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

2020
2020

സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല

2020

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

2020

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

2015

സർവ്കലാശാലേില്

അന്റത

ഇല്ല

2015

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ക്രമ
നമ്പര്

ഉപട്യോഗിക്കുന്ന ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടന്റ ട്പര്

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
വികസിപിച്ച വര്ഷം

സര്വകലോശോലയില്
വികസിപിച്ചതോട്ണോ
പുറത്ത് നിന്ന്
വോങ്ങിയതോട്ണോ

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയ
റില് നിന്നും
സോമ്പത്തിക
റിട്പോര്ട്ടുകള്
തയ്യോറോക്കുന്നു
ട്െോ

സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയി
ട്ടുട്െോ
(അടത/
ഇല്ല)

2015

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

2017

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

2014
2010

ഇല്ല
ഇല്ല

2014

സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
പുറത്ത് നിന്ന്
സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

17.
18.
19.
20.

വ്ാർഷിക കീം വ്ിദയാർഥികള്ക്കുള്ള
പ്രകവ്ശന കപാർേല്
എസ്.ഡി.ഇ ന്റസമസ്റ്റർ വ്ിദയാർഥികള്ക്കുള്ള
പരീക്ഷ്ാ രജിസ്കേഷന് കപാർേല്
ഗകവ്ഷണ പ്രകവ്ശനം
ഗകവ്ഷണ കപാർേല്
ഡിഡിഎഫ്എസ്
സി വ്ി കയാമ്പ്

21.

പരീക്ഷ്ാ കപാർേല്

2018

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

അന്റത

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

കഹാസ്റ്റല് കപാർേല്
കഹാസ്റ്റല് കപാർേല് പുതിേത്
ഇന്ഡക്സ് കാർഡ്
സമകഗ്രറ്റിങ്് കജാലികള്(കസ്റ്റജിങ്് ന്റസർവ്ർ)
ഓൺസലന് പരീക്ഷ്
കാേിക വ്ിദയാഭയാസ കപാർേല്
എസ്ഡിഇ ഭരണ നിർവ്വഹണം
എസ്ഡിഇ പ്രകവ്ശനം
എസ്ഡിഇ വ്ിദയാർഥി കപാർേല് ന്റസമസ്റ്റർ
രജിസ്കേഷന് സീ ഏ മാർക്ക്
പ്രസിദ്ധീകരണ ഫീസ് രജിസ്കേഷന്
സപ്രവ്റ്റ് രജിസ്കേഷന് പ്രകവ്ശനം പരിക്ഷ്ാ
രജിസ്കേഷന് കപാർേല് സപ്രവ്റ്റ്
രജിസ്കേഷന് അഡ്മിഷന് -സ്റ്റാഫ്
കാമ്പസ് സലബ്രറി സ്റ്റാഫ് അഡ്മിന് കപജ്
കാമ്പസ് സലബ്രറി ഒപിഎസി
കകരേ സർവ്കലാശാല കലണിങ്്
മാകനജ്ന്റമെ് സംവ്ിധാനം (മൂഡില്)
കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട ഒപിഏസിസലബ്രറി

2017
2020
2012
2013
2017
2017

സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല
ഇല്ല

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

ഇല്ല

15.
16.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

2015

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2019
2019

സർവ്കലാശാലേില്
സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
ഇല്ല

2019

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2017

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
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സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയ
ഏജന്സിയു
ടെ ട്പര്

ഐടി
മിഷന്

ചുമതലടപടുത്തിയ
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റിടന്റ
പുട്രോഗതി

അനുബന്ധങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ഉപട്യോഗിക്കുന്ന ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടന്റ ട്പര്

കജണലുകേിലും പത്രങ്ങേിലും പ്രസിദ്ധീകരിച
കലഖനങ്ങളുന്റട ബിബ്ലികോഗ്രാഫിക്
വ്ിവ്രങ്ങള്
ഒഫിഷയല് ന്റമേില് മാകനജ്ന്റമെ് കപാർേല്
കകരേ സർവ്കലാശാല അധയാപകരുന്റട
കജണലുകളുകടയം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുകടയം
വ്ിവ്രങ്ങള്
ബി.ന്റടക്, ബി.ന്റടക് പാർേ് സടം
കകാഴ്സുകളുന്റട ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.ന്റടക് റിസ്േക്കെഡ് കകാഴ്സുകളുന്റട
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.ആർക്ക് കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.എഡ് കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.എഡ് ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.പി.എഡ് ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
പി.ജി ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന് കകാഴ്സിന്റെ
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
എം.ന്റടക് ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
എം.ബി.എ ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
എം.സി.എ ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
എല്.എല്.ബി ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.എം.എം.എ.എം ന്റപഷയല് എജൂകക്കഷന്
കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയ
റില് നിന്നും
സോമ്പത്തിക
റിട്പോര്ട്ടുകള്
തയ്യോറോക്കുന്നു
ട്െോ

സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയി
ട്ടുട്െോ
(അടത/
ഇല്ല)

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
വികസിപിച്ച വര്ഷം

സര്വകലോശോലയില്
വികസിപിച്ചതോട്ണോ
പുറത്ത് നിന്ന്
വോങ്ങിയതോട്ണോ

2020

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2016

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2019

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2002

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2012

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2011

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2008

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2015

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2013

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2001

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2011

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2011

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2011

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2011

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2015

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
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സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയ
ഏജന്സിയു
ടെ ട്പര്

ചുമതലടപടുത്തിയ
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റിടന്റ
പുട്രോഗതി

'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

ക്രമ
നമ്പര്

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

ഉപട്യോഗിക്കുന്ന ട്സോഫ്റ്റ്ടവയറിടന്റ ട്പര്

സി.ബി.സി.എസ് പ്രേർ ടു 2013 കകാഴ്സിന്റെ
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
സി.ബി.സി.എസ് 2013 കകാഴ്സിന്റെ
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.എസ്.സി ഇലകക്ട്രാണിക്സ് / കമ്പൂേർ
സേന്സ്/ബി.ബി.എ (2008) ന്റെ
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.എസ്.സി ഇലകക്ട്രാണിക്സ്/ കമ്പൂേർ
സേന്സ് /ബി.ബി.എ (2005) ന്റെ
ടാബുകലഷന് കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.കവ്ാക് കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ബി.എച്.എം കകാഴ്സിന്റെ ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ഹിേറിങ്് ഇമ്പകേഡ് ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
ആനുവ്ല് കീം ടാബുകലഷന്
കസാഫ്റ്റ്ന്റവ്േർ
സി.എസ്.എസ്സിന്റെ ഒഫിഷയല് ന്റവ്ബ്സസറ്റ്,
കകരേ സർവ്കലാശാല

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയ
റില് നിന്നും
സോമ്പത്തിക
റിട്പോര്ട്ടുകള്
തയ്യോറോക്കുന്നു
ട്െോ

സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയി
ട്ടുട്െോ
(അടത/
ഇല്ല)

ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
വികസിപിച്ച വര്ഷം

സര്വകലോശോലയില്
വികസിപിച്ചതോട്ണോ
പുറത്ത് നിന്ന്
വോങ്ങിയതോട്ണോ

2010

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2013

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2008

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2005

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2014

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2014

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2013

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2014

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല

2020

സർവ്കലാശാലേില്

ഇല്ല
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സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റ്
നെത്തിയ
ഏജന്സിയു
ടെ ട്പര്

ചുമതലടപടുത്തിയ
ട്സോഫ്റ്റ്ടവയര്
സുരക്ഷോ
ഓഡിറ്റിടന്റ
പുട്രോഗതി

അനുബന്ധങ്ങള്

അനുബന്ധം 5.5
തട്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള അനുമതിയില്ലോടത നിര്മിച്ച
ടകടിെങ്ങളടെ പടിക

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 5.5.1)
ക്രമ
നമ്പര്

1

2
3
4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

പ്രവൃത്തിയുടെ ട്പര്
ജികോേജി വ്കുപില് ജികോേജിക്കല്
മൂസിേവം കറാക്ക് ഗാർഡനും
നിർമ്മിക്കുന്നത് (സിവ്ില് ഇലക്ട്രിക്കല്
പ്രവൃത്തികള്)
സ്കൂളുകള്ക്ക് കവ്െിയള്ള പ്ലാറ്റിനം
ജൂബിലി അക്കാദമിക് സമുചേം
(സിവ്ില് ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്)
കാരയവ്േം കാമ്പസിന്റല മള്േിപർപസ്
കകാൺഫറന്സ് ഹാള്
ന്റസനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല
മള്േിപർപസ് ഇന്കഡാർ കകാർേ്
പാേേന്റത്ത സർവ്കലാശാല
സലബ്രറിയന്റട മുകേികലക്കുള്ള
വ്ിപൂലീകരണം
കാരയവ്േം കാമ്പസിന്റല വ്നിത
കഹാസ്റ്റല് ന്റകേിടത്തിന്റെ
മുകേികലക്കുള്ള വ്ിപൂലീകരണം
കമ്പൂേർ സേന്സ് വ്ിഭാഗത്തിനു
കവ്െി പുതിേ ന്റകേിടത്തിന്റെ
നിർമ്മാണം
ന്റസനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല
വ്ിദയാർഥികളുന്റട അമിനിറ്റി
ന്റസെറിന്റെ നിർമ്മാണം
കാരയവ്േത്ത് റൂസഫെ് ഉപകോഗിച്
എസ്.ഐ.സി.സി ന്റകേിടത്തിന്റെ
നിർമ്മാണം
കമ്പൂേർ സേന്സ് ന്റകേിടത്തിന്റെ
ഒന്നാം നില വ്ിപുലീകരണം
ഐഎംന്റക-ഐഡിഇ ന്റകേിടത്തിന്റെ
മുകേികലക്കുള്ള വ്ിപുലീകരണം
ന്റസെർ കഫാർ നാകനാ സേന്സ്
ആെ് നാകനാ ന്റടക്കനാേജിയ്ക്ക് കവ്െി
പുതിേ ന്റകേിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം
എന്വ്കോൺന്റമെ് സേന്സ്
വ്ിഭാഗത്തിന്റെ പുതിേ കബ്ലാക്കിന്റെ
മുകേികലക്കുള്ള വ്ിപൂലീകരണം(രണ്ടു
നിലകള്)
ന്റസനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല പുതിേ
കാെീന് ന്റകേിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ടകടിെ ടപര്മിറ്റ് നമ്പര്

പൂര്ത്തീകരിച്ച
തീയതി

ഓകുപന്സി
സര്ടിഫികറ്റ്
(സോങ്ങ്ഷന് നമ്പര്)

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

17.03.2020

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

31.12.2018

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

പൂർത്തിോ
ക്കിേിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

18.05.2016

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

18.06.2018

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

23.03.2017

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

15.11.2016

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

ന്റകേിട ന്റപർമിറ്റിന്
അകപക്ഷ്ിച്ചു. ഫേല് നം.
ഇ11/ബിഎ/0274/2014

26.11.2016

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

24.12.2018

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

16.01.2018

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

ന്റകേിട ന്റപർമിറ്റിന്
അകപക്ഷ്ിച്ചു. ഫേല് നം.
ഇ11/ബിഏ/0237/2014

പൂർത്തിോ
ക്കിേിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

02.05.2019

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

08.06.2019

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

06.11.2015

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

ന്റകേിട ന്റപർമിറ്റിന്
അകപക്ഷ്ിച്ചു. ഫേല് നം.
ഇ11/ബിഎ/0237/2014
ന്റകേിട ന്റപർമിറ്റിന്
അകപക്ഷ്ിച്ചു. ഫേല് നം.
ഇ10/ബിഎ/0251/2015

15

ന്റസനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല സി.ഇ
ന്റകേിടത്തിന്റെ വ്ിപുലീകരണം

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

31.01.2019

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

16

ബകോസഡകവ്ഴ്സിറ്റി ന്റകേിടത്തിന്റെ
നിർമ്മാണം

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല

18.07.2019

അകപക്ഷ്ിചിേില്ല
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം 5.6
കോലതോമസം വന്ന/പൂര്ത്തിയോകോത്ത പ്രവൃത്തികള്

(പരോമര്ശം: ഖണ്ഡിക 5.5.2)
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ
നമ്പര് ട്പര്

അനുമതി ലഭിച്ച ഇട്പോഴടത്ത സ്ഥിതി
തീയതിയും
ഭരണോനുമതി
ലഭിച്ച തുകയും

കോലതോമസത്തിടന്റ കോരണം

ആർക്കിന്റടക്െറല് കൺസള്േെ് 2014 ജൂണില് തന്റന്ന
വ്ിശദമാേ
എസ്റ്റികമറ്റും
രൂപകരഖയം
നല്കിേിരുന്റന്നങ്കിലും, നിരവ്ധി ന്റപാരുത്തകക്കടുകള്
കണ്ടു എസ്റ്റികമറ്റ് പൂർണ്ണരൂപത്തിലാേിരുന്നുമില്ല. അന്ത്ിമ
എസ്റ്റികമറ്റുകളും രൂപകരഖയം 2015 ന്റഫബ്രുവ്രിേില്
മാത്രമാണ് കൺസള്േെ് സമർപിചത്. 2015 ജൂണില്
സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷ്ണിക്കുകയം
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി
നല്കുകയം
ന്റെേ്തു.
മരങ്ങള്
മുറിക്കുന്നതിന്റനതിന്റരയള്ള വ്ിദയാർഥികളുന്റട പ്രകക്ഷ്ാഭം
കാരണം പദ്ധതിയന്റട സ്ഥാനം മന്ററ്റാരിടകത്തയ്ക്ക് മാറ്റി.
2016 ജനുവ്രിേില് മാത്രമാണ് പുതിേ സ്ഥലം
കരാറുകാരന് സകമാറിേത്.
`1.39 കകാടി ന്റെലവ്ില് സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള് പൂർത്തിോകക്കെത് 2016
സിവ്ില്
ഇലക്ട്രിക്കല് ഒകക്ടാബറിലാേിരുന്നു. (സ്ഥലം സകമാറിേ തീേതി
മുതല് 270 ദിവ്സങ്ങള്). എന്നാല് സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള്
പ്രവൃത്തികള്
2012
പൂർത്തീകരിച്ചു
(2020 2020 മാർചില് മാത്രമാണ് പൂർത്തിോേത്. അകത
ജികോേജിക്കല്
ജൂസലേിലും
മാർച് ).
ഇെീരിേർ സമേം, പദ്ധതിയന്റട സ്ഥാനം മാറിേതുകാരണം
മൂസിേവം
2013 ആഗസ്റ്റിലും വ്ർക്കുകള്,
1.
ലാന്ഡ് എസ്റ്റികമറ്റ് പുതുകക്കെിവ്ന്നു. അത് കൺസള്േെ് 2017
കറാക്ക്
ഭരണാനുമതി:
മാത്രമാണ്
സമർപിചത്.
കകപിങ്്, ഉപകരണങ്ങള് നവ്ംബറില്
ഗാർഡനും
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
പൂർണ്ണകതാതില്
പ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന
`2 കകാടി
വ്ാങ്ങുന്നത്
എന്നിവ്യള്ന്റപേ ബാക്കി ഒരു എഞ്ചിനീേറിംഗ് വ്ിഭാഗമുൊേിരുന്നിട്ടും, പുതുക്കിേ
എസ്റ്റികമറ്റ്
പ്രാകോഗികമാകണാ
എന്നറിോനാേി
പ്രവൃത്തികള്
വ്ിദഗ്ദ്ധ അഭിപ്രാേം ലഭയമാക്കാന് സർവ്കലാശാല
ആരംഭിചിേില്ല.
തീരുമാനിച്ചു (2018 ന്റഫബ്രുവ്രി). ഒരു വ്ിദഗ്ദ്ധ അഭിപ്രാേം
ലഭിചതിനുകശഷം പുതുക്കിേ എസ്റ്റികമറ്റ് സർവ്വകലാശാല
2019 ന്റഫബ്രുവ്രിേില് അംഗീകരിച്ചു.
അങ്ങന്റന തടസ്സരഹിതമാേ ഭൂമി നല്കുന്നതിലും
പുതുക്കിേ
എസ്റ്റികമറ്റ്
അംഗീകരിക്കുന്നതിലും
സർവ്കലാശാലയന്റട
ഭാഗത്തുനിന്നുൊേ
കാലതാമസവം
കൺസള്േെികെയം
കരാറുകാരകെയം
ഭാഗത്തു
നിന്നുൊേ
കാലതാമസവം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കാന്
കാരണമാേി.
പ്രവൃത്തിയന്റട നടത്തിപിലുൊേ കാലതാമസത്തിന്
കരാറുകാരനില് നിന്നും `14.90 ലക്ഷ്ം പിഴോേി
ഈടാക്കിേതാേി കണ്ടു.
ജികോേജിക്കല് മൂസിേവം കറാക്ക്ഗാർഡനും- പ്രവൃത്തി 2020 മാർച് 17ന് എല്ലാ അർഥത്തിലും പൂർത്തിോേതായം ബന്ധന്റപേ
കരാറുകാരനില് നിന്നും `14.90 ലക്ഷ്ം പിഴോേി ഈടാക്കിേതായം സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
പുതുക്കിേ എസ്റ്റികമറ്റുകള് അംഗീകരിക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാലയന്റട ഭാഗത്തുനിന്നുൊേ കാലതാമസത്തിന്റന സംബന്ധിച്
മൗനം പാലിക്കുന്നതിനാല് മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൂടാന്റത എസ്റ്റികമറ്റുകളും രൂപകരഖയം നല്കിേതിന്റല
കാലതാമസത്തിനും ഇെീരിേർ വ്ർക്കുകളുകടയം ലാന്ഡ് കകപിങ്ങികെയം രൂപകരഖ സമർപിക്കാത്തതിനും കൺസള്േെില്
നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതില് സർവ്കലാശാല പരാജേന്റപട്ടു. 2020 മാർചില് സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള് പൂർത്തിോന്റേങ്കിലും
ലാന്ഡ് കകപിങ്ങികെയം ഇെീരിേർ പ്രവൃത്തികളുകടയം പ്രവൃത്തികള് തുടങ്ങാതിരുന്നതിനാല് പദ്ധതി ഇനിയം പൂർത്തിോേിേില്ല
(2021 ആഗസ്റ്റ് ).
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അനുബന്ധങ്ങള്

ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ
നമ്പര് ട്പര്

അനുമതി ലഭിച്ച ഇട്പോഴടത്ത സ്ഥിതി
തീയതിയും
ഭരണോനുമതി
ലഭിച്ച തുകയും

കോലതോമസത്തിടന്റ കോരണം

2014
ജനുവ്രിേില്
സർവ്കലാശാല,
ആർക്കിന്റടക്െ്റല് കൺസള്േന്റുമാേി രൂപകരഖയം
എസ്റ്റികമറ്റും
12
ആഴ്ചയ്ക്കകം
സമർപിക്കുവ്ാന്
ആവ്ശയന്റപട്ടുന്റകാെ്
കരാറികലർന്റപട്ടു.
എന്നാല്
കൺസള്േെ്
2015
ജൂസലേില്
മാത്രമാണ്
സമർപിചത്.
സമർപിച
എസ്റ്റികമറ്റില്
ന്റപാരുത്തകക്കടുകളുന്റെന്നും ബില് ഓഫ് കവാെിറ്റീസ്
സമർപിചിേിന്റല്ലന്നും സർവ്കലാശാല എഞ്ചിനീേർ
റികപാർട്ടു ന്റെേ്തു. അതനുസരിച് എസ്റ്റികമറ്റിന്റെ
അന്ത്ിമ
പകർപ്പം
ബില്
ഓഫ്
കവാെിറ്റീസും
കൺസള്േെ് 2015 ഡിസംബറില് സമർപിച്ചു.
തുടർന്ന്, പ്രവൃത്തിയന്റട ദർഘാസ് ക്ഷ്ണിക്കുകയം ഒരു
കരാറുകാരന് 2016 ന്റഫബ്രുവ്രിേില് പ്രവൃത്തികരാർ
നല്കുകയം ന്റെേ്തു. സ്ഥലം 2016 ന്റഫബ്രുവ്രിേില്
സകമാറുകയം പൂർത്തീകരണതീേതി 2016 ഡിസംബർ
2018 ജൂണില് സിവ്ില് ആേി തീരുമാനിക്കുകയം ന്റെേ്തു. (സ്ഥലം സകമാറി
പ്രവൃത്തികള്
300 ദിവ്സത്തിനകം)
പൂർത്തിോക്കുകയം
പ്രവൃത്തി പുകരാഗമിക്കകവ്, കൺസള്േെ് നല്കിേ
ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള് രൂപകരഖേില് പുതുക്കല് ആവ്ശയമുന്റെന്ന് കന്റെത്തി.
2020
ഒകക്ടാബറില് അതനുസരിച് കൺസള്േെ് രൂപകരഖ പുതുക്കുകയം
കകരേ
കരാറുകാരന്റന
2017 ന്റഫബ്രുവ്രിേില് സമർപിക്കുകയം ന്റെേ്തു. ഇത്
മാർച്
സർവ്കലാശാല 2011
ഏല്പിക്കുകയം ന്റെേ്തു. സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് കാലതാമസമുൊക്കാന്
2.
സലബ്രറിയന്റട ഭരണാനുമതി: `
ലിഫ്റ്റിന്റെയം
ഇടോക്കി.
മുകേികലക്കുള്ള
3 കകാടി
എേർകെീഷണറിന്റെയം സിവ്ില്
പ്രവൃത്തികള്
പൂർത്തിോക്കുന്നതില്
വ്ിപുലീകരണം
സസപ്ലയം സ്ഥാപിക്കലും കാലതാമസം
കനരിേതിനാല്
ഇലക്ട്രിക്കല്
പരികശാധനയം ഇകപാഴും പ്രവൃത്തികള്ക്ക്
കരാർ
നല്കിേിരുന്ന
(2016
പൂർത്തിോക്കിേിേില്ല (2021 ഡിസംബർ)
കരാറുകാരന്
കരാർ
റദ്ദാക്കാന്
ഇലക്ട്രിക്കല്
പ്രവൃത്തികള്
വ്ീണ്ടും
ആഗസ്റ്റ് ). ഇതുവ്ന്റര `1.15 ആവ്ശയന്റപട്ടു.
ദർഘാസ്
ന്റെയ്യുകയം
(2019
ഒകക്ടാബർ)
ഒരു
കകാടി ന്റെലവ്ാേിട്ടുെ്.
കരാറുകാരന് 2020 ഒകക്ടാബറില് നല്കുകയം ന്റെേ്തു.
എസ്റ്റികമറ്റുകളും
രൂപകരഖയം
സമർപിക്കുന്നതില്
കൺസള്േെിനുൊേ
കാലതാമസവം
സിവ്ില്പ്രവൃത്തികള്
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതില്
കരാറുകാരന്റെ
ഭാഗത്തുൊേ
കാലതാമസവം
സർവ്കലാശാല
എഞ്ചിനീേറിങ്്
വ്ിഭാഗത്തിന്റെ
ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പരികശാധനയന്റട കുറവം പ്രവൃത്തി
പൂർത്തിോകാത്തതിന് കാരണമാേി.
കാലതാമസത്തിന്
`50,000-ഉം
`1.50
ലക്ഷ്വം
േഥാക്രമം കൺസള്േെില് നിന്നും കരാറുകാരനില്
നിന്നും പിഴോേി ചുമത്തിേതാേി കണ്ടു. എന്നാല്
രൂപകരഖ
തയ്യാറാക്കുന്നതിന്
20
മാസന്റത്ത
കാലതാമസത്തിനും തദവാരാ പ്രവൃത്തിയന്റട ദർഘാസ്
ക്ഷ്ണിക്കുന്നതിന്
കാലതാമസമുൊേതിനും
കാരണക്കാരനാേ കൺസള്േെിന് പിഴ ചുമത്തിേില്ല.
പാേേന്റത്ത കകരേ സർവ്കലാശാല സലബ്രറിയന്റട മുകേികലക്കുള്ള വ്ിപുലീകരണത്തിന്റെ സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള് 18.06.2018 നും
ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള് 16.04.2021 നും പൂർത്തിോേതാേി സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൺസള്േന്റും സർവ്കലാശാല എഞ്ചിനീേർമാരും കരാറുകാനും തമ്മില് മതിോേ
ഏകകാപനമില്ലാത്തതിനാല് സിവ്ില് പ്രവൃത്തികളും ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതില് കാലതാമസമുൊവകയം മറ്റു
സമനർ പ്രവൃത്തികള് (ലിഫ്റ്റ്, എേർകെീഷണർ തുടങ്ങിേവ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ) പൂർത്തിോവ്ാതിരിക്കുകയം ഉകദ്ദശിച ഗുണഫലം
ലഭയമാവ്ാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാവകയം ന്റെേ്തു. ന്റകേിടം ഇതുവ്ന്റരയം ഉപകോഗിക്കാനാേിേില്ല (2021 ആഗസ്റ്റ് ) കൂടാന്റത,
കൺസള്േന്റുമാേി 01.01.2014 ല് കരാറില് ഏർന്റപേിട്ടും ഇ-ന്റടെറിങ്ങിനുകവ്െ അന്ത്ിമ ബില് ഓഫ് കവാെിറ്റീ 03.12.2015നുമാത്രമാണ് സമർപിചത്. ഇതു കാരണം ഇ-ന്റടെറിങ്ങിന് (08.01.2016) കാലതാമസം കനരിട്ടു. ഇതിന് പിഴേീടാക്കിേിേില്ല.
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'കകരേ സർവ്കലാശാലയന്റട പ്രവ്ർത്തനം' എന്നതിന്റെ

പ്രവ്ർത്തനക്ഷ്മതാ ഓഡിറ്റ്
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ
നമ്പര് ട്പര്

അനുമതി ലഭിച്ച ഇട്പോഴടത്ത സ്ഥിതി
തീയതിയും
ഭരണോനുമതി
ലഭിച്ച തുകയും

കോലതോമസത്തിടന്റ കോരണം

സ്ഥലം സകമാറിേതിനുകശഷം 180 ദിവ്സത്തിനകം
പൂർത്തീകരണ കാലാവ്ധി നിഷ്കർഷിചാണ് പ്രവൃത്തി
കരാറുകാരന്റന ഏല്പിചത് (2017 നവ്ംബർ). സ്ഥലം
കരാറുകാരന് 2017 ഡിസംബറില് സകമാറി. പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കർശനിർകദ്ദശം സിന്ഡികക്കറ്റ്
നല്കിേിട്ടും 2018 ഡിസംബറില് പ്രവൃത്തിയന്റട ആറു
പ്രവൃത്തിയന്റട
ശതമാനം
മാത്രകമ
കരാറുകാരന്
പുകരാഗതിേിന്റല
മന്ദത പൂർത്തീകരിക്കാനായള്ളൂ. റൂസ പരികശാധകസംഘം
കാരണം കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തിയന്റട പുകരാഗതി വ്ിലേിരുത്തിേതിനുകശഷം
റിക് ആെ് കകാസ്റ്റില് റൂസ ഫെ് ധനസഹാേത്തില് നിന്നും ഒഴിവ്ാക്കാന്
ന്റസനറ്റ് ഹൗസ്
കരാർ അവ്സാനിപിച്ചു. തീരുമാനിച്ചു.
2016 ഡിസംബർ (2019 ഒകക്ടാബർ) പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിയന്റട മന്ദഗതിേിലുള്ള പുകരാഗതികാരണം
കാമ്പസിന്റല
ഭരണാനുമതി:
3.
പഴേ ഗസ്റ്റ്
റൂസാഫെില്
നിന്നും കരാറുകാരന്റെ റിക് ആെ് കകാസ്റ്റില് കരാർ
ഹൗസിന്റെ
ഒഴിവ്ാക്കിേതിനാല്
അവ്സാനിപിച്ചു (2019 ഒകക്ടാബർ).
`55 ലക്ഷ്ം
പുനരുദ്ധാരണം
ധനലഭയതേില്ലാേ്മ
ന്റപാതുമരാമത്ത്
വ്കുപ്
മാനുവ്ലില്
കാരണം പ്രവൃത്തി പുനർ പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, റിക് ആെ് കകാസ്റ്റ് തുക
ക്രമീകരിക്കാനാേിന്റല്ലന്ന് കരാറുകാരനില് നിന്നും സർവ്കലാശാല ഇനിയം
സർവ്കലാശാല
ഈടാകക്കെതുന്റെന്ന്
ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
അറിേിച്ചു.
കൂടാന്റത,കരാറുകാരന്റനതിരാേി ഒരു സിവ്ില് നടപടിയം
ഫേല്ന്റെയ്തിേില്ല.
ബാക്കി
നിന്ന
പ്രവൃത്തി
പൂർത്തിോക്കാന്
സർവ്കലാശാല
ഒരു
നടപടിയന്റമടുത്തിേിന്റല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു.
ഇക്കാരണങ്ങോല്,
വ്ിവ്ിധ
ന്റസക്ഷ്നുകള്,
എസ്.ബി.ഐ ശാഖ തുടങ്ങിേവ് സ്ഥിതി ന്റെയ്യുന്ന ഗസ്റ്റ്
ഹൗസ് ജീർണ്ണാവ്സ്ഥേില് തുടരുന്നു.
ന്റസനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല പഴേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ന്റകേിടത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയന്റട ആദയന്റത്ത കരാർ കരാറുകാരന്റെ
റിക് ആെ് കകാസ്റ്റില് അവ്സാനിപിചതായം പ്രവൃത്തി പുനർദർഘാസ് ന്റെയ്യുകയം 05.09.2021 ല് തുറക്കുകയം ന്റെയ്തതായം
സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13) കരാർ പൂർത്തിോേതിനുകശഷം മാത്രകമ ആദയന്റത്ത കരാറുകാരന്റെ ബാധയത
തിേന്റപടുത്താനാകൂ. പ്രവൃത്തികള് പൂർത്തിോക്കിേതിനുകശഷം പണം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികന്റേടുക്കും.
ന്റപാതുമരാമത്ത് വ്കുപ് മാനുവ്ലിന്റെ ന്റസക്ഷ്ന് 2116.2-ല്65 പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം റിക് ആെ് കകാസ്റ്റ് കക്ലാസ്
നടപാക്കുന്നതിന്റന സംബന്ധിച്ചും ന്റസക്ഷ്ന് 2117-ല്66 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ബാക്കിോേ പ്രവൃത്തി ഏർപാടാക്കുന്നതിന്റന
സംബന്ധിച്ചും മറുപടി നിശ്ശബ്ദമാണ്. ന്റപാതുമരാമത്ത് വ്കുപ് മാനുവ്ല് (2116.2.1) നിബന്ധനകള് പ്രകാരം ബാക്കിോേ
പ്രവൃത്തിയന്റട അംഗീകൃതനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള ന്റെലവ്ിന്റെ 30 ശതമാനം മന്ററ്റാരു കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി നല്കാന്റത തന്റന്ന
സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് ഈടാക്കാവന്നതാേിരുന്നു. അതിനാല് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിോകാന് കാത്തിരിക്കുകോന്റണന്നുള്ള
സർവ്കലാശാലയന്റട മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിോേിേില്ല ജില്ലാ പഞ്ചാേത്ത് ആക്കുേത്ത് സർവ്കലാശാലയ്ക്ക്
കകാവ്ിഡ്-19
സകമാറി
നല്കിേ
ഭൂമിേിലാണ്
പദ്ധതി
മഹാമാരികാരണം
നടപാക്കാനുകദ്ദശിചിരുന്നത്.
എന്നാല്,
ഭൂമിയന്റട
സംസ്ഥാനന്റമാോന്റക
ഉടമസ്ഥാവ്കാശം സംബന്ധിച തർക്കം കാരണം
2012
കലാക്ക്
ഡൗൺ നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തി പുകരാഗിമിക്കാനാേില്ല.
ജൂസലേിലും
മസറന്
ആേിരുന്നതിനാല് 2021 തുടർന്ന്,
2017
മാർചില്,
കാരയവ്േന്റത്ത
2013 ആഗസ്റ്റിലും ആഗസ്റ്റുവ്ന്റര സമേം നീേി സർവ്വകലാശാലാ
4.
മൂസിേം
കാമ്പസില്
മൂസിേം
സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭരണാനുമതി:
നല്കിേതാേി
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പുതുക്കിേ നിർകദ്ദശം സമർപിച്ചു.
സർവ്കലാശാല
അതനുസരിച്, മസറന് മൂസിേത്തിന്റെ സിവ്ില്
`2 കകാടി
അറിേിച്ചു
(2021 പ്രവൃത്തികളുന്റട
എസ്റ്റികമറ്റ്
സിന്ഡികക്കറ്റ്
ന്റസപ്റ്റംബർ). ഇകപാള് അംഗീകരിക്കുകയം
(2019
ഡിസംബർ)
ഒരു
കരാറുകാരന് വ്ീണ്ടും 75 കരാറുകാരന്റന പ്രവൃത്തി ഏല്പിക്കുകയം ന്റെേ്തു. (2020
ദിവ്സം
കൂടി
നീേി ന്റസപ്റ്റംബർ) 2020 ഡിസംബറില് പുതിേ സ്ഥലം 180
65
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കരാറുകാരന് കൃതയസമേത്തിന് സ്ഥലം ഏന്ററ്റടുക്കാത്ത പക്ഷ്ം കരാർ അവ്സാനിപിക്കുന്നതിന്റന
സംബന്ധിച്
എത്രയം ന്റപന്റേന്ന് (കരാർ അവ്സാനിപിച് 90 ദിവ്സങ്ങള്ക്കകം)
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അനുബന്ധങ്ങള്

ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ
നമ്പര് ട്പര്

അനുമതി ലഭിച്ച ഇട്പോഴടത്ത സ്ഥിതി
തീയതിയും
ഭരണോനുമതി
ലഭിച്ച തുകയും
നല്കാന്
അകപക്ഷ്ിചിരിക്കുകോണ്.
പ്രവൃത്തി പുകരാഗമിക്കുന്നു.

കോലതോമസത്തിടന്റ കോരണം

ദിവ്സത്തിനകം
പൂർത്തീകരിക്കാന്
കരാറുകാരന്
സകമാറുകയം ന്റെേ്തു. (പൂർത്തീകരികക്കെ തീേതി
2021 ജൂൺ 14).
അങ്ങന്റന, തടസരഹിതമാേ ഭൂമി കന്റെത്തുന്നതിന്റല
സർവ്കലാശാലയന്റട പരാജേം കാരണം 2013-ല്
അംഗികാരം
നല്കിേ
പദ്ധതി,
ഇകപാഴും
പൂർത്തിോകാന്റത അവ്കശഷിക്കുന്നു.
മസറന് മൂസിേം സ്ഥാപിക്കാന് പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന് നല്കിേത് 2020 ന്റസപ്റ്റംബറിലാന്റണന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി
(2021 ഡിസംബർ 13). പ്രവൃത്തി പൂർത്തിോേിട്ടുെ്. ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തിയന്റട ദർഘാസ് ക്ഷ്ണിചിട്ടുെ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്നത്
23.11.2021 ലാണ്.
2012-13 ലും 2013-14 ലും പദ്ധതിയ്ക്കുകവ്െി ` ഒരു കകാടി വ്ീതം അനുവ്ദിചതിനാല് മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. `69.00 ലക്ഷ്ം
എസ്റ്റികമറ്റ് തുകകോടുകൂടി തുടങ്ങിേത് സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള് മാത്രമാേിരുന്നു. മൂസിേത്തിനാവ്ശയമാേ മാതൃകകളുന്റട കശഖരം
പ്രദർശനത്തിനുകവ്െ സൗകരയങ്ങള് എന്നിവ്യമാേി ബന്ധന്റപേ പ്രവൃത്തികള് ഇനിയം ആരംഭിചിേില്ല. ഏഴ് വ്ർഷം മുന്പ്
സർക്കാർ ` രെ് കകാടി അനുവ്ദിചിട്ടും സമുദ്രങ്ങളുന്റട പ്രസക്തിന്റേക്കുറിച്ചും അതിന്റല സജവ്സവ്വ്ിദ്ധയന്റത്തക്കുറിച്ചും
മനസിലാക്കാനും ടാകക്സാണമിസ്റ്റുകള്ക്കും ബകോ ന്റടക്കനാേജിസ്റ്റുകള്ക്കും അവ്രുന്റട ഗകവ്ഷണം തുടരാനുമാവ്ശയമാേ ഒരു
പഠകനാപാധിോേി ഒരു മസറന് മൂസിേം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള് കനടിന്റേടുക്കാനാേില്ല.
2017 ജൂണില് സിവ്ില് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ദർഘാസ്
ക്ഷ്ണിക്കുകയം ഒരു കരാറുകാരന്റന ഏല്പിക്കുകയം
ന്റെേ്തു. സ്ഥലം സകമാറ്റം ന്റെയ്ത് 240 ദിവ്സത്തിനകം
പ്രവൃത്തി
പൂർത്തിോകക്കെതാേിരുന്നു.
എന്നാല്,
നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് പഴേ കകടാേ ഫർണീചറുകളും
ഉപകോഗശൂനയമാേ വ്സ്തുക്കളും കൂേിേിേിരുന്നതിനാല്
2019 മാർചില് മാത്രകമ സർവ്കലാശാലയ്ക്ക് സ്ഥലം
2021 ജനുവ്രി വ്ന്റര 35 സകമാറാനായള്ളൂ എന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ്ിച്ചു. തുടർന്ന്,
ശതമാനം
പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിന്റചങ്കിലും പ്രവൃത്തിയന്റട
ഐ.എം.ന്റകപൂർത്തീകരിച്ചു.
പുകരാഗതി
മന്ദഗതിേിലാേിരുന്നതിനാല്
2021
2017 മാർച്
ഐ.ഡി.ഇ
പിഴേീടാക്കാന്റത പ്രവൃത്തി ജനുവ്രിേില്
35
ശതമാനം
മാത്രകമ
ഭരണാനുമതി:
5.
ന്റകേിടത്തിന്റെ
പൂർത്തിോക്കാന് അഞ്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനായള്ളൂ.
മുകേികലക്കുള്ള
മാസം
സമേം കൂടാന്റത,
ന്റകേിടത്തിന്റെ
താഴന്റത്ത
നില
`2.15 കകാടി
വ്ിപുലീകരണം
നല്കണന്റമന്ന്
സർവ്കലാശാല പരീക്ഷ്ാകപപറുകള് സൂക്ഷ്ിക്കാനാേി
കരാറുകാരന് അകപക്ഷ്ിച്ചു ഉപകോഗിക്കുന്നത്
പ്രവൃത്തി
നടത്താന്
(2021 ജൂസല).
തടസ്സമുൊക്കുന്നതാേി
കരാറുകാരന്
സർവ്കലാശാലന്റേ
അറിേിച്ചു.
എന്നാല്
സർവ്കലാശാല ഈ കാരയത്തില് ഒരു തീരുമാനം.
ഇതുവ്ന്റരയം എടുത്തിേില്ല.
അങ്ങന്റന, തടസരഹിതമാേ സ്ഥലം സകമാറുന്നതില്
സർവ്കലാശാലയ്ക്കുൊേ കാലതാമസം പദ്ധതിയന്റട
പൂർത്തീകരണത്തിന്
കാലതാമസം
കനരിടുന്നതിനിടോക്കി.
ന്റസനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസിന്റല ഐ.എം.ന്റക-ഐ.ഡി.ഇ ന്റകേിടത്തിന്റെ മുകേികലക്കുള്ള വ്ിപുലീകരണത്തില് പ്രവൃത്തിേിലുൊേ
പ്രധാനന്റപേ കാലതാമസം കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണുൊേന്റതന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നല്കി (2021 ഡിസംബർ 13).
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി 22.11.2019 ന് പൂർത്തിോകക്കെതാേിരുന്നു. പൂർത്തീകരണ കാലാവ്ധി നീേിനല്കാനുള്ള അനുബന്ധ
കരാറികലർന്റപടുന്നതില് കരാറുകാരന് പരാജേന്റപട്ടു. അതിനാല്, കാരണം കാണിക്കല് കനാേീസ് നല്കുകയം മറുപടിോേി
കരാറുകാരന് ലീഗല് കനാേീസ് നല്കുകയം ന്റെേ്തു.
കരാറികലർന്റപേ്
18
മാസന്റത്ത
കാലതാമസത്തിനുകശഷമാണ്
സ്ഥലം
സകമാറിേന്റതന്നതിനാല്
മറുപടി
അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൂടാന്റത, കരാറുകാരന് പൂർത്തീകരണ സമേം നീേി നല്കാന് അകപക്ഷ്ിചിന്റല്ലങ്കിലും, പൂർത്തികരണ
കാലാവ്ധി കഴിഞ്ഞിട്ടും സർവ്കലാശാല കരാർ നിർത്തലാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയന്റമടുത്തില്ല. അങ്ങന്റന, സർവ്കലാശാലയന്റട
അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള് ശക്തിന്റപടുത്താന് ഉകദ്ദശിച്ചുന്റകാെ് 2013 ന്റസപ്റ്റംബറില് ആരംഭിച പദ്ധതി, തടസരഹിതമാേ ഭൂമി
സകമാറുന്നതിന്റെ കാലതാമസവം സർവ്കലാശാല അധികൃതരുന്റട നിരീക്ഷ്ണത്തിന്റെയം കമല്കനാേത്തിന്റെയം അഭാവ്വം
കാരണം ഇതുവ്ന്റരയം പൂർത്തീകരിക്കാനാേിേില്ല (2021 ആഗസ്റ്റ് ).

129

© ഇന്ത്യയുടെ കംപ് ട്രോളര് ആന്റ്
ഓഡിറ്റര് ജനറല്
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/kerala/en

