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ഘടെന

അദദക്ഷന്   :
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ശതീ.  പനി. ടെനി.  കതഭാമസറ

*ശതീ.  കതഭാമസറ ചഭാണനി

ശതീ.  സകേ. വനി. വനിജയദഭാസറ

*ശതീ.  എന്. വനിജയന് പനിള്ള.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

ശതീ. എസറ.  വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  തനിദതീപറ.സകേ. ജനി. , കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  എ. വനി. കജഭാസസസഫന്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് . ജനി.,  അണർ സസക്രട്ടേറനി.

* 2019 ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം 20-ാം തതീയതനി നനിരദഭാതനഭായനി

*2020 മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം 8-ാം തതീയതനി നനിരദഭാതനഭായനി



മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം  സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ 57- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന. 

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2014-15  വര്ഷസത  സമഭാഹൃത
ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  അദദഭായന്റിം  7-സല  7.1-'സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിസല  ധനമഭാകനജ് സമനറ'-ല്
ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള  ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ  പരനികശഭാധനയുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്
തയഭാറഭാക്കനിയതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസന്റിം  14-ാം തതീയതനി  കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശ ഖണനികേകേളനികന്മേലുളള  സര്ക്കഭാര് നടെപടെനികേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദമഭായ സഹഭായങ്ങള് നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 13. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.





ററിപപപ്പോര്ടട

   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല ധനമപ്പോപനജ് ലമനട 

 (പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിലല  അദദപ്പോയസം  7-ലല  7.1  –'സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല  ധനമപ്പോപനജ് ലമനട  '-ല്  ഉള്ലപട
ഓഡറിറട ഖണറികകലള അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറിയുള്ളതട) 

ഓഡറിറട ഖണറിക 

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട സസ്വന്തമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട ചടങ്ങള് ഇല

പ്രപതദകമപ്പോപയപ്പോ  ഏകകീകൃതമപ്പോപയപ്പോ  ഒരു  അകക്കൗണറിസംഗട  റൂള്  ഇല  എന്നതട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുലടെ  സുതപ്പോരദതയസം  ചറിടയപ്പോയ
കണക്കുസൂകറിപറിനസം തടെസ്സമപ്പോകുന. അകക്കൗണറിസംഗട റൂളറിലന അഭപ്പോവത്തെറില് സപ്പോപനങ്ങളുലടെ ആസറി
ബപ്പോധദതകള്  പവണ  രകീതറിയറില്  തറിടലപടുത്തെറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  അതതട
വര്ഷങ്ങളറിലല വരവട,  ലചലവട,  നകീകറിയറിരറിപട വറിവരങ്ങപളപ്പോലടെപ്പോപസം ആസറി,  ബപ്പോദദതകള്
കൂടെറി ഉള്ലപടുന്ന സപ്പോമ്പത്തെറികനറിലയുലടെ യഥപ്പോര്ത്ഥ ചറിതസം ലഭറിക്കുന്നറില. 

അകക്കൗണട  സൂകറിപറിനസം  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനസം  പകരള
ഫറിനപ്പോന്ഷദല്  പകപ്പോഡട,  പകരള  അകക്കൗണട  പകപ്പോഡട,  പകരള  ട്രഷററി  പകപ്പോഡട
എന്നറിവലയയപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് ആശ്രയറിക്കുന്നതട.  എന്നപ്പോല് ഇവയുസം പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി
പപ്പോലറികലപടുന്നറില.  

സമഗ്രവസം  ആധറികപ്പോരറികവമപ്പോയ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  
അക്രുവല്  രകീതറിയറിലുള്ള  "ഡബറിള്  എന്ട്രറി  സറിസസം  ഓഫട  അകക്കൗണറിസംഗട”
അനപപകണകീയമപ്പോയറിരറിലക  പകരള,  കപ്പോലറികറട,  ശ്രകീ.  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ തുടെങ്ങറിയ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ഇപപപ്പോഴസം  സറിസംഗറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയമപ്പോണട
പറിന്തുടെരുന്നതട.  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  പറിന്തുടെരുനലവന്നട
അവകപ്പോശലപടുന്ന  മറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ഇതറിലന  തതസ്വങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം
പപ്പോലറികപ്പോലതയപ്പോണട  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട.  പകനകീകൃതമപ്പോയ  ഒരു
അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുകകീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ
സപ്പോപനങ്ങള് വദതദസമപ്പോയ രകീതറികളറില് കണക്കുകളുസം രജറിസറുകളുസം സൂകറിച്ചുപപപ്പോരുന. 

വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  കൃതദമപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനസം  കപ്പോരദകമമപ്പോയറി
ധനവറിനറിപയപ്പോഗസം,  ധനനറിയന്ത്രണസം  എന്നറിവയസം  കുറമറ  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയവസം
ശക്തവസം ശപ്പോസകീയവമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട ചടങ്ങളുസം ആവശദമപ്പോണട.  പകരളത്തെറിലല എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറി നടെപറില്വരുത്തുന്നതറിനള്ള
അടെറിയന്തര നടെപടെറി ഉണപ്പോപകണതപ്പോണട. 

314/2021.
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[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക നമ്പര് 7.1.1] 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.  

1.  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  ഡബറിള്  എൻട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  സറിസസം
നടെപറിലപ്പോകപ്പോത്തെതറിലന  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ഡബറിള്
എൻട്രറി  സറിസത്തെറിലന  തത്തെസ്വങ്ങളപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറിൽ  പറിന്തുടെരുന്നലതനസം
ഡബറിള് എൻട്രറി സറിസമനസരറിചട  കദപ്പോഷട  ബുക്കുസം ലലഡ്ജറുസം പരറിപശപ്പോധറിചട  ബപ്പോലൻസട
കലണത്തെറിയപ്പോണട  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശ
മനസരറിചട  റസകീപ്റട  ആനട  പപലമനട  അകക്കൗണടസട  തയപ്പോറപ്പോകറി  സമര്പറിക്കുനലണനസം
എസം.ജറി. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു.

2.  സമഗ്രവസം  ആധറികപ്പോരറികവമപ്പോയ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനസം
ആസറി  ബപ്പോദദതകലളക്കുററിച്ചുള്ള  ശരറിയപ്പോയ  രൂപസം  ലഭറിക്കുന്നതറിനസം  ഡബറിള്  എൻട്രറി
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  അനപപകണകീയമപ്പോലണന്നട  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  പകരളത്തെറിലല
വറിവറിധ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് നറിലവറിൽ പറിന്തുടെരുന്ന അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറികള് സസംബനറിചട
വകുപട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് പകരളത്തെറിലല ഒരു സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം ഡബറിള് എൻട്രറി
അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറി കൃതദമപ്പോയുസം പപ്പോലറിക്കുന്നറില എന്നതപ്പോണട യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദലമനസം ഇതറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പകരളത്തെറിലല  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെയുസം  2017-18  വര്ഷസം
മുതലുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  ധനകപ്പോരദ  പതറികകള്  'എയറിസംസറി'ലൂലടെ  (എ.ഐ.എസം.എസട.)
സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  സര്കപ്പോര്  ഉത്തെരവട  പുറലപടുവറിചറിട്ടുലണനസം  ഇതറിനപ്പോയുള്ള
ഇ-ഗപവണൻസട പസപ്പോഫട ലവയര് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട രണട വര്ഷസം  മുമ്പട തലന്ന സര്കപ്പോര്
തലത്തെറിൽ  നടെപടെറികള്  സസ്വകീകരറിചറിരുനലവനസം  എന്നപ്പോൽ  ഇതറിനപ്പോയറി  ലടെണര്  ലഭറിച
കരപ്പോറുകപ്പോരനട പസപ്പോഫട ലവയര് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട കഴറിയപ്പോലത വന്നപപപ്പോള് പ്രസ്തുത ലടെണര്
റദ്ദേപ്പോകറി  നറിലവറിൽ കുസപ്പോററിലന പനതൃതസ്വത്തെറിൽ ഇപനണലപ്പോയറി പസപ്പോഫട ലവയര് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട
തകീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുലണനസം  2018  ആകുപമ്പപ്പോപഴക്കുസം  പ്രസ്തുത  പസപ്പോഫട ലവയര്  പ്രപ്പോബലദത്തെറിൽ
ലകപ്പോണ്ടുവരുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുലമനസം  അതറിനപശഷസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം
ഡബറിള്  എൻട്രറി  രകീതറിയറിൽ  മപ്പോതപമ  തങ്ങളുലടെ  അകക്കൗണറിസംഗട  നടെത്തുന്നതറിനട
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി വദക്തമപ്പോകറി.

3.  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  ലടെണര്  നൽകറിയ
കമ്പനറിയുലടെ  മുൻകപ്പോല  പ്രവര്ത്തെനങ്ങലളക്കുററിചട  നല  രകീതറിയറിൽ  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോ
ത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട  രണട  വര്ഷസം  പപ്പോഴപ്പോയലതന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടപപപ്പോള്  ബപ്പോസംഗ്ലൂര്
ആസപ്പോനമപ്പോയുള്ള ഒരു കമ്പനറിയപ്പോയറിരുന ലവൻഡലറനസം വളലര ലചററിയ സപ്പോപനങ്ങള്കട



3

പവണറി  മപ്പോതമപ്പോണട  അവര്  പസപ്പോഫട ലവയറുകള്  നറിര്മറിചറിരുന്നലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
പപപ്പോലുള്ള ബൃഹത്തെപ്പോയ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുപവണറി പസപ്പോഫട ലവയറുകള്  നറിര്മറിക്കുവപ്പോൻ രണട
വര്ഷലത്തെ സമയസം നൽകറിയറിട്ടുസം അവര്കതറിനട സപ്പോധറിചറിലലനസം എന്നപ്പോൽ പ്രസ്തുത കമ്പനറികട
ഇതറിനപ്പോയറി  തുകലയപ്പോനസം  കകമപ്പോററിയറിടറിലലനസം  ഉന്നത  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി
അററിയറിച്ചു.

4.  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയര്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
തലത്തെറിൽ നടെപടെറികലളപ്പോനസം സസ്വകീകരറികപ്പോത്തെതട സസംബനറിചട  സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
അത്തെരസം  ശ്രമങ്ങലളപ്പോനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  ഉണപ്പോയറിടറിലലനസം
അതറിനപ്പോലപ്പോണട  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  പസപ്പോഫട ലവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട
സര്കപ്പോര്  തകീരുമപ്പോനറിചലതനസം  ഇതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  നറിലവറിൽ  കുസപ്പോറട  ആണട
പ്രസ്തുത പസപ്പോഫട ലവയര് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട പനതൃതസ്വസം നൽകുന്നലതനസം വകുപട ലസക്രടററി
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

5.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ സപ്പോമ്പത്തെറിക പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുലടെ സുതപ്പോരദതയസം ചറിടയപ്പോയ
കണകട  സൂകറിപറിനസം  പ്രപതദകവസം  ഏകകീകൃതവമപ്പോയ  ഒരു  അകക്കൗണറിസംഗട  റൂള്
അതദന്തപ്പോപപകറിതമപ്പോയറിരറിപക എസം.ജറി. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല അത്തെരത്തെറിലുള്ള അകക്കൗണറിസംഗട
ചടങ്ങലളപ്പോനസം നപ്പോളറിതുവലര തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറിലലന്നട നറിരകീകറിച സമറിതറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള്  നറിര്മറികണലമന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതപരപ്പോടെട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
കൂടെപ്പോലത വകുപട ലസക്രടററി അററിയറിചപ്രകപ്പോരസം  2018-ൽ തലന്ന ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതരത്തെറിൽ
ഡബറിള്  എൻട്രറി  രകീതറിയറിലുള്ള  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയര്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനള്ള
സതസ്വര നടെപടെറികള് കകലകപ്പോള്ളണലമന്നട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

6.  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഏകകീകൃതമപ്പോയ  ഒരു
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  നടെപറിൽവരുത്തുക  എന്ന  ലകദപത്തെപ്പോലടെ  സര്കപ്പോര്
തലത്തെറിൽ  വറിഭപ്പോവനസം  ലചയ്ത  ഇ-ഗപവണൻസട  പദതറിയുലടെ  നറിലവറിലല
സറിതറി  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ഇ-ഗപവണൻസട  സറിസസം
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി മൂന്നട വര്ഷസം മുമ്പട ഒരു കമ്പനറികട ലടെണര് നലറിയറിരുനലവങ്കറിലുസം
അവര്കട  അതറിനട  കഴറിയപ്പോലത  വന്നപപപ്പോള്  പ്രസ്തുത  ലടെണര്  റദ്ദേട  ലചയ്തട  നറിലവറിൽ
ഇപനണലപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോതലത്തെറിൽത്തെലന്ന  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫ ട ലവയര്
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  എസം.ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  വറി.സറി.  ലചയര്മപ്പോനപ്പോയറി  ഒരു കമറിററി
രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം  നറിലവറിലല  തകീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരസം  ഇ-ഗപവണൻസുമപ്പോയറി  ബനലപട
ഓപരപ്പോ  ലമപ്പോഡഡ്യൂളറിലനയുസം  ചുമതല ഓപരപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയപ്പോണട  നലറിയറിരറിക്കുന്നലതനസം
ഡബറിള്  എൻട്രറി  സറിസസം  ഓഫട  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  ലമപ്പോഡഡ്യൂളറിലന  ചുമതല
കുസപ്പോററിനപ്പോലണനസം  2018  ലസപ്റസംബര്-ഒപക്ടപ്പോബര്  ആകുപമ്പപ്പോപഴക്കുസം  എലപ്പോ  ലമപ്പോഡഡ്യൂളുകളുസം
പൂര്ത്തെകീകരറികപ്പോനപ്പോവലമന്നപ്പോണട പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി
അററിയറിച്ചു.
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7. പകരള ആപരപ്പോഗദ ശപ്പോസ സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല അകക്കൗണറിസംഗറിനപ്പോയറി ഡബറിള് എന്ട്രറി
രകീതറിയപ്പോണട നറിലവറില് പറിന്തുടെരുന്നലതങ്കറിലുസം നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയുസം സസ്വന്തമപ്പോയറി അകക്കൗണറിസംഗട
ചടങ്ങള്  രൂപകീകരറിചറിടറിലപ്പോത്തെതപ്പോയറി  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  അകക്കൗണറിസംഗറിലന  സസംബനറിചട
ശരറിയപ്പോയ  രകീതറിയറില്  റൂള്  ലഫ്രെയറിസം  ലചയ്തറിട്ടുപണപ്പോ  എന്നട  ആരപ്പോയുകയുണപ്പോയറി.   ഇതട
സസംബനറിചട  റൂള്  ഉലണനസം  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോലക  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോലമനസം  ആപരപ്പോഗദവസം
കുടുസംബപകമവസം വകുപട അഡകീഷണല് ചകീഫട ലസക്രടററി  മറുപടെറി നലറിയപപപ്പോള് ഡബറിള്
എന്ട്രറി അകക്കൗണറിസംഗട സറിസസം നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിലന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി അകക്കൗണറിസംഗട പപപ്പോളറിസറി
മപ്പോതമപ്പോണട  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില്  പറിന്തുടെരുന്നലതനസം  പ്രസ്തുത  പപപ്പോളറിസറി
ലറഗുപലഷലന  സപ്പോറസറിപലലകത്തെപ്പോന്  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്  ആവശദമപ്പോലണനസം
അകക്കൗണറിസംഗട  എങ്ങലന  പവണലമന്നട  പപപ്പോളറിസറിയറില്  പറയപ്പോത്തെറിടെപത്തെപ്പോളസം  അതുമപ്പോയറി
ബനലപട നറിയമസപ്പോധുതലയപററിയുള്ള തർകത്തെറിനട പ്രസക്തറിയറിലലനസം സസംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട ഡയറക്ടർ സമറിതറിലയ അററിയറിച്ചു.

8.  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില്  പറിന്തുടെരുന്ന  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട
പപപ്പോളറിസറികട  നറിയമസപ്പോധുത  കകവരുന്നതറിനട  ഏകകീകൃതമപ്പോയ  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്
ആവശദമപ്പോലണന്നട  വറിലയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി  ഇതട  സസംബനറിച  വദക്തമപ്പോയ  ചടങ്ങള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനപവണ  കർശന  നറിർപദ്ദേശങ്ങള്  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
നലണലമന്നട ആപരപ്പോഗദവസം കുടുസംബപകമവസം വകുപട അഡകീഷണല് ചകീഫട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട
നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

9.  പകനകീകൃതമപ്പോയ  ഒരു  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  കപ്പോലറികറട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  കകീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  സപ്പോപനങ്ങള്  വദതദസമപ്പോയ  രകീതറികളറിലപ്പോണട
കണക്കുകളുസം  രജറിസറുകളുസം  സൂകറിച്ചുവരുന്നലതന്നട  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ഏകകീകൃതമപ്പോയ
അകക്കൗണറിസംഗട  സറിസസം നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല സസ്വകീകരറിച നടെപടെറികള്
സസംബനറിചട ആരപ്പോഞ.  2018 ഏപ്രറില് മപ്പോസത്തെറില് ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപ്പുമപ്പോയറി പചര്ന്ന
പയപ്പോഗതകീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരസം  എന്.ഐ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  ഫറിനപ്പോൻസട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  കപ്പോലറികറട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  തകീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുലണനസം  2018  ഒപക്ടപ്പോബപറപ്പോലടെ
പ്രസ്തുത  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുലമന്നപ്പോണട പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി.

10.  ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗറിനള്ള ലമപ്പോഡഡ്യൂള് എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം പചര്ന്നട
തയപ്പോറപ്പോകണലമന്നപ്പോണട  മുൻപട  തകീരുമപ്പോനറിചറിരുന്നലതനസം  എന്നപ്പോല്  എൻ.ഐ.സറി.
നറിലവറില്  യൂണറിപവഴറിററികള്കപ്പോവശദമപ്പോയ  കപമ്പപ്പോണന്സട  കൂടെറി  ഉള്ലപടുത്തെറി  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോലമന്നട  സമതറിചറിട്ടുലണനസം  ഇതറിനപ്പോയറി  എലപ്പോ  യൂണറിപവഴ് സറിററികളുസം
പകപ്പോഴ്സുകളുലടെ  പ്രകീ-എലറിജറിബറിലറിററി  കണകീഷൻസട,  പകപ്പോപളജുകലള  സസംബനറിച  വറിവരസം,
സകീറ്റുകളുലടെ എണ്ണസം, ററിസര്പവഷൻ  മപ്പോനദണസം തുടെങ്ങറിയവയുമപ്പോയറി ബനലപട വറിവരങ്ങള്
നല്പകണതുലണനസം പ്രസ്തുത വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനനസരറിച്ചുമപ്പോതപമ പസപ്പോഫട ലവയര്
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ലഡവലപട  ലചയ്യുന്നതറിനട  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്
ഇ-ഗപവണൻസട  നടെപറിലപ്പോകറിയതുലകപ്പോണട  ഫറിനപ്പോന്സട,  അഡ് മറിഷൻ,  എകപ്പോമറിപനഷൻ
എന്നകീ ലമപ്പോഡഡ്യൂളുകള്കപ്പോവശദമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് പവഗത്തെറില് നല്കുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുലമങ്കറിലുസം
അവരതട  കകമപ്പോറപ്പോത്തെ  സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട  നറിലവറില്  സസംജപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതനസം
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട പ്രറിൻസറിപല് ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

11.  ഫറിനപ്പോൻസട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  കപ്പോലറികറട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ആവശദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  എൻ.ഐ.സറി.-കട  കകമപ്പോറുന്നറിലപ്പോലയനള്ള
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട പ്രറിൻസറിപല് ലസക്രടററിയുലടെ പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറി
വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് എൻ.ഐ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന ഫറിനപ്പോൻസട ലമപ്പോഡഡ്യൂളറിലന
സസംബനറിചട  പഠനസം  നടെത്തെറിയപപപ്പോള്  ലപൻഷൻ  ലമപ്പോഡഡ്യൂളുമപ്പോയറി  ബനലപട  ചറില
പപപ്പോരപ്പോയ്മകള് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  കലണത്തുകയുണപ്പോലയനസം അതറിനപ്പോല് ഒരു
ബദല്  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഊരപ്പോളുങ്കല്  പലബര്  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട
ലസപ്പോകസററിയുമപ്പോയറി പ്രപ്പോരസംഭ ചര്ച നടെത്തെറിയതറിലനത്തുടെര്ന്നട പപപ്പോരപ്പോയ്മകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം
പരറിഹരറിച്ചുലകപ്പോണട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  ലചയ്തട  നല്കപ്പോലമന്നട  അവര്  ഉറപട
നല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി.

12.  എൻ.ഐ.സറി.യുലടെ അനവപ്പോദമറിലപ്പോലതയപ്പോണട ഊരപ്പോളുങ്കല് പലബര് പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട
ലസപ്പോകസററിയുമപ്പോയറി  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  ചര്ച  നടെത്തെറിയലതന്നട
നറിരകീകറിച സമറിതറി  ആയതട  സസംബനറിചട  ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട  ലസക്രടററിപയപ്പോടെട
ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഏകകീകൃതമപ്പോയ  ഒരു  ഫറിനപ്പോൻസട
ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  എൻ.ഐ.സറി.ലയ  ചുമതലലപടുത്തെറിയ  സപ്പോഹചരദത്തെറില്
മലറപ്പോരു  ഏജൻസറിലയലകപ്പോണട   അതട   പപ്പോരലലപ്പോയറി  ലചയറിപറിചപ്പോല്  ഡപ്പോറ  ഒരറികലുസം
ഇനപഗ്രറട  ലചയ്യുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുകയറിലലന്നനസം അങ്ങലന വന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത പസപ്പോഫട ലവയര്
ലകപ്പോണട  യപ്പോലതപ്പോരു  ഗുണവമുണപ്പോകറിലലന്നനസം  മള്ടറിപറിള്  ഏജൻസറികള്  ഡപ്പോറ
തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  പല  പ്രശ്നങ്ങളുമുണപ്പോകപ്പോലമനസം  യൂണറിപവഴ് സറിററികള്  സസ്വന്തമപ്പോയറി
ഏജൻസറിലയവചട  ലചയ്യുകയപ്പോലണങ്കറില്  എൻ.ഐ.സറി.  പറിന്നകീടെട  ഒരു  കപ്പോരദത്തെറിലുസം
ഇടെലപടെപ്പോത്തെ  സറിതറിയുണപ്പോകുലമനസം  കുസപ്പോററിലന  ലട്രയറിനറിസംഗട  പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമറില്  പ്രസ്തുത
ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  സസംബനറിചട  എൻ.ഐ.സറി.  ലഡപമപ്പോണ്സ് പട്രഷൻ  നടെത്തെറിയറിരുനലവനസം,
ലമപ്പോഡഡ്യൂളുകളറിലല  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  പരറിഹരറിച്ചു  നല്കുവപ്പോന്  അവര്  തയപ്പോറപ്പോലണനസം
നറിലവറിലല ഫറിനപ്പോൻസട ലമപ്പോഡഡ്യൂളറിലന പപപ്പോരപ്പോയ്മകലളക്കുററിചട എൻ.ഐ.സറി.-യുമപ്പോയറി ചര്ച
നടെത്തെപ്പോലത മലറപ്പോരു ഏജൻസറിപയപ്പോടെട  ഇകപ്പോരദസം  സസംബനറിചട  ചര്ച ലചയ്തതട  ശരറിയപ്പോയ
നടെപടെറിയലലനസം   2019  മുതല്  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി
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പകപ്പോമണ് അഡ് മറിഷൻ സറിസസം നടെപറിലപ്പോക്കുലമനസം അതറിലൂലടെ ഏതട യൂണറിപവഴ് സറിററിയുലടെ
കകീഴറിലുള്ള  ഏതട  പകപ്പോപളജറില്  പചരുന്നതറിനസം  ഒരു  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികട  ഒരറിടെത്തുനറിന്നട
അപപകറിക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുലമനസം  എന്നപ്പോല്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ആവശദമപ്പോയ
വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോകറിയപ്പോല്  മപ്പോതപമ  പ്രസനത  പസപ്പോഫട ലവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട പ്രറിൻസറിപല് ലസക്രടററി സമറിതറിയറില്
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

13.   എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഏകകീകൃതമപ്പോയ  ഫറിനപ്പോൻസട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  ഭരണ വകുപട  തലത്തെറില് കകലകപ്പോണ തകീരുമപ്പോനത്തെറിനട  തകീര്ത്തുസം  
വറിലകല്പറികപ്പോലത  അപത  പജപ്പോലറി  സമപ്പോന്തരമപ്പോയറി  മലറപ്പോരു  ഏജൻസറിലയലകപ്പോണട
ലചയറിപറിക്കുന്നതറിനട  തകീരുമപ്പോനറിച  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ
നറിലപപ്പോടെറില് സമറിതറി കടുത്തെ അതൃപറി പരഖലപടുത്തെറി.  സസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളപ്പോലണന്ന
കപ്പോരണത്തെപ്പോല്  തങ്ങളുലടെ  കപ്പോരദസം  തകീരുമപ്പോനറിക്കുന്നതറിനട  തങ്ങള്തലന്ന  മതറിലയന്ന
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ  ചറിന്തപ്പോഗതറിയപ്പോണട  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തെറിയറിലൂലടെ
ലവളറിവപ്പോകുന്നലതന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടപപപ്പോള്  എൻ.ഐ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
ഫറിനപ്പോൻസട  ലമപ്പോഡഡ്യൂളറില്  ലപൻഷനമപ്പോയറി  ബനലപട  പപപ്പോരപ്പോയ്മ  കലണത്തെറിയതറിനപ്പോലുസം
പപപ്പോരപ്പോയ്മകള് പരറിഹരറിച്ചുലകപ്പോണട ലമപ്പോഡഡ്യൂള് ലചയ്തട നല്കപ്പോലമന്നട  ഉറപട  നല്കറിയതറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുസം  ടെറി  വറിഷയസം  സസംബനറിചട  ഒരു പ്രറിലറിമറിനററി  ഡറിസ്കഷന്  മപ്പോതമപ്പോണട
ഉക്കൗരപ്പോളുങ്കല്  പലബര്  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോകട  ലസപ്പോലലസററിയുമപ്പോയറി  നടെത്തെറിയലതനസം  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്
സസംബനറിചട  എന്.ലഎ.സറി.യുമപ്പോയറി ചര്ച  നടെത്തെറിയറിടറിലലനസം  നറിലവറില്
അകക്കൗണറിസംഗറിലനപ്പോഴറിലക സപ്പോലററിക്കുസം ലപന്ഷനലമപ്പോലകയപ്പോയറി പ്രപതദകസം ലമപ്പോഡഡ്യൂളുകള്
ഉലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് സമറിതറിലയ അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

14.  സസംസപ്പോനലത്തെ എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി എന്.ലഎ.സറി.  നറിലവറില്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  ഫറിനപ്പോന്സട  ലമപ്പോഡഡ്യൂളറിലല  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  സസംബനറിച്ചുസം  നറിലവറില്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന ലമപ്പോഡഡ്യൂളുകള് എന്.ലഎ.സറി.യുലടെ പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമുമപ്പോയറി
ഇനപഗ്രറട  ലചയ്യുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ എന്നതട  സസംബനറിച്ചുസം എന്.ലഎ.സറി.യുമപ്പോയറി ചര്ച
നടെത്തെണലമനസം  ചര്ചയുലടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  മപ്പോതപമ  തുടെര്നടെപടെറികള്
സസ്വകീകരറികപ്പോവൂലയനസം  ലതളറിലവടുപട  പയപ്പോഗത്തെറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതപരപ്പോടെട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  അപതപ്പോലടെപ്പോപസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ തലത്തെറിനപുറപമ
പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിചട സര്കപ്പോര്തലത്തെറിലുസം ചര്ച നടെത്തെറി അടെറിയന്തര തകീരുമപ്പോനസം
ലലകലകപ്പോള്ളണലമനസം  ആയതട  സസംബനറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണലമനസം സമറിതറി ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടുസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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15.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  പകരള  ഫറിഷറകീസട  സമുദ്ര  പഠന
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരറില്നറിന്നട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  അകക്കൗണറിസംഗറിനപ്പോയറി  നപ്പോളറിതുവലര  ഡബറിള്  എന്ട്രറി
സറിസസം  നടെപറിലപ്പോകറിയറിടറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലനസം  എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി എന്.ലഎ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
അകക്കൗണറിസംഗട പസപ്പോഫട ലവയററിലല ഫറിനപ്പോന്സട ലമപ്പോഡഡ്യൂള് ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട അകക്കൗണറിസംഗട
നടെത്തുന്നലതങ്കറിലുസം അതട അതപത്തെപ്പോളസം ഫലപ്രദമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് നറിലവറില് മപ്പോനസ്വലപ്പോയുസം
അകക്കൗണറിസംഗട  ലചയ്യുനലണനസം  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസര്
മറുപടെറി നല്കറി.

16.  കപ്പോലടെറി  ശ്രകീ.  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി
ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട സമ്പ്രദപ്പോയസം നടെപറിലപ്പോകപ്പോത്തെതറിലന സസംബനറിചട സമറിതറി
വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ. സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ ആരസംഭസം മുതല് ഡബറിള് എന്ട്രറി
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയപ്പോണട  അവറിലടെ  പറിന്തുടെരുന്നലതങ്കറിലുസം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  അതറിലന
തതസ്വങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിടറിലലനസം  സസംസപ്പോനലത്തെ  പല
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം  പല  തരത്തെറിലുള്ള  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയമപ്പോണട  നറിലവറില്
പറിന്തുടെരുന്നലതനസം  എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നല്കപ്പോലമന്നട  തകീരുമപ്പോനറിചറിരുനലവനസം
അതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുമപ്പോയറി  എന്.ലഎ.സറി.  ഒരു  പയപ്പോഗസം
പചര്ന്നറിരുനലവനസം  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  പസപ്പോഫ് റട ലവയര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട
തുടെങ്ങുപമ്പപ്പോള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട
തടെസ്സങ്ങള്ലകലപ്പോസം  പരറിഹപ്പോരമപ്പോകുലമന്നപ്പോണട  പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം  സസംസ്കൃത
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് മറുപടെറി നല്കറി.

17.  ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട സസംബനറിചട സസംസ്കൃത
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ സറിന്ഡറിപകറട നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി ചര്ച നടെത്തെറിയറിടറിലലന്നട നറിരകീകറിച
സമറിതറി  അകക്കൗണറിസംഗട   ഉള്ലപലടെയുള്ള  എലപ്പോ  കപ്പോരദങ്ങളറിലുസം  ഉന്നതനറിലവപ്പോരസം
പുലര്പത്തെണ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  പ്രസ്തുത  കപ്പോരദങ്ങളറിലലലപ്പോസം  നറിലവറില്
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലപപ്പോടെപ്പോണട  സസ്വകീകരറിചറിരറിക്കുന്നലതന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുസം
ആയതറില് അതൃപറി പരഖലപടുത്തുകയുസം ലചയ.

18.  സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോലണന്ന  കപ്പോരണത്തെപ്പോല്  ആപരപ്പോടുസം  ബപ്പോദദതയറിലപ്പോത്തെ
രകീതറിയറിലപ്പോണട  നറിലവറില്  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നലതനസം
ഭരണപരമപ്പോയ  മറട  കപ്പോരദങ്ങളറില്  സസ്വയസംഭരണപ്പോവകപ്പോശസം  ഉലണങ്കറില്ക്കൂടെറി  അകക്കൗണറിസംഗട
ഉള്ലപലടെയുള്ള  വറിഷയത്തെറില്  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  സര്കപ്പോര്  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന് ബപ്പോദദസരപ്പോലണനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.
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19.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട
സസംബനറിചട  സമറിതറി  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രപടററിപയപ്പോടെട  വറിശദകീകരണസം
ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് സസംസപ്പോനലത്തെ എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട സസംബനറിചട സര്കപ്പോരറിലന പപപ്പോളറിസറി ഡറിസറിഷന്  ഉണപ്പോയറിരുനലവനസം
ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട   പസപ്പോഫ് റട ലവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ആദദഘടത്തെറില്
എന്.ലഎ.സറി.ലയയപ്പോണട ചുമതലലപടുത്തെറിയറിരുന്നലതങ്കറിലുസം പറിന്നകീടെട അവലര മപ്പോററിയതപ്പോയുസം
നറിലവറില് പ്രസ്തുത പസപ്പോഫ് റട ലവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട കുസപ്പോററിലന പനതൃതസ്വത്തെറിലപ്പോലണനസം  6
മപ്പോസലത്തെ  സമയമപ്പോണട  കുസപ്പോററിനട  നല്കറിയറിരറിക്കുന്നലതനസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട
സര്കപ്പോര്തലത്തെറില്  ധപ്പോരപ്പോളസം ചര്ചകള്  നടെക്കുനലണനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട
അഡകീഷണല് ലസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

20. 2018  നവസംബപറപ്പോലടെ എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗട
രകീതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുലമന്നട  ഉന്നത  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്
ലസക്രടററി  മുന്പട  നടെന്നറിട്ടുള്ള  സമറിതറി  പയപ്പോഗത്തെറില്  ഉറപട  നല്കറിയറിരുനലവങ്കറിലുസം
അതുമപ്പോയറി ബനലപട ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗട പസപ്പോഫ് റട ലവയററിലന നറിര്മപ്പോണസംപപപ്പോലുസം
നപ്പോളറിതുവലര പൂര്ത്തെകീകരറിചറിടറിലലന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തെറി.

21.  കമ്പഡ്യൂടലലറസ്ഡട അകക്കൗണറിസംഗട  ഉള്ലപലടെയുള്ള എലപ്പോ കപ്പോരദങ്ങളറിലുസം ഉന്നത
നറിലവപ്പോരസം  പുലര്പത്തെണ  സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  അകപ്പോരദങ്ങളറിലലലപ്പോസം
വളലര  പറിന്നറിലപ്പോകുന്ന  സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട  നറിലവറില്  സസംജപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതനസം
സപ്പോകരതയറില്  ഒന്നപ്പോസം  സപ്പോനത്തെട  നറില്ക്കുന്ന  പകരളസം  പപപ്പോലലയുള്ള  ഒരു  സസംസപ്പോനലത്തെ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  ഇത്തെരത്തെറിലലപ്പോരു  സറിതറിയുണപ്പോകുന്നതട  വളലര  ലജപ്പോകരമപ്പോലണനസം
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട   പസപ്പോഫ് റട ലവയര്  നറിര്മപ്പോണസം
സമയബനറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തെകീകരറികണലമന്ന കര്ശന നറിര്പദ്ദേശസം ലകപ്പോചറി ശപ്പോസ സപ്പോപങ്കതറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്കട  നല്കണലമനസം ആയതട  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുന്നമുറയട  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറിയറിപലകട മപ്പോറുന്നതറിനള്ള അടെറിയന്തര
നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമനസം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 2018  നവസംബററില്  പസപ്പോഫ് റട ലവയര്
നറിര്മപ്പോണസം പൂര്ത്തെകീകരറിചട  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയറിപലകട  മപ്പോറുലമന്നട  ഉന്നത
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട അഡകീഷണല് ലസക്രടററി  വദക്തമപ്പോകറി.

22.  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  അകക്കൗണറിസംഗറിനപ്പോയറി  ഡബറിള്  എൻട്രറി
സമ്പ്രദപ്പോയമപ്പോണട  പറിന്തുടെരുന്നലതങ്കറിലുസം  സസ്വന്തമപ്പോയറി  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്
രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  നപ്പോളറിതുവലര  സപ്പോധറിചറിടറിലലന്നട  നറിരകീകറിച
സമറിതറി  അതട  സസംബനറിചട  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  ഇന്തദയറിലല  മുഴവൻ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം ബപ്പോധകമപ്പോക്കുവപ്പോൻ ഉപദ്ദേശറിചട എസം.എചട.ആര്.ഡറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  സസ്വന്തസം  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങളപ്പോയറി
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സസ്വകീകരറിക്കുവപ്പോൻ  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശസം  ലഭറിച്ചുലവങ്കറിലുസം    അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്
നടെപറിലപ്പോകണലമങ്കറിൽ ആസറികളുലടെയുസം ബപ്പോധദതകളുലടെയുസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ ആരസംഭസം
മുതലുള്ള നകീകറിയറിരറിപട  (ഓപണറിസംഗട ബപ്പോലൻസട)  നറിശ്ചയറിപകണതപ്പോയറിട്ടുലണനസം ഓപണറിസംഗട
ബപ്പോലൻസറിലന  വപ്പോലല്യുപവഷൻ  എങ്ങലന  പവണലമന്ന  കപ്പോരദത്തെറിൽ  സര്കപ്പോര്തലത്തെറിൽ
തകീരുമപ്പോനലമടുലത്തെങ്കറിൽ മപ്പോതപമ അതട കപ്പോരറിഓവര് ലചയ്യുന്നതറിനട സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം
ആയതറിപന്മേലുള്ള ഒരു കപ്പോരറിഫറിപകഷനപവണറി  2013-ൽ സര്കപ്പോരറിപലകട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
കത്തെയചറിരുനലവങ്കറിലുസം നപ്പോളറിതുവലര മറുപടെറി ലഭദമപ്പോയറിടറിലലനസം ഓപണറിസംഗട ബപ്പോലൻസട
കപ്പോരറിഓവര്  ലചയ്യുവപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട  ബപ്പോലൻസട  ഷകീറ്റുകള്
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോത്തെലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നൽകറി.

23.  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഡബറിള്  എൻട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയപ്പോണട
പറിന്തുടെരുന്നലതങ്കറിൽ  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലൻസട  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിനട  ബുദറിമുട്ടുണപ്പോകുന്നലതങ്ങലനയപ്പോലണന്ന
സമറിതറിയുലടെ  പചപ്പോദദത്തെറിനട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  ആരസംഭസം  മുതൽ  ഡബറിള്  എൻട്രറി
രകീതറിയപ്പോയറിരുന്നറില  പറിന്തുടെര്ന്നറിരുന്നലതനസം  2010  മുതലപ്പോണട  ഡബറിള്  എൻട്രറി
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയറിപലകട  മപ്പോററിയലതനസം  അതറിനപ്പോൽത്തെലന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ
ആരസംഭസം മുതലുള്ള ഓപണറിസംഗട ബപ്പോലൻസട കപ്പോരറിഓവര് ലചയ്യുന്നതറിനട സപ്പോധറിക്കുന്നറിലലനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നൽകറി.

24. എന്നപ്പോൽ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ആരസംഭസം മുതലുള്ള ആസറികളുലടെയുസം ബപ്പോധദതകളുലടെയുസം
നകീകറിയറിരറിപട  നറിശ്ചയറിക്കുവപ്പോൻ  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിലന  ആവശദമറിലലനസം
എസം.എചട.ആര്.ഡറി.-യുലടെ  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങളറിൽ  അതട  സസംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയറി
പറഞ്ഞറിട്ടുലണനസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  അസറട  രജറിസര്  ലമയറിനയറിൻ
ലചയണലമന്നപ്പോണട  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങളറിൽ  വദവസ  ലചയ്തറിരറിക്കുന്നലതനസം  അസറട  രജറിസര്
ലമയറിനയറിൻ  ലചയ്തറിരുനലവങ്കറിൽ  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലൻസട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിനട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുനലവനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി
സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

25.  ആസറികളുലടെയുസം  ബപ്പോധദതകളുലടെയുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ആരസംഭസം  മുതലുള്ള
നകീകറിയറിരറിപട  (ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലൻസട)  സസ്വന്തമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുവപ്പോൻ  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുന്നറിട്ടുസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി
എസം.എചട.ആര്.ഡറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങളറിൽ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്
തങ്ങളുലടെ  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലൻസട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറികണലമന്നട  വദവസ
ലചയ്തറിട്ടുപപപ്പോലുസം  ആയതട  പപ്പോലറികപ്പോലത സര്കപ്പോര്  മറുപടെറികപ്പോയറി  കപ്പോത്തെറിരുന്നട  5  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം
സമയസം  പപ്പോഴപ്പോകറിയ  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ
നറിലപപ്പോടെറിൽ സമറിതറി അതൃപറി പരഖലപടുത്തെറി.

314/2021.
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26. തങ്ങളുമപ്പോയറി ബനലപട ഓഡറിറട തടെസ്സങ്ങള് സമയബനറിതമപ്പോയറി പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ലപപ്പോതുലവ  ലമലലപപപ്പോകട  നയമപ്പോണട  സസ്വകീകരറിക്കുന്നലതനസം  ഓഡറിറട
തടെസ്സങ്ങലളലയപ്പോനസം ഗക്കൗരവമപ്പോയറി  കപ്പോണപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട തങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനലപട ഓഡറിറട
തടെസ്സങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട  കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം
ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള  മനപ്പൂര്വ്വമപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോയലതനസം  സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനമപ്പോലണന്ന
പപരറിൽ  ധപ്പോരപ്പോളസം  വറിഷയങ്ങളറിൽ  സസ്വതന്ത്രമപ്പോയറി  തകീരുമപ്പോനലമടുക്കുന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
തങ്ങളുലടെ  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലൻസട  നറിശ്ചയറിക്കുന്ന കപ്പോരദത്തെറിൽ  മപ്പോതസം  സസ്വന്തമപ്പോയറി
തകീരുമപ്പോനലമടുക്കുന്നതറിനട  സപ്പോധറിക്കുന്നറിലലന്നട  പറയുന്നതട  വറിശസ്വപ്പോസപയപ്പോഗദമലലനസം
അതറിനപ്പോൽത്തെലന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പ്രസ്തുത  മറുപടെറിലയ  അസംഗകീകരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകറിലലനസം
അഭറിപ്രപ്പോയലപട  സമറിതറി  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  തങ്ങളുലടെ  ആസറികളുലടെയുസം
ബപ്പോധദതകളുലടെയുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ആരസംഭസം  മുതലുള്ള  നകീകറിയറിരറിപട  (ഓപണറിസംഗട
ബപ്പോലൻസട)  സസ്വന്തമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിനസം  എസം.എചട.ആര്.ഡറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനമുള്ള  നടെപടെറികള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സസ്വകീകരറികണലമനസം  ആയതട  സസംബനറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന
സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

27.  പ്രസ്തുത  ഓ ഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  ലകപ്പോചറി  ശപ്പോസ  സപ്പോപങ്കതറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതരറില്നറിനസം സമറിതറി വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് NAAC
ആവശദലപടതറിലനയുസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിലനയുസം  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  കുസപ്പോററിൽ
ഡബറിള്  എൻട്രറി  സറിസസം  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറിലയടുത്തെറിട്ടുലണനസം  അതറിനപ്പോയുള്ള
പസപ്പോഫട ലവയര് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട എൻ.ഐ.സറി.-കട ഓര്ഡര് ലകപ്പോടുക്കുകയുസം ഒരു ലസൽ
രൂപകീകരറിക്കുകയുസം  ലചയ്തറിട്ടുലണനസം  അടുത്തെ  വര്ഷസം  മുതൽ  ഡബറിള്  എൻട്രറി
സറിസത്തെറിപലകട  മപ്പോറുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുലമന്നപ്പോണട പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
രജറിസപ്പോര് (ഇൻ-ചപ്പോര്ജട) മറുപടെറി നൽകറി.

28.  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം  പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോകത്തെക
തരത്തെറിൽ  കുസപ്പോററിലന  പനതൃതസ്വത്തെറിൽ  തയപ്പോറപ്പോകറിവരുന്ന  അകക്കൗണറിസംഗട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്
ഉള്ലപടുന്ന  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയററിലന  നറിര്മപ്പോണസം  2018-ൽത്തെലന്ന
പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുലമന്നട  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി  27-9-2017,  29-11-2017
എന്നകീ  തകീയതറികളറിലല  സമറിതറിപയപ്പോഗങ്ങളറിൽ  ഉറപട  നൽകറിയറിരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോണറിചപപപ്പോള്  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഏകകീകൃത
ചടങ്ങള്  (അകക്കൗണറിസംഗട  ഉള്ലപലടെ)  രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനപവണറി  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
വകുപട  2013-ൽത്തെലന്ന  ഇ-ഗപവണൻസറിനള്ള  പസപ്പോഫട ലവയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
'ഇൻഫറിനറിറട  ലസപ്പോലഡ്യൂഷൻസ് '  എന്ന  കമ്പനറിലയ  ലടെണററിലൂലടെ  ലതരലഞ്ഞടുത്തെറിരുനലവങ്കറിലുസം
പ്രസ്തുത  സപ്പോപനത്തെറിനട  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയററിലന  നറിര്മപ്പോണസം
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പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോൽ  അവലര  ററിസ്കട  ആനട  പകപ്പോസറിൽ
ലടെര്മറിപനറട  ലചയ്യുകയപ്പോയറിരുനലവനസം  അതറിലൂലടെ  മൂന്നട  വര്ഷങ്ങള്
നഷ്ടലപടുകയുണപ്പോലയനസം അതറിനപശഷസം ഇ-ഗപവണൻസുമപ്പോയറി ബനലപട പ്രവൃത്തെറികലള
രണപ്പോയറി വറിഭജറിചട ആയതറിലന ഫയൽ പഫപ്പോ മപ്പോപനജ് ലമനട സറിസസം ലകൽപട്രപ്പോണറിലനയുസം
അകക്കൗണറിസംഗട  കപമ്പപ്പോണൻസറിലന  പ്രവൃത്തെറികള്  എൻ.ഐ.സറി.-ലയയുമപ്പോണട  നറിലവറിൽ
ഏൽപറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം  2018  നവസംബര്  മപ്പോസപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  ഫയൽ  പഫപ്പോ  സറിസസം
പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുലമനസം  2019-ൽ  ഇ-ഗപവണൻസട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം
നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുലമന്നപ്പോണട  പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം അതുമപ്പോയറി  ബനലപട
പമപ്പോണറിറററിസംഗുസം  ററിവഡ്യൂ  മകീററിസംഗുകളുസം  നടെത്തുനലണനസം  ഇ-ഗപവണൻസട നടെപറിലപ്പോക്കുന്നപതപ്പോലടെ
എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലയുസം  അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറികള്  ഏകകീകൃതമപ്പോകുലമനസം
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ലസക്രടററി വദക്തമപ്പോകറി.

29.  കുസപ്പോററിലന പനതൃതസ്വത്തെറിൽ തയപ്പോറപ്പോകറിവരുന്ന ഇ-ഗപവണൻസട പസപ്പോഫട ലവയര്
തലന്നയപ്പോണട സസംസപ്പോനലത്തെ മലറലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
തകീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുന്നലതന്നതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തെറിൽ  കുസപ്പോററിലന  ഭപ്പോഗത്തെട
നറിനണപ്പോകുന്ന  കപ്പോലതപ്പോമസസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളയുസം  പ്രതറികൂലമപ്പോയറി
ബപ്പോധറിക്കുലമന്നട അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി ഇ-ഗപവണൻസട പസപ്പോഫട ലവയററിലന നറിര്മപ്പോണ
പുപരപ്പോഗതറി സസംബനറിചട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതപരപ്പോടെട ആരപ്പോ ഞ്ഞപപപ്പോള് ഇ-ഗപവണൻസട
പസപ്പോഫട ലവയര് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബനലപടട  കുസപ്പോററിൽ ഒരു ലസൽ രൂപകീകരറിചട  രണട
ഉപദദപ്പോഗസലര നറിയമറിചറിട്ടുലണനസം അതുമപ്പോയറി  ബനലപട ഫയൽ പഫപ്പോ സറിസത്തെറിലന
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ആരസംഭറിചറിട്ടുലണനസം പസപ്പോഫട ലവയര് നറിര്മപ്പോണസം ഒരു വര്ഷത്തെറിനള്ളറിൽ
പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുലമന്നപ്പോണട  എൻ.ഐ.സറി.  അററിയറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് (ഇൻ-ചപ്പോര്ജട) മറുപടെറി നൽകറി.

30.  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലയുസം  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപടട
ധപ്പോരപ്പോളസം  ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങള്  നറിലനറിൽക്കുന്ന  സപ്പോഹചരദത്തെറിൽ  കുസപ്പോററിലന
പനതൃതസ്വത്തെറിൽ  നറിലവറിൽ  പുപരപ്പോഗമറിച്ചുവരുന്ന  അകക്കൗണറിസംഗട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  ഉള്ലപലടെയുള്ള
ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയററിലന  നറിര്മപ്പോണസം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെകീകരറിചട  ആയതട
സസംബനറിചട ഓഡറിറട വകുപട മുപഖന സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

31.  പ്രസനത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതരറില്നറിനസം സമറിതറി വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ
യു.ഫപ്പോസട  എന്ന  പസപ്പോഫട ലവയറപ്പോണട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നലതനസം  അതറിലൂലടെ  ഡറി.സറി.ബറി.
തയപ്പോറപ്പോക്കുനലണനസം  ഓപരപ്പോ  പസഷലനയുസം  ഡറി.സറി.ബറി.  എടുക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുനലണനസം
പപലമനട പഗറട  പവ തുടെങ്ങറിയറിട്ടുലണനസം കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ കസംപ് പട്രപ്പോളര് മറുപടെറി
നൽകറി.
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32.  മറട ലസനറുകളുമപ്പോയുള്ള ട്രപ്പോൻസപ്പോകൻസട പമപ്പോണറിറര് ലചയ്യുന്നതറിനട  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട സപ്പോധറിക്കുന്നറില എന്ന ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലന സസംബനറിചട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  നറിലവറിൽ  അതറിനപ്പോയറി  ഒരു  പസപ്പോഫട ലവയര്
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  ഓപരപ്പോ  ലസനററിലലയുസം  പസപ്പോഫട ലവയര്  ലറിങ്കട  ലചയ്യുകയുസം
ലസൻട്രൽ  പസപ്പോകട  രജറിസര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുസം  ലചയ്യുനലണനസം  അതറിനപ്പോൽ  ഓപരപ്പോ
ലസനററിലലയുസം  ട്രപ്പോൻസപ്പോകൻസട  കൃതദമപ്പോയറി  പമപ്പോണറിറര്  ലചയ്യുവപ്പോൻ   സപ്പോധറിക്കുന്ന
തപ്പോലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ കസംപ് പട്രപ്പോളര് അററിയറിച്ചു.

33.  പ്രസനത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതരറില്നറിനസം സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിലവറിലുസം
സറിസംഗറിള്  എൻട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയപ്പോണട  പറിന്തുടെരുന്നലതനസം  നറിലവറിൽ  ഒരു
പസപ്പോഫട ലവയര്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനലണങ്കറിലുസം  ഫകീസട  സസംബനറിച  കപ്പോരദങ്ങലളപ്പോനസം
അതറിലൂലടെ പപ്രപ്പോസസ്സട ലചയ്തട തുടെങ്ങറിയറിടറിലലനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര്
മറുപടെറി നൽകറി.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

34.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ സപ്പോമ്പത്തെറിക പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുലടെ സുതപ്പോരദതയസം ചറിടയപ്പോയ
കണകട  സൂകറിപറിനസം  പ്രപതദകമപ്പോപയപ്പോ  ഏകകീകൃതമപ്പോപയപ്പോ  ഒരു  അകക്കൗണറിസംഗട  റൂള്
അതദന്തപ്പോപപകറിതമപ്പോലണന്നറിരറിലക  സസംസപ്പോനലത്തെ  ഒരു  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം
നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  സസ്വന്തമപ്പോയറി  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്  രൂപകീകരറിചറിടറിലലന്നട
സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  സമഗ്രവസം  ആധറികപ്പോരറികവമപ്പോയ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനസം ആസറി ബപ്പോദദതകലളക്കുററിച്ചുള്ള ശരറിയപ്പോയ രൂപസം ലഭറിക്കുന്നതറിനസം
ഡബറിള് എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  അനപപകണകീയമപ്പോലണന്നറിരറിലക സസംസപ്പോനലത്തെ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളപ്പോനസം ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയുലടെ  തതസ്വങ്ങള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  പപ്പോലറിക്കുന്നറിലലനസം  ഭരണ  വകുപട  ലസക്രടററിമപ്പോരുലടെ  മറുപടെറികളറില്
നറിനസം സമറിതറികട പബപ്പോദദമപ്പോകുന.  പകനകീകൃതമപ്പോയ ഒരു അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറിയുലടെ
അഭപ്പോവത്തെപ്പോല്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുകകീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  സപ്പോപനങ്ങള്  വദതദസമപ്പോയ
രകീതറികളറിലപ്പോണട കണക്കുകളുസം രജറിസറുകളുസം സൂകറിച്ചുവരുന്നലതനസം സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.

35.  കമ്പഡ്യൂടകറസ്ഡട  അകക്കൗണറിസംഗട  ഉള്ലപലടെയുള്ള  എലപ്പോ  കപ്പോരദങ്ങളറിലുസം
ഉന്നതനറിലവപ്പോരസം  പുലര്പത്തെണ  സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  അകപ്പോരദങ്ങളറിലലലപ്പോസം
വളലര  പറിന്നറിലപ്പോകുന്ന  സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട  നറിലവറില്  സസംജപ്പോതമപ്പോയറിരറി
ക്കുന്നലതനസം  സപ്പോകരതയറില്  ഒന്നപ്പോസം  സപ്പോനത്തെട  നറില്ക്കുന്ന പകരളസം  പപപ്പോലലയുള്ള ഒരു
സസംസപ്പോനലത്തെ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  അത്തെരത്തെറിലലപ്പോരു  സറിതറിയുണപ്പോകുന്നതട  വളലര
ലജപ്പോകരമപ്പോലണനസം സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.  സസംസപ്പോനലത്തെ എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം
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പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോക്കുവപ്പോന്  കഴറിയുന്നതരത്തെറില്  ഉന്നത  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിലന
പനതൃതസ്വത്തെറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിവരുന്ന  അകക്കൗണറിസംഗട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  ഉള്ലപടുന്ന
ഇ-ഗപവണന്സട  പസപ്പോഫട ലവയററിലന  നറിര്മപ്പോണസം  2018-ല്തലന്ന  പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുലമന്നട
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ലസക്രടററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുമപ്പോയറി
ബനലപട  പല  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറിലുസം ഉറപട  നല്കറിയറിരുനലവങ്കറിലുസം  ആയതട
നപ്പോളറിതുവലര പപ്പോലറികലപടറിടറിലലന്നട സമറിതറി നറിരകീകറിക്കുന.

36.  കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നപ്പോളറിതുവലര  സസ്വന്തമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്
രൂപകീകരറിചറിടറിലലനസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ബപ്പോധകമപ്പോക്കുവപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിചട
എസം.എചട.ആര്.ഡറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ
സസ്വന്തസം  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങളപ്പോയറി  സസ്വകീകരറിക്കുവപ്പോന്  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശസം  ലഭറിച്ചുലവങ്കറിലുസം
ആസറികളുലടെയുസം  ബപ്പോധദതകളുലടെയുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ആരസംഭസം  മുതലുള്ള
നകീകറിയറിരുപട  (ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലന്സട)  നറിശ്ചയറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  അതറിനസം
സപ്പോധറിക്കുന്നറിലലനസം  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.   ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലന്സട  നറിശ്ചയറിക്കുവപ്പോന്
2013-ല്  സര്കപ്പോരറിപലയട കത്തെട  അയചട  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിനപ്പോയറി
കപ്പോത്തെറിരറിക്കുകയപ്പോലണന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  അററിയറിചറിരുനലവങ്കറിലുസം
ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലന്സട  നറിശ്ചയറിക്കുവപ്പോന്  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിലന
ആവശദമറിലലന്നട  ഭരണ  വകുപട  ലസക്രടററിയുലടെ  മറുപടെറിയറില്നറിനസം  സമറിതറി
മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.

37.  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലന്സട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കു
മപ്പോയറിരുന്നറിട്ടുസം  എസം.എചട.ആര്.ഡറി.-യുലടെ  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങളറില്  അതട  സസംബനറിചട
വദവസ  ലചയ്തറിട്ടുപപപ്പോലുസം  അതട  പപ്പോലറികപ്പോലത  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറികപ്പോയറി  കപ്പോത്തെറിരുന്നട  5
വര്ഷപത്തെപ്പോളസം സമയസം  പപ്പോഴപ്പോകറിയ  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലപപ്പോടെറില്  സമറിതറി  കടുത്തെ  അതൃപറി  പരഖലപടുത്തുന.
സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനമപ്പോലണന്ന  പപരറില്  ധപ്പോരപ്പോളസം  വറിഷയങ്ങളറില്  സസ്വതന്ത്രമപ്പോയറി
തകീരുമപ്പോനലമടുക്കുന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  തങ്ങളുലടെ  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലന്സട  നറിശ്ചയറിക്കുന്ന
കപ്പോരദത്തെറില്  മപ്പോതസം  സസ്വന്തമപ്പോയറി  തകീരുമപ്പോനലമടുക്കുന്നതറിനട  സപ്പോധറിക്കുന്നറിലലന്നട  പറയുന്നതട
വറിശസ്വപ്പോസപയപ്പോഗദമലലന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.  ആയതറിനപ്പോല്  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ആസറികളുസം  ബപ്പോധദതകളുസം  തറിടലപടുത്തെറി  ഓപണറിസംഗട  ബപ്പോലന്സട
സസ്വന്തമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിനസം എസം.എചട.ആര്.ഡറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ അകക്കൗണറിസംഗട
ചടങ്ങള്  സര്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനമുള്ള  നടെപടെറികള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
സസ്വകീകരറികണലമനസം  ഇതട  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന
ലഭദമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.
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38. കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില് എന്.ഐ.സറി. തയപ്പോറപ്പോകറിയ ഫറിനപ്പോന്സട
ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  തകീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുലണങ്കറിലുസം  എന്.ഐ.സറി.
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  ഫറിനപ്പോന്സട  ലമപ്പോഡഡ്യൂളറില്  ലപന്ഷനമപ്പോയറി  ബനലപട  ചറില
പപപ്പോരപ്പോയ്മകള് കലണത്തെറിയതറിനപ്പോല് ലമപ്പോഡഡ്യൂള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി എന്.ഐ.സറി.
ആവശദലപട  വറിവരങ്ങള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നലറിയറിരുന്നറിലലനസം  ബദല്  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഊരപ്പോളുങ്കല്  പലബര്  ലസപ്പോകസററിയുമപ്പോയറി  പ്രപ്പോരസംഭ  ചര്ച
നടെത്തെറിയറിരുനലവനസം  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  എന്.ഐ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
ഫറിനപ്പോന്സട  ലമപ്പോഡഡ്യൂളറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  കലണത്തെറിയ  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  പരറിഹരറിചട
നല്കുവപ്പോന്  എന്.ഐ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോയറിരുന്നറിട്ടുസം  അവരുമപ്പോയറി  ചര്ചയപപപ്പോലുസം  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോലത
മലറപ്പോരു  ഏജന്സറിയുമപ്പോയറി  ഇകപ്പോരദസം  ചര്ച  ലചയ്ത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ   നടെപടെറിയറില്
സമറിതറി അതൃപറി പരഖലപടുത്തുന.

39.  മറട  ഭരണ  വകുപ്പുകളുലടെ  കകീഴറില്  വരുന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം
അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി ബനലപടട നറിരവധറി അപപ്പോകതകള് നറിലനറില്ക്കുന്നതപ്പോയറി ഓഡറിറട
വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറില്നറിനസം  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  പകരള  ആപരപ്പോഗദ  ശപ്പോസ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയപ്പോണട  നറിലവറില്
പറിന്തുടെരുന്നലതങ്കറിലുസം  നപ്പോളറിതുവലര  സസ്വന്തമപ്പോയറി  അകക്കൗണറിസംഗട  ചടങ്ങള്  രൂപകീകരറിചറിടറില .
ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  പകരള  ഫറിഷറകീസട  സമുദ്രപഠന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
എന്നറിവ  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  പറിന്തുടെരപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  നറിലവറിലുസം
ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലനസം  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്
എന്.ഐ.സറി.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനലണങ്കറിലുസം  ആയതട
ഫലപ്രദമലലനസം  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്
അകക്കൗണറിസംഗറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  'യു.ഫപ്പോസട'  എന്ന  പസപ്പോഫട ലവയറുമപ്പോയറി ബനലപടട
പല പപപ്പോരപ്പോയ്മകളുസം നറിലനറില്ക്കുനലണന്നട  സമറിതറി നറിരകീകറിക്കുന.  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
വകുപറിലന  കകീഴറിലുള്ള  പകരള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലുസം ശ്രകീ.  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലുസം  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയുലടെ  തതസ്വങ്ങള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറിലലനസം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

40.  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഏകകീകൃത  ചടങ്ങള്

(അകക്കൗണറിസംഗട  ഉള്ലപലടെ)  രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനപവണറി ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട

2018-ല്ത്തെലന്ന  ശ്രമങ്ങള്  തുടെങ്ങറിയറിരുനലവനസം  അതറിനപ്പോയുള്ള  ഇ-ഗപവണന്സട

പസപ്പോഫട ലവയര്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കരപ്പോററിപലര്ലപട  സപ്പോപനത്തെറിനട  അതറിനട

കഴറിയപ്പോലത  വന്നതറിനപ്പോല്  3  വര്ഷസം  പപ്പോഴപ്പോയറിപപപ്പോലയനസം  നറിലവറില്
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ഇ-ഗപവണന്സുമപ്പോയറി ബനലപട പ്രവൃത്തെറികലള രണപ്പോയറി വറിഭജറിചട അതറിലന ഫയല്

പഫപ്പോ  മപ്പോപനജ് ലമനട  സറിസസം  ലകല്പട്രപ്പോണറിലനയുസം  അകക്കൗണറിസംഗട  കപമ്പപ്പോണന്സറിലന

പ്രവ  വൃത്തെറികള്  എന്.ഐ.സറി.-ലയയുമപ്പോണട  ഏലറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം  കുസപ്പോററില്  ഒരു

ലസല്  രൂപകീകരറിചട  അവരുലടെ  പനതൃതസ്വത്തെറിലപ്പോണട  നറിലവറില്  ഇ-ഗപവണന്സട

നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രവൃത്തെറികള്  പുപരപ്പോഗമറിക്കുന്നലതനസം  2019-ല്

ഇ-ഗപവണന്സട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുലമന്നപ്പോണട

പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ലസക്രടററി  

26-9-2018-ലല  ലതളറിലവടുപട  പയപ്പോഗത്തെറില്  അററിയറിചറിരുന.  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  ഇ-ഗപവണന്സട

പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നപതപ്പോലടെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലയുസം  അകക്കൗണറിസംഗട

രകീതറികള് ഏകകീകരറികലപടുലമനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല അകക്കൗണറിസംഗട

സമ്പ്രദപ്പോയങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനലപട   ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങള്   പരറിഹരറികലപടുലമനസം  സമറിതറി

പ്രതകീകറിക്കുന.

41.  കുസപ്പോററിലന  പനതൃതസ്വത്തെറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിവരുന്ന  ഇ-ഗപവണന്സട

പസപ്പോഫട ലവയര്  തലന്നയപ്പോണട  സസംസപ്പോനലത്തെ  മലറലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം

ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി തകീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുന്നതട എന്നതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറില്

കുസപ്പോററിലന  ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോകുന്ന  കപ്പോലതപ്പോമസസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളയുസം

പ്രതറികൂലമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുലമന്നട  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  സസംസപ്പോനലത്തെ

എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലയുസം  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി ബനലപടട  ധപ്പോരപ്പോളസം  അപപ്പോകങ്ങള്

നറിലനറില്ക്കുന്ന  സപ്പോഹചരദത്തെറില്  കുസപ്പോററിലന  പനതൃതസ്വത്തെറില്  നറിലവറില്  പുപരപ്പോഗമറിച്ചുവരുന്ന

അകക്കൗണറിസംഗട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  ഉള്ലപലടെയുള്ള  ഇ-ഗപവണന്സട  പസപ്പോഫട ലവയററിലന  നറിര്മപ്പോണസം

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെകീകരറിചട  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം  നടെപറില്വരുത്തെണലമനസം

ഇതട  സസംബനറിച നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ലഭദമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.

വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്

ഓഡറിറട ഖണറിക 

വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് സമയബനറിതമപ്പോയറി സമര്പറിക്കുന്നറില

 1994-ലല  പകരള  പലപ്പോകല് ഫണട  നറിയമസം,  വകുപട  9(1)  പ്രകപ്പോരസം  സപ്പോമ്പത്തെറിക

വര്ഷസം അവസപ്പോനറിചട  4  മപ്പോസത്തെറിനകസം അസംഗകീകരറിച വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്  ഓഡറിററിനട

ലഭദമപ്പോപകണതപ്പോണട.   പകരളത്തെറിലല  ഒരു  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  2013-2014-ലല വര്ഷറിക

കണക്കുകള് ഈ സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില് സമര്പറിചറിടറില. 
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[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട ;  ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.1] 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നലറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

42.  പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  2016-2017  സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷലത്തെ  കണക്കുകള്  
20-10-2017-നട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ലതളറിലവടുപട
പയപ്പോഗത്തെറില് ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിലയ അററിയറിച്ചു.

43.  1994-ലല  പകരള  പലപ്പോകൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  നറിയമസം  വകുപട  9(1)  പ്രകപ്പോരസം
സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷസം അവസപ്പോനറിചട 4 മപ്പോസത്തെറിനകസം അസംഗകീകരറിച വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലഭദമപ്പോകണലമന്നറിരറിലക  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമര്പറിക്കുന്നറില  എന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശലത്തെക്കുററിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2015-16  സപ്പോമ്പത്തെറിക
വര്ഷസംവലരയുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  നറിലവറിൽ  സമര്പറിചറിട്ടുലണനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ കകീഴറിൽ പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്ന ലസൽഫട ഫറിനപ്പോൻസറിസംഗട സപ്പോപനങ്ങളുലടെ
കണക്കുകള്  ലഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതുലകപ്പോണട  2016-2017  വര്ഷലത്തെ  കണക്കുകള്  നൽകുവപ്പോൻ
നറിലവറിലുസം  സപ്പോധറിചറിടറിലലനസം ഈ സപ്പോപനങ്ങളുലടെ  അകക്കൗണറിസംഗട  പസറടലമന്റുകള്കൂടെറി
ലഭറിചപ്പോൽ  മപ്പോതപമ  കൺപസപ്പോളറിപഡറട  ലചയ്തട  സമര്പറിക്കുവപ്പോൻ  കഴറിയുകയുള്ളൂലവനസം  ഒരു
മപ്പോസത്തെറിനകസം  കണക്കുകള്  സമര്പറിക്കുവപ്പോൻ  കഴറിയുലമന്നപ്പോണട  പ്രതകീകറിക്കുന്നലതനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് വദക്തമപ്പോകറി.

44. 2011-2012 മുതൽ ലസൽഫട ഫറിനപ്പോൻസറിസംഗട സപ്പോപനങ്ങളുലടെ കണക്കുകള്കൂടെറി
ഉള്ലപടുത്തെറിലകപ്പോണ്ടുള്ള  കൺപസപ്പോളറിപഡറഡട  പസറടലമനപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
സമര്പറിക്കുന്നലതന്നട  മനസ്സറിലപ്പോകറിയ  സമറിതറി  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറികള്  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതപരപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

45.  പ്രസ്തുത  ഒപ്പോഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറിപയപ്പോഗത്തെറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ  പകരള
ഫറിഷറകീസട  സമുദ്ര  പഠന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതപരപ്പോടെട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണ
മപ്പോരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല അനധദപ്പോപക ജകീവനകപ്പോരുലടെ കുറവപ്പോണട വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള് സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ലലവകറിയതറിലന പ്രധപ്പോന കപ്പോരണലമനസം മപ്പോതൃസപ്പോപനമപ്പോയ
കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം ട്രപ്പോന്സ്ഫര് ലചയ്തട ലഭറിക്കുവപ്പോനള്ള 67 അനദദപ്പോപക
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തസറികകള് നപ്പോളറിതുവലര ലഭറിചറിടറിലലനസം 2016-2017 സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷലത്തെ വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  2018  ജനവരറി  16-നട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിലവറില്  കണക്കുകലളപ്പോനസം  ലപന്ഡറിസംഗറിലറിലലനസം
ആവശദത്തെറിനള്ള ജകീവനകപ്പോലര ലഭദമപ്പോകറിയപ്പോല് വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് സമയബനറിതമപ്പോയറി
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുലമനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഒപ്പോഫകീസര് മറുപടെറി നലറി.

46. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഒപ്പോഫകീസറുലടെ പ്രസ്തുത മറുപടെറിയുലടെ ലവളറിചത്തെറില്
ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  സപ്പോഫട  പഷപ്പോര്പടജട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി മതദബനനവസം തുറമുഖവസം വകുപട പജപ്പോയറിനട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട
നറിര്പദശറിച്ചു.

47. കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  2016-2017  സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷലത്തെ വപ്പോര്ഷറിക
കണകട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലഭദമപ്പോകറിയതട   2018  ലഫബ്രുവരറി  മപ്പോസത്തെറിലപ്പോലണന്നട
നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ആയതട  സസംബനറിചട  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  പപ്പോന്  ഫണട
ലചലവഴറിക്കുന്നതറില് കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട അകക്കൗണറിസംഗറിലുസം കപ്പോലതപ്പോമസസം
വരുന്നലതനസം  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയത്തെറിപലകട  മപ്പോറുന്നപതപ്പോലടെ  പ്രസ്തുത
പപപ്പോരപ്പോയ്മ പരറിഹരറികപ്പോനപ്പോകുലമനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി.

48.  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  സമര്പറിക്കുന്നതറിലല  കപ്പോലതപ്പോമസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
നടെപടെറികള്  സസ്വകീകരറിചറിട്ടുലണന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  അററിയറിച്ചുലവങ്കറിലുസം
വദക്തമപ്പോയ  പരഖകളുലടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  പ്രസ്തുത  മറുപടെറി  മുഖവറിലയ്ലകടുക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയറിലലന്നട അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിലല
കപ്പോലതപ്പോമസസം  ഒഴറിവപ്പോകറി  കണക്കുകള്  സയമബനറിതമപ്പോയറി  ഓഡറിററിസംഗറിനട
ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതര്കട നറിര്പദ്ദേശസം നല്കറി.

 നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്  

49.  1994-ലല പകരള പലപ്പോകല് ഫണട  ഓഡറിറട  ആക്ടട,  വകുപട  9(1)  പ്രകപ്പോരസം
സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം  അവസപ്പോനറിചട  4  മപ്പോസത്തെറിനകസം  അസംഗകീകരറിച  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലഭദമപ്പോപകണതപ്പോലണന്നറിരറിലക  സസംസപ്പോനലത്തെ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളപ്പോനസം  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ഓഡറിറട
വകുപറിനട സമര്പറിചറിരുന്നറിലലന്നട സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിലല  കപ്പോലതപ്പോമസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനസം  കണക്കുകള്
സമയബനറിതമപ്പോയറി  ചടപ്രകപ്പോരസം  ഓഡറിററിസംഗറിനട  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനമുള്ള  അടെറിയന്തര
നടെപടെറികള് സസ്വകീകരറികണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.

314/2021.
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50.  പകരള  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  അനദദപ്പോപക  ജകീവനകപ്പോരുലടെ
കുറവപ്പോണട  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുള്ലപലടെയുള്ള പല  പജപ്പോലറികളുസം
സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തെതറിലന  പ്രധപ്പോന  കപ്പോരണലമന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  സപ്പോഫട  പഷപ്പോര്പടജട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക  

വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം ബപ്പോലന്സട ഷകീറട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറില 

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള് സമഗ്രമല.  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം
ബപ്പോലന്സട  ഷകീറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നപതയറില.   അതറിനപ്പോല്  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷപ്പോവസപ്പോനലത്തെ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  യഥപ്പോര്ത്ഥ  ധനസറിതറി  വറിലയറിരുത്തെപ്പോനപ്പോകുന്നറില. ഡബറിള്  എന്ട്രറി
അകക്കൗണറിസംഗട സമ്പ്രദപ്പോയസം പറിന്തുടെരുന്നതപ്പോയറി അവകപ്പോശലപടുന്ന കണ്ണൂര്, മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം അകക്കൗണറിസംഗട തതസ്വങ്ങള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി പപ്പോലറിച്ചുള്ള ബപ്പോലന്സട ഷകീറട
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറില.   ആസറി,  ബപ്പോധദതകള്  മൂലദനറിര്ണ്ണയസം  നടെത്തെപ്പോലതയുള്ള  ബപ്പോലന്സട
ഷകീറ്റുകളപ്പോണറിവര് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട.  

കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 2013-2014-ല് ആസപ്പോന കപ്പോരദപ്പോലയത്തെറിലല ആസറികളുലടെ
പസപ്പോകട  വറിവരസം  ആദദമപ്പോയറി  പ്രതദക പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലചയലവങ്കറിലുസം
ആസറി രജറിസര് തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില. 

കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  2012-2013-ലല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് പ്രകപ്പോരസം
നകീകറിയറിരറിപട 30.16 പകപ്പോടെറിയപ്പോണട.  ഇപത സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  28.42
പകപ്പോടെറിയുലടെ സറിരനറിപകപമുണപ്പോയറിരുന്നതട വപ്പോര്ഷറിക കണകറില് ഉള്ലപടുത്തെറിയറില. 

ഇത്തെരത്തെറില്  അപൂര്ണ്ണങ്ങളപ്പോയ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട.  ഓപരപ്പോ  വര്ഷലത്തെയുസം  വരവട,  ലചലവട,  നകീകറിയറിരറിപട  എന്നകീ
വറിവരങ്ങളപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറിലുള്ളതട.   ഇതറില്നറിനസം
ഋണബപ്പോദദതകള് കുറച്ചുള്ള യഥപ്പോര്ത്ഥ സപ്പോമ്പത്തെറികസറിതറി മനസ്സറിലപ്പോകപ്പോനപ്പോകുന്നറില. 

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ;  ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.2] 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നലറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 
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51.   എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ആസറി  ബപ്പോദദതകളുലടെ  മൂലദനറിര്ണ്ണയസം  നടെത്തെറി
ബപ്പോലൻസട  ഷകീറട  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോത്തെതറിലന  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
ഇ-ഗപവണൻസറിലന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഗവൺലമനട  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളനസരറിചപ്പോണട  കണക്കുകള്
തയപ്പോറപ്പോകറി സൂകറിക്കുന്നലതന്നട ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നൽകറി. 

52.  ലറസകീപ്റട ആൻഡട പപലമനട അകക്കൗണട മപ്പോതമപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് നറിലവറിൽ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം ബപ്പോലൻസട ഷകീറട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലനസം ഇതറിനട ഒരു പരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി
യൂണറിപവഴ് സറിററികളുലടെ  ആസറികള്കൂടെറി  വറിലയറിരുത്തെപ്പോവന്ന  രകീതറിയറിൽ  ഒരു  പുതറിയ
പസപ്പോഫട ലവയറപ്പോണട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം  ഇതറിനപ്പോയറി  യൂണറിപവഴ് സറിററികളപ്പോണട  അവരുലടെ
സപ്പോറഡ്യൂടടസട  ഇൻപകപ്പോര്പപററട  ലചപയണലതനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി
അററിയറിചതറിലന  തുടെര്ന്നട  യൂണറിപവഴ് സറിററികള്കട  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം
രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  റൂള്സട  അതതട  യൂണറിപവഴ് സറിററികളുലടെ  സപ്പോറഡ്യൂടടസറിൽ  ഉള്ലപടുത്തുന്നതറിനള്ള
നറിര്പദ്ദേശസം  ഗവൺലമനട  നൽകണലമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുസം  നറിര്പദ്ദേശസം  നലപ്പോലമന്നട
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ലസക്രടററി സമറിതറികട ഉറപട നൽകുകയുസം ലചയ.

53.   ഡബറിള്  എൻട്രറി  സറിസസം  പറിന്തുടെരുന്ന എസം.  ജറി.  യൂണറിപവഴ് സറിററി  2015-16
വര്ഷലത്തെ ധനകപ്പോരദപതറികപയപ്പോലടെപ്പോപസം ബപ്പോലൻസട ഷകീറട സമര്പറിചറിടറില എന്ന ഓഡറിറട
വകുപറിലന  മറുപടെറിയുലടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  വര്ഷലത്തെ  ബപ്പോലൻസട  ഷകീറട
തയപ്പോറപ്പോകറി ഓഡറിറട വകുപറിനട  ലഭദമപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട ലചയണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
2018-ൽ ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗട പ്രസ്തുത പസപ്പോഫ ട ലവയര് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുതുടെങ്ങുന്നപതപ്പോലടെ
ബപ്പോലൻസട  ഷകീറ്റുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുലമനസം  ഉന്നത  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട
ലസക്രടററി വദക്തമപ്പോകറി.

54.   പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  ഡബറിള്
എൻട്രറി സമ്പ്രദപ്പോയമല പറിന്തുടെരുന്നതട എന്നതറിനപ്പോൽ ബപ്പോലൻസട ഷകീറട  തയപ്പോറപ്പോപകണതറില
എന്ന ഓഡറിറട വകുപറിലന മറുപടെറിയുലടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുസം 2018-ൽ ഇ-ഗപവണൻസട പദതറി
പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുസം എന്ന ഭരണ വകുപറിലന മറുപടെറിയുലടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുസം
പകരള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ   പ്രസനത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിൽനറിനസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ
സമറിതറി തകീരുമപ്പോനറിച്ചു. 

55.  കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം ബപ്പോലന്സട ഷകീറട
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
ലഭറിക്കുന്ന  ഫണട  സറിരനറിപകപമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോല്  എകടലപന്ഡറിചര്  വരുന്നതുവലര
കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുനലണനസം  സറിരനറിപകപങ്ങള്  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറില്
ഉള്ലപടുത്തെപ്പോററിലലങ്കറിലുസം  ഇതുസസംബനറിച  വറിശദവറിവരങ്ങള്  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്
അകക്കൗണറിലുസം മറ്റുസം ഉള്ലപടുത്തുന്നതുലകപ്പോണട സറിരനറിപകപങ്ങള് സസംബനറിച കൃതദമപ്പോയ
കണക്കുലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി.
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56.  സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെ  വറിവരസം  ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലത  എങ്ങലനയപ്പോണട  ബപ്പോലന്സട
ഷകീറട  റപ്പോലറി  ലചയ്യുന്നലതന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  സപ്പോധപ്പോരണഗതറിയറില്
സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെ കണകട ബപ്പോലന്സട ഷകീററില് ഉള്ലകപ്പോള്ളറികപ്പോററിലലനസം പമലറില്
വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  സറിരനറിപകപങ്ങള്  നകീകറിയറിരറിപറിലന
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഉള്ലപടുത്തുന്നതപ്പോലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി. 

57.  കണകറില് കൃതറിമസം കപ്പോണറിക്കുന്നവരപ്പോണട സപ്പോധപ്പോരണയപ്പോയറി ബപ്പോലന്സട ഷകീറട,
വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  എന്നറിവ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറില്  കപ്പോലതപ്പോമസസം  വരുത്തുന്നലതനസം
അതറിനപ്പോല്ത്തെലന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  പ്രസ്തുത  നറിലപപ്പോടെട  തങ്ങളുലടെ  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  സസംബനറിചട  മറപ്പോരുസം  അററിയപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  മനനഃപ്പൂര്വ്വമപ്പോയ
ശ്രമത്തെറിലന ഭപ്പോഗമപ്പോപണപ്പോ എന്നട സസംശയറിപകണറി വരുന്നതപ്പോയുസം അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി
ഭപ്പോവറിയറില്  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുസം  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള
നടെപടെറി സസ്വകീകരറികണലമന്നട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതര്കട നറിര്പദ്ദേശസം നല്കറി. 

58.  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  2015-2016  വര്ഷസം  മുതലുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറട  തയപ്പോറപ്പോകറി  സമര്പറിക്കുനലണങ്കറിലുസം
ആസറിബപ്പോധദതകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം വറിലയറിരുത്തെറിയല ആയതട തയപ്പോറപ്പോകറിയറിരറിക്കുന്നലതന്ന
ഓഡറിറട  വകുപറിലന  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയ  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  സമ്പ്രദപ്പോയസം  പപ്പോലറിചപ്പോല്  മപ്പോതപമ  ഫറിനപ്പോന്ഷദല്
അകക്കൗണറിസംഗട റൂള്സട പ്രകപ്പോരമുള്ളതുസം കുറമറതുമപ്പോയ ബപ്പോലന്സട ഷകീറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  നറിലവറില്വരുന്നപതപ്പോലടെ
ബപ്പോലന്സട ഷകീറട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബനലപട നഡ്യൂനതകള്കട പരറിഹപ്പോരസം കപ്പോണുവപ്പോന്
കഴറിയുലമനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

59. സസംസപ്പോനലത്തെ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളപ്പോനസം വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം
ആസറി  ബപ്പോദദതകളുലടെ  മൂലദനറിര്ണ്ണയസം  നടെത്തെറി  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലനസം  അത്തെരത്തെറില്  അപൂര്ണ്ണങ്ങളപ്പോയ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറില്
നറിനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  യഥപ്പോര്ത്ഥ  സപ്പോമ്പത്തെറികസറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന്നറിലലന്നനമുള്ള വസ്തുത സമറിതറി വളലര ഗക്കൗരവപൂര്വ്വസം വകീകറിക്കുന.  പകരള
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില്  സറിസംഗറിള്  എന്ട്രറി  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയമപ്പോണട
പറിന്തുടെരുന്നതട  എന്നതറിനപ്പോല്  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുകള്  തയപ്പോറപ്പോപകണതറില  എന്ന
ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അസംഗകീകരറിക്കുന.  എന്നപ്പോല് ഡബറിള് എന്ട്രറി
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  പറിന്തുടെരുന്ന  എസം.ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  കപ്പോലറികറട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  തുടെങ്ങറിയവ  നറിലവറിലുസം  ബപ്പോലന്സട
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ഷകീറ്റുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലന്നട സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  എസം.ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
2015-2016-ലല  ധനകപ്പോരദ  പതറികപയപ്പോലടെപ്പോപസം  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറട  സമര്പറിചറിടറില
എന്ന  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  മറുപടെറിയുലടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  വര്ഷലത്തെ
ബപ്പോലന്സട  ഷകീറട  തയപ്പോറപ്പോകറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലഭദമപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

60.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെ  വറിവരസം  ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലതയപ്പോണട
വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതന്നട  സമറിതറികട പബപ്പോദദമപ്പോകുന.
സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെ വറിവരസം  ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലത ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുകള് റപ്പോലറി  ലചയ്യുന്നതട
അപ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോയതറിനപ്പോല്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ പ്രസ്തുത  നറിലപപ്പോടെട  തങ്ങളുലടെ
വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  സസംബനറിചട  മറപ്പോരുസം  അററിയപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനള്ള
ശ്രമത്തെറിലന ഭപ്പോഗമപ്പോപണപ്പോ എന്നട സസംശയറിപകണറി വരുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.
ആയതറിനപ്പോല്  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം  സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെ വറിവരസംകൂടെറി
ഉള്ലപടുത്തെറി ബപ്പോലന്സട ഷകീറ്റുകള് തയപ്പോറപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

61.  സസംസപ്പോനലത്തെ മറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  ലറസകീപ്റട  ആന്ഡട  പപലമനട
അകക്കൗണ്ടുകള്  മപ്പോതമപ്പോണട  നറിലവറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം  ബപ്പോലന്സട  ഷകീറ്റുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലനസം  അതറിനട  ഒരു  പരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ
ആസറികള്കൂടെറി  വറിലയറിരുത്തെപ്പോവന്ന  രകീതറിയറിലപ്പോണട  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  ഇ-ഗപവണന്സട
പസപ്പോഫട ലവയര്  രൂപകലന  ലചയ്തറിരറിക്കുന്നലതനസം  എന്നപ്പോല്  അതുമപ്പോയറി  ബനലപട
ചടങ്ങള്  അതതട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്തലന്ന  തങ്ങളുലടെ  നറിയമങ്ങളറില്
ഉള്ലപടുപത്തെണതപ്പോലണനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി  ലതളറിലവടുപട
പയപ്പോഗത്തെറില്  അററിയറിചറിരുന.   അതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കു
മപ്പോയുള്ള  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  സസംബനറിച  ചടങ്ങള്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സപ്പോറഡ്യൂട്ടുകളറില്  ഉള്ലപടുത്തുന്നതറിനള്ള  നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം നല്കണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക 

ഡറി.സറി.ബറി. പതറിക തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറില

1996-ലല  പകരള  പലപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ചടങ്ങള്,   ചടസം  15(1)(സറി)  പ്രകപ്പോരസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ഓഡറിററിനപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുന്ന  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറില്
വരവറിനങ്ങളുലടെ ഡറി.സറി.ബറി. (ഡറിമപ്പോനട  -  കളകന്  -  ബപ്പോലന്സട)  പതറിക ഉള്ലപടുപത്തെണതപ്പോണട.
കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  ശ്രകീ.  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  ലകപ്പോചറി  ശപ്പോസ
സപ്പോപങ്കതറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  തുടെങ്ങറിയ
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സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  വരവറിനങ്ങളുലടെ  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില.
ഡറി.സറി.ബറി.യുലടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  വറിവറിധ  വരവറിനങ്ങളറിലല  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുനപണപ്പോ
എന്നട പരറിപശപ്പോധറികപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന്നറില. 

കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്  പകപ്പോഴട  ഫകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ
തനതട  ഫണട  അകക്കൗണറിപലകട  പപ-ഇന്-സറിപട/ലചലപ്പോന്  മുപഖന  പനരറിടട  ഒടുക്കുകയപ്പോണട
ലചയ്യുന്നതട.  ഇതുമൂലസം ഓപരപ്പോ പകപ്പോഴറിനസം ഫകീസറിനത്തെറിലുസം,  അലപ്പോലതയുസം ലഭറിക്കുന്ന തുകയുലടെ
വദക്തമപ്പോയ കണക്കുകള് ലഭറിക്കുന്നറില.  2010-2011, 2011-2012 വര്ഷങ്ങളറില് വരവറിനങ്ങളറില്
ലഭറിച യഥപ്പോക്രമസം 5,06,833 രൂപയുസം 4,72,662 രൂപയുസം തറിരറിചററിയപ്പോൻ കഴറിയപ്പോത്തെ ലചലപ്പോന്
എന്നയറിനത്തെറിലപ്പോണട പചര്ത്തെറിരറിക്കുന്നതട. 

ലകപ്പോചറി  ശപ്പോസ  സപ്പോപങ്കതറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമപ്പോയറി  അഫറിലറിപയറട  ലചയ്തറിട്ടുള്ള
30-ല്പരസം  ലപ്രപ്പോഫഷണല്  പകപ്പോപളജുകളറില്നറിനസം  ലഭറിപകണ  കുടെറിശറിക  ഫകീസുകള്
സസംബനറിച  ഡറി.സറി.ബറി.  തയപ്പോറപ്പോക്കുകപയപ്പോ,  വപ്പോര്ഷറിക  ധനകപ്പോരദ  പതറികയറില്
ഉള്ലപടുത്തുകപയപ്പോ ലചയ്യുന്നറില. 

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ;  ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.3] 

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട സര്കപ്പോര് നലറിയ മറുപടെറി അനബനസം II ആയറി പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

62. 1996-ലല പകരള പലപ്പോകൽ ഫണട  ഓഡറിറട ചടങ്ങള് ചടസം 15(1) (സറി) പ്രകപ്പോരസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ഓഡറിററിസംഗറിനപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുന്ന  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറിൽ
ഡറി.സറി.ബറി.  (ഡറിമപ്പോനട-കളകൻ-ബപ്പോലൻസട)  പതറിക  ഉള്ലപടുത്തെണലമന്നറിരറിലക
എസം. ജറി. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ഡറി.സറി.ബറി. പതറിക തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറില എന്ന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  നറിലവറിലല  സറിതറിയനസരറിചട  ഒരു
വര്ഷസം ആറപ്പോയറിരപത്തെപ്പോളസം പരകീകകളപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  നടെപത്തെണലതനസം പരകീകകള്
സമയത്തുതലന്ന നടെത്തുവപ്പോനള്ള ശ്രമത്തെറിനറിടെയറിൽ രജറിസറുകളറിൽ കൃതദമപ്പോയറി കണക്കുകള്
പരഖലപടുത്തുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിചറിടറിലലനസം  അതുലകപ്പോണപ്പോണട  വരവറിനങ്ങളുലടെ  കൺപസപ്പോളറിപഡറപ്പോയ
ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക  തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോത്തെലതനസം  ഫറിനപ്പോൻസട  ഓഫകീസര്
മറുപടെറി  നൽകറി.   ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസറുലടെ  പ്രസ്തുത  മറുപടെറിയറില്  കടുത്തെ  അതൃപറി
പരഖലപടുത്തെറിയ  സമറിതറി  മറട  തറിരക്കുകളുലടെ  കപ്പോരണസം  പറഞ്ഞട  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറില്  കൃതദത  പപ്പോലറികപ്പോത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  നടെപടെറിലയ  ഒരറികലുസം
നദപ്പോയകീകരറിക്കുവപ്പോനപ്പോവറിലലനസം പ്രസ്തുത  പതറികയുലടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
വറിവറിധ  വരവറിനങ്ങളറിലല  കുടെറിശറിക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനപണപ്പോ  എന്നതട  സസംബനറിചട  അവദക്തത
നറിലനറില്ക്കുകയപ്പോലണനസം അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.
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 63.  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട സസംബനറിചട എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി
ലപപ്പോതുചടങ്ങള് നറിര്മറിപകണതപല എന്നട സമറിതറി അപനസ്വഷറിചപപപ്പോള് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
തലന്നയപ്പോണട  അവര്കപ്പോയറി  ചടങ്ങള്  നറിര്മറിപകണലതന്നട  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട
ലസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.  എന്നപ്പോല് പകരളത്തെറിലല ഒരു സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം നപ്പോളറിതുവലര
ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട  സസംബനറിച  ചടങ്ങള്  നറിര്മറിചറിടറിലലന്നട
നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട  സസംബനറിചട  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി ലപപ്പോതുചടങ്ങള്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപവണ  നടെപടെറികള്
സസ്വകീകരറികണലമന്നട ഭരണവകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

64.  ശ്രകീ.  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  ഡറി.സറി.ബറി.
പതറിക തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറില എന്ന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറി വറിശദകീകരണസം
ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  നല്കുവപ്പോന്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്കട
സപ്പോധറിചറില.  ഡറി.സറി.ബറി. പതറികയുലടെ അഭപ്പോവത്തെറില് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല വറിവറിധ വരവറിനങ്ങളറിലല
കുടെറിശറിക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനപണപ്പോ എന്നട പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെ സപ്പോഹചരദമപ്പോണട നറിലവറില്
സസംജപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതന്നട  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  2018-2019  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം  മുതല്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിര്ബനമപ്പോയുസം  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക  തയപ്പോറപ്പോകറി  ഓഡറിററിസംഗറിനപ്പോയറി
സമര്പറികണലമനസം  പ്രസ്തുത  നറിര്പദ്ദേശസം  പപ്പോലറികലപടുനപണപ്പോലയന്നട  ഭരണ  വകുപട
കര്ശനമപ്പോയുസം  പരറിപശപ്പോധറിചട  ഉറപട  വരുത്തെണലമനസം  ആയതട  സസംബനറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട
മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

65.  പകരള  പലപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ചടങ്ങള്  പ്രകപ്പോരസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്
ഓഡറിററിസംഗറിനപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുന്ന വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകളറില് വരവറിനങ്ങളുലടെ ഡറി.സറി.ബറി.
പതറിക  ഉള്ലപടുപത്തെണതപ്പോലണന്നറിരറിലക  സസംസപ്പോനലത്തെ  മറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം
വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്ലകപ്പോപസം ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നറിലലന്നട  സമറിതറി
മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.   പരകീകപ്പോ  നടെത്തെറിപട  ഉള്ലപലടെയുള്ള  മറട  പജപ്പോലറികള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തെകീകരറിക്കുവപ്പോന്  ശ്രമറിക്കുന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക  തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോത്തെലതന്ന  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതരുലടെ  മറുപടെറി  തകീര്ത്തുസം
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുകയുസം  ഇതറില്  കടുത്തെ  അതൃപറി
പരഖലപടുത്തുകയുസം  ലചയ്യുന.   ഈ  വറിഷയസം  സസംബനറിചട ശ്രകീ.ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലുസം  സറിതറി  വറിഭറിന്നമലലന്നട  സമറിതറികട  പബപ്പോദദമപ്പോകുന.
ഡറി.സറി.ബറി.  പതറികയുലടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്
വറിവറിധ  വരവറിനങ്ങളറിലല  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുനപണപ്പോ  എന്നതട  സസംബനറിചട
അവദക്തത  നറിലനറില്ക്കുകയപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  2018-2019
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സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം  മുതല്  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  നറിര്ബനമപ്പോയറി
ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക തയപ്പോറപ്പോകറി ഓഡറിററിസംഗറിനപ്പോയറി  സമര്പറികണലമനസം  പ്രസ്തുത
നറിര്പദ്ദേശസം  കര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലറികലപടുനലണന്നട ഭരണ വകുപട പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപട
വരുത്തെണലമനസം  ഇതട  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന
ലഭദമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

66.  സസംസപ്പോനലത്തെ   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളപ്പോനസംതലന്ന  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട  സസംബനറിച  ചടങ്ങള്  നപ്പോളറിതുവലര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സപ്പോറഡ്യൂട്ടുകളറില്
ഉള്ലപടുത്തെറിയറിടറിലലന്നതുസം  ഡറി.സറി.ബറി.  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിലുള്ള  അലസംഭപ്പോവത്തെറിനട
കപ്പോരണമപ്പോയറി    സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഡറി.സറി.ബറി.  പതറിക
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട  സസംബനറിചട  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ലപപ്പോതുചടങ്ങള്
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപവണ  നടെപടെറികള്  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

അകക്കൗണട  സൂകറിപറിലലയുസം  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിലലയുസം
ലപപ്പോതുവപ്പോയ അപപ്പോകങ്ങള് 

1. അകക്കൗണറിസംഗറിനട അക്രൂവല് രകീതറി അനവര്ത്തെറിക്കുന്നറില.

2. അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  കണ്പട്രപ്പോള്  രജറിസര്  സൂകറിക്കുന്നറില.   അതറിനപ്പോല്  ഓപരപ്പോ
ഇനസം ഫണറിലനയുസം  വരവട,  ലചലവട,  നകീകറിയറിരറിപട  എന്നറിവ
നറിരകീകറികപ്പോനപ്പോകുന്നറില.

3. ഏകകീകൃതമപ്പോയ കദപ്പോഷട ബുകട ഇല.

4. വരവട-ലചലവട രജറിസര്, ലലഡ്ജര് അകക്കൗണ്ടുകള് എന്നറിവ സൂകറിക്കുന്നറില.

5. തനതട  ഫണറിലനപ്പോപസം  വറിവറിധ  ഗ്രപ്പോന്റുകളുസം,  ലപന്ഷന്,  പറി.  എഫട.  ഫണ്ടുകളുസം
നറിപകപറിചട ലചലവട ലചയ്യുന.  ഇതട ഫണ്ടുകള് വകമപ്പോററി ലചലവഴറിക്കുന്നതറിനള്ള
സപ്പോഹചരദവസം വറിവറിധ ഫണ്ടുകളുലടെ നകീകറിയറിരറിപട  എതലയന്നട തറിരറിചററിയപ്പോന് 
സപ്പോധറികപ്പോത്തെ അവസയുസം സൃഷ്ടറിക്കുന.

   6. വരവകള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി അകക്കൗണട ലചയലപടെപ്പോതറിരറിക്കുക മപ്പോതമല, ഒന്നറിലധറികസം
തവണ, ലതറപ്പോയ ലഹഡ്ഡുകളറില് അകക്കൗണട ലചയലപടുകയുസം  ലചയ്യുന.

7. വറിവറിധ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  വദതദസമപ്പോയ  രകീതറിയറിലപ്പോണട  കണക്കുകള്
സൂകറിക്കുന്നതട.  കണക്കുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട ഏകകീകൃത രൂപപരഖ ഇല.
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[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ;  ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.4] 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നലറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

67.  സര്കപ്പോര്  പനരറിടട  നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന  ഏകകീകൃത  ഇ-ഗപവണൻസട  പദതറി
പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോകുന്നപതപ്പോടുകൂടെറി  പ്രസ്തുത ഖണറികയറിൽ പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്ന അപപ്പോകങ്ങലളലപ്പോസം
പരറിഹരറികപ്പോനപ്പോകുലമന്നട ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി സമറിതറികട ഉറപ്പുനലറി. 

68.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  2018-2019  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം   മുതല്
ഓണ്ലലലന്  പപലമനട  സറിസസം  നടെപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  വരവകള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  അകക്കൗണട  ലചയലപടുനലണനസം  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  രജറിസറുകള്
സൂകറിക്കുനലണനസം സമറിതറി  നറിരകീകറിച്ചു.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില് തനതട  ഫണറിലനപ്പോപസം
വറിവറിധ  ഗ്രപ്പോന്റുകള്,  ലപന്ഷന്/പറി.എഫട.  ഫണട  എന്നറിവ  നറിപകപറിചട  ലചലവട
ലചയ്യുന്നതുമൂലസം  ഫണ്ടുകള്  വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിക്കുന്നതറിനള്ള  സപ്പോഹചരദവസം  വറിവറിധ
ഫണ്ടുകളുലടെ  നകീകറിയറിരറിപട  എതലയന്നട   തറിരറിചററിയുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെ  അവസയുസം
സൃഷ്ടറിക്കുനലവന്ന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട   സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് തനതട
ഫണറിലനപ്പോപസം  മറട  ഫണ്ടുകള്  ലചലവഴറികപ്പോററിലലനസം  ഒപ്പോപരപ്പോ  ഫണ്ടുസം പ്രപതദകമപ്പോയപ്പോണട
ലചലവട ലചയ്യുന്നലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി.

69.  ഓപരപ്പോ ഫണ്ടുസം പ്രപതദകമപ്പോയപ്പോണട ലചലവട ലചയ്യുന്നലതങ്കറിലുസം ഓഡറിറട വകുപറിനട
ആ  വദതദപ്പോസസം  മനസ്സറിലപ്പോകുന്ന  രകീതറിയറിലല  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അകക്കൗണറിസംഗട
നടെത്തെറിയറിരറിക്കുന്നലതനസം എലപ്പോ വദതദപ്പോസവസം മനസ്സറിലപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന്ന തരത്തെറിലുള്ള
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയപ്പോണട  നടെപറില്വരുപത്തെണലതനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് നറിലവറില്
അനവര്ത്തെറിച്ചുവരുന്ന  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറിയുലടെ  പപപ്പോരപ്പോയ്മകളപ്പോണട  പ്രസ്തുത  ഒപ്പോഡറിറട
തടെസ്സത്തെറിലൂലടെ  ലവളറിവപ്പോകുന്നലതനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുണപ്പോയറി.

70. കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ഏകകീകൃതമപ്പോയ കദപ്പോഷട ബുകട,  വരവട ലചലവട
രജറിസര്,  ലലഡ്ജര്  അകക്കൗണ്ടുകള്  എന്നറിവ  സൂകറിക്കുന്നറിലലനസം  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയുസം
അകക്കൗണറിസംഗറിനപ്പോയറി  അക്രൂവല്  രകീതറി  അനവര്ത്തെറിചറിടറിലലനസം  നറിരകീകറിച  സമറിതറി
ആയതട  സസംബനറിചട  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  ഇ-ഗപവണന്സട
നടെപപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെയുസം  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി
ഏകകീകരറിചട  അക്രൂവല്  സറിസസം  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  ഏകകീകൃത  പസപ്പോഫട ലവയര്
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നറിര്മറിക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി  ഭരണ വകുപട  തലത്തെറില് ശ്രമങ്ങള് നടെത്തെറിവരറികയപ്പോലണനസം
ആയതട  നടെപറില്  വരുത്തുന്നപതപ്പോടുകൂടെറി  കണകട  സൂകറിക്കുന്നതറില്  ഏകകീകൃത
രൂപമുണപ്പോകുലമന്നപ്പോണട  കരുതുന്നലതനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസര്
അററിയറിച്ചു. 

71.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട  കകീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  വദതദസമപ്പോയ
രകീതറികളറിലപ്പോണട  കണക്കുകള്  സൂകറിക്കുന്നലതനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല
അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ഓഡറിറട  വകുപട  ചൂണറികപ്പോടറിയ  പല  അപപ്പോകങ്ങളുസം
വറിരല്ചൂണ്ടുന്നതട ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറിയുലടെ അനറിവപ്പോരദതയറിപലയപ്പോലണനസം
ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറി നറിലവറില് വരറികയപ്പോലണങ്കറില് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല
അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  പല  ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങള്ക്കുസം  പരറിഹപ്പോരമപ്പോകുലമനസം
നറിരകീകറിച സമറിതറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില് ഏകകീകൃതമപ്പോയ അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറി നടെപറില്
വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിയമനറിര്മപ്പോണസം  നടെത്തുന്നതറിനള്ള  സപ്പോധുത  സസംബനറിചട  ഭരണ
വകുപട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട ആരപ്പോഞ. 

72.  ഗുലപ്പോത്തെറി  ഇന്സറിറഡ്യൂടട  ഓഫട  ഫറിനപ്പോന്സട  ആനട  ടെപ്പോപകഷലനലകപ്പോപണപ്പോ
മപറലതങ്കറിലുസം സപ്പോപനലത്തെലകപ്പോപണപ്പോ പഠനസം നടെത്തെറി എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുപടെയുസം
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  ഏകകീകരറിചട  ഡബറിള്  എന്ട്രറി  സറിസപമപ്പോ  അക്രൂവല്  സറിസപമപ്പോ
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം  അതറിനപ്പോയറി  നറിലവറിലുള്ള
എകറികഡ്യൂടകീവട  ഓര്ഡറുസംകൂടെറി  പചര്ത്തുലകപ്പോണട   ഒരു  ജനറല്  റൂള്  ഇറക്കുവപ്പോന്
ശ്രമറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച്ചു.

73.  ഇന്തദയറിലല  ഏലതങ്കറിലുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  അക്രൂവല്  സറിസസം  നല
രകീതറിയറില് നടെപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുലണങ്കറില് ആയതട സസംബനറിചട  പഠനസം നടെത്തുന്നതട വളലര
ഉപകപ്പോരപ്രദമപ്പോകുലമന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപടപപപ്പോള് ഇന്തദയറിലല മറട അഫറിലറിപയററിസംഗട
യൂണറിപവഴറിററികളറില്  പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോകറിയ  രകീതറികൂടെറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോന്  എന്.ലഎ.സറി-യട
നറിര്പദ്ദേശസം നല്കുന്നതപ്പോലണന്നട ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

74.  പദശകീയതലത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്ന  സപ്പോപനമപ്പോയ  എന്.ലഎ.സറി.-യപ്പോണട
ഇന്തദയറിലല  പല  സര്കപ്പോര്  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  പസപ്പോഫട ലവയറുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം
അതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  പമഖലയറിലുണപ്പോകുന്ന  മപ്പോറങ്ങലളക്കുററിചട  നലതുപപപ്പോലല  അററിയുവപ്പോന്
കഴറിയുന്നതട  എന്.  ലഎ.  സറി-കപ്പോലണനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കപ്പോയുള്ള  ഏകകീകൃത
പസപ്പോഫട ലവയററിലന നറിര്മപ്പോണസം അവലര ഏലറിചപ്പോല് വളലര പവഗത്തെറില് അതറിലനക്കുററിചട
പഠറിചട  പസപ്പോഫട ലവയര്  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകുലമനസം
ധനകപ്പോരദ വകുപട പജപ്പോയറിനട ലസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.
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75.  യൂണറിപവഴറിററികള്കപ്പോയറി  ഏകകീകൃതമപ്പോയ  അകക്കൗണറിസംഗട  സറിസസം
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കുസപ്പോറട  കവസട  -ചപ്പോന്സലര് ലചയര്പപഴണപ്പോയറി  സബ്കമറിററി
രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം  ഓപരപ്പോ  യൂണറിപവഴറിററിയറില്  നറിനമുള്ള  പനപ്പോഡല്  ഓഫകീസര്മപ്പോര്
അതറില്  അസംഗങ്ങളപ്പോലണനസം  ഓപരപ്പോ  യൂണറിപവഴറിററിയുലടെയുസം  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറികൂടെറി
ഫകീഡട  ലചയ്തപ്പോല്  മപ്പോതപമ  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  സറിസസം  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്
കഴറിയുകയുള്ളൂലവനസം ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി സമറിതറിലയ അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

76.  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഏകകീകൃതമപ്പോയ  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി
നടെപറില്വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  നറിയമനറിര്മപ്പോണസം  നടെത്തുന്നതട  സസംബനറിചട  സര്കപ്പോര്
തലത്തെറില് ചര്ച ലചയ്തട ഗവണ്ലമനട ഡയറകന് ലകപ്പോടുത്തെട ആയതട സസംബനറിചട ഓഡറിറട
വകുപട മുപഖന സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  

77.  പ്രസ്തുത ഒപ്പോഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം ലപപ്പോതുവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോലണനസം
നറിലവറില്  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്കട  ഏകകീകൃത
സസ്വഭപ്പോവമറിലലനസം  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട
ഏകകീകൃതമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറികള്  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  മതദബനനവസം  തുറമുഖവസം
വകുപട  പജപ്പോയറിനട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട നറിര്പദശറിച്ചു.

78.  പ്രസനത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബനലപടട  സമറിതറി  ശ്രകീ  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ
സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട  വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയ
ഡബറിള് എന്ട്രറി സമ്പ്രദപ്പോയസം നടെപറിലപ്പോകറിയപ്പോല് മപ്പോതപമ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില് അക്രൂവല്
അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  അനവദറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയുകയുള്ളൂലവനസം  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട
സമ്പ്രദപ്പോയസം  നറിലവറില്വരുന്നപതപ്പോടുകൂടെറി  പ്രസ്തുത  അപപ്പോകത  പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുലമനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  കണക്കുകലളലപ്പോസം  നറിലവറില്  കൃതദമപ്പോയറി
സൂകറിക്കുനലണനസം ബപ്പോകട പലപ്പോഗട വറിത്തെട കദപ്പോഷട ബുകട,  ലലഡ്ജര് അകക്കൗണട,  ലറസകീപ്റടസട
ആനട പപലമനടസട അകക്കൗണട തുടെങ്ങറിയവലയലപ്പോസം കൃതദമപ്പോയറി സൂകറിക്കുനലണനസം  പറി.എഫട.,
ലപന്ഷന്,  യു.ജറി.സറി.  പപ്പോന്  ഫണട,  റൂസ,  ആഭദന്തര  വരുമപ്പോനസം  എന്നറിവലയലപ്പോസം  പ്രപതദക
അകക്കൗണറിലുസം  മറട  വരവസം  ഗ്രപ്പോന്റുകളുസം  ഒന്നറിചട  ജനറല്  അകക്കൗണറിലുമപ്പോണട  സൂകറിക്കുന്നലതനസം
ശ്രകീ ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു.

79.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസറുലടെ  മറുപടെറിലയ  സപ്പോധൂകരറിക്കുന്ന
രകീതറിയറില്തലന്നയപ്പോണട  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കറിയറിരറിക്കുന്നലതന്നട  നറിരകീകറിച
സമറിതറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസറുലടെ മറുപടെറി അസംഗകീകരറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

80.  സസംസപ്പോനലത്തെ  മറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  ഏകകീകൃത  കദപ്പോഷട  ബുകട,
വരവട  ലചലവട  രജറിസര്,  ലലഡ്ജര് അകക്കൗണ്ടുകള് തുടെങ്ങറിയവ സൂകറിക്കുന്നറിലലനസം
നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  അകക്കൗണറിസംഗറിനപ്പോയറി  അക്രൂവൽ  രകീതറി  അനവര്ത്തെറിചറിടറിലലനസം
സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  മപ്പോതവമല,  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട കകീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ
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സപ്പോപനങ്ങളറിൽ  വദതദസമപ്പോയ  രകീതറികളറിലപ്പോണട  കണക്കുകള്  സൂകറിക്കുന്നലതനസം
വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്കട  ഏകകീകൃത  സസ്വഭപ്പോവമറിലലനസം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിൽ  ഇ-ഗപവണൻസട  നടെപപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെയുസം  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  ഏകകീകരറിചട  അക്രുവൽ  സറിസസം
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  നറിര്മറിക്കുന്നതറിപലകപ്പോയറി
ഭരണ  വകുപട  തലത്തെറിൽ  ശ്രമങ്ങള്  നടെത്തെറിവരറിക  യപ്പോലണനസം,  ഇ-ഗപവണൻസട
പസപ്പോഫട ലവയററിലന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറികള്  എൻ.ഐ.സറി.ലയയുസം  ലകൽപട്രപ്പോണറിലനയുമപ്പോണട
ഏൽപറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം ആയതട  നടെപറിൽ  വരുന്നപതപ്പോടുകൂടെറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല
കണകട  സൂകറിപറിനട  ഏകകീകൃത  രൂപമുണപ്പോകുലമനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട
പ്രറിന്സറിപല്  ലസക്രടററി  ലതളറിലവടുപട  പവളയറിൽ  സമറിതറിയട  ഉറപ്പുനൽകറിയറിരുന.
ആയതറിനപ്പോല്  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലയുസം
അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ധപ്പോരപ്പോളസം  ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങള്  നറിലനറിൽക്കുന്ന
സപ്പോഹചരദത്തെറിൽ  കുസപ്പോററിലന  പനതൃതസ്വത്തെറിൽ  നറിലവറിൽ  പുപരപ്പോഗമറിച്ചുവരുന്ന
അകക്കൗണറിസംഗട  ലമപ്പോഡഡ്യൂള്  ഉള്ലപലടെയുള്ള  ഇ-ഗപവണൻസട  പസപ്പോഫട ലവയററിലന
നറിര്മപ്പോണസം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെകീകരറിചട  ആയതട  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ഓഡറിറട വകുപട മുപഖന  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

81.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  എലപ്പോ  അപപ്പോകതകളുസം
വറിരൽചൂണ്ടുന്നതട ഏകകീകൃത അകക്കൗണറിസംഗട രകീതറിയുലടെ  അനറിവപ്പോരദതയറിപലകപ്പോലണനസം
ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയസം  നറിലവറിൽവരറികയപ്പോലണങ്കറിൽ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
കളറിലല  ധനമപ്പോപനജ് ലമന്റുമപ്പോയറി  ബനലപട  പല  ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങള്ക്കുസം
പരറിഹപ്പോരമപ്പോകുലമനസം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   അതറിനപ്പോൽ  സസംസപ്പോനലത്തെ  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുമപ്പോയറി ഏകകീകൃത  അകക്കൗണറിസംഗട  രകീതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള
നറിയമനറിര്മപ്പോണസം  നടെത്തുന്നതട  സസംബനറിചട  സര്കപ്പോര്തലത്തെറിൽ  ചര്ച  ലചയ്തട
ഉചറിതമപ്പോയ നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിചട  ആയതട സസംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക 

വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള   പസപ്പോഫട ലവയര്  വറിജയറിചറില-  
കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
2011-12 മുതൽ ഫറിനപ്പോൻഷദൽ  അകക്കൗണറിസംഗട  സറിസസം (U.FAST) എന്ന പസപ്പോഫട ലവയര്
ഉപപയപ്പോഗറിചട  തുടെങ്ങറി.  എലപ്പോ  പകനങ്ങളറിലലയുസം  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്
പക്രപ്പോഡകീകരറിക്കുകലയന്നതപ്പോയറിരുന ഇതറിലന ലകദസം.  എന്നപ്പോൽ വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകളുലടെ
സസംകറിപത്തെറിനട ഏകകീകൃത സസ്വഭപ്പോവമറില, വപ്പോര്ഷറിക സസംകറിപത്തെറിലല ആലക പറിൻവലറിച
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തുകയുസം  ബപ്പോങ്കട  സമററികളുസം  ലപപ്പോരുത്തെലപടുന്നറില.  ലചലവട  വറിവരങ്ങള്  മപ്പോതപമ
പരഖലപടുത്തുനള്ളൂ, പഡറപ്പോ എൻട്രറി നടെത്തുപമ്പപ്പോള് വളലരയധറികസം പറിശകുകള് കടെനകൂടുന
തുടെങ്ങറിയ കപ്പോരണങ്ങളപ്പോൽ ഈ സസംവറിധപ്പോനസം പൂര്ണ്ണവറിജയസം കകവരറിചറില. 

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.5]

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട സര്കപ്പോര് മറുപടെറി ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില. 

82.  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട  യു.ഫപ്പോസട  എന്ന  പസപ്പോഫട ലവയറപ്പോലണനസം
പ്രസ്തുത പസപ്പോഫട ലവയര് ഉപപയപ്പോഗറിചട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്കട ഏകകീകൃത
സസ്വഭപ്പോവമറിലലനസം  പഡറപ്പോ  എൻട്രറി  നടെത്തുപമ്പപ്പോള്  ധപ്പോരപ്പോളസം  പറിഴവകള്
സസംഭവറിക്കുനലണനസം  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  പസപ്പോഫട ലവയറുമപ്പോയറി  ബനലപട
അപപ്പോകങ്ങള് പരറിഹരറിചട വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട സുതപ്പോരദമപ്പോകറി ഓഡറിറട
വകുപറിലന പബപ്പോദദലപടുത്തെണമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

83.  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുന്ന  യു.ഫപ്പോസട  എന്ന  പസപ്പോഫട ലവയറുമപ്പോയറി
ബനലപടട  ധപ്പോരപ്പോളസം  അപപ്പോകങ്ങള്  നറിലനറിൽക്കുനലണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  യു.ഫപ്പോസട  പസപ്പോഫട ലവയറുമപ്പോയറി ബനലപടട   കലണത്തെറിയ  എലപ്പോ
അപപ്പോകതകളുസം  പരറിഹരറിചട  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളുലടെ  തയപ്പോറപ്പോകൽ  സുതപ്പോരദമപ്പോകറി
ഓഡറിറട  വകുപറിലന  പബപ്പോദദലപടുത്തുന്നമുറയട  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവന്നതപ്പോലണന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

ഓണ്കലൻ പപലമനട - മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില-കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  1-4-2014  മുതൽ  ഓൺകലൻ  പപലമനട  സമ്പ്രദപ്പോയസം
ആരസംഭറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോൽ  ഇതറിനട  സസ്വകീകരറിപകണ  സുരകപ്പോക്രമകീകരണങ്ങള്,  പപ്പോലറിപകണ
നടെപടെറിക്രമങ്ങള് എന്നറിവ സസംബനറിചട വദക്തമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ തയപ്പോറപ്പോകറി സര്കപ്പോരറിലന
അസംഗകീകപ്പോരസം വപ്പോങ്ങറിയറിടറില. 

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.6]
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ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

84. കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 1-4-2014 മുതല് ഓണ്കലന് പപലമനട സമ്പ്രദപ്പോയസം

ആരസംഭറിചറിട്ടുലണങ്കറിലുസം അതുമപ്പോയറി ബനലപടട സസ്വകീകരറിപകണ സുരകപ്പോ ക്രമകീകരണങ്ങള്,

പപ്പോലറിപകണ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  എന്നറിവ  സസംബനറിചട  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  വദക്തമപ്പോയ

മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ തയപ്പോറപ്പോകറി സര്കപ്പോരറിലന അസംഗകീകപ്പോരസം വപ്പോങ്ങറിയറിടറിലലന്നട നറിരകീകറിച സമറിതറി

ആയതട സസംബനറിചട ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് ഓണ്കലന് പപലമനട സറിസവമപ്പോയറി ബനലപട

പസപ്പോഫട ലവയര്  സുരകപ്പോ  ക്രമകീകരണങ്ങളുലടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സറി-ഡറിറട  മുഖപ്പോന്തറിരസം  സുരകപ്പോ

ഓഡറിററിനട  വറിപധയമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോലണന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസര്

അററിയറിച്ചു. 

85.  ഓണ്കലന് പപലമനട സമ്പ്രദപ്പോയവമപ്പോയറി ബനലപടട സസ്വകീകരറിപകണ സുരകപ്പോ

ക്രമകീകരണങ്ങള്,  പപ്പോലറിപകണ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  എന്നറിവ  സസംബനറിചട  വദക്തമപ്പോയ

മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ  തയപ്പോറപ്പോകറി  സര്കപ്പോരറിലന  അസംഗകീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട

വകുപട മുപഖന ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

86.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  1-4-2014  മുതൽ ഓൺകലൻ പപലമനട

സമ്പ്രദപ്പോയസം ആരസംഭറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോൽ അതുമപ്പോയറി ബനലപടട സസ്വകീകരറിപകണ സുരകപ്പോ

ക്രമകീകരണങ്ങള്,  പപ്പോലറിപകണ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  എന്നറിവ  സസംബനറിചട  വദക്തമപ്പോയ

മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ തയപ്പോറപ്പോകറി സര്കപ്പോരറിലന അസംഗകീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന

ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെ  വറിവരസം  വപ്പോര്ഷറിക  കണകറിൽ  ഉള്ലപടുത്തുന്നറില-

കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

2012-2013  വര്ഷലത്തെ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  പ്രകപ്പോരസം  കപ്പോലറികറട

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  നകീകറിയറിരുപട  30.16  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട.  എന്നപ്പോൽ  ഈ

കപ്പോലയളവറില് വപ്പോര്ഷറിക കണകറിൽ ഉള്ലപടെപ്പോത്തെ  28.42  പകപ്പോടെറിയുലടെ  സറിരനറിപകപസം

കൂടെറി സപ്പോപനത്തെറിനണട. വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്…
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1. യു.ജറി.സറി.  ധനസഹപ്പോയപത്തെപ്പോലടെ  നറിര്മറിച  കസ്വപ്പോര്പടഴറിൽ
നറിനള്ള വരുമപ്പോനസം നറിപകപമപ്പോകറിയതട

- 1.94 പകപ്പോടെറി

2. ഭൂമറി  കറിൻഫ്രെകട  വറിറ  വകയറിലുള്ള  വരവട
സറിരനറിപകപമപ്പോകറിയതട

- 3.38 പകപ്പോടെറി

3. വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളറിൽ  നറിനള്ള  പകപ്പോഷൻ  ലഡപപപ്പോസറിറട
നറിപകപമപ്പോകറിയതട

- 6.24 പകപ്പോടെറി

4. ടെറി.പറി.എ. നറിപകപസം - 2.09 പകപ്പോടെറി

5. തറിഫട ഫണട നറിപകപസം - 0.33 പകപ്പോടെറി

6. മറ്റു നറിപകപങ്ങള് - 12.13 പകപ്പോടെറി

7. യു.ജറി.സറി. ഗ്രപ്പോനട സറിരനറിപകപമപ്പോകറിയതട - 2.31 പകപ്പോടെറി

      ആലക - 28.42 പകപ്പോടെറി

വറിവറിധ  ഉപദ്ദേശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലഭറിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്  ആ  ഉപദ്ദേശദങ്ങള്കട
വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോലത സറിരനറിപകപമപ്പോകറി  സൂകറിക്കുകയുസം ആവശദങ്ങള് തനതട  ഫണട
ഉപപയപ്പോഗറിചട  നറിറപവറ്റുകയുമപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ലചയ്യുന്നതട.  ഈ  നറിപകപങ്ങള്
കപ്പോലപ്പോവധറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുപമ്പപ്പോള് പുനര്നറിപകപസം നടെത്തുകയുസം ലചയ്യുന. ഇതട സസംബനറിച
പരഖകപളപ്പോ,  രജറിസറുകപളപ്പോ  സൂകറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ  നറിപകപങ്ങള്കട  ലഭറിച
പലറിശയുലടെയുസം  ലഭറിച  പലറിശ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  ഉള്ലപടുത്തെറി  പുനര്നറിപകപസം
നടെത്തെറിയതറിലനയുസം വറിവരങ്ങള്കട വദക്തതയറില.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ 2014-2015  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.7]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

87.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  വറിവറിധ  ഉപദ്ദേശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലഭറിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്
ആയതറിനപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോലത സറിരനറിപകപമപ്പോകറി സൂകറിക്കുന്നതട  സസംബനറിചട
സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  വറിവറിധ  പദതറികള്കപ്പോയറി
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ലഭറിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതുവലരയുള്ള  കപ്പോലയളവറില്  മപ്പോതമപ്പോണട  അവ
സറിരനറിപകപമപ്പോയറി  സൂകറികപ്പോറുള്ളലതനസം  വറിനറിപയപ്പോഗറികലപടുന്നമുറയട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫണറില്  അടെയപ്പോറുലണനസം  പ്രസ്തുത  സറിരനറിപകപങ്ങളറില്നറിനസം
ലഭറിക്കുന്ന  പലറിശ  വരുമപ്പോനസം  അതപ്പോതട  ഫണറിസംഗട  ഏജന്സറികളുലടെ  അനമതറിപയപ്പോലടെ
വറികസന/ഗപവഷണ  ആവശദങ്ങള്കട  മപ്പോതമപ്പോണട  ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തെപ്പോറുള്ളലതനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് സമറിതറിലയ അററിയറിച്ചു. 

88.  പദതറി തുക ഫണറിസംഗട ഏജന്സറിയുലടെ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരസം കൂടുതല് പലറിശ
ലഭറിക്കുന്ന  സറിരനറിപകപമപ്പോക്കുന്നതറില്  അപപ്പോകതയറിലലന്നനസം  എന്നപ്പോല്  കസ്വപ്പോര്പടഴറില്
നറിനള്ള  വരുമപ്പോനസം,  കറിന്ഫ്രെയട  ഭൂമറി  വറിറവരവട,   പകപ്പോഷന്  ലഡപപപ്പോസറിറട  തുടെങ്ങറിയവ
പദതറി  നറിപകപങ്ങളലലന്നനസം  അതറിനപ്പോല്തലന്ന അതുമപ്പോയറി  ബനലപട  അപപ്പോകതകള്
നറിലനറില്ക്കുനലവനമുള്ള  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പരറിഹരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

89.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  പല  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങളുസം  വറിരല്ചൂണ്ടുന്നതട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  കമറിററിയുലടെ
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിപലയപ്പോലണനസം  ഫറിനപ്പോന്സട  കമറിററി
കപ്പോരദകമമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിചപ്പോല്  പ്രസനത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറില്  പലതുസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോനപ്പോകുലമനസം  ഓഡറിറട  ഒബ്ജകനകള്  കുലറലയലപ്പോസം  പരറിഹരറിചപശഷമപ്പോണട
സപ്പോധപ്പോരണ ഗതറിയറില് ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിയുലടെ ലതളറിലവടുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകുന്നലതനസം
എന്നപ്പോല് തങ്ങള നമപ്പോയറി  ബനലപട ഒരു പരപ്പോമര്ശവസം പരറിഹരറികപ്പോലതയപ്പോണട കപ്പോലറികറട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിപയപ്പോഗത്തെറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതനസം
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുകയുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പ്രസ്തുത  നടെപടെറിയറില്  അതൃപറി
പരഖലപടുത്തുകയുസം ലചയ.

90.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുലടെ,  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമപ്പോയറി  ബനലപട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകലളപ്പോനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  സറിന്ഡറിപകറട  പയപ്പോഗത്തെറില്  പരറിഗണറികപ്പോററിലലനസം ഉപദദപ്പോഗസ
തലത്തെറില് മപ്പോതസം ചര്ച ലചയ്തപ്പോണട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ലകലപ്പോസം മറുപടെറി നല്കുന്നലതനസം
നറിരകീകറിച സമറിതറി ആയതറില് കടുത്തെ അതൃപറി പരഖലപടുത്തെറി.  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുലടെ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പപ്പോലറിക്കുന്നതറില് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതര് കപ്പോണറിക്കുന്ന അനപ്പോസലയ
സമറിതറിപയപ്പോടുസം  സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടുമുള്ള  കടുത്തെ  അനപ്പോദരവപ്പോയറി  മപ്പോതപമ  കണകപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയലപട  സമറിതറി  കവസട  ചപ്പോന്സലര്  ഉള്ലപലടെയുള്ള
ഉന്നതതല ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ പയപ്പോഗസം ഭരണ വകുപട തലത്തെറില് വറിളറിച്ചുപചര്ത്തെട നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിയുലടെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സറിന്ഡറിപകറട  പയപ്പോഗത്തെറില്
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ചര്ചലചയണലമനസം,   സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശങ്ങളറിപന്മേല് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപടെറി സസ്വകീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമനമുള്ള  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നലണലമനസം  ആയതട
പപ്പോലറികലപടുനലണന്നട  നറിര്ബനമപ്പോയുസം  ഉറപ്പുവരുത്തെണലമനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
വകുപട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

91.  ഓപരപ്പോ  അകപ്പോഡമറികട  ഇയററിലുസം  യൂണറിപവഴറിററികളുലടെ  പ്രവര്ത്തെന  മറികവറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ചപ്പോന്സപലഴട  അവപ്പോര്ഡപ്പോയറി  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ നലപ്പോറുലണനസം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശത്തെറിലന അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പമലറില് പ്രസ്തുത അവപ്പോര്ഡറിനപ്പോയറി യൂണറിപവഴറിററികലള
പരറിഗണറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ഏലതങ്കറിലുസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങപളപ്പോ,  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശങ്ങപളപ്പോ
സമയബനറിതമപ്പോയറി പരറിഹരറികപ്പോലതയുലണങ്കറില് അതറിനനസൃതമപ്പോയറി മപ്പോര്കട കുറയന്നതപ്പോലണന്ന
ഒരു  പകീനല്  ലപ്രപ്പോവറിഷന്കൂടെറി  ഉള്ലപടുത്തുന്നതപ്പോലണനസം  2018  ജൂണ്  4-ാം  തകീയതറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കവസട-ചപ്പോന്സലര്മപ്പോര്കപ്പോയറി  മുഖദമന്ത്രറി  വറിളറിച്ചുപചര്ത്തെറിരറിക്കുന്ന
പയപ്പോഗത്തെറില്  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  അപദ്ദേഹത്തെറിലന  ശ്രദയറില്ലപടുത്തെറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതര്കട  പവണ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുന്നതപ്പോലണനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട
ലസക്രടററി സമറിതറികട ഉറപ്പുനല്കറി. 

92.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല ധനമപ്പോപനജ് ലമന്റുമപ്പോയറി  ബനലപട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  പരറിഗണറിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  പയപ്പോഗത്തെറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ
പ്രതറിനറിധകീകരറിചട ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മപ്പോതമപ്പോണട ഹപ്പോജരപ്പോയറിട്ടുള്ളതട എന്നട നറിരകീകറിച
സമറിതറി  ആയതറിനള്ള  കപ്പോരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  കപ്പോലറികറട  സര്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്
ലസനറട  പനപ്പോടറിഫറിപകഷന്  വന്നറിരുനലവനസം  ആപറിപകഷലന  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന
നടെക്കുന്നതുലകപ്പോണപ്പോണട  കവസട-ചപ്പോന്സലര്ക്കുസം  രജറിസപ്പോര്ക്കുസം  പപ്രപ്പോ-കവസട
ചപ്പോന്സലര്ക്കുസം പയപ്പോഗത്തെറില് ഹപ്പോജരപ്പോകുവപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോതറിരുന്നലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നലറി. 

93.  നറിയമസഭപ്പോ  ലസക്രപടററിയററില്നറിനസം  മുന്കൂടറി  അററിയറിചപ്രകപ്പോരസം
നടെത്തെലപടുന്നതുസം  ജനപ്രതറിനറിധറികളുസം  ഭരണ  വകുപട  ലസക്രടററിമപ്പോരുള്ലപലടെയുള്ള
ഉന്നതതല  ഉപദദപ്പോഗസരുസം  പലങ്കടുക്കുന്നതുമപ്പോയ  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  പയപ്പോഗത്തെറില്
പലങ്കടുക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയറിലലന്ന  വറിവരസം  സമറിതറിലയ  മുന്കൂടറി  അററിയറിക്കുകപയപ്പോ,
ആയതറിനട മലറലന്തങ്കറിലുസം ഉചറിതമപ്പോയ ബദല് സസംവറിധപ്പോനസം ഏര്ലപടുത്തുകപയപ്പോ ലചയപ്പോത്തെ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതരുലടെ നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ നറിലപപ്പോടെറില് കടുത്തെ അസസംതൃപറി
പരഖലപടുത്തെറിയ  സമറിതറി  പമലറില്  ഇത്തെരസം  വകീഴ്ചകള്  ആവര്ത്തെറികരുലതന്നട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട നറിഷ്കര്ഷറിച്ചു.
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94.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  വറിവറിധ  ഉപദ്ദേശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലഭറിക്കുന്ന
ഫണ്ടുകള്  അതറിനപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോലത  സറിരനറിപകപമപ്പോകറി സൂകറിക്കുനലവന്ന
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി ബനലപടട പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകള് വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതുവലരയുള്ള
കപ്പോലയളവറിൽ  മപ്പോതമപ്പോണട  അവ  സറിരനറിപകപമപ്പോകറി  സൂകറിക്കുന്നലതനസം
വറിനറിപയപ്പോഗറികലപടുന്നമുറയട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫണറിൽ  അടെയപ്പോറുലണനസം  സറിര
നറിപകപങ്ങളറിൽനറിനസം ലഭറിക്കുന്ന  പലറിശ  വരുമപ്പോനസം  അതതട  ഫണറിസംഗട
ഏജൻസറികളുലടെ അനമതറിപയപ്പോലടെ വറികസന/ഗപവഷണ ആവശദങ്ങള്കട മപ്പോതമപ്പോണട
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോറുള്ളലതനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  ലതളറിലവടുപ്പുപവളയറിൽ
സമറിതറിലയ  പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഇതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പദതറി  തുക
ഫണറിസംഗട  ഏജൻസറിയുലടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരസം  കൂടുതൽ  പലറിശ  ലഭറിക്കുന്ന
സറിരനറിപകപമപ്പോക്കുന്നതറിൽ അപപ്പോകതയറിലലന്നട  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  എന്നപ്പോൽ
കസ്വപ്പോര്പടഴറിൽ  നറിനള്ള  വരുമപ്പോനസം,  കറിൻഫ്രെയട  ഭൂമറി  വറിറ  വരവട,   പകപ്പോഷൻ
ലഡപപപ്പോസറിറട  തുടെങ്ങറിയവ  പദതറി  നറിപകപങ്ങളലലനസം  അതറിനപ്പോൽത്തെലന്ന
അതുമപ്പോയറി  ബനലപട അപപ്പോകതകള് നറിലനറിൽക്കുന്നതപ്പോയുമുള്ള ഓഡറിറട  വകുപറിലന
ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  2  മപ്പോസത്തെറിനകസം
പരറിഹരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

95.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  അകക്കൗണറിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  പല
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങളുസം വറിരൽചൂണ്ടുന്നതട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട  കമറിററിയുലടെ
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിപലയപ്പോലണനസം  ഫറിനപ്പോൻസട  കമറിററി  കപ്പോരദകമമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തെറിചപ്പോൽ  ധനമപ്പോപനജ് ലമന്റുമപ്പോയറി ബനലപട  ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങളറിൽ  പലതുസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോനപ്പോകുലമനസം  ഓഡറിറട  തടെസ്സങ്ങള്  കുലറലയലപ്പോസം  പരറിഹരറിചപശഷമപ്പോണട
സപ്പോധപ്പോരണഗതറിയറിൽ  ഉപദദപ്പോഗസര്  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുലടെ  ലതളറിലവടുപട
പയപ്പോഗങ്ങളറിൽ ഹപ്പോജരപ്പോകുന്നലതനസം എന്നപ്പോല് തപ്പോങ്കളുമപ്പോയറി  ബനലപട ഒരു ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശവസം  പരറിഹരറികപ്പോലതയപ്പോണട  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോധറികൃതര് സമറിതറി
പയപ്പോഗത്തെറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതനസം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നപതപ്പോലടെപ്പോപസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ പ്രസ്തുത നറിലപപ്പോടെറിൽ കടുത്തെ അതൃപറി പരഖലപടുത്തുകയുസം ലചയ്യുന.

96.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ സസംബനറിക്കുന്ന നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകലളപ്പോനസം
സറിൻഡറിപകറട  പയപ്പോഗത്തെറിൽ  പരറിഗണറികപ്പോററിലലനസം  ഉപദദപ്പോഗസതലത്തെറിൽ  മപ്പോതസം
ചര്ച ലചയ്തപ്പോണട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ലകലപ്പോസം മറുപടെറി നൽകുന്നലതനസം സമറിതറികട
പബപ്പോദദമപ്പോകുന.  സമറിതറിനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുന്നതറിൽ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതര്
കപ്പോണറിക്കുന്ന  അനപ്പോസലയ  കുറകരമപ്പോയ  കൃതദവറിപലപ്പോപമപ്പോയറി  മപ്പോതപമ
കണകപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന്നപതപ്പോലടെപ്പോപസം
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുലടെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സറിൻഡറിപകറട
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പയപ്പോഗത്തെറിൽ  ചര്ച  ലചയ്തട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളറിപന്മേൽ  ഉചറിതമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട ആവശദലപടുകയുസം ലചയ്യുന.
കൂടെപ്പോലത  അകപ്പോരദസം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  കവസട  -ചപ്പോൻസലര്  ഉള്ലപലടെയുള്ള
ഉന്നതതല  ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ  പയപ്പോഗസം  ഭരണ  വകുപട  തലത്തെറിൽ  വറിളറിച്ചുപചര്ത്തെട
സമറിതറിനറിര്പദ്ദേശങ്ങളറിപന്മേൽ  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമന്ന
കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  നൽകണലമനസം  ആയതട
പപ്പോലറികലപടുനലണന്നട ഉറപ്പുവരുത്തെണലമനസം സമറിതറി ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

97.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ധനമപ്പോപനജ് ലമന്റുമപ്പോയറി  ബനലപട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  പരറിഗണനയ്ലകടുത്തെ  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിപയപ്പോഗത്തെറിൽ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ  പ്രതറിനറിധകീകരറിചട  ഫറിനപ്പോൻസട  ഓഫകീസര്  മപ്പോതമപ്പോണട
ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന്നതട.   നറിയമസഭപ്പോ  ലസക്രപടററിയററിൽനറിനസം മുൻകൂടറി  അററിയറിചപ്രകപ്പോരസം
നടെത്തെലപടുന്നതുസം  ജനപ്രതറിനറിധറികളുസം  ഭരണ  വകുപട  ലസക്രടററിമപ്പോര്  ഉള്ലപലടെയുള്ള
ഉന്നതതല  ഉപദദപ്പോഗസരുസം  പലങ്കടുക്കുന്നതുമപ്പോയ  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിപയപ്പോഗത്തെറിൽ
പലങ്കടുക്കുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുകയറിലലന്ന വറിവരസം സമറിതറിലയ മുൻകൂടറി അററിയറിക്കുകപയപ്പോ,
ആയതറിനട മലറലന്തങ്കറിലുസം ഉചറിതമപ്പോയ ബദൽ സസംവറിധപ്പോനസം ഏര്ലപടുത്തുകപയപ്പോ ലചയപ്പോത്തെ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലപപ്പോടെറിൽ  സമറിതറി
കടുത്തെ അതൃപറി പരഖലപടുത്തുന. പമലറിൽ ഇത്തെരസം വകീഴ്ചകള് ആവര്ത്തെറികരുലതന്നട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന്നപതപ്പോപടെപ്പോപസം പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറിൽ
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഇടെലപടട   ആവശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം
നൽകണലമന്നട സമറിതറി ബനലപട ഭരണ വകുപ്പുകപളപ്പോടെട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക 

സസ്വപ്പോശ്രയ  സപ്പോപനങ്ങളുലടെ  കണക്കുകള്  ഉള്ലപടുത്തുന്നറില-മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

സസ്വപ്പോശ്രയ  സപ്പോപനങ്ങളുലടെയുസം  സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെയുസം  കണക്കുകള്
ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലത തയപ്പോറപ്പോകറിയ മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ 2011-2012, 2012-
13,  2013-2014  വര്ഷങ്ങളറിലല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  റകീകപ്പോസട  ലചയ്തട  ഓഡറിററിനട
സമര്പറിക്കുവപ്പോൻ  16-5-2014-ൽ  സര്കപ്പോര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപയപ്പോടെട  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന
(34859/ബറി.1/13/ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസസം).  വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് ഏകകീകരറിക്കുന്നതറിനട  ഒരു
സ്കകീസം  ഓഫട  കൺപസപ്പോളറിപഡഷൻ  തയപ്പോറപ്പോകണലമനസം  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.
കൺപസപ്പോളറിപഡഷലന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഒരു ഏകകീകൃത കപ്പോസറിഫറിപകഷൻ (പമജര് ലഹഡട, സബട
പമജര് ലഹഡട, കമനര് ലഹഡട) തയപ്പോറപ്പോകപ്പോലത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിലവറിലുള്ള സമ്പ്രദപ്പോയസം
തുടെരുകയപ്പോണട ലചയ്യുന്നതട.
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[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.8]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

98.  സസ്വപ്പോശ്രയ  സപ്പോപനങ്ങളുലടെയുസം  സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെയുസം  കണക്കുകള്
ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലത തയപ്പോറപ്പോകറിയ എസം. ജറി. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ 2011-12, 2012-13, 2013-
14 വര്ഷങ്ങളറിലല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് റകീകപ്പോസട ലചയ്തട ഒപ്പോഡറിററിനട സമര്പറികണലമന്ന
സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിപന്മേല്  സസ്വകീകരറിച  നടെപടെറികള്  സസംബനറിചട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരസം  2011-12  മുതല്  2015 -16  വലരയുള്ള
വര്ഷങ്ങളറിലല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറില്  സസ്വപ്പോശ്രയ  സപ്പോപനങ്ങളുലടെ  കണക്കുകള്കൂടെറി
ഉള്ലപടുത്തെറി  റകീകപ്പോസട  ലചയ്തട  സമര്പറിചറിട്ടുലണനസം  2016-17 വര്ഷത്തെറിലല  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  ഇക്കൗ  മപ്പോസസംതലന്ന  ഓഡറിററിനട  സമര്പറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം  ഫറിനപ്പോന്സട
ഒപ്പോഫകീസര് അററിയറിച്ചു. 

99.  ഇക്കൗ  വര്ഷസം  മുതല്  ലസല്ഫട  ഫറിനപ്പോന്സറിസംഗട  സപ്പോപനങ്ങള്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം  പുറത്തുപപപ്പോകുന്നതുലകപ്പോണട  2017-2018  മുതല്  വകീണ്ടുസം
പഴയതുപപപ്പോലല  സസ്വപ്പോശ്രയസപ്പോപനങ്ങളുലടെ  കണക്കുകള്  ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലതയുള്ള
അകക്കൗണടസട  ആകുസം  സമര്പറിപകണറി  വരുന്നലതനസം  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് വദക്തമപ്പോകറി. സമറിതറി മറുപടെറി അസംഗകീകരറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

100.  സസ്വപ്പോശ്രയ  സപ്പോപനങ്ങളുലടെയുസം  സറിരനറിപകപങ്ങളുലടെയുസം  കണക്കുകള്
ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലത തയപ്പോറപ്പോകറിയ എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  2011-12,  2012-13,
2013-2014  എന്നകീ വര്ഷങ്ങളറിലല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള് റകീകപ്പോസട  ലചയ്തട  ഒപ്പോഡറിറട
വകുപറിനട  സമര്പറികണലമന്ന  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ
അപ്രകപ്പോരസം  പ്രവര്ത്തെറിചറിട്ടുലണനസം  2016-2017  വര്ഷലത്തെ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്
2017  ലസപ്റസംബററിൽതലന്ന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമര്പറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം  2017
മുതല് സസ്വപ്പോശ്രയ സപ്പോപനങ്ങലള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ അധറികപ്പോര പരറിധറിയറിൽനറിനസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോൽ  2017-2018  മുതൽ  സസ്വപ്പോശ്രയസപ്പോപനങ്ങളുലടെ കണക്കുകള്
ഉള്ലപടുത്തെപ്പോലതയുള്ള  അകക്കൗണടസട  ആകുസം  സമര്പറിപകണറിവരുന്നലതനമുള്ള
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ   ഫറിനപ്പോന്സട  ഒപ്പോഫകീസറുലടെ  മറുപടെറി  അസംഗകീകരറിക്കുന്നപതപ്പോലടെപ്പോപസം
വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  ഏകകീകരറിക്കുന്നതറിനട   സ്കകീസം  ഓഫട  കൺപസപ്പോളറിപഡഷൻ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറികള്  സസ്വകീകരറികണലമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറിക

നറിയമവറിരുദമപ്പോയറി  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്  യപഥഷ്ടസം  ആരസംഭറിചറിരറിക്കുന-പകരള
ആപരപ്പോഗദ ശപ്പോസ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

2010-ലല  പകരള  ആപരപ്പോഗദ  ശപ്പോസ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമസം  64(2)  പ്രകപ്പോരസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ നറിധറിയറിലുള്ള എലപ്പോ പണവസം ട്രഷററിയറിപലപ്പോ സര്കപ്പോരറിലന മുൻകൂടറിയുള്ള
അസംഗകീകപ്പോരപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  പസറട  ബപ്പോങ്കട  ഓഫട  ഇന്തദയറിപലപ്പോ  അതറിലന
അപസപ്പോസറിപയറ്റുകളറിപലപ്പോ സര്കപ്പോര് നറിശ്ചയറിക്കുന്ന പരറിധറിവലര സൂകറിപകണതപ്പോണട.

16-1-2013,  24-4-2013  തകീയതറികളറിലല  6827/ലക.യു.എചട.എസട./ഫറിൻ/ഓഡറിറട
എൻകസ്വയററി/2012  കത്തുകള്  പ്രകപ്പോരസം  10  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്  നറിലവറിലുള്ളതപ്പോയറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഓഡറിററിലന  അററിയറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോൽ  ആലക  എത  അകക്കൗണ്ടുകള്,
എവറിലടെലയലപ്പോസം, ആരുലടെലയപ്പോലക അധറികപ്പോരത്തെറിൻകകീഴറിൽ നറിലവറിലുണട എനറപറികപ്പോൻ
ഓഡറിററിനട  കഴറിഞ്ഞറിടറില.  സര്കപ്പോര്  അനമതറിയറിലപ്പോലത  തലന്ന  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്
യപഥഷ്ടസം  ആരസംഭറിചറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചരദത്തെറിൽ  ലവളറിലപടുത്തെറിയ  വറിവരങ്ങളുലടെ  കൃതദത
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പരഖകളുസം  സപ്പോകദലപടുത്തെലുകളുസം
മതറിയപ്പോകപ്പോത്തെ സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണുള്ളതട.

ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണട  തുറകപ്പോൻ  മുൻകൂര്  അനമതറിക്കു  പവണറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
അപപകറിക്കുകപയപ്പോ അനവപ്പോദസം ലഭറിക്കുകപയപ്പോ ലചയ്തറിടറില. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 7-12-2009-നട
നറിലവറിൽവരുന്നതറിനട  മുമ്പട  പ്രപ്പോരസംഭ  നടെപടെറികള്കട  നറിയുക്തനപ്പോയ ലസ്പെഷദൽ ഓഫകീസര്
ആരസംഭറിചറിരുന്ന  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണറിനട  മപ്പോതമപ്പോണട  സപ്പോപങ്കതറികമപ്പോലയങ്കറിലുസം  സര്കപ്പോര്
അനമതറിയുള്ളതട.  ഈ വറിഷയത്തെറിൽ ഓഡറിററിനട രജറിസപ്പോര് നൽകറിയ മറുപടെറി  "it  is not
practical to approach Government every time we want to create a fund envisaged
in the Act, on account of increasing  activities”  എന്നപ്പോണട.  നറിയമസം അവരവര്കട
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോകുന്നറിടെപത്തെപ്പോളസംമപ്പോതസം  അനസരറിപകണതപ്പോലണന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോധറികൃതരുലടെ
നറിലപപ്പോടെട സസ്വകീകരറികപ്പോവന്നതല. 

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.2.9]

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട സര്കപ്പോര് നൽകറിയ മറുപടെറി അനബനസം II ആയറി പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

101. 2010-ലല പകരള ആപരപ്പോഗദ ശപ്പോസ സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിയമസം  64(2)  പ്രകപ്പോരസം
സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിധറിയറിലുള്ള എലപ്പോ പണവസം ട്രഷററിയറിപലപ്പോ സർകപ്പോരറിലന മുന്കൂടറിയുള്ള
അസംഗകീകപ്പോരപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  പസറട  ബപ്പോങ്കട  ഓഫട  ഇന്ഡദയറിപലപ്പോ  സർകപ്പോർ  നറിശ്ചയറിക്കുന്ന
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പരറിധറിവലര  സൂകറികപ്പോവന്നതപ്പോലണന്നറിരറിലക പകരള ആപരപ്പോഗദ  ശപ്പോസ സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല
സർകപ്പോരറിലന  മുന്കൂർ  അനമതറി  വപ്പോങ്ങപ്പോലത  യപഥഷ്ടസം  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്
ആരസംഭറിക്കുനലവന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമ ർശലത്തെക്കുററിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ.
പകനസർകപ്പോരറിലന ഓപരപ്പോ പുതറിയ സ്കകീമുകള് നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന സപ്പോഹചരദത്തെറിലുസം പുതറിയ
ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്  തുടെപങ്ങണതപ്പോയറി  വരുനലണനസം  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഒരു
സസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനമലണന്ന കപ്പോരണത്തെപ്പോലപ്പോവണസം അകക്കൗണ്ടുകള് ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനട
സർകപ്പോർ അനമതറി വപ്പോങ്ങപ്പോതറിരുന്നലതനസം ഭരണ വകുപട ലസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു. 

102.  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് സസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനമപ്പോലണന്ന കപ്പോരണത്തെപ്പോല് അവർ
സർകപ്പോർ നറിയമങ്ങള് പപ്പോലറിക്കുന്നറില എന്നട പറയുന്നതറിലന ഒരറികലുസം നദപ്പോയകീകരറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയറിലലനസം  ഇതട  ഒരു  ഒറലപട  സസംഭവമലലനസം  പകരളത്തെറിലല
സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളലപ്പോസംതലന്ന തങ്ങളുലടെ പണമറിടെപപ്പോടുമപ്പോയറി ബനലപട വറിഷയങ്ങളറില്
ഇപത  നറിലപപ്പോടെട  തലന്നയപ്പോണട  സസ്വകീകരറിക്കുന്നലതനസം  അവരുലടെ  അകക്കൗണ്ടുകള്പപപ്പോലുസം
മറപ്പോരുസം  പരറിപശപ്പോധറിപകണ  എന്ന  നറിലപപ്പോടെപ്പോണട  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ലപപ്പോതുലവ
കകലകപ്പോള്ളുന്നലതനസം അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി പകരള ആപരപ്പോഗദ ശപ്പോസ സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല
നറിലവറില്  ഏലതലപ്പോസം  ബപ്പോങ്കുകളറില്  എത  അകക്കൗണ്ടുകള്  വകീതമപ്പോണട  നറിലനറിർത്തെറി
പപപ്പോരുന്നതട എന്നതറിലന സസംബനറിച വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ആരപ്പോഞ. 

103.  പസറട  ബപ്പോങ്കട  ഓഫട  ഇന്തദയുലടെ  KUHS  (Kerala  University  for  Health
Science) ബപ്പോഞറില് ഒരു SWIFT നമ്പരറിനകകീഴറില് 13 അകക്കൗണ്ടുകളപ്പോണട സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല
നറിലവറില്  നറിലനറിർത്തുന്നലതനസം  അകക്കൗണടസട  ട്രപ്പോന്സ്പെരനപ്പോക്കുവപ്പോന് പവണറിയപ്പോണട
പ്രധപ്പോനമപ്പോയുസം അങ്ങലന ലചയ്തറിരറിക്കുന്നലതനസം  എകപ്പോസം ഫകീ കളകന്,  അഫറിലറിപയഷൻ
ഫകീ  കളകന്,  സ്റ്റുഡനടസട  രജറിപസഷന്  ഫകീസട,  ചറില  പപ്പോർകറിസംഗട  അകക്കൗണ്ടുകള്,
ഇന്കസംടെപ്പോകട,  വപ്പോറട പപലമനട  തുടെങ്ങറിയവയപവണറിയുള്ള അകക്കൗണ്ടുകളപ്പോണട ഇവലയനസം പ്രസ്തുത
അകക്കൗണ്ടുകളുമപ്പോയറി ബനലപട  പരഖകള്  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  സൂകറിചറിട്ടുലണനസം  മറട
ബപ്പോങ്കുകളറില്  തുടെങ്ങറിയറിരുന്ന  അകക്കൗണ്ടുകലളലപ്പോസം  പകപ്പോസട  ലചയ്തറിട്ടുലണനസം  നറിലവറില്
എസട.ബറി.ഐ.  KUHS  ബപ്പോഞറിലുസം  ട്രഷററിയറിലുസം  മപ്പോതമപ്പോണട  അകക്കൗണ്ടുകള്
നറിലനറി ർത്തെറിപപപ്പോരുന്നലതനസം സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ലഡപഡ്യൂടറി രജറിസപ്പോർ അററിയറിച്ചു.  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമർശവമപ്പോയറി ബനലപടട ഓഡറിറട വകുപറിനട രജറിസപ്പോർ നല്കറിയ മറുപടെറി ''It is
not  practical  to  appraoch  Government  every  time,  we  want  to  create  a  fund
envisaged in the Act on account of increasing activities''  എന്നപ്പോലണന്നട നറിരകീകറിച
സമറിതറി  നറിയമസഭ  പപ്പോസ്സപ്പോക്കുന്ന  നറിയമങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുന്നതറിനട  മറട  സർകപ്പോർ
സപ്പോപനങ്ങള്ലകന്നപപപ്പോലല സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം ബപ്പോദദതയുലണന്നറിരറിലക തങ്ങളുലടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച  ഗുരുതരമപ്പോയ  വകീഴ്ചലയ  നദപ്പോയകീകരറിച്ചുലകപ്പോണട   മറുപടെറി  നലറിയ



39

സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  മുന്രജറിസപ്പോറുലടെ  ധറികപ്പോരപരമപ്പോയ  നറിലപപ്പോടെറില്  കടുത്തെ  അതൃപറി
പരഖലപടുത്തുകയുസം   സർകപ്പോരറിപനപ്പോടുള്ള  അവപഹളനമപ്പോയറി  മപ്പോതപമ  പ്രസ്തുത  മറുപടെറിലയ
കണകപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവന്നട അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുസം ലചയ.  

104.  സർകപ്പോർ  നറിയമപ്രകപ്പോരസം  ട്രഷററിക്കുപുറലമ  മറട  ബപ്പോങ്കുകളറില്  പണസം
നറിപകപറിക്കുന്നപകസം  അതട  സർകപ്പോർ  അനമതറിപയപ്പോലടെയുസം  സർകപ്പോർ  നറിശ്ചയറിക്കുന്ന
പരറിധറിക്കുള്ളറിലുമപ്പോകണലമനമറിരറിലക സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല ഏലതങ്കറിലുസം ഉപദദപ്പോഗസന്
അപപക  നല്കുന്നപകസം  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പപരറില്  അകക്കൗണട  തുടെങ്ങുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുലമന്ന അപകടെകരമപ്പോയ സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട  ആപരപ്പോഗദ  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്
നറിലനറില്ക്കുന്നലതനസം സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല ഭരണസമറിതറിയുലടെപപപ്പോലുസം അനമതറി പതടെപ്പോലതയപ്പോണട
പല ബപ്പോങ്കട അകക്കൗണ്ടുകളുസം തുടെങ്ങറിയറിരറിക്കുന്നലതനസം പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടർ  ചൂണറികപ്പോണറിചപപപ്പോള്  അകക്കൗണ്ടുകലളലപ്പോസം  പ്രപതദക  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി
ആരസംഭറിചവയപ്പോലണന്നപ്പോണട അററിയുവപ്പോന് സപ്പോധറിചലതനസം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമർശത്തെറിലന
ലവളറിചത്തെറിൽ സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില് നറിലനറിർത്തെറിപപപ്പോരുന്ന  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകളുലടെ
ലയലപ്പോസം പസറടലമനട അടെകമുള്ള പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിചട അവയറില് പ്രസക്തമപ്പോയവ മപ്പോതസം
നറിലനറിർത്തുന്നതറിനപവണ  നടെപടെറികള്  വകുപ്പുതലത്തെറില്   സസ്വകീകരറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം   അകക്കൗണ്ടുകള്
തുടെങ്ങുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ആവശദമപ്പോയ  നറിർപദ്ദേശങ്ങള്  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  നല്കുന്നതു
മപ്പോലണനസം ആപരപ്പോഗദവസം കുടുസംബപകമവസം വകുപട അഡകീഷണല് ചകീഫട ലസക്രടററി സമറിതറികട
ഉറപ്പുനലറി.

105.  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമങ്ങളറില്  അനശപ്പോസറിക്കുസംപ്രകപ്പോരമുള്ള  നറിബനനകള്
പപ്പോലറിച്ചുലകപ്പോണ്ടുസം സർകപ്പോർ അനമതറിപയപ്പോടുകൂടെറിയുസം മപ്പോതപമ സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് ട്രഷററികട
പുറലമയുള്ള  മറട  ബപ്പോങ്കുകളറില്  പമലറില്  അകക്കൗണ്ടുകള്  തുടെങ്ങപ്പോവൂലയനസം  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്
പ്രസ്തുത  നറിർപദ്ദേശസം  പപ്പോലറിക്കുനപണപ്പോലയന്നട  ഭരണ  വകുപട  നറിർബനമപ്പോയുസം  ഉറപട
വരുത്തെണലമനസം സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു. 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേൽ  ആപരപ്പോഗദവസം  കുടുസംബപകമവസം  വകുപട  ലഭദമപ്പോകറിയ
തുടെര്നടെപടെറിക്കുററിപട ചുവലടെ പചര്ക്കുന:

106.  സര്കപ്പോര്  അനമതറി  കൂടെപ്പോലത  13  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്  ആരസംഭറിച  പകരള
ആപരപ്പോഗദ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  നടെപടെറിയട  സര്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണസം  നൽകറിയറിട്ടുണട.
കൂടെപ്പോലത  ടെറി  13  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകളുസം  പകപ്പോസട  ലചയ്തട  പ്രസ്തുത  ആവശദത്തെറിനപ്പോയറി
ററി.എസട.ബറി.  അകക്കൗണ്ടുകള്  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നറിശ്ചറിത  ലപ്രപ്പോപഫപ്പോര്മയറിൽ
ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിക്കുവപ്പോൻ പകരള ആപരപ്പോഗദ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര്കട  നറിര്പദ്ദേശസം
നൽകറിയറിട്ടുണട.



40

ഭരണ  വകുപറിലന  തുടെര്നടെപടെറി  കുററിപറിപന്മേലുള്ള  ഓഡറിറട  വകുപറിലന

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട ചുവലടെ പചര്ക്കുന : 

107.  സര്കപ്പോര് അനമതറികൂടെപ്പോലത  13  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള് ആരസംഭറിച നടെപടെറികട

ധനകപ്പോരദ  വകുപട  സപ്പോധൂകരണസം  നൽകറിലയന്നട  ആപരപ്പോഗദകുടുസംബപകമ  വകുപട  അണര്

ലസക്രടററി പകരള ആപരപ്പോഗദ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ 9-6-2018-ലല 207/ബറി1/2018/ആ.കു.വ.

നമ്പര് കത്തെട പ്രകപ്പോരസം അററിയറിചറിട്ടുണട. എന്നപ്പോൽ പ്രസ്തുത ഉത്തെരവറിലന പകര്പട ഓഡറിററിനട

ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില.

108.  13  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള് പകപ്പോസട  ലചയ്യുന്നതറിനട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക ബുദറിമുട്ടുകള്

ഉള്ളതറിനപ്പോൽ  ഈ  വറിവരസം  സര്കപ്പോരറിലന  ശ്രദയറിൽലപടുത്തെറി  പമൽഅകക്കൗണ്ടുകള്

നറിലനറിര്ത്തുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിച്ചുവരുനലണന്നട  പകരള  ആപരപ്പോഗദ

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് 2-3-2019-ലല 1722/2019/ഡറി2/ഫറിൻ-ജൻ/പക.ആ.സ. നമ്പര്

കത്തെട പ്രകപ്പോരസം ഓഡറിററിലന അററിയറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

109.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിധറിയറിലുള്ള  എലപ്പോ  പണവസം  ട്രഷററിയറിപലപ്പോ

സര്കപ്പോരറിലന  മുൻകൂര്  അനമതറിപയപ്പോലടെ  എസട.ബറി.ഐ.യറിപലപ്പോ  സര്കപ്പോര്

നറിശ്ചയറിക്കുന്ന പരറിധറിവലര സൂകറികപ്പോവന്നതപ്പോലണന്ന സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ നറിയമത്തെറിനട

വറിരുദമപ്പോയറി  പകരള  ആപരപ്പോഗദ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  സര്കപ്പോരറിലന മുൻകൂര്  അനമതറി

വപ്പോങ്ങപ്പോലത  യപഥഷ്ടസം  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്  ആരസംഭറിചറിരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി

നറിരകീകറിക്കുന.  പകന  പദതറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിലന  ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട  പുതറിയ

അകക്കൗണ്ടുകള്  തുടെപങ്ങണറിവരുന്നലതനസം ഒരു  സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനമപ്പോലണന്ന

കപ്പോരണത്തെപ്പോലപ്പോവണസം  അതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിലന  മുൻകൂര്  അനമതറി  പതടെപ്പോതറിരുന്നലതനമുള്ള

ഭരണ വകുപറിലന വറിശദകീകരണസം സമറിതറി  അസംഗകീകരറിക്കുന്നറില.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്

സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോലണന്ന  കപ്പോരണത്തെപ്പോല്  നറിലവറിലുള്ള  നറിയമങ്ങള്

പപ്പോലറിപകണതറില  എന്ന  നറിലപപ്പോടെറിലന  ഒരറികലുസം  നദപ്പോയകീകരറിക്കുവപ്പോൻ

സപ്പോധറിക്കുകയറിലലന്നനസം  ഇതട  ഒരു  ഒറലപട  സസംഭവമലലനസം  സസംസപ്പോനലത്തെ

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളലപ്പോസം തങ്ങളുലടെ പണമറിടെപപ്പോടുകളുമപ്പോയറി ബനലപട വറിഷയങ്ങളറില് ഇപത

നറിലപപ്പോടെട തലന്നയപ്പോണട സസ്വകീകരറിച്ചുവരുന്നലതനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന. 
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110. സര്കപ്പോര്  അനമതറി  കൂടെപ്പോലത  തുടെങ്ങറിയ  13  ബപ്പോങ്കട  അകക്കൗണ്ടുകള്ക്കുസം

സര്കപ്പോരറിലന  സപ്പോധൂകരണസം  ലഭറിചതപ്പോയറി  ഭരണ  വകുപട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലചയലവങ്കറിലുസം

അതുമപ്പോയറി  ബനലപട  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലലന്നട  ഓഡറിറട 

വകുപട അററിയറിചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോൽ സപ്പോധൂകരണസം ലഭറിചതട  സസംബനറിച പരഖകള്  2

മപ്പോസത്തെറിനകസം ഓഡറിറട  വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി ആവശദലപടുന. 

111.  സര്കപ്പോര്  അനമതറി  കൂടെപ്പോലത  ആരസംഭറിച  ബപ്പോങ്കട അകക്കൗണ്ടുകള്കട

സപ്പോധൂകരണസം  ലഭറിച  സപ്പോഹചരദത്തെറിലുസം  സുതപ്പോരദത  ലകദമപ്പോകറി  ആരസംഭറിചറിട്ടുള്ള

അകക്കൗണ്ടുകള്  അവസപ്പോനറിപറിക്കുന്നതട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമലലന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ

അധറികൃതര്  അററിയറിചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുസം  ഭപ്പോവറിയറിൽ  ഇത്തെരസം  വകീഴ്ചകള്

ആവര്ത്തെറികരുലതന്ന  തപ്പോകകീപതപ്പോലടെ  പ്രസ്തുത  അകക്കൗണ്ടുകള്  നറിലനറിര്ത്തെപ്പോവന്നതപ്പോലണന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.  

112.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമങ്ങളറിലല  നറിബനനകള്  പപ്പോലറിച്ചുലകപ്പോണ്ടുസം

സര്കപ്പോരറിലന  മുൻകൂര്  അനമതറിപയപ്പോടുകൂടെറിയുസം  മപ്പോതപമ  ട്രഷററി  ഒഴറിലക  മറട

ബപ്പോങ്കുകളറിൽ  അകക്കൗണ്ടുകള്  തുടെങ്ങപ്പോവൂ  എന്ന  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം   നൽകണലമനസം  അതട  പപ്പോലറികലപടുനപണപ്പോലയന്നട  നറിര്ബനമപ്പോയുസം

ഉറപ്പുവരുത്തെണലമനസം  ഇതറില് വകീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്ലകതറിലര ബനലപട വകുപ്പുകള്

ശക്തമപ്പോയ നടെപടെറികള് സസ്വകീകരറികണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

ബജറട രൂപകീകരണസം/നറിയന്ത്രണസം ഫലപ്രദമല

ബജറട രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട സസ്വന്തമപ്പോയറി ബജറട ചടങ്ങളറില.

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമങ്ങളറിലലയുസം,  സപ്പോറഡ്യൂട്ടുകളറിലലയുസം  പകരള  ബജറട  മപ്പോനസ്വലറിപലയുസം

വദവസകലളയപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് ആശ്രയറിക്കുന്നതട. 

ഭൂരറിഭപ്പോഗസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദപബപ്പോധപത്തെപ്പോലടെയല  ബജറ്റുകള്

തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട.  പ്രതകീകറിതവസം  യഥപ്പോര്ത്ഥവമപ്പോയ  വരവട/ലചലവകള്  തമറിൽ

വളലരയധറികസം അന്തരസം ഉണപ്പോകുന.  വറിശദവറിവരസം അനബനസം 10.1, 10.2  എന്നറിവയറിൽ

പചര്ക്കുന. 

314/2021.
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അനബനസം   10.1

പ്രതകീകറിതവസം യഥപ്പോര്ത്ഥവമപ്പോയ വരവകളുലടെ അന്തരസം

സര്വ്വക-
ലപ്പോശപ്പോല വര്ഷസം ഫണട

പ്രതകീകറിത 
വരവട 
(പകപ്പോടെറിയറില്)

യഥപ്പോര്ത്ഥ 
വരവട 
(പകപ്പോടെറിയറില്)

 വദതദപ്പോസസം
(പകപ്പോടെറിയറില്)

വദതറിയപ്പോനസം
(ശതമപ്പോനസം)

1 2 3 4 5 6 7

പകരള 
കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വക
ലപ്പോശപ്പോല

2011-12 പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

140 128.12 11.98 8.55% 
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 45.03 44.47 0.56 1.24% 
കുറവട

തനതട 19.45 40.25 20.8 106.94% 
അധറികസം

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

- 14.28 - -

2011-13 പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

181.02 151.02 30 16.57% 
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 55.03 54 1.03 1.87% 
കുറവട

തനതട 36.11 23.8 12.31 34.09% 
കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

- 12.31 - -

കണ്ണൂര് 
സര്വ്വക
ലപ്പോശപ്പോല

2012-13 തനതട ഫണട 20.62 24.43 3.81 18.48% 
അധറികസം

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

10.98 13.41 2.42 22.04% 
അധറികസം

പപ്പോന് ഫണട 15.9 23.35 7.45 46.86% 
അധറികസം

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

1.79 1.4 0.39 21.79% 
കുറവട
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2013-14 തനതട ഫണട 24 28.84 4.84 20.17% 
അധറികസം

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

13 15.62 2.62 20.15% 
അധറികസം

പപ്പോന് ഫണട 32.35 19.68 12.67 39.17% 
കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

3 1.04 1.96 65.33% 
കുറവട

ശ്രകീ. 
ശങ്കരപ്പോ
ചപ്പോരദ 
സസംസ്കൃത
സര്വ്വക
ലപ്പോശപ്പോല

2012-13 തനതട ഫണട 1.32 1.16 0.15 11.36% 
കുറവട

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

30 22.8 7.2 24% കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 20.51 14.89 5.61 27.35% 
കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

1.49 1.25 0.23 15.43% 
കുറവട

2013-14 തനതട ഫണട 1.38 1.56 0.18 13.04% 
അധറികസം

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

32.18 35.68 3.5 10.88% 
അധറികസം

പപ്പോന് ഫണട 20.51 14.89 5.61 14.64% 
കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

1.49 1.25 0.23 84.14% 
കുറവട

മഹപ്പോത
ഗപ്പോനറി 
സര്വ്വക
ലപ്പോശപ്പോല

2012-13 പപ്പോന് ഫണട 20 14 6 30% കുറവട

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

60 45.28 14.72 24.53% 
കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

57.07 13.45 43.61 76.42% 
കുറവട
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2013-14 പപ്പോന് ഫണട 41 18.5 22.5 54.88% 
കുറവട

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

70 39.9 30.1 43% കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

77.8 13.66 64.14 82.44% 
കുറവട

പകരള 
ഫറിഷറകീസട
സമുദ്ര
പഠന 
സര്വ്വക
ലപ്പോശപ്പോല

2012-13 തനതട ഫണട കണകപ്പോ
കറിയറിടറില

0.53 - -

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

കണകപ്പോ
കറിയറിടറില

6.21 - -

പപ്പോന് ഫണട കണകപ്പോ
കറിയറിടറില

12 - -

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

കണകപ്പോ
കറിയറിടറില

2 - -

2013-14 തനതട ഫണട 0.41 0.99 0.58 141.46% 
അധറികസം

പനപ്പോണ് പപ്പോന്
ഫണട

15.87 7.45 8.42 53.056% 
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 67.32 14.42 52.9 78.58% 
കുറവട

ഇയര് 
മപ്പോര്കടഡട 
ഫണട

2 - 2 100% 
കുറവട
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   അനബനസം    10.2

പ്രതകീകറിതവസം യഥപ്പോര്ത്ഥവമപ്പോയ ലചലവകളുലടെ അന്തരസം

സര്വ്വ
കലപ്പോ
ശപ്പോല വര്ഷസം ഫണട

പ്രതകീകറിത
ലചലവട

(പകപ്പോടെറിയറില്)

യഥപ്പോര്ത്ഥ
ലചലവട

(പകപ്പോടെറിയറില്)

 വദതദപ്പോ
സസം

(പകപ്പോടെറി
യറില്)

വദതറിയപ്പോനസം
(ശതമപ്പോനസം)

1 2 3 4 5 6 7

പകരള
കപ്പോര്
ഷറിക
സര്വ്വ
കലപ്പോ
ശപ്പോല

2011-12 പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

198.98 169.93 29.05 14.59%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 63.04 37.32 25.72 40.8% കുറവട

ഇയര്
മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

- 11.19 1.7 -

2011-13 പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

222.21 175.53 46.68 21% കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 103.59 41.71 61.88 59.73%
കുറവട

ഇയര്
മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

- 13.77 - -

കണ്ണൂരട

 

സര്വ്വ
കലപ്പോ
ശപ്പോല

2011-12 പനപ്പോണ്
പപ്പോന്+

തനതട ഫണട

38.66 32.02 6.64 17.18%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 46.99 25.89 21.1 44.9%
അധറികസം

ഇയര്
മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

2.35 1.6 0.75 31.91%
കുറവട
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2013-14

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട  +
തനതട ഫണട

43.27 38.15 5.12 11.83%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 62.82 27.42 35.4 56.35%
കുറവട

ഇയര് മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

3.2 1.29 1.91 59.69%
കുറവട

ശ്രകീ 
ശങ്കരപ്പോ
ചപ്പോരദ 
സസംസ്കൃത
സര്വ്വ
കലപ്പോ
ശപ്പോല

2012-13 തനതട ഫണട ലഭദമല - - -

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

36.44 32.02 4.42 12.13%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 15.13 10.02 5.1 33.7%
കുറവട

ഇയര് മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

1.49 1.29 0.19 12.75%
കുറവട

2013-14 തനതട ഫണട ലഭദമല - - -

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

45.61 32.57 13.04 28.59%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 11.49 5.69 5.8 50.45%
കുറവട

ഇയര് മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

5.55 1.14 4.4 79.27%
കുറവട

മഹപ്പോ
തഗപ്പോ
നറി
സര്വ്വ
കലപ്പോ
ശപ്പോല

2012-13 പപ്പോന് ഫണട 31.52 17.84 13.68 43.4%
കുറവട

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

84.37 96.42 12.05 14.28%
അധറികസം

ഇയര് മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

58.25 18.92 39.33 67.5%
കുറവട
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2013-14

പപ്പോന് ഫണട 62.86 14 48.86 77.7%
കുറവട

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

103.61 127.08 23.46 22.6%
അധറികസം

ഇയര്
മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

78.98 13.86 65.12 82.4%
കുറവട

പകരള
ഫറിഷ
റകീസട
സമുദ്ര
പഠന
 സര്വ്വ
കലപ്പോ
ശപ്പോല

2012-13

തനതട ഫണട കണകപ്പോകറി
യറിടറില

0.59 - -

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

10.33 4.78 5.55 53.7%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 11.89 4.31 7.58 63.75%
കുറവട

ഇയര്
മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

കണകപ്പോകറി
യറിടറില

2 - -

2013-14

തനതട ഫണട 0.5 0.06 0.44 86.87%
കുറവട

പനപ്പോണ്  പപ്പോന്
ഫണട

15.88 7.43 8.45 53.7%
കുറവട

പപ്പോന് ഫണട 67.32 9.47 57.85 85.9%
കുറവട

ഇയര്
മപ്പോര്കടഡട
ഫണട

2 - 2 100%
കുറവട

 [പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.3] 

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട സര്കപ്പോര് നൽകറിയ മറുപടെറി അനബനസം II ആയറി പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 
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113.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  ബജററില്  പ്രതകീകറിതവസം
യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദവമപ്പോയ  വരവട/ലചലവട  കണക്കുകള്  തമറില്  വളലരയധറികസം  അന്തരസം
ഉണപ്പോകുന്നതട സസംബനറിചട സമറിതറി വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ
ബജറട സര്കപ്പോര് ബജററിനട മുന്പപയപ്പോണട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം അടുത്തെ വര്ഷപത്തെയട ഇത
തുക  ആവശദമപ്പോലണന്നട  കപ്പോണറിചട  സര്കപ്പോരറിപലകട   അപപക  നല്കറി  അതറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് അതയുസം വരവട ലഭറിക്കുലമന്ന പ്രതകീകയറിലപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ബജറട
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നലതനസം എന്നപ്പോല് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട ലഭറിക്കുന്ന പദതറി/ പദതറിപയതര
ഗ്രപ്പോന്റുകള്  എപപപ്പോഴസം  ആവശദലപടുന്നതറിപനകപ്പോള്  കുറവപ്പോയറിരറിക്കുലമനസം  അതറിനപ്പോല്
പദതറി/പദതറിപയതര ഗ്രപ്പോന്റുകളറിലപ്പോണട മുഖദമപ്പോയുസം വദതദപ്പോസസം വന്നറിരറിക്കുന്നലതനസം മറട
എസറിപമറ്റുകളറില്  വദതദപ്പോസസം  കുറവപ്പോലണനസം  സര്കപ്പോര്  ബജറ്റുമപ്പോയറി  പ്രകീ-എസറിപമറട
ലചയ്യുവപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് പ്രതകീകറിതവസം യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദവമപ്പോയ കണക്കുകള് തമറില്
അന്തരസം ഉണപ്പോകുന്നതട സസ്വപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോലണനസം ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു. 

114.  സസംസപ്പോന ബജററില് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട വകയറിരുത്തുന്ന തുക അവരുലടെ
പ്രതകീകറിത കണക്കുകലളകപ്പോള് കുറവപ്പോയറിരറിക്കുലമനസം പ്രസ്തുത കമറി നറികത്തുന്നതറിനട 121
പകപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ  അപപകയപ്പോണട  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില്
നല്കറിയറിരറിക്കുന്നലതനസം  ഒരു  സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനലമന്ന  നറിലയറില്  രൂപകീകരറിപകണ
ആഭദന്തര  വരുമപ്പോനസം  രൂപകീകരറിക്കുവപ്പോന്   എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  നറിലവറില്
സപ്പോധറിക്കുന്നറിലലനസം എ.ലഎ.സറി.ററി.ഇ./യു.  ജറി.  സറി.  മപ്പോനദണങ്ങള് പപ്പോലറികപ്പോലത ശമ്പള
വര്ദനവട  വരുത്തുന്നതുസം  സസ്വയസംഭരണമുപപയപ്പോഗറിചട  സസ്വപ്പോശ്രയ  സപ്പോപനങ്ങളറില്
ലപ്രപ്പോപമപ്പോഷനകള്  നല്കുന്നതുലമലപ്പോമപ്പോണട  ഇതറിനട  കപ്പോരണലമനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
വകുപട ലസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു. 

115. പരകീകപ്പോ നടെത്തെറിപട, വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകളുലടെ തയപ്പോറപ്പോകല്, ഹഡ്യൂമന് ററിപസപ്പോഴട
മപ്പോപനജ് ലമനട  തുടെങ്ങറിയവ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  കമ്പഡ്യൂടര്വല്കരറിപകണ  കപ്പോലസം
അതറിക്രമറിച്ചുലവങ്കറിലുസം  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല പല പമഖലകളറിലുസം മപ്പോനസ്വല് രകീതറി തലന്നയപ്പോണട
നറിലവറിലുസം  അവലസംബറിക്കുന്നലതന്നട  നറിരകീകറിച സമറിതറി  ആധുനറിക  സപ്പോപങ്കതറിക വറിദദ
ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തുന്നതറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്തലന്ന  മുന്കകലയടുകണലമനസം
അവര്കപ്പോവശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  സഹപ്പോയങ്ങളുസം  സര്കപ്പോരറിലന  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നട
ലഭദമപ്പോകണലമനസം ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ.

116.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ബഡ്ജറട
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിൽ  പമലറിൽ  കൂടുതൽ  ജപ്പോഗ്രത  പുലര്ത്തുന്നതപ്പോലണന്ന  പകരള
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതരുലടെ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗകീകരറിച്ചു.
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117.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശസം  ആപരപ്പോഗദ  ശപ്പോസ  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലലയക്കുററിചട  മപ്പോതമല

എലപ്പോ യൂണറിപവഴറിററികലളയുസംകുററിച്ചുസം ഓഡറിറട വകുപട കലണത്തെറിയറിട്ടുള്ള നഡ്യൂനതയപ്പോലണന്നട

സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുണപ്പോയറി.  സര്കപ്പോര്  ഗ്രപ്പോനട  വരുന്നതറിനട  മുന്പുതലന്ന

സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ബ ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുസം  ഗവണ്ലമനറില്നറിനസം  ഗ്രപ്പോനട  ലഭറികപ്പോലത

വരുകയുസം  ലചയ്യുപമ്പപ്പോള്  ബ ജററില്  പറഞ്ഞ  കപ്പോരദങ്ങള്കട  മലറപ്പോരു  തരത്തെറില്  തുക

കലണപത്തെണറിവരുന്നതപ്പോയുസം സമറിതറി നറിരകീകറിച്ചു.

118.  കപ്പോലറികറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  വപ്പോര്ഷറിക  ബജറട  രൂപകീകരണസം

നടെക്കുനലണങ്കറിലുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല സസ്വന്തമപ്പോയറി  ബജറട  ചടങ്ങള് രൂപകീകരറിചറിടറിലലന്നട

നറിരകീകറിച സമറിതറി ബജറട ചടങ്ങള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി രൂപകീകരറിചട ഓഡറിറട  വകുപട മുപഖന

സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട ആവശദലപട്ടു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

119.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  ബജററിൽ  പ്രതകീകറിതവസം  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദവമപ്പോയ

വരവട/ലചലവട  കണക്കുകള്  തമറിൽ  വളലരയധറികസം  അന്തരസം  ഉണപ്പോകുനലവന്ന

ഓഡറിറട  വകുപറിലന  നറിരകീകണസം  ശരറിയപ്പോലണന്നട   സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.

സര്കപ്പോര് ബജററിനട മുന്പട തലന്ന സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് ബജറട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോൽ

സര്കപ്പോര്  ബജറ്റുമപ്പോയറി  പ്രകീ-എസറിപമറട  ലചയ്യുവപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോററിലലനസം

അകപ്പോരണത്തെപ്പോലപ്പോണട  പ്രതകീകറിതവസം  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദവമപ്പോയ  വരവട/ലചലവകള്  തമറില്

വളലരപയലറ  അന്തരസം  ഉണപ്പോകുന്നലതനമുള്ള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതരുലടെ  മറുപടെറി

സമറിതറി  അസംഗകീകരറിക്കുന.  എന്നറിരുന്നപ്പോൽത്തെലന്നയുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ബജറ്റുകളറിൽ

ഉള്ലപടുത്തുന്ന  കപ്പോരദങ്ങള്കപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  ഗ്രപ്പോനട  ലഭറികപ്പോലത  വരുപമ്പപ്പോള്  ഫണട

വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചരദമുണപ്പോകുലമന്നട  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.

അതറിനപ്പോൽ ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിലന അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ ബജറട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിൽ

കൂടുതൽ  ജപ്പോഗ്രത  പുലര്ത്തെണലമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  കൂടെപ്പോലത

സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളപ്പോനസം  സസ്വന്തമപ്പോയറി  ബജറട  ചടങ്ങള്

രൂപകീകരറിചറിടറിലലന്നട  സമറിതറിയട  പബപ്പോദദമപ്പോകുന.  സസ്വന്തമപ്പോയറി  ബജറട  ചടങ്ങള്

രൂപകീകരറികണലമന്ന  നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  നൽകണലമന്നട

സമറിതറി ബനലപട ഭരണ വകുപ്പുകപളപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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 ഓഡറിറട  ഖണറിക

ബജറട  തയപ്പോറപ്പോകറി  അസംഗകീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങൽ  –സമയപരറിധറി  പപ്പോലറിക്കുന്നറില-
മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

1997-ലല എസം.ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ സപ്പോറഡ്യൂടട,  അദദപ്പോയസം  6,  ഖണറിക 10  പ്രകപ്പോരസം
സറിൻഡറിപകറട ഓപരപ്പോ വര്ഷവസം ജനവരറി 1-നട മുൻപപ്പോയറി ധനകപ്പോരദ കമറിററി സമര്പറിക്കുന്ന
ലതപ്പോടടുത്തെ  വര്ഷലത്തെ  വരവട-ലചലവട  കണക്കുകള്  (ബജറട)  പരറിപശപ്പോധറിപകണതുസം
അസംഗകീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി  ചപ്പോൻസലര്കട  സമര്പറിപകണതുമപ്പോണട.  എന്നപ്പോൽ  എസം.ജറി.
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഈ  നടെപടെറിക്രമങ്ങളറിൽ  സമയനറിഷ്ഠ  പപ്പോലറികപ്പോത്തെതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.
2011-12-ലല  ബജറട  എസറിപമറട  സറിൻഡറിപകറട  അസംഗകീകരറിചതട  9-2-2011-ലുസം,
ബഹ. ചപ്പോൻസലര് അസംഗകീകരറിചതട  25-10-2011-ലുമപ്പോണട.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.3.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

120.  ബജറട  തയപ്പോറപ്പോകറി  അസംഗകീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറില്  എസം.ജറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
സമയപരറിധറി  പപ്പോലറിക്കുന്നറില  എന്ന  ഓഡറിറട  തടെസ്സത്തെറിപന്മേല്  സമറിതറി
വറിശദകീകരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2015-16  വലരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളറിലല  ബജറ്റുമപ്പോയറി
ബനലപടപ്പോണട  പ്രസ്തുത  അപപ്പോകത  നറിലനറിന്നറിരുന്നലതനസം  ധനകപ്പോരദ  കമറിററി
സമര്പറിക്കുന്ന  ബജറട പരറിപശപ്പോധറിചട  ചപ്പോന്സലറുലടെ  അസംഗകീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി
സമര്പറിപകണതട സറിന്ഡറിപകററിലന ചുമതലയപ്പോലണനസം സറിന്ഡറിപകറട തലത്തെറില് വന്ന
കപ്പോലതപ്പോമസസം മൂലമപ്പോണട സമയപരറിധറി പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന് കഴറിയപ്പോലത പപപ്പോയലതനസം ഇകപ്പോരദസം
സറിന്ഡറിപകററിലന  ശ്രദയറില്ലപടുത്തുകയുസം  ഇതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  2016-2017
വര്ഷലത്തെ  ബജറട സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്തലന്ന  തയപ്പോറപ്പോകറി  ബഹ.ചപ്പോന്സലറുലടെ
അസംഗകീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി സമര്പറിചറിട്ടുലണനസം ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു. 

121.  ഓപരപ്പോ  വര്ഷലത്തെയുസം  ബ ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  മുന്പപ്പോയറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല ഓപരപ്പോ വറിഭപ്പോഗങ്ങളുലടെയുസം ധനകപ്പോരദ  വറിഭപ്പോഗത്തെറിലന പ്രവര്ത്തെനസം
സസംബനറിചട  ലപപ്പോതുവപ്പോയുസം  അവ  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിലന  സസംബനറിച്ചുസം
റൂളനസരറിച്ചു  തലന്നയപ്പോപണപ്പോ  ധനകപ്പോരദ  വറിഭപ്പോഗസം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നതട  എന്നതറിലന
സസംബനറിച്ചുസം  വര്ഷത്തെറിലലപ്പോരറികലലങ്കറിലുസം  ററിവഡ്യൂ  നടെപത്തെണതട  അതദന്തപ്പോപപകറിത
മപ്പോലണനസം  അവ  കൃതദമപ്പോയറി  നടെത്തെറിയറിരുനലവങ്കറില്  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ലപടുന്നതറിനമുന്പപ  പമല്സൂചറിപറിച  പല  അപപ്പോകങ്ങളുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയതലന്ന
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പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുനലവനസം  അഭറിപ്രപ്പോയലപട  സമറിതറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല വറിവറിധ വറിഭപ്പോഗങ്ങളുലടെ പ്രവര്ത്തെനസം സസംബനറിചട   പ്രപതദകറിച്ചുസം
ധനകപ്പോരദ  സസംബനറിയപ്പോയ  വറിഷയങ്ങലളക്കുററിചട  വര്ഷത്തെറിലലപ്പോരറികലലങ്കറിലുസം  ററിവഡ്യൂ
പയപ്പോഗങ്ങള്  പചരണലമനസം  ഇവ  കൃതദമപ്പോയുസം  പപ്പോലറികലപടുനപണപ്പോലയന്നട  സര്കപ്പോര്
നറിര്ബനമപ്പോയുസം ഉറപ്പുവരുത്തെണലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

122.  ബജറട  തയപ്പോറപ്പോകറി  അസംഗകീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറില്  2015-2016 വര്ഷസം  വലര
മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല സമയപരറിധറി പപ്പോലറിചറിരുന്നറിലലനസം എന്നപ്പോൽ ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശലത്തെത്തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സറിന്ഡറിപകററിലന   ശ്രദയറില്ലപടുത്തുകയുസം
2016-17  വര്ഷലത്തെ  ബജറട  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്  സമര്പറിക്കുകയുസം  ലചയ്തറിട്ടുലണന്ന
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസറുലടെ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗകീകരറിക്കുന. 

123.  ഓപരപ്പോ  വര്ഷലത്തെയുസം  ബ ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  മുന്പപ്പോയറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല  വറിവറിധ  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുലടെയുസം  ധനകപ്പോരദ  വറിഭപ്പോഗത്തെറിലനയുസം
പ്രവര്ത്തെനസം  സസംബനറിചട   വര്ഷത്തെറിലലപ്പോരറികലലങ്കറിലുസം  അവപലപ്പോകനസം  നടെത്തുന്നതട
അതദന്തപ്പോപപകറിതമപ്പോലണനസം  അവ  കൃതദമപ്പോയറി  നടെത്തെറിയറിരുനലവങ്കറില്  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ലപടുന്നതറിനമുന്പപ  ധനമപ്പോപനജ് ലമന്റുമപ്പോയറി  ബനലപട  പല
അപപ്പോകങ്ങളുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുതലന്ന  പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുന
ലവനസം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.  അതറിനപ്പോൽ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല  വറിവറിധ
വറിഭപ്പോഗങ്ങളുലടെ  പ്രവര്ത്തെനസം  സസംബനറിചട   പ്രപതദകറിച്ചുസം  ധനകപ്പോരദ  സസംബനറിയപ്പോയ
വറിഷയങ്ങള്  ചടപ്രകപ്പോരമപ്പോപണപ്പോ  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതട  എന്നതട  സസംബനറിച്ചുസം
വര്ഷത്തെറിലലപ്പോരറികലലങ്കറിലുസം അവപലപ്പോകന പയപ്പോഗങ്ങള് പചരണലമന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതപരപ്പോടുസം  അവ  കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറികലപടുനപണപ്പോലയന്നട  നറിര്ബനമപ്പോയുസം  ഉറപട
വരുത്തെണലമന്നട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ധനകപ്പോരദ കമറിററികള് നറിഷറിയസം

പകരളത്തെറിലല  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറികസറിതറി  ഒട്ടുസം  തൃപറികരമല.
സപ്പോമ്പത്തെറിക  പരറിമറിതറികട  പരറിഹപ്പോരസം  കപ്പോണുന്നതറിപനപ്പോ,  അനപ്പോപരപ്പോഗദകരമപ്പോയ
പ്രവണതകള്കട തടെയറിടുവപ്പോപനപ്പോ ധനകപ്പോരദ കമറിററികള് ശ്രദറിക്കുന്നറില. 

ശ്രകീ ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട 5 അസംഗ ധനകപ്പോരദ കമറിററിയപ്പോണുള്ളതട.

1997-ലല ശ്രകീ ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ സപ്പോറഡ്യൂടട പ്രകപ്പോരസം ധനകപ്പോരദ കമറിററി
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ഒരു  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷത്തെറിൽ  ചുരുങ്ങറിയതട  നപ്പോലട  പയപ്പോഗലമങ്കറിലുസം  പചര്ന്നറിരറികണസം.

എന്നപ്പോൽ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല ധനകപ്പോരദ കമറിററി കഴറിഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളറിലപ്പോയറി ആലക  

6  പയപ്പോഗങ്ങള് മപ്പോതമപ്പോണട  പചര്ന്നറിട്ടുള്ളതട.  ബ ജറട  ചര്ചയപവണറി  മപ്പോതസം  പയപ്പോഗസം  കൂടെറിയ

ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറികനറില,  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്

എന്നറിവലയപററിലയപ്പോനസം പഠറിക്കുകപയപ്പോ,  സറിൻഡറിപകറട,  കവസട-ചപ്പോൻസലര് എന്നറിവര്കട

ധനപരമപ്പോയ കപ്പോരദങ്ങളറിൽ ഉപപദശസം നൽകുകപയപ്പോ ലചയ്തറില. 2012-13-ൽ ജകീവനകപ്പോരുലടെയുസം

അദദപ്പോപകരുലടെയുസം  ശമ്പളസം  നൽകുവപ്പോൻ  പണസം  ഇലപ്പോതപ്പോയപപപ്പോഴപ്പോണട  സപ്പോമ്പത്തെറിക

നറിലലയപററി  കമറിററി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതട.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഫണ്ടുകള്  വകമപ്പോററി  ലചലവട

ലചയ്യുന്നതുപപപ്പോലുസം  ധനകപ്പോരദകമറിററി  സറിൻഡറിപകററിലന  ശ്രദയറിൽലപടുത്തെറിയറില.

കമറിററിയറിൽ  നറികറിപമപ്പോയ  അധറികപ്പോരങ്ങള്  പ്രപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിലുസം  ധനമപ്പോപനജ് ലമനറിൽ

ഫലപ്രദമപ്പോയറി ഇടെലപടുന്നതറിലുസം ധനകപ്പോരദ കമറിററികട കഴറിഞ്ഞറിലപ്പോലയന്നട ഇതട വദക്തമപ്പോക്കുന.

6  അസംഗ  ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയപ്പോണട  പകരള  ഫറിഷറകീസട  സമുദ്ര  പഠന

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയള്ളതട.  ഗപവണറിസംഗട  കക്കൗണ്സറിലറിനപവണ  ഉപപദശസം  നൽകുക,

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ സപ്പോമ്പത്തെറികസറിതറി ആധപ്പോരമപ്പോകറി പുതറിയ തസറികകള് സൃഷ്ടറിക്കുന്നതട

സസംബനറിചട  ഗപവണറിസംഗട  കക്കൗൺസറിലറിനട  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള് നൽകുക എന്നറിവ

ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയുലടെ  കര്ത്തെവദങ്ങളപ്പോണട.  എന്നപ്പോൽ  ഇവ  നറിറപവറ്റുന്നതറിൽ  ധനകപ്പോരദ

കമറിററി ഗുരുതരമപ്പോയ വകീഴ്ച വരുത്തെറി.  നറിയമത്തെറിലുസം സപ്പോറഡ്യൂടറിലുസം മൂന്നട മപ്പോസത്തെറിലലപ്പോരറികൽ

പയപ്പോഗസം  പചരണലമന്നട  നറിഷ്കര്ഷറിചറിരറിപക  20-3-2013-നപശഷസം  25-3-2014  നപ്പോണട

ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  കൂടെറിയറിട്ടുള്ളതട.  ബജറട  പരറിഗണറിക്കുക  എന്നതലപ്പോലത

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ സപ്പോമ്പത്തെറിക സറിതറിലയ ബപ്പോധറിക്കുന്ന ഒരു വറിഷയത്തെറിലുസം ധനകപ്പോരദ

കമറിററി  ചര്ച  നടെത്തെറിയറിടറില.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  വപ്പോര്ഷറിക  കണകട  ധനകപ്പോരദ

കമറിററിയുലടെ  പരറിപശപ്പോധനയപശഷസം  ഗപവണറിസംഗട  കക്കൗൺസറിലറിലന  അസംഗകീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി

കവസട-ചപ്പോൻസലര് ഓഡറിററിനട  സമര്പറിപകണതപ്പോലണന്നട  നറിഷ്കര്ഷറിചറിട്ടുലണങ്കറിലുസം

നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  ഒനസം  പപ്പോലറികപ്പോലതയപ്പോണട  2012-2013  ലല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്

ഓഡറിററിനട നൽകറിയറിട്ടുള്ളതട.  

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.4]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.
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 124.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  പകരള  ഫറിഷറകീസട  സമുദ്രപഠന
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതപരപ്പോടെട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പ്രപ്പോരസംഭദശയറില്  മൂനമപ്പോസത്തെറിലലപ്പോരറികല്  പയപ്പോഗസം  പചരുന്ന
കപ്പോരദത്തെറില്  ധനകപ്പോരദ  കമറിററികട  വകീഴ്ച  സസംഭവറിചറിട്ടുലണനസം  എന്നപ്പോല്  നറിലവറില്
ധനകപ്പോരദ കമറിററി കൃതദമപ്പോയറി പയപ്പോഗസം പചരുകയുസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ ബജറട/വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്,  ഒപ്പോഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിചട  ഗപവണറിസംഗട  കക്കൗണ്സറിലറിനട
സമര്പറിക്കുകയുസം  ലചയ്യുനലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസര്  മറുപടെറി
നല്കറി.   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഹരറിചതട  സസംബനറിചട  ഒപ്പോഡറിറട
വകുപറിലന  പബപ്പോധദലപടുത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുന്നമുറയട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവന്നതപ്പോലണന്നട സമറിതറി നറിര്പദശറിച്ചു. 

125.  ശ്രകീ  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയുലടെ
പ്രവര്ത്തെനസം  ഒട്ടുസം  തൃപറികരമലലനസം  1977-ലല  ശ്രകീ  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സപ്പോറഡ്യൂടട  പ്രകപ്പോരസം  ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  ഒരു  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷത്തെറില്
ചുരുങ്ങറിയതട  നപ്പോലട  പയപ്പോഗലമങ്കറിലുസം  പചര്ന്നറിരറിപകണതപ്പോലണന്നറിരറിലക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  കഴറിഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളറിലപ്പോയറി  ആലക  6
പയപ്പോഗങ്ങള്  മപ്പോതമപ്പോണട  പചര്ന്നറിട്ടുള്ളലതനസം  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  നടെപട  സപ്പോമ്പത്തെറിക
വര്ഷത്തെറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  പചര്ന്ന  പയപ്പോഗങ്ങളുലടെ  എണ്ണസം
എതയപ്പോലണന്നട  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  നടെപട  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷത്തെറില്  ധനകപ്പോരദ  കമറി ററി
രണട  പയപ്പോഗങ്ങള് പചര്ന്നറിരുനലവനസം  ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയുലടെ  പ്രവര്ത്തെനസം നറിലവറില്
കുലറക്കൂടെറി കപ്പോരദകമമപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് മറുപടെറി നല്കറി. 

126. ധനകപ്പോരദ കമറിററിയറിലല അസംഗങ്ങലള സസംബനറിച സമറിതറിയുലടെ പചപ്പോദദത്തെറിനട
ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയറില്  സറിന്ഡറിപകറട  അസംഗങ്ങളപ്പോരുസം  ഉള്ലപടറിടറിലലനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കവസട-ചപ്പോന്സലര്,  പപ്രപ്പോ-കവസട  ചപ്പോന്സലര്,  രജറിസപ്പോര്,  രണട
ഗവണ്ലമനട  ലസക്രടററിമപ്പോര്  എന്നറിവരപ്പോണട  ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയറിലല  അസംഗങ്ങലളനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് മറുപടെറി നല്കറി. 

127.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയുലടെ  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിലവറില്
കുലറകൂടെറി  കപ്പോരദകമമപ്പോയറിട്ടുലണന്ന ഓഡറിറട  വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടട  അസംഗകീകരറിച  സമറിതറി
ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയറില്  നറികറിപമപ്പോയ  അധറികപ്പോരങ്ങള്  പ്രപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിലുസം
ധനമപ്പോപനജ് ലമനറില് ഫലപ്രദമപ്പോയറി ഇടെലപടുന്നതറിനസം സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ധനകപ്പോരദ
കമറിററി കൂടുതല് ശ്രദ പുലര്ത്തെണലമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുസം ലചയ. 
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

128.  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  നടെപട  സപ്പോമ്പത്തെറിക
വര്ഷത്തെറിൽ  രണട  പയപ്പോഗങ്ങള്  പചര്ന്നറിരുനലവനസം   ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയുലടെ
പ്രവര്ത്തെനസം നറിലവറില് കുലറക്കൂടെറി കപ്പോരദകമമപ്പോയറിട്ടുലണനമുള്ള  ഓഡറിറട വകുപറിലന
ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  അസംഗകീകരറിക്കുന.  ധനകപ്പോരദ  കമറിററിയറില്  നറികറിപമപ്പോയ
അധറികപ്പോരങ്ങള്  പ്രപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിലുസം  ധനമപ്പോപനജ് ലമനറിൽ  ഫലപ്രദമപ്പോയറി
ഇടെലപടുന്നതറിനസം   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ധനകപ്പോരദ  കമറിററികള്  കൂടുതല്  ശ്രദ
പുലര്ത്തെണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

129.  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പ്രപ്പോരസംഭദശയറിൽ  മൂന്നട  മപ്പോസത്തെറിലലപ്പോരറികൽ
പയപ്പോഗസം  പചരുന്ന  കപ്പോരദത്തെറിൽ  ധനകപ്പോരദ  കമറിററികട  വകീഴ്ച  സസംഭവറിചറിട്ടുലണങ്കറിലുസം
നറിലവറിൽ  ധനകപ്പോരദ  കമറിററി  കൃതദമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനലണന്ന സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോൻസട  ഓഫകീസറുലടെ  മറുപടെറിയുലടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
പരറിഹരറിചതട  സസംബനറിചട  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  പബപ്പോധദലപടുത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുന്നമുറയട  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവന്നതപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട  ഖണറിക

പസപ്പോര് പര്പചസട ചടങ്ങള് പപ്പോലറിക്കുന്നറില

22-11-2004  G.O.(P)  14/2004/SPD  നമ്പര്  ഉത്തെരവട  പ്രകപ്പോരസം  പകരള  പസപ്പോര്
പര്പചസട  മപ്പോനസ്വൽ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ബപ്പോധകമപ്പോകറി  ഉത്തെരവപ്പോയറിട്ടുണട.
എന്നപ്പോൽ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  പസപ്പോര്  പര്പചസട  ചടങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കുന്നറില.
പകനകീകൃത  സസംവറിധപ്പോനത്തെറിലൂലടെ  വപ്പോങ്ങലുകള്  നടെത്തുപമ്പപ്പോള്  ലമപ്പോത്തെവപ്പോങ്ങലറിലന
ആനകൂലദങ്ങള്  ലഭറിക്കുസം  എന്നറിരറിലക  കണ്ണൂര്,  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  തുടെങ്ങറിയ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിൽ സപ്പോപനങ്ങള് പനരറിടട പകീസട മകീൽ പര്പചസട നടെത്തുന. 

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.5]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

130.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല   പസപ്പോര്  പര്പചസട  ചടങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി
പപ്പോലറികപ്പോലതയപ്പോണട  വപ്പോങ്ങലുകള്  നടെത്തുന്നതട  എന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട
സമറിതറി വറിശദകീകരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞതറിനട പമജര് പര്പചസുകലളലപ്പോസം പസപ്പോര് പര്പചസട മപ്പോനസ്വല്
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പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  നടെത്തുന്നലതനസം  എലപ്പോ  വകുപ്പുകളറില്നറിനസം  ററികസ്വസട  സസ്വകീകരറിചട
കണ്പസപ്പോളറിപഡറട ലചയ്തട ഫറിനപ്പോന്സട കമറിററിയുലടെ അസംഗകീകപ്പോരപത്തെപ്പോലടെയപ്പോണട വപ്പോങ്ങലുകള്
നടെത്തുന്നലതനസം  ഒരു  വര്ഷപത്തെകട  ആവശദമപ്പോയ  എലപ്പോ  വപ്പോങ്ങലുകളുസം  മുന്കൂടറി  കപ്പോണുക
അസപ്പോധദമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചറില അവസരങ്ങളറില് പകീസ്  മകീല് പര്പചസട നടെത്തെപ്പോറുലണനസം ഓപരപ്പോ
വകുപട  തലവന്മേപ്പോര്ക്കുസം 25,000 രൂപയുലടെ ഫറിനപ്പോല്ഷദല് പവര് നലറിയറിട്ടുലണനസം പകീസട മകീല്
പര്പചസുകള്  നടെത്തുന്നതട  ഈ  പരറിധറിക്കുള്ളറില്  നറിന്നപ്പോലണനസം  ഫറിനപ്പോ ന്സട  ഓഫകീസര്
അററിയറിച്ചു. 

131.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട  ആവശദമപ്പോയ  കമ്പഡ്യൂടര്  പ ര്പചസറിസംഗട  ഓര്ഡര്
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  KITE  എന്ന  കമ്പനറി  രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം  45000
കമ്പഡ്യൂടറുകള്കപ്പോണട  ലടെണര്  ലചയ്തറിരറിക്കുന്നലതനസം  Rate  Contract  വഴറി  പൂള്  ലചയ്തട
വപ്പോങ്ങറിയപ്പോല്  വറില  കുറയുകയുസം  വപ്പോറനറി  കണകീഷന്  കൂടുകയുസം  ലചയ്യുലമന്നതറിനപ്പോല്  എലപ്പോ
യൂണറിപവഴറിററികളുസം  വപ്പോങ്ങണലമനസം  ററികസ്വയര്ലമനട  മുന്കൂടറി  അററിഞ്ഞപ്പോല്  മപ്പോതപമ  ഇതട
സപ്പോധദമപ്പോകുകയുള്ളൂലവനസം  എസം.  ജറി.  യൂണറിപവഴറിററിയുലടെ  ററികസ്വയര്ലമനട  ഇതുവലര  വന്നറിടറിലലനസം
ഉന്നത വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി സമറിതറിലയ അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

132.  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല പകീസ്  മകീലപ്പോയറി സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങുന്നതട ലടെണര്
ഒഴറിവപ്പോകറി  ഇഷ്ടമുള്ളവര്കട  കസ്വപടഷന്  നല്കുന്നതറിനപവണറിയപ്പോപണപ്പോലയന്നട
സസംശയറിപകണറിവരുന്നതപ്പോയറി വറിലയറിരുത്തെറിയ സമറിതറി പകരള പസപ്പോര് പര്പചസട മപ്പോനസ്വല്
എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം ബപ്പോധകമപ്പോലണന്നറിരറിലക അവ പപ്പോലറികപ്പോത്തെതട എസം.ജറി.
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള  ഗുരുതരമപ്പോയ  വകീഴ്ചയപ്പോലണനസം  ഒരു
വര്ഷപത്തെക്കുള്ള  പര്പചസുകള്  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷലത്തെ  പര്പചസറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
വപ്പോങ്ങുകയുസം  പറിന്നകീടെട  അതദപ്പോവശദമുള്ളതട  അപപപ്പോള്  വപ്പോങ്ങുകയുസം  ലചയ്യുന്ന  രകീതറി
അവലസംബറിപകണതപ്പോലണനസം അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുണപ്പോയറി.

133.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  കകീഴറിലുള്ള  വറിവറിധ  സപ്പോപനങ്ങളറി ല്
രപ്പോസപദപ്പോര്ത്ഥങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  6,69,093  രൂപ  ലചലവപ്പോകറിയപപപ്പോള്  പസപ്പോര്
പര്പചസട  വദവസകള്  പപ്പോലറിചറിരുന്നറിലലന്നട  ചൂണറികപ്പോടറിയ  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം
സസംബനറിചട പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട ലചയണലമനസം പസപ്പോര് പര്പചസട ചടങ്ങള്
പപ്പോലറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപട  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം
നലണലമനസം ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

134. പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിലവറിലുള്ള പസപ്പോര് പര്പചസട മപ്പോനസ്വലറിലല നറിബനന
പ്രകപ്പോരസം 5 ലകസം രൂപയട മുകളറിലുള്ള പര്പചസുകള് നറിര്ബനമപ്പോയുസം പകരള സര്കപ്പോരറിലന
ഇ-ലടെണററിസംഗട  സസംവറിധപ്പോനത്തെറിൽകൂടെറിയപ്പോണട  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നലതനസം  5  ലകസം  രൂപയട
തപ്പോലഴയുള്ള പര്പചസുകള് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ലവബ്കസറട/പതസം തുടെങ്ങറിയവയറിൽ പരസദസം
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നലറിയപ്പോണട  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നലതനസം  പസപ്പോര്  പര്പചസട  മപ്പോനസ്വലറിലല  നറിബനനകള്
കര്ശനമപ്പോയറി  പപ്പോലറികണലമന്നട  എലപ്പോ  വകുപട  പമധപ്പോവറികള്ക്കുസം  നറിര്പദ്ദേശസം
നലറിയറിട്ടുലണനസം  അതട  പപ്പോലറിചറിട്ടുണട  എനള്ള  ഒരു  സപ്പോകദപതസംകൂടെറി  നറിലവറിൽ
പര്പചസട  അസംഗകീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി  സമര്പറിപകണതുലണനമുള്ള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതരുലടെ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗകീകരറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

135.  പകരള  പസപ്പോര്  പര്പചസട  മപ്പോനസ്വൽ  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം
ബപ്പോധകമപ്പോകറി  ഉത്തെരവപ്പോയറിട്ടുലണങ്കറിലുസം  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  കണ്ണൂര്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല തുടെങ്ങറിയവ ചടങ്ങള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി പപ്പോലറികപ്പോലതയപ്പോണട വപ്പോങ്ങലുകള്
നടെത്തുന്നലതന്നട  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  ഒരു  വര്ഷപത്തെകട  ആവശദമപ്പോയ  എലപ്പോ
വപ്പോങ്ങലുകളുസം  മുൻകൂടറി  കപ്പോണുന്നതട  അസപ്പോധദമപ്പോയതറിനപ്പോലപ്പോണട  പകീസ് മകീൽ
പര്പചസുകള്  നടെത്തുന്നലതന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ  മറുപടെറിയറിൽ
സമറിതറിയട  യപ്പോലതപ്പോരു  നദപ്പോയവസം  കപ്പോണുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുന്നറില.  ഒരു  വര്ഷപത്തെക്കുള്ള
പര്പചസുകള്  സസംബനറിച  എസറിപമറട  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷലത്തെ  പര്പചസറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ തയപ്പോറപ്പോകറി സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങുകയുസം പറിന്നകീടെട  അതദപ്പോവശദമുള്ളതട
അപപപ്പോള് വപ്പോങ്ങുകയുസം ലചയ്യുന്ന രകീതറി അവലസംബറിപകണതപ്പോലണന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന. 

136.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ കകീഴറിലുള്ള വറിവറിധ സപ്പോപനങ്ങളറിൽ രപ്പോസപദപ്പോര്ത്ഥങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  6,69,093  രൂപ ലചലവപ്പോകറിയപപപ്പോള് പസപ്പോര് പര്പചസട  ചടങ്ങള്
പപ്പോലറിചറിരുന്നറിലലന്നട  സമറിതറികട  പബപ്പോദദമപ്പോകുന.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട
പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറി ഓഡറിറട  വകുപട മുപഖന ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണലമനസം പസപ്പോര്
പര്പചസട  ചടങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുന്നതട  സസംബനറിച  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം ഭരണ വകുപട നൽകണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക 

പസപ്പോര് പര്പചസട ചടങ്ങള് പപ്പോലറിക്കുന്നറില -കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

ചടപ്രകപ്പോരസം  1  ലകസം  രൂപയട  മുകളറിൽ  വരുന്ന  വപ്പോങ്ങലുകള്കട  ലടെണര്  നടെപടെറി
സസ്വകീകരറികണലമന്നറിരറിലക  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  കസ്വപടഷൻ  വറിളറിക്കുകയപ്പോണട
ലചയ്യുന്നതട.  വപ്പോങ്ങലുകള്കട  പകനകീകൃത  സസംവറിധപ്പോനസം  ഏര്ലപടുത്തെറിയറിടറില.  വകുപട
തലവന്മേപ്പോര്  വപ്പോര്ഷറിക  ഇൻഡന്റുകള്  തയപ്പോറപ്പോകറി  അടുത്തെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനമുമ്പട  രജറിസപ്പോര്കട  നൽകണലമന്ന  വദവസ  പപ്പോലറിചറിടറില.  വപ്പോങ്ങറിയ
സപ്പോധനങ്ങള്  പസപ്പോകറിലലടുത്തെതപ്പോയറി  ഒററിജറിനൽ  ബറിലറിൽ  പരഖലപടുത്തെറിയപ്പോൽ  മപ്പോതപമ
തുക പപ്പോസ്സപ്പോകറി നൽകപ്പോവൂ എന്ന വദവസയുസം പപ്പോലറിക്കുന്നറില.
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 [പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.5.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

137. 22-11-2004-ലല സർകപ്പോർ ഉത്തെരവട പ്രകപ്പോരസം പകരള പസപ്പോർ പർപചസട മപ്പോനസ്വല്
എലപ്പോ  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ബപ്പോധകമപ്പോകറി  ഉത്തെരവപ്പോയറിട്ടുലണങ്കറിലുസം  കണ്ണൂർ
സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല പസപ്പോർ പർപചസട ചടങ്ങള് പൂർണ്ണമപ്പോയുസം പപ്പോലറികപ്പോലതയപ്പോണട വപ്പോങ്ങലുകള്
നടെത്തുന്നതട  എന്നട  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ഒരു  ലകസം  രൂപയട  മുകളറില്  വരുന്ന
വപ്പോങ്ങലുകള്കട  ലടെണർ  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമനസം  വപ്പോങ്ങലുകള്കട  പകനകീകൃത
സസംവറിധപ്പോനസം  ഏർലപടുത്തെറി  ലമപ്പോത്തെവപ്പോങ്ങലറിലന  ആനകൂലദങ്ങള്
പനടെറിലയടുക്കുന്നതുള്ലപലടെയുളള പസപ്പോർ പർപചസട ചടങ്ങള് പൂർണ്ണമപ്പോയുസം  പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന്
ശ്രമറികണലമനസം സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

138. പകരള പസപ്പോർ പർപചസട മപ്പോനസ്വല് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം പപ്പോലറികപ്പോലതയപ്പോണട കണ്ണൂർ
സർവ്വകലപ്പോശപ്പോല  വപ്പോങ്ങലുകള്  നടെത്തുന്നതട  എന്ന  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  നറിരകീകണസം
സമറിതറി  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി  വകീകറിക്കുന.  ഒരു  ലകസം  രൂപയട  മുകളറില്വരുന്ന
വപ്പോങ്ങലുകള്കട  ലടെണർ  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമനസം  വപ്പോങ്ങലുകള്കട  പകനകീകൃത
സസംവറിധപ്പോനസം ഏർലപടുത്തെറി  ലമപ്പോത്തെവപ്പോങ്ങലറിലന  ആനകൂലദങ്ങള്  പനടെറിലയടുകണ
ലമനമുള്ലപലടെയുളള  പസപ്പോർ  പർപചസട  ചടങ്ങള്  പൂർണ്ണമപ്പോയുസം   പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന്
ശ്രദറികണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കലബററി  പുസകങ്ങളുലടെ  വപ്പോങ്ങലറിലല  അപപ്പോകതകള്  ശ്രകീ   ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  

7-8-2012-ൽ  പചര്ന്ന  119-ാം  സറിൻഡറിപകറട  മകീററിസംഗട  11-ാം  പദതറിയറിലല,
യു.ജറി.സറി.  അപലപ്പോപകഷൻ  പ്രകപ്പോരസം  ശ്രകീ  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
കലബററിയറിപലകട പുസകസം വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുള്ള 28.75 ലകസം രൂപ 30-9-2012-നട മുമ്പട
തലന്ന ലചലവഴറികപ്പോൻ തകീരുമപ്പോനറിച്ചു.  ഇതറിൽനറിനസം  1  ലകസം രൂപ വകീതസം  ലചലവഴറിചട,
8 പ്രപ്പോപദശറിക പകനങ്ങള്കട പുസകസം വപ്പോങ്ങപ്പോനസം അനവദറിച്ചു.
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 4-9-2012-നട  കൂടെറിയ സറിൻഡറിപകറട  മകീററിസംഗട,  യു.ജറി.സറി.  ഗ്രപ്പോനട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുള്ള
പുസകസം വപ്പോങ്ങലറിനട തപ്പോലഴപറയുന്ന രകീതറിയറിലുള്ള ഡറിസ് കക്കൗണട നറിരക്കുകള് അസംഗകീകരറിച്ചു.

ഇസംഗകീഷട (ഇന്തദൻ, പഫപ്പോററിൻ) - 20%

ഹറിനറി - 22%

സസംസ്കൃതസം - 20%

മലയപ്പോളസം - 30%

സസംഗകീതസം - 10% 

10-9-2012-നട  കവസട-ചപ്പോൻസലര്  വറിളറിച്ചുപചര്ത്തെ  മകീററിസംഗറിൽ  യു.ജറി.സറി.  ഫണട
ഉപപയപ്പോഗറിചട  2012  ലസപ്റസംബര്  30-നട  മുൻപട  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  2012
ലസപ്റസംബര്  24,  25,  26  തകീയതറികളറിൽ  യൂണറിപവഴറിററിയറിൽ  പുസക  പ്രദര്ശനസം
നടെത്തുവപ്പോൻ തകീരുമപ്പോനറിച്ചു. 

പുസക  പ്രദര്ശനത്തെറിൽ  പലങ്കടുത്തെ  സപ്പോപനങ്ങളറിൽനറിന്നട  യൂണറിപവഴറിററി
കലബററികപ്പോവശദമപ്പോയ 20,73,456/- രൂപയള്ള പുസകങ്ങള് വപ്പോങ്ങുകയുസം ലചയ. 

യൂണറിപവഴറിററി,  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  കസ്വപടഷൻ  വറിളറിക്കുനലണങ്കറിലുസം
മുൻകൂടറി  ഡറിസ് കക്കൗണട  പറയുന്നതുലകപ്പോണട,  കുറഞ്ഞ  വറിലയറിൽ  പുസകസം  വപ്പോങ്ങപ്പോനള്ള
സപ്പോധദത നഷ്ടമപ്പോകുന. മലയപ്പോളസം പുസകങ്ങള്കട പല പ്രസപ്പോധകരുസം 33.3% ഡറിസ് കക്കൗണട
നൽകുനണട എന്നറിരറിലകയപ്പോണട ഡറിസ് കക്കൗണട 30 ശതമപ്പോനമപ്പോയറി തകീരുമപ്പോനറികലപടതട. 

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.5.2] 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

139.  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കലബററിയറിപലക്കുള്ള  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി
ലക്രഡറിറട  പര്പചസട  രകീതറി  പറിന്തുടെരുന്നതുമൂലസം  ഡറിസ് കക്കൗണട  നറിരകട  കുറയുനലവന്ന
ഓഡറിറട  വകുപറിലന  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കലബററിയറിപലക്കുള്ള  പുസകസം  വപ്പോങ്ങല്  ബള്കട  പര്പചസട
ആയതറിനപ്പോല് പുസകങ്ങള് കകപററിയപശഷസം  30  ദറിവസസം മുതല്  90  ദറിവസസം വലരയുള്ള
കപ്പോലയളവറിലപ്പോണട  പപലമനട  നല്കപ്പോറുള്ളലതനസം  ഇത്തെരത്തെറില്  ലക്രഡറിറട  പര്പചസട
നടെത്തുപമ്പപ്പോള്  ഡയറക്ടട  പര്പചസട  നടെത്തുപമ്പപ്പോള്  ലഭറിക്കുന്നതരത്തെറിലുള്ള  ഉയര്ന്ന
ഡറിസ് കക്കൗണട ലഭറികപ്പോററിലലനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് മറുപടെറി നല്കറി. 
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140.  പുസകങ്ങള് വപ്പോങ്ങുപമ്പപ്പോള് മുന്കൂടറി ഡറിസ് കക്കൗണട നറിരക്കുകള് പറയുന്നതറിനപ്പോല്
കുറഞ്ഞ  വറിലയറില്  പുസകസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനള്ള  സപ്പോധദത  നഷ്ടമപ്പോകുനലവനസം  മലയപ്പോളസം
പുസകങ്ങള്കട പല പ്രസപ്പോധകരുസം  33.3%  ഡറിസ് കക്കൗണട നല്കുനലണന്നറിരറിലക  30%
ഡറിസ് കക്കൗണറില്  മലയപ്പോളസം  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
സറിന്ഡറിപകറട  തകീരുമപ്പോനറിചലതനസം  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ആയതട  സസംബനറിചട
ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് ലടെണര് ലചയ്തട ഡറിസ് കക്കൗണട പററട വപ്പോങ്ങറി അതറിലന ലനപഗപ്പോഷറിപയറട ലചയ്തട
ഫറികട ലചയ്യുന്ന ഏറവസം ഉയര്ന്ന ഡറിസ് കക്കൗണട പറററിലപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല പുസകങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുന്നലതനസം  ഒരു  ഓപണ്  ലടെണര്  വറിളറിചതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  2012-13
കപ്പോലയളവറില് പുസകസം വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല കസ്വപടഷൻ കണറിചതട
പ്രകപ്പോരസം  മലയപ്പോളസം  പുസകങ്ങള്കട  പുസക  വറിതരണകപ്പോര്  നല്കറിയ  ഏറവസം  ഉയര്ന്ന
ഡറിസ് കക്കൗണട  പററട  30%  ആയറിരുനലവനസം  04.09.2012-നട  പചര്ന്ന  സറിന്ഡറിപകറട
പയപ്പോഗസം പ്രസ്തുത പററട അസംഗകീകരറിചറിരുനലവനസം  അതറിന്പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  30%  ഡറിസ് കക്കൗണട
പറററില്  മലയപ്പോളസം  പുസകങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസര്
മറുപടെറി നല്കറി.

141.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കലബററിയറിപലകപ്പോവശദമപ്പോയ  പുസകങ്ങളുലടെ  ലസലകന്
നടെത്തുന്നതട സസംബനറിച സമറിതറിയുലടെ പചപ്പോദദത്തെറിനട ഓപരപ്പോ വകുപറിപലക്കുസം ആവശദമപ്പോയ
പുസകങ്ങള്  അതതട  വകുപട  പമധപ്പോവറികളപ്പോണട  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നലതനസം  ഒരു
സപ്പോപനത്തെറില്നറിനസം  മപ്പോതമല  സറിന്ഡറിപകറട  അസംഗകീകരറിച  ഡറിസ് കക്കൗണട  പററട
അനസരറിച്ചു  നല്കുന്ന  മറട  സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനസം  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങപ്പോറുലണനസം
ആവശദലപടുന്ന  പുസകങ്ങളുലടെ  95  ശതമപ്പോനപത്തെപ്പോളസം  ലഭദമപ്പോകപ്പോറുലണനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നല്കറി. 

142.  കലബററിയറിപലകപ്പോവശദമപ്പോയ  പുസകങ്ങളുലടെ  പടറിക  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടപ്പോപണപ്പോ
കസ്വപടഷന്  കണറിക്കുന്നലതന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  അങ്ങലനയലലനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലല  കലബററികപ്പോവശദമപ്പോയ ഇസംഗകീഷട,  മലയപ്പോളസം,  സസംസ്കൃതസം  എന്നകീ
ഭപ്പോഷകളറിലുള്ള  പുസകങ്ങള്  സകപ  ലചയ്യുന്നവരറില്നറിനസം  ലറിസട  ഓഫട  പററട  ഓഫര്
ലചയ്യുവപ്പോനപ്പോണട പരസദസം നല്കുന്നലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി
നലറി. അത്തെരത്തെറില് പരസദസം നല്കുപമ്പപ്പോള് പുസകങ്ങള് ലഭദമപ്പോകറി ഇത മപ്പോസത്തെറിനള്ളറില്
പണസം  നല്കുലമന്ന  വദവസകൂടെറി  പരസദത്തെറില്  ഉള്ലകപ്പോള്ളറിചറിരുനലവങ്കറില് ലക്രഡറിറട
പര്പചസട  ആലണന്ന  കപ്പോരണത്തെപ്പോല് ഡറിസ് കക്കൗണട  പററട  കുറയുന്നതട  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോമപ്പോയറിരുനലവന്നട
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപടപപപ്പോള്  അകപ്പോരദസം  സസംബനറിചട  അററിവറിലപ്പോയറിരുനലവനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കലബററിയറിപലകപ്പോവശദമപ്പോയ പുസകസം  വപ്പോങ്ങലറിനപ്പോയറി  പരസദസം
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നല്കുപമ്പപ്പോള്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചപ്രകപ്പോരമുള്ള  വദവസകൂടെറി  ഉള്ലപടുത്തെറി  പരമപ്പോവധറി
ഡറിസ് കക്കൗണട  പററട  പനടെറിലയടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ശ്രദറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് സമറിതറി മുന്പപ്പോലക അററിയറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

143.  ശ്രകീ  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ലലലബററിയറിപലക്കുള്ള
പുസകങ്ങള് വപ്പോങ്ങുപമ്പപ്പോള് മുന്കൂടറി ഡറിസ്കക്കൗണട നറിരക്കുകള് പറയുന്നതറിനപ്പോല് കുറഞ്ഞ
വറിലയറില്  പുസകസം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനള്ള  സപ്പോധദത  നഷ്ടമപ്പോകുനലവന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബനലപടട  ലടെണര്  ലചയ്തട  ഡറിസ് കക്കൗണട  പററട  വപ്പോങ്ങറി  അതറിലന
ലനപഗപ്പോഷറിപയറട ലചയ്തട ഫറികട ലചയ്യുന്ന ഏറവസം ഉയര്ന്ന ഡറിസ് കക്കൗണട നറിരകറിലപ്പോണട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുന്നലതനസം  2012-2013  കപ്പോലയളവറില്  പുസകസം
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  കസ്വപടഷന്  കണറിചതട  പ്രകപ്പോരസം  മലയപ്പോളസം
പുസകങ്ങള്കട വറിതരണകപ്പോര് നല്കറിയ ഏറവസം ഉയര്ന്ന ഡറിസ് കക്കൗണട പററട  30%
ആയറിരുനലവനസം  പ്രസ്തുത  പറററില്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  സറിന്ഡറിപകറട  തകീരുമപ്പോനറിചതറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോണട  30%  ഡറിസ് കക്കൗണട  നറിരകറില്  മലയപ്പോളസം  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയ
ലതനമുള്ള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസറുലടെ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗകീകരറിക്കുന.

144.  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ലലലബററിയറിപലക്കുള്ള  പുസകസം
വപ്പോങ്ങലറിനപ്പോയറി  ലക്രഡറിറട  പര്പചസട  രകീതറി  പറിന്തുടെരുന്നതുമൂലസം  ഡറിസ് കക്കൗണട
നറിരക്കുകള് കുറയുനലവന്ന ഒപ്പോഡറിറട വകുപറിലന നറിരകീകണസം ശരറിയപ്പോലണന്നട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ലലലബററിയറിപലയള്ള പുസകസം വപ്പോങ്ങല് ബള്കട പര്പചസട ആയതറിനപ്പോല്
ലക്രഡറിറട  പര്പചസട  രകീതറി  അവലസംബറിക്കുവപ്പോന്  മപ്പോതപമ  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം
അത്തെരത്തെറില് ലക്രഡറിറട  പര്പചസട നടെത്തുപമ്പപ്പോള് ഡയറക്ടട പര്പചസട നടെത്തുപമ്പപ്പോള്
ലഭറിക്കുന്ന  തരത്തെറിലുള്ള  ഉയര്ന്ന   ഡറിസ്കക്കൗണട  ലഭറികപ്പോററിലലനസം  സമറിതറികട
പബപ്പോധദമപ്പോകുന.   എന്നറിരുന്നപ്പോല്ത്തെലന്നയുസം  പുസകസം  വപ്പോങ്ങലറിനപ്പോയറി  കസ്വപടഷന്
കണറിച്ചുലകപ്പോണട  പരസദസം  നല്കുപമ്പപ്പോള്  പുസകങ്ങള്  ലഭദമപ്പോകറി  ഇത
മപ്പോസത്തെറിനള്ളറില്  പണസം  നല്കുലമന്ന  വദവസകൂടെറി  പരസദത്തെറില്
ഉള്ലകപ്പോള്ളറിചറിരുനലവങ്കറില്  ലക്രഡറിറട  പര്പചസട  ആലണന്ന  കപ്പോരണത്തെപ്പോല്
ഡറിസ്കക്കൗണട  നറിരകട  കുറയുന്നതട  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോമപ്പോയറിരുനലവന്നട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.  അതറിനപ്പോല് ഭപ്പോവറിയറില് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ലലലബററിയറിപലക്കുള്ള
പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുപമ്പപ്പോള്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരമുള്ള  വദവസകൂടെറി
പരസദത്തെറില്  ഉള്ലപടുത്തെറി  പരമപ്പോവധറി  ഡറിസ്കക്കൗണട  നറിരക്കുകള്  പനടെറിലയടുക്കുവപ്പോന്
ശ്രദറികണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഒപ്പോഡറിറട ഖണറിക

മരപ്പോമത്തെട ചടങ്ങള് രൂപകീകരറിചറിടറില

മറട  ചടങ്ങള്  പപപ്പോലലതലന്ന  മരപ്പോമത്തെട  ചടങ്ങളുസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്
രൂപകീകരറിചറിടറില.   പകരള  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  മപ്പോനസ്വലറിലനയപ്പോണട  ഈ  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ആശ്രയറിച്ചുപപപ്പോരുന്നതട.   മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി,  ലകപ്പോചറി  ശപ്പോസ
സപ്പോപങ്കതറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്,  സറി.പറി.ഡബഡ്യൂ.ഡറി.,  ബറി.എസട.എന്.എല്.  തുടെങ്ങറിയ
അലക്രഡറിറഡട  ഏജന്സറികള്  മുപഖനയപ്പോണട  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  പ്രവൃത്തെറികള്
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതട.  പറി.ഡബഡ്യൂ.ഡറി.  നറിരകറിപനകപ്പോള്  കൂടെറിയ  നറിരകപ്പോണട  ഈ
ഏജന്സറികള് ഈടെപ്പോക്കുന്നതട.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.6]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

145.  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  എഞറിനകീയററിസംഗട  വറിഭപ്പോഗമുലണന്നറിരറിപക
സറി.പറി.ഡബഡ്യൂ.ഡറി.,  ബറി.എസട.എന്.എല്.  തുടെങ്ങറിയ  അലക്രഡറിറഡട  ഏജന്സറികള്
മുപഖനയപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  പ്രവൃത്തെറികള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നലതന്ന
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലത്തെക്കുററിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  വലറിയ  വര്ക്കുകള്  മപ്പോതപമ
ഇത്തെരസം  ഏജന്സറികലള  ഏല്പറികപ്പോറുള്ളൂലവനസം  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിലന  അസംഗകീകപ്പോരപത്തെപ്പോലടെയപ്പോണട
പ്രസ്തുത സപ്പോപനങ്ങള്കട വര്ക്കുകള് നല്കുന്നലതനസം  ലചററിയ വര്ക്കുകളുലടെ സൂപര്വറിഷന്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  എഞറിനകീയററിസംഗട  വറിഭപ്പോഗസം  നടെത്തെപ്പോറുലണനസം   സറി.പറി.ഡബല്യു.ഡറി.,
സസംസപ്പോന  പറി.ഡബല്യു.ഡറി.  എന്നറിവയുലടെ  പററ്റുകള് തമറില്  നറിലവറില്  വദതദപ്പോസമറിലലനസം
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു. 

146.  പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  പ്രവൃത്തെറികളുലടെ നറിര്വ്വഹണച്ചുമതല
സറി.പറി.ഡബല്യു.ഡറി.,  ബറി.എസട.എൻ.എൽ.  തുടെങ്ങറിയ  അലക്രഡറിറഡട  ഏജൻസറികലള
ഏലറിക്കുന്നതപ്പോയറി  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ആയതട  സസംബനറിചട  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  പ്രവൃത്തെറികള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിൽ  സസംസപ്പോന  പറി.ഡബല്യു.ഡറി.
കപ്പോലതപ്പോമസസം  വരുത്തുന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട  അവ  മറട  അലക്രഡറിറഡട  ഏജൻസറികലള
ഏൽപറിക്കുന്നലതനസം ലനപഗപ്പോപഷദഷനറിലൂലടെ കുറഞ്ഞ നറിരകട നൽകറിയപ്പോണട പ്രവൃത്തെറികള്
ഏൽപറിക്കുന്നലതനസം പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് (ഇൻ-ചപ്പോര്ജട) മറുപടെറി നൽകറി.
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 147. പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല സസ്വന്തമപ്പോയറി ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട ചടങ്ങള് രൂപകീകരറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ
ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  മപ്പോനസ്വലറിലല  ചടങ്ങലളയപ്പോണട  ആശ്രയറിക്കുന്നലതങ്കറിലുസം  അവയുസം
പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കുന്നറിലലനസം  ചറില  പ്രവൃത്തെറികള്  ഓഡറിറട  വകുപട  ഐഡനറികഫ
ലചയ്തറിട്ടുലണനസം  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  അതട  അവരുലടെ  ശ്രദയറിൽലപടുത്തെറി
തറിരുത്തുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്കട
നറിര്പദ്ദേശസം  നൽകറിയപതപ്പോലടെപ്പോപസം  സസ്വന്തമപ്പോയ മരപ്പോമത്തെട  ചടങ്ങളുലടെ  അഭപ്പോവത്തെറിൽ  പകരള
ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  മപ്പോനസ്വലറിലല നറിബനനകള് കര്ശനമപ്പോയുസം  പപ്പോലറികണലമന്ന നറിര്പദ്ദേശസം
എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  നൽകണലമനസം  അവ  പപ്പോലറികലപടുനലണന്നട  ഉറപട
വരുത്തെണലമന്ന നസം ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

148.  സസംസപ്പോനലത്തെ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് സസ്വന്തമപ്പോയറി  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട ചടങ്ങള്
രൂപകീകരറിചറിടറിലലനസം  പകരള  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  മപ്പോനസ്വലറിലനയപ്പോണട  അകപ്പോരദങ്ങള്കപ്പോയറി
ആശ്രയറിക്കുന്നലതങ്കറിലുസം  അവയുസം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  പപ്പോലറികലപടുന്നറിലലനസം  സമറിതറി
നറിരകീകറിക്കുന.  സസ്വന്തമപ്പോയ മരപ്പോമത്തെട  ചടങ്ങളുലടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  പകരള  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട
മപ്പോനസ്വലറിലല  നറിബനനകള് കര്ശനമപ്പോയുസം  പപ്പോലറികണലമന്ന  നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  നല്കണലമനസം  അവ  പപ്പോലറികലപടുനലണന്നട  ഉറപട
വരുത്തുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വകീകരറികണലമനസം സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

149.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല,  പകരള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  തുടെങ്ങറിയവ
ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട പ്രവൃത്തെറികളുലടെ  നറിര്വ്വഹണച്ചുമതല  സറി.പറി.ഡബഡ്യൂ.ഡറി.,
ബറി.എസട.എന്.എല്.  തുടെങ്ങറിയ  അലക്രഡറിറഡട  ഏജന്സറികലള  ഏല്പറിക്കുന്നതട
ധനകപ്പോരദ  വകുപറിലന  അസംഗകീകപ്പോരപത്തെപ്പോലടെയപ്പോലണനസം  അതറിലൂലടെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട
പ്രപതദകമപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  നഷ്ടലമപ്പോനസം  സസംഭവറിക്കുന്നറിലലനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതരുലടെ  മറുപടെറിയറില്നറിനസം  സമറിതറികട  പബപ്പോദദമപ്പോകുന.   ആയതറിനപ്പോല്
പ്രസനത ഒപ്പോഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലപന്ഷന് ഫണട നടെത്തെറിപറില് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്കട തപ്പോത് പരദമറില 

ലപന്ഷലനയുസം  മറട  പസവനവറിരമനപ്പോനകൂലദങ്ങളുലടെയുസം  വറിതരണസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ
ലചലവറിനങ്ങളറില് പ്രധപ്പോന പങ്കപ്പോണട വഹറിക്കുന്നതട.  പ്രപതദകമപ്പോയറി ഒരു ലപന്ഷന് ഫണട
രൂപകീകരറികപ്പോലത  വറികസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുപവണറിയുള്ള  തുകപപപ്പോലുസം  വകമപ്പോററി
ലചലവഴറിചപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ഈ  ബപ്പോധദത  നറിറപവററിലകപ്പോണറിരറിക്കുന്നതട.
ഇത്തെരത്തെറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഫണട  വന്പതപ്പോതറില്  വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിക്കുന്നതട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ സപ്പോമ്പത്തെറിക തകര്ചയറിപലകട നയറിപചകപ്പോസം.



63

ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറികപ്പോത്തെതട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക
പ്രതറിസനറികട ആകസംകൂട്ടുന.

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ സപ്പോമ്പത്തെറിക പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറില് മുഖദ സപ്പോനസം വഹറിക്കുന്ന
ഒന്നപ്പോയ ലപന്ഷന് വറിതരണവസം അതറിലന ഫണട പരറിപപ്പോലനവമപ്പോയറി ബനലപട ഒപ്പോഡറിറട
നറിരകീകണങ്ങളറില് ശ്രപദയമപ്പോയവ ചുവലടെ പചര്ക്കുന:

പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  ലചലവറിനങ്ങളറില്  പ്രധപ്പോനസപ്പോനസം  വഹറിക്കുന്ന  ഒന്നപ്പോണട
ലപന്ഷന്  വറിതരണസം.   1-4-2012-ലല  കണകനസരറിചട  2394  ലപന്ഷന്കപ്പോരപ്പോണട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയള്ളതട  (ജകീവനകപ്പോരുലടെ  എണ്ണസം  1269  ആണട).  2010-2011  ലലയുസം  2011-2012-ലലയുസം
ലപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിലന  കണലകടുത്തെപ്പോല്  ഈയറിനത്തെറിലുണപ്പോയ
വന് വര്ദനവട മനസ്സറിലപ്പോകപ്പോസം. 

വര്ഷസം തുക വര്ദനവട (%-ല്)

2010-11 31,96,83,894.00

50%
2011-12 63,46,69,965.00

 സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  വറികസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുപവണറിയുള്ള  തുകപപപ്പോലുസം
വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിചപ്പോണട  ഈ  ലപന്ഷന്  ബപ്പോധദത  നറിറപവററിലകപ്പോണറിരറിക്കുന്നതട.
എന്നപ്പോല് ഇതയുസം സപ്പോമ്പത്തെറിക ബപ്പോധദത വരുന്ന വറിഷയമപ്പോയറിട്ടുസം യൂണറിപവഴറിററി സപ്പോറഡ്യൂടറില്
നറിഷ്കര്ഷറിചറിട്ടുള്ള പ്രകപ്പോരസം  ഒരു ലപന്ഷന് ഫണട  രൂപകീകരറിചട  പ്രശ്നപരറിഹപ്പോരസം  കപ്പോണപ്പോന്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ശ്രമങ്ങലളപ്പോനസം നടെക്കുന്നറില. 

ലവറററിനററി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല രൂപകീക വൃതമപ്പോയതട  മുതല്  31-11-2012  വലര  സര്വ്വകീസറില്നറിനസം  വറിരമറിച
അദദപ്പോപക/അദദപ്പോപപകതര ജകീവനകപ്പോരുലടെ വറിവറിധ ലപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങളപ്പോയറി 5.37 പകപ്പോടെറി
രൂപ ലകപ്പോടുത്തുതകീര്കപ്പോനണട.  വറിശദവറിവരസം തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

ഇനസം ലകപ്പോടുത്തുതകീര്കപ്പോനള്ള തുക

ഡറി.സറി.ആര്.ജറി. 1,47,64,432.00  

കമഡ്യൂപടഷന് 2,16,17,865.00

ലടെര്മറിനല് ലകീവട സറണര് 1,73,60,000.00

ആലക 5,37,42,297.00
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ശമ്പളസം,  ലപന്ഷന്,  ഇതര  ആനകൂലദങ്ങള്  എന്നറിവ  നല്കുന്നതറിനട  പദതകീതര
ഗ്രപ്പോനട പരദപ്പോപമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് വര്ദറിച്ചുവരുന്ന ലപന്ഷന് ബപ്പോദദത നറിറപവറ്റുന്നതറിനപ്പോയറി
ലപന്ഷന് ഫണട എതയുസംലപലടന്നട ആരസംഭറിപകണതപ്പോണട. 

എസം. ജറി. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

1985-ലല  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമസം  81-ാം  വകുപറില്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  ജകീവനകപ്പോര്,  അദദപ്പോപകര്  എന്നറിവരുലടെ  പകമത്തെറിനപ്പോയുള്ള
ഇന്ഷസ്വറന്സട,  പപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട,  ലപന്ഷന്  ഫണട  എന്നറിവയുലടെ  കപ്പോരദകമമപ്പോയ
സൂകറിപറിനസം  വറിനറിപയപ്പോഗത്തെറിനമപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിലന  മുന്കൂര്  അനമതറികട  വറിപധയമപ്പോയറി
പ്രപതദക നറിയമങ്ങളുസം ചടങ്ങളുസം ഒപ്പോര്ഡറിനന്സട പ്രകപ്പോരസം പ്രപ്പോബലദത്തെറില് ലകപ്പോണ്ടുവരണലമന്നട
വദവസ  ലചയ്തറിട്ടുണട.  1997-ലല  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സപ്പോറഡ്യൂടട  അദദപ്പോയസം  4  പ്രകപ്പോരസം
ഇപ്രകപ്പോരമുള്ള നറിയമനറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  വറിപധയമപ്പോയറി  ലപന്ഷന്/ഇന്ഷസ്വറന്സട/പപ്രപ്പോവറിഡനട
ഫണട  വറിഹറിതസം  ഒടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫണറില്നറിനസം  തുക
കലണത്തെപ്പോവന്നതപ്പോലണനസം വദവസ ലചയ്തറിരറിക്കുന. 

എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ഇപ്രകപ്പോരസം  പവററിടട  സൂകറികപ്പോവന്ന  ഫണ്ടുകളുലടെ
രൂപകീകരണസം,  അകക്കൗണറിസംഗട,  സൂകറിപട,  വറിനറിപയപ്പോഗസം  എന്നറിവ  സസംബനറിചട
പമല്പറഞ്ഞപ്രകപ്പോരസം  നറിയമനറിര്മപ്പോണസം  നടെത്തെറിയറിടറില.   ഇകപ്പോരണത്തെപ്പോല്ത്തെലന്ന
ലപന്ഷന്  ഉള്ലപലടെയുള്ള  പസവനവറിരപ്പോമ  ആനകൂലദങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫണറില്നറിനസം  പനരറിടട  വന്തുക  ലചലവഴറിചട  വരുന്ന  സപ്പോഹചരദസം
നറിലനറില്ക്കുന.  ഈ  അവസ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  തകര്ചയറിപലകട  നയറിപചകപ്പോസം.
ലപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങള്കപ്പോയറി കഴറിഞ്ഞ  3  വര്ഷങ്ങളറിലപ്പോയറി ലചലവഴറിച തുകയുലടെയുസം
മറ്റുസം  വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട  പരഖപ്പോമൂലസം  ആവശദലപടതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
ലഭറിച വറിവരങ്ങള് അപൂര്ണ്ണമപ്പോണട.  2010-11-ലല  വപ്പോര്ഷറിക കണകട പ്രകപ്പോരസം 5  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ലപന്ഷന്  ററിസര്വട  ഫണറിനത്തെറില്  (അകക്കൗണട  നമ്പര്  617141477713)
സറിരനറിപകപമപ്പോയറി സൂകറിചറിട്ടുണട.

ലപന്ഷന് സസംബനറിചട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം ലഭദമപ്പോകറിയ വറിവരങ്ങള് 
ചുവലടെ പചര്ക്കുന:

സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷസം ലറഗുലര്/ സര്വ്വകീസട
ലപന്ഷന്കപ്പോര്

ഫപ്പോമറിലറി
ലപന്ഷന്കപ്പോര്

മറട ലപന്ഷനകള്

2012-13 453 59 6

2013-14 482 66 7
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കൂടെപ്പോലത  2012-13  വര്ഷസം  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.  ഇനത്തെറില്  2,86,12,730  രൂപയുസം
കമഡ്യൂപടഷന്  ഇനത്തെറില്  3,98,79,770  രൂപയുസം  പ്രതറിമപ്പോസ  ലപന്ഷന്  ഇനത്തെറില്
9,87,84,163 രൂപയുസം ലചലവഴറിചറിട്ടുണട. 2013-14-ല് (31-10-2013 വലര) ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.
ഇനത്തെറില്  2,06,38,098  രൂപയുസം  കമഡ്യൂപടഷന്  ഇനത്തെറില്  2,35,77,711  രൂപയുസം
പ്രതറിമപ്പോസ ലപന്ഷന് ഇനത്തെറില് 8,19,57,174 രൂപയുസം ലചലവഴറിച്ചു. 

പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 

2012-മുതല്  സര്വ്വകീസറില്നറിനസം  വറിരമറിച  ജകീവനകപ്പോര്കട  അര്ഹമപ്പോയ
ലപന്ഷനപ്പോനകൂലദങ്ങള്  വറിതരണസം  ലചയ്യുവപ്പോന്  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
സപ്പോധറിചറിടറില.   31-3-2014-ല്  വറിതരണസം  ലചയപ്പോനള്ള  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.,  കമഡ്യൂപടഷന്
എന്നറിവ മപ്പോതസം 45.45 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.7] 

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട സര്കപ്പോര് നല്കറിയ മറുപടെറി അനബനസം II ആയറി പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

150.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ ലചലവറിനങ്ങളറിൽ പ്രധപ്പോന പങ്കട വഹറിക്കുന്ന ഒന്നപ്പോണട
ലപൻഷൻ  വറിതരണലമന്നറിരറിലക  പകരള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി
പ്രപതദകമപ്പോയറി ഒരു ലപൻഷൻ ഫണട രൂപകീകരറിചറിടറിലലനസം തൻവര്ഷലത്തെ പനപ്പോണ് പപ്പോൻ
ഗ്രപ്പോനറിൽ നറിനസം വകയറിരുത്തെറിയപ്പോണട ലപൻഷനസം മറട വറിരമറികൽ ആനകൂലദങ്ങളുസം നൽകറി
വരുന്നലതനസം നറിരകീകറിച സമറിതറി ഇതട സസംബനറിചട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതര്ക്കുസം
വകുപറിനസം എന്തപ്പോണട പറയപ്പോനള്ളതട എന്നട ആരപ്പോയുകയുണപ്പോയറി.  

151.  ലപൻഷൻ  ഫണട  രൂപകീകരണത്തെറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിൽനറിനസം  പ്രപതദക
ധനസഹപ്പോയസം ലഭറിചറിടറിലലനസം നറിലവറിലല ലപൻഷൻ ബപ്പോധദതയുലടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ
ഏകപദശസം  1,200  പകപ്പോടെറി രൂപയുലടെ പകപ്പോര്പസട ഫണട ആവശദമപ്പോലണനസം പപ്പോൻ ഫണട
കഴറിഞ്ഞപ്പോൽ  ഇപനണൽ  റവനഡ്യൂ   ജനപറഷൻ  100  പകപ്പോടെറിപയ  വരുനള്ളൂലവനസം
ഫകീസറിനത്തെറിൽ  വര്ദനവട  വരുത്തെറി  പ്രശ്നപരറിഹപ്പോരസം  കപ്പോണപ്പോൻ  കഴറിയറിലലനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല 2016-2017 സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷസം പ്രസ്തുത ഫണറിപലകപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപ
വകയറിരുത്തെറി ട്രഷററിയറിൽ നറിപകപറിചറിട്ടുലണനസം പകപ്പോര്പസട ഫണട രൂപകീകരണവമപ്പോയറി
ബനലപടട  ഉന്നത  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററിയുമപ്പോയറി  നടെത്തെറിയ  ചര്ചയറിൽ
എസട.ബറി.ഐ.യുമപ്പോയറി  പചര്ന്നട   പകപ്പോര്പസട  ഫണട  രൂപകീകരണത്തെറിനപ്പോയറി  ശ്രമസം
നടെത്തെണലമന്ന നറിര്പദ്ദേശമപ്പോണട ലഭറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം അതറിനപ്പോയുള്ള ശ്രമത്തെറിലപ്പോലണനസം
1-4-2013  മുതൽ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ  പകപ്പോണ്ട്രറിബഡ്യൂടററി  ലപൻഷനപ്പോണട
നറിലവറിലുള്ളലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് (ഇൻ-ചപ്പോര്ജട ) അററിയറിച്ചു.
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152.  പകപ്പോര്പസട  ഫണട  രൂപകീകരണവമപ്പോയറി  ബനലപടട  സര്കപ്പോരുമപ്പോയറി  ചര്ച
നടെത്തെറിയറിരുപന്നപ്പോ എന്ന സമറിതറിയുലടെ പചപ്പോദദത്തെറിനട ലപൻഷൻ വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി  1200
പകപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ  പകപ്പോര്പസട  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  2016-2017
സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷസം ബജററിൽ  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ വകയറിരുത്തെറി ട്രഷററിയറിൽ  നറിപകപറിചതട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  സറിൻഡറിപകററിലന  തകീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോയറിരുനലവനസം പ്രസ്തുത  വറിഷയസം
സസംബനറിചട  സര്കപ്പോരുമപ്പോയറി  ചര്ച  നടെത്തെറിയറിടറിലലനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  രജറിസപ്പോര്
(ഇൻ-ചപ്പോര്ജട) മറുപടെറി നൽകറി. 

153. ലപൻഷൻ ഫണട രൂപകീകരണവമപ്പോയറി ബനലപടട പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിൽ
അപപ്പോകങ്ങള്  നറിലനറിൽക്കുനലണനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  വറികസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കട
പവണറിയുള്ള തുകപപപ്പോലുസം വകമപ്പോററി ലചലവഴറിചപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല നറിലവറിൽ ലപൻഷൻ
ബപ്പോധദത  നറിറപവററിലകപ്പോണറിരറിക്കുന്നലതനസം നറിരകീകറിച  സമറിതറി  ലപൻഷൻ
വറിതരണത്തെറിനള്ള  പകപ്പോര്പസട  ഫണട  രൂപകീകരണവമപ്പോയറി  ബനലപടട  സര്കപ്പോരുമപ്പോയറി
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ചര്ച  നടെത്തെറി  കൃതദമപ്പോയ  തകീരുമപ്പോനസം  കകലകപ്പോള്ളണലമന്നട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

154.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറില്  മുഖദസപ്പോനസം
വഹറിക്കുന്ന  ഒന്നപ്പോണട  ലപന്ഷന്  വറിതരണലമന്നറിരറിലക  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി കൃതദമപ്പോയ ലപന്ഷന് ഫണട രൂപകീകരറികപ്പോത്തെതട സസംബനറിചട സമറിതറി
വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ.   ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറികണലമങ്കറില്  പദതറിപയതര
ഗ്രപ്പോനറില്നറിനസം  ലപന്ഷനപവണറിതലന്ന  ഒരു  തുക  മപ്പോററിവയണലമനസം  എന്നപ്പോല്
സര്കപ്പോരറില്നറിനസം  ആവശദത്തെറിനള്ള  പദതറിപയതര  ഗ്രപ്പോനട  ലഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
ലപന്ഷന്  ഫണറില്  നറിപകപറിക്കുന്നതറിനട  സപ്പോധറികപ്പോററിലലനസം  പലപപപ്പോഴസം  മറട
ഫണ്ടുകളറില്നറിനസം  വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിചപ്പോണട  ലപന്ഷന്  വറിതരണസം  നടെത്തുന്നലതനസം
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് വദക്തമപ്പോകറി.

155.  ശമ്പളവസം ലപന്ഷനസം നല്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ തുക പദതറിപയതര ഗ്രപ്പോനപ്പോയറി
സര്കപ്പോര് എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം നലണലമന്നപ്പോയറിരുന സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളക്കുററിചട
പഠറിക്കുവപ്പോന്  സര്കപ്പോര്  നറിപയപ്പോഗറിച  രവകീനന്  നപ്പോയര്  കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ  ലചയ്തറിരുന്നലതനസം
അത്തെരത്തെറില് പദതറിപയതര ഗ്രപ്പോനട ലഭറിലചങ്കറില് മപ്പോതപമ കൃതദമപ്പോയറി ലപന്ഷന് ഫണട
രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനസം അവ നറിലനറിര്ത്തുന്നതറിനസം നറിലവറില് എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം അപദ്ദേഹസം കൂടറിപചര്ത്തു. 
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156.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസറുലടെ  പ്രസ്തുത  വറിശദകീകരണത്തെറിലന
നറിജസറിതറി സസംബനറിചട സമറിതറി വകുപട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട അഭറിപ്രപ്പോയസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
എസം.ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില്  മറട  ഫണ്ടുകളറില്നറിനസം  തുക  വകമപ്പോററിയപ്പോണട
ലപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നലതനസം  തല്സറിതറി  തുടെര്ന്നപ്പോല്  കുറചട
നപ്പോളുകള്കകസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഭകീമമപ്പോയ  ഒരു  സപ്പോമ്പത്തെറിക  തകര്ചലയ
അഭറിമുഖകീകരറിപകണറിവരുലമനസം  അതറിനപ്പോല്  കൃതദമപ്പോയ  ഒരു  ലപന്ഷന്  ഫണട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറിത്തെലന്ന  രൂപകീകരറികണലമനസം  ലപന്ഷന്  ഫണറില്  തുക  ഫറികഡട
ലഡപപപ്പോസറിറട  ആയറി  നറിപകപറികപ്പോലത  ബപ്പോങ്കുകളുമപ്പോയറി  ലനപഗപ്പോപഷദറട  ലചയ്തട  തുക
ലക്രഡറിറട  ലചയ്യുകയുസം  അതറിനപശഷസം  അതറിലന  ലപ്രപ്പോപപപ്പോഷന്  തുകലയടുത്തെട
ഇന്ലവസടലമനട  നടെത്തുകയുസം  ലചയലവങ്കറില്  മപ്പോതപമ  ലപന്ഷന്  ഫണട
നറിലനറില്ക്കുകയുള്ളൂലവനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി  സമറിതറിലയ
അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ലപന്ഷന്  ഫണറിനട  ആവശദമപ്പോയ  തുകയുലടെ  മുഖദപങ്കട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  തങ്ങളുലടെ  ആഭദന്തര  വരുമപ്പോനത്തെറില്നറിനസം  കലണത്തെണലമനസം
പശഷറിക്കുന്നവ  സര്കപ്പോരറി ല്നറിനസം  ഗ്രപ്പോനപ്പോയറി  നല്പകണറിവരുലമനസം  ഇതട  എലപ്പോ
യൂണറിപവഴ് സറിററികള്ക്കുസം  ബപ്പോധകമപ്പോലണനസം  ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ലസക്രടററി
കൂടറിപചര്ത്തു. 

157.  ലപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി  മററിനങ്ങളറില്നറിനസം  തുക  വകമപ്പോറ്റുന്ന
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  നടെപടെറി  ഭപ്പോവറിയറില്  ഗുരുതരമപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  തകര്ചയട
കപ്പോരണമപ്പോകുലമന്നട  നറിരകീകറിച  സമറിതറി  എസം.  ജറി.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലപന്ഷന് ഫണട രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറികള് സസ്വകീകരറികണലമനസം അതറിനള്ള
സപ്പോമ്പത്തെറിക സഹപ്പോയങ്ങള് സര്കപ്പോരറില്നറിനസം ലഭദമപ്പോകണലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

158.  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ബപ്പോധകമപ്പോകുന്നവറിധത്തെറില്  ഒരു  പ്രപതദക
ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിപകണതട  അതദപ്പോവശദമപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.
ഇത്തെരത്തെറില്  ഒരു  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറിചറിലലങ്കറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  ഭപ്പോവറിയറില്  വന്
സപ്പോമ്പത്തെറിക  പ്രതറിസനറിയറിപലകട  എത്തെറിപചരുന്ന  സറിതറിവറിപശഷമുണപ്പോകുലമനസം
സമറിതറി നറിരകീകറിച്ചു.

159.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം ലപന്ഷന്  ഫണട
ലഡപപപ്പോസറിറപ്പോയറി  കണ്ണൂര്  ജറിലപ്പോ  ട്രഷററിയറില്  54.5  പകപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ  സറിര
നറിപകപമുലണനസം എലപ്പോ വര്ഷവസം പഗ്രപ്പോസട സപ്പോലററിയുലടെ 20 ശതമപ്പോനസം വകീതസം ലപന്ഷന്
ഫണറിപലയട ലഡപപപ്പോസറിറട ലചയ്യുനലണനസം കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ രജറിസപ്പോര് മറുപടെറി നല്കറി.
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160.  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പ്രസ്തുത  നടെപടെറിലയ  സസ്വപ്പോഗതസം  ലചയ്ത  സമറിതറി
ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുകയുസം  പരറിപപ്പോലറിക്കുകയുസം  ലചയ്യുന്ന  കപ്പോരദത്തെറില്  കണ്ണൂര്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ  മപ്പോതൃകയപ്പോകറി  പ്രവര്ത്തെറികണലമന്ന  നറിര്പദ്ദേശസം  സസംസപ്പോനലത്തെ
മലറലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം നല്കണലമനസം ആയതട  പപ്പോലറികലപടുനപണപ്പോലയന്നട
നറിര്ബനമപ്പോയുസം ഉറപ്പുവരുത്തെണലമനസം ഭരണ വകുപട ലസക്രടററിപയപ്പോടെട ആവശദപട്ടു. 

161.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ജകീവനകപ്പോരുലടെ  ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം  ലപന്ഷന്
പകപ്പോണ്ട്രറിബഡ്യൂഷന് കൃതദമപ്പോയറി കുറവട ലചയ്തട ലഹഡട ഓഫട അകക്കൗണറില് അടെയനലണനസം
ഇതറിനപ്പോയറി  കലറ  എസട.ബറി.ററി.-യറില്   ഒരു  ലറകററിസംഗട  ലഡപപപ്പോസറിറട   അകക്കൗണട
ആരസംഭറിചറിട്ടുലണനസം  2013  മുതല്  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവസം  20  ലകസം  രൂപ  വകീതവസം
വര്ഷപ്പോവസപ്പോനസം  പശഷറിക്കുന്ന  തുക  സറിരനറിപകപമപ്പോയുസം   ലപന്ഷന്  ഫണറില്
നറിപകപറിക്കുനലണനസം നറിലവറില് ആർ.ഡറി. അകക്കൗണറില് 1.2 പകപ്പോടെറി രൂപയുസം 2 സറിര
നറിപകപങ്ങളറിലപ്പോയറി  9.65  പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം  നകീകറിയറിരറിപ്പുലണനസം  എന്നപ്പോല് ലപന്ഷന്
ഫണട  ഇനത്തെറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  പകപ്പോര്പസട  ഫലണപ്പോനസം  ലഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
ജകീവനകപ്പോര്  ററിടയര്  ലചയ്യുപമ്പപ്പോള്  യൂണറിപവഴറിററി  ഫണറില്  നറിനതലന്നയപ്പോണട  പലറിശ
ഉള്ലപലടെ നല്പകണറി വരുന്നലതനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു.

162.  വറിഭജനത്തെറിനപശഷസം കപ്പോർഷറിക സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം ലഭറിക്കുവപ്പോനള്ള
പറി.എഫട.,  പപ  ററിവറിഷന്/പവജട  ററിവറിഷന്,  യു.ജറി.സറി.  കുടെറിശറികകള്  നപ്പോളറിതുവലര
ലഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട ലപന്ഷന് കുടെറിശറികകള് തകീർപപ്പോകപ്പോലത അവപശഷറിക്കുന്നലതന്ന
ഓഡറിറട  വകുപറിലന  ററിപപപ്പോർടറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  കപ്പോർഷറിക  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം
ലവറററിനററി  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  തമറിലുള്ള  ആസറി  സസംബനമപ്പോയ  തർകങ്ങള്
സർകപ്പോരറിലന  ശ്രദയറില്ലപടുത്തെറി  നയപരമപ്പോയറി  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സമറിതറി  ഭരണ  വകുപ്പുകപളപ്പോടെട  (കൃഷറി  വകുപട,
മൃഗസസംരകണ  വകുപട)  ആവശദലപട്ടു.  സസംസപ്പോനലത്തെ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലപ്പോനസം
ലപന്ഷന്/പപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട  മപ്പോപനജ് ലമനട  സറിസസം  നറിലവറിലറിലലനസം  ലപന്ഷന്
ഫണറിപലകട  ലഭറിക്കുന്ന  തുക  അതുപപപ്പോലല  ലകപ്പോടുക്കുന്ന  രകീതറിയപ്പോണട
നറിലനറില്ക്കുന്നലതനസം  എന്നപ്പോല്  ഇന്ഷസ്വറന്സട  കമ്പനറികളറിലുസം  ബപ്പോങ്കുകളറിലുലമലപ്പോസം
ലപന്ഷന്  ഫണട  മപ്പോപനജ് ലമനട  സറിസസം  നറിലവറിലുള്ളതറിനപ്പോല്  ലപന്ഷന്  ഫണറിപലകട
ജകീവനകപ്പോര് അടെയന്ന തുക അവര് ഇന്ലവസട ലചയ്യുകയുസം ററിടയര് ലചയ്യുന്നതറിനനസരറിചട
പലറിശ സഹറിതമുള്ള  തുക  ററിലകീസട ലചയ്തട  നല്കുകയുമപ്പോണട ലചയ്യുന്നലതനസം അത്തെരത്തെറിലുള്ള ഒരു
സമ്പ്രദപ്പോയസം  സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലലപ്പോസം  പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോപകണതപ്പോലണനസം
ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട ലസക്രടററി വദക്തമപ്പോകറി.  
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163.  സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലലപ്പോസം  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുകയുസം
പരറിപപ്പോലറിക്കുകയുസം  ലചയ്യുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ധപ്പോരപ്പോളസം  അപപ്പോകങ്ങള്  നറിലനറില്ക്കുനലണനസം
തല്സറിതറി  തുടെരുന്നപകസം  ആയതട  സര്വ്വകലപ്പോ ശപ്പോലകലളലയലപ്പോസം കടുത്തെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക
പ്രതറിസനറിയറിപലയട  നയറിപചക്കുലമനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമങ്ങളറില് ലപന്ഷന്  ഫണട
രൂപകീകരറികണലമലന്നപ്പോരു  പ്രതറിപപ്പോദദമലപ്പോലത  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുന്നതുസം
പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബനലപടട  മലറപ്പോരു നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം ഉള്ലപടുത്തെറിയറിടറിലലനസം  നറിരകീകറിച
സമറിതറി  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുന്നതുസം  പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപട  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമങ്ങളറില്  ഉള്ലപടുത്തുന്നതറിനസം  ലപന്ഷന്  ഫണട  നപ്പോളറിതുവലര
രൂപകീകരറിചറിടറിലപ്പോത്തെ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില് ഫണട രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനസം പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതറിനമുള്ള
കര്ശന നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കണലമന്നട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദലപട്ടു. 

164.  2012  മുതല്  സര്വ്വകീസറില്നറിനസം  വറിരമറിച  ജകീവനകപ്പോര്കട  അര്ഹമപ്പോയ
ലപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങള് വറിതരണസം ലചയ്യുവപ്പോന് പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
സപ്പോധറിചറിടറിലലനസം 31-3 -2014-ല് വറിതരണസം ലചയ്യുവപ്പോനള്ള ഡറി.സറി.ആര്.ജറി., കമഡ്യൂപടഷന് എന്നറിവ
മപ്പോതസം  45.45  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോലണനമുള്ള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബനലപടട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നറിലവറില്  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം  ഓഡറിറട
ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്ന  കപ്പോലയളവറിലല  ലപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള്
നല്കറിയറിട്ടുലണനമുള്ള ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അസംഗകീകരറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള് 

165.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറില്  മുഖദസപ്പോനസം
വഹറിക്കുന്ന  ഒന്നപ്പോണട  ലപന്ഷന്  വറിതരണലമന്നറിരറിലക,  സസംസപ്പോനലത്തെ  മറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുസം  നപ്പോളറിതുവലര  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിചറിടറിലലനസം
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  വറികസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കട  പവണറിയുള്ള  തുകപപപ്പോലുസം
വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിചപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  നറിലവറില്  ലപന്ഷന്  ബപ്പോധദത
നറിറപവററിലകപ്പോണറിരറിക്കുന്നലതനസം സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.  ലപന്ഷന് വറിതരണത്തെറിനപ്പോയുള്ള
പകപ്പോര്പസട  ഫണട  രൂപകീകരണസം  സസംബനറിചട  ഭരണ  വകുപറില്നറിനസം  നറിര്പദ്ദേശസം
ലഭറിച്ചുലവങ്കറിലുസം  അതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം
കപ്പോരദമപ്പോയ  തുടെര്നടെപടെറികലളപ്പോനസം  ഉണപ്പോയറിടറിലലന്നട  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  ലചലവറിനങ്ങളറില്  പ്രധപ്പോന  പങ്കട  വഹറിക്കുന്ന  ഒന്നപ്പോണട
ലപന്ഷന് വറിതരണലമന്നറിരറിലക ലപന്ഷന് ഫണട  രൂപകീകരണവമപ്പോയറി  ബനലപടട
പകരള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  നറിലവറില്  സസ്വകീകരറിചറിരറിക്കുന്ന  നറിലപപ്പോടെറില്  ആശങ്ക
പരഖലപടുത്തുന്നപതപ്പോലടെപ്പോപസം  ലപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനപ്പോയുള്ള  പകപ്പോര്പസട  ഫണട
രൂപകീകരണവമപ്പോയറി  ബനലപടട  ഭരണ വകുപ്പുമപ്പോയറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ചര്ച നടെത്തെറി
കൃതദമപ്പോയ തകീരുമപ്പോനസം ലലകലകപ്പോള്ളണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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166.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  നപ്പോളറിതുവലര  ലപന്ഷന്  ഫണട
രൂപകീകരറിചറിടറിലലന്നനസം  മറട  ഫണ്ടുകളറില്നറിനസം  തുക  വകമപ്പോററി  ലചലവഴറിചപ്പോണട  ലപന്ഷന്
വറിതരണത്തെറിനട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നലതനസം  സമറിതറികട  പബപ്പോധദമപ്പോകുന.   ലവറററിനററി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  2013  ലസപ്റസംബര്  മപ്പോസസം  മുതല്  ലപന്ഷന്  ഫണട
രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം  ഇതറിനപ്പോയറി  കലറ  എസട.ബറി.ററി.-യറില്  ആരസംഭറിച  ആര്.ഡറി.
അകക്കൗണറില്  1.2  പകപ്പോടെറി  രൂപയുസം  2  സറിര  നറിപകപങ്ങളറിലപ്പോയറി  9.65  പകപ്പോടെറി
രൂപയുസം  നകീകറിയറിരറിപ്പുലണനസം  വറിഭജനത്തെറിനപശഷസം  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്
നറിനസം  ലഭറിക്കുവപ്പോനള്ള  കുടെറിശറികകള്  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  ലഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട
ലപന്ഷന്  കുടെറിശറികകള്  തകീര്പപ്പോകപ്പോലത  അവപശഷറിക്കുന്നലതനമുള്ള  ഒപ്പോഡറിറട
വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലന ലവളറിചത്തെറില് കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം ലവറററിനററി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  തമറിലുള്ള  ആസറി  സസംബനമപ്പോയ  തര്കങ്ങള്  നയപരമപ്പോയറി
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ അടെറിയന്തര  നടെപടെറി   സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സമറിതറി
ഭരണ വകുപ്പുകപളപ്പോടെട (കൃഷറി വകുപട, മൃഗസസംരകണ വകുപട) ആവശദലപടുന. 

167.  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  നറിലവറില്  ലപന്ഷന്  ഫണട
രൂപകീകരറിചറിട്ടുലണനസം  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്ന  കപ്പോലയളവറിലല
ലപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള് നല്കറിയറിട്ടുലണനമുള്ള ഓഡറിറട  വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പകരള  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസ്സത്തെറില്നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

168. കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിചട  ലപന്ഷന്
ഫണട  ലഡപപപ്പോസറിറപ്പോയറി  കണ്ണൂര്  ജറിലപ്പോ  ട്രഷററിയറില്  54.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  സറിര
നറിപകപമുണപ്പോകറിയതുസം എലപ്പോ വര്ഷവസം പഗ്രപ്പോസട സപ്പോലററിയുലടെ 20 ശതമപ്പോനസം വകീതസം
ലപന്ഷന്  ഫണറിപലയട  ലഡപപപ്പോസറിറട  ലചയ്യുന്നതുസം  മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോലണനസം  ഇപത
മപ്പോതൃകയറില്  മറട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലുസം  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനള്ള
നടെപടെറി സസ്വകീകരറികണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.

169.  സസംസപ്പോനലത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറിലലലപ്പോസം  ലപന്ഷന്  ഫണട
രൂപകീകരറിക്കുകയുസം  പരറിപപ്പോലറിക്കുകയുസം  ലചയ്യുന്നതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ധപ്പോരപ്പോളസം
അപപ്പോകങ്ങള്  നറിലനറില്ക്കുനലണനസം  തല്സറിതറി  തുടെരുന്നപകസം  ആയതട
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകലളലയലപ്പോസം  കടുത്തെ സപ്പോമ്പത്തെറിക പ്രതറിസനറിയറിപലയട  നയറിപചക്കു
ലമനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ നറിയമങ്ങളറില് ലപന്ഷന് ഫണട രൂപകീകരറികണലമലന്നപ്പോരു
പ്രതറിപപ്പോദദമലപ്പോലത  ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുന്നതുസം  പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി
ബനലപടട  മലറപ്പോരു  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  ഉള്ലപടുത്തെറിയറിടറിലലനസം  സമറിതറി
നറിരകീകറിക്കുന.   ലപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി  മററിനങ്ങളറില്നറിനസം  തുക
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വകമപ്പോറ്റുന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  നടെപടെറി  ഭപ്പോവറിയറില്  ഗുരുതരമപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക
തകര്ചയട  കപ്പോരണമപ്പോകുലമനസം  പ്രസനത  വറിഷയത്തെറില്  സര്കപ്പോര്  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി
ഇടെലപടറിലലങ്കറില്  കുറചട  വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ജകീവനകപ്പോര്കട
ലപന്ഷന്  ലഭറികപ്പോത്തെ  സറിതറിവറിപശഷസം  സസംജപ്പോതമപ്പോപയക്കുലമനസം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.  അതറിനപ്പോല് ലപന്ഷന് ഫണട രൂപകീകരറിക്കുന്നതുസം പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതുസം
സസംബനറിച  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  നറിയമങ്ങളറില്  ഉള്പടുത്തുന്നതറിനസം
ലപന്ഷന്  ഫണട  നപ്പോളറിതുവലര  രൂപകീകരറിചറിടറിലപ്പോത്തെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്
ലപന്ഷന്  ഫണട  രൂപകീകരറിക്കുന്നതറിനസം  പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതറിനമുള്ള  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നല്കണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലപ്രപ്പോവറിഡനട ഫണട സൂകറിപറിലല അപപ്പോകതകള്

ജകീവനകപ്പോരുലടെ ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം പ്രതറിമപ്പോസസം കുറവട ലചയ്യുന്ന ലപ്രപ്പോവറിഡനട ഫണട
തുക  ഇതറിനപ്പോയുള്ള  ട്രഷററി  അകക്കൗണറില്  ഒടുക്കുന്നതറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്  വകീഴ്ച
വരുത്തുന.   യഥപ്പോസമയസം  നറിപകപങ്ങള്  നടെത്തെപ്പോത്തെതട  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട
നറിപകപത്തെറിപന്മേലുള്ള പലറിശ നഷ്ടമപ്പോകുന്നതറിനറിടെയപ്പോക്കുകയുസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട അധറിക
ബപ്പോധദതയുണപ്പോക്കുകയുസം ലചയ്യുന.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.8]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

170.  ജകീവനകപ്പോരുലടെ ശമ്പളത്തെറിൽനറിനസം കുറവട ലചയ്യുന്ന ലപ്രപ്പോവറിഡനട ഫണട തുക
ട്രഷററി  അകക്കൗണറിൽ  ഒടുക്കുന്നതറിൽ  വകീഴ്ച  വരുത്തുനലവന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  എലപ്പോ
മപ്പോസവസം  5-ാം  തകീയതറിയകസം  കൃതദമപ്പോയറി  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട  തുക  ട്രഷററി  അകക്കൗണറിപലകട
മപ്പോറ്റുനലണന്നട കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോൻസട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നൽകറി.

171.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോൻസട  ഓഫകീസറുലടെ  മറുപടെറിലയ  സപ്പോധൂകരറിക്കുന്ന
തരത്തെറിലപ്പോണട  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം ററിപപപ്പോര്ടട  നൽകറിയറിരറിക്കുന്നലതന്നട  നറിരകീകറിച സമറിതറി
കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സത്തെറിൽനറിനസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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172.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ലകപ്പോചറി  ശപ്പോസ  സപ്പോപങ്കതറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപയപ്പോടെട  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  കുസപ്പോററില്  2010-2011
കപ്പോലഘടത്തെറില്  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട  തുക  ട്രഷററി  അകക്കൗണറില്  അടെയന്നതറില്
കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോയറിരുനലവനസം  എന്നപ്പോല്  2016-2017  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം  മുതല്
പറി.എഫട.  തുക കൃതദമപ്പോയുസം  ട്രഷററി  അകക്കൗണറില് നറിപകപറിക്കുനലണനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
രജറിസപ്പോര് (ഇന്-ചപ്പോര്ജട ) മറുപടെറി നല്കറി. 

173.  ഓഡറിറട  വറിഷയസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദകീകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട  ഇനത്തെറില്  111.24  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ട്രഷററിയറില്  നറിപകപറിപകണതപ്പോലണന്നറിരറിലക  66  ലകസം  രൂപ  മപ്പോതപമ
നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  ട്രഷററി  അകക്കൗണറില്  ഒടുകറിയറിട്ടുള്ളൂലവനസം  ശമ്പളവസം  മറട
അലവന്സുകളുസം നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട ലഭറിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള് തറികയപ്പോലത
വരുന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട  പറി.  എഫട.  അകക്കൗണറില്നറിനസം  തുക  വകമപ്പോപറണറി  വരുന്നലതനസം
എന്നപ്പോൽ കഴറിഞ്ഞ മൂന്നട മപ്പോസങ്ങളപ്പോയറി ട്രഷററിയറിലല പറി. എഫട. അകക്കൗണറിൽ കൃതദമപ്പോയറി
തുക ഒടുക്കുനലണനസം  82  ലകസം രൂപയപ്പോണട ഓപരപ്പോ മപ്പോസവസം പറി.  എഫട.  അകക്കൗണറില്
നറിപകപറിക്കുന്നലതനസം കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ കസംപ് പട്രപ്പോളര് മറുപടെറി നല്കറി. 

174.  ജകീവനകപ്പോരുലടെ ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം പറി.  എഫട.  ഇനത്തെറില് പറിടെറിക്കുന്ന തുക
അതതട  മപ്പോസത്തെറിൽത്തെലന്ന  കൃതദമപ്പോയറി  ട്രഷററി  അകക്കൗണറില്  നറിപകപറികപ്പോത്തെതട
ഭപ്പോവറിയറില്   ഭകീമമപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  ബപ്പോധദതയട  കപ്പോരണമപ്പോകുലമന്നട  നറിരകീകറിച  സമറിതറി
പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിലന  ശ്രദയറില്ലപടുത്തെറി  ആവശദമപ്പോയ
നടെപടെറികള് സസ്വകീകരറികണലമന്നട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദലപട്ടു.

175.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപയപ്പോടെട  സമറിതറി
വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള് 2011-ലപ്പോണട പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല വറിഭജറിചട
ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  ഫറിഷറകീസട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  രൂപകീകരറിചലതനസം
സലവസം  ലകടറിടെങ്ങളുസം  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട  തുകയുലമലപ്പോസം  ഉള്ലപടുന്ന  അസററിലന
കപ്പോരദത്തെറില്  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുസം  തമറില്
തര്കമുലണനസം ആയതട പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബഹ.  മുഖദമന്ത്രറിയുലടെ അദദകതയറില് ഒരു
പയപ്പോഗസം  പചരുവപ്പോന്  തകീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകയപ്പോലണനസം ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
കപ്പോര്ഷറിക സര്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം പലറിശയുള്ലപലടെ  31  പകപ്പോടെറി  57  ലകത്തെറില്പരസം
രൂപ ലപ്രപ്പോവറിഡനട ഫണട ഇനത്തെറില് ലഭറിക്കുവപ്പോനലണനസം ലവറററിനററി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു.
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176.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
അധറികൃതപരപ്പോടെട  വറിശദകീകരണസം  ആവശദലപടപപപ്പോള്  ലലബഫര്പകഷന്  എഗ്രറിലമനട
പ്രകപ്പോരസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട പ്രസ്തുത തുക പ്രപതദക ഗ്രപ്പോനപ്പോയറി സര്കപ്പോര് ലകപ്പോടുക്കുലമന്നപ്പോണട
മറിനറിറടസറില് പറയുന്നലതനസം ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട ഇനത്തെറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ സര്കപ്പോര്
പ്രപതദക  ഗ്രപ്പോനപ്പോയറി  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  നല്കറിയറിട്ടുലണനസം  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ കസംപ് പട്രപ്പോളര് മറുപടെറി നല്കറി. 

177.  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  ഏഴവര്ഷസം  ലകപ്പോണട  പറി.എഫട.  ഇനത്തെറില്
31.57  പകപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ  ബപ്പോധദതയപ്പോണട  സസംഭവറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം  പ്രസ്തുത  ബപ്പോധദത
പരറിഹരറികത്തെകതരത്തെറിലുള്ള  സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയലമപ്പോനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
നപ്പോളറിതുവലര  ലഭറിചറിടറിലലനസം  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം  ലവറററിനററി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിപലയട   ട്രപ്പോന്സ്ഫര്  ലചയലപട  ജകീവനകപ്പോരുലടെ  ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം
പറി.എഫട.  ഇനത്തെറില്  പറിടെറിച  തുക  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  ലലകമപ്പോറുവപ്പോന്
കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  ബപ്പോധദസരപ്പോലണനസം  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോണറിചപപപ്പോള്  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പകല്  ഇതട  സസംബനറിചട
കൃതദമപ്പോയ  കണകട   ഉലണങ്കറിലുസം  തുക  നല്കുവപ്പോന്  ഫണറിലപ്പോത്തെ  അവസയപ്പോണട
നറിലവറിലുള്ളലതന്നട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  കസംപ് പട്രപ്പോളര്  സമറിതറിലയ  അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിലന  ശ്രദയറില്ലപടുത്തെറി  നയപരമപ്പോയ
തകീരുമപ്പോനസം ലലകലകപ്പോള്ളണലമന്നട സമറിതറി ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദലപട്ടു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

178.  ജകീവനകപ്പോരുലടെ ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം കുറവട  ലചയ്യുന്ന ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട
തുക  കൃതദമപ്പോയറി  ട്രഷററി  അകക്കൗണ്ടുകളറില്  നറിപകപറിക്കുന്നറില  എന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  കണ്ണൂര്   സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  എലപ്പോ  മപ്പോസവസം  5-ാം
തകീയതറിയകസം  പറി.എഫട.  തുക  കൃതദമപ്പോയറി  ട്രഷററി  അകക്കൗണറിപലയട  മപ്പോറ്റുനലണന്ന
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട  ഒപ്പോഫകീസറുലടെ  മറുപടെറിയുലടെയുസം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദലപട്ടു എന്ന ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

179.  കുസപ്പോററില്  2010-2011  കപ്പോലഘടത്തെറില് ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട തുക ട്രഷററി
അകക്കൗണറില്  അടെയന്നതറില്  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോയറിരുനലവങ്കറിലുസം  2016-2017
സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം  മുതല്  പറി.എഫട.  തുക  കൃതദമപ്പോയറി  ട്രഷററി  അകക്കൗണറില്
നറിപകപറിക്കുനലണന്ന  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  രജറിസപ്പോര്  (ഇന്-ചപ്പോര്ജട)-ലന  മറുപടെറിയുലടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ഒപ്പോഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 
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180.  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട  ഇനത്തെറില്  111.24
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ട്രഷററിയറില്  നറിപകപറിപകണതപ്പോലണന്നറിരറിലക  66  ലകസം  രൂപ
മപ്പോതമപ്പോണട  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  നറിപകപറിചറിരറിക്കുന്നലതനസം  ശമ്പളവസം   മറട
അലവന്സുകളുസം  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  ലഭറിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്
അപരദപ്പോപമപ്പോയതറിനപ്പോലപ്പോണട  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്നറിനസം  തുക  വകമപ്പോപറണറി
വരുന്നലതങ്കറില്കൂടെറി  പ്രസ്തുത  പ്രവണത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലലയ  ഭപ്പോവറിയറില്  കടുത്തെ
സപ്പോമ്പത്തെറിക  തകര്ചയറിപലയട  നയറിപചക്കുലമനസം  സമറിതറി  നറിരകീകറിക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറിപന്മേല് ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
സര്കപ്പോര് തലത്തെറില് സസ്വകീകരറികണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  ലചയ്യുന. 

181. ലവറററിനററി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട ഏഴട വര്ഷസംലകപ്പോണട പറി.എഫട.  ഇനത്തെറില്
31.57  പകപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ ബപ്പോധദതയപ്പോണട ഉണപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതനസം ആയതട പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം
പരറിഹരറികത്തെകതരത്തെറിലുള്ള  സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയലമപ്പോനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട
നപ്പോളറിതുവലര  ലഭറിചറിടറിലലനസം  കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറില്നറിനസം  ലവറററിനററി
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിപലയട   ട്രപ്പോന്സ്ഫര് ലചയലപട ജകീവനകപ്പോരുലടെ ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം
പറി.എഫട.  ഇനത്തെറില്  പറിടെറിച  തുക  ലവറററിനററി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  ലലകമപ്പോറുവപ്പോന്
കപ്പോര്ഷറിക  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതര്  ബപ്പോധദസരപ്പോലണങ്കറിലുസം  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  സപ്പോമ്പത്തെറികസറിതറിയനസരറിചട  അതറിനട  കഴറിയപ്പോത്തെ
സപ്പോഹചരദമപ്പോണട നറിലവറിലുള്ളലതനസം സമറിതറി നറിരകീകറിക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത
വറിഷയത്തെറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്തലത്തെറില്  ആവശദമപ്പോയ  നയപരമപ്പോയ  തകീരുമപ്പോനസം
സസ്വകീകരറികണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

ശ്രകീ ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ സസംസ്കൃത സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ജകീവനകപ്പോരുലടെ കപ്പോമബത്തെ കുടെറിശറിക
പറി.എഫട. അകക്കൗണറില് വരവവചറിടറില.

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ജകീവനകപ്പോരുലടെ  2008-09  വര്ഷത്തെറിലല കപ്പോമബത്തെ പറി.എഫട.
അകക്കൗണറില് ഒടുകപ്പോത്തെതു സസംബനറിച വറിവരസം ചുവലടെ പചര്ക്കുന: 

ക്രമ നമ്പര് സസംഖദ വരവട വയ്പകണറിയറിരുന്ന തകീയതറി

1 2 3

1 23,82,734 11-7-2008

2 31,90,455 14-8-2008
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1 2 3

3 13,79,309 24-11-2008

4 39,71,597 19-12-2008

5 3,68,889 19-12-2008

6 13,45,480 6-2-2009

7 7,56,535 6-2-2009

8 13,62,319 11-3-2009

                 ആലക 1,47,57,318

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.8.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

182.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ജകീവനകപ്പോരുലടെ  2008-2009  വര്ഷത്തെറിലല  കപ്പോമബത്തെ
കുടെറിശറിക 2014 മപ്പോര്ചട മപ്പോസസം വലര ജകീവനകപ്പോരുലടെ പറി.എഫട. അകക്കൗണറില് ഒടുകറിയറിടറില
എന്ന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറി വറിശദകീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  2008
മുതല് 2015 വലരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് പദതറിപയതര ഗ്രപ്പോനട തറികയപ്പോലത വന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട
ജകീവനകപ്പോരുലടെ  കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറിക  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്  വരവട
വയപ്പോതറിരുന്നലതനസം  2015-നപശഷമുള്ള  കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറികകള്  ജകീവനകപ്പോരുലടെ
പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്  കൃതദമപ്പോയറി  വരവട  വയനലണനസം  പനരലത്തെ  അടെയപ്പോതറിരുന്ന
തുകയുലടെ  വറിഹറിതവസം  നറിലവറില്  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവസം  അടെയനലണനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് മറുപടെറി നലറി. 

183.  2008  മുതലുള്ള  കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറികയറിനത്തെറില്  നറിലവറില്  എത  രൂപ
പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്  ഒടുക്കുവപ്പോനലണന്ന  സമറിതറിയുലടെ  പചപ്പോദദത്തെറിനട  31-3-2018-ലല
കണകനസരറിചട  കുടെറിശറിക  തുകയപ്പോയ  8,62,00,000  രൂപയുസം  അതറിലന  പലറിശയുസം
പചര്ത്തെട 13 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട നറിലവറിലല ബപ്പോദദതലയന്നട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ ഫറിനപ്പോന്സട
ഓഫകീസര് മറുപടെറി നലറി. 
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184.  8.62  പകപ്പോടെറി  രൂപലയന്നതട  പലറിശയുസംകൂടെറി  പചര്ത്തെട  13  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോയറി
മപ്പോററിയതട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച  ഗുരുതരമപ്പോയ
വകീഴ്ച മൂലമപ്പോലണനസം ആയതറിലന ബപ്പോദദത പ്രസ്തുത ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ പപരറില് ഫറികട ലചയ്തട
നലറിയപ്പോല്  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തെരസം  വകീഴ്ചകള്  ആവര്ത്തെറികപ്പോതറിരറിക്കുലമനസം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയലപടപപപ്പോള്  ശമ്പളസം  നല്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  പദതറിപയതര  ഗ്രപ്പോനട
ലഭദമപ്പോകപ്പോലത വന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട ജകീവനകപ്പോരുലടെ കപ്പോമബത്തെ കുടെറിശറിക
യഥപ്പോസമയസം  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്  നറിപകപറിക്കുന്നതറിനട  കഴറിയപ്പോലതപപപ്പോയലതന്ന
വസ്തുത  അസംഗകീകരറിക്കുനലണങ്കറില്കൂടെറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  പ്രസ്തുത  നടെപടെറിയറിലൂലടെ
ജകീവനകപ്പോര്  വറിരമറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ലകപ്പോടുത്തുതകീര്പകണ  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട
നറിപകപത്തെറിലനപ്പോപസം  കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറികയുലടെ  പലറിശകൂടെറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലതലന്ന
കലണപത്തെണ സപ്പോഹചരദമപ്പോണട  നറിലവറില് സസംജപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുന്നലതന്നട  ഓഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടര് ചൂണറികപ്പോട്ടുകയുണപ്പോയറി.

185.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
നറിലവറില്  സസ്വകീകരറിചറിരറിക്കുന്ന  നടെപടെറികള്  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്
കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറികയറിനത്തെറില്  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്  അടെയപ്പോതറിരുന്ന  തുകയുലടെ
വറിഹറിതമപ്പോയറി  നറിലവറില്  43  ലകസം  രൂപ  വകീതസം  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവസം  അടെയനലണനസം
പദതറിപയതര  ലചലവട  കുറവള്ള  മപ്പോസങ്ങളറിലുസം  അഡറിഷൻ  സമയത്തുസം  കൂടുതല്  തുക
അടെയപ്പോറുലണനസം കഴറിഞ്ഞ മപ്പോസസം  75  ലകസം രൂപ അടെചറിരുനലവനസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ
ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു.

186. സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള് വരുത്തെറിയ കുടെറിശറിക തുക one time settlement പ്രകപ്പോരസം
നലണലമനസം  പമലറില്  ഇത്തെരസം  വകീഴ്ചകള്  ആവര്ത്തെറികപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനട  കര്ശന
നറിര്പദ്ദേശസം  നലണലമനമുള്ള  രവകീനന്  കമകീഷന്  ററിപപപ്പോര്ടറിലല  ശറിപപ്പോര്ശയുലടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ശ്രകീ.ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല  പറി.എഫട.  കുടെറിശറിക
അടെച്ചുതകീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച്ചുലകപ്പോണട സര്കപ്പോര് ഉത്തെരവപ്പോലയങ്കറിലുസം
നപ്പോളറിതുവലര തുക ലഭദമപ്പോയറിടറിലലനസം പ്രസ്തുത വറിഷയസം ഉന്നതവറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിലനയുസം
ധനകപ്പോരദ വകുപ്പുമന്ത്രറിയുലടെയുസം ശ്രദയറില് ലകപ്പോണ്ടുവന്നറിരുന്നതപ്പോയുസം സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറിലല
സപ്പോറഡ്യൂടററി ഫറിനപ്പോന്സട കമറിററിയുലടെ കഴറിഞ്ഞ പയപ്പോഗത്തെറില് പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിചട
വകീണ്ടുസം  ചര്ച  നടെത്തെറിയതറിലന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പറി.  എഫട.  കുടെറിശറിക  തകീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള
സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയസം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട  അഭദര്ത്ഥറിച്ചുലകപ്പോണട
സര്കപ്പോരറിപലയട  കത്തെട  നല്കുവപ്പോന്  തകീരുമപ്പോനലമടുത്തെറിട്ടുലണനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ഫറിനപ്പോന്സട
ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു.
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187.  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  പറി.എഫട.  ഫണറിപലയട  അടെയന്നതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്

അനവദറിച  തുക  നപ്പോളറിതുവലര  ലഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതട  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട

വറിശദകീകരണസം  ആവശദലപടപപപ്പോള്  പറി.എഫട.  കുടെറിശറികയുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രശ്നസം  എലപ്പോ

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ലപപ്പോതുവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോലണനസം  സര്കപ്പോര്  അനവദറിച  ധനസഹപ്പോയസം

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോകണലമന്നട  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിപനപ്പോടെട  ആവശദലപടറിട്ടുലണനസം  ഭരണ

വകുപട അഡകീഷണല് ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു. 

188.  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറിലല  കുടെറിശറികയുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രശ്നസം  എലപ്പോ

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ലപപ്പോതുവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോലണനസം  രവകീനന്  കമകീഷന്  ററിപപപ്പോര്ടറിലല

ശറിപപ്പോര്ശയുലടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  സര്കപ്പോര്  അനവദറിച  ധനസഹപ്പോയസം  ലഭദമപ്പോലയങ്കറില്

മപ്പോതപമ  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നത്തെറിനട  പരറിഹപ്പോരസം  കലണത്തുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം

നറിരകീകറിച  സമറിതറി One  Time  Settlement  –ലൂലടെ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  ബപ്പോധദത

തകീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  ഇറകറിയ  ഉത്തെരവട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോകറി   സര്കപ്പോര്

അനവദറിച  ധനസഹപ്പോയസം  എലപ്പോ  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  തപ്പോമസസംവറിനപ്പോ  ലലകമപ്പോറുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ

നടെപടെറി സസ്വകീകരറികണലമന്നട ധനകപ്പോരദ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദലപട്ടു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

189.  ശ്രകീ  ശങ്കരപ്പോചപ്പോരദ  സസംസ്കൃത  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  ജകീവനകപ്പോരുലടെ  2008-2009

വര്ഷലത്തെ  കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറിക  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില്  ഒടുകറിയറിടറിലലനസം  

31-3-2018-ലല  കണകനസരറിചട   കുടെറിശറിക  തുകയപ്പോയ  8,62,00,000  രൂപയുസം

അതറിലന  പലറിശയുസം  പചര്ത്തെട  13  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ

ആയറിനത്തെറിലല   ബപ്പോദദതലയനസം  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  ശമ്പളസം

നല്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  പദതറിപയതര  ഗ്രപ്പോനറിലന  അപരദപ്പോപതമൂലമപ്പോണട

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  ജകീവനകപ്പോരുലടെ  കപ്പോമബത്തെ  കുടെറിശറിക  യഥപ്പോസമയസം  പറി.എഫട.

അകക്കൗണറില്  നറിപകപറിക്കുന്നതറിനട  കഴറിയപ്പോലത  പപപ്പോയലതന്ന  വസ്തുത

അസംഗകീകരറിക്കുനലണങ്കറില്കൂടെറി  8.62  പകപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ  കുടെറിശറിക  പലറിശയുസംകൂടെറി

പചര്ത്തെട  13  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോയറി  മപ്പോററിയതട  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അധറികൃതരുലടെ

ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച  ഗുരുതരമപ്പോയ  വകീഴ്ചലകപ്പോണട  കൂടെറിയപ്പോലണന്നട  സമറിതറി

കണകപ്പോക്കുന.

190.  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറിലല  കുടെറിശറികയുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രശ്നസം  എലപ്പോ

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം  ലപപ്പോതുവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോലണനസം രവകീനന് കമകീഷന് ററിപപപ്പോര്ടറിലല
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ശറിപപ്പോര്ശയുലടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  പറി.  എഫട.  കുടെറിശറിക

പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോര് അനവദറിചറിരറിക്കുന്ന ധനസഹപ്പോയസം ലഭദമപ്പോലയങ്കറില്

മപ്പോതപമ  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നസം  പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  സമറിതറി

നറിരകീകറിക്കുന.  അതറിനപ്പോല്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളുലടെ  പറി.എഫട.  കുടെറിശറിക

പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയസം  സസംബനറിച  ഉത്തെരവട

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോകറി പ്രസ്തുത ധനസഹപ്പോയസം  എലപ്പോ സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകള്ക്കുസം

തപ്പോമസസംവറിനപ്പോ  ലലകമപ്പോറുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വകീകരറികണലമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ലചയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

പറി.എഫട. കുടെറിശറിക തകീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനട സസ്വപ്പോശ്രയ ഫണട വകമപ്പോററി-  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  ഓപരപ്പോ  വര്ഷലത്തെയുസം  ലപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണട

വറിഹറിതസം  സസംബനറിച  കൃതദമപ്പോയ  കണക്കുകള്  (പറി.എഫട.  അകക്കൗണറിപലയട

അടെവപ്പോകപ്പോനള്ളതട,  അടെവപ്പോകറിയതട,  നകീകറിയറിരറിപട)  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളറില്നറിപന്നപ്പോ

ഇതര  അകക്കൗണട  ബുക്കുകളറില്നറിപന്നപ്പോ  ലഭദമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പറി.എഫട.

നറിപകപമറിനത്തെറില്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  നറിലവറിലല  ബപ്പോധദത  തറിടലപടുത്തെപ്പോന്

സപ്പോധറിക്കുന്നറില.

➢ പരഖകള്  പ്രകപ്പോരസം  31-3-2013-ല്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  പറി.എഫട.  ഫണറിപലയട

14,52,70,366 രൂപ  അടെവപ്പോകറി.  എന്നപ്പോല്  ഇതറില്  7,40,84,916  രൂപ

പണമപ്പോകറിയറിടറിലപ്പോത്തെതപ്പോണട.  ലചക്കുകള് എഴതറി 1 മുതല് 1  ½ വര്ഷസം വലര കഴറിഞ്ഞറിട്ടുസം

അവ പണമപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതറിലന കപ്പോരണസം വദക്തമപ്പോയറിടറില.  ഗണദമപ്പോയ തുകയട  ലചക്കുകള്

എഴതറി പറി.എഫട.  അകക്കൗണറില് അടെവപ്പോകറിയതപ്പോയറി കണകറില് ഉള്ലപടുത്തെറി പറി.എഫട.

നറിപകപമറിനത്തെറിലല  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ  ബപ്പോധദത  കുറച്ചുകപ്പോണറിക്കുന്ന  ലതറപ്പോയ

രകീതറിയപ്പോണട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല അനവര്ത്തെറിക്കുന്നതട.

➢ കണക്കുകള് പ്രകപ്പോരസം  2013-14  വലരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് ആലക  10,39,73,658

രൂപ  പറി.എഫട.  അകക്കൗണറിപലയട  അടെവപ്പോകപ്പോനണട.  ഇതട  സസംബനമപ്പോയ  ററി.പറി.

അകക്കൗണറില്  31-3-2012-ലല  കണക്കുപ്രകപ്പോരസം  6,19,99,133  രൂപ  അധറികസം



79

അടെചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  അടെവപ്പോകപ്പോന്  പശഷറിക്കുന്നതട  4,19,74,525  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോലണന്നട

ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസര് പരഖപ്പോമൂലസം അററിയറിചറിട്ടുണട.   എന്നപ്പോല് പപ്രപ്പോവറിഡനട  ഫണറിലുള്ള

കുടെറിശറിക  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  തകീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനട  സസ്വപ്പോശ്രയ  ഫണറില്നറിനസം  10 പകപ്പോടെറി  രൂപ

അനവദറിക്കുന്നതറിനട  15-2-2014-ലല  സറിന്ഡറിപകറട  പയപ്പോഗസം  തകീരുമപ്പോനറിക്കുകയുസം  (ഇനസം

നമ്പര്  139/14/2/7550)  25-2-2014-ലല  1069/എസട.എഫട.  11/2014  നമ്പര്  പ്രകപ്പോരസം

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  ഉത്തെരവട  നല്കുകയുസം  ലചയ.   പറി.എഫട.  ഇനത്തെറിലുള്ള  കുടെറിശറിക

ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി തകീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനട സസ്വപ്പോശ്രയ ഫണറില് നറിനസം 10 പകപ്പോടെറി രൂപ വകമപ്പോററിയതുസം

പറി.എഫട.  അകക്കൗണറിപലയട  അടെവപ്പോകപ്പോനള്ള  തുക  4,19,74,525  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോലണന്ന

സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുലടെ കണക്കുകളുസം തമറില് ലപപ്പോരുത്തെലപടുന്നറില.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ  2014-15  വര്ഷലത്തെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 7.1.8.2]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം  II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

191. പറി. എഫട. ഇനത്തെറിലുള്ള കുടെറിശറിക ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി തകീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സസ്വപ്പോശ്രയ

ഫണറില്നറിനസം 10 പകപ്പോടെറി രൂപ വകമപ്പോററിലയന്ന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറി

ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  സറിന്ഡറിപകററിലന  തകീരുമപ്പോനസം  ഉണപ്പോയറിരുനലവങ്കറിലുസം  10  പകപ്പോടെറി

രൂപയുലടെ സസ്വപ്പോശ്രയ ഫണട ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോലതതലന്ന ജകീവനകപ്പോരുലടെ പറി.എഫട.  കുടെറിശറിക

അടെയവപ്പോന് സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട സപ്പോധറിചതപ്പോയറി ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫകീസര് അററിയറിച്ചു. 

192.  പറി.  എഫട.  അകക്കൗണറിപലയട ഓപരപ്പോ തവണയുസം അടെയ്പകണ തുകയട ലചകട

എഴതറി  സൂകറികപ്പോറുണപ്പോയറിരുനലവനസം  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  അകക്കൗണറില്  ഫണട

വരുന്നമുറയട  ലചകട  മപ്പോററി  തുക  അടെയകയപ്പോണട  ലചയ്യുന്നലതനസം  ഫണട  അപരദപ്പോപമപ്പോയ

സമയത്തെട  ലചകട  എഴതറിവചറിരുനലവങ്കറിലുസം  പറിന്നകീടെട  ആഭദന്തര  വരുമപ്പോനത്തെറില്നറിനസം

പറി.എഫട.  കുടെറിശറിക  അടെയവപ്പോന്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയട  സപ്പോധറിചതറിനപ്പോല്  സസ്വപ്പോശ്രയ  ഫണട

ഉപപയപ്പോഗറിപകണതപ്പോയറി  വന്നറില  എനമുള്ള  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫകീസറുലടെ  മറുപടെറിയുലടെ

ലവളറിചത്തെറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സലമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി തകീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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193.  മഹപാതപാഗപാനനി  സര്വ്വകലപാശപാല  പനി.എഫഫ.  ഇനതനിലുള്ള  കുടനിശനിക
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി സസപാശ്രയ ഫണഫ വകമപാറനി  എന്ന ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി
ബനപപ്പെടഫ  പനി.എഫഫ.  കുടനിശനിക പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി  സസപാശ്രയ ഫണനില്നനിനന
10  കകപാടനി  രൂപ  വകമപാറ്റുന്നതനിനപായനി  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനനിചനിരുനപവങനിലുന
പനിന്നതീടഫ  ആഭഭ്യന്തര  വരുമപാനതനില്നനിനന  പനി.എഫഫ.  കുടനിശനിക  അടയ്ക്കുവപാന്
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  സപാധനിചതനിനപാല്  സസപാശ്രയ  ഫണഫ  ഉപകയപാഗനികക്കേണനി
വന്നനിലപാപയന്ന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  മറുപടനിയുപട
പവളനിചതനില് ഓഡനിറഫ തടസ്സപമപാഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പപാകദേശനിക കകന്ദ്രങ്ങളുപട വരുമപാനന സര്വ്വകലപാശപാല ഫണനില് ഒടുക്കുന്നനില

സര്വ്വകലപാശപാലകളുപടകതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  വകുപ്പുകളുപട  വരവഫ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട പസന്ട്രല് അക്കേക്കൗണനികലയഫ നനികക്ഷേപനിക്കേപപ്പെകടണതുണഫ.  എന്നപാല്
കകന്ദ്ര അക്കേക്കൗണ്ടുകളനില് അടവപാക്കേപാപത വനിവനിധ വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട  അക്കേക്കൗണ്ടുകളനിലപായനി
വന്തുകയപാണഫ അവകശഷനിക്കുന്നതഫ.

മഹപാതപാഗപാനനി  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  വനിവനിധ  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട
അക്കേക്കൗണ്ടുകളനിലപായനി 2012-13-ല് 3.47 കകപാടനിയുന 2013-14-ല് 4.37 കകപാടനിയുന നതീക്കേനിയനിരനിപ്പുണഫ.

കകരള  കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  വനിവനിധ  പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളുപട
അക്കേക്കൗണനിപല 2012-13-പല നതീക്കേനിയനിരനിപ്പെഫ  7.28  കകപാടനിയുന, 2013-14-പല നതീക്കേനിയനിരനിപ്പെഫ
15.25 കകപാടനിയുമപാണഫ.

2012-13  സപാമ്പതനിക വര്ഷപാവസപാനതനില് കകരള സര്വ്വകലപാശപാലയുപട വനിവനിധ
പപാകദേശനിക സപാപനങ്ങളുപട അക്കേക്കൗണനിപല നതീക്കേനിയനിരനിപ്പെഫ  69,35,730 രൂപയപാണഫ.

[കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.9]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II  ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

194.  സര്വ്വകലപാശപാലകളുപടകതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  വകുപ്പുകളുപട  വരവഫ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  പസന്ട്രല്  അക്കേക്കൗണനികലയഫ  നനികക്ഷേപനിക്കേണപമന്നനിരനികക്കേ  കകന്ദ്ര
അക്കേക്കൗണ്ടുകളനില് അടവപാക്കേപാപത എന. ജനി. സര്വ്വകലപാശപാലയുപടകതീഴനിലുള്ള വനിവനിധ വകുപ്പെഫ
കമധപാവനികളുപട  അക്കേക്കൗണ്ടുകളനിലപായനി  വന്തുകകള  അവകശഷനിക്കുനപവന്ന  ഓഡനിറഫ
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തടസ്സപതക്കുറനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണമപാരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  സര്വ്വകലപാശപാലയഫകതീഴനിലുള്ള
വനിവനിധ വകുപ്പുകള സമര്പ്പെനിക്കുന്ന കപപാജക്ടനിനപായുള്ള തുക,  വകുപ്പുകള മുകഖന നടത്തുന്ന
പര്കചസുകള,  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന ഈടപാക്കുന്ന കകപാഷന് ഡനികപ്പെപാസനിറഫ തുടങ്ങനിയവ
യുമപായനി ബനപപ്പെട പണമനിടപപാടുകപളലപാന വകുപ്പെഫ കമധപാവനികളുപട അക്കേക്കൗണ്ടുകളനിലൂപടയപാണഫ
നടത്തുന്നപതനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അക്കേക്കൗണനികലയഫ ഇതനിപനപയലപാന സനകയപാജനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ
അപപാകയപാഗനികമപായതനിനപാലപാണഫ  ഇങ്ങപന  പചെയ്യുന്നപതനന  വനിവനിധ  വകുപ്പുകളുപട  വരവഫ
പചെലവഫ  കണക്കുകള  സര്വ്വകലപാശപാലുപട  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകളുപട  അനുബനമപായനി
കചെര്ക്കേപാറുപണനന ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് അറനിയനിച.

195.  വകുപ്പെഫ കമധപാവനികളുപട അക്കേക്കൗണ്ടുകളനില് അവകശഷനിക്കുന്ന തുക സനബനനിചഫ
കൃതഭ്യമപായ പരനികശപാധന നടതപാറുകണപാ എന്നഫ സമനിതനി ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള സര്വ്വകലപാശപാലപാ
തലതനിലുന കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പുന എലപാ വര്ഷവുന പസ്തുത അക്കേക്കൗണ്ടുകള
പരനികശപാധനിക്കേപാറുപണന്നഫ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് അറനിയനിച.

196. വകുപ്പുകള സമര്പ്പെനിക്കുന്ന വനിവനിധ കപപാജക്ടുകളുപട കപരനില് ലഭനിക്കുന്ന തുകകള
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അക്കേക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപനിക്കുന്നതനിനുപകരന  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട
അക്കേക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപനിക്കുന്നതഫ  പസ്തുത  കപപാജക്ടുകളുപട  സുഗമമപായ  നടതനിപ്പെനിനഫ
സഹപായകരമപാകുപമനന എന്നപാല് വപാങ്ങനിയ തുക മുഴുവനുന ഉപകയപാഗനിക്കുനകണപാ എന്നതഫ
കൃതഭ്യമപായനി  പരനികശപാധനിക്കേപപ്പെടണപമനന  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  അക്കേക്കൗണനില്  100
ശതമപാനന  പചെലവപായതപായനി  കപാണനിക്കുകയുന  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട  അക്കേക്കൗണനില്  തുക
അവകശഷനിക്കുകയുന  പചെയ്യുകയപാപണങനില്  അതനില്  അപപാകതകള  ഉപണനന
ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  പനിന്സനിപ്പെല്  പസക്രടറനി  അഭനിപപായപപ്പെടകപ്പെപാള  പസ്തുത
അഭനിപപായകതപാടഫ  കയപാജനിക്കുനപവനന  എന്നപാല്  ഓകരപാ  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനിയുപടയുന
അക്കേക്കൗണനിലുള്ള തുക സനബനനിചഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  കൃതഭ്യമപായ അറനിവഫ  കവണപമനന
ഏപതലപാന വകുപ്പുകളുപട അക്കേക്കൗണനില് എത്ര തുക ഉപണന്നഫ പറയുവപാന് സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്ക്കേഫ  സപാധനിക്കുന്ന  തരതനിലുള്ള  ഒരു  ഏകതീകൃത  സനവനിധപാനന
ഏര്പപ്പെടുതണപമനന  കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടര്  സമനിതനിപയ
അറനിയനിച.

197. സര്വ്വകലപാശപാലയ്ക്കുകതീഴനിലുള്ള വനിവനിധ വകുപ്പുകളുപട ആഭഭ്യന്തര ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി തുക
അനുവദേനിക്കേണപമനള്ള  ചെടന  അനുസരനിചപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകള ഇപകപാരന
പവര്തനിക്കുന്നപതന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി വകുപ്പെഫ കമധപാവനികളുപട അക്കേക്കൗണനിലുള്ള തുക
സനബനനിചഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  കൃതഭ്യമപായ  കണക്കുകള  സൂക്ഷേനിക്കേണപമനന  പസ്തുത
തുകയുപട വനിനനികയപാഗന സനബനനിചഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ തലതനില് കൃതഭ്യമപായ പരനികശപാധന
നടതണപമനന നനിര്കദ്ദേശനിച.

314/2021.
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198.  2012-13  സപാമ്പതനിക  വര്ഷപാവസപാനതനില്  കകരള  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
വനിവനിധ പപാകദേശനിക സപാപനങ്ങളുപട അക്കേക്കൗണനില് 69,35,730 രൂപയുപട നതീക്കേനിയനിരനിപ്പുപണന്ന
ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ ഇതഫ പധപാനമപായുന ഡനിപപാര്ടഫപമനനില്തപന്ന സൂക്ഷേനിക്കുവപാന്
അനുവപാദേമുള്ള ഡനിപ്പെപാര്ട്ടുപമന്റുകളുപട ഫണപാപണനന ഇപതപാഴനിപകയുള്ള തുക അക്കേക്കൗണനില്
അടചവരുനപണനമുള്ള സര്വ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതരുപട മറുപടനി സമനിതനി അനഗതീകരനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

199.  സര്വ്വകലപാശപാലകളുപടകതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  വകുപ്പുകളുപട
വരവഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുപട  പസന്ട്രല്  അക്കേക്കൗണനികലയഫ  നനികക്ഷേപനിക്കേണപമന്നനിരനിപക്കേ
ഇതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  എന.ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാല,  കകരള കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാല
എന്നനിവയുപട  കതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട  അക്കേക്കൗണ്ടുകളനിലപായനി
വന്തുക അവകശഷനിക്കുന എന്നഫ  സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.  സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കേഫ
കതീഴനിലുള്ള  വകുപ്പുകള  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  കപപാജക്ടുകളുപട  കപരനില്  ലഭനിക്കുന്ന
തുകകള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അക്കേക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപനിക്കുന്നതനിനുപകരന  വകുപ്പെഫ
കമധപാവനികളുപട അക്കേക്കൗണ്ടുകളനില് നനികക്ഷേപനിക്കുന്നതഫ   പസ്തുത കപപാജക്ടുകളുപട സുഗമമപായ
നടതനിപ്പെനിനഫ  സഹപായകരമപാകുപമനന  എന്നപാല്  ലഭനിക്കുന്ന  തുക  പൂര്ണ്ണമപായുന
വനിനനികയപാഗനിക്കുനകണപാ എന്നതഫ കൃതഭ്യമപായനി പരനികശപാധനിക്കേപപ്പെടണപമനമുള്ള ഭരണ വകുപ്പെഫ
പസക്രടറനിയുപട  അഭനിപപായകതപാടഫ സമനിതനി  കയപാജനിക്കുന.  ആയതനിനപാല്
സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുകതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട  അക്കേക്കൗണ്ടുകളനിലുള്ള
തുക  സനബനനിചഫ  കൃതഭ്യമപായ  കണക്കുകള  സൂക്ഷേനിക്കേണപമനന  പസ്തുത  തുകയുപട
വനിനനികയപാഗന  സനബനനിചഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാതലതനില്  കൃതഭ്യമപായ  പരനികശപാധന
നടതണപമനന  ഏപതലപാന  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളുപട  പക്കേല്  എത്ര  തുകയുപണന്നഫ
ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്ക്കേഫ  അറനിയുന്നതനിനുള്ള  ഏകതീകൃത  സനവനിധപാനന
ഏര്പപ്പെടുതണപമനന സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

200.  2012-13  സപാമ്പതനിക  വര്ഷപാവസപാനന  കകരള  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
വനിവനിധ പപാകദേശനിക സപാപനങ്ങളുപട  അക്കേക്കൗണനില്  69,35,730  രൂപയുപട   നതീക്കേനിയനിരനിപ്പുപണന്ന
ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  അതഫ  പധപാനമപായുന  വകുപ്പുകളനില്തപന്ന
സൂക്ഷേനിക്കുവപാന് അനുവപാദേമുള്ള വകുപ്പുകളുപട വനികസന ഫണപാപണനന അപതപാഴനിപകയുള്ള
തുക സര്വ്വകലപാശപാലയുപട പസന്ട്രല് അക്കേക്കൗണനില്തപന്നയപാണഫ അടവപാക്കുന്നപതനമുള്ള
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുപട  മറുപടനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ
തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.
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ഓഡനിറഫ ഖണനിക 

സസപാശ്രയ ഫണഫ വനിനനികയപാഗന-ചെടങ്ങള രൂപതീകരനിചനിടനില

ധപാരപാളന  സസപാശ്രയ  സപാപനങ്ങള  ഉള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലകളുന  സസപാശ്രയ  ഫണഫ
സൂക്ഷേനിപ്പെനിനുന  വനിനനികയപാഗതനിനുമപായനി  ചെടങ്ങള  രൂപതീകരനിചനിടനില.   ഭൂരനിഭപാഗന  സസപാശ്രയ
സപാപനങ്ങളുന വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേപാവശഭ്യമപായ കപാസഫ മുറനികകളപാ,  മറഫ പഠന സക്കൗകരഭ്യങ്ങകളപാ
കപപാലുമനിലപാതവയപാണഫ.   കവണത്ര അടനിസപാന സക്കൗകരഭ്യങ്ങളനിലപാതതനിനപാല് ചെനില സസപാശ്രയ
സപാപനങ്ങള നനിലചകപപായനിട്ടുള്ളതുന പലതുന നനിലനനില്പ്പെഫ ഭതീഷണനി കനരനിട്ടുപകപാണനിരനിക്കു
ന്നവയുമപാണഫ.

പകപാചനി  ശപാസ്ത്ര  സപാകങതനിക  സര്വ്വകലപാശപാലയുപടകതീഴനിപല  സസപാശ്രയ  സപാപനങ്ങളനില്
ഒന്നപായ  കുടനപാടഫ  കകപാകളജനില്  പപാഠഭ്യപവര്തനങ്ങളക്കേഫ  ആവശഭ്യമപായ  പശപാതല
സക്കൗകരഭ്യങ്ങളകപപാലുന ഒരുക്കേനിയനിടനില. 

മഹപാതപാഗപാനനി  സര്വ്വകലപാശപാല,  ജതീവനക്കേപാരുപട  പനി.എഫഫ.  നനികക്ഷേപമനിനതനിപല
ബപാധഭ്യത  ഭപാഗനികമപായനി  തതീര്പ്പെപാക്കുന്നതനിനഫ  15-2-14-പല  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനമനുസരനിചഫ
10 കകപാടനി രൂപ സസപാശ്രയ ഫണഫ വകമപാറനി പചെലവപാക്കേനി. 

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7-1-10 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

201. സസപാശ്രയ സപാപനങ്ങളുപട നടതനിപ്പെഫ സര്ക്കേപാര് മുന്കക എടുതഫ രൂപതീകരനിച
പസനര് കഫപാര് പപപാഫഷണല് അഡസപാന്സ്ഡഫ സ്റ്റഡതീസഫ എന്ന സപാപനതനിനഫ കകമപാറനി
എന്ന  മഹപാതപാഗപാനനി  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  മറുപടനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  പസ്തുത
പരപാമര്ശന സമനിതനി ഒഴനിവപാക്കേനി.

202.  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  പകപാചനി  ശപാസ്ത്ര  സപാകങതനിക
സര്വ്വകലപാശപാലകയപാടഫ  ആരപാഞ്ഞതനിപനത്തുടര്ന്നഫ  കുസപാറനിപന  പുളനിങ്കുന്നനിലുള്ള
എഞനിനതീയറനിനഗഫ കകപാകളജഫ സസപാശ്രയ കമഖലയനിലുളളതപാപണനന അവനിപട പസ്തുത ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശതനിനഫ  പരനിഹപാരന  കണനിട്ടുപണനന  സനിരന  അദ്ധഭ്യപാപകരുന  കരപാര്
അടനിസപാനതനിലുള്ളവരുന അവനിപട  കജപാലനി പചെയ്തുവരുനപണനന തൃക്കേപാക്കേരയനിപല പമയനിന്
കഭ്യപാമ്പസനിനകതഫ  സ്കൂള ഓഫഫ എഞനിനതീയറനിനഗഫ  എന്ന കപരനില് ഒരു സസപാശ്രയ കകപാകളജഫ
പവര്തനിക്കുനപണനന  ഈ  സപാപനപത  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  ഇരുപതനികയഴപാമതഫ
ഡനിപ്പെപാര്ടഫപമനപായനിടപാണഫ കണക്കേപാക്കുന്നപതനന രജനിസപാര്  (ഇന്-ചെപാര്ജഫ) സമനിതനിപയ അറനിയനിച.
ഈ രണഫ  സസപാശ്രയ  കകപാകളജുകളുന  പറഗുലപപറസഫ  പചെയ്യുന്നതുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  പശന
നനിലനനില്ക്കുനപണന്നഫ ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  പനിന്സനിപ്പെല്  പസക്രടറനി  സമനിതനിപയ
കബപാധനിപ്പെനിച.
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203.   പകപാചനി ശപാസ്ത്ര സപാകങതനിക സർവ്വകലപാശപാല സസപാശ്രയ ഫണഫ വനിനനികയപാഗന
സനബനനിച ചെടങ്ങള രൂപതീകരനിക്കേപാതതനിനപാല് സസപാശ്രയ സപാപനങ്ങള സർവ്വകലപാശപാലയഫ
ബപാധഭ്യതയപായനിരനിക്കുകയപാപണനന  പസ്തുത  സപാപനങ്ങളനിപല  വരവുന  പചെലവുന
ഒത്തുകപപാകുന്നനിപലന്നനന  സസപാശ്രയ  സപാപനങ്ങളനിപല  ജതീവനക്കേപാർക്കേഫ  പപന്ഷന്
നൽകുവപാന് സസരൂപനിക്കുന്ന ഫണഫ അപരഭ്യപാപ്തമപാപണന്നതനിനപാല് ആയതഫ സർവ്വകലപാശപാലപയ
സപാമ്പതനിക  പതനിസനനിയനിലപാക്കുപമനമുള്ള  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാർടനിപന
പവളനിചതനില് സസപാശ്രയ ഫണഫ സൂക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുന വനിനനികയപാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള ചെടങ്ങള
അടനിയന്തരമപായനി  രൂപതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന  സമനിതനിക്കേഫ  റനികപ്പെപാർടഫ
ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി സർവ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതകരപാടഫ നനിർകദ്ദേശനിച.  

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

204.  മഹപാതപാഗപാനനി  സര്വ്വകലപാശപാല  സസപാശ്രയ  ഫണഫ  വനിനനികയപാഗതനിനപായനി
ചെടങ്ങള  രൂപതീകരനിചനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സസപാശ്രയ
സപാപനങ്ങളുപട  നടതനിപ്പുചുമതല  പസനര്  കഫപാര്  പപപാഫഷണല്  അഡസപാന്സ്ഡഫ
സ്റ്റഡതീസഫ  എന്ന  സപാപനതനിനഫ  കകമപാറനിപയന്ന  മറുപടനിയുപട  അടനിസപാനതനില്
ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

205.  പകപാചനി ശപാസ്ത്ര സപാകങതനിക സര്വ്വകലപാശപാല സസപാശ്രയ ഫണഫ വനിനനികയപാഗന
സനബനനിച  ചെടങ്ങള  രൂപതീകരനിക്കേപാതതനിനപാല്  സസപാശ്രയ  സപാപനങ്ങള
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ബപാധഭ്യതയപായനിരനിക്കുകയപാപണനന  പസ്തുത  സപാപനങ്ങളനിപല
വരവുന  പചെലവുന  ഒത്തുകപപാകപാതതനിനപാല്  ടനി  സപാപനങ്ങളനിപല  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ
പപന്ഷന്  നല്കുവപാന്  സസരൂപനിക്കുന്ന  ഫണഫ  അപരഭ്യപാപ്തമപാപണനന  സമനിതനി
നനിരതീക്ഷേനിക്കുന. ആയതനിനപാല് സസപാശ്രയ ഫണഫ വനിനനികയപാഗന സനബനനിച ചെടങ്ങള
അടനിയന്തരമപായനി രൂപതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ മുകഖന റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക 

സര്വ്വകലപാശപാലകളുപട ആഭഭ്യന്തര നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനന ഫലപദേമല

സര്വ്വകലപാശപാലകളുപട ആഭഭ്യന്തര നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനങ്ങള തതീപര കപാരഭ്യക്ഷേമമല.
തനതുവരുമപാനന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേപാകനപാ,  വരവഫ  ശരനിയപായ  രതീതനിയനില്  അക്കേക്കൗണഫ
പചെയ്യുന്നതനികനപാ,  സമയബനനിതമപായനി  സര്വ്വകലപാശപാല  ഫണനികലയഫ  ഒടുക്കേപാകനപാ  ഉള്ള
കുറമറ സനവനിധപാനന സര്വ്വകലപാശപാലകളനില് നനിലവനിലനില. ഓകരപാ സര്വ്വകലപാശപാലയുപടയുന
വനിവനിധ പപാകദേശനിക കകന്ദ്രങ്ങളനില് പവകവ്വപറ രതീതനികളനിലപാണഫ  കണക്കുകള സൂക്ഷേനിക്കുന്നതുന
രജനിസ്റ്ററുകള  പരനിപപാലനിക്കുന്നതുന.  സര്വ്വകലപാശപാലകളനില്  സപാമ്പതനികഅചടക്കേന  നടപ്പെനിലപാക്കുവപാന്
നനിലവനിപല ആഭഭ്യന്തര നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനങ്ങളക്കേഫ കഴനിയുന്നനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.11 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.
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206. മഹപാതപാഗപാനനി സര്വ്വകലപാശപാലയുപട ആഭഭ്യന്തര നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനങ്ങള
കപാരഭ്യക്ഷേമമപലനന  സപാമ്പതനിക  അചടക്കേന  പപാലനിക്കുന്നനിപലനമുള്ള  ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശപതക്കുറനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  വരവഫ  പചെലവഫ
കണക്കുകള  കൃതഭ്യമപായനി  അക്കേക്കൗണഫ  പചെയ്യുനപണനന  സര്ക്കേപാര്  ധനസഹപായവുന
ആഭഭ്യന്തര വരുമപാനവുമപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട വരുമപാന കസപാതസ്സുകപളനന  സര്ക്കേപാര്
ധനസഹപായതനിനഫ  ഓകരപാ വര്ഷവുന പരനിമനിതമപായ വര്ദ്ധനകവ ഉണപാവുകയുള എന്നതനിനപാലുന
കുതപനയുള്ള ഫതീസഫ വര്ദ്ധനവഫ അസപാധഭ്യമപായതനിനപാലുന തസരനിതഗതനിയനിലുള്ള തനതഫ വരുമപാന
വര്ദ്ധനവഫ അപപാകയപാഗനികമപാപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് അറനിയനിച.

207.  സര്വ്വകലപാശപാലയനില് സപാമ്പതനികഅചടക്കേന പപാലനിക്കുന്നതനിനഫ  നനിലവനിലുള്ള
ആഭഭ്യന്തര  നനിയന്ത്രണ  സനവനിധപാനന  ഫലപദേമല  എന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി  സപാമ്പതനിക
അചടക്കേന പപാലനിക്കുന്നതനിനുന ആഭഭ്യന്തര നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനന ഫലപദേമപാക്കുന്നതനിനുനകവണ
നടപടനികള  എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുന  അടനിയന്തരമപായനി  കകപക്കേപാള്ളണപമന്നഫ
നനിര്കദ്ദേശനിച.   എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളനിലുന  പപപാതുവപായനി  കണ  നന്യൂനതയപാണനിപതന്നഫ
സമനിതനി അഭനിപപായപപ്പെട്ടു.

208.  കപാലനിക്കേറഫ സര്വ്വകലപാശപാലയനില് സപാമ്പതനികഅചടക്കേന നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനഫ
നനിലവനിപല  ആഭഭ്യന്തര  നനിയന്ത്രണ  സനവനിധപാനങ്ങളക്കേഫ  കഴനിയുന്നനിപലന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച
സമനിതനി  തനതഫ  വരുമപാനന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള   നടപടനികള  സസതീകരനിക്കേണപമനന
സപാമ്പതനികഅചടക്കേന  നടപ്പെനില്വരുത്തുന്നതനിനുതകുന്നതരതനിലുള്ള  കുറമറ  ആഭഭ്യന്തര
നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനങ്ങള അവലനബനിക്കേണപമനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതകരപാടഫ
നനിര്കദ്ദേശനിച.

209.  കകരള ഫനിഷറതീസഫ  സമുദ്രപഠന സര്വ്വകലപാശപാലയുമപായനി ബനപപ്പെട ഒപാഡനിറഫ
പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള സര്വ്വകലപാശപാലയനില്
ആവശഭ്യതനിനഫ  സ്റ്റപാഫഫ  ഇലപാതതനിനപാല്  നപാളനിതുവപര  ഇകനണല്  ഒപാഡനിറഫ  വനിഭപാഗന
ആരനഭനിചനിടനിപലനന ഫനിനപാന്സഫ വനിഭപാഗതനില് ഒരു പഡപന്യൂടനി രജനിസപാറുന ഒരു പസക്ഷേന്
ഒപാഫതീസറുന  മൂന്നഫ  അസനിസ്റ്റന്റുമപാരുന  മപാത്രമപാണഫ  ഉള്ളപതനന  അവപര  ഉപകയപാഗനിചഫ  ഒരു
ഇകനണല്  ഒപാഡനിറഫ  വനിഭപാഗന  രൂപതീകരനിക്കുവപാന്  കഴനിയനിപലനന  കപാര്ഷനിക
സര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനന  67  തസനികകള  പപകമപാറനിക്കേനിടനിയപാല്  മപാത്രകമ  ഇകനണല്
ഒപാഡനിറഫ  വനിഭപാഗന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനഫ  സപാധനിക്കുകയുളപവനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സഫ ഒപാഫതീസര് മറുപടനി നല്കനി.

210.  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  തനതഫ  വരുമപാനന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള
വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന പനിരനിക്കുന്ന ഫതീസുന പുതുപപവപ്പെനിനനിലുള്ള സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  റനിസര്ചഫ
കസ്റ്റഷനനില്  ഉല്പ്പെപാദേനിപ്പെനിക്കുന്ന  മതഭ്യന  വനില്ക്കുന്നതനിലൂപട  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമപാനവുമപാണഫ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  തനതഫ  വരുമപാനപമനന  പഠനതനിപനയുന  ഗകവഷണതനിപനയുന
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ഭപാഗമപായനി  ഉത്പപാദേനിപ്പെനിക്കുന്ന  മതഭ്യന  വനില്പ്പെന  നടത്തുന്നതനിലൂപട  ഒപാകരപാ  വര്ഷവുന  12
ലക്ഷേകതപാളന രൂപ ലഭനിക്കേപാറുപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ  ഒപാഫതീസര് മറുപടനി
നല്കനി.

211.  ഫനിഷറതീസഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്  കനരനിടുന്ന  സ്റ്റപാഫഫ  കഷപാര്കടജഫ
പരനിഹരനിക്കുവപാനപായപാല്  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  അക്കേക്കൗണനിനഗഫ  സനവനിധപാനവുമപായനി
ബനപപ്പെട  പല  ഒപാഡനിറഫ  തടസ്സങ്ങളുന  ഒഴനിവപാക്കേപാനപാകുപമന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി
സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല ജതീവനക്കേപാരുപട കുറവഫ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനി
സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ ഭരണ വകുപ്പെനിനഫ നനിര്കദേശന നല്കനി.

212.  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ് കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  എലപാ  പപാകദേശനിക
കകന്ദ്രങ്ങളനിപലയുന  ആഭഭ്യന്തര  വരുമപാനന  പഹഡഫ  ഓഫതീസനില്  ലഭനിക്കുനകണപാ  എന്ന
സമനിതനിയുപട  കചെപാദേഭ്യതനിനഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  8  പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളനിലുന  23
വകുപ്പുകളനിലുന പകതഭ്യകന കപാഷ്ബുക്കേഫ എഴുതനി സൂക്ഷേനിക്കുനപണനന ആഭഭ്യന്തര വരുമപാനന
എലപാ  മപാസവുന  10-ാം  തതീയതനിക്കേകന  പഹഡഫ  ഓഫതീസനില്  ലഭനിക്കുനപണനന
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  എലപാ  പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളനികലയുന  വരുമപാനന   കചെര്തപാണഫ
വപാര്ഷനിക  ഫനിനപാന്ഷഭ്യല്  കസ്റ്ററഫപമനഫ  തയപാറപാക്കുന്നപതനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാര്
മറുപടനി നല്കനി. സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാറുപട മറുപടനിപയ സപാധൂകരനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലപാണഫ
ഓഡനിറഫ വകുപ്പുന റനികപ്പെപാര്ടഫ നല്കനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി സര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാറുപട മറുപടനി അനഗതീകരനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

213.  സനസപാനപത   സര്വ്വകലപാശപാലകളുപടപയപാനന  ആഭഭ്യന്തര  നനിയന്ത്രണ
സനവനിധപാനങ്ങള  ഫലപദേമപലന്നനന  സര്വ്വകലപാശപാലകളനില്  സപാമ്പതനികഅചടക്കേന
നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനഫ  നനിലവനിപല  ആഭഭ്യന്തര  നനിയന്ത്രണ  സനവനിധപാനങ്ങളപകപാണഫ
സപാധനിക്കുന്നനിപലനന സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. തനത ഫ  വരുമപാനന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള  സസതീകരനിക്കുന്നതനിനുന  സപാമ്പതനികഅചടക്കേന  നടപ്പെനില്വരുത്തുന്നതനിനുതകുന്ന
തരതനിലുള്ള കുറമറ ആഭഭ്യന്തര നനിയന്ത്രണ സനവനിധപാനങ്ങള അവലനബനിക്കുന്നതനിനുന
ആവശഭ്യമപായ  നടപടനി  സര്വ്വകലപാശപാലപാതലതനില്  സസതീകരനിക്കേണപമനന
ആയതനിനപാവശഭ്യമപായ  കമല്കനപാടന  ബനപപ്പെട  ഭരണ  വകുപ്പുകള  നനിര്വ്വഹനിക്കേണപമനന
സമനിതനി നനിര്കദേശനിക്കുന.

214.  ഫനിഷറതീസഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ആവശഭ്യതനിനഫ  ജതീവനക്കേപാര്
ഇലപാതതനിനപാല്  നപാളനിതുവപര  ഇകനണല്  ഓഡനിറഫ  വനിഭപാഗന  രൂപതീകരനിക്കുവപാന്
സപാധനിചനിടനിപലനന  കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനന 67  തസനികകള
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കകമപാറനികനിടനിയപാല്  മപാത്രകമ  ഇകനണല്  ഓഡനിറഫ  വനിഭപാഗന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനഫ
സപാധനിക്കുകയുളപവനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്  അറനിയനിചതനിപന
അടനിസപാനതനില്  ഫനിഷറതീസഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ജതീവനക്കേപാരുപട  കുറവഫ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനികള സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ  സമനിതനി ഭരണ
വകുപ്പെനികനപാടഫ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

യു.ജനി.സനി. ഫണ്ടുപകയപാഗനിചഫ വപാങ്ങനിയ കസപാര്ട്സഫ ഉപകരണങ്ങള ഉപകയപാഗനിക്കുന്നനില –
ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല 

11-ാം പദ്ധതനിയനില് യു.ജനി.സനി.യുപട  ജനറല് പഡവലപ്പമനഫ  അസനിസ്റ്റനഫ  സതീമനില്
ഉളപപ്പെടുതനി സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  വനിവനിധ പദ്ധതനികളക്കേപായനി തുക അനുവദേനിച.   ജനറല്
ഡവലപ്പമനഫ അസനിസ്റ്റനഫ സതീമനിപന കപാലപാവധനി 31-3-2012-നഫ അവസപാനനിചതനിനപാല്, തുക
വനിനനികയപാഗനിക്കുന്നതനിനഫ 30-9-12-വപര  യു.ജനി.സനി. സമയന നതീടനി നല്കനി.

കസപാര്ട്സഫ പഫസനിലനിറതീസഫ എന്ന ശതീര്ഷകതനില് ബപാക്കേനിയുണപായനിരുന്ന 6,56,000
രൂപ  30-9-2012നകന  വനിനനികയപാഗനിക്കുന്നതനിനപായനി  പര്കചസഫ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പപാലനിചഫ
6,70,975  രൂപയുപട ഫനിസനിക്കേല് ഫനിറഫനസഫ ഉപകരണങ്ങളുന കസപാര്ട്സഫ ഉപകരണങ്ങളുന
വപാങ്ങനി  കവണത്ര  സക്കൗകരഭ്യങ്ങളനിലപാത  പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളക്കേഫ  വനിതരണന  പചെയ്തു.
വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  ആവശഭ്യമപായ  കപാസ് മുറനികകളപാ,  കടപായ് പലറഫ  സക്കൗകരഭ്യകമപാ
കപപാലുമനിലപാത  ഈ  പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇവ  ഉപകയപാഗനിക്കേപാന്  കഴനിയപാപത
സൂക്ഷേനിചനിരനിക്കുകയപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.12.1 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

215. കസപാര്ട്സഫ പഫസനിലനിറതീസഫ എന്ന ശതീര്ഷകതനില് യു.ജനി.സനി. അനുവദേനിച ഫണഫ
കപാലപാവധനി  അവസപാനനിക്കുന്നതനിനുമുന്പഫ  വനിനനികയപാഗനിക്കുക  എന്ന  ലക്ഷേഭ്യകതപാപടയപാണഫ
പസ്തുത ഉപകരണങ്ങള വപാങ്ങനിയപതനന എന്നപാല് ഉപകരണങ്ങള വപാങ്ങനിയ സമയതഫ
പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളനില്  ഫനിസനിക്കേല്  എജന്യൂകക്കേഷന്  അദ്ധഭ്യപാപകരുപട  കസവനന
ലഭഭ്യമപായനിരുന്നനിപലന്നനന  ഓഡനിറഫ  ഒബ്ജക്ഷേന്  വന്നതനിനുകശഷന  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
പയന്നൂര്,  പകപായനിലപാണനി,  തനിരൂര്  എന്നതീ  3  പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളനില് കരപാര്  അടനിസപാനതനില്
ഫനിസനിക്കേല്  എജന്യൂകക്കേഷന്  അദ്ധഭ്യപാപകപര  നനികയപാഗനിചനിട്ടുപണനന  പസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള
നനിലവനില്  ഉപകയപാഗനിക്കുനപണനമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട  മറുപടനിയുപടയുന
ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ  കബപാധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന
പവളനിചതനില് പസ്തുത ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.
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നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

216. ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല യു.ജനി.സനി. ഫണ്ടുപകയപാഗനിചഫ
വപാങ്ങനിയ കസപാര്ട്സഫ ഉപകരണങ്ങള ഉപകയപാഗനിക്കുന്നനില എന്ന ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന
സനബനനിചഫ  'കസപാര്ട്സഫ  പഫസനിലനിറതീസഫ  '  എന്ന  ശതീര്ഷകതനില്  യു.ജനി.സനി.
അനുവദേനിച ഫണഫ  കപാലപാവധനി  അവസപാനനിക്കുന്നതനിനുമുന്പഫ  വനിനനികയപാഗനിക്കുക എന്ന
ലക്ഷേഭ്യകതപാപടയപാണഫ  പസനത  ഉപകരണങ്ങള  വപാങ്ങനിയപതങനിലുന  വപാങ്ങനിയ
സമയതഫ  ഫനിസനിക്കേല്  എജജ്യുകക്കേഷന്  അദ്ധഭ്യപാപകരുപട  കസവനന  പപാകദേശനിക
കകന്ദ്രങ്ങളനില്  ലഭഭ്യമപായനിരുന്നനിപലനന  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  വന്നതനിനുകശഷന
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട പപാകദേശനിക  കകന്ദ്രങ്ങളനില്  ഫനിസനിക്കേല്  എജജ്യുകക്കേഷന്
അദ്ധഭ്യപാപകപര കരപാറടനിസപാനതനില് നനികയപാഗനിചഫ പസ്തുത ഉപകരണങ്ങള നനിലവനില്
ഉപകയപാഗനിക്കുനപണനമുള്ള സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാറുപട മറുപടനിയുപടയുന ആയതഫ
പരനികശപാധനിചഫ  കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന
അടനിസപാനതനില് ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

യു.ജനി.സനി.  ഫണ്ടുപകയപാഗനിചഫ  വപാങ്ങനിയ കസപാര്ട്സഫ   ഉപകരണങ്ങള  ഉപകയപാഗനിക്കുന്നനില-
കപാലനിക്കേറഫ സര്വ്വകലപാശപാല 

11-ാം പദ്ധതനി  കപാലതഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകളനിപല  സപാഹസനിക കപായനിക വനികനപാദേന
കപപാതപാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിപന ഭപാഗമപായനി യു.ജനി.സനി.  അനുവദേനിച  50  ലക്ഷേന രൂപയനില്  8.87
ലക്ഷേന  രൂപ  വനിനനികയപാഗനിചഫ  ഫനിസനിക്കേല്  എജന്യൂകക്കേഷന്  വകുപ്പെനിനുകവണനി  വപാങ്ങനിയ
കയപാക്കേനിനഗഫ  ഉപകരണങ്ങള  ഇതുവപര  ഉപകയപാഗനിചനിടനില.  കയപാക്കേനിനഗഫ  ഉപകരണങ്ങള
ഉപകയപാഗനിക്കുന്നതനിനഫ  ആവശഭ്യമപായ  നതീളവുന  വതീതനിയുന  ഉള്ളതുന  ഒഴുക്കേഫ  കുറഞ്ഞതുമപായ
പവള്ളപക്കേടഫ  കപണത്തുവപാന്  കഴനിയപാതതനിനപാലപാണനിതഫ.  ആവശഭ്യമപായ  സപാധഭ്യതപാ
പഠനതനിപന അഭപാവതനില് ഉപകരണങ്ങള വപാങ്ങനിയതുവഴനി 8.87 ലക്ഷേന രൂപ പപാഴപായനി.

11-ാം പദ്ധതനി കപാലതഫ കപാസ്സഫ മുറനികള  സപാര്ടപാക്കേപാന് യു.ജനി.സനി.  അനുവദേനിച  1.8
കകപാടനി  രൂപയനില്  1.46  കകപാടനി  രൂപ  വനിനനികയപാഗനിചഫ  വപാങ്ങനിയ വനിവനിധ  ഉപകരണങ്ങള
വകുപ്പുകള പൂര്ണ്ണമപാകയപാ ഭപാഗനികമപാകയപാ ഉപകയപാഗപപ്പെടുതനിയനിടനില.

യു.ജനി.സനി.യുപട 12-ാം പദ്ധതനികപാലപത അഡതീഷണല് അസനിസ്റ്റനഫ ഗപാനനില്നനിനന
9.9  ലക്ഷേന രൂപ വനിനനികയപാഗനിചഫ മലയപാളന ആന്ഡഫ കകരള സ്റ്റഡതീസഫ വകുപ്പെനിനഫ വപാങ്ങനിയ
പപപാഫഷണല് വതീഡനികയപാ കഭ്യപാമറയുന അനുബന ഉപകരണങ്ങളുന ഉപകയപാഗപപ്പെടുതനിയനിടനില.

1,65,000 രൂപ പചെലവഴനിചഫ വപാങ്ങനിയ 30 ഓപ്റനിക്കേല് സപാനറുകളുന ഉപകയപാഗശൂനഭ്യമപായ
നനിലയനിലപാണഫ.
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സപാധഭ്യതപാ  പഠനങ്ങളുപട  അഭപാവന,  പശപാതല  സക്കൗകരഭ്യങ്ങള  ഒരുക്കേപാതനിരനിക്കുക,
ഉപകരണങ്ങള  ഉപകയപാഗനിക്കുന്നതനിനഫ  സപാകങതനിക  പരനിജപാനക്കുറവുണപായനിരനിക്കുക
തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  കപാരണങ്ങളപാലപാണഫ  ലക്ഷേക്കേണക്കേനിനഫ  രൂപ  പചെലവഴനിചഫ  വപാങ്ങനിയ
ഉപകരണങ്ങള ഉപകയപാഗനിക്കുവപാന് കഴനിയപാതതഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.12.2 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

217.  11-ാം  പദ്ധതനി  കപാലതഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകളനിപല  സപാഹസനിക  കപായനിക
വനികനപാദേന  കപപാതപാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിപന  ഭപാഗമപായനി  യു.ജനി.സനി.  അനുവദേനിച  50  ലക്ഷേന
രൂപയനില് 8.87 ലക്ഷേന രൂപ വനിനനികയപാഗനിചഫ ഫനിസനിക്കേല് എഡന്യൂകക്കേഷന് വകുപ്പെനിനുകവണനി
വപാങ്ങനിയ  കയപാക്കേനിനഗഫ  ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവപര  ഉപകയപാഗനിചനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന  ആരപാഞ.   വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ
കയപാക്കേനിനഗഫ  പരനിശതീലനന  നല്കുന്നതനിനപായനി  ബ്രസതീലനില്നനിനള്ള  ഒരു  അന്തപാരപാഷ
കയപാക്കേനിനഗഫ  കകപാചനിപന പകപാണ്ടുവന്നനിരുനപവനന പസ്തുത കയപാക്കേനിനഗഫ  ഉപകരണങ്ങള
ഉപകയപാഗനിചഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സമതീപത്തുള്ള  ഒലനിപ  കടവനില്  നനിലവനില്
സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  വനിദേഭ്യപാര്തനികള  പരനിശതീലനന  നടതനിവരുനപണനമുള്ള
സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസറുപട മറുപടനി സമനിതനി അനഗതീകരനിച.

218.  കപാസ് മുറനികള  സപാര്ടഫ  ആക്കുന്നതനിനപായനി  യു.ജനി.സനി.  അനുവദേനിച  ഫണഫ
ഉപകയപാഗനിചഫ വപാങ്ങനിയ ഉപകരണങ്ങള ഉപകയപാഗപപ്പെടുത്തുന്നനില എന്ന ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന
സനബനനിചഫ  സമനിതനി ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള പസ്തുത ഉപകരണങ്ങപളലപാന നനിലവനില് റനിപ്പെയര്
പചെയഫ  ഉപകയപാഗപദേമപാക്കേനിയനിട്ടുപണന്നഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര് മറുപടനി
നലനി.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  മറുപടനിക്കേഫ  വനിരുദ്ധമപായപാണഫ  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ  നല്കനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി  ചൂണനിക്കേപാണനിചകപ്പെപാള  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന  പരനികശപാധനയ്ക്കുകശഷമപാണഫ  പസനത  ഉപകരണങ്ങപളലപാന  റനിപ്പെയര്  പചെയഫ
ഉപകയപാഗപദേമപാക്കേനിയപതന്നഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാ ന്സഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നല്കനി.

219.  എന്നപാല്  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  പസ്തുത  മറുപടനിപയ  സപാധൂകരനിക്കുന്ന
കരഖകപളപാനന സമനിതനിയുപട മുന്പപാപക ഹപാജരപാക്കേനിയനിടനിലപാത സപാഹചെരഭ്യതനില് പസ്തുത
ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന പരനിഹരനിചതഫ സനബനനിച കരഖകള ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിനഫ ഹപാജരപാക്കേനി
സമനിതനിക്കേഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

314/2021.
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220. കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  യു.ജനി.സനി.   ഫണ്ടുപകയപാഗനിചഫ  വപാങ്ങനിയ
കയപാക്കേനിനഗഫ ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവപര  ഉപകയപാഗനിചനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ   സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്  നല്കനിയ
മറുപടനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  ഓഡനിറഫ   തടസ്സന  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ  സമനിതനി
നനിര്കദേശനിക്കുന.

221.  കപാസ്സഫ മുറനികള  സപാര്ടഫ  ആക്കുന്നതനിനപായനി യു.ജനി.സനി.  അനുവദേനിച ഫണഫ
ഉപകയപാഗനിചഫ  വപാങ്ങനിയ  ഉപകരണങ്ങള  ഉപകയപാഗനിക്കുന്നനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  പസ്തുത  ഉപകരണങ്ങപളലപാന  നനിലവനില്  റനിപ്പെയര്  പചെയഫ
ഉപകയപാഗപദേമപാക്കേനിയനിട്ടുപണന്നഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്
അറനിയനിചപവങനിലുന  പസ്തുത  മറുപടനിക്കേഫ  വനിരുദ്ധമപായപാണഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ
നലനിയനിരനിക്കുന്നതഫ  എന്നതനിനപാല് ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  പരനിഹരനിചതഫ  സനബനനിച
കരഖകള  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിനഫ  ഹപാജരപാക്കേനി  സമനിതനിക്കേഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഫണ്ടുകള വകമപാറനി പചെലവഫ പചെയ്യുന

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

കകപാസ്റ്റഫ  പഷയറനിനഗഫ  കകപാഴഫ  നടതനിപ്പെനിനപായനി  പദ്ധതനി  ഗപാനനില്നനിനന  പണന  പചെലവഴനിക്കുന  -
കകരള കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലയുപടകതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  സസപാശ്രയ  കകപാഴപായ  M.Sc
(Integrated) Climate Change Adaptation  എന്ന അഞഫ വര്ഷ കകപാഴഫ റനികവപാളവനിനഗഫ
ഫണഫ രതീതനിയനില് കകപാകളജഫ ഓഫഫ ഫനിഷറതീസഫ പനങ്ങപാടനില് 2010-11-ല് ആരനഭനിച.  2014-
15 പൂര്തനിയപാവുകമ്പപാള 5 ബപാചകളനിലപായനി 96 വനിദേഭ്യര്തനികള ഇവനിപട പഠനന നടത്തുന.
5  വര്ഷന  കഴനിഞ്ഞനിട്ടുന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  പമചപപ്പെട  അടനിസപാന  സക്കൗകരഭ്യങ്ങള
ഒരുക്കുവപാന് സര്വ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതര്ക്കേഫ സപാധനിചനിടനില.  പസമസ്റ്റര് ഒന്നനിനഫ  50,000
രൂപയപാണഫ ടന്യൂഷന് ഫതീ.  ഇപകപാരന കകപാഴഫ പൂര്തനിയപാവുന്ന ഒരു വനിദേഭ്യപാര്തനിയനില്നനിനന 5
ലക്ഷേന  രൂപകയപാളന  സര്വ്വകലപാശപാല  സസതീകരനിക്കുനണഫ.  എന്നപാല്  അതനിനുതക്കേ
അടനിസപാന  സക്കൗകരഭ്യങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  പപാധപാനഭ്യന  നല്കനി
കപാണുന്നനില.   വനിദേഭ്യപാര്തനികപള  ഉളപക്കേപാള്ളപാനപാവശഭ്യമപായ  കപാസ്റൂമുകള,  നനിലവപാരമുള്ള
ലകബപാറടറനികള,  മറഫ  അടനിസപാന  സക്കൗകരഭ്യങ്ങള  എന്നനിവയുപട  നനിര്മപാണ
പവര്തനങ്ങള പൂര്തതീകരനിക്കുവപാന് സര്വ്വകലപാശപാലയഫ ഇതുവപരയുന സപാധനിചനിടനില.
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എന്നപാല് പസ്തുത കകപാഴഫ  'cost  sharing course'  ആപണനന സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
പവര്തനന  റനികവപാളവനിനഗഫ  ഫണഫ  രതീതനിയനിലപാപണനന  അറനിയനിചനിട്ടുണഫ.   എന്നപാല്
സര്ക്കേപാരനിപന പദ്ധതനി ധനസഹപായതനില്നനിനന കകപാഴഫ പചെലവുകള നനിര്വ്വഹനിചനിരനിക്കുന.
2011-12-ല്  13.05  ലക്ഷേന  രൂപയുന  2012-13  ല്  8.91  ലക്ഷേന  രൂപയുന  പചെലവഴനിച.
സര്ക്കേപാര്  അനുവദേനിച  ധനസഹപായന  സസപാശ്രയരതീതനിയനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  ഇതരന
കകപാഴ്സുകളക്കേഫ വകമപാറനി പചെലവഴനിക്കുന്നതഫ സര്ക്കേപാര് ഉതരവുകളുപട ലനഘനമപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.1.1 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

222.  പസ്തുത ഓഡനിറഫ  പരപാമർശവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ  M.Sc.  (Integrated)  Climate
Change  Adaptation  കകപാഴനിപന  നടതനിപ്പെനിനപായനി  അടനിസപാന സക്കൗകരഭ്യങ്ങളടങ്ങനിയ പുതനിയ
പകടനിടന  നനിർമനിക്കുകയുന  നനിലവനില്  പവർതനിചവരുകുയുന  പചെയ്യുനപണന്ന  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന റനികപ്പെപാർടഫ സമനിതനി അനഗതീകരനിച.

223.  കമല്ഖണനികയനില് പരപാമർശനിച സസപാശ്രയ കകപാഴനിനപായനി സർക്കേപാർ ധനസഹപായന
വകമപാറനി പചെലവഴനിച എന്ന ഓഡനിറഫ പരപാമപാർശവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ പസ്തുത കകപാഴനിനപായനി
2011-12,  2012-13  എന്നതീ  കപാലയളവനില്  മപാത്രമപാണഫ  പദ്ധതനി  ഗപാനനില്നനിനന  പണന
പചെലവഴനിചപതനന  വനിദേഭ്യപാർതനികളനില്നനിനന  ഈടപാക്കുന്ന  തുക  സർവ്വകലപാശപാലയുപട
കകന്ദ്ര അക്കേക്കൗണനില് അടചഫ  ടനി  തുകയനില് നനിന്നപാണഫ  നനിലവനില് കകപാഴ്സുമപായനി  ബനപപ്പെട
പചെലവുകള നടത്തുന്നപതനമുള്ള ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിപന മറുപടനി സമനിതനി അനഗതീകരനിച. 

224.  പസ്തുത കകപാഴനിപന വനിശദേപാനശങ്ങള സനബനനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള
കപാർഷനിക  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  മണ്ണുതനിയനിപല  പമയനിന്  കഭ്യപാമ്പസനിലപാണഫ  കകപാഴഫ
നടത്തുന്നപതനന  പമറനിറഫ  അടനിസപാനതനിലപാണഫ  വനിദേഭ്യപാർതനികപള  പതരപഞ്ഞടുക്കുന്ന
പതനന  ഒരു  ബപാചനില്  20  കുടനികളപാണഫ  പഠനിക്കുന്നപതനന  നനിലവനില്  രണഫ  ബപാചകള
പഠനന  പൂർതനിയപാക്കേനിയനിട്ടുപണനന  കപാർഷനിക  സർവ്വകലപാശപാലപാ  കനപ് കട്രപാളർ  മറുപടനി
നല്കനി. 

225. പസ്തുത കകപാഴഫ പഠനിചനിറങ്ങുന്ന വനിദേഭ്യപാർതനികളുപട കജപാലനിസപാധഭ്യതകപള സനബനനിച
സമനിതനിയുപട കചെപാദേഭ്യതനിനഫ പഠനന പൂർതതീകരനിച ബപാചകളനിപല നപാലഫ വനിദേഭ്യപാർതനികളക്കേഫ
നനിലവനില് അകമരനിക്കേന് കസപാള ർഷനിപ്പെഫ  ലഭനിചനിട്ടുപണനന  രണഫ  ബപാചകളനിലപായനി  പഠനന
പൂർതതീകരനിച  40  വനിദേഭ്യപാർതനികളക്കുന  കജപാലനി  ലഭനികചപാ  എന്നതഫ  സനബനനിചഫ
അറനിയനിപലനന  ഒരു  പസമസ്റ്ററനിനഫ  50,000  രൂപ  എനള്ളതഫ  40,000  രൂപ  ആയനി
കുറചനിട്ടുപണനന  10  പസമസ്റ്ററുകളനിലപായനി  4  ലക്ഷേന  രൂപയപാണഫ  നനിലവനില്  ഫതീസപായനി
ഈടപാക്കുന്നപതനന കപാർഷനിക സർവ്വകലപാശപാലപാ കനപ് കട്രപാളർ മറുപടനി  നല്കനി.
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226.  പസ്തുത  കകപാഴനിനപായനി  സർവ്വകലപാശപാല  നപാലഫ  ലക്ഷേകതപാളന  രൂപ  ഈടപാക്കുന്ന
സപാഹചെരഭ്യതനില്  കകപാഴഫ  പൂർതതീകരനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാർതനികളക്കേഫ  കജപാലനിസപാധഭ്യത  ഉറപ്പെഫ
വരുകതണതഫ സർവ്വകലപാശപാലയുപട ധപാർമനികമപായ ഉതരവപാദേനിതമപാപണനന കൂടപാപത ഒരു
കകപാഴഫ  പഠനിചനിറങ്ങുന്ന വനിദേഭ്യപാർതനികളനില് എത്ര കപർക്കേഫ  കജപാലനി  ലഭനിക്കുനണഫ  എന്നതനിപന
അടനിസപാനതനില്കൂടനിയപാണഫ സർവ്വകലപാശപാലകപള  റപാങഫ  പചെയ്യുന്നതഫ  എന്നതനിനപാല്
സർവ്വകലപാശപാലയനില്നനിനന  ഇതരന  കകപാഴ്സുകള  പൂർതതീകരനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാർതനികളക്കേഫ
കജപാലനി സപാധഭ്യതകള ഉറപ്പുവരുകതണതഫ അതഭ്യപാവശഭ്യമപാപണനന അഭനിപപായപപ്പെട സമനിതനി
കപാർഷനിക  സവ്വകലപാശപാലയനില്നനിനന  പസനത  കകപാഴഫ  പൂർതതീകരനിക്കുന്ന  എലപാ
വനിദേഭ്യപാർതനികളക്കുന  കജപാലനി  ലഭനിക്കുനപണന്നഫ  ഉറപ്പുവരുതണപമന്നഫ  സർവ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതകരപാടഫ നനിർകദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

227.  കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലയുപടകതീഴനില്  നടതപപ്പെടുന്ന  സസപാശ്രയ
കകപാഴപായ  M.Sc.  (Integrated)  Climate  Change Adaptation  എന്ന അഞഫ വർഷ
കകപാഴ് സനിനപായനി   അടനിസപാന  സക്കൗകരഭ്യങ്ങപളപാനന   ഏർപപ്പെടുതനിയനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ
പരപാമർശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  പസ്തുത  കകപാഴനിപന  നടതനിപ്പെനിനപായനി  അടനിസപാന
സക്കൗകരഭ്യങ്ങളടങ്ങനിയ  പുതനിയ  പകടനിടന  നനിർമനിചഫ  നനിലവനില്  നല  രതീതനിയനില്
പവര്തനിചവരുനപണന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  മറുപടനിയുന  പസ്തുത  സസപാശ്രയ
കകപാഴനിനപായനി   സർക്കേപാർ  ധനസഹപായന  വകമപാറനി  പചെലവഴനിച  എന്നഫ  ഓഡനിറഫ
പരപാമപാർശവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ  2011-12, 2012-13 എന്നതീ കപാലയളവനില് മപാത്രമപാണഫ
പദ്ധതനി  ഗപാനനില്നനിനന  പണന  ഇപകപാരന  പചെലവഴനിചപതനന  വനിദേഭ്യപാർതനികളനില്
നനിനന  ഈടപാക്കുന്ന  തുക  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  കകന്ദ്ര  അക്കേക്കൗണനില്  അടചഫ  ടനി
തുകയനില്  നനിന്നപാണഫ  നനിലവനില്  കകപാഴ്സുമപായനി  ബനപപ്പെട  പചെലവുകള
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നപതനമുള്ള ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിപന മറുപടനിയുന സമനിതനി അനഗതീകരനിക്കുന.

228.  പരപാമര്ശവനികധയമപായ  സസപാശ്രയ  കകപാഴനിനഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  നപാലഫ
ലക്ഷേകതപാളന  രൂപ  ഈടപാക്കുന്ന  സപാഹചെരഭ്യതനില്  കകപാഴഫ  പൂര്തതീകരനിക്കുന്ന
വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  കജപാലനിസപാദ്ധഭ്യത  ഉറപ്പുവരുകതണതഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
ധപാര്മനികമപായ  ഉതരവപാദേനിതമപാപണനന  കൂടപാപത  കകപാഴഫ  പഠനിചനിറങ്ങുന്ന
വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്  എത്ര  കപര്ക്കേഫ  കജപാലനി  ലഭനിക്കുനണഫ  എന്നതനിപന
അടനിസപാനതനില്കൂടനിയപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകപള റപാങഫ  പചെയ്യുന്നതഫ  എന്നതനിനപാല്
കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനന  M.sc.(Integrated)  Climate  Change
Adaptation  കകപാഴഫ  പൂര്തതീകരനിക്കുന്ന എലപാ  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കുന  കജപാലനി
സപാധഭ്യതകള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള  സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ  സമനിതനി
നനിര്കദേശനിക്കുന.
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പകതഭ്യക ഉകദ്ദേശഭ്യഗപാന്റുകള വകമപാറനി പചെലവഴനിക്കുന - കകരള കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാല 

പഎ.സനി.എ.ആര്/സനസപാന സര്ക്കേപാരുകള നല്കുന്ന പകതഭ്യക ഉകദ്ദേശഭ്യ ഗപാന്റുകള

എന്നനിവയനില്നനിനന  ഒരു  വര്ഷതനില്  കൂടുതല്  കപാലയളവുള്ള  ഗകവഷണ

പദ്ധതനികളനില്  ഉപകയപാഗനിക്കേപാപത  കനിടക്കുന്ന  തുകകള  സര്വ്വകലപാശപാല  വകമപാറനി

പചെലവഴനിചനിട്ടുണഫ. 2013-14 അവസപാനന ഈയനിനതനില് 99.22 കകപാടനി രൂപയപാണഫ ബപാധഭ്യത.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത

ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.1.2 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി

കചെര്തനിരനിക്കുന.

229.  പസന്ട്രല് ഫണഫ ലഭനിക്കുവപാന് കപാലതപാമസന കനരനിടകപ്പെപാഴപാണഫ തപാത്കപാലനികമപായനി

പസ്തുത തുക വകമപാറനി  പചെലവഴനിചപതനന  2013-14-ല് സർവ്വകലപാശപാലയഫ  268  കകപാടനി

രൂപ ലഭനിചകപ്പെപാളതപന്ന ഫണഫ വകമപാറനിയ ഇനതനിലുണപായ  99.22  കകപാടനി  രൂപയുപട

ബപാധഭ്യത പരനിഹരനിചനിരുനപവനന പസ്തുത ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന പരനിഗണനിക്കേപവ കപാർഷനിക

സർവ്വകലപാശപാലപാ കനപ് കട്രപാളർ മറുപടനി നല്കനി. 

230.  വനിവനിധ ഉകദ്ദേശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി ലഭനിക്കുന്ന ഗപാന്റുകള വകമപാറനി പചെലവഴനിക്കുകുയുന

പനിന്നതീടഫ  അതഫ  പറഗുലകറസഫ  പചെയ്യുകയുന  പചെയ്യുന്ന  'അഡ്ജസ്റ്റഫപമനഫ  '  രതീതനിയനിലപാണഫ

സനസപാനപത  എലപാ  സർവ്വകലപാശപാലകളുന  നനിലവനില്  പവർതനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി

അഭനിപപായപപ്പെടകപ്പെപാള കപാർഷനിക സർവ്വകലപാശപാലയനില് ഫണഫ  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കുന്ന

നടപടനി നനിലവനില് അവസപാനനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകയപാപണനന പണന ലഭനിചതനിനുകശഷന മപാത്രകമ

നനിലവനില്  പദ്ധതനികളപക്കേലപാന  സപാമ്പതനികപാനുമതനി  നല്കുനളപവനന  കപാർഷനിക

സർവ്വകലപാശപാലപാ കനപ് കട്രപാളർ അറനിയനിച.

231. എന്നപാല് സർവ്വകലപാശപാലപാ കനപ് കട്രപാളറുപട പസ്തുത മറുപടനിക്കേഫ വനിരുദ്ധമപായപാണഫ

ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  റനികപ്പെപാർടഫ  നല്കനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിച.

ഐ.സനി.എ.ആർ.  കപപാജക്ടുകളുപട  നടതനിപ്പെനിനതനില്  മപാത്രമപായനി  കപാർഷനിക

സർവ്വകലപാശപാലയഫ  നനിലവനില്  20.60  കകപാടനി  രൂപയുപട  ബപാദ്ധഭ്യത  ഉപണന്ന  ഓഡനിറഫ

വകുപ്പെനിപന റനികപ്പെപാർടനിപന പവളനിചതനില് പസ്തുത ബപാദ്ധഭ്യത അടനിയന്തരമപായനി പരനിഹരനിചഫ

ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ മുകഖന റനികപ്പെപാർടഫ ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിർദ്ദേശനിച.
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232.  ഐ.സനി.എ.ആർ./സനസപാന സര്ക്കേപാരുകള നല്കുന്ന പകതഭ്യക ഉകദ്ദേശഭ്യ
ഗപാന്റുകളനില്നനിനന  ഒരു  വര്ഷതനില്  കൂടുതല്  കപാലയളവുള്ള  ഗകവഷണ
പദ്ധതനികളനില്  ഉപകയപാഗനിക്കേപാപത  കനിടക്കുന്ന  തുകകള  കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതര് വകമപാറനി പചെലവഴനിചനിരുനപവനന 2013-14  അവസപാനന ആയനിനതനില്
99.22  കകപാടനി  രൂപയുപട  ബപാധഭ്യത  ഉണപായനിരുനപവനന  2013-14-ല്തപന്ന
ആയനിനതനിലുണപായനിരുന്ന ബപാധഭ്യത പരനിഹരനിചനിരുനപവനന സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.
കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ഫണഫ  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കുന്ന  രതീതനി  നനിലവനില്
അവസപാനനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകയപാപണനന പണന ലഭനിചതനിനുകശഷന മപാത്രമപാണഫ നനിലവനില്
പദ്ധതനികളപക്കേലപാന  സപാമ്പതനികപാനുമതനി  നല്കുന്നപതനമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതരുപട  മറുപടനിയഫ  വനിരുദ്ധമപായപാണഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ
നലനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ സമനിതനി നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  

233.  പഎ.സനി.എ.ആര്.  കപപാജക്ടുകളുപട  നടതനിപ്പെനിനതനില്  മപാത്രമപായനി
കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാലയഫ നനിലവനില് 20.60 കകപാടനി രൂപയുപട ബപാദ്ധഭ്യതയുപണന്ന
ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപന  അടനിസപാനതനില്  പസ്തുത  ബപാധഭ്യത
അടനിയന്തരമപായനി  പരനിഹരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പപാന് ഫണഫ വകമപാറനി പചെലവഫ പചെയ്തു -കപാലനിക്കേറഫ സര്വ്വകലപാശപാല

2012-13-ല്  പദ്ധതനി  വനിഹനിതമപായനി  ''ജലസനരക്ഷേണന''  എന്ന ശതീര്ഷകതനില്  50
ലക്ഷേന രൂപ സര്ക്കേപാര് അനുവദേനിചനിരുന.  എന്നപാല് പസ്തുത തുകയുപട 78%-വുന കപാടുപവടനി
പതളനിക്കുന്നതനിനുന  കുഴനികള  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുനകവണനി  ഏര്പ്പെപാടപാക്കേനിയ  മണ്ണുമപാന്തനി
യന്ത്രതനിപനയുന ടനിപ്പെര് കലപാറനികളുപടയുന വപാടക നല്കുവപാനപാണഫ വനിനനികയപാഗനിചനിരനിക്കുന്നതഫ.
മുന്കൂടനി  നനിശയനിച ആവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ  സനസപാന  സര്ക്കേപാര്  അനുവദേനിച  പദ്ധതനി  പണന
സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര് അനുമതനിയനിലപാപത വകമപാറനി  പചെലവഴനിചതഫ  ധനകപാരഭ്യ  ചെടങ്ങളുപട
ലനഘനമപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.2.1 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.
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234. 2012-13-ല് പദ്ധതനി വനിഹനിതമപായനി  "ജലസനരക്ഷേണന"  എന്ന ശതീര്ഷകതനില്
സര്ക്കേപാര് അനുവദേനിച 50 ലക്ഷേന രൂപ സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര് അനുമതനിയനിലപാപത കപാലനിക്കേറഫ
സര്വ്വകലപാശപാല  വകമപാറനി  പചെലവഴനിചപവന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ  സമനിതനി
വനിശദേതീകരണമപാരപാഞ.   പസ്തുത  വനിഷയന  2014-15  വര്ഷപത   സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടനില്  ഖണനിക  6.14  ആയനി  ഉളപപ്പെടതനിപനത്തുടര്ന്നഫ  കലപാക്കേല്  ഫണഫ
അക്കേക്കൗണഫസഫ  സമനിതനി  ആയതനില്  പതളനിപവടുപ്പെഫ  നടതനിയനിരുനപവനന  അതനിപന
അടനിസപാനതനില്  പപാന്  ഫണഫ  വകമപാറനി  പചെലവഴനിചതഫ  സനബനനിചഫ  പഠനിചഫ
തതീരുമപാനപമടുക്കുന്നതനിനപായനി  കഡപാ.  ടനി.  പനി  അഹമദേഫ,  പക.പക.ഹനതീഫ,  പക.വനിശസനപാഥഫ
എന്നനിവപര അനഗങ്ങളപാക്കേനി സനിന്ഡനികക്കേറഫ കമനിറനി രൂപതീകരനിചനിരുനപവനന 5-7-2017 നഫ
കമനിറനി  റനികപ്പെപാര്ടഫ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുപണനന  റനികപ്പെപാര്ടനില്  വനിജനിലന്സഫ  അകനസഷണതനിനഫ
ശനിപപാര്ശ പചെയനിട്ടുപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നല്കനി.

235.  പസനത  റനികപ്പെപാര്ടഫ  ബഹുമപാനപപ്പെട  മുഖഭ്യമന്ത്രനിക്കേഫ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുപണനന
വനിജനിലന്സഫ അകനസഷണതനിനഫ വനിടപാപത ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പുതപന്ന അകനസഷണന
നടതനി  ഉചെനിതമപായ  അചടക്കേ  നടപടനി  സസതീകരനിക്കുവപാനപാണഫ  ബഹു.  മുഖഭ്യമന്ത്രനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നപതനന  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  ആവശഭ്യമപായ  പരനികശപാധനകള
നടതനി  ഉതരവപാദേനികളപായവര്ക്കേഫ  ലയബനിലനിറനി  ഫനികഫ  പചെയഫ  പകപാടുക്കുകമ്പപാള
സര്വ്വകലപാശപാല  തപന്നയപാണഫ  തുക  തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തുടര്നടപടനികള
സസതീകരനികക്കേണപതനന ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനി സമനിതനിപയ അറനിയനിച.

236.  ഭരണ  വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനി  അറനിയനിചപകപാരന,  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  രൂപതീകരനിച
കമനിറനിയുപട  റനികപ്പെപാര്ടഫ  പരനികശപാധനിചകശഷന  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
അചടക്കേ നടപടനികള സര്വ്വകലപാശപാലപാതലതനില് തപാമസനവനിനപാ കകപക്കേപാള്ളണപമനന
ആയതഫ സനബനനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ മുകഖന സമനിതനിക്കേഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമനന
സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

237.  കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാല   "ജലസനരക്ഷേണന"  എന്ന  ശതീര്ഷകതനില്
സര്ക്കേപാര്  അനുവദേനിച  തുക  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനിലപാപത  വകമപാറനി
പചെലവഴനിച  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  അകനസഷണന  നടത്തുന്നതനിനപായനി
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  നനികയപാഗനിച  കമനിറനിയുപട  റനികപ്പെപാര്ടനില്  വനിജനിലന്സഫ
അകനസഷണതനിനഫ ശനിപപാര്ശ പചെയനിരുനപവങനിലുന വനിജനിലന്സഫ  അകനസഷണതനിനഫ
വനിടുന്നതനിനുപകരന  ഭരണ  വകുപ്പുതപന്ന  അകനസഷണന  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി
സസതീകരനിക്കേണപമന്ന  ബഹു.  മുഖഭ്യമന്ത്രനിയുപട  നനിര്കദ്ദേശതനിപന  അടനിസപാനതനില്
ഭരണ വകുപ്പെഫ അകനസഷണന നടതനി ഉതരവപാദേനികളപായ ഉകദേഭ്യപാഗസരനില്നനിനന തുക
തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള  സസതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന
സമനിതനിക്കേഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി  ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.



96

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

കലബ്രറനി നവതീകരണതനിനപായനി  നല്കനിയ സര്ക്കേപാര് ഗപാനഫ  വകമപാറനി  പചെലവഫ  പചെയ്തു  -
ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)  നമ്പര്  466/2011/എചഫ.ഇ.ഡനി.എന്.  തതീയതനി
23-3-11  ഉതരവഫ  പകപാരന  കലബ്രറനിയുപട  ആധുനനികവല്ക്കേരണതനിനപായനി  സര്ക്കേപാര്
408.1  ലക്ഷേന  രൂപ  അനുവദേനിചനിരുന.  358.65  ലക്ഷേന  രൂപ  പകടനിട  നനിര്മപാണതനിനുന
50.06  ലക്ഷേന  രൂപ  ഡനിജനിറകലകസഷനുന  കസപാഫഫ പവയറനിനുമപായനി  പചെലവനിടപാനപാണഫ
നനിര്കദ്ദേശനിചതഫ.   30-3-2011-ല്  അങമപാലനി  സബ്ട്രഷറനിയനിപല  എസഫ.ബനി.അക്കേക്കൗണനില്
വരവഫ വന്ന ഈ തുകയനില് ഒരു കകപാടനി രൂപ പഡകപ്പെപാസനിറപായനി മപാറനിയനിട്ടുണഫ.   2011-12,
2012-13 വര്ഷങ്ങളനില് പകടനിട നനിര്മപാണവുന ഡനിജനിറകലകസഷനുന നടതനിയനിടനില.

എന്നപാല്  31-3-2012-ല്  171.38  ലക്ഷേവുന, 31-3-2013-ല്  26.07  ലക്ഷേവുമപാണഫ ഈ
ട്രഷറനി അക്കേക്കൗണനിപല നതീക്കേനിയനിരനിപ്പെഫ. കലബ്രറനി നവതീകരണതനിനപായനി നല്കനിയ സര്ക്കേപാര്
ഫണഫ മറഫ ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി പചെലവഫ പചെയ്പതന്നപാണഫ ഇതഫ പവളനിവപാക്കുന്നതഫ.  ജതീവനക്കേപാരുപട
ശമ്പള ബനിലനില്നനിനന 2012-13-ല് ആദേപായനനികുതനി വനിഹനിതമപായനി പനിടനിച 95 ലക്ഷേന രൂപ
ഈ ട്രഷറനി അക്കേക്കൗണനില്നനിനന പനിന്വലനിചപാണഫ ആദേപായനനികുതനി വകുപ്പെനില് അടചതഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.3.1 ]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നലനിയ മറുപടനി അനുബനന II-ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

238.  ശ്രതീ.ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  പപലബ്രറനിയുപട  പകടനിട
നനിര്മപാണതനിനുന ഡനിജനിറപപലകസഷനുമപായനി  സര്ക്കേപാര്  അനുവദേനിച  408.1  ലക്ഷേന  രൂപ
പസ്തുത ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി വനിനനികയപാഗനിക്കേപാപത മറഫ ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി പചെലവഫ പചെയ്തു
എന്ന ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണമപാരപാ ഞ.

239.  പദ്ധതനികയതര  ഗപാനഫ  ഇനതനില്  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ഏറവുന  കുറവഫ  ഫണഫ
ലഭനിച വര്ഷങ്ങളപായനിരുന  2011-12, 2012-13  എന്നനിവപയനന പദ്ധതനികയതര ഗപാനനിപന
അപരഭ്യപാപ്തതമൂലന  പസ്തുത  വര്ഷങ്ങളനിപല  ശമ്പളവുന  പപന്ഷനുന  മുടങ്ങുന്ന  സപാഹചെരഭ്യന
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനപായനി  പപലബ്രറനി  നവതീകരതനിനപായനി  അനുവദേനിച  ഗപാ ന്റുനകൂടനി
ഉപകയപാഗനികക്കേണതപായനി  വനപവനന  എന്നപാല്  2015-ല്തപന്ന  367.16  ലക്ഷേന  രൂപ
പചെലവഴനിചഫ  പപലബ്രറനി  നവതീകരണന  പൂര്തതീകരനിചനിരുനപവനന  2013-നുകശഷന
നപാളനിതുവപര  ഫണഫ  വകമപാറനി  പചെലവഫ  പചെയ്യുന്ന  നടപടനികള  സസതീകരനിചനിടനിപലനമുള്ള
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  മറുപടനിയുപടയുന  ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ
കബപാധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന   ഒപാഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന  അടനിസപാനതനില്  പസ്തുത
ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്തു.
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240. പപലബ്രറനി  നവതീകരണതനിനപായനി  നല്കനിയ  സര്ക്കേപാര്  ഗപാനഫ  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ
സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാല  വകമപാറനി  പചെലവഫ  പചെയ്തു  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  മറുപടനിയുപടയുന  ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ
കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന  അടനിസപാനതനില്  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ
തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

സര്വ്വകലപാശപാല  ചെടങ്ങളക്കുവനിരുദ്ധമപായനി  പദ്ധതനി  തുക  വകമപാറനി  പചെലവഴനിച-
ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല  

സര്ക്കേപാരനിപന  2012-13-പല  ബജറഫ  എസ്റ്റനികമറഫ  പകപാരന  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയനുവദേനിച
പദ്ധതനി  വനിഹനിതന  10  കകപാടനി  രൂപയപാണഫ.  പപാന് പചെലവുകളക്കേഫ  വനിനനികയപാഗനികക്കേണ  ഈ തുകയനില്
നനിനന 02/13-പല ശമ്പളവനിതരണതനിനപായനി 26-2-2013, 27-2-2013 തതീയതനികളനില് ഒരു കകപാടനി വതീതന
പനിന്വലനിചഫ ജനറല് അക്കേക്കൗണനില് നനികക്ഷേപനിചഫ പചെലവഴനിച.

2013-14-പല  ബജറഫ  എസ്റ്റനികമറഫ  പകപാരന  21.8  കകപാടനി  രൂപയപാണഫ  സര്വകലപാശപാലയഫ
പദ്ധതനികയതര   വനിഹനിതമപായനി  അനുവദേനിചതഫ.   എന്നപാല്  25-3-2013-നഫ  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)  നമ്പര്
478/2013/എചഫ.ഇ.ഡനി.എന്.  ഉതരവഫ  പകപാരന  ഒരു  കകപാടനി  രൂപകൂടനി  സര്ക്കേപാര്  അധനിക
ധനസഹപായമപായനി  അനുവദേനിപചങനിലുന  പദ്ധതനി  ഫണനില്നനിന്നഫ  വകമപാറനിയ  തുക  തനിരനിചടയപാപത
കദേനനദേനിന പചെലവുകളക്കേഫ ഉപകയപാഗനിക്കുകയപാണഫ പചെയതഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.3.2 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

241.  സനസപാന  സര്ക്കേപാരനിപന  2012-13-പല  ബജറഫ  എസ്റ്റനികമറഫ  പകപാരന  സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ പദ്ധതനി വനിഹനിതമപായനി അനുവദേനിച 10 കകപാടനി രൂപയനില്നനിനന ഒരു കകപാടനി രൂപ ശമ്പള
വനിതരണമടക്കേമുള്ള  പദ്ധതനികയതര  പചെലവുകളക്കേപായനി  വകമപാറനിപയനന  2013-14-ല്  പദ്ധതനികയതര
ഗപാനപായനി അധനിക തുക ലഭനിചപവങനിലുന പദ്ധതനി ഫണനില്നനിനന വകമപാറനിയ തുക നപാളനിതുവപര തനിരനിപക
വകയനിരുതനിയനിടനിപലന്നനമുള്ള ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

242.  2012-13 സപാമ്പതനിക വര്ഷതനില് സര്വ്വകലപാശപാലയഫ അനുവദേനിച പദ്ധതനികയതര ഗപാനഫ
തതീപര അപരഭ്യപാപ്തമപായനിരുനപവനന സര്ക്കേപാര് അനുവദേനിച 10 കകപാടനി രൂപയുപട പദ്ധതനി ഗപാനനില്നനിനന
1  കകപാടനി  രൂപ  ശമ്പളവുന  പപന്ഷനുമടക്കേമുള്ള  അതഭ്യപാവശഭ്യ  പചെലവുകള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനപായനി
സനിന്ഡനികക്കേറനിപന  അനുമതനികയപാപട  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  പചെലവഴനികക്കേണതപായനി

314/2021.
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വന്നനിരുനപവനന  2012-13-നുകശഷന  അതരതനില്  പദ്ധതനി  തുക  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കുന്നനിപലനന
2013-14  സപാമ്പതനിക വര്ഷതനില് പദ്ധതനികയതര ഗപാനഫ  ഇനതനില് സര്ക്കേപാര് അനുവദേനിച അധനിക
തുകയപായ ഒരു കകപാടനി രൂപ ആ വര്ഷപത പദ്ധതനികയതര പചെലവുകളക്കേപായനി ഉപകയപാഗനിചതനിനപാലപാണഫ
പപാന്  ഫണനില്നനിനന വകമപാറനിയ  തുക തനിരനിചടയ്ക്കുവപാന്  കഴനിയപാതനിരുന്നപതനമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാറുപട  മറുപടനിയുപടയുന  ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ  കബപാധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന
റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന  അടനിസപാനതനില്  കമലനില്  ഇതരന  വതീഴ്ചകള  ആവര്തനിക്കേരുപതന്ന
നനിര്കദ്ദേശകതപാപട പസനത ഓഡനിറഫ തടസ്സപമപാഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്തു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

243.  ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല ചെടങ്ങളക്കേഫ വനിരുദ്ധമപായനി പദ്ധതനി തുക
വകമപാറനി  പചെലവഴനിച  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട
മറുപടനിയുപടയുന  ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ  കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന
അടനിസപാനതനില്  ഭപാവനിയനില്  ഇതരന  വതീഴ്ചകള  ആവര്തനിക്കേരുപതന്ന  നനിര്കദ്ദേശകതപാപട
ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പനി.എഫഫ. പപന്ഷന് വനിതരണതനിനപായുള്ള തുകകള കദേനനദേനിന പചെലവുകളക്കേഫ വനിനനികയപാഗനിച-
ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല 

24-4-2013 പനി.എഫഫ. സനിര നനികക്ഷേപങ്ങളുപട പലനിശയപായനി 46,04,093 രൂപയുന 4-4-2013-ല്
കപാലപാവധനി പൂര്തനിയപാക്കേനിയ പപന്ഷന് സനിരനനികക്ഷേപവുന അതനിപന പലനിശയുന ഉളപപ്പെപട 92,87,964
രൂപയുന  പനിന്വലനിചഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  ജനറല്  ഫണഫ  അക്കേക്കൗണനില്  അടവപാക്കേനി.  പനി.എഫഫ.,
പപന്ഷന് വനിതരണങ്ങളക്കുള്ള കമല്തുക കദേനനദേനിന പചെലവുകളക്കേപായനി വകമപാറനി.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.3.3 ]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നലനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

244.  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല  24-4-2013-നഫ പനി.എഫഫ.  സനിര നനികക്ഷേപങ്ങളുപട
പലനിശയപായ  46,04,093  രൂപയുന  4-4-2013-ല്  കപാലപാവധനി  പൂര്തനിയപാക്കേനിയ  പപന്ഷന്
സനിരനനികക്ഷേപവുന  അതനിപന  പലനിശയുന  ഉളപപ്പെപട  92,87,946  രൂപയുന  പനിന്വലനിചഫ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  ജനറല്  ഫണഫ  അക്കേക്കൗണനില്  അടവപാക്കേനിപയനന  പനി.എഫഫ.,  പപന്ഷന്
വനിതരണങ്ങളക്കേപായുള്ള  കമല്തുക  പപദേനനദേനിന  പചെലവുകളക്കേപായനി  വകമപാറനിപയനമുള്ള  ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണമപാരപാഞ.
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245. പപന്ഷന് ഫണഫ സനിരനനികക്ഷേപന പപന്ഷന് വനിതരണതനിനപായപാണഫ ഉപകയപാഗനിചപതനന

പദ്ധതനികയതര  ഗപാനനിപന  അപരഭ്യപാപ്തതമൂലമപാണഫ  പനി.എഫഫ.  പലനിശത്തുക  പപദേനനദേനിന  പചെലവുകളക്കേഫ

ഉപകയപാഗനികക്കേണതപായനിവന്നപതനന  ഫണഫ  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കുന്ന  രതീതനി  നനിലവനില്

അവസപാനനിപ്പെനിചപവനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാര്  മറുപടനി  നല്കനി.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട

മറുപടനിപയ  സപാധൂകരനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലപാണഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പുന  റനികപ്പെപാര്ടഫ  നല്കനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ

നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി പസ്തുത ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ നനിര്കദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

246.  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല പനി.എഫഫ.,  പപന്ഷന് വനിതരണതനിനപായുള്ള

തുകകള കദേനനദേനിന പചെലവുകളക്കേഫ വനിനനികയപാഗനിച എന്ന ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ

സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാറുപട  വനിശദേതീകരണതനിപനയുന ആയതഫ പരനികശപാധനിചഫ  കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന

ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന  അടനിസപാനതനില്   ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ

സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

ഫണ്ടുകള വകമപാറനി പചെലവഫ പചെയ്യുന -കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപാശപാല 

സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ലഭനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന  വനികസന  പവര്തനങ്ങളക്കേഫ

അപരഭ്യപാപ്തമപായനിരനിപക്കേ ഈ തുക പദ്ധതതീതരമപായ കദേനനദേനിനപാവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ വന് കതപാതനില് വകമപാറനി

പചെലവഴനിക്കുന്ന  പവണത  നനിലനനില്ക്കുന.  ഓകരപാ  വര്ഷവുന  പദ്ധതനി  വനിഹനിതതനിനപായുള്ള

പപപാകപ്പെപാസല്  ബഹു.  ചെപാന്സലറുപട  അനഗതീകപാരതനിനുന  സര്ക്കേപാരനിപന  പരനിഗണനയ്ക്കുമപായനി

സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  കവളയനില്  തപന്ന  ഇതരതനില്  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദേശന

ഉളപപ്പെടുത്തുനണഫ. തപാപഴ പറയുന്ന കപാരണങ്ങളപാല് ഇവ രണ്ടുന നഭ്യപായതീകരനിക്കേതക്കേതല.

പദ്ധതനി  വനിഹനിതന  എന്നതുപകപാണഫ  പപാഥമനികമപായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഫ  ആസനികള

വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള വനിഹനിതന എന്നപാണഫ.

പദ്ധതതീതര പചെലവുകള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനഫ ആവശഭ്യമപായ തനതഫ ഫണഫ സര്വ്വകലപാശപാലയഫ പല

വര്ഷങ്ങളനിലുന  ഉണഫ.  അങ്ങപനയലപാത  വര്ഷങ്ങളനില്  ആവശഭ്യമപായതനിലുമധനികന  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന

പദ്ധതതീതര ആവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ വനിനനികയപാഗനിചനിട്ടുണഫ. 2007-08  മുതല്  2011-12  വപര പദ്ധതനി വനിഹനിതതനില്

നനിനമുള്ള  1068.54  ലക്ഷേന  രൂപ  പദ്ധതതീതര  ഇനങ്ങളക്കേപായനി  പചെലവഴനിചനിട്ടുണഫ(വനിശദേപാനശങ്ങള
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അനുബനന 10.3-ല് കചെര്തനിരനിക്കുന).  പല വര്ഷങ്ങളനിലുന പദ്ധതതീതര വനിഹനിതതനിലുള്ള കുറവനിപനക്കേപാള

അധനികമപായനി പദ്ധതനി തുക പചെലവഴനിചനിട്ടുണഫ. ചെനില വര്ഷങ്ങളനില് പദ്ധതതീതര വരുമപാനതനില് യപാപതപാരു

ദേക്കൗര്ലഭഭ്യവുന  ഇലപായനിരുനപവങനിലുന  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന  തുക  കദേനനദേനിനപാവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി

വകമപാറനിയനിട്ടുണഫ  (വനിശദേപാനശങ്ങള അനുബനന 10.4-ല് കചെര്തനിരനിക്കുന). 

പദ്ധതനി തുകയുപട വകമപാറനി പചെലവഴനിക്കേല് വനികസന പവര്തനങ്ങപള വളപരയധനികന

പതനികൂലമപായനി  ബപാധനിചതഫ  2010-11-ല് ആണഫ.  ഈ വര്ഷന സര്വ്വകലപാശപാല സര്ക്കേപാരനികലക്കേഫ

അകപക്ഷേനിചതഫ  32  കകപാടനി  രൂപ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതമനിനതനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനപാണഫ.

ഇവയനില്  പകടനിട  നനിര്മപാണതനിപല  സനില്ഓവര്  പദ്ധതനികളക്കേപായനി  7.71  കകപാടനി

രൂപയുന  തന്വര്ഷപത  നനിര്മപാണ  പദ്ധതനികളക്കേഫ  9  കകപാടനി  രൂപയുന  വനിഭപാവനന

പചെയനിരുന. എന്നപാല് ഈ വര്ഷന പദ്ധതനി വനിഹനിതമപായനി സര്ക്കേപാരനില്നനിനന ലഭനിചതഫ

8  കകപാടനി  രൂപ  മപാത്രമപാണഫ.  ഇതനില്  നനിര്മപാണ  പവര്തനങ്ങളക്കേപായനി

വനിനനികയപാഗനിചതഫ  2,82,38,610  രൂപ  മപാത്രമപാണഫ.   അതുതപന്ന  സനില്ഓവര്

പദ്ധതനികളക്കുകവണനി  മപാത്രന.  തന്വര്ഷന  ഒരു  പുതനിയ  നനിര്മപാണ  പവര്തനവുന

തുടങ്ങപാനപായനിലപാപയന്നഫ  മപാത്രമല,  ഉകദ്ദേശനിചത്രയുന  സനില്  ഓവര്  പദ്ധതനികളകപപാലുന

പദ്ധതനി വനിഹനിതതനിപന കുറവനിനപാല് പൂര്തതീകരനിക്കുന്നതനിനഫ  സപാധനിചനില. 2010-11  പല

വപാര്ഷനിക കണക്കുകള പകപാരന  (ബജറഫ  കകപാഡഫ  431)  പദ്ധതനി വനിഹനിതന തുകയനില്

നനിര്മപാണ  പവൃതനികളക്കേഫ  അനുഭവപപ്പെട  കുറവഫ  4,42,61,390  രൂപയുപടതപാണഫ.

(10,25,00,000-5,82,38,610)  (പസന്ട്രല്  കലബ്രറനി  പകടനിട  നനിര്മപാണതനിനപായനി

വകയനിരുതനിയ തുക (1,50,00,000 രൂപ) ഇതനിനപായനി സനസപാന സര്ക്കേപാരനില്നനിനന

പകതഭ്യക  ഗപാനഫ  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതനിനപാലുന  മപാനന്തവപാടനി  കഭ്യപാമ്പസനിപല  നനിര്മപാണ

പവര്തനങ്ങളക്കേപായനി ബജറനില് വനിഭപാവനന പചെയ തുകയഫ (1,50,00,000 രൂപ) പൂളഡഫ

ഫണനില്നനിനന  വകയനിരുത്തുവപാന്  തതീരുമപാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനപാലുന കമല്പറഞ്ഞ  തുക

ഉളപപ്പെടുതനിയനിടനില).  ഇതരപമപാരു സപാഹചെരഭ്യതനിലപാണഫ 4,60,59,804 രൂപ പദ്ധതനി

വനിഹനിതതനില്നനിനന  വകമപാറനി  പദ്ധതതീതര  ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  പചെലവഴനിചതഫ.

ഇതരതനിപലപാരു  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കേല്  നടന്നനിലപായനിരുനപവങനില്  ആപക

നനിര്മപാണ  പവര്തനങ്ങള  (സനില്ഓവറുന  തന്വര്ഷപതയുന  ഉളപപ്പെപട)  മുഴുവന്

പൂര്തതീകരനിക്കേപാമപായനിരുന.
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അനുബനന  -10.3

പദ്ധതനി ഗപാനഫ പദ്ധതതീതര ആവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ വനിനനികയപാഗനിചതനിപന വനിവരന

പദ്ധതനികയ
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അനുബനന  -10.4

പദ്ധതനി ഗപാനഫ പദ്ധതതീതര ആവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ വകമപാറനി 
വനിനനികയപാഗനിചതനിപന വനിവരന

വര്ഷന പദ്ധതനികയതര
ഫണഫ
(അധനികന/കുറവഫ )

കുറവഫ
പരനിഹരനിക്കേപാ
നപാവശഭ്യമപായ
പദ്ധതനി
വനിഹനിതന

യഥപാര്തതനില്
ഉപകയപാഗനിച
പദ്ധതനി
വനിഹനിതന

അധനികന
ഉപകയപാഗനിച
പദ്ധതനി
വനിഹനിതന/
പദ്ധതനികയതര
വനിഹനിതന
ബപാക്കേനിയപായതഫ

ഓകരപാവര്ഷവുന
പചെലവഴനിക്കേപാത
പദ്ധതനികയതര
ഗപാനഫ

2007-08 25,43,174(-) 25,43,174 1,19,24,618 93,81,444 93,81,444

2008-09 17,35,801 (-) 17,35,801 2,06,99,660 1,89,63,859 1,89,63,859

2009-10 69,18,407 (+) Nil 3,24,47,865 3,24,47,865 3,93,66,272

2010-11 1,78,36,597 (+) Nil 4,60,59,864 4,60,59,864 6,38,96,461

2011-12 3,06,50,023 3,06,50,023 2,73,63,445         -          -

ആപക മനിചനവന്ന പദ്ധതനികയതര ഗപാനഫ 13,16,08,036

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.4 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II-ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

247.  കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ലഭനിക്കുന്ന പദ്ധതനി വനിഹനിതന വനികസന  പവര്തനങ്ങളക്കേഫ
ഉപകയപാഗനിക്കേപാപത  പദ്ധതനികയതര  പപദേനനദേനിനപാവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  വന്കതപാതനില്  വകമപാറനി
പചെലവഴനിക്കുന എന്ന ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ  സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.  ശമ്പളന
നല്കുന്നതനിനുകവണനി  മപാത്രമപാണഫ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന  വകമപാറപാറുള്ളപതനന ഒരു  പദ്ധതനി
കപാലയളവനില്  അനുവദേനിക്കുന്ന  തസനികയുപട  കവതനന  അകത  പദ്ധതനി  കപാലയളവനിപല  പദ്ധതനി
വനിഹനിതതനില്നനിനന  പചെലവഴനിക്കേപാപമന്ന  സര്ക്കേപാര്  ഉതരവനിപന  അടനിസപാനതനിലപാണഫ  പദ്ധതനി
വനിഹനിതതനിനപായുള്ള  അകപക്ഷേ  സര്ക്കേപാരനികലക്കേഫ  സമര്പ്പെനിചകപ്പെപാളതപന്ന  പസ്തുത  പദ്ധതനി
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കപാലയളവനില് സര്ക്കേപാര് അനുവദേനിച തസനികകളുപട  കവതനവുന അതനില് ഉളപപ്പെടുതനിയപതനന പസ്തുത
പപപാകപ്പെപാസല്  സര്ക്കേപാര്  അനഗതീകരനിചഫ  പദ്ധതനി  ഫണഫ  അനുവദേനിചതനിനുകശഷന  മപാത്രമപാണഫ
അതുപകയപാഗനിചഫ  ശമ്പളന  നല്കനിയപതനമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  മറുപടനി
സമനിതനി അനഗതീകരനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

248. കണ്ണൂര് സര്വ്വകലപാശപാലയഫ ലഭനിക്കുന്ന പദ്ധതനി വനിഹനിതന വനികസന പവര്തനങ്ങളക്കേഫ
ഉപകയപാഗനിക്കേപാപത  പദ്ധതനികയതര  കദേനനദേനിനപാവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  വന്കതപാതനില്  വകമപാറനി
പചെലവഴനിക്കുന  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സമനിതനിയുപട  പതളനിപവടുപ്പെഫ
കയപാഗതനില്  ലഭഭ്യമപാക്കേനിയ വനിശദേതീകരണതനിപന  പവളനിചതനില്  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന  പദ്ധതനികയതര
ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  വകമപാറനി  പചെലവഴനിക്കുന്ന  നടപടനി  ഭപാവനിയനില്  ആവര്തനിക്കേരുപതന്ന
നനിര്കദ്ദേശകതപാപട   ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

യു.ജനി.സനി. ഗപാനഫ വകമപാറനി പചെലവഴനിച -കകരള സര്വ്വകലപാശപാല 

യു.ജനി.സനി.യുപട 4-3-2008-പല എഫഫ.27-30/2008(ASC) ഉതരവഫ പകപാരന അക്കേപാദേമനികഫ സ്റ്റപാഫഫ
കകപാകളജനിപന  ഗസ്റ്റഫ  ഹക്കൗസഫ  നനിര്മപാണതനിനപായനി  40  ലക്ഷേന  രൂപ  പതനിപനപാന്നപാന
പദ്ധതനിയനിലുളപപ്പെടുതനി അനുവദേനിചനിരുന.  ഇതനില് 39  ലക്ഷേന രൂപ കമ്പതീറന്സനി പട്രയനിനനിനഗഫ പസനർ
നനിര്മപാണ  പചെലവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സനി.പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.യ്ക്കുന  1  ലക്ഷേന  രൂപ  മറപാവശഭ്യങ്ങളക്കുമപായനി
സര്വ്വകലപാശപാല വകമപാറനി  പചെലവഴനിച.  അനുവദേനിക്കേപപ്പെട തുക വകമപാറനിയതനിനപാല് പദ്ധതനിയുപട  2-ാം
ഗഡുവപായ  35  ലക്ഷേന  രൂപ  യു.ജനി.സനി.  തടഞവച.   31-3-2012-നഫ  യു.ജനി.സനി.യുപട  10-ാം  പദ്ധതനി
കപാലയളവഫ അവസപാനനിചതനിനപാല് പസ്തുത പദ്ധതനി നടപ്പെനിലപാക്കേപാനുമപായനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക നമ്പര് 7.1.13.5 ]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നലനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

249.  പസ്തുത ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുവപാന് സമനിതനി തതീരുമപാനനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

250.  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  പതളനിപവടുപ്പെഫ  കവളയനില്  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതര്  നലനിയ  വനിശദേതീകരണന  തൃപ്തനികരമപാപണന്നഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ
പചെയനിരനിക്കുന്നതനിനപാല് ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.
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ഗപാന്റുകള/ഫണ്ടുകള നഷ്ടപപ്പെടുത്തുന

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

കകരള സര്ക്കേപാര് സ്റ്റപാറന്യൂടറനി ഗപാനഫ-1.80 കകപാടനി രൂപ നഷ്ടപപ്പെടുതനി -കകരള കപാര്ഷനിക 
സര്വ്വകലപാശപാല 

2010-11-ല്  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  പദ്ധതനി  (Specific  purpose)  ഇനതനില്  ലഭനിച  1.75  കകപാടനി
രൂപയുന N.S.S. പപാന് ഗപാനനിനതനില് ലഭനിച 5,34,375 രൂപയുന വനിനനികയപാഗനിക്കേപാതതനിനപാല് നഷ്ടപപ്പെട്ടു.
വനിശദേപാനശങ്ങള ചുവപട:
ക്രമ
നമ്പര്

ഉതരവ്നമ്പര്/തതീയതനി തുക

1 പടന്നക്കേപാട്കപാര്ഷനിക
കകപാകളജനിപല കഹപാസ്റ്റല് -

അടനിസപാന സക്കൗകരഭ്യ വനികസനന

G.O(Rt)  No.651/11/AD
dated: 30-3-2011

1,25,00,000

2 പവള്ളപായണനി കപാര്ഷനിക കകപാകളജനിപല
കലഡതീസഫ കഹപാസ്റ്റല്-അടനിസപാന

സക്കൗകരഭ്യ വനികസനന

G.O(Rt) No.653/11/AD
    dated : 30-3-2011

50,00,000

3 എന് .എസഫ.എസഫ. പപാന് (I&II
ഇന്സ്റ്റപാളപമനഫ)

G.O(Rt.)No.2123/10/AD
   dated: 2-11-2010

5,34,375

ആപക 1,80,34,375

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക  7.1.14.1.1 ]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നലനിയ മറുപടനി അനുബനന IIആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

251.  2010-11-ല് കപാർഷനിക സർവ്വകലപാശപാലയഫ പദ്ധതനി ഇനതനില് ലഭനിച 1.75 കകപാടനി രൂപയുന
NSS/പപാന്  ഗപാനനിനതനില്  ലഭനിച  5,34,375  രൂപയുന  വനിനനികയപാഗനിക്കേപാതതനിനപാല്  നഷ്ടപപ്പെട്ടു  എന്ന
ഓഡനിറഫ  പരപാമർശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ.   മപാർചഫ  30-നപാണഫ  1.8  കകപാടനി  റനിലതീസഫ
പചെയപതനന അനതപന്ന ട്രഷറനിയനില് ബനില് പസനഫ പചെയ്തുപവങനിലുന  ഒറനിജനിനല് ജനി.ഒ.  ട്രഷറനിയനില്
എതനിയനിടനിപലന്ന സപാകങതനികതസന പറഞ്ഞഫ ബനില് ഓണർ പചെയനിപലനന അതനിനപാലപാണഫ പസ്തുത തുക
നഷ് ടപപ്പെടപതനന പടന്നക്കേപാടഫ  കപാർഷനിക കകപാകളജനിലുന പവള്ളപായണനി കപാർഷനിക കകപാകളജനിലുന രണഫ
പകടനിടങ്ങള  നനിർമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തുകയപായനിരുന  അപതനന  2010-11  വർഷതനില്  പസ്തുത  തുക
നഷ ഫടപപ്പെട്ടുപവങനിലുന പനിന്നതീടുള്ള വർഷങ്ങളനിപല പപാന് ഗപാനനില് പുതനിയ പപപാകപ്പെപാസലപായനി ഉളപപ്പെടുതനി
പസ്തുത പവൃതനികള പൂർതതീകരനിചനിട്ടുപണനമുള്ള കപാർഷനിക സർവ്വകലപാശപാലപാ കനപ് കട്രപാളറുപട മറുപടനി
സമനിതനി അനഗതീകരനിച.
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നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

252.  പസ്തുത ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാലപാ
കനപ് കട്രപാളര് നല്കനിയ മറുപടനി  അനഗതീകരനിച സമനിതനി ഓഡനിറഫ  തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

ഐ.സനി.എ.ആര്.  ധനസഹപായന  വനിനനികയപാഗനിക്കേപാതതുവഴനി  ഫണ്ടുകള
നഷ്ടപപ്പെടുന -കകരള കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാല

കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  വനിവനിധ  ഗകവഷണ പദ്ധതനികള  നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനഫ
ഐ.സനി.എ.ആര്. സപാമ്പതനിക സഹപായന നല്കപാറുണഫ.

ഐ.സനി.എ.ആര്. ഗപാനഫ - വനിശദേപാനശങ്ങള ( രൂപ കകപാടനിയനില്)

2011-12 2012-13 2013-14 ആപക

ലഭനിച തുക 69.03 78.14 20.49 167.66

വനിനനികയപാഗനിചതഫ 33.84 29.76 41.44 105.04

വര്ഷനകതപാറുന  ലഭനിക്കുന്ന  ഇതരന  ധനസഹപായങ്ങള  പൂര്ണ്ണമപായുന  വനിനനികയപാഗനിക്കുവപാന്
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  സപാധനിക്കുന്നനില.  കഴനിഞ്ഞ  മൂനവര്ഷങ്ങളനിലപായനി ആപക  ലഭനിച
ധനസഹപായതനിപന  62.65%  മപാത്രകമ  വനിനനികയപാഗനിക്കുവപാന്  കഴനിഞ്ഞനിട്ടുളളു.   ഓകരപാ
സപാമ്പതനിക വര്ഷപാവസപാനവുന പചെലവഴനിക്കേപാത തുകകള പലകപ്പെപാഴുന വരുനവര്ഷങ്ങളനില്
നല്കുന്ന  ധനസഹപായതനില്  അഡ്ജസ്റ്റഫ  പചെയ്യുകയപാണഫ  ഫണനിനഗഫ  ഏജന്സനികള
പചെയ്യുന്നതഫ.  ഇതഫ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട വരവനില് കുറവുവരുത്തുനണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1 14.1.2]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

253.   ഐ.സനി.എ.ആർ.   ധനസഹപായന  വനിനനികയപാഗനിക്കേപാതതുവഴനി  ഫണ്ടുകള
നഷ്ടപപ്പെടുന എന്ന ഓഡനിറഫ പരപാമർശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.
മുന്കപാലങ്ങളനില്  അപകപാരന  സനഭവനിചനിട്ടുപണനന  എന്നപാല്  2017-18-ല്
8  കകപാടനി  3  ലക്ഷേന  രൂപ  ഐ.സനി.എ.ആർ.  ഗപാനപായനി  ലഭനിചതനില്  8  കകപാടനി  2ലക്ഷേന

314/2021.
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രൂപകയപാളന  പചെലവഴനിചനിട്ടുപണനമുള്ള  കപാർഷനിക  സർവ്വകലപാശപാലപാ  കനപ് കട്രപാളറുപട
മറുപടനിയുപടയുന കപാർഷനിക സർവ്വകലപാശപാല ഐ.സനി.എ.ആർ. ധനസഹപായങ്ങള നനിലവനില്
പൂർണ്ണമപായുന  പചെലവഴനിക്കുനണഫ  എന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാർടനിപനയുന
അടനിസപാനതനില് പസനത ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിർകദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

254.  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  കകരള  കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
കനപ് കട്രപാളറുപട  മറുപടനിയുപടയുന,  കപാര്ഷനിക  സര്വ്വകലപാശപാല  ഐ.സനി.എ.ആര്.
ധനസഹപായങ്ങള  നനിലവനില്  പൂര്ണ്ണമപായുന  പചെലവഴനിക്കുനണഫ  എന്ന  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന  അടനിസപാനതനില് ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

യു.ജനി.സനി. പദ്ധതനി ധനസഹപായന-വനിനനികയപാഗനിക്കേപാതതനിനപാല് 6.4 കകപാടനി രൂപ
നഷ്ടപപ്പെട്ടു-കപാലനിക്കേറഫ സര്വ്വകലപാശപാല

11-ാം പഞവതര പദ്ധതനിക്കേപാലതഫ യു.ജനി.സനി. അനുവദേനിച ഗപാനഫ അനുവദേനതീയമപായ
കപാലയളവനില്  പരമപാവധനി  തുക  പചെലവഴനിക്കേപാതതനിനപാല്  6.4  കകപാടനി  രൂപ  നഷ്ടപപ്പെട്ടു.
വനിശദേപാനശങ്ങള ചുവപട കചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനന അനുവദേനിച
തുക

വനിനനികയപാഗനിച
തുക

വനിനനികയപാഗ
ശതമപാനന

നഷ്ടപപ്പെട
തുക

1 ജനറല്
പഡവലപ്പെഫപമനഫ

ഗപാനഫ

9,31,50,000 5,85,19,772 62.82 3,46,30,228

2 പമര്ജ്ഡഫ സതീന 5,50,36,000 3,10,00,597 56.32 2,40,35,403

3 അഡതീഷണല്
ഗപാനഫ

2,00,00,000 1,46,58,914 73.29 53,41,086

ആപക 16,81,86,000 10,41,79,283 61.94 6,40,06,717

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1 14.2.1]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.
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255. 11-ാം പഞവതര പദ്ധതനിക്കേപാലതഫ യു.ജനി.സനി. അനുവദേനിച ഗപാനഫ അനുവദേനതീയമപായ
കപാലയളവനില് പരമപാവധനി തുക പചെലവഴനിക്കേപാതതനിനപാല്  6.4  കകപാടനി  രൂപ നഷ്ടപപ്പെട്ടുപവന്ന
ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ  സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള കൃതഭ്യമപായ മറുപടനി
നല്കുവപാന് സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്ക്കേഫ  സപാധനിചനില.   യു.ജനി.സനി.-യുപട
അടനിസപാന മപാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് നനിനന വഭ്യതനിചെലനിചഫ പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹനിചതനിനപാലപാണഫ
നഷ്ടന  സനഭവനിചപതന്ന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  അവഭ്യക്തമപായ
മറുപടനിയനില് കടുത അതൃപ്തനി കരഖപപ്പെടുതനിയ സമനിതനി പസ്തുത വനിഷയന സര്വ്വകലപാശപാലയനില്
രണഫ മപാസപത മപാത്രന പവൃതനിപരനിചെയമുള്ള ഫനിനപാ ന്സഫ  ഓഫതീസര് മറുപടനി  പറകയണ
വനിഷയമപലനന ഇതുമപായനി കനരനിടഫ ബനമുള്ള സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല മറഫ ഉതരവപാദേനിതപപ്പെട
ഉകദേഭ്യപാഗസരപായനിരുന സമനിതനികയപാഗതനില്  ഹപാജരപായനി മറുപടനി നല്കകണനിയനിരുന്നപതനന
അഭനിപപായപപ്പെടുകയുന പചെയ്തു.

256. പസ്തുത വനിഷയന സനബനനിചഫ സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനികയപാടഫ അഭനിപപായന
ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  യൂടനികലകസഷന്  സര്ടനിഫനിക്കേറഫ  യഥപാസമയന  യു.ജനി.സനി.-ക്കേഫ
ലഭഭ്യമപാക്കുന്നതനിനുന  കപാരനിഫനികക്കേഷന്  ആവശഭ്യപമങനില്  മറുപടനി  നല്കുന്നതനിനുമപായനി
സര്വ്വകലപാശപാല  ഒരു  പലയ്സണ്  ഓഫതീസപറ  നനിയമനിചനിട്ടുപണനന  എന്നപാല്
സര്വ്വകലപാശപാല കകമപാറുന്ന വനിവരങ്ങള സനബനനിചഫ മപാത്രകമ പലയ്സണ് ഓഫതീസര്ക്കേഫ
അറനിവുണപായനിരനിക്കുകയുളപവനന  അതനിനപാല്  പലയ്സണ്  ഓഫതീസപറ
നനിയമനിക്കുന്നതനിപനപാപ്പെനതപന്ന  യു.ജനി.സനി.യുമപായനി  നനിരന്തരന  ബനപപ്പെടഫ  ഗപാന്റുകള
കനടനിപയടുക്കുന്നതനിനപായനി  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപലതപന്ന  പരഭ്യപാപ്തനപായ  ഒരു  ഓഫതീസപറ
നനിയമനിക്കുകകൂടനി  പചെയണപമന്നപാണഫ  തപന  അഭനിപപായപമനന  ഭരണവകുപ്പെഫ  പസക്രടറനി
മറുപടനി നല്കനി.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

257.  കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  11-ാം  പഞവതര  പദ്ധതനിക്കേപാലതഫ
യു.ജനി.സനി.  അനുവദേനിച  ഗപാനഫ  അനുവദേനതീയമപായ  കപാലയളവനില്  പരമപാവധനി  തുക
പചെലവഴനിക്കേപാതതനിനപാല്  6.4  കകപാടനി  രൂപ നഷ്ടമപാപയന്ന ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി
ബനപപ്പെടഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്  നലനിയ  അവഭ്യക്തമപായ
മറുപടനിയനില്  സമനിതനി  കടുത  അതൃപ്തനി  കരഖപപ്പെടുത്തുന.   യു.ജനി.സനി.  ഫണ്ടുമപായനി
ബനപപ്പെട  കപാരഭ്യങ്ങള  കകകപാരഭ്യന  പചെയ്യുന്നതനിനപായനി  സര്വ്വകലപാശപാല  ഒരു
പലയ്സണ്  ഓഫതീസപറ  നനിയമനിചനിട്ടുപണങനിലുന  സര്വ്വകലപാശപാല  കകമപാറുന്ന
വനിവരങ്ങള  സനബനനിചഫ  മപാത്രകമ  പലയ്സണ്  ഓഫതീസര്ക്കേഫ
അറനിവുണപായനിരനിക്കുകയുളളൂ  എന്നതനിനപാല്  പലയ്സണ്  ഓഫതീസപറ  കൂടപാപത
യു.ജനി.സനി.യുമപായനി  നനിരന്തരന  ബനപപ്പെടഫ  ഗപാന്റുകള  കനടനിപയടുക്കുന്നതനിനപായനി
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സര്വ്വകലപാശപാലയനിപലതപന്ന  പരഭ്യപാപ്തനപായ  ഒരു  ഓഫതീസപറകൂടനി  നനിയമനിക്കുന്നതഫ
വളപര  അഭനികപാമഭ്യമപാകുപമന്ന  ഭരണ  വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനിയുപട  അഭനിപപായകതപാടഫ
സമനിതനി പൂര്ണ്ണമപായുന കയപാജനിക്കുന.  

258.  യു.ജനി.സനി.  ഗപാനഫ  യഥപാസമയന  പചെലവഴനിക്കേപാപത  നഷ്ടപപ്പെടുതനിയ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട   നടപടനിപയ  സമനിതനി  അതതീവ  ഗക്കൗരവകതപാപട  വതീക്ഷേനിക്കുന .
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുപട  ഭപാഗത്തുനനിനണപായ  പസ്തുത   വതീഴ്ചപയ  കുറകരമപായ
കൃതഭ്യവനികലപാപമപായനി  മപാത്രകമ  കണക്കേപാക്കുവപാന്  സപാധനിക്കുകയുളളൂപവന്നഫ  സമനിതനി
അഭനിപപായപപ്പെടുന്നകതപാപടപാപ്പെന  ഭപാവനിയനില്  ഇതരന  പനിഴവുകള  ആവര്തനിക്കേരുപതന്നഫ
തപാക്കേതീതഫ നല്കുകയുന പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പദ്ധതനി  ആസൂത്രണതനിപല  വതീഴ്ച-ഗപാനഫ  വനിനനികയപാഗന  കപാരഭ്യക്ഷേമമപാകുന്നനില-കപാലനിക്കേറഫ
സര്വ്വകലപാശപാല

പദ്ധതനി  ധനസഹപായതനിപന  48%  മപാത്രമപാണഫ  2012-13-ല്  വനിനനികയപാഗനിക്കുവപാനപായതഫ.
യപാഥപാര്തഭ്യകബപാധകതപാപടയുന  ദേതീര്ഘവതീക്ഷേണകതപാപടയുന പദ്ധതനികള  ആസൂത്രണന
പചെയ്യുന്നതനില്  വതീഴ്ച  സനഭവനിചതഫ  കപാരണമപാണഫ  പല ശതീര്ഷകങ്ങളനിലുന  അനുവദേനിച  തുക
കപാരഭ്യക്ഷേമമപായനി വനിനനികയപാഗനിക്കുവപാന് കഴനിയപാതതഫ.

കപാതഫ ലപാബഫ നനിര്മപാണതനിനപായനി  4  കകപാടനി രൂപയപാണഫ സര്ക്കേപാര് അനുവദേനിചതഫ.
എന്നപാല് 74,734 രൂപ മപാത്രമപാണഫ  വനിനനികയപാഗനിചതഫ.  

കവ-കഫ,  എഫഫ.എന.  കറഡ നികയപാ  കസ്റ്റഷന്  എന്നനിവ  സപാപനിക്കുന്നതനിനപായനി
2,00,000 രൂപ അനുവദേനിചപവങനിലുന  അവ തല്ക്കേപാലന നടപ്പെനിലപാകക്കേപണന്നഫ തതീരുമപാനനിച.

ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടഫ  ഓഫഫ  കട്രബല്  റനിസര്ചഫ  പസനറനിപന  (ഐ.ടനി.എസഫ.ആര്.)  പകടനിട
നനിര്മപാണതനിനഫ 2012-13-ല് ലഭഭ്യമപായ 30 ലക്ഷേന രൂപയുന വനിനനികയപാഗനിചനിടനില.

2012-13-പല  ഗപാനഫ   വനിനനികയപാഗനിച  തതീരുകമ്പപാള മപാത്രകമ  2013-14-പല  പദ്ധതനിപ്പെണന
അനുവദേനിക്കൂ  എന്നപാണഫ   സര്ക്കേപാരനിപന  തതീരുമപാനപമന്നനിരനിപക്കേ  2012-13-പല  ഗപാനഫ
വനിനനികയപാഗതനിപല  കപാരഭ്യക്ഷേമതയനിലപായ്മ  വരുനവര്ഷങ്ങളനിപല  ഗപാനഫ  ലഭഭ്യതപയ
കദേപാഷകരമപായനി ബപാധനിക്കുന്ന സപാഹചെരഭ്യമപാണുളളതഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓ ഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.14.2.2 ]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.
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259.  കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണതനിപല  പനിഴവുമൂലന
പദ്ധതനി  ധനസഹപായന  പൂര്ണ്ണമപായുന  കപാരഭ്യക്ഷേമമപായുന  വനിനനികയപാഗനിക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുന്നനിപലന്നഫ
സമനിതനി നനിരതീക്ഷേനിച.

260.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  കമന്യൂണനിറനി  കറ ഡനികയപാ  സപാപനിക്കുന്നതനിനപായനി
സര്ക്കേപാര്  തുക  അനുവദേനിചപവങനിലുന  ആയതഫ  നടപ്പെനിലപാക്കേപാതതഫ  സനബനനിചഫ  സമനിതനി
വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള കമന്യൂണനിറനി കറഡനികയപാ പദ്ധതനി നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിപനക്കുറനിചഫ
പഠനിക്കുന്നതനിനപായനി ആര്.എസഫ.പണനിക്കേര് അദ്ധഭ്യക്ഷേനപായ ഒരു കമനിറനി രൂപതീകരനിചനിരുനപവനന
കമന്യൂണനിറനി കറഡനികയപാ സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ പപാകയപാഗനികമപലന്ന പസനത കമനിറനിയുപട
ശനിപപാര്ശയുപട  അടനിസപാനതനിലപാണഫ  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലപാക്കേപാതനിരുന്നപതനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാൻസഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നൽകനി.

261.   യൂണനികവഴനിറനിപയ സനബനനിച വനിവരങ്ങളുന ശപാസ് ത്രസനബനമപായ ഒകടപറ
അറനിവുകളുന ജനങ്ങളനികലയഫ  എതനിക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുമപായനിരുന്നതുന  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല
വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ വളപരയധനികന പകയപാജനപദേവുമപാകുമപായനിരുന പസ്തുത പദ്ധതനിപയന്നഫ
വനിലയനിരുതനിയ  സമനിതനി  സനസപാനപത  പല  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  സപാപനങ്ങളനിലുന  വളപര
വനിജയകരമപായനി  പവര്തനിക്കുന്ന  കമന്യൂണനിറനി  കറഡനികയപാ  പദ്ധതനി  ഒരു  കമനിറനി
റനികപ്പെപാര്ടനിപന  മപാത്രന  അടനിസപാനതനിൽ  ഉകപക്ഷേനിച  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  നടപടനി
പപാകഠഭ്യതര  വനിഷയങ്ങളനിൽ  മുൻകക  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള  തപാല്പരഭ്യക്കുറവഫ  നനിമനിതമപാകണപാ
എന്നഫ സനശയനികക്കേണനി വരുന്നതപായുന പസ്തുത നടപടനിപയ ഗുരുതരമപായ കൃതഭ്യവനികലപാപമപായനി
മപാത്രകമ കണക്കേപാക്കുവപാൻ സപാധനിക്കുകയുളപവനന അഭനിപപായപപ്പെടുകയുന പചെയ്തു.

262.  പപപാതുജനങ്ങളക്കേഫ  അവയര്പനസഫ  നൽകുന്നതനിനപായുള്ള  കമന്യൂണനിറനി
കറഡനികയപായുപട  പവര്തനന  കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ഇലകകപാണനികഫ  മളടനി
മതീഡനിയ ആന്ഡഫ റനിസര്ചഫ പസനറനിപന ഏൽപ്പെനിചപാൽ മതനിയപായനിരുനപവനന വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ
സപാപനങ്ങളക്കേഫ കമന്യൂണനിറനി കറഡനികയപാ തുടങ്ങുന്നതനിനപായനി നനിലവനിൽ കകന്ദ്ര സര്ക്കേപാര്
വളപര  കവഗതനിൽ  കലസൻസഫ  നൽകുന്നതപാപണനന  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ
പസക്രടറനി അറനിയനിച.

263.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  കമന്യൂണനിറനി  കറഡനികയപാ  പപാകയപാഗനികമപാകണപാ  എന്ന
കപാരഭ്യതനിൽ  അതഫ  ആരനഭനിചകശഷന  മപാത്രകമ  തതീരുമപാനപമടുക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുകയുള
പവന്നഫ  അഭനിപപായപപ്പെട  സമനിതനി  കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ഇലകകപാണനികഫ
മളടനിമതീഡനിയ ആന്ഡഫ റനിസര്ചഫ പസനറനിപന സഹപായകതപാടുകൂടനി കമന്യൂണനിറനി കറഡനികയപാ
ആരനഭനിക്കുന്നതഫ സനബനനിചഫ പുന:പരനികശപാധന നടതനി ആയതഫ സനബനനിച റനികപ്പെപാര്ടഫ
ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ മുകഖന സമനിതനിയനിൽ ഹപാജരപാക്കേണപമന്നഫ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകുയുന പചെയ്തു.
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264.  കപാലനിക്കേറഫ സര്വ്വകലപാശപാലയനില് പദ്ധതനി ആസൂത്രണതനിപല പനിഴവുമൂലന
പദ്ധതനി  ധനസഹപായന  പൂര്ണ്ണമപായുന  കപാരഭ്യക്ഷേമമപായുന  വനിനനികയപാഗനിക്കുന്നനിപലന്നഫ
സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  സര്വ്വകലപാശപാലപയ  സനബനനിച  വനിവരങ്ങളുന
ശപാസ് ത്രസനബനമപായ  ധപാരപാളന  അറനിവുകളുന  ജനങ്ങളനികലയഫ  എതനിക്കുവപാന്
സപാധനിക്കുമപായനിരുന്നതുന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  വളപരയധനികന
പകയപാജനപദേവുമപാകുമപായനിരുന്ന  കമന്യൂണനിറനി  കറഡനികയപാ   പദ്ധതനി  ഒരു  കമനിറനി
റനികപ്പെപാര്ടനിപല  ശനിപപാര്ശയുപട  കപരനില്  മപാത്രന  ഉകപക്ഷേനിച  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
നടപടനിയനില് സമനിതനി അതൃപ്തനി കരഖപപ്പെടുത്തുന. 

265.  സനസപാനപത  പല  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  സപാപനങ്ങളനിലുന  കമന്യൂണനിറനി
കറഡനികയപാ  പദ്ധതനി  വളപര  വനിജയകരമപായനി  പവര്തനിക്കുനപണന്നനിരനിപക്കേ
അപപാകയപാഗനികതയുപട  മപാത്രന  കപരനില്  പദ്ധതനി  ഉകപക്ഷേനിച  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
നടപടനിപയ ഒരുതരതനിലുന അനഗതീകരനിക്കുവപാനപാകനിപലനന  കൃതഭ്യവനികലപാപമപായനി  മപാത്രകമ
അതനിപന  കണക്കേപാക്കുവപാന്  സപാധനിക്കുകയുളളൂപവനന  സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.
കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ഇലകകപാണനികഫ  മളടനിമതീഡനിയ  ആന്ഡഫ  റനിസര്ചഫ
പസനറനിപന  സഹപായകതപാടുകൂടനി  കമന്യൂണനിറനി  കറഡനികയപാ  പദ്ധതനി  ആരനഭനിക്കുന്നതഫ
സനബനനിചഫ  പുന:പരനികശപാധന  നടതനി  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന  റനികപ്പെപാര്ടഫ
ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പസഷഭ്യല് അസനിസ്റ്റന്സഫ കപപാഗപാന-ഉപകയപാഗപപ്പെടുത്തുന്നനില-കപാലനിക്കേറഫ
സര്വ്വകലപാശപാല

ഗകവഷണതനിലുന  അധഭ്യപാപനതനിലുന  ഉന്നതകശഷനിയുളള  സര്വകലപാശപാല
വകുപ്പുകളുപട ഉന്നമനതനിനപായനി യു.ജനി.സനി.  ആരനഭനിച പസഷഭ്യല് അസനിസ്റ്റന്സഫ കപപാഗപാന
സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ഇതുവപര  ഉപകയപാഗപപ്പെടുതനിയനിടനില.  11-ാം  പദ്ധതനികപാലതഫ
സയന്സഫ വനിഷയങ്ങളക്കേഫ  1.5  കകപാടനി  രൂപയുന മറഫ  വനിഷയങ്ങളക്കേഫ  1  കകപാടനി  രൂപയുന
എസഫ.എ.പനി.  ധനസഹപായമപായനി  യു.ജനി.സനി.  നല്കനിയനിട്ടുണഫ.   എന്നപാല്  പസ്തുത  ഫണഫ
സര്വ്വകലപാശപാല ഇതുവപര ഉപകയപാഗനിചനിടനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓ ഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.14.2.2]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.
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266.  ഗകവഷണതനിലുന  അധഭ്യപാപനതനിലുന  ഉന്നതകശഷനിയുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
വകുപ്പുകളുപട  ഉന്നമനതനിനപായനി  യു.ജനി.സനി.  ആരനഭനിച  പസഷഭ്യൽ  അസനിസ്റ്റൻസഫ
കപപാഗപാമുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ലഭനിച  ധനസഹപായന  നപാളനിതുവപര
ഉപകയപാഗപപ്പെടുതനിയനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  പസ്തുത
ധനസഹപായന സര്വ്വകലപാശപാല പനിന്നതീടഫ  മലയപാളന,  ഫനിസനികഫ,  സുകവപാളജനി  എന്നതീ പഠന
വകുപ്പുകളുപട വനിവനിധ പവര്തനങ്ങളക്കേപായനി വനിനനികയപാഗനിചനിരുനപവനന കശഷനിച തുക
പലനിശയുള്ള അക്കേക്കൗണനിൽ നനികക്ഷേപനിചനിരനിക്കുകയപാപണനമുള്ള ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിപന മറുപടനി
സമനിതനി അനഗതീകരനിച.

267.   യു.ജനി.സനി.  ഗപാനഫ  സമയബനനിതമപായുന  പൂര്ണ്ണമപായുന  പചെലവഴനിചനിപലങനിൽ
പനിന്നതീടഫ ലഭനിക്കുന്ന ഗപാനഫ അതനിനനുസൃതമപായനി കുറയുപമനന നനിലവനിൽ റൂകസപാ വഴനിയപാണഫ
ഗപാന്റുകള  ലഭനിക്കുന്നപതനന  റൂകസപാ  പവര്ഷൻ  I-പന  ഗപാനഫ  സനസപാനപത
സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കേഫ  ലഭനിചനിട്ടുപണനന  എന്നപാൽ  ഈ  വര്ഷന  മുതൽ  NAAC
അപക്രഡനികറഷൻ  കസപാറനിപന  അടനിസപാനപപ്പെടുതനി  മപാത്രകമ  ഗപാനഫ  അനുവദേനിക്കുകയുള
എന്നതനിനപാൽ റൂകസപാ പവര്ഷൻ  II-പന ഗപാനഫ  സനസപാനപത ഒരു സര്വ്വകലപാശപാലയ്ക്കുന
ലഭനിക്കുവപാൻ  സപാധഭ്യതയനിപലനന,  4-ൽ  3.51  അപലങനിൽ  അതനിനഫ  മുകളനികലപാ  കസപാര്
ലഭനിക്കുന്ന  കഗഡഫ-I  യൂണനികവഴനിറനികളക്കുന  3.26  കഗഡഫ  ലഭനിക്കുന്ന  കഗഡഫ-II
യൂണനികവഴനിറനികളക്കുമപാണഫ  റൂകസപാ  മുകഖന  നനിലവനിൽ  ഗപാന്റുകള  അനുവദേനിക്കുന്നപതനന
സനസപാനപത  ഏറവുന  ഉയര്ന്ന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  കസപാര്  3.11  ആയതനിനപാൽ  റൂകസപാ
ഫണഫ ലഭനിക്കുവപാൻ സപാധഭ്യതയനിപലനന ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനി അറനിയനിച.

268.  സനസപാനപത  സര്വ്വകലപാശപാലകളപക്കേപാനന  NAAC  അപക്രഡനികറഷപന
മപാനദേണങ്ങള  പപാലനിക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കേപാതതനിനുള്ള  കപാരണന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി
ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  ഫപാക്കേൽറനി  കഷപാര്കടജപാണഫ  NAAC  അപക്രഡനികറഷൻ  കക്രറതീരനിയ
പപാലനിക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കേപാതതനിനുള്ള  പധപാന  കപാരണപമനന  ഫപാക്കേൽറനികപള
പതരപഞ്ഞടുക്കുന്നതനിപല  റനിസര്കവഷൻ  സനിസ്റ്റമപാണഫ  ഫപാക്കേൽറനി  കഷപാര്കടജനിനഫ
കപാരണപമനന  റനിസര്കവഷൻ  യൂണനികവഴനിറനികവസലപാപത  ഡനിപ്പെപാര്ടഫപമന്റുകവസപായനി
നടപ്പെനിലപാക്കേണപമന്ന കഹകക്കേപാടതനി ഉതരവനിപന അടനിസപാനതനിൽ യു.ജനി.സനി. ഇറക്കേനിയ
ഓര്ഡര്  സര്വ്വകലപാശപാലകള  നടപ്പെനിലപാക്കേനിയനിടനിപലനന  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ
പസക്രടറനി  അറനിയനിച.  കകന്ദ്ര  സര്ക്കേപാര്  നനിലവനിൽ  അനഗതീകരനിചനിട്ടുള്ളതഫ  NAAC
അപക്രഡനികറഷനപാപണനന  എൻ.ഐ.ആര്.എഫഫ.  റപാങനിനഗ്കൂടനി  കണക്കേപാക്കേണപമന്നഫ
അവകരപാടഫ  ആവശഭ്യപപ്പെടനിട്ടുപണനന  ഇക്കേപാരഭ്യന  പരനിഗണനിക്കേപാപമന്നഫ  അവര്
സമതനിചനിട്ടുപണനന ഭരണ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനി തുടര്ന്നഫ അറനിയനിച.
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269.  മറഫ  സനസപാനങ്ങളനിൽനനിനന  പഠനിക്കുന്നതനിനപായനി  കുടനികള  കകരളതനികലയഫ
വരുന്നതഫ കുറഞപകപാണനിരനിക്കുകയപാപണന്നഫ അഭനിപപായപപ്പെട സമനിതനി  ഇവനിടുപത കരനിക്കുലതനിപല
വഭ്യതഭ്യപാസന  മറഫ  സനസപാനങ്ങളനിൽനനിനന  വരുന്ന  കുടനികളക്കേഫ  പയപാസമുണപാക്കേപാപത
ശ്രദ്ധനികക്കേണതുപണനന  അവര്ക്കേപായനി  ഒരു  എഡന്യൂകക്കേഷണൽ  പഡസ്റ്റനികനഷൻ
സനസപാനത്തുണപാകകണതഫ  ആവശഭ്യമപാപണനന   വനിലയനിരുത്തുകയുന  പചെയ്തു.  ഇവനിടുപത
യൂണനികവഴനിറനികളനിൽ പഠനിക്കുന്നതനിനഫ തപാല്പരഭ്യമുപണങനിലുന തപാമസസക്കൗകരഭ്യന ഇലപാതതപാണഫ
അവപര  ഇവനിപട  വരുന്നതനിൽനനിന്നഫ  അകറ്റുന്നപതനന  അവരുപട  പശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി  കഭ്യപാമ്പസുകളനിൽ  ഒരു  പസക്ഷേൻ  ഉണപായനിരനികക്കേണതഫ
ആവശഭ്യമപാപണനന  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  പനിൻസനിപ്പെൽ  പസക്രടറനി  സമനിതനിപയ
അറനിയനിക്കുകയുണപായനി.

270.  ഫപാക്കേൽറനി  കഷപാര്കടജനിപന  കപാരണതപാല്  സനസപാനപത
സര്വ്വകലപാശപാലകളപക്കേപാനന  യു.ജനി.സനി.  ഗപാനഫ  ലഭനിക്കേപാതനിരനിക്കുകയുന  അകതസമയന
സസകപാരഭ്യ  കകപാകളജുകളക്കേഫ  പസ്തുത  ഫണഫ  ലഭനിക്കുകയുന  പചെയ്യുന്ന  സപാഹചെരഭ്യമപാണഫ
നനിലവനിൽ  സനജപാതമപായനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിച.  സപാക്ഷേരതയനിൽ  ഒന്നപാന
സപാനതഫ നനിൽക്കുന്ന കകരളന  കപപാപലയുള്ള ഒരു സനസപാനപത സര്വ്വകലപാശപാലകള
ഫപാക്കേൽറനി  കഷപാര്കടജഫ  കപാരണന  കഗഡനിനഗനിൽ  പനിന്നനിലപാവുകയുന,  യു.ജനി.സനി.  ഗപാനഫ
ലഭനിക്കേപാതനിരനിക്കുകയുന  പചെയ്യുന്നതഫ  ലജപാകരമപാപണനന  അതനിപന  ഒരനിക്കേലുന
അനഗതീകരനിക്കുവപാനപാവനിപലനന  അഭനിപപായപപ്പെട  സമനിതനി   പസ്തുത  വനിഷയന  അടനിയന്തര
പപാധപാനഭ്യകതപാപട  മുഖഭ്യമന്ത്രനിയുപട  ശ്രദ്ധയനിൽപപ്പെടുതനി  ഫപാക്കേൽറനി  കഷപാര്കടജഫ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകരനിക്കേണപമനന  ആയതഫ  സനബനനിചഫ  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെഫ മുകഖന സമനിതനിക്കേഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമനന ഭരണ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനികയപാടഫ
നനിര്കദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

271.  ഗകവഷണതനിലുന  അദ്ധഭ്യപാപനതനിലുന  ഉന്നതകശഷനിയുളള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
വകുപ്പുകളുപട  ഉന്നമനതനിനപായനി  യു.ജനി.സനി.  ആരനഭനിച  പസഷഭ്യല്  അസനിസ്റ്റന്സഫ
കപപാഗപാമുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ലഭനിച  ധനസഹപായന   നപാളനിതുവപര
ഉപകയപാഗപപ്പെടുതനിയനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  പസ്തുത
ധനസഹപായന  സര്വ്വകലപാശപാല  പനിന്നതീടഫ  മലയപാളന,  ഫനിസനികഫ,  സുകവപാളജനി  എന്നതീ
പഠന  വകുപ്പുകളുപട  വനിവനിധ  പവര്തനങ്ങളക്കേപായനി  വനിനനികയപാഗനിചനിരുനപവനന
കശഷനിച തുക പലനിശയുളള അക്കേക്കൗണനില് നനികക്ഷേപനിചനിരനിക്കുകയപാപണനമുളള മറുപടനി
സമനിതനി അനഗതീകരനിക്കുന.
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272. NAAC അപക്രഡനികറഷന് കസപാറനിപന മപാത്രന അടനിസപാനപപ്പെടുതനിയപാണഫ
നനിലവനില്  യു.ജനി.സനി.  സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കേഫ   ഗപാനഫ  അനുവദേനിക്കുന്നപതനന   ഫപാക്കേല്റനി
കഷപാര്കടജനിപന  കപാരണതപാല്  സനസപാനപത  സര്വ്വകലപാശപാലകളപക്കേപാനന
NAAC  അപക്രഡനികറഷപന  മപാനദേണങ്ങള  പപാലനിക്കുവപാന്  സപാധനിക്കേപാതതനിനപാല്
യു.ജനി.സനി.  ഗപാനഫ  ലഭഭ്യമപാകപാത  സനിതനിവനികശഷമപാണഫ  നനിലവനില്  സനജപാതമപായനിരനിക്കുന്നപതനന
സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  ഫപാക്കേല്റനി  കഷപാര്കടജനിപന  കപരനില്  സനസപാനപത
സര്വ്വകലപാശപാലകളപക്കേപാനന  യു.ജനി.സനി.  ഫണഫ   ലഭനിക്കേപാതനിരനിക്കുകയുന  അകതസമയന
സസകപാരഭ്യ  കകപാകളജുകളക്കേഫ  പസ്തുത  ഫണഫ   ലഭനിക്കുകയുന  പചെയ്യുന്ന  അവസയപാണഫ
നനിലവനിലുളളപതനന സമനിതനി മനസ്സനിലപാക്കുന.  

273.  ഫപാക്കേല്റനി  കഷപാര്കടജനിപന  കപാരണതപാല്  സനസപാനപത
സര്വ്വകലപാശപാലകള  കഗഡനിനഗനില്  പനിന്നനിലപാക്കേപപ്പെടുകയുന  യു.ജനി.സനി.
ഗപാനഫ  ലഭനിക്കേപാതനിരനിക്കുകയുന  പചെയ്യുന്ന  സനിതനിയുണപാകുന്നതഫ  അനഗതീകരനിക്കുവപാനപാകനിപലന്നഫ
സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.  ആയതനിനപാൽ പസ്തുത  വനിഷയന  അടനിയന്തര
പപാധപാനഭ്യകതപാപട  മന്ത്രനിസഭയുപട  ശ്രദ്ധയനില്പപ്പെടുതനി  ഫപാക്കേല്റനി  കഷപാര്കടജഫ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന
റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓ ഡനിറഫ ഖണനിക

എറുഡനിറഫ സതീന-68 ലക്ഷേന രൂപ വനിനനികയപാഗനിക്കേപാനപായനില-ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാല

എറു ഡനിറഫ  സതീമനിനഫ  കതീഴനില്  കസപാളര്-ഇന്-റസനിഡന്സഫ  കപപാഗപാന  നടത്തുന്നതനിനഫ
കകരള സനസപാന ഉന്നത വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ കക്കൗണ്സനില് സര്വ്വകലപാശപാലയഫ 77,78,447 രൂപ
അനുവദേനിച.  2010-11  മുതല് 2013-14 വപര വനിവനിധ വകുപ്പുകള  മുകഖന 10,86,174 രൂപ
പചെലവനില്  14  പരനിപപാടനികള  സനഘടനിപ്പെനിക്കുവപാന്  മപാത്രമപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ
സപാധനിചതഫ.  പചെലവഫ കഴനിഞ്ഞഫ ബപാക്കേനി വന്ന 68,92,273 രൂപ 9-2-15 ല് സര്വ്വകലപാശപാല
തനിരനിപക ഒടുക്കേനി.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓ ഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.14.3.1]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നലനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

314/2021.
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274.   ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞതനിനഫ,
കകരള കസ്റ്ററഫ ഹയര് എജന്യൂകക്കേഷന് കക്കൗണ്സനിലനിപല പസഷഭ്യപപലസ്ഡപായ കസപാകളഴനിപന
പകപാണ്ടുവന്നഫ രണഫ മൂന്നഫ ദേനിവസന സര്വ്വകലപാശപാലയനില് തപാമസനിപ്പെനിചഫ കുടനികളക്കേഫ എറുഡനിറഫ
ലക്ചെര്  നല്കുകയപായനിരുന  പസ്തുത  പദ്ധതനിയുപട  ലക്ഷേഭ്യപമനന  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ
വകുപ്പെനിപന  പപഗഡ് പപലന്സനില്  ടതീകചഴനിനഫ  കഫപാകളപാ  പചെയ്യുവപാന്  സപാധനിക്കേപാത  കുറചഫ
വഭ്യവസകള  ഉണപായനിരുന്നതനിനപാല്  പലതവണ  നനിര്ദ്ദേശങ്ങള  നലനിയനിട്ടുന  വനിവനിധ
വകുപ്പുകള  ആവശഭ്യമപായ  പപപാകപ്പെപാസലുകള  സമര്പ്പെനിചനിരുന്നനിപലനന  പനിന്നതീടഫ
ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  പസനത  പപഗഡ് കലന്സനില്  മപാറന  വരുതനിപയങനിലുന
അദ്ധഭ്യപാപകരപാരുന  അതഫ  സസതീകരനിക്കുവപാന്  തയപാറപാകപാതനിരുന്നതനിനപാല്  ആപക  14  എറുഡനിറഫ
ലക്ചെറുകള മപാത്രമപാണഫ സനഘടനിപ്പെനിക്കുവപാന് സപാധനിചപതനന ഉന്നത വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ കക്കൗണ്സനിലനിപന
നനിര്കദ്ദേശപകപാരന  കശഷനിച  തുക  പലനിശ  സഹനിതന  തനിരനിപക  അടചനിട്ടുപണനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാര് മറുപടനി നല്കനി.

275. സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാറുപട പസനത വനിശദേതീകരണന പരനികശപാധനിചഫ കബപാധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന
ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന റനികപ്പെപാര്ടനിപന അടനിസപാനതനില്  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

276.  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാറുപട  മറുപടനിയുപടയുന  ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ  കബപാധഭ്യപപ്പെടതപായനി  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ
അറനിയനിചതനിപനയുന  അടനിസപാനതനില്  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

മുന്കൂറുകള ക്രമതീകരനിക്കുന്നനില

4-10-2011  പല ജനി.ഒ  (പനി)  നമ്പര്419/11  ഉതരവനുസരനിചഫ  കകരള ഫനിനപാന്ഷഭ്യല്
കകപാഡഫ  ആര്ടനിക്കേനിള  99  പകപാരന  അനുവദേനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള  മൂനമപാസതനിനുളളനില്
ക്രമതീകരനികക്കേണതുന,  അധനികമപായനി  കകപ്പെറനിയനിട്ടുളളതുന  മൂനമപാസന  കഴനിഞ്ഞനിട്ടുളളതുമപായ
മുന്കൂറുകള കകപ്പെറനിയ തതീയതനി മുതല് തനിരനിപക ഒടുക്കുന്ന തതീയതനി വപര  18% വപാര്ഷനിക
പലനിശയുളപപ്പെപട ഈടപാകക്കേണതുമപാണഫ.

സര്വ്വകലപാശപാലകള  വനിവനിധ  ആവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ  അനുവദേനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള
സമയപരനിധനിക്കുളളനില്  ക്രമതീകരനിക്കേപപ്പെടുന്നനിലപാപയനമപാത്രമല,  ഒരു  മുന്കൂര്  അനുവദേനിചഫ
അതഫ  ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനുമുന്പഫ  വതീണ്ടുന   മുന്കൂറുകള  അനുവദേനിക്കുകയുന  പചെയ്യുന.
അധനികമപായനി  കകപ്പെറ്റുന്ന  മുന്കൂറുകള  തനിരനിപക  ഈടപാക്കുകമ്പപാള  അവയനികന്മേല്  പലനിശ
ഈടപാക്കുന്നനില.
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വനിവനിധ സര്വ്വകലപാശപാലകളനില് ക്രമതീകരനിക്കേപാനവകശഷനിക്കുന്ന മുന്കൂര് സനബനനിച 
വനിവരന ചുവപട കചെര്ക്കുന:

സര്വ്വകലപാശപാല സപാമ്പതനിക
വര്ഷന

ക്രമതീകരനിക്കേപാത
മുന്കൂര്

കുറനിപ്പെഫ

കകരള
സര്വ്വകലപാശപാല

2012-13 4.74 കകപാടനി

കപാലനിക്കേറഫ
സര്വ്വകലപാശപാല

2012-13 13 കകപാടനി 1975-76 മുതലുളള
മുന്കൂറുകള

കണ്ണൂര്
സര്വ്വകലപാശപാല

2013-14 38 കകപാടനി 1998-99 മുതലുളള
മുന്കൂറുകളനില് ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ (2011-12)

പരപാമര്ശപത തുടര്ന്നഫ
14,77,21,678 രൂപ

ക്രമതീകരനിച

ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ
സനസ്കൃത

സര്വ്വകലപാശപാല

2013-14 0.7 കകപാടനി

വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികളക്കുന  മറഫ  ഉകദേഭ്യപാഗസര്ക്കുന  പപപാവനിഷണല്  അഡസപാന്സഫ  നല്കനി

പചെലവുകള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  കതീഴ്വഴക്കേമപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകളനിലുളളതഫ.   പപപാവനിഷണല്

അഡസപാന്സഫ   നല്കുന്നതഫ  ഏതഫ  ആവശഭ്യതനിനഫ  കവണനിയപാകണപാ  അതഫ  സനബനമപായ  പധപാന

ശതീര്ഷകതനില്  തപന്ന  പചെലവഫ  കചെര്ക്കുന്ന  തനികചന  പതറപായ  രതീതനിയപാണഫ  നനിലവനില്

സര്വ്വകലപാശപാലകള അനുവര്തനിച വരുന്നതഫ. അഡസപാന്സഫ നല്കുകമ്പപാള ഋണശതീര്ഷകകണക്കേനിലുന

ആയതഫ  ക്രമതീകരനിക്കുകമ്പപാള  മപാത്രന  പധപാന  ശതീര്ഷകതനിലുന  പചെലവഫ   കപാണനിക്കുന്ന  രതീതനി

അനുവര്തനിചനിടനില.    തന്മൂലന  വര്ഷപാവസപാനന  ക്രമതീകരനിക്കേപാനവകശഷനിക്കുന്ന  പപപാവനിഷണല്

അഡസപാന്സഫ  തുകയുപട   വനിവരന  സര്വകലപാശപാലയുപട  വപാര്ഷനിക  ധനകപാരഭ്യ  പത്രനികയനില്

പതനിഫലനിക്കുന്നനില.  മപാത്രമല, സര്വ്വകലപാശപാലയുപട ഭപാഗമപായ പഠനവകുപ്പുകളുപട അക്കേക്കൗണ്ടുകളനില്

തുക പചെലവഴനിക്കേപാപത അവകശഷനിക്കുകമ്പപാളതപന്ന സര്വ്വകലപാശപാലയുപട കണക്കേനില് പചെലവഴനിച

തുകയപായനി അക്കേക്കൗണഫ പചെയപപ്പെടുകയുന  പചെയ്യുന.

[കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ

റനികപ്പെപാര്ടഫ ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.15]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന IIആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.
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277. മുൻകൂറുകള അനുക്രമതീകരനിക്കുന്നതഫ സനബനനിചഫ സമനിതനി കകരള സര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതകരപാടഫ വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

278.   സര്വ്വകലപാശപാല വനിവനിധ ആവശഭ്യങ്ങളക്കേഫ അഡസപാൻസപായനി അനുവദേനിക്കുന്ന
തുക  വനിനനികയപാഗനിചഫ  കഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷന  ബനില്ലുകള  സബ്മനിറഫ  പചെയഫ  പറഗുലകറസഫ
പചെയനിപലനള്ളതപാണഫ  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശപമനന  അക്കേക്കൗണ്ടുകള  ക്രമതീകരനിക്കേണപമന്നഫ
കപാണനിചഫ  പപാനനിനഗഫ ഡയറക്ടകററനിൽനനിനന കനപാടതീസഫ നൽകപാറുപണനന എന്നപാൽ കൂടുതൽ
വര്ഷന സര്വ്വതീസുള്ള പല വകുപ്പെഫ തലവന്മേപാരുന കണക്കുകള നൽകുന്നതനിൽ പമപലകപ്പെപാക്കേഫ
നയമപാണഫ  സസതീകരനിക്കുന്നപതനന  ഇതനിപനതനിപര  നനിലവനിൽ  നടപടനികള  സസതീകരനിചഫ
തുടങ്ങനിയനിട്ടുപണനന  ഇതനിപന  ഭപാഗമപായനി  കണക്കുകള  ഹപാജരപാക്കേപാതവര്ക്കേഫ  നനിലവനിൽ
ഓര്മക്കുറനിപ്പുകള  അയചവരുനപണനന  മുൻകൂറുകളക്കേപായനി  രണപാമതുന  പപപാകപ്പെപാസൽ
തരുകമ്പപാള ആദേഭ്യന അനുവദേനിച തുക പറഗുലകറസഫ പചെയ്യുവപാന് പപൻഡനിനഗുപണങനിൽ അതഫ
ക്രമതീകരനിചതനിനുകശഷന  മപാത്രകമ  നനിലവനിൽ  വതീണ്ടുന  തുക  അനുവദേനിക്കുനളപവനന
സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാര് (ഇൻ-ചെപാര്ജഫ) മറുപടനി നൽകനി.

279.  വനിവനിധ  ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  അനുവദേനിക്കുന്ന  മുൻകൂറുകള  യഥപാസമയന
ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കര്ശന നനിര്കദ്ദേശന എലപാ സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന നൽകണപമന്നഫ
സമനിതനി  ഭരണ  വകുപ്പെനികനപാടഫ  ആവശഭ്യപപ്പെടുകയുന  അവകശഷനിക്കുന്ന  മുൻകൂര്  തുക
ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനപായനി   അടനിയന്തര നടപടനി  സസതീകരനികക്കേണതപാപണന്നഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതര്ക്കേഫ നനിര്കദ്ദേശന നൽകുകയുന പചെയ്തു.

280.  മുൻകൂറുകള  ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫലപദേമപായ  നടപടനികള  നപാളനിതുവപര
സസതീകരനിചനിടനിപലന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  മറുപടനി  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  കപാലനിക്കേറഫ
സര്വ്വകലപാശപാലകയപാടഫ വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞതനിപനത്തുടര്ന്നഫ പരതീക്ഷേ നടതനിപ്പെനിനപായനി
പറമന്യൂണകറഷൻ  നൽകുന്നതനിനഫ  നനിലവനിൽ  മുൻകൂറുകള  അനുവദേനിക്കേപാറനിപലനന  നനിലവനിൽ
മുൻകൂറുകപളപാനന ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനപായനി പപൻഡനിനഗനിലനിപലനമുള്ള സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാൻസഫ
ഓഫതീസറുപട മറുപടനിപയ തുടര്ന്നഫ  ഖണനികയനിൽ പരപാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  1975-76  മുതലുള്ള മുൻകൂറുകള
പരനികശപാധനിചഫ ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികള സസതീകരനിക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

281.  സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല നനിലവനില് വളപര ജപാഗതകയപാപട മുന്കൂര് തുകകള
ക്രമതീകരനിക്കുനപണനന പചെലവഴനിക്കേപാത മുന്കൂര് തുക പപവകനി തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന കകസുകളനില്
18%  പലനിശകൂടനി  ഈടപാക്കുനപണനന  പഴയ  മുന്കൂറുകള  ക്രമതീകരനിക്കുവപാന്  2018
പസപ്റനബര്  മപാസതനില്  ഒരു  അദേപാലതഫ  നടത്തുവപാന്  തതീരുമപാനനിചനിട്ടുപണനന
സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാര് മറുപടനി നല്കനി.



117

282.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട  മറുപടനിപയ  സപാധൂകരനിക്കുന്ന  തരതനിലപാണഫ
ഓഡനിറഫ വകുപ്പുന റനികപ്പെപാര്ടഫ നല്കനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി ക്രമതീകരനിക്കുവപാന്
കശഷനിക്കുന്ന  പഴയ  മുന്കൂറുകള  അടനിയന്തരമപായനി  ക്രമതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന
കബപാധഭ്യപപ്പെടുത്തുന്നമുറയഫ പസ്തുത ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കേപാവുന്നതപാപണന്നഫ നനിര്കദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

283.  കകരള ഫനിനപാന്ഷഭ്യല് കകപാഡഫ പകപാരന വനിവനിധ ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി അനുവദേനിക്കുന്ന
മുന്കൂറുകള  മൂന്നഫ  മപാസതനിനുളളനില്  ക്രമതീകരനികക്കേണതപാപണന്നനിരനിപക്കേ സനസപാനപത  മനിക്കേ
സര്വ്വകലപാശപാലകളുന മുന്കൂറുകള  സമയപരനിധനിക്കുളളനില് ക്രമതീകരനിക്കുന്നനിപലനന ഒരു മുന്കൂര്
അനുവദേനിചഫ അതഫ ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനഫ  മുന്പുതപന്ന വതീണ്ടുന മുന്കൂറുകള അനുവദേനിക്കുന്നതപായുന
സമനിതനി മനസ്സനിലപാക്കുന. 

284.  ആയതനിനപാല്,  വനിവനിധ  ആവശഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  അനുവദേനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള യഥപാസമയന
ക്രമതീകരനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശന  എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന  നല്കണപമന്നഫ  ഭരണ
വകുപ്പെനികനപാടുന,  അവകശഷനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള  അടനിയന്തരമപായനി  ക്രമതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെടുതണപമന്നഫ സര്വ്വകലപാശപാലകകളപാടുന സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

ഉതവ അഡസപാന്സഫ വനിതരണന - സര്ക്കേപാര് നനിര്കദ്ദേശന പപാലനിക്കുന്നനില

പക.എഫഫ.സനി.(വപാലഭ്യന1)  ആര്ടനിക്കേനിള  250(3)  പകപാരന  ഓണന  പഫസ്റ്റനിവല്  അഡസപാന്സഫ
5  തുലഭ്യ  പതനിമപാസ  ഗഡുക്കേളപായനി  തനിരനിപകപനിടനിക്കേപാനപാണഫ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതഫ.   മഹപാതപാഗപാനനി,
ശ്രതീ.ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാലകള ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ നല്കനിയ പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സഫ
10 ഗഡുക്കേളപായപാണഫ തനിരനിപക ഈടപാക്കുന്നതഫ.

സര്ക്കേപാര് ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ അനുവദേനതീയമപായ തുക മപാത്രകമ സര്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കുന
ഉതവ  അഡസപാന്സപായനി  നല്കപാവൂ  എന്നഫ  ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെനിപന  2-5-2006-പല
10423/ബനി2/2006  കതനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണഫ.   എന്നപാല്  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത
സര്വകലപാശപാല  സര്ക്കേപാര്  നനിരക്കേനിലുന  കൂടനിയ  തുകയപാണഫ  പഫസ്റ്റനിവല്  അഡസപാന്സഫ  ആയനി
അനുവദേനിക്കുന്നതഫ.

ഓ ഡനിറഫ ഖണനിക

ഓണന അഡസപാന്സഫ-സര്ക്കേപാര് ഉതരവനിനഫ വനിരുദ്ധമപായനി അനുവദേനിച-ശ്രതീ.ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത 
സര്വ്വകലപാശപാല                      

ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 462/12/ഫനിന്. തതീയതനി 17-8-2012 പകപാരന 10,000 രൂപയപാണഫ സര്ക്കേപാര്
ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ തന്വര്ഷന ഓണന അഡസപാന്സഫ അനുവദേനിചതഫ.  5 ഗഡുക്കേളനിലപായനി അഡസപാന്സഫ തുക
തനിരനിപക നല്കണപമന്നപാണഫ  വഭ്യവസ.  സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിപരതീതമപായനി  7-8-2012-നഫ
കചെര്ന്ന 119- ാാമതഫ സനിന്ഡനികക്കേറഫ 10 തുലഭ്യ തവണകളപായനി തനിരനിചടയണപമന്ന വഭ്യവസയനില് 12,000
രൂപ  ഓണന  അ ഡസപാന്സപായനി   അനുവദേനിക്കേപാന്  തതീരുമപാനപമടുത്തു.   മുന്വര്ഷങ്ങളനിലുന  സര്ക്കേപാര്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേനുസൃതമപായനിടല ഓണന അഡസപാന്സഫ നല്കനിയനിട്ടുളളതഫ.
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[കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.15.1, 7.1.21.5]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

285.  സര്ക്കേപാര് ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ അനുവദേനിക്കുന്ന ഓണന പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സഫ  5
തുലഭ്യ  പതനിമപാസ  ഗഡുക്കേളപായനി  തനിരനിപക  ഈടപാക്കേണപമന്ന  സര്ക്കേപാര്  ഉതരവഫ  നനിലനനില്കക്കേ
സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനപകപാരന  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അനുവദേനിക്കുന്ന
ഉതവബത  10  ഗഡുക്കേളപായപാണഫ  തനിരനിപക  ഈടപാക്കുന്നപതന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി
ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അനുവദേനിക്കുന്ന  ഉതവബത  സനബനനിച  സര്ക്കേപാര്  ഉതരവഫ
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജതീവനക്കേപാര്ക്കുന  ബപാധകമപാപണന്നനിരനിപക്കേ  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാല
പസ്തുത സര്ക്കേപാര് ഉതരവഫ അതുകപപാപല പപാലനിക്കേണപമന്നഫ നനിര്കദ്ദേശനിച.  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ നല്കുന്ന
ഉതവബത  5 തുലഭ്യ ഗഡുക്കേളപായനി തനിരനിപക ഈടപാക്കേണപമനന സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

286.  സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാല  സര്ക്കേപാര്  നനിരക്കേനിലുന  കൂടനിയ  തുകയപാണഫ  പഫസ്റ്റനിവല്  അഡസപാന്സപായനി
അനുവദേനിക്കുന്നപതന്ന ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

287.   എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുന  തങ്ങളുപട  സപാമ്പതനിക സനിതനി  അനുസരനിചന
സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനതനിനനുസ സൃതമപായുന  സര്ക്കേപാര്  അനുവദേനിക്കുന്ന  തുകകയക്കേപാള
ഉയര്ന്ന തുക പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സപായനി ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ നല്കനിവരുനപണനന ടനി തുക
10 തുലഭ്യ തവണകളപായപാണഫ ഈടപാക്കേനി വരുന്നപതനന എലപാ സര്വ്വകലപാശപാലകളുന ഓണന
അഡസപാന്സനിപന  കപാരഭ്യതനില്   സസതീകരനിചവരുന്ന  അകത  രതീതനി  തപന്നയപാണഫ  സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാലയുന  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനതനിനനുസൃതമപായനി  നനിലവനില്
സസതീകരനിചനിരനിക്കുന്നപതനന  പസ്തുത  രതീതനി  തപന്നയപാണഫ  കപാലപാകപാലങ്ങളപായനി
തുടരുന്നപതനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നല്കനി.

288.  സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളക്കുന  വനിരുദ്ധമപായനി
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനപമടുക്കുകമ്പപാള  അതഫ  ചെടവനിരുദ്ധമപാപണന്നഫ
ചൂണനിക്കേപാണനിചഫ  അവപര  തനിരുകതണതഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട
കര്തവഭ്യമപായനിരുനപവന്നഫ  സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടകപ്പെപാള  സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
മപാത്രപമ പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സഫ നല്കുവപാന് പപാടുളപവന്നതുന പസ്തുത വനിഷയന സനബനനിചഫ ഓഡനിറഫ
ഒബ്ജക്ഷേനുപണന്നതുന  സനബനനിചഫ  എലപാ  വര്ഷവുന  പപപാകപ്പെപാസല്  വയ്ക്കുന്ന  അവസരതനില്തപന്ന
സനിന്ഡനികക്കേറനിപന  കബപാധഭ്യപപ്പെടുതപാറുപണനന  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  തതീരുമപാനപമടുക്കുകമ്പപാള  അതഫ
നടപ്പെനിലപാക്കേപാതനിരനിക്കുവപാന്  കഴനിയപാത  അവസയപാണഫ  നനിലവനിലുള്ളപതനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നലനി.
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289.  അഡസപാന്സഫ  തുക  തനിരനിപക  ഈടപാക്കുന്നതനിനഫ  അഞഫ  ഗഡുക്കേപളനള്ളതഫ  പതഫ
ഗഡുക്കേളപാക്കുകമ്പപാള ആ സപാമ്പതനിക വര്ഷന കഴനിഞകപപാകുപമനന എന്നപാല് അഡസപാന്സഫ നല്കുന്ന
സപാമ്പതനിക  വര്ഷതനില്തപന്ന  പസ്തുത  തുക  തനിരനിപക  ഈടപാക്കേണപമന്നപാണഫ  സര്ക്കേപാര്
നനിര്കദ്ദേശപമനന കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ കജപായനിനഫ ഡയറക്ടര് വഭ്യക്തമപാക്കേനി.

290.    പസ്തുത വനിഷയന ഉന്നത വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെനിപന ശ്രദ്ധയനില്പപ്പെടനിരുകന്നപാ
എന്ന സമനിതനിയുപട കചെപാദേഭ്യതനിനഫ സര്ക്കേപാര് ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ നല്കുന്ന നനിരക്കേനിലുന രതീതനിയനിലുന
മപാത്രകമ പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സഫ നല്കുവപാന് പപാടുളപവന്ന നനിര്കദ്ദേശന  2006-ല്തപന്ന
എലപാ സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന നലനിയനിട്ടുപണന്നഫ ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ അഡതീഷണല്
പസക്രടറനി അറനിയനിച.

291.  സര്ക്കേപാര് ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ നല്കുന്ന രതീതനിയനിലുന നനിരക്കേനിലുന മപാത്രപമ സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ജതീവനക്കേപാര്ക്കുന പഫസ്റ്റനിവല് അലവന്സഫ  നല്കപാവൂപവന്ന സര്ക്കേപാര് നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി
സസയന  തതീരുമപാനപമടുക്കുകയുന  ആയതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  സപാധൂകരണന  വപാങ്ങപാപത  കപാലങ്ങളപായനി
അനുവര്തനിക്കുകയുന പചെയ്യുന്ന സര്വ്വകലപാശപാലകളുപട ധനിക്കേപാരപരമപായ നനിലപപാടനില് കടുത അതൃപ്തനി
കരഖപപ്പെടുതനിയ  സമനിതനി  സസനയനഭരണ  സപാപനങ്ങളപാപണന്ന  കപാരണതപാല്  സര്ക്കേപാര്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളക്കുന  വനിരുദ്ധമപായനി  സര്വ്വകലപാശപാലകള
പവര്തനിക്കുന്നതനിപന ഉതമ  ഉദേപാഹരണമപായനി  കവണന  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശപത
കണക്കേപാക്കുവപാപനന്നഫ അഭനിപപായപപ്പെടുകയുന പചെയ്തു.  

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

292.  സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അനുവദേനിക്കുന്ന  ഓണന  പഫസ്റ്റനിവല്  അഡസപാന്സഫ  5
തുലഭ്യ  പതനിമപാസ  ഗഡുക്കേളപായനി  തനിരനിപക  ഈടപാക്കേണപമന്ന  സര്ക്കേപാര്  ഉതരവനിനഫ
വനിരുദ്ധമപായനി എന.ജനി. സര്വ്വകലപാശപാല, ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല എന്നനിവ
ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ   അനുവദേനിക്കുന്ന  ഉതവബത  10  ഗഡുക്കേളപായപാണഫ  തനിരനിപക
ഈടപാക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.   സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അനുവദേനതീയമപായ
തുക  മപാത്രപമ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജതീവനക്കേപാര്ക്കുന  ഉതവ  അഡസപാന്സപായനി  നല്കപാവൂ  എന്ന
സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാല
സര്ക്കേപാര് നനിരക്കേനിലുന ഉയര്ന്ന തുകയപാണഫ പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സപായനി അനുവദേനിക്കുന്നപതനന
സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.   സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  നല്കുന്ന  നനിരക്കേനിലുന  രതീതനിയനിലുന
മപാത്രപമ സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സഫ നല്കുവപാന് പപാടുളളൂപവന്ന
നനിര്കദ്ദേശന  2006-ല്തപന്ന സര്ക്കേപാര് എലപാ സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന നലനിയനിരുനപവങനിലുന
അതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി സസയന തതീരുമപാനപമടുക്കുകയുന ആയതനിനഫ  സര്ക്കേപാരനിപന സപാധൂകരണന
വപാങ്ങപാപത കപാലപാകപാലങ്ങളപായനി  അതഫ  അനുവര്തനിക്കുകയുന പചെയ്യുന്ന സര്വ്വകലപാശപാലകളുപട
ധനിക്കേപാരപൂര്ണ്ണമപായ നനിലപപാടനില് സമനിതനി കടുത അസനതൃപ്തനി കരഖപപ്പെടുത്തുന.



120

293.  സസയനഭരണ സപാപനങ്ങളപാപണന്ന കപാരണതപാല്  സര്ക്കേപാര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന
നനിലവനിലുളള നനിയമങ്ങളക്കുന വനിരുദ്ധമപായനി സര്വ്വകലപാശപാലകള പവര്തനിക്കുന്നതനിപന ഉതമ
ഉദേപാഹരണമപായനി  കവണന  പസനത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സപത  കണക്കേപാക്കുവപാപനന്നഫ  സമനിതനി
അഭനിപപായപപ്പെടുന.   ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  സമകയപാചെനിതമപായനി  ഇടപപടഫ  ശക്തമപായ
നനിലപപാടഫ  സസതീകരനിക്കേപാതതനിനപാലപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകള  കപാലപാകപാലങ്ങളപായനി  തങ്ങളുപട
സസയനഭരണപാവകപാശന  ദുരുപകയപാഗന  പചെയഫ  സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന  നനിലവനിലുളള
നനിയമങ്ങളക്കുന  വനിരുദ്ധമപായനി  കുതഴനിഞ്ഞ  രതീതനിയനില്  പവര്തനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  പഫസ്റ്റനിവല് അഡസപാന്സഫ നല്കുന്നതുമപായനി ബനപപ്പെട സര്ക്കേപാര് ഉതരവുകള
പപാലനിക്കേണപമന്ന കര്ശന നനിര്കദ്ദേശന എലപാ സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന നല്കണപമനന ആയതഫ
പപാലനിക്കുനകണപാപയന്നഫ  നനിര്ബനമപായുന  ഉറപ്പുവരുതണപമനന  പപാലനിക്കേപാതവര്പക്കേതനിപര
ശക്തമപായ നടപടനികള സസതീകരനിക്കേണപമനന സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെടുന.

സര്ക്കേപാര് ഉതരവുകളക്കുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന വനിരുദ്ധമപായനി പചെലവുകള പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പദ്ധതനി തുകയനിപല നതീക്കേനിയനിരുപ്പെഫ ബപാങ്കുകളനില് നനികക്ഷേപനിചനിരനിക്കുന-കകരള കപാര്ഷനിക
സര്വ്വകലപാശപാല

സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  75/2009/ധന  തതീയതനി  29-8-2009  പകപാരന  സനസപാന  സര്ക്കേപാരനില്
നനിനന ലഭനിക്കുന്ന ധനസഹപായങ്ങള ട്രഷറനിയനില് മപാത്രകമ നനികക്ഷേപനിക്കേപാവൂ.  അവ കദേശസപാല്കൃത/
വപാണനിജഭ്യ/  സഹകരണ ബപാങ്കുകളനില് നനികക്ഷേപനിചനിട്ടുപണങനില് എത്രയുനകവഗന തനിരനിപക ട്രഷറനിയനില്
നനികക്ഷേപനികക്കേണതുന,  ഇതു  ലനഘനിക്കുന്നപക്ഷേന  തുകയുപട  18%  വപാര്ഷനിക  പലനിശയപായനി
ഈടപാകക്കേണതുമപാണഫ.   എന്നപാല്  2011-12  മുതല്  2013-14  വപര   സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ലഭഭ്യമപായ
ധനസഹപായതനിപന  നതീക്കേനിയനിരനിപ്പെപായ  41.72  കകപാടനി  രൂപ  കദേശസപാല്കൃത/വപാണനിജഭ്യ/സഹകരണ
ബപാങ്കുകളനിലപായനി  നനികക്ഷേപനിചനിരനിക്കുകയപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ ;   ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.16.1.1]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

294.  കപാർഷനിക സർവ്വകലപാശപാല നനിലവനില് സനസപാന സർക്കേപാരനില്നനിനന ലഭനിക്കുന്ന ഗപാനഫ
തുകപയലപാന  തൃശ്ശൂർ  അഡതീഷണല്  സബ് ട്രഷറനിയനിലുള്ള  അക്കേക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപനിചഫ
ആവശഭ്യപാനുസരണന  സർവ്വകലപാശപാലപാ സപാപനങ്ങളുപട  ട്രഷറനി  അക്കേക്കൗണ്ടുകളനികലയഫ  മപാത്രകമ
നല്കപാറുള എന്ന ഭരണ വകുപ്പെനിപന മറുപടനി സമനിതനി അനഗതീകരനിച.
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നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

295.  കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാല നനിലവനില് സനസപാന സര്ക്കേപാരനില്നനിനന ലഭനിക്കുന്ന
ഗപാനഫ  തുകപയലപാന  തൃശ്ശൂര്  അഡതീഷണല്  സബ്ട്രഷറനിയനിലുളള  അക്കേക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപനിചഫ
ആവശഭ്യപാനുസരണന സര്വ്വകലപാശപാലപാ സപാപനങ്ങളുപട ട്രഷറനി  അക്കേക്കൗണ്ടുകളനികലയഫ  മപാത്രകമ
നല്കപാറുളളൂ എന്ന ഭരണ വകുപ്പെനിപന മറുപടനി അനഗതീകരനിചഫ ഓഡനിറഫ  തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പപാന് ഫണഫ ഉപകയപാഗനിചളള പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണതനില് കപാലതപാമസന-കകരള കപാര്ഷനിക 
സര്വ്വകലപാശപാല

കകരള  സര്ക്കേപാര്  കൃഷനി  വകുപ്പെഫ  പകതഭ്യക  പദ്ധതനി  ധനസഹപായന  ഇനതനില്
G.O.(Rt)  1283/2012/AD  തതീയതനി  18-6-2012  പകപാരന  കകരള  കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
കതീഴനിലുളള  കഫപാറസനി  കകപാകളജനിനഫ  അക്കേപാദേമനികഫ  കബപാക്കേഫ  പണനികഴനിപ്പെനിക്കേപാനപായനി  2  കകപാടനി  രൂപ
അനുവദേനിച.  ഇതഫ 1-10-2012-നഫ സര്വ്വകലപാശപാലയഫ ലഭനിക്കുകയുന ആയതഫ ട്രഷറനി അക്കേക്കൗണഫ നമ്പര്
(ടനി.പനി.എ.നന.1340/1)ല്നനിന്നഫ  എസഫ.ബനി.റനി.  കറണഫ  (അക്കേക്കൗണഫ  നമ്പര്  57069685721)
അക്കേക്കൗണനികലക്കുന,  അവനിപട നനിന്നഫ  കകപാകളജഫ  ഓഫഫ കഫപാറസനിയുപട അക്കേക്കൗണനികലക്കുന മപാറ്റുകയുന
പചെയ്തു.  നനിര്മപാണ പവര്തനങ്ങളുപട ആവശഭ്യതനിനപായനി ഈ തുകയനില്നനിനന  1.52  കകപാടനി രൂപ
2012-13-ല്തപന്ന  കകപാകളജഫ  ഓഫഫ  കഫപാറസനി,  ഡയറക്ടര്  ഓഫഫ  ഫനിസനിക്കേല്  പപാനനിപന
അക്കേക്കൗണനികലക്കേഫ  മപാറനി  (അക്കേക്കൗണഫ  നമ്പര്  57069685743  തതീയതനി  30-3-2012).  2012-13-പല
കകപാകളജഫ ഓഫഫ കഫപാറസനിയുപടയുന സര്വ്വകലപാശപാലയുപടയുന വപാര്ഷനിക കണക്കേനില് ഇതഫ പചെലവപായനി
കണക്കേപാക്കേനിയനിട്ടുണഫ.   എന്നപാല്  2014-15  അവസപാനനിക്കേപാറപായനിട്ടുന  പദ്ധതനിയുപട  നനിര്വ്വഹണന
ആരനഭനിചനിടനില.

[കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.16.1.2]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

296. കപാലതപാമസന കനരനിടനിട്ടുപണങനിലുന നനിലവനില് പസനത പവൃതനി പൂർതതീകരനിചനിട്ടുപണന്ന
ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിപന റനികപ്പെപാർടഫ സമനിതനി അനഗതീകരനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

297.  പവൃതനി പൂര്തതീകരനിചനിട്ടുപണന്ന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപന അടനിസപാനതനില്
ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

314/2021.
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ഓഡനിറഫ ഖണനിക

പമഡനിക്കേല് റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ-സര്ക്കേപാര് ഉതരവഫ പപാലനിക്കുന്നനില ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ
സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ പമ ഡനിക്കേല് റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കുന്നതഫ
21-5-1997-പല  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  മതീറനിനഗഫ  അനഗതീകരനിച  'ശ്രതീ  ശങരപാചെപാരഭ്യ  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫഫ
സപാന്സനിറഫ  എനകപപായതീസഫ  പമ ഡനിക്കേല് അറന്ഡന്സഫ  റൂളസഫ  1997'  പകപാരമപാണഫ.15-2-2007-പല
ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  60/2007/ഫനിന്.  ഉതരവഫ  പകപാരന  സര്ക്കേപാരനിനഫ  കതീഴനിലുളള  സസയനഭരണ/
പപപാതുകമഖലപാ  സപാപനങ്ങളുപട  പമഡനിക്കേല്  റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ  ചെടങ്ങളനില്  ഏകതീകൃതസസഭപാവന
ഉണപാകുന്നതനിനഫ കവണനി ഇ.എസഫ.ഐ. സതീമനിനുകതീഴനില് വരപാത എലപാ സസയനഭരണ പപപാതുകമഖലപാ
സപാപനങ്ങളുന  1960  പല  കകരള  ഗവണ്പമനഫ  സര്വനസഫ  പമഡനിക്കേല്  അറന്ഡന്സഫ  റൂളസഫ
അനുവര്തനിക്കേണപമന്നഫ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണഫ.

സര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില് പനിന്തുടരുന്ന  'ശ്രതീ.ശങരപാചെപാരഭ്യ  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫഫ  സപാന്സനിറഫ
എനകപപായതീസഫ പമ ഡനിക്കേല് അറന്ഡന്സഫ റൂളസഫ  1997'  ചെടങ്ങള സര്ക്കേപാര് അനഗതീകരനിചഫ ഗസറനില്
പസനിദ്ധതീകരനിക്കേപാതനിടകതപാളന 15-2-07-പല സര്ക്കേപാര് ഉതരവഫ പപാലനിക്കുവപാന് ബപാധഭ്യസമപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.16.2.1]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

298.  15-2-2007-പല  സര്ക്കേപാര്  ഉതരവഫ  പകപാരന  സര്ക്കേപാരനിനുകതീഴനിലുള്ള
സസയനഭരണ/പപപാതുകമഖലപാ  സപാപനങ്ങളുപട  പമഡനിക്കേല്  റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ  ചെടങ്ങളനില്  ഏകത
ഉണപാകുന്നതനിനുകവണനി  ഇ.എസഫ.ഐ  സതീമനിനുകതീഴനില്  വരപാത  എലപാ  സസയനഭരണ/  പപപാതുകമഖലപാ
സപാപനങ്ങളുന  1960-പല  കകരള  ഗവണ്പമനഫ  സര്വനഫസഫ  പമഡനിക്കേല്  അറന്ഡന്സഫ  റൂളസഫ
അനുവര്തനിക്കേണപമന്നഫ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുപണന്നനിരനിപക്കേ  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാല നപാളനിതുവപര സര്ക്കേപാര് അനഗതീകപാരന  ലഭനിചനിടനിലപാത ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ
യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫഫ  സപാന്സനിറഫ  എനകപപായതീസഫ  പമഡനിക്കേല്  അറന്ഡന്സഫ  റൂളസഫ
അനുസരനിചപാണഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ പമഡനിക്കേല് റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള
നല്കുന്നപതന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി  ആയതഫ സനബനനിചഫ വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

299.   സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേപായുള്ള  പമഡനിക്കേല്  റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ  ചെടങ്ങള  പകപാരന
സര്ക്കേപാര്  ആശുപത്രനികളനിലൂപട  ലഭഭ്യമപാക്കുന്ന  ചെനികനിതകളക്കേഫ  മപാത്രകമ  റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ
ആനുകൂലഭ്യതനിനഫ അര്ഹതയുളപവനന സസകപാരഭ്യ ആശുപത്രനികളനിലൂപട ലഭഭ്യമപാകുന്ന ചെനികനിതകളക്കേഫ
പസ്തുത ആനുകൂലഭ്യന  ലഭനിക്കേണപമങനില് ആയതനിനഫ  പകതഭ്യക അനുമതനി ആവശഭ്യമപാപണനമനിരനിപക്കേ
ഇതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  നനിലവനില്  എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുന  സസകപാരഭ്യ  ആശുപത്രനികളനിലൂപട
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ലഭഭ്യമപാക്കുന്ന  ചെനികനിതകളക്കുന  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ റതീ-ഇനകബഴപമനഫ  ആനുകൂലഭ്യന
നലനിവരുനപണനന ഏതഫ ആശുപത്രനിയനില് ചെനികനിത കതടനിയപാലുന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ
റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ ലഭനിക്കുന്ന സനിതനിയപാണഫ  നനിലവനിലുള്ളപതനന കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ
 കജപായനിനഫ ഡയറക്ടര് വഭ്യക്തമപാക്കേനി.

300.   സര്ക്കേപാര്  ആശുപത്രനികപള  കൂടപാപത  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ  ആനുകൂലഭ്യന
പകയപാജനപപ്പെടുതനി  ചെനികനിത  കതടപാവുന്ന  സസകപാരഭ്യ  ആശുപത്രനികളുപട  ലനിസ്റ്റഫ  ആകരപാഗഭ്യ  വകുപ്പെഫ
തയപാറപാക്കേനിയനിട്ടുപണനന  പസ്തുത  ആശുപത്രനികളനിപല  ചെനികനിതകളക്കേഫ  സര്വ്വകലപാശപാല
റതീ-ഇനകബഴഫപമനഫ  ആനുകൂലഭ്യന  അനുവദേനിക്കുനപണങനിലുന  സര്ക്കേപാര് അനുശപാസനിചനിരനിക്കുന്ന പരനിധനി
അനുസരനിചഫ  മപാത്രകമ തുകകള അനുവദേനിക്കേപാറുളപവനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്
അറനിയനിച.

301.  ധനകപാരഭ്യ വകുപ്പെനിപന  4-4-2018-പല പരനിപത്ര പകപാരന സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാരുപടയുന
പപന്ഷന്കപാരുപടയുന  ആകരപാഗഭ്യ  ഇന്ഷസറന്സഫ  പദ്ധതനി  (MEDISEP)  നടപ്പെനിലപാക്കുവപാന്
സര്വ്വകലപാശപാല  തതീരുമപാനനിചനിട്ടുപണനന  അതനിന്പകപാരന  ജതീവനക്കേപാരനില്നനിനന  അകപക്ഷേ
ലഭഭ്യമപാക്കേനിയനിട്ടുപണനന  എലപാ  ജതീവനക്കേപാപരയുന  പസനത  പദ്ധതനിയുപട  കതീഴനിലപാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള അന്തനിമ ഘടതനിലപാപണനന അകദ്ദേഹന തുടര്ന്നറനിയനിച.

302. സര്ക്കേപാര് ജതീവനക്കേപാര്ക്കുന പപന്ഷന്കപാര്ക്കുമപായുള്ള ആകരപാഗഭ്യ ഇന്ഷസറന്സഫ
പദ്ധതനിയപായ MEDISEP നടപ്പെനിലപാക്കുന്നകതപാപട സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാരുപട പമഡനിക്കേല് റതീ-
ഇനകബഴഫപമന്റുമപായനി  ബനപപ്പെട ഓഡനിറഫ  തടസ്സങ്ങളക്കേഫ പരനിഹപാരമപാകുപമന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച
സമനിതനി   സര്വ്വകലപാശപാലകളനില് MEDISEP  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതുമപായനി  ബനപപ്പെട
നടപടനികള  അടനിയന്തരമപായനി  പൂര്തതീകരനിക്കേണപമന്നഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതകരപാടഫ
ആവശഭ്യപപ്പെട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

303. സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജതീവനക്കേപാരുപട  പമഡനിക്കേല്  റതീ-ഇനകബഫഴഫപമനഫ
ആനൂകൂലഭ്യങ്ങളക്കേപായനി  കകരള  ഗവണ്പമനഫ  സര്വനഫസഫ  പമ ഡനിക്കേല്  അറന്ഡന്സഫ
റൂളസഫ പപാലനിക്കേണപമന്ന സര്ക്കേപാര് നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ
സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവപര  സര്ക്കേപാര്  അനഗതീകപാരന  ലഭനിചനിടനിലപാത
1997-പല  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  യൂണനികവഴഫറനി  ഓഫഫ  സപാന്സനിറഫ  എനകപപായതീസഫ
പമ ഡനിക്കേല്  അറന്ഡന്സഫ  റൂളസനിപനയപാണഫ  ആശ്രയനിചനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി
നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  എന്നപാല് ധനകപാരഭ്യ വകുപ്പെനിപന 4-4-2018-പല പരനിപത്രപകപാരമുളള
MEDISEP  പദ്ധതനി നടപ്പെനിലപാക്കുവപാന് സര്വ്വകലപാശപാല തതീരുമപാനനിചനിരനിക്കുകയപാപണനന
എലപാ  ജതീവനക്കേപാപരയുന   പസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികള
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അന്തനിമഘടതനിലപാപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുപട  മറുപടനിയനില്നനിനന
സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.  MEDISEP  നടപ്പെനിലപാക്കുന്നകതപാപട  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ജതീവനക്കേപാരുപട പമഡനിക്കേല് റതീ-ഇനകബഴഫപമന്റുമപായനി ബനപപ്പെട ഓ ഡനിറഫ തടസ്സങ്ങളക്കേഫ
പരനിഹപാരമപാകുപമന്നഫ സമനിതനി  പതതീക്ഷേനിക്കുന.  ആയതനിനപാല്  പസ്തുത  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതുമപായനി  ബനപപ്പെട  നടപടനികള  സമയബനനിതമപായനി  പൂര്തതീകരനിക്കേണപമന്നഫ
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓ ഡനിറഫ ഖണനിക

സര്ക്കേപാര് അനുമതനിയനിലപാപത കകപാകളജുകളക്കുളള വപാര്ഷനിക ഭരണനനിര്വ്വഹണ ഫതീസഫ 
കുറവഫ പചെയ്തു - കകരള ആകരപാഗഭ്യ ശപാസ്ത്ര സര്വ്വകലപാശപാല 

കകരള  ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  ബനി.എസഫ.സനി.  നഴനിനഗനിനുളള  വപാര്ഷനിക
ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ  ഫതീസഫ  21-6-2011  പല  നമ്പര്  617/A.1/1/KUHS/2010  ഉതരവഫ
പകപാരന  1,25,000  രൂപയപായനി  കുറച.   ഇപകപാരന  വലനിയ  ഇളവഫ  നല്കുവപാനുണപായ
കപാരണന വഭ്യക്തമല.

2010-പല കകരള ആകരപാഗഭ്യ സര്വ്വകലപാശപാല നനിയമന 41.3.(IV) ല് 'അഫനിലനികയറഡഫ
കകപാകളജുകളുപട  സനഗതനിയനില് വഭ്യവസകള രൂപതീകരനിക്കുകമ്പപാള സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര്
അനുമതനി   നനിയമപരമപായനി  ആവശഭ്യമപാണഫ  '  എനന  77.1.(VI)ല്  പകരപാക്ഷേമപാപയങനിലുന
സര്ക്കേപാരനിനഫ  സപാമ്പതനികബപാധഭ്യത  വരുതനിവയപാവുന്ന  തതീരുമപാനങ്ങളക്കേഫ,  അതപായതഫ
ഫതീസനിളവനിനഫ,  സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര് അനുമതനി കവണന എനന വഭ്യവസ പചെയനിരനിപക്കേയപാണഫ
ഇപതപാനന പപാലനിക്കേപാപതയുളള സര്വ്വകലപാശപാലയുപട നടപടനികള.

[കകരള  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ടഫ ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.17]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

304.  കകരള ആകരപാഗഭ്യ സർവ്വകലപാശപാല ബനി.എസഫ.സനി. നഴനിനഗനിനുള്ള വപാർഷനിക ഭരണ
നനിർവ്വഹണ  ഫതീസഫ  സർക്കേപാരനിപന  മുന്കൂർ  അനുമതനി  കൂടപാപത  21-6-2011-പല
സർവ്വകലപാശപാലപാ  ഉതരവഫ  പകപാരന  5  ലക്ഷേന  രൂപയനില്നനിനന  1,25,000  രൂപയപായനി
കുറചതനിപന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

305.  ചെടപകപാരമുള്ള വഭ്യവസകള പപാലനിക്കുവപാന് എലപാ  സർവ്വകലപാശപാലകളക്കുന
ബപാദ്ധഭ്യതയുപണങനിലുന കകരള ആകരപാഗഭ്യ സർവ്വകലപാശപാലയുപടകതീഴനില് നനിലവനില് ധപാരപാളന
അഫനിലനികയറഡഫ കകപാകളജുകളുള്ളതനിനപാല് വപാർഷനിക ഭരണ നനിർവ്വഹണ ഫതീസനില് നലനിയ
ഇളവഫ  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  സപാമ്പതനിക  വളർചപയ  പതനികൂലമപായനി  ബപാധനിക്കുകയനിപലനന
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പസ്തുത സപാഹചെരഭ്യതനില് സർവ്വകലപാശപാലയുപട വരവഫ-പചെലവഫ കണക്കുകള പരനികശപാധനിചഫ
തതീരുമപാനപമടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികപാരന  സർക്കേപാരനികലക്കേഫ  വകരണതനിപലന്നപാണഫ   തപന
വഭ്യക്തനിപരമപായ അഭനിപപായപമനന ആകരപാഗഭ്യ  കുടുനബകക്ഷേമ വകുപ്പെഫ  അഡതീഷണല് ചെതീഫഫ
പസക്രടറനി സമനിതനിപയ അറനിയനിച. 

306.  ആകരപാഗഭ്യ  സർവ്വകലപാശപാലയഫ  നനിലവനില്  സപാമ്പതനികഭദ്രതയുള്ളതനിനപാല്
ഫതീസനിളവഫ  നല്കുന്നതഫ  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  സപാമ്പതനികസനിതനിപയ  പതനികൂലമപായനി
ബപാധനിക്കുകയനിലപായനിരനിക്കേപാപമനന എന്നപാല് സനസപാനപത മറഫ  സർവ്വകലപാശപാലകളപക്കേലപാന
സമപാനമപായ സപാമ്പതനിക വളർചയനിലപാപയനള്ളതപാണഫ  യഥപാർതഭ്യപമനന ടനി സപാഹചെരഭ്യതനില്
സസയനഭരണ  സപാപനങ്ങളപാപണന്ന  കപാരണതപാല്  സനസപാനപത  എലപാ
സർവ്വകലപാശപാലകളുന സർക്കേപാരനിപന മുന്കൂർ അനുമതനി കൂടപാപത തങ്ങളുപട ഇഷ്ടപാനുസരണന
ഫതീസനിളവഫ  നല്കുകയപാപണങനില്  അതഫ  സർക്കേപാരനിനഫ  കടുത  സപാമ്പതനികബപാദ്ധഭ്യതയഫ
കപാരണമപാകുപമന്നതനിനപാല്  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  പസ്തുത  നടപടനിപയ  ഒരുതരതനിലുന
നഭ്യപായതീകരനിക്കുവപാനപാകനിപലനന സമനിതനി അഭനിപപായപപ്പെട്ടു.

307.  2010-11  വര്ഷപത വപാര്ഷനിക ഭരണ നനിര്വ്വഹണ ഫതീസനിനതനിൽ വനിവനിധ
കകപാകളജുകള  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  അടവപാക്കേനിയനിരുന്ന  തുക  21-6-2011-പല  ഭരണ
സമനിതനി  തതീരുമപാനപകപാരമപാണഫ  റനികവസഫ  പചെയനിരനിക്കുന്നപതനന  2010  മുതൽ  പതഫ
കകപാകളജുകളക്കേഫ  വഭ്യക്തനിനനിഷ്ഠമപായനി  എനപറയുവപാൻ  കഴനിയുന്ന  രതീതനിയനിൽ  ഫതീസനിളവഫ
നലനിയ ഉകദേഭ്യപാഗസപന തതീരുമപാനന 2011-ൽ ഗകവണനിനഗഫ കക്കൗൺസനിലനിപന തതീരുമപാനമപായനി
വന്നനിരനിക്കുകയപാപണനന ഗകവണനിനഗഫ കബപാഡനിയ്ക്കുതപന്ന സര്ക്കേപാരനിപന അനഗതീകപാരന കവണ
സപാഹചെരഭ്യതനിൽ  ഗകവണനിനഗഫ  കക്കൗൺസനിലനിപനകപപാലുന  അനുവപാദേമനിലപാപത  ചെനില
കകപാകളജുകളുപട കപാരഭ്യതനിൽ ഉകദേഭ്യപാഗസൻ അതരതനിപലപാരു നനിലപപാപടടുത്തു എനള്ളതപാണഫ
ഓഡനിറഫ  തടസ്സപമനന  ഭപാവനിയനിൽ  അടയ്കക്കേണ  ഫതീസനിൽ  ഇളവഫ  നല്കുകയല,  മറനിചഫ
വപാര്ഷനിക  ഭരണനനിര്വ്വഹണ  ഫതീസനിനതനിൽ  2010-ൽ  അടവപാക്കേനിയനിരുന്ന  തുകയപാണഫ
2011-പല സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഭരണസമനിതനി തതീരുമപാനപകപാരന തനിരനിചനലനിയനിരനിക്കുന്നപതനന
പസ്തുത  നടപടനിപയയപാണഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  സനശയദൃഷ്ടനികയപാപട  കപാണുന്നപതനന
സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ ഡയറക്ടര് സമനിതനിപയ അറനിയനിച.

308.   2011-ൽ  നഴസഫ  അകസപാസനികയഷപന  കനതൃതസതനിൽ  വലനിപയപാരു  സമരന

സനഘടനിപ്പെനിചനിരുനപവനന പസനത സപാഹചെരഭ്യതനിൽ സര്ക്കേപാര് നനിര്കദ്ദേശപാനുസരണമപാണഫ

ഫതീസനിളവഫ  നലനിയപതനന  ഭരണ  വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനി  അറനിയനിചകപ്പെപാള  എലപാ

കകപാകളജുകളക്കുന  ഏകതീകൃതമപായ  രതീതനിയനിലല  ഫതീസനിളവഫ  നലനിയനിരനിക്കുന്നപതനന
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കകപാകളജുകപള  അടനിസപാനമപാക്കേനി  നനിശയനിക്കേപപ്പെടനിരുന്ന  വപാര്ഷനിക  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ

ഫതീസഫ  21-6-2011-പല സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഉതരവനിലൂപട സ്റ്റുഡനഫസനിപന അടനിസപാനപപ്പെടുതനി

പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുകയപാണുണപായപതനന  ഒരു  നഴനിനഗഫ  സ്റ്റുഡനനിനഫ  2,500  രൂപ  എന്ന

നനിരക്കേനിലപാണഫ ഫതീസനിളവഫ നലനിയനിരനിക്കുന്നപതന്ന നനിഗമനതനിൽ എതനികചരപാവുന്നതപാപണനന

സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ ഡയറക്ടര് ചൂണനിക്കേപാട്ടുകയുണപായനി.

309.   സര്ക്കേപാരനിപന മുൻകൂര് അനുമതനികയപാപട അടുത വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള വപാര്ഷനിക

ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ  ഫതീസഫ  നനിശയനിക്കുവപാൻ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഭരണ  സമനിതനിക്കേഫ

അധനികപാരമുപണങനിലുന  വനിവനിധ  കകപാകളജുകള  വപാര്ഷനിക  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ

ഫതീസനിനതനിൽ  2010-ൽ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  അടവപാക്കേനിയനിരുന്ന  തുക  സര്ക്കേപാരനിപന

മുൻകൂര്  അനുമതനി  കൂടപാപത  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഭരണസമനിതനിയുപട  21-6-2011-പല

തതീരുമപാനപകപാരന  മപാത്രന  ഇളവഫ  പചെയഫ  തനിരനിപക  നലനിയ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട

സനശയപാസദേമപായ നനിലപപാടനിൽ സമനിതനി  അതൃപ്തനി കരഖപപ്പെടുതനി.  

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

310.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളക്കേഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  കകരള  ആകരപാഗഭ്യ  ശപാസ്ത്ര

സര്വ്വകലപാശപാല  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനിലപാപത  ബനി.എസഫ.സനി.  നഴനിനഗനിനുളള

വപാര്ഷനിക  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ  ഫതീസഫ  ഇളവഫ  പചെയഫ  നല്കനിപയന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന

നനിരതീക്ഷേണന  ശരനിയപാപണന്നഫ  സമനിതനിക്കേഫ   കബപാദ്ധഭ്യമപാകുന.  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സപാമ്പതനിക

സനിതനി അനുസരനിചഫ ഫതീസനിളവഫ നല്കുന്നതഫ ഒരു തരതനിലുന  പതനികൂലമപായനി ബപാധനിക്കുകയനിപലന്നഫ

ഭരണ  വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനി  മറുപടനി  നല്കനിയനിരുന.  എന്നപാല്  സനസപാനപത  മറഫ

സര്വ്വകലപാശപാലകളപക്കേപാനന ആകരപാഗഭ്യ സര്വ്വകലപാശപാലയുകടതനിനഫ സമപാനമപായ സപാമ്പതനിക

വളര്ചയനിലപാത സപാഹചെരഭ്യതനില് ആകരപാഗഭ്യ സര്വ്വകലപാശപാലപയ മപാതൃകയപാക്കേനി സസയനഭരണ

സപാപനങ്ങളപാപണന്ന  കപാരണതപാല്  മപറലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുന  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്

അനുമതനി  കൂടപാപത  ഇഷ്ടപാനുസരണന  ഫതീസനിളവഫ  നല്കുകയപാപണങനില്  അതഫ  സര്ക്കേപാരനിനഫ

കടുത  സപാമ്പതനികപതനിസനനി  സൃഷ്ടനിക്കുപമന്നതനിനപാല്  ഭരണ  വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനിയുപട

വപാദേപത അനഗതീകരനിക്കുവപാന് സപാധനിക്കുകയനിപലന്നഫ സമനിതനി അഭനിപപായപപ്പെടുന.

311.  ഭപാവനിയനില് അടയ്കക്കേണ ഫതീസനില് ഇളവഫ  നല്കുകയല മറനിചഫ  വപാര്ഷനിക ഭരണ
നനിര്വ്വഹണ  ഫതീസനിനതനില്  2010-ല്  അടവപാക്കേനിയനിരുന്ന  തുകയപാണഫ  2011-പല
സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഭരണ സമനിതനി തതീരുമപാനപകപാരന സര്ക്കേപാരനിപന അനുമതനി കൂടപാപത തനിരനിചഫ
നല്കനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  2011-ല് നഴ് സസഫ  അകസപാസനികയഷപന
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കതതൃതസതനില്  സമരന  നടതനിയ  പശപാതലതനില്  സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശപാനുസരണമപാണഫ
ഫതീസനിളവഫ  നലനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  ഭരണ വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനി  അറനിയനിചനിരുനപവങനിലുന  എലപാ
കകപാകളജുകളക്കുന  ഏകതീകൃത  രതീതനിയനിലല  ഫതീസനിളവഫ  നലനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനില്നനിനന  സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.   സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്
അനുമതനികയപാപട  വരുനവര്ഷങ്ങളനിപല  ഫതീസഫ  നനിശയനിക്കുവപാന്  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഭരണ
സമനിതനിക്കേഫ  അധനികപാരമുപണങനിലുന  വനിവനിധ  കകപാകളജുകള  വപാര്ഷനിക  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ
ഫതീസനിനതനില്  2010-ല്  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  അടവപാക്കേനിയനിരുന്ന  തുക  സര്ക്കേപാരനിപന
മുന്കൂര്  അനുമതനി  കൂടപാപത  2011-ല് ഇളവഫ  പചെയഫ  നലനിയ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  നടപടനിപയ
സമനിതനി സനശയദൃഷ്ടനികയപാപട വതീക്ഷേനിക്കുന. വഭ്യതഭ്യസ കകപാകളജുകളക്കേഫ വഭ്യതഭ്യസപായ രതീതനിയനില്
ഫതീസനിളവഫ  നല്കനിയ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട   നടപടനി  ദുരൂഹത  ഉളവപാക്കുന്നതപായുന  സമനിതനി
അഭനിപപായപപ്പെടുന.   അതനിനപാല്  പസ്തുത  വനിഷയന  സനബനനിചഫ  ഭരണ  വകുപ്പെഫ  തലതനില്
വനിശദേമപായ  അകനസഷണന  നടതനി  അടനിയന്തരമപായനി ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന  റനികപ്പെപാര്ടഫ
ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

കകപാകളജുകളുപട അഫനിലനികയഷന് ക്രമതീകരനിചനില – 7 കകപാടനിയുപട നഷ്ടന-കകരള ആകരപാഗഭ്യ 
ശപാസ്ത്ര സര്വ്വകലപാശപാല

കകരള ആകരപാഗഭ്യ   സര്വ്വകലപാശപാല രൂപതീകൃതമപായ  7-12-2009  മുതല് സസയകമവ
അഫനിലനികയറഫ പചെയപപ്പെട സപാപനങ്ങളുപടയുന കകപാകളജുകളുപടയുന അഫനിലനികയഷന് തുടര്
നടപടനികളക്കുള്ള ഉതരവപാദേനിതന സര്വ്വകലപാശപാലയനില് നനിക്ഷേനിപ്തമപാണഫ.  അകന്നദേനിവസന
മുതല് സസയകമവ അഫനിലനികയറഫ പചെയപപ്പെട  246  കകപാഴ്സുകളനില് 201  എണ്ണന 2009-10-പല
അഫനിലനികയഷന്  ഇലപാപതയപാണഫ  മപാതൃ  സര്വ്വകലപാശപാലകളനില്നനിന്നഫ  ഈ
സര്വ്വകലപാശപാലയനികലക്കേഫ  കകമപാറന  പചെയപപ്പെടതഫ.  29-5-2010-പല  ഗകവണനിനഗഫ
കക്കൗണ്സനില്  തതീരുമപാനനിച  പകപാരന  4-6-2010-പല  56/Acad/GC7/2010  നമ്പര്
ഉതരവനിലൂപട ഈ സപാപനങ്ങപള (7-12-2009-പല അഫനിലനികയഷന് തല്സനിതനിയനില്)
2009-10  വര്ഷന  ഈ  സര്വ്വകലപാശപാലകയപാടഫ  പരനികശപാധനകളക്കേഫ  വനികധയമപായനി
അഫനിലനികയറഫ  പചെയഫ  ഉതരവപായനിട്ടുള്ളതുമപാണഫ.  ഇപകപാരന  അഫനിലനികയറഫ  പചെയപപ്പെട
സപാപനങ്ങളുപട അഫനിലനികയഷന് യകഥപാചെനിതന ക്രമതീകരനികക്കേണതഫ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
പപാഥമനിക  കര്തവഭ്യമപായനിരുന.   പസ്തുത  സപാപനങ്ങപള  സര്വ്വകലപാശപാലയനികലക്കേഫ
അഫനിലനികയറഫ  പചെയതനിപനപാപ്പെന  അവയുപട  2009-10  വര്ഷപത  അഫനിലനികയഷന്
ക്രമതീകരണന  നടപ്പെപാക്കേപാതതനിനപാല്  7,20,83,000  രൂപയുപട  നഷ്ടന  ഉണപായനി.   വനിശദേ
പടനിക ചുവപട:
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വനിഭപാഗന ഗവ.
സപാ
പന
ങ്ങള

എയഫ
ഡഡഫ

അണ്
എയ്ഡഡഫ
/പസല്ഫഫ
ഫനിനപാന്
സനിനഗഫ

അകപ
ക്ഷേപാ
ഫതീസഫ

ഇന്പസ
ക്ഷേന്
ഫതീസഫ

കണ്ഡനി
നന്യൂകവഷ
ന്  ഓഫഫ
അഫനിലനി
കയഷന്
ഫതീസഫ

ആനസല്
അഡ് മനിനനി
സ് കട്രഷന്
ഫതീസഫ

ആപക

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MBBS 5 0 13 18000 27000 440000 1300000 1785000

DM 11 0 0 11000 16500 330000 0 357500

Mch 16 0 0 16000 24000 160000 0 200000

MD 57 0 0 57000 85500 570000 0 712500

MS 15 0 0 15000 22500 150000 0 187500

PG
Diplom
a

19 0 0 19000 28500 190000 0 237500

BDS 1 0 12 13000 19500 370000 6000000 6402500

MDS 4 0 1 5000 7500 70000 0 82500

BAMS 1 0 13 14000 21000 400000 6500000 6935000

MS
(Ayu)

2 0 0 2000 3000 20000 0 25000

BHMS 2 2 1 5000 7500 50000 500000 562500

Bsc
Nursing

4 0 63 67000 100500 1930000 31500000 33597500

Msc
Nursing

14 0 11 25000 37500 470000 1100000 1632500

Post
Basic

0 0 4 4000 6000 120000 400000 530000

Bsc
MLT

0 0 6 6000 9000 180000 1500000 1695000

BPT 0 0 6 6000 9000 180000 1500000 1695000

Bsc
Optome
try

0 0 1 1000 1500 30000 250000 282500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Msc
Physiol
ogy

0 0 1 1000 1500 30000 100000 132500

MHA 0 0 1 1000 1500 30000 100000 132500

BASLP 0 0 1 1000 1500 30000 250000 282500

Msc
Bioche
mistry

0 0 1 1000 1500 30000 100000 132500

B
Pharm

3 0 15 8000 7500 150000 7500000 7665500

M
Pharm

2 0 8 10000 15000 260000 6000000 6285000

BSMS 0 0 1 1000 1500 30000 500000 532500

TOTA
L

72083000

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
റനികപ്പെപാര്ടഫ ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.18]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

312.  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന  ആരപാഞ്ഞതനിപന
ത്തുടര്ന്നഫ  7-12-2009-ലപാണഫ  കകരള  ആകരപാഗഭ്യ  ശപാസ്ത്ര  സര്വ്വകലപാശപാല  രൂപതീകൃതമപായ
പതനന സര്വ്വകലപാശപാലയനികലക്കേഫ  സസയകമവ അഫനിലനികയറഫ  പചെയപപ്പെട കകപാകളജുകളുപട
2010-11  വര്ഷന  മുതലുള്ള അഫനിലനികയഷൻ  ഫതീസഫ  കളക്ടഫ  പചെകയണ ഉതരവപാദേനിതസകമ
ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  നനിക്ഷേനിപ്തമപായനിരുനളപവനന  2009-10  വര്ഷതനിപല
അഫനിലനികയഷനുമപായനി  ബനപപ്പെട  തുടര്നടപടനികള  സസതീകരനികക്കേണനിയനിരുന്നതഫ  മപാതൃ
സര്വ്വകലപാശപാലയപായനിരുനപവനന  അതനിനപാൽ  ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  മപാത്രന
കൃതഭ്യവനികലപാപതപാൽ  7  കകപാടനികയപാളന  രൂപയുപട  നഷ്ടമുണപായനി  എന്നഫ  പറയുന്നതഫ
അനഗതീകരനിക്കുവപാൻ പയപാസമപാപണനന ആകരപാഗഭ്യ കുടുനബകക്ഷേമ വകുപ്പെഫ അഡതീഷണൽ ചെതീഫഫ
പസക്രടറനി സമനിതനിപയ അറനിയനിച.

313. ആകരപാഗഭ്യ സര്വ്വകലപാശപാല രൂപതീകരനിച അവസരതനിൽ മപാതൃസര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ
നനിനന  വനിവനിധ  കകപാകളജുകളുപടയുന  മറഫ  സപാപനങ്ങളുപടയുപമലപാന  അഫനിലനികയഷൻ
ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയനികലക്കേഫ  മപാറനിനലനിയ അവസരതനിൽ പസ്തുത കകപാകളജുകള
മപാതൃ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  അഫനിലനികയറഡഫ  ആകണപാ  എന്നതുന  ഏതഫ  വര്ഷന  വപര

314/2021.
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അഫനിലനികയഷൻ  പുതുക്കേനിയനിട്ടുപണന്നതുന സനബനനിച കരഖകളുന കകമപാറനി നലനിയനിരുന
പവനന കരഖകള പകപാരന അഫനിലനികയഷൻ  റനിനന്യൂ പചെയ്യുന്നതനിൽ  6  വര്ഷന വപര വതീഴ
വരുതനിയ കകപാകളജുകള ഉണപായനിരുനപവനന പറകക്കേപാര് ഡഫ ഉള്ളതുന ഇലപാതതുമപായ രണഫ
തരതനിലുള്ള  കകപാകളജുകളപാണഫ  ഉണപായനിരുന്നപതനന  ഇക്കേപാരണതപാൽ  ലനിസ്റ്റഫ
അനഗതീകരനികക്കേണ എന്നതപായനിരുന ഗകവണനിനഗഫ  കക്കൗൺസനിൽ അപന്നടുത തതീരുമപാനപമനന
ലനിസ്റ്റനിൽ ഉളപപ്പെടനിട്ടുള്ള  കകപാകളജുകളുപടപയലപാന അഫനിലനികയഷൻ  തുടര്നടപടനികള പനിന്നതീടഫ
ക്രമതീകരനിക്കേപാപമന്ന  നനിലപപാടപായനിരുന  അന്നഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഭരണ  സമനിതനി
കകപകപാണനിരുന്നപതനന  എന്നപാൽ നപാളനിതുവപര  പസ്തുത ക്രമതീകരണന നടന്നനിടനിപലനന
സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ ഡയറക്ടര്  സമനിതനിപയ അറനിയനിച.

314.  അഫനിലനികയഷൻ ഫതീസഫ അടചഫ റനിനന്യൂ പചെയ്യുന്നതനിൽ 4 വര്ഷന വപര തുടര്ചയപായനി വതീഴ്ച
വരുത്തുന്ന  കകപാകളജുകളുപട  അഫനിലനികയഷൻ  സസപാഭപാവനികമപായുന  നഷ്ടമപാകുപമനന  എന്നപാൽ
പവര്തനിചപകപാണനിരനിക്കുന്ന കകപാകളജുകള അഫനിലനികയഷൻ  പുതുക്കേനിയനില  എന്ന കപാരണതപാൽ
പപപടപന്നപാരു  ദേനിവസന  അടചപൂട്ടുവപാൻ  കഴനിയപാത  സനിതനിവനികശഷമപായതനിനപാലപാണഫ  ആകരപാഗഭ്യ
സര്വ്വകലപാശപാലയനികലക്കേഫ കകമപാറന പചെയപപ്പെട, അഫനിലനികയഷൻ റനിനന്യൂ പചെയപാത കകപാകളജുകളുപട
കപാരഭ്യതനിൽ  സര്വ്വകലപാശപാല  ഭരണസമനിതനി  അന്നഫ  അതരതനിപലപാരു  തതീരുമപാനപമടുതപതനന
2010-11  മുതൽ  അഫനിലനികയഷൻ  ഫതീസഫ  പനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികപാരകമ  KUHS-നുളപവനന
അതനിനുമുന്പുള്ള നഷ്ടന KUHS വരുതനി എന്ന അഭനിപപായന അനഗതീകരനിക്കുവപാൻ വനിഷമമപാപണനന
KUHS-കലയഫ  വന്നനിട്ടുള്ള  കകപാകളജുകപള  കസപാളനികഫഡഫ  ടതീന  പവരനികഫ  പചെയ്യുകയുന
അനഗതീകരനിക്കുവപാൻ  പറപാത  ഒരു  കകപാകളജനിനുകപപാലുന  അഫനിലനികയഷൻ  പകപാടുതനിടനില
എനന  എന്നപാൽ  കകപാടതനിവനിധനിയുപട  അടനിസപാനതനിൽ  ചെനില  കകപാകളജുകള
വന്നനിട്ടുപണനന  ഭരണ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനി സമനിതനിപയ അറനിയനിക്കുകയുണപായനി.

315.  ലനിസ്റ്റനിൽ  ഉളപപ്പെട  കകപാകളജുകളുപട  അഫനിലനികയഷൻ  പറഗുലകറസഫ
പചെയ്യുന്നതനിനഫ  ക്രമതീകരണന  നടതനിയപാൽ  മതനിയപായനിരുനപവനന  പറഗുലകറകസഷൻ
എന പറയുന്നതനിൽ ഫതീസപായനിരുന്നനില മുഖഭ്യഘടകപമനന പറഗുലകറസഫ പചെയ്യുന്നതനിനഫ ഒരു
കപപാസസ്സഫ  കവണനിവരുപമന്നഫ  പഎഡനനികഫ  പചെയ  കകപാകളജുകപള  പറഗുലകറസഫ
പചെയപാപത  2010-11  മുതൽ  തുടരുവപാൻ  അനുവദേനിചതപാണഫ  ഓഡനിറഫ  തടസ്സതനിനഫ
വഴനിവചപതനന സനസപാന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ ഡയറക്ടര് അറനിയനിച.  

316.   2009-10  വപരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളനിപല  അഫനിലനികയഷൻ  ക്രമതീകരനികക്കേണ
ഉതരവപാദേനിതന  മപാതൃ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  നനിക്ഷേനിപ്തമപായനിരുന  എനന  എന്നപാൽ
ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയനികലക്കേഫ  പരനികശപാധനയ്ക്കുവനികധയമപായനി  കകമപാറന  പചെയപപ്പെട
കകപാകളജുകളുപട അഫനിലനികയഷൻ നടപടനികള യകഥപാചെനിതന ക്രമതീകരനികക്കേണതഫ ആകരപാഗഭ്യ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട പപാഥമനിക കര്തവഭ്യമപായനിരുനപവനന സമനിതനി നനിരതീക്ഷേനിക്കുകയുണപായനി.
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പസ്തുത കകപാകളജുകളുപട അഫനിലനികയഷൻ മപാതൃ സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽനനിനന കകമപാറനികനിടനിയ
അവസരതനിൽ  അഫനിലനികയഷൻ  പറഗുലകറസഫ  പചെയപാപത  തുടരുവപാൻ  അനുവദേനിച
ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  നനിരുതരവപാദേപരമപായ  നടപടനിയപാണഫ  ഏഴഫ  കകപാടനി
രൂപകയപാളന  വരുന്ന  വലനിയ  സപാമ്പതനിക  നഷ്ടതനിനഫ  കപാരണമപായപതന്നഫ  സമനിതനി
വനിലയനിരുതനി.

317.   അഫനിലനികയഷൻ  പുതുക്കുന്നതുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  മപാതൃ  സര്വ്വകലപാശപാലയുന
ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയുന  കചെര്ന്നഫ  കജപായനിനഫ  പവരനിഫനികക്കേഷൻ  നടത്തുകകയപാ
യകഥപാചെനിതന  മറഫ  തുടര്നടപടനികള  സസതീകരനിക്കുകകയപാ  പചെയനിരുനപവങനിൽ  ഏഴഫ  കകപാടനി
രൂപകയപാളന  വരുന്ന  വലനിയ  സപാമ്പതനികനഷ്ടന  ഒഴനിവപാക്കേപാമപായനിരുനപവനന  സസയനഭരണ
സപാപനങ്ങളപായ സര്വ്വകലപാശപാലകള പപപാതുധന വനിനനികയപാഗതനിൽ വരുത്തുന്ന ഇതരന
പനിഴവുകള  ഗുരുതരവുന  അടനിയന്തര  ശ്രദ്ധ  പചെലുകതണതുമപാപണനന  അഭനിപപായപപ്പെട
സമനിതനി കമലനിൽ ഇതരന വതീഴ്ചകള ആവര്തനിക്കേപാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എലപാ സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന നലണപമന്നഫ ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

318.  2009-ല്  കകരള  ആകരപാഗഭ്യ  ശപാസ്ത്ര  സര്വ്വകലപാശപാല  രൂപതീകൃതമപായ
അവസരതനില്  സര്വ്വകലപാശപാലയനികലയഫ  സസയകമവ  അഫനിലനികയറഫ  പചെയപപ്പെട
സപാപനങ്ങളുപടയുന  കകപാകളജുകളുപടയുന  അഫനിലനികയഷന്  തുടര്നടപടനികള  യകഥപാചെനിതന
ക്രമതീകരനിക്കേപാതതനിനപാല്  7,20,83,000  രൂപയുപട  നഷ്ടന  സനഭവനിചതപായനി  സമനിതനി
മനസ്സനിലപാക്കുന. 2009-ല് സര്വ്വകലപാശപാലയനികലയഫ കകമപാറന പചെയപപ്പെട സപാപനങ്ങളുപട
2009-10  വപരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളനിപല  അഫനിലനികയഷന്  നടപടനികള  പൂര്തതീകരനികക്കേണ
ഉതരവപാദേനിതന  മപാതൃ  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  നനിക്ഷേനിപ്തമപായനിരുനപവങനിലുന  ആകരപാഗഭ്യ
സര്വ്വകലപാശപാലയനികലയഫ  പരനികശപാധനകളക്കേഫ  വനികധയമപായനി  കകമപാറന  പചെയപപ്പെട
പസനത സപാപനങ്ങളുപട അഫനിലനികയഷന് നടപടനികള ക്രമതീകരനികക്കേണതഫ ആകരപാഗഭ്യ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  പപാഥമനിക  കര്തവഭ്യമപായനിരുനപവനന  അതഫ  പപാലനിക്കേപാപത
പസനത സപാപനങ്ങപള തുടരുവപാന് അനുവദേനിച സര്വ്വകലപാശപാലയുപട നനിരുതരവപാദേ
പരമപായ  നടപടനിയപാണഫ  ഏഴഫ  കകപാടനിയനിലധനികന  വരുന്ന  വലനിയ  സപാമ്പതനിക
നഷ്ടതനിനഫ ഇടവരുതനിയപതനന സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.

319.  കകമപാറന പചെയപപ്പെട സപാപനങ്ങളുപട അഫനിലനികയഷന് പുതുക്കുന്നതുമപായനി
ബനപപ്പെടഫ  മപാതൃ  സര്വ്വകലപാശപാലയുന  ആകരപാഗഭ്യ  സര്വ്വകലപാശപാലയുന  കചെര്ന്നഫ
സനയുക്ത  പരനികശപാധന  നടത്തുകകയപാ  യകഥപാചെനിതന  മറഫ  തുടര്നടപടനികള
സസതീകരനിക്കുകകയപാ പചെയനിരുനപവങനില് ഏഴഫ  കകപാടനി  രൂപയനിലധനികന വരുന്ന വലനിയ
സപാമ്പതനികനഷ്ടന  ഒഴനിവപാക്കേപാമപായനിരുനപവനന  സസയനഭരണ  സപാപനങ്ങളപായ
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സര്വ്വകലപാശപാലകള പപപാതുധന  വനിനനികയപാഗതനില്  വരുത്തുന്ന  ഇതരന  പനിഴവുകള
ഗുരുതരവുന അടനിയന്തര ശ്രദ്ധ പചെലുകതണതുമപാപണനന സമനിതനി അഭനിപപായപപ്പെടുന.
അതനിനപാല്    ഭപാവനിയനില്   ഇതരന പനിഴവുകള ആവര്തനിക്കേപാതനിരനിക്കുവപാന് എലപാ
സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുന  കര്ശന  നനിര്കദ്ദേശന  നലണപമന്നഫ  സമനിതനി  ഭരണ
വകുപ്പുകകളപാടഫ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

നനിശനിത ഫതീസഫ ഈടപാക്കുന്നനില – പതനിവര്ഷന ലക്ഷേങ്ങളുപട വരുമപാന നഷ്ടന-കപാലനിക്കേറഫ  
സര്വ്വകലപാശപാല

കപാലനിക്കേറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  വനിവനിധ  പഠന  വകുപ്പുകളനില്  നടത്തുന്ന
ബനിരുദേപാനന്തര/ബനിരുദേ/എന.ബനി.എ/ലപാബഫ  ഫതീസുകള  സര്ക്കേപാര്  നനിശയനിചതനിലുന  വളപര
കുറഞ്ഞ നനിരക്കേനിലപാണഫ ഈടപാക്കേനിവരുന്നതഫ. അതുവഴനി ലക്ഷേക്കേണക്കേനിനഫ രൂപയുപട വരുമപാന
നഷ്ടമപാണുണപാകുന്നതഫ.   എന.ബനി.എ.  കകപാഴനിനഫ  40  സതീറ്റുകളനിലപായനി  പകവശനന  കനടുന്ന
വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന സര്ക്കേപാര് നനിശയനിച ഫതീസനികനക്കേപാള  4,000  രൂപ കുറചപാണഫ
ഈടപാക്കുന്നതഫ.  അതുവഴനി 2007-08 മുതല് 2011-12 വപര ആപക 28.8 ലക്ഷേന രൂപ നഷ്ടന
വന്നനിട്ടുണഫ.

സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  രജനിസ്റ്റര്  പചെയപപ്പെടുന്ന  മുഴുവന്  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന
ഇക്കൗടപാകക്കേണ  രജനികസഷന്  ഫതീസഫ,  കസപാര്ട്സഫ  അഫനിലനികയഷന് ഫതീസഫ,  യൂണനികവഴനിറനി
യൂണനിയന്  ഫതീസഫ,  പരതീക്ഷേപാ  ഫതീസഫ,  കകപാഴഫ  ഫതീസഫ  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  ഇനങ്ങളനിലുള്ള
ഫതീസുകളുപട ആപക ഡനിമപാനഫ കണക്കേപാക്കുകകയപാ ഡനിമപാനനിനനുസൃതമപായനി മുഴുവന് തുകയുന
വരവഫ  വകന്നപാപയന്നഫ  പരനികശപാധനിക്കുകകയപാ  ആവശഭ്യമപായ  രജനിസ്റ്ററുകള  സൂക്ഷേനിക്കുകകയപാ
പചെയ്യുന്നനില.  2011-12-ല് കസപാര്ട്സഫ  അഫനിലനികയഷന് ഫതീസഫ  പനിരനിപചടുതതനില്  48.29
ലക്ഷേന രൂപയുപട കുറവുണപായനി.  വര്ഷപാവര്ഷന വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന പനിരനിപചടുകക്കേണ
തുകകള  അകത  വര്ഷനതപന്ന  പനിരനിപചടുക്കേപാതതനിനപാല്  ലക്ഷേക്കേണക്കേനിനഫ  രൂപ
മുന്വര്ഷങ്ങളനില് നഷ്ടപപ്പെടനിട്ടുണഫ.

സര്വ്വകലപാശപാലയനില് അഫനിലനികയറഫ പചെയ സര്ക്കേപാര് എയ്ഡഡഫ, അണ് എയ്ഡഡഫ
വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  സപാപനങ്ങളനില്നനിനന  2010-11  മുതല്  2012-13  വപര  ഇക്കൗടപാകക്കേണ
ഫതീസനിനതനില്  ഉളപപ്പെടനിട്ടുള്ള  2.9  കകപാടനി  രൂപ,  ഡനിമപാനഫ  കളക്ഷേന്  രജനിസ്റ്റര്
സൂക്ഷേനിക്കേപാതതനിനപാല് നഷ്ടപപ്പെട്ടു.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.19]
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ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

320.  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന  ആരപാഞ.
ഒ.ബനി.സനി./ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭപാഗതനിൽപപ്പെടുന്ന  കുടനികളക്കേപായനി  ഗവണ്പമനനിൽനനിനന
ലഭനിക്കുന്ന ഗപാനഫ  കൃതഭ്യസമയതഫ  ലഭനിക്കേപാതതനിനപാൽ  ഫതീസഫ  കൃതഭ്യമപായനി  അടയ്ക്കുന്നതനിനഫ
കപാലതപാമസന  കനരനിടപാറുപണനന  കകപാകളജുകളുമപായനി  ബനപപ്പെടുകമ്പപാള  ഗവണ്പമനനിൽ
നനിനന  ഗപാനഫ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയഫ  ഫതീസഫ  നൽകപാപമന്ന  ഒഴുക്കേൻ  മറുപടനിയപാണഫ
ലഭനിക്കുന്നപതനന എന്നപാൽ കകപാകളജുകള എലപാ വനിദേഭ്യപാര്തനികളനിൽനനിനന യഥപാസമയന
ഫതീസഫ  പനിരനിപചടുക്കുനപണന്നപാണഫ  അറനിയുവപാൻ  കഴനിഞ്ഞപതനന  ഒ.ബനി.സനി./ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭപാഗതനിൽപപ്പെടുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികപളപാഴനിപകയുള്ള  മറഫ  വനിദേഭ്യപാര്തനികളുപട  ഫതീസഫ
യഥപാസമയന ലഭനിക്കേപാറുപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാൻസഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നൽകനി.

321.   പസ്തുത ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സര്വ്വകലപാശപാല സസതീകരനിച
നടപടനികള സനബനനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള കകപാകളജുകളനിൽനനിനന ലഭനികക്കേണ
കകപാഴഫ അഫനിലനികയഷൻ ഫതീസഫ കൃതഭ്യമപായനി ലഭനിക്കുനകണപാപയന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിക്കുന്നതനിനപായനി
ഒരു കമനിറനിപയ നനികയപാഗനിചനിട്ടുപണനന കമനിറനികകപാഴഫ അഫനിലനികയഷൻ ഫതീസനിനതനിപല
കുടനിശനിക  സനബനനിചഫ  പരനികശപാധനിചവരനികയപാപണനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാൻസഫ
ഓഫതീസര് മറുപടനി നൽകനി. 

322.  എന്നപാൽ  ഡനി.സനി.ബനി.  (ഡനിമപാനഫ,  കളക്ഷേൻ,  ബപാലൻസഫ)  കസ്റ്ററഫപമന്റുകള
യഥപാസമയന സമര്പ്പെനിക്കേപാതതുന കുടനിശനിക തുക ഒടുക്കേപാതതുമപായ സപാപനങ്ങളക്കുകമൽ
സര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവപര  നടപടനികപളപാനന  സസതീകരനിചനിടനിപലനന  പസ്തുത
സപാപനങ്ങളനിൽ പരനികശപാധന നടത്തുന്നതനിനഫ അകനസഷണ ടതീമനിപന രൂപതീകരനിചതലപാപത
നപാളനിതുവപര അകനസഷണന നടതനിയനിടനിപലനന അഫനിലനികയഷൻ  ഫതീസഫ  സനബനമപായ
ഡനി.സനി.ബനി.  നപാളനിതുവപര തയപാറപാക്കേനിയനിടനിപലനന സമനിതനി ചൂണനിക്കേപാണനിചകപ്പെപാള  2011-
12  സപാമ്പതനിക  വര്ഷതനിൽ  38-ഓളന  കകപാകളജുകളപാണഫ  ഡനി.സനി.ബനി.  കസ്റ്ററഫപമനഫ
ഹപാജരപാക്കേപാതനിരുന്നപതനന  പസ്തുത  കകപാകളജുകള  തുടര്  അഫനിലനികയഷനുകവണനി
സര്വ്വകലപാശപാലപയ  സമതീപനിക്കുകമ്പപാള  അവരുപട  അഫനിലനികയഷൻ  തടഞവചപാൽ
മപാത്രകമ  യഥപാസമയന  ഡനി.സനി.ബനി.  കസ്റ്ററഫപമനഫ  ഹപാജരപാക്കുകയുളപവനന  ഭരണ വകുപ്പെഫ
പസക്രടറനി അഭനിപപായപപ്പെട്ടു.

323.  2011-12  സപാമ്പതനിക  വര്ഷതനിപല  ഫതീസഫ  ഈടപാക്കേലുമപായനി  ബനപപ്പെട
ക്രമകക്കേടുകളക്കേഫ ഏഴഫ വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷവുന പരനിഹപാരന കപാണപാത സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
നനിരുതരവപാദേപരമപായ സമതീപനതനിൽ കടുത ആശങ കരഖപപ്പെടുതനിയ സമനിതനി നനിശനിത
ഫതീസഫ  യഥപാസമയന  പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിൽ  വതീഴ്ചവരുതനിയ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഉകദേഭ്യപാഗസരുപട  കപരനിൽ ലയബനിലനിറനി  ഫനികഫ  പചെയ്യുന്നതനിനഫ  തതീരുമപാനനിചനിരുനപവങനിൽ
പസനത വനിഷയതനിൽ പരനിഹപാരമുണപാകുമപായനിരുനപവന്നഫ അഭനിപപായപപ്പെടുകയുന പചെയ്തു.
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324.  സമനിതനിയുപട വനിമര്ശനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ സനിൻഡനികക്കേറനിപന അറനിയനിക്കുന്ന
തപാപണനന  മൂന്നഫ  മപാസങ്ങളക്കുള്ളനിൽ പസ്തുത ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  പരനിഹരനിചഫ  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെഫ  മുകഖന  സമനിതനിക്കേഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കുന്നതപാപണനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാൻസഫ ഓഫതീസര് ഉറപ്പെഫ നൽകനി. 

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

325.  കപാലനിക്കേറഫ സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ അഫനിലനികയറഫ പചെയനിരനിക്കുന്ന വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ
സപാപനങ്ങളനിൽനനിനന  ഫതീസഫ  ഇനതനിൽ  ഈടപാകക്കേണതപായ  തുക  യഥപാസമയന
പൂര്ണ്ണമപായനി  ഈടപാക്കേപാതതനിനപാൽ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  വലനിയ  സപാമ്പതനികനഷ്ടന
സനഭവനിചതപായനി സമനിതനിക്കേഫ കബപാദ്ധഭ്യമപാകുന. ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിപന അടനിസപാനതനില്
കകപാകളജുകളനില്നനിനന  ലഭനികക്കേണ  കകപാഴഫ  അഫനിലനികയഷന്  ഫതീസഫ  കൃതഭ്യമപായനി
പനിരനിപചടുക്കുനകണപാപയന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിക്കുന്നതനിനപായനി  ഒരു കമനിറനിപയ നനികയപാഗനിചനിട്ടുപണന്നഫ
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്  മറുപടനി  നൽകനിയനിരനിക്കുന. എന്നപാൽ  ഡനി.സനി.ബനി.
കസ്റ്ററഫപമന്റുകള  യഥപാസമയന  സമര്പ്പെനിക്കേപാതതുന  കുടനിശനിക  തുക  ഒടുക്കേപാതതുമപായ
സപാപനങ്ങളക്കുകമൽ  സര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവപര  നടപടനികപളപാനന
സസതീകരനിചനിടനിപലനന  പസനത  സപാപനങ്ങളനിൽ  പരനികശപാധന  നടത്തുന്നതനിനപായനി
അകനസഷണ സനഘപത  രൂപതീകരനിചതലപാപത  നപാളനിതുവപര  അകനസഷണന  നടതനിയനിടനിപലനന
അഫനിലനികയഷൻ  ഫതീസഫ  സനബനമപായ  ഡനി.സനി.ബനി.  നപാളനിതുവപര  തയപാറപാക്കേനിയനിടനിപലനന
സമനിതനി നനിരതീക്ഷേനിക്കുന. 

326.  2011-12  സപാമ്പതനിക  വര്ഷതനിൽ  38-ഓളന  കകപാകളജുകളപാണഫ  ഡനി.സനി.ബനി.
കസ്റ്ററഫപമനഫ  ഹപാജരപാക്കേപാതനിരുന്നതഫ  എന്നതനിനപാല്  പസ്തുത  കകപാകളജുകള
തുടര്അഫനിലനികയഷനുകവണനി  സര്വ്വകലപാശപാലപയ  സമതീപനിക്കുകമ്പപാള  അവരുപട
അഫനിലനികയഷൻ  തടഞവയ്ക്കുന്നതുളപപ്പെപടയുള്ള  നടപടനികള  സസതീകരനിപചങനില്   മപാത്രകമ
പസ്തുത പശന പരനിഹരനിക്കേപപ്പെടുകയുളപവന്ന  ഭരണ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനിയുപട അഭനിപപായകതപാടഫ
സമനിതനി പൂര്ണ്ണമപായുന കയപാജനിക്കുന.

327.  2011-12 സപാമ്പതനിക വര്ഷതനിപല ഫതീസഫ ഈടപാക്കേലുമപായനി ബനപപ്പെട
ക്രമകക്കേടുകളക്കേഫ  ഏഴഫ  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷവുന  പരനിഹപാരന  കപാണപാത
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട നനിരുതരവപാദേപരമപായ സമതീപനതനിൽ സമനിതനി കടുത ആശങ
കരഖപപ്പെടുത്തുന.  നനിശനിത ഫതീസഫ  യഥപാസമയന പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിൽ വതീഴ്ചവരുതനി
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ   സപാമ്പതനികനഷ്ടതനിനഫ  ഇടവരുതനിയ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഉകദേഭ്യപാഗസരുപട  കപരനില്  ബപാധഭ്യത  ചുമതനിയനിരുനപവങനില്  ഭപാവനിയനില്  ഇതരന
വതീഴ്ചകള ആവര്തനിക്കേപാതനിരനിക്കുപമന്നഫ  സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.  പസ്തുത ഓഡനിറഫ
തടസ്സതനികന്മേലുള്ള  സമനിതനിയുപട  അതൃപ്തനി  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  സനിന്ഡനികക്കേറനിപന
കബപാധഭ്യപപ്പെടുതനി  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  പരനിഹരനിചഫ  2  മപാസതനിനകന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ
മുകഖന റനികപ്പെപാര്ടഫ ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.
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ഓഡനിറഫ ഖണനിക

വനിദൂര വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ കകന്ദ്രന-ഫതീസനിനതനില് 1.4 കകപാടനി രൂപ പനിരനിപചടുക്കേപാന് ബപാക്കേനി-
കകരള സര്വ്വകലപാശപാല

കകരള  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  വനിദൂര  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  കകന്ദ്രന  ബനിരുദേ/ബനിരുദേപാനന്തര
തലങ്ങളനിലപായനി  ഒകടപറ  കകപാഴ്സുകള  നടത്തുനണഫ.  എന്നപാല്  ഫതീസുകള  യഥപാസമയന
പനിരനിപചടുക്കുന്നതനികനപാ  സമയപരനിധനി  കഴനിഞ്ഞഫ  പനിഴ  ഇക്കൗടപാക്കുന്നതനികനപാ  ഫലപദേമപായ
സനവനിധപാനങ്ങള  നടപ്പെനിലപാക്കേനിയനിടനില.  2011-12-പല  കണക്കേനുസരനിചഫ  1,27,82,717
രൂപയപാണഫ  ഇക്കൗയനിനതനില് കുടനിശനികയുള്ളതഫ.  ഫതീസഫ  യഥപാസമയന  പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിനഫ
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുപട  ഭപാഗത്തുനനിനള്ള  ശ്രദ്ധക്കുറവഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
സപാമ്പതനിക തപാല്പരഭ്യങ്ങപള പതനികൂലമപായനി ബപാധനിക്കുന.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.19.1.1]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

328.   കകരള  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  കതീഴനിലുള്ള  വനിദൂര  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  കകന്ദ്രങ്ങളനിൽ
നനിനന  യഥപാസമയന  ഫതീസഫ  പനിരനിക്കുന്നതനിനഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുപട
ഭപാഗത്തുനനിനന  വതീഴ്ച  സനഭവനിചനിരുനപവനന  2011-12  സപാമ്പതനിക  വര്ഷപത
കണക്കേനുസരനിചഫ  1,27,82,717  രൂപ  ഈയനിനതനിൽ  കുടനിശനികയുപണനമുള്ള  ഓഡനിറഫ
പരപാമര്ശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

329.   സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  വനിദൂര  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  കകന്ദ്രങ്ങളനിൽനനിനന  കകപാഴ്സുകള
പൂര്തനിയപാക്കേനിയതുന  ഫതീസഫ  കുടനിശനിക  വരുതനിയതുമപായ  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനിൽനനിനന
സര്ടനിഫനിക്കേറ്റുകള വപാങ്ങുവപാൻ വരുന്ന അവസരതനിൽ പസ്തുത തുക ഈടപാക്കുനപണനന
വനിദൂര  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  കകന്ദ്രങ്ങളനിൽ  കകപാഴ്സുകളക്കേഫ  കചെര്ന്നകശഷന  പൂര്തനിയപാക്കേപാപത
ഇടയ്ക്കുവചഫ  പനിരനിഞകപപാകുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനിൽനനിനമുള്ള  ഫതീസഫ  കുടനിശനികയപാണഫ
മുഖഭ്യമപായുന  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സതനിനഫ  കപാരണമപാക്കേനിയനിരനിക്കുന്നപതനന  കകപാഴ്സുകള
പൂര്തനിയപാക്കേപാപത പനിരനിഞകപപാകുന്ന കുടനികള ടനി.സനി. വപാങ്ങുവപാൻ വന്നപാൽ മപാത്രകമ ഫതീസഫ
കുടനിശനിക  ഈടപാക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുകയുളപവനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാര്  (ഇൻ-
ചെപാര്ജഫ) മറുപടനി നൽകനി.

330.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  കണപക്കേടുപ്പെനിനപായനി  ഉപകയപാഗനിച  കസപാഫഫ പവയറനിപന
അപപാകതമൂലമപാണഫ  ഇത്രയുന  ഭതീമമപായ  ഒരു  തുക  (₹  1,27,82,717)  കുടനിശനികയപായനി
കണക്കേപാക്കേപപ്പെടപതനന  എന്നപാൽ  പനിന്നതീടഫ  ശപാസ്ത്രതീയമപായനി  തയപാറപാക്കേനിയ  കണക്കുകള
പകപാരന  വനിദൂര  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  കകന്ദ്രങ്ങളനിപല  വപാടക  കുടനിശനിക  നനിലവനിൽ  20,86,445  രൂപ
മപാത്രമപാപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാര് (ഇൻ-ചെപാര്ജഫ)  സമനിതനിപയ കബപാധനിപ്പെനിച.
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331.  കകപാഴ്സുകളക്കേഫ കചെര്ന്നകശഷന ഇടയ്ക്കുവചഫ പനിരനിഞകപപാകുന്ന കുടനികളുപട ഫതീസഫ
കനിടപാനുള്ളതപായനി സര്വ്വകലപാശപാലയുപട കണക്കേനിൽ കരഖപപ്പെടുത്തുന്ന പതറപായ രതീതനിയപാണഫ
പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സതനിനഫ  വഴനിവചപതന്നഫ  സനസപാന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടര്
ചൂണനിക്കേപാണനിചകപ്പെപാള ടനി.സനി.യുന സര്ടനിഫനിക്കേറ്റുന  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട പക്കേലപായതനിനപാൽ
നനിയമപരമപായനി  കുടനികള  പനിരനിഞകപപായനി എന്നഫ  പറയുവപാൻ  സപാധനിക്കുകയനിപലനന
 ഡനിസ് കണനിനന്യൂ  പചെയ്യുന്നതനിനപായനി  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  അകപക്ഷേ  നൽകപാതനിടകതപാളന
അവര് തുടരുന്നതപായനി മപാത്രകമ  കണക്കേപാക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുകയുളപവനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാര് (ഇൻ-ചെപാര്ജഫ) മറുപടനി നൽകനി. 

332.   വനിദൂരവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ കകന്ദ്രങ്ങളനിൽ കകപാഴ്സുകളക്കേഫ  കചെരുന്ന വനിദേഭ്യപാര്തനികളനിൽ
ഭൂരനിഭപാഗവുന നനിര്ധന കുടുനബങ്ങളനിൽ നനിനള്ളവരപായതനിനപാൽ അവകരപാടഫ മൂന്നഫ വര്ഷപത
അഥവപാ  അഞഫ  വര്ഷപത  കകപാഴഫ  ഫതീസഫ  ഒരുമനിചടയ്ക്കുവപാൻ  ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നതഫ
പപാകയപാഗനികമപലന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി പസ്തുത വനിഷയതനിൽ ടനി.സനി.യുന സര്ടനിഫനിക്കേറ്റുന
വപാങ്ങുവപാൻ  വരുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനിൽനനിനന  ഫതീസഫ  കുടനിശനിക  ഈടപാക്കുന്നതപായ
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  രതീതനി  മപാത്രകമ  നനിലവനിൽ  പപാകയപാഗനികമപായനി  നടപ്പെനിലപാക്കുവപാൻ
സപാധനിക്കുകയുളപവന്നഫ വനിലയനിരുതനി. 

333.  പസനത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
ഭപാഗത്തുനനികന്നപാ ഫതീസഫ  പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിനപായനി ഉതരവപാദേപപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള സ്കൂള ഓഫഫ
ഡനിസ്റ്റനഫ എഡന്യൂകക്കേഷൻ  ഡയറക്ടറുപട ഓഫതീസനിപന ഭപാഗത്തുനനികന്നപാ മനപ്പൂര്വ്വമപായ വതീഴ്ച
സനഭവനിചതപായനി പറയുവപാൻ സപാധനിക്കുകയനിപലനന ഫതീസഫ കുടനിശനികമൂലന നഷ്ടന സനഭവനിച
എന്നഫ പറയുന്നതനികനക്കേപാള ഒരു വരുമപാന കുറവപായനി മപാത്രകമ ഇതനിപന കണക്കേപാക്കുവപാൻ
സപാധനിക്കുകയുളപവനന  അഭനിപപായപപ്പെട  സമനിതനി  സര്വ്വകലപാശപാല  നൽകനിയ
വനിശദേതീകരണന  കണക്കേനിപലടുത്തുന  ടനി.സനി.  നൽകുകമ്പപാഴുന  ഒറനിജനിനൽ  സര്ടനിഫനിക്കേറ്റുകള
തനിരനിപക  നൽകുകമ്പപാഴുന  കുടനിശനിക  ഈടപാക്കേനിവരനികയപാപണനള്ള  ഭരണവകുപ്പെനിപന
മറുപടനിയുപട അടനിസപാനതനിലുന പസനത ഓഡനിറഫ തടസ്സന ഒഴനിവപാക്കുവപാൻ നനിര്കദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

334.  ഓഡനിറഫ തടസ്സവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട ഭപാഗത്തുനനികന്നപാ
ഫതീസഫ  പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിനപായനി  ഉതരവപാദേപപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള  സ്കൂള  ഓഫഫ  ഡനിസ്റ്റനഫ
എഡന്യൂകക്കേഷൻ  ഡയറക്ടറുപട  ഓഫതീസനിപന  ഭപാഗത്തുനനികന്നപാ  മനപ്പൂര്വ്വമപായ  വതീഴ്ച
സനഭവനിചതപായനി കണക്കേപാക്കുവപാൻ സപാധനിക്കുകയനിപലനന ഫതീസഫ കുടനിശനികമൂലന നഷ്ടന
സനഭവനിച  എന്നഫ  പറയുന്നതനികനക്കേപാള  ഒരു  വരുമപാന  കുറവപായനി  മപാത്രകമ  ഇതനിപന
കണക്കേപാക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുകയുളപവനന   സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.  പസ്തുത
വനിഷയതനില്  സര്വ്വകലപാശപാല  നല്കനിയ  വനിശദേതീകരണന  കണക്കേനിപലടുത്തുന  ഭരണ
വകുപ്പെനിപന  മറുപടനിയുപട  അടനിസപാനതനിലുന  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  നതീക്കുവപാന്  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.
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ഓഡനിറഫ ഖണനിക

നനിശനിത ഫതീസഫ ഇക്കൗടപാക്കുന്നനില-പതനിവര്ഷന ലക്ഷേങ്ങളുപട വരുമപാന നഷ്ടന-
ഫനിഷറതീസഫ സര്വ്വകലപാശപാല

31-1-2013  വപര  ഫതീസനിനതനില്  39,45,993  രൂപ  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന
സര്വ്വകലപാശപാല ഇക്കൗടപാക്കേനിയനിട്ടുണഫ. ഫതീസനിനതനില് പനിരനിക്കുന്ന തുക സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
മറ്റു  തനതുവരുമപാനങ്ങകളപാപടപാപ്പെന  ബപാങഫ  അക്കേക്കൗണനില്  നനികക്ഷേപനിക്കുന.  ഇപകപാരന
പനിരനിപചടുക്കുന്ന  തുക  യഥപാവനിധനി  ഫതീ  കളക്ഷേന്  രജനിസ്റ്ററനില്  കരഖപപ്പെടുത്തുകകയപാ
നനിയന്ത്രണപാധനികപാരനികള പരനികശപാധനിചഫ  കൃതഭ്യത ഉറപ്പെപാക്കുകകയപാ പചെയ്യുന്നനില.  ഫതീസനിപന
വനിവരന  ഫനിനപാന്സഫ  പസക്ഷേനനില്  ആര്.ഡനി.ആറനില്  കരഖപപ്പെടുത്തുന.  കമല്വനിവരന
കരഖപപ്പെടുത്തുന്നതനിനഫ  ഫതീ  കളക്ഷേന്  രജനിസ്റ്റര്  പരനിപപാലനിക്കുന്നനില.  പസ്തുത  രജനിസ്റ്ററനിപന
അഭപാവതനില്  ഫതീസനിനതനില്  ലഭനികക്കേണ  തുക  യഥപാസമയന  പൂര്ണ്ണമപായുന
ഇക്കൗടപാക്കുനകണപാപയന്നഫ പരനികശപാധനിക്കുവപാന് സപാധനിക്കുന്നനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.19.2]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

335.  പസ്തുത ഒപാഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന
ആരപാഞ്ഞതനിപനത്തുടര്ന്നഫ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട ആരനഭഘടതനില് ഫതീസഫ കളക്ഷേന് രജനിസ്റ്റര്
സൂക്ഷേനിചനിരുന്നനിപലനന  എന്നപാല്  നനിലവനില്  ഫതീസഫ  കളക്ഷേന്  രജനിസ്റ്റര്  എഴുതനി
സൂക്ഷേനിക്കുനപണനന  വനിദേഭ്യപാര്തനികള  ഫതീസഫ  അടച  രസതീതഫ  കപാണനിചപാല്  മപാത്രകമ
കപാസ്സനില്  ഇരനിക്കുന്നതനിനഫ  അനുവദേനിക്കേപാറുളപവനന  അതനിനപാല്  ഫതീസഫ  അടയപാത
സപാഹചെരഭ്യന നനിലവനില് ഉണപാകുന്നനിപലനമുള്ള സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഒപാഫതീസറുപട
മറുപടനി സമനിതനി  അനഗതീകരനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

336.   സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  ആരനഭഘടതനില്  ഫതീസഫ  കളക്ഷേന്  രജനിസ്റ്റര്
സൂക്ഷേനിചനിരുന്നനിപലനന എന്നപാല് നനിലവനില് പസ്തുത രജനിസ്റ്റര് എഴുതനി സൂക്ഷേനിക്കുനപണനന
വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന  കൃതഭ്യമപായനി  ഫതീസഫ  പനിരനിപചടുക്കുനപണനമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  മറുപടനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

314/2021.
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ഓഡനിറഫ ഖണനിക

നനിശനിത ഫതീസഫ ഇക്കൗടപാക്കുന്നനില-പതനിവര്ഷന ലക്ഷേങ്ങളുപട വരുമപാന നഷ്ടന- കകരള
കപാര്ഷനിക സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഉതരവഫ നമ്പര് Acad/B2/2347/04/തതീയതനി 15-6-1987 പകപാരന,
2007  മുതലുള്ള  ടന്യൂഷന്/പരതീക്ഷേപാ  ഫതീസുകളനില്  പതനിവര്ഷന  10%  വര്ദ്ധനവഫ
വരുത്തുകയുണപായനി.  2011  അഡനിഷന്  വപരയുന  ഇക്കൗ  വര്ദ്ധന  തുടര്ന.  എന്നപാല്
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  എകനികന്യൂടതീവഫ  കമനിറനി  ഇക്കൗ രതീതനി  പുനനഃപരനികശപാധനിക്കുകയുന ഫതീസഫ
ഘടന മുഴുവനുന കകരള പവറനിനറനി  സര്വ്വകലപാശപാലയനികലതനിനഫ  സമപാനമപായനി പുതുക്കുവപാന്
തതീരുമപാനപമടുതഫ ഉതരവപാകുകയുന പചെയ്തുപവങനിലുന (Extract of minutes of 491st Executive
Committee  held  on  8-5-2012   and  Order  NO.  Acad/B2/38920/11  dated  6-6-2012),ടനി
ഉതരവഫ  ബഹു.  പപവസഫ  ചെപാന്സലറുപട  നനിര്കദ്ദേശപകപാരന  തപാല്ക്കേപാലനികമപായനി
മരവനിപ്പെനിക്കുകയുണപായനി.  തുടര്ന്നഫ  19-6-2012-പല  492-ാം  എകനികന്യൂടതീവഫ  കമനിറനി,
ബനിരുദേതല കകപാഴഫ  ഫതീസഫ  6,000  രൂപയപായുന ബനിരുപാനന്തര ബനിരുദേ/പനി.എചഫ.ഡനി.  കകപാഴഫ
ഫതീസഫ 8 ,000 രൂപയപായുന നനിജപപ്പെടുതനി.

സര്വ്വകലപാശപാലയുപട   അക്കേപാദേമനികഫ  വനിഭപാഗതനില്നനിനന  ലഭഭ്യമപാക്കേനിയ  വനിവരങ്ങള
പകപാരന,  ഒരു ഗകവഷണ കകന്ദ്രന ഉളപപ്പെപടയുള്ള എലപാ അദ്ധഭ്യയന കകന്ദ്രങ്ങളനിലുന ഫതീസുകള
സനബനനിക്കുന്ന ഡനി.സനി.ബനി. തയപാറപാക്കുകയുന അവ പനിരനിപചടുക്കുകയുന പചെയ്യുന. എന്നപാല് 7
കകന്ദ്രങ്ങളനികലയുന ഡനിമപാനഫ വനിവരങ്ങള കസ്റ്ററഫപമനനില് ഉളപപ്പെടുതനിയനിടനില.  മുഖഭ്യ ആവര്തന
വരവുകളനില്  ഒന്നപായ  ഫതീസഫ  സനബനനിച  ഡനി.സനി.ബനി.  കൃതഭ്യമപായ  അക്കേക്കൗണനിനഗഫ
മപാനദേണങ്ങള പകപാരന  തയപാറപാക്കുന്നനിപലനന  വനിവനിധ  കകന്ദ്രങ്ങളനിപല  ഫതീസഫ  ഇനതനിപല
വരവനിപന  ആപക  തുക  മപാത്രന  കണക്കേപാക്കേനിയപാണഫ  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള
തയപാറപാക്കേപാറുള്ളപതനന  2007 -08  വപര  പുറപപ്പെടുവനിച  എലപാ  വപാര്ഷനിക  ഓഡനിറഫ
റനികപ്പെപാര്ട്ടുകളനിലുന  നനിരതീക്ഷേനിചനിട്ടുള്ളതപാണഫ.  ഫതീസഫ  കുടനിശനിക  സനബനനിചഫ  വഭ്യക്തമപായ
വനിശദേതീകരണന സര്വ്വകലപാശപാല നല്കനിയനിട്ടുമനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഒപാഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.19.3]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

337.   കകരള  കപാർഷനിക  സർവ്വകലപാശപാല  ഫതീസഫ  സനബനമപായ  ഡനി.സനി.ബനി.
കൃതഭ്യമപായ  അക്കേക്കൗണനിനഗഫ  മപാനദേണങ്ങള  പകപാരന  തയപാറപാക്കുന്നനിപലനന  വനിവനിധ
അദ്ധഭ്യയന  കകന്ദ്രങ്ങളനിപല  ഫതീസഫ  ഇനതനിപല  വരവനിപന  ആപക  തുക  മപാത്രന
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കണക്കേപാക്കേനിയപാണഫ  വപാർഷനിക  കണക്കുകള  തയപാറപാക്കുന്നപതനന  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി
സർവ്വകലപാശപാലയഫ കതീഴനിലുള്ള എലപാ കകപാകളജുകളനിലുന ഫതീസഫ സനബനമപായ ഡനി.സനി.ബനി.
കൃതഭ്യമപായനി  തയപാറപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ  സർവ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതകരപാടഫ നനിർകദ്ദേശനിച. 

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

338.  കകരള  കപാർഷനിക  സർവ്വകലപാശപാല  ഫതീസഫ  സനബനമപായ  ഡനി.സനി.ബനി.
കൃതഭ്യമപായ  അക്കേക്കൗണനിനഗഫ  മപാനദേണങ്ങള  പകപാരന  തയപാറപാക്കുന്നനിപലനന  വനിവനിധ
അദ്ധഭ്യയന  കകന്ദ്രങ്ങളനിപല  ഫതീസഫ  ഇനതനിപല  വരവനിപന  ആപക  തുക  മപാത്രന
കണക്കേപാക്കേനിയപാണഫ  വപാർഷനിക  കണക്കുകള  തയപാറപാക്കുന്നപതനന  സമനിതനി
നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  സർവ്വകലപാശപാലയ്ക്കുകതീഴനിലുള്ള  എലപാ  കകപാകളജുകളനിലുന  ഫതീസഫ
സനബനമപായ  ഡനി.സനി.ബനി.  കൃതഭ്യമപായനി  തയപാറപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ   സമനിതനി നനിർകദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

നനിശനിത ഫതീസഫ ഇക്കൗടപാക്കുന്നനില-പതനിവര്ഷന ലക്ഷേങ്ങളുപട വരുമപാന നഷ്ടന-
മഹപാതപാഗപാനനി  സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല വനിവനിധ കസവനങ്ങളക്കുള്ള ഫതീസുകള,  പചെലപാന്,  ഡനിമപാനഫ
ഡപാഫഫ എന്നനിവയപായനി ഫ്രണഫസഫ ജനകസവന കകന്ദ്രങ്ങള വഴനി ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസറുപട
അക്കേക്കൗണനില്  അടയ്ക്കുന.  പരതീക്ഷേ,  റതീവപാലന്യൂകവഷന്,  സര്ടനിഫനിക്കേറ്റുകള  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
ഫതീസുകള പചെലപാന് വഴനിയുന സസപാശ്രയ സപാപനങ്ങളനിപല വനിദേഭ്യപാര്തനിക്കുള്ള ടന്യൂഷന് ഫതീ,
മറഫ  ഫതീസുകള  എന്നനിവ  ഡനിമപാനഫ  ഡപാഫപായുമപാണഫ  അടയ്ക്കുന്നതഫ.  ഫതീസനിനങ്ങളുപട
ഡനിമപാനഫ/കളക്ഷേന് രജനിസ്റ്ററുകള സര്വ്വകലപാശപാലയനില് പരനിപപാലനിക്കുന്നനില.  ആയതനിനപാല്
ഫതീസനിനങ്ങളുപട ഡനി.സനി.ബനി. പത്രനികയുന തയപാറപാക്കുന്നനില.

[കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.19.4]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

339.   എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാല  വനിവനിധ  ഫതീസനിനങ്ങളുപട  ഡനിമപാനഫ/കളക്ഷേന്
രജനിസ്റ്ററുകള സര്വ്വകലപാശപാലയനില് പരനിപപാലനിക്കുന്നനില എന്ന ഓഡനിറഫ  തടസ്സപതക്കുറനിചഫ
സമനിതനി ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല വനിവനിധ കസവനങ്ങളക്കുള്ള ഫതീസുകള
പചെലപാന്,  ഡനിമപാനഫ  ഡപാഫഫ  എന്നനിവയപായനി  ഫ്രണഫസഫ  ജനകസവന  കകന്ദ്രങ്ങള  വഴനി
ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസറുപട  അക്കേക്കൗണനിലപാണഫ  അടയ്ക്കുന്നപതനന  ഫതീസഫ  ലഭനിചതനിനുകശഷന
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മപാത്രമപാണഫ വനിവനിധ കസവനങ്ങള ലഭഭ്യമപാക്കുന്നപതനന ഫതീസഫ സനബനനിച ഡനി.സനി.ബനി./ഫതീ
ഫണഫ രജനിസ്റ്ററുകള സൂക്ഷേനിക്കുനപണനന ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് അറനിയനിച.

340.   എന്നപാല്  ജനകസവന  കകന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനന  ഒരുമനിചഫ  ലഭനിക്കുന്ന  തുകയുപട
വനിശദേപാനശങ്ങപളക്കുറനിചഫ അറനിയുന്നതനിനഫ നനിലവനില് സര്വ്വകലപാശപാലയനില് സനവനിധപാനമനില
എന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി  സര്വ്വകലപാശപാല  അടനിയന്തരമപായനി  ഓണ്കലന്  കപപമനഫ
സനവനിധപാനതനികലയഫ  മപാറണപമന്നഫ  നനിര്കദ്ദേശനിച.   2017  നവനബര്  1  മുതല്  നനിലവനില്
വരുന്ന  രതീതനിയനില്  ഓണ്കലന്  കപപമനഫ  സനവനിധപാനന  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള
ശ്രമതനിലപാപണനന അതനിനുള്ള കസപാഫഫ പവയര് തയപാറപാക്കേനി  വരനികയപാപണനന എന.ജനി.
സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് അറനിയനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

341.  സർവ്വകലപാശപാലയനിപല വനിവനിധ  കസവനങ്ങളക്കുള്ള ഫതീസുകള പചെലപാന്,
ഡനിമപാനഫ  ഡപാഫഫ  എന്നനിവയപായനി ഫ്രണഫസഫ ജനകസവന കകന്ദ്രങ്ങള വഴനി ഫനിനപാന്സഫ
ഓഫതീസറുപട  അക്കേക്കൗണനിലപാണഫ  അടയ്ക്കുന്നപതനന  ഫതീസഫ  ലഭനിചതനിനുകശഷന
മപാത്രമപാണഫ  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ലഭഭ്യമപാക്കുന്നപതനന  ഫതീസഫ  സനബനനിച
ഡനി.സനി.ബനി./ഫതീ  ഫണഫ  രജനിസ്റ്ററുകള  സൂക്ഷേനിക്കുനപണനന ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസർ
അറനിയനിചപവങനിലുന  ജനകസവന  കകന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനന  ഒരുമനിചഫ  ലഭനിക്കുന്ന  തുകയുപട
വനിശദേപാനശങ്ങപളക്കുറനിചഫ  അറനിയുന്നതനിനഫ  നനിലവനില്  സർവ്വകലപാശപാലയനില്
സനവനിധപാനമനിപലന്നഫ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന. ആയതനിനപാല്  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്
അടനിയന്തരമപായനി  ഓണ്പപലന്  കപപമനഫ സനവനിധപാനന  നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള
സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

സര്ക്കേപാര് ഉതരവനിനഫ വനിരുദ്ധമപായനി ഫതീസനിളവഫ നല്കനി- ലക്ഷേങ്ങളുപട  നഷ്ടന-കണ്ണൂര്
സര്വ്വകലപാശപാല

ജനിലപാ  പടനികജപാതനി  വനികസന  ഓഫതീസറുപട  13-9-2007-പല  സനി3/18505/2000
നമ്പര്  കതനില്  തപാപഴ  പറയുന്ന  കകപാഴ്സുകളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ
ഒ.ബനി.സനി./എസഫ.ഇ.ബനി.സനി./പക.പനി.സനി.ആര്.  പദ്ധതനികളനിലുള്ള  സപാമ്പതനിക  സഹപായന
നല്കുന്നതപലന്നഫ വഭ്യക്തമപാക്കേനിയനിട്ടുണഫ.

1. എന.സനി.എ.

2. എന.എസഫ.സനി. ജനികയപാഗഫനി

3. എന.ബനി.എ.



141

4. എന.എസഫ.സനി. ഫനിസനികഫ

5. പപമകക്രപാബകയപാളജനി

6. ബകയപാപടകകപാളജനി

7. എന.എ. അപപപഡഫ ഇക്കേകണപാമനികഫ

8. എല്.എല്.ബനി.

എന്നപാല്  ഫതീ  ഫണഫ  രജനിസ്റ്ററുകള  പരനികശപാധനിചകപ്പെപാള  ഇക്കൗ  കകപാഴ്സുകളനില്  പഠനിച
വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കുന  ഫതീസനിളവഫ  നല്കനിയതപായനി  കപാണപാന്  കഴനിഞ.  ഇതനില്
ബകയപാപടകകപാളജനി, സ്കൂള ഓഫഫ ലതീഗല് സ്റ്റഡതീസഫ, അപപപഡഫ ഇക്കേകണപാമനികഫ എന്നനിവയുപട
രജനിസ്റ്ററുകള  വനിശദേമപായ  പരനികശപാധനയഫ  വനികധയമപാക്കേനിയതനില്  തപാപഴപ്പെറയുന  പകപാരന
30,25,930 രൂപയുപട വരുമപാന നഷ്ടന സര്വ്വകലപാശപാലയഫ ഉണപായതപായനി കപാണുന.

കകപാഴഫ തുക

എന.എസഫ.സനി. പപമകക്രപാബകയപാളജനി 
& ബകയപാപടകകപാളജനി

3,82,545.00

സ്കൂള ഒപാഫഫ ലതീഗല് സ്റ്റഡതീസഫ 21,83,685.00

അപപപഡഫ ഇക്കേകണപാമനികഫ 4,59,700.00

ആപക 30,25,930.00

22  വകുപ്പുകളനിപല  എസഫ.ഇ.ബനി.സനി./ഒ.ബനി.സനി.  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  2009-10  മുതല്
പക.പനി.സനി.ആര്.  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളക്കേഫ  അര്ഹതയുള്ളതപായനി
15-2-2010-പല  ജനി.ഒ.  (എന.എസഫ.)  നമ്പര്  15/പ.ജ./പ.വ.വനി.വ.  ഉതരവനില്  വഭ്യക്തമപാക്കേനിയനിട്ടുണഫ.
2008-09 വപര കമല്പ്പെറഞ്ഞ 8 കകപാഴ്സുകളക്കേഫ ഫതീസനിളവഫ നല്കനിയ നടപടനി പുനനഃപരനികശപാധനികക്കേണതുന
കുടനിശനിക തുക മുഴുവനുന പനിരനിപചടുതഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫണനില് വരവുവയ്കക്കേണതുമപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓ  ഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.19.5]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

342.   പസനത ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  പരനിഗണനിച കവളയനില് സര്വ്വകലപാശപാലയനില്
മപറലപാ  കകപാഴ നകളനിലുന  പഠനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  ഒ.ബനി.സനി./എസഫ.ഇ.ബനി.സനി/
പക.പനി.സനി.ആര്.  പദ്ധതനികളനിലുള്ള  സപാമ്പതനിക  സഹപായന  ലഭനിക്കുനപണനന
പരപാമര്ശവനികധയമപായ  എടഫ  കകപാഴ നകളുന  പുതനിയ  കകപാഴ നകളപായതനിനപാല്  അവയഫ  ഫതീസഫ



142

നനിരക്കേഫ  വളപര  കൂടുതലപാപണനന,  പസ്തുത  കകപാഴ്സുകളക്കേഫ  മപാത്രന  ഫതീസനിളവഫ
നനികഷധനിക്കുന്നതഫ  ശരനിയപായ  നടപടനിയപലനന,  ജനിലപാ  പടനികജപാതനി  ഓഫതീസറുപട  പസ്തുത
തതീരുമപാനതനിപനതനിപര  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല പസ്തുത  കകപാഴ്സുകളനില്  പഠനിക്കുന്ന
വനിദേഭ്യപാര്തനികള  സമരന  പചെയ  സപാഹചെരഭ്യതനിലപാണഫ  ബനപപ്പെട  വകുപ്പെഫ  കമധപാവനികള
ഫതീസനിളവഫ  അനുവദേനിചപതനന  നഷ്ടത്തുക  ടതീകചഴനിപന  പക്കേല്നനിനന  ഈടപാക്കുന്നതനിനുള്ള
ശ്രമമപാണഫ  നനിലവനില്  നടനപകപാണനിരനിക്കുന്നപതനന  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാര്
സമനിതനിപയ അറനിയനിച.

343.  പസ്തുത വനിഷയന സനബനനിചഫ സമനിതനി ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനികയപാടഫ
അഭനിപപായന  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  ഫതീസനിളവഫ  നല്കകപണന്ന  പടനികജപാതനി  വനികസന
വകുപ്പെനിപന  നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  പവര്തനിക്കുകയുന  അതനിലൂപട
30  ലക്ഷേതനില്പ്പെരന  രൂപയുപട  വരുമപാന  നഷ്ടമുണപാകുകയുന  പചെയതതപാണഫ  ഓഡനിറഫ
തടസ്സതനിനഫ  കപാരണമപായപതനന  മപറലപാ  കകപാഴ്സുകളനിലുന  പഠനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ
ലഭനിക്കുന്ന  ഫതീസനിളവഫ  പസ്തുത  എടഫ  കകപാഴ്സുകളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കുന
ലഭനിക്കുവപാന് അര്ഹതയുപണനന അതനിനപാല്തപന്ന പടനികജപാതനി വനികസന വകുപ്പെഫ പസ്തുത
തുക സര്വ്വകലപാശപാലയഫ റതീ-ഇനകബഴഫ പചെയണമപായനിരുനപവനന ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ
പസക്രടറനി വഭ്യക്തമപാക്കേനി.

344.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  മപറലപാ  കകപാഴ്സുകളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കുന
ഒ.ബനി.സനി./എസഫ.ഇ.ബനി.സനി./പക.പനി.സനി.ആര്.  പദ്ധതനികളനിലുള്ള  സപാമ്പതനിക  സഹപായന
ലഭനിക്കുനപണന്നനിരനിപക്കേ  പുതനിയ  കകപാഴ്സുകളപാപണന്ന  കപാരണതപാല്  ഫണനിപന
അപരഭ്യപാപ്തതമൂലമപാപണങനില്കപ്പെപാലുന  പരപാമര്ശവനികധയമപായ  8  കകപാഴ്സുകളക്കേഫ  മപാത്രന  ഫതീസനിളവഫ
നനികഷധനിച  പടനികജപാതനി  വനികസന  വകുപ്പെനിപന  നടപടനിപയ  അനഗതീകരനിക്കുവപാനപാകനിപലനന  പസ്തുത
വനിഷയതനില്  സപാമൂഹഭ്യനതീതനി  ഉളപക്കേപാണഫ  വനിദേഭ്യപാര്തനികളപക്കേപാപ്പെന  നനിന്നഫ  പവര്തനിച
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  നടപടനി  സസപാഗതപാര്ഹമപാപണനന  അഭനിപപായപപ്പെട  സമനിതനി  പസ്തുത
വനിഷയതനിലൂപട  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  സനഭവനിച  നഷ്ടന  നനികത്തുന്നതനിനപായനി  പടനികജപാതനി  വനികസന
വകുപ്പെനില്നനിനന  പണന  റതീ-ഇനകബഴഫ  പചെയഫ  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

345.   കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  മപറലപാ  കകപാഴ നകളനിലുന  പഠനിക്കുന്ന
വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കുന  ഒ.ബനി.സനി./എസഫ.ഇ.ബനി.സനി/പക.പനി.സനി.ആര്.  പദ്ധതനികളനിലുള്ള
സപാമ്പതനിക  സഹപായന  ലഭനിക്കുനപണന്നനിരനിപക്കേ   ഫതീസഫ  നനിരക്കേഫ  കൂടുതലപാപണന്ന
കപാരണതപാല്  ഫണനിപന  അപരഭ്യപാപ്തതമൂലമപാപണങനില്കപ്പെപാലുന പരപാമര്ശവനികധയമപായ  എടഫ
കകപാഴ്സുകളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളക്കേഫ  മപാത്രന  ഫതീസനിളവഫ  നനികഷധനിച
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പടനികജപാതനി വനികസന വകുപ്പെനിപന നടപടനിപയ അനഗതീകരനിക്കുവപാനപാകനിപലനന പസ്തുത
വനിഷയതനില് സപാമൂഹഭ്യനതീതനി ഉളപക്കേപാണഫ വനിദേഭ്യപാര്തനികളപക്കേപാപ്പെനനനിന്നഫ പവര്തനിച
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  നടപടനി  സസപാഗതപാര്ഹമപാപണനന  സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.
പരപാമര്ശവനികധയമപായ  നടപടനിയനിലൂപട  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  സനഭവനിച  നഷ്ടന
നനികത്തുന്നതനിനപായനി  പടനികജപാതനി  വനികസന  വകുപ്പെനില്നനിനന  പണന  റതീ-ഇനകബഴഫ  പചെയഫ
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ  സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക  

ഓഫഫ കഭ്യപാമ്പസഫ ഗളഫഫ പസനർ-കകപാഴഫ ഫതീ ഈടപാക്കേനിയനില- 23,37,500 രൂപ നഷ്ടന
-മഹപാതപാഗപാനനി സര്വ്വകലപാശപാല

എന.ജനി.  സർവ്വകലപാശപാലയുപട സ്കൂള ഓഫഫ ഡനിസ്റ്റന്സഫ എഡജ്യുകക്കേഷപന  2008-09-പല ഫതീ
ഫണഫ രജനിസ്റ്റര് പകപാരന യൂണനികവഴനിറനി എനപയര് ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടഫ ഒപാഫഫ പടകകപാളജനി,  ദുബപായഫ
എന്ന ഓഫഫ കഭ്യപാമ്പസഫ പസനറനില് 2008-09 വര്ഷന ബനി.ബനി.എ., ബനി.കകപാന., എന.ബനി.എ.
എന്നതീ കകപാഴ്സുകളക്കേഫ അഡനിഷന് കനടനിയ  104  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന ഇക്കൗടപാകക്കേണനിയനിരുന്ന
കകപാഴഫ ഫതീ  23,37,500  രൂപ  (46700 യു.എസഫ.  കഡപാളര്)  നപാളനിതുവപര ഇക്കൗടപാക്കേനിയനിടനില
(സ്കൂള ഓഫഫ ഡനിസ്റ്റന്സഫ എഡന്യൂകക്കേഷന് ഡയറക്ടറുപട  16-1-2013-പല എസഫ.ഡനി.ഇ.II/3/
2012  നമ്പര് കതഫ പകപാരന ടനി  തുക നപാളനിതുവപര ഇക്കൗടപാക്കേനിയനിടനില എന്നറനിയനിചനിട്ടുണഫ).
ഫതീസഫ ഇക്കൗടപാക്കേപാപത പരതീക്ഷേ എഴുതപാന് അനുവദേനിചഫ  23,37,500 രൂപ നഷ്ടന വരുതനിയതഫ
അധനികൃതരുപട ഭപാഗതഫ നനിനള്ള ഗുരുതരമപായ വതീഴ്ചയപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.19.5]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

346. ഓഡനിറഫ  തടസ്സപതക്കുറനിചഫ സമനിതനി ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള യൂണനികവഴല് എനപവർ
ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടഫ  ഓഫഫ  പടകകപാളജനി  എന്ന സപാപനന വനിദേഭ്യപാർതനികളനില്നനിനന കകപാഴഫ   ഫതീ
ഈടപാക്കേനിപയങനിലുന  അതഫ  സർവ്വകലപാശപാലയനില്  ഒടുക്കേനിയനിപലനന  പസ്തുത  സപാപനന
നനിലവനില്  പവർതനിക്കുന്നനിപലനന  ഫതീസഫ  അടചനിപലന്ന  കപാരണതപാല്  പരതീക്ഷേ
എഴുതനിക്കേപാതനിരുന്നപാല്  അതഫ  വനിദേഭ്യപാർതനികളക്കേഫ  ഉണപാക്കുന്ന ബുദ്ധനിമുടഫ  പരനിഗണനിചപാണഫ
പരതീക്ഷേ എഴുതുവപാന് അനുവദേനിചപതനന സർടനിഫനിക്കേറഫ വപാങ്ങുന്നതനിനപായനി വനിദേഭ്യപാർതനികള
വരുകമ്പപാള കുടനിശനിക ഫതീസഫ ഈടപാക്കുവപാനപാണഫ തതീരുമപാനനിചനിരനിക്കുന്നപതനന ഫനിനപാന്സഫ
ഓഫതീസർ അറനിയനിച.
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347.  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  കതീഴനിലുള്ള  സപാപനപമന്ന  വനിശസപാസതനിലപാണഫ
വനിദേഭ്യപാർതനികള  പസ്തുത  സപാപനതനില്  കകപാഴ്സുകളക്കേഫ  കചെർന്നപതനന  സപാപനന
പവർതനന  നനിർതലപാക്കേനിയ  സപാഹചെരഭ്യതനില്  വനിദേഭ്യപാർതനികളുപട  കപാരഭ്യതനില്
സർവ്വകലപാശപാലയപാണഫ ഉതരവപാദേനിതപമനന പസനത സപാപനതനില് ഒരു തവണ കകപാഴഫ
ഫതീസഫ  അടച  വനിദേഭ്യപാർതനികളനില്നനിനന  വതീണ്ടുന  ഫതീസഫ  ഈടപാക്കുന്നതനിനുള്ള
സർവ്വകലപാശപാലയുപട  തതീരുമപാനന  തതീർത്തുന  നഭ്യപായരഹനിതവുന  യുക്തനിഹതീനവുമപാപണനന
സമനിതനി വനിലയനിരുതനി.

348.  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  ഓഫഫ  കഭ്യപാമ്പസഫ  പസനപറന്ന  നനിലയനില്
വനിദേഭ്യപാർതനികളനില്നനിനന  കകപാഴഫ  ഫതീസഫ  ഈടപാക്കേനിയകശഷന  അതഫ  നപാളനിതുവപര
സർവ്വകലപാശപാലയനില്  അടവപാക്കേപാത  പസ്തുത  സപാപനതനിപനതനിപര  സർവ്വകലപാശപാല
നപാളനിതുവപര നനിയമനടപടനികപളപാനന സസതീകരനിചനിടനില എന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി പസ്തുത
വനിഷയവുമപായനി ബനപപ്പെടഫ സർവ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതരുപട ഭപാഗത്തുനനിനന ഗുരുതരമപായ
വതീഴ്ചയപാണഫ  സനഭവനിചനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  അഭനിപപായപപ്പെട്ടു.   പസ്തുത  സപാപനതനിപനതനിപര
നനിയമ  നടപടനികള  സസതീകരനിചനിപലങനില്  ഇനനിയുന  അവർക്കേഫ  ഇതുകപപാപല  കകപാഴഫ
നടത്തുന്നതനിനഫ  തടസ്സമുണപാകനില  എന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി  സപാപനതനിപനതനിപര
എനബസനി  മുകഖന  നനിയമ  നടപടനികള  സസതീകരനിക്കുന്നതനിനപായനി  സർവ്വകലപാശപാലകയപാടഫ
ആവശഭ്യപപ്പെടുകയുന ആയതഫ  സനബനനിച വനിവരങ്ങള അടനിയന്തരമപായനി  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ
മുകഖന സമനിതനിയനില് ഹപാജരപാക്കേണപമനന ഇതഫ സനബനനിചഫ ആവശഭ്യമപായ നടപടനികള
ഗവണ്പമനഫ സസതീകരനികക്കേണതപാപണനന സമനിതനി നനിർകദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

349.  എന.ജനി.  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  ഓഫഫ  കഭ്യപാമ്പസഫ  പസനറപായനി  ദുബപായനില്
പവർതനിചനിരുന്ന  യൂണനികവഴല്  എനപവർ  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടഫ  ഓഫഫ  പടകകപാളജനി   എന്ന
സപാപനന   104  വനിദേഭ്യപാർതനികളനില്നനിനന  ഇക്കൗടപാക്കേനിയനിരുന്ന കകപാഴഫ  ഫതീസഫ  തുകയപായ
₹  23,37,500  രൂപ  സർവ്വകലപാശപാലയനില്   ഒടുക്കേനിയനിരുന്നനിപലനന,  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിപന
അടനിസപാനതനില്  സര്ടനിഫനിക്കേറഫ  വപാങ്ങുവപാന്  വരുന്ന  അവസരതനില്  പസ്തുത
വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്  നനിനതപന്ന  പരമപാര്ശവനികധയമപായ  തുക  വതീണ്ടുന
ഇക്കൗടപാക്കുവപാനപാണഫ സര്വ്വകലപാശപാല നനിലവനില് തനിരുമപാനനിചനിരനിക്കുന്നപതനന സമനിതനി
മനസ്സനിലപാക്കുന.  പരപാമര്ശവനികധയമപായ സപാപനതനിപനതനിപര   നപാളനിതുവപര
നനിയമനടപടനികപളപാനന  സസതീകരനിക്കേപാത  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  തതീര്ത്തുന
നനിരുതരവപാദേമപരമപായ  നനിലപപാടനികനപാടഫ  സമനിതനി  കടുത  വനികയപാജനിപ്പെഫ
കരഖപപ്പെടുത്തുന.  ഇതരന  സപാപനങ്ങളപക്കേതനിപര  നനിയമ  നടപടനികള
സസതീകരനിക്കേപാതതഫ  ക്രമവനിരുദ്ധമപായ  നടപടനികള  ആവര്തനിക്കുന്നതനിനഫ  അവര്ക്കേഫ
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പകചെപാദേനമപാകുപമന്നഫ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  അതനിനപാല്  പസ്തുത
സപാപനതനിപനതനിപര എനബസനി മുകഖന നനിയമ നടപടനികള സസതീകരനിചഫ  റനികപ്പെപാര്ടഫ
ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി സര്വ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതകരപാടഫ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

350.  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  തപന്ന ഒരു  സപാപനപമന്ന  വനിശസപാസതനില്  പസ്തുത
സപാപനതനില്  കകപാഴനിനഫ  കചെര്ന്ന  വനിദേഭ്യപാര്തനികളുപട  കപാരഭ്യതനില്
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  തപന്നയപാണഫ  ഉതരവപാദേനിതപമന്നനിരനിപക്കേ  ഒരു  തവണ  ഫതീസഫ
അടച  വനിദേഭ്യപാര്തനികളനില്നനിനന  വതീണ്ടുന  ഫതീസഫ   ഇക്കൗടപാക്കുന്നതനിനുള്ള
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട തതീരുമപാനന തതീര്ത്തുന നഭ്യപായരഹനിതവുന യുക്തനിഹതീനവുമപാപണന്നഫ
സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.  അതനിനപാല്  പസ്തുത  തതീരുമപാനന  പുനനഃപരനികശപാധനിചഫ
വനിദേഭ്യപാര്തനികകളപാടഫ  നതീതനി  പുലര്തണപമന്നഫ  സമനിതനി  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതകരപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെടുന.

ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ അനര്ഹമപായ ആനുകൂലഭ്യങ്ങള അനുവദേനിക്കുന  .

ഓഡനിറഫ ഖണനിക 

റനിട. കണ്കട്രപാളര് ഓഫഫ എകപാമനികനഷൻ - നൽകനിയ പപൻഷൻ ആനുകൂലഭ്യങ്ങള
ക്രമവനിരുദ്ധന-കകരള സര്വ്വകലപാശപാല 

കഡപാ.  എന.  ടനി.  സുകലഖപയ പരതീക്ഷേപാ കണ്കട്രപാളറപായനി  20-1-2006  മുതല് നനിയമനിച നടപടനി
പതറപാപണന്നഫ  ബഹു.  കകരള  പപഹകക്കേപാടതനി  വനിധനിക്കുകയുന  പുതനിയ  നനിയമനതനിനഫ
2  മപാസതനിനുള്ളനില്  നടപടനികള  സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകയുന  അതുവപര  പസ്തുത
തസനികയനില് തുടരപാന് ശ്രതീമതനി  സുകലഖപയ അനുവദേനിക്കുകയുന പചെയനിരുന.  എന്നപാല് കഡപാ.  എന.ടനി.
സുകലഖ 31-3-2010 വപര അകത തസനികയനില് തുടരുകയുന വനിരമനിക്കുകയുന പചെയ്തു. നനിയമനന റദ്ദേപാക്കേനിയ
നടപടനിയനില്  സുപതീന  കകപാടതനി  കസ്റ്റ  ലഭനിചതനിപന  അടനിസപാനതനിലപാണഫ  പസ്തുത  തസനികയനില്
തുടര്ന്നപതങനിലുന, കകസനില് അന്തനിമവനിധനി വന്നനിടനിലപാത സപാഹചെരഭ്യതനില് കഡപാ. എന. ടനി.  സുകലഖയഫ
ക്രമവല്ക്കേരനിചനിടനിലപാത സര്വ്വതീസഫ ഉളപപ്പെടുതനി ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  ഉളപപ്പെപട  23.4  ലക്ഷേന  രൂപയുപട
പപന്ഷന് ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കനിയതഫ ക്രമവനിരുദ്ധവുന പക.എസഫ.ആര്. പപാര്ടഫ III-പല ചെടങ്ങളപക്കേതനിരുമപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.20.1]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

351.  കകരള സര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ പരതീക്ഷേപാ കണ്കട്രപാളറപായനിരുന്ന കഡപാ.  എന.  ടനി.  സുകലഖയഫ
ക്രമവൽക്കേരനിചനിടനിലപാത  സര്വ്വതീസഫ ഉളപപ്പെടുതനി ക്രമവനിരുദ്ധമപായനി ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  ഉളപപ്പെപട 23.4
ലക്ഷേന  രൂപയുപട  പപൻഷൻ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള  നൽകനി  എന്ന  ഓഡനിറഫ  തടസ്സവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ

314/2021.
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പരപാമര്ശവനികധയയപായ വഭ്യക്തനി  കഡപാ.  എന.  ടനി.  സുകലഖ,  റനിട.  കണ്കട്രപാളര്  ഓഫഫ  എകപാമനികനഷൻ
ബഹു. സുപതീന കകപാടതനിയനിൽ ഫയൽ പചെയ കകസുകളനിൽ പപൻഷണറനിൽനനിനന കസവനപാനുകൂലഭ്യങ്ങള
തനിരനിപക  ഈടപാകക്കേണതനിപലന്ന  കകപാടതനി  വനിധനിയുപട  അടനിസപാനതനിൽ  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന
ഒഴനിവപാക്കുവപാൻ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച. 

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

352.  പരപാമര്ശവനികധയയപായ  വഭ്യക്തനി  ബഹു.  സുപതീന  കകപാടതനിയനിൽ  ഫയൽ  പചെയ
കകസുകളനിൽ  പപൻഷനറനിൽനനിനന  കസവനപാനുകൂലഭ്യങ്ങള  തനിരനിപക  ഈടപാകക്കേണതനിപലന്ന
കകപാടതനിവനിധനിയുപട  അടനിസപാനതനിൽ  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ  ഖണനിക 

റനിട. രജനിസപാര്ക്കേഫ സൂപ്പെര് ആനുകവഷന് പപായന അധനികരനിച സര്വ്വതീസനിപന പപന്ഷന്
ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കനിയതഫ-ക്രമവനിരുദ്ധന-കകരള സര്വ്വകലപാശപാല

1977-പല  യൂണനികവഴനിറനി  ഫസ്റ്റഫ  സ്റ്റപാറന്യൂടഫ  ചെപാപ്റര്   2(13)  പകപാരന  രജനിസപാറുപട
വനിരമനിക്കേല്  പപായന  55  ആണഫ.  എന്നപാല്   ഇതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  30-11-2010-ല്
വനിരമനികക്കേണനിയനിരുന്ന  ശ്രതീ. പക.എ. ഹപാഷനിന 13-3-2011 വപര സര്വ്വതീസനില് തുടര്ന. ഇതഫ
അര്ഹതപപ്പെടതനിനുപരനിയപായനി  ശമ്പള,  പപന്ഷന്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള  അകദ്ദേഹതനിനഫ
ലഭനിക്കുന്നതനിനനിടയപാക്കേനിയനിട്ടുണഫ.  ഇതുമപായനി  ബനപപ്പെട  ഓഡനിറഫ  നനിരതീക്ഷേണങ്ങളക്കേഫ
അനുസൃതമപായ നടപടനിപയപാനന സര്വ്വകലപാശപാല സസതീകരനിചനിടനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.20.2]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

353.  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന
ആരപാഞ്ഞതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാരുപട  പപന്ഷന്  പപായന  മപാര്ചഫ  31  ആയനി
ഏകതീകരനിചതനിപന  അടനിസപാനതനിലപാണഫ  30-11-2010-നഫ  വനിരമനികക്കേണനിയനിരുന്ന
ശ്രതീ.  പക.  എ.  ഹപാഷനിന  13-3-2011  വപര  തല്സപാനതഫ  തുടര്ന്നപതനന  ഗവര്ണറുപട
ഒപാഫതീസനില്  നനിനന  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  ലഭനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേനുസരനിചന
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  സനിന്ഡനികക്കേറനിപന  അനഗതീകപാരകതപാടുനകൂടനി  27-4-2013-നഫ  കൂടനിയ
സനിന്ഡനികക്കേറഫ  ശ്രതീ.  പക.  എ.  ഹപാഷനിന,  മുന്രജനിസപാറുപട  1-12-2011  മുതല്  13-3-2011
വപരയുള്ള  കസവനകപാലന  റഗുലപപറസഫ  പചെയഫ   നല്കനിയനിരുനപവനന
അതനിനനുസൃതമപായനി  കകരള സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫസ്റ്റഫ  സ്റ്റപാറന്യൂടഫ  1977,  സ്റ്റപാറന്യൂടഫ  13-ല്  നനിലവനില്
കഭദേഗതനികള  വരുതനിയനിട്ടുപണനമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാര്  (ഇന്-ചെപാര്ജഫ)-പന  മറുപടനിയുന
പസ്തുത  മറുപടനി  പരനികശപാധനിചഫ  കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെട്ടുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ട്ടുന  സമനിതനി
അനഗതീകരനിച.
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354.   ശ്രതീ.  പക.  എ.  ഹപാഷനിമനിപന  1-12-2011  മുതല്  13-3-2011  വപരയുള്ള
കസവനകപാലന  പറഗുലപപറസഫ  പചെയഫ   നല്കനിയനിട്ടുപണനന  അതനിനനുസൃതമപായനി
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്  നനിലവനില്  കഭദേഗതനികള  വരുതനിയനിട്ടുപണനമുള്ള
രജനിസപാര്(ഇന്-ചെപാര്ജഫ)  പന  മറുപടനിയുപടയുന  ആയതഫ  പരനികശപാധനിചഫ  കബപാദ്ധഭ്യപപ്പെട്ടു
പവന്ന  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപനയുന  അടനിസപാനതനില്  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക 

രജനിസപാറുപട പപപവറഫ പസക്രടറനിക്കേഫ- പഡപന്യൂടനി രജനിസപാറുപട ശമ്പള പസയനിലനില് ശമ്പള
സമതീകരണന-ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല

രജനിസപാറുപട  പപപവറഫ  പസക്രടറനി  തസനികയനില്   നനിയമനിക്കേപപ്പെടുന്ന  ആളക്കേഫ  ആ
തസനികയനില്നനിന്നഫ  സപാനക്കേയറന  അനുവദേനിക്കേപാന്  കഴനിയനിപലന്നഫ  1997-പല
ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല സ്റ്റപാറന്യൂടനിപന പഷഡന്യൂളനില് വഭ്യക്തമപാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതപാണഫ.
എന്നപാല് രജനിസപാറുപട പപപവറഫ പസക്രടറനിയപായനി പസലക്ഷേന് തസനികയനില് നനിയമനിക്കേപപ്പെട
ശ്രതീ.  പദേതീപഫ ബപാബുവനിപന വതീണ്ടുന പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്മപാരുപട സതീനനികയപാറനിറനി ലനിസ്റ്റനില്
ഉളപപ്പെടുത്തുകയുന  സതീനനികയപാറനിറനി  പുനനഃസപാപനിചഫ  നല്കനി  പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാര്  ശമ്പള
പസയനിലനില്  ശമ്പള സമതീകരണന നല്കുകയുന പചെയ്തു.

സ്റ്റപാറന്യൂടനിപല പഷഡന്യൂള ക്രമനമ്പര് എടഫ പകപാരന അസനിസ്റ്റനഫ രജനിസപാര് തസനികയനില്
മൂന്നഫ  വര്ഷന  പവൃതനിപരനിചെയമുള്ള  ആളക്കേഫ  മപാത്രകമ  പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാറപായനി
സപാനക്കേയറന നല്കപാന് കഴനിയൂ എന്നനിരനിപക്കേയപാണനിതഫ.

[കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ;  ഓഡനിറഫ ഖണനിക7.1.20.3]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

355.   പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന
ആരപാഞ്ഞതനിനഫ ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല 2000-ല് നടതനിയ പസക്ഷേന്
ഓഫതീസര്മപാരുപട  പസലക്ഷേനനില്  15-ാം  റപാങ്കുകപാരനപായനി  സനിര  നനിയമനന  കനടനിയ
ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബു  2005  മുതല്  രജനിസപാറുപട  പപപവറഫ  പസക്രടറനി  തസനികയനിലപാണഫ
കസവനമനുഷ്ഠനിക്കുന്നപതനന   പപപവറഫ   പസക്രടറനി  ടു  സ്റ്റപാറന്യൂടറനി  ഒപാഫതീകസഴഫ  എന്ന  തസനിക
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ശ്രതീ.ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  മപാത്രമുള്ളതുന  എകഫ  കകഡര്
തസനികയപായതനിനപാല്  തുടര്  പപപാകമപാഷന്  സപാധഭ്യത  ഇലപാതതുമപാപണനന  പസക്ഷേന്
ഓഫതീസര്മപാരുപട  പസലക്ഷേന്  ലനിസ്റ്റനില്  അകദ്ദേഹതനിപന  ജൂനനിയറപായനിരുന്നതുന  പമയനിന്
സതീമനില് ഉളപപ്പെടനിരുന്നതുമപായ ശ്രതീ. മകനപാജഫ വനി.ക്കേഫ  പഡപന്യൂടനി രജനിസപാറപായനി പപപാകമപാഷന്
ലഭനിചകപ്പെപാള  അകദ്ദേഹകതക്കേപാള  സതീനനിയറപായ  തനനിയ്ക്കുന  പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാര്  തസനിക
അനുവദേനിക്കേണപമന്നഫ  അഭഭ്യര്തനിചപകപാണഫ  ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബു  സനിന്ഡനികക്കേറനിനഫ  അകപക്ഷേ
നല്കനിയനിരുനപവനന പസ്തുത അകപക്ഷേ പരനിഗണനിചപകപാണഫ   ശ്രതീ. പദേതീപഫ ബപാബുവനിനഫ  പഡപന്യൂടനി
രജനിസപാറുപട  ശമ്പള പസയനിലനില് ശമ്പള സമതീകരണന അനുവദേനിചപകപാണഫ   പപപവറഫ  പസക്രടറനി  ടു
രജനിസപാര്  തസനികയനില്  തുടരുവപാന്  അനുവദേനിചപവനന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഒപാഫതീസര്
മറുപടനി നല്കനി.

356.   31-7-2018-നഫ  സര്വ്വതീസനില്നനിനന  വനിരമനിച  ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബുവനിനഫ
പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാറുപട  ശമ്പള  പസയനിലനില്  ശമ്പള  സമതീകരണന  അനുവദേനിച
സര്വ്വകലപാശപാല  അകദ്ദേഹതനിപന  തസനിക  വതീണ്ടുന  കജപായനിനഫ  രജനിസപാറുപട  തസനികയഫ
തുലഭ്യമപായനി  ഉയര്തനി  നനിയമനന  നല്കുവപാന്  തതീരുമപാനനിചനിരനിക്കുനപവന്ന  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  ശ്രതീ.  പദേതീപഫ
ബപാബുവനിപന  ജൂനനിയറപായനിരുന്ന  ശ്രതീ.  മകനപാജഫ  വനി.-ക്കേഫ  21-7-2015-ല്  കജപായനിനഫ
രജനിസപാറപായനി  സപാനക്കേയറന  ലഭനിചകപ്പെപാള  പസക്ഷേന്  ഓഫതീസര്മപാരുപട  പസലക്ഷേന്
ലനിസ്റ്റനില് അകദ്ദേഹകതക്കേപാള സതീനനിയറപായ തപന പദേവനിയുന ശമ്പള പസയനിലുന ശ്രതീ. മകനപാജഫ
വനി.യുകടതനിനഫ തുലഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ ആവശഭ്യപപ്പെട്ടുപകപാണഫ ശ്രതീ.  പദേതീപഫ ബപാബു സമര്പ്പെണന
നല്കുകയുണപാപയനന  പസ്തുത  വനിഷയവുമപായനി  ബനപപ്പെട  പപഹകക്കേപാടതനിവനിധനിയനില്
അകദ്ദേഹതനിപന  അകപക്ഷേ  പരനിഗണനിക്കുവപാനപാണഫ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നപതനന  പസ്തുത
കകപാടതനി നനിര്കദ്ദേശവുന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ആക്ടനിപല പസക്ഷേന് 14 (2)  പകപാരന ജതീവനക്കേപാരുപട
പരപാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഫ   സനിന്ഡനികക്കേറനിനഫ  അനുവപാദേമുണഫ  എന്ന സര്വ്വകലപാശപാലപാ
സ്റ്റപാന്ഡനിനഗഫ  കക്കൗണ്സനിലനിപന  അഭനിപപായവുന  പരനിഗണനിചഫ  4-5-2018-ല്  കചെര്ന്ന
സനിന്ഡനികക്കേറഫ  കയപാഗന   ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബുവനിപന  തസനിക  കജപായനിനഫ  രജനിസപാറുപട
തസനികയഫ  തുലഭ്യമപായനി  ഉയര്തനി  ശമ്പളന  നനിശയനിചഫ  സര്ക്കേപാരനില്നനിനന  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നമുറയഫ  കജപായനിനഫ  രജനിസപാര്  തസനികയനില്  നനിയമനന  നല്കുവപാന്
തതീരുമപാനനിചനിരുനപവനന പസനത വനിഷയതനില് നനിലവനില് സര്ക്കേപാര് അനഗതീകപാരന കതടനി
കതയചനിരനിക്കുകയപാപണനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസര് മറുപടനി നല്കനി.

357.   പസനത ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  സമനിതനി കകരള സനസപാന
ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനികനപാടഫ വനിശദേതീകരണന ആവശഭ്യപപ്പെടകപ്പെപാള  പപപവറഫ പസക്രടറനി ടു രജനിസപാര്
തസനികയനികലയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷേ ക്ഷേണനിചപകപാണഫ സര്വ്വകലപാശപാല ഇറക്കുന്ന സര്ക്കുലറനിപന
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അടനിസപാനതനില് ഓപ്ഷന് നല്കുന്ന ഓഫതീസര്മപാരനില്നനിനമപാണഫ  പപപവറഫ പസക്രടറനി
ടു രജനിസപാര് തസനികയനികലയഫ നനിയമനന നടത്തുന്നപതനന അതരതനില് ഓപ്ഷന് നല്കനി
പസ്തുത  തസനികയനികലയഫ  നനിയമനിക്കേപപ്പെടുന്ന  ഓഫതീസര്  പമയനിന്  സതീമനില്  തനനിയഫ
ലഭനിക്കേപാവുന്ന  പപപാകമപാഷനുകള  സസയകമവ  കവപണനപവചപാണഫ  പനി.എസഫ.
തസനികയനികലയഫ കടനവരുന്നപതനന അസനിസ്റ്റനഫ രജനിസപാറുപട ശമ്പള പസയനിലപായനിരുന
പപപവറഫപസക്രടറനി  ടു  രജനിസപാര് തസനികയഫ  ലഭനിചനിരുന്നപതനന അക്കേപാരണതപാലപാവണന
പസക്ഷേന് ഓഫതീസറപായനിരുന്ന ശ്രതീ.  പദേതീപഫ ബപാബു പനി.എസഫ.  തസനിക സസതീകരനിചപതനന
എന്നപാല് പനിന്നതീടഫ  അകദ്ദേഹതനിപന ജൂനനിയറപായനിരുന്നവര്ക്കേഫ സപാനക്കേയറന ലഭനിക്കുകയുന
അകദ്ദേഹപത  പനി.എസഫ.  തസനികയനില്നനിനന  മപാറ്റുകയുന  പകരന  മപറപാരു  പനി.എസഫ.-പന
നനിയമനിക്കുകയുന  പചെയകപ്പെപാഴപാണഫ  അകദ്ദേഹന  പമയനിന്  സതീമനികലയഫ  വരുവപാന്  അകപക്ഷേ
നല്കനിയപതനന  എകഫ  കകഡര്  തസനികയപായ  പനി.എസഫ.  ടു  രജനിസപാര്  തസനിക
യനിലനിരനിക്കുകമ്പപാള പറഗുലര് പപപാകമപാഷനഫ അര്ഹതയനിപലന്നനിരനിപക്കേ അകദ്ദേഹതനിനഫ അതഫ
നല്കനിയതപാണഫ ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ കപാരണമപായപതനന കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെഫ കജപായനിനഫ ഡയറക്ടര് വഭ്യക്തമപാക്കേനി.

358.  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്  വപന്നപാരു
അപപാകതമൂലമപാണഫ  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ  തടസ്സന  ഉണപായപതനന  മറഫ
സര്വ്വകലപാശപാലകളനിപലലപാന പപപവറഫ  പസക്രടറനിയപായനി നനിയമനിക്കേപപ്പെടുന്നവര്ക്കേഫ പമയനിന്
സതീമനികലയഫ തനിരനിചവരുന്നതനിനുള്ള അവസരമുപണനന കകരള സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ
കജപായനിനഫ  ഡയറക്ടര്  ചൂണനിക്കേപാണനിചകപ്പെപാള  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്  കഭദേഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനപായനി
സര്ക്കേപാരനികലയഫ  അകപക്ഷേ നല്കനിയനിട്ടുപണന്നഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്
അറനിയനിച.

359.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ സ്റ്റപാറന്യൂടനില് കഭദേഗതനി വരുത്തുന്നതനിനപായനി അകപക്ഷേ നല്കനി
ഒരു  വര്ഷതനിനുകശഷവുന  ആയതനില്  തതീരുമപാനമുണപായനിടനിപലന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി
ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെനികനപാടഫ  വനിശദേതീകരണന  ആവശഭ്യപപ്പെടകപ്പെപാള  പനി.എസഫ.സനി.
നനിയമനവുമപായനി  ബനപപ്പെടഫ  എലപാ  സർവ്വകലപാശപാലകളുകടയുന  സ്റ്റപാറന്യൂടഫ  അപമനഫ
പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള തതീരുമപാനപമടുതനിട്ടുപണനന അക്കൂടതനില് സനസ്കൃത സർവ്വകലപാശപാലയുപട സ്റ്റപാറന്യൂടനിപല
പസ്തുത അപപാകതകൂടനി പരനിഹരനിക്കുന്നതപാപണനന ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ  അഡതീഷണല് പസക്രടറനി
മറുപടനി നലനി.

360.   സനസ്കൃത  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്  വപന്നപാരു അപപാകതയപാണഫ  പസ്തുത  ഓഡനിറഫ
തടസ്സതനിനഫ  കപാരണമപായപതനന  മറഫ  സർവ്വകലപാശപാലകളനിപലലപാന  കപവറഫ  പസക്രടറനി  തസനികയനില്
നനിയമനിക്കേപപ്പെടുന്നവർക്കേഫ  പമയനിന്  സതീമനികലയഫ  തനിരനിചവരുന്നതനിനുന  പപകമപാഷന്  സപാധഭ്യതകള
ഉപകയപാഗപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന  അവസരമുപണനന നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി  സനസ്കൃത സർവ്വകലപാശപായുപട സ്റ്റപാറന്യൂടനില്
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വപന്നപാരു  പനിഴവുമൂലന  സർവ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട  പനി.എസഫ.  ആയനിരുന്ന  ശ്രതീ.  പദേതീപഫ   ബപാബുവനിനഫ  മറഫ
സർവ്വകലപാശപാലകളനിപല  കപവറഫ  പസക്രടറനിമപാർക്കേഫ  ലഭനിക്കുന്നതുകപപാപല  പമയനിന്  സതീമനികലക്കേഫ
കടനവരുന്നതനിനുന  പപപാകമപാഷന്  സപാധഭ്യതകള  ഉപകയപാഗപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  അവസരന  നനികഷധനിക്കുന്നതഫ
നഭ്യപായയുക്തമപലനന അതനിനപാല്തപന്ന ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബുവനിനഫ  പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാറുപട  ശമ്പള പസയനിലനില്
ശമ്പള സമതീകരണന അനുവദേനിചനലനിയ സർവ്വകലപാശപാലയുപട  നടപടനി  ആയതനിപല  ഉകദ്ദേശശുദ്ധനി  കണക്കേനിപലടുത്തുന
മപാനുഷനിക  പരനിഗണനയുപട  അടനിസപാനതനിലുന  അനഗതീകരനിക്കുനപവനന  അഭനിപപായപപ്പെടുകയുന  പചെയ്തു.  കൂടപാപത
ഭപാവനിയനില്  ഇതരന  ഓഡനിറഫ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനപായനി  സനസ്കൃത  സർവ്വകലപാശപാലയുപട
സ്റ്റപാറന്യൂടനിപല കപവറഫ  പസക്രടറനി  ടു രജനിസപാർ നനിയമനവുമപായനി ബനപപ്പെട ഭപാഗപത  അപപാകതകള
പരനിഹരനിചഫ  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്  ആവശഭ്യമപായ  കഭദേഗതനികള  വരുതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടുന ആവശഭ്യപപ്പെട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

361.  രജനിസപാറുപട  പപപവറഫ  പസക്രടറനി  തസനികയനില്  നനിയമനിക്കേപപ്പെടുന്ന  ആളക്കേഫ  ആ
തസനികയനില്നനിന്നഫ സപാനക്കേയറന അനുവദേനിക്കുവപാന് കഴനിയനിപലന്ന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ചെടതനിനഫ
വനിരുദ്ധമപായനി  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട  പപപവറഫ
പസക്രടറനിയപായനി  പസലക്ഷേന്  തസനികയനില് നനിയമനിക്കേപപ്പെട  ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബുവനിപന വതീണ്ടുന
പസക്ഷേന്  ഓഫതീസര്മപാരുപട  സതീനനികയപാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളപപ്പെടുതനി  സതീനനികയപാറനിറനി
പുനനഃസപാപനിചഫ  നല്കനി  പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാറുപട  ശമ്പള  പസയനിലനില്  ശമ്പള  സമതീകരണന
നല്കനിയതപായനി സമനിതനി മനസ്സനിലപാക്കുന. മറഫ സര്വ്വകലപാശപാലകളനിപലലപാന പപപവറഫ പസക്രടറനി
തസനികയനില് നനിയമനിക്കേപപ്പെടുന്നവര്ക്കേഫ  പമയനിന് സതീമനികലയഫ  തനിരനിചവരുന്നതനിനുന പപപാകമപാഷന്
സപാധഭ്യത  ഉപകയപാഗപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന  അവസരമുപണനന  എന്നപാല്  സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്   വപന്നപാരു  അപപാകതമൂലമപാണഫ  പസ്തുത  വനിഷയവുമപായനി
ബനപപ്പെടഫ ഓഡനിറഫ വകുപ്പെഫ തടസ്സന ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നപതനന സമനിതനി മനസ്സനിലപാക്കുന.

362.  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്  വപന്നപാരു  പനിഴവഫ  നനിമനിതന
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുപട  പപപവറഫ  പസക്രടറനി  ആയനിരുന്ന ശ്രതീ .  പദേതീപഫ  ബപാബുവനിനഫ  മറഫ
സര്വ്വകലപാശപാലകളനിപല  പപപവറഫ  പസക്രടറനിമപാര്ക്കേഫ  സപാധനിക്കുന്നതുകപപാപല  പമയനിന്
സതീമനികലയഫ  കടനവരുന്നതനിനുന  പപപാകമപാഷന്  സപാധഭ്യതകള  ഉപകയപാഗപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള
അവസരന  നനികഷധനിക്കുന്നതഫ  നഭ്യപായയുക്തമപലന്നഫ  സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.  അതനിനപാല്തപന്ന
ശ്രതീ.  പദേതീപഫ  ബപാബുവനിനഫ  പഡപന്യൂടനി  രജനിസപാറുപട  ശമ്പള  പസയനിലനില്  ശമ്പള  സമതീകരണന
അനുവദേനിച  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  നടപടനി  ആയതനിപല  ഉകദ്ദേശശുദ്ധനി  കണക്കേനിപലടുത്തുന
മപാനുഷനിക പരനിഗണണയുപട അടനിസപാനതനിലുന സമനിതനി അനഗതീകരനിക്കുന. ഭപാവനിയനില് ഇതരന
ഓഡനിറഫ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനപായനി  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സ്റ്റപാറന്യൂടനിപല
അപപാകതകള  പരനിഹരനിചഫ  ആവശഭ്യമപായ  കഭദേഗഗതനികള  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര
നടപടനികള സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെടുന.
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സപാങല്പ്പെനിക പപപാകമപാഷന് നല്കനി ഗസറഡഫ തസനികയനിപല ആനുകൂലഭ്യന നല്കനി-
ശ്രതീ. ശങരപാചെപാരഭ്യ സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  14  കലബ്രറനി  അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികകളുന  മൂന്നഫ  റഫറന്സഫ
അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികകളുമപാണഫ  അനുവദേനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  19-12-2012-പല  എ.ഡനി.ബനി./
എസഫ.എന./  എസഫ.എസഫ.യു.എസഫ/06(1)  ഉതരവനിലൂപട ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ സര്വ്വകലപാശപാലപാ
കലബ്രറനി  ജതീവനക്കേപാപര  4:5:3  എന്ന  അനുപപാതതനില്  വനിനഭ്യസനിക്കുകയുന  അതനിപന
അടനിസപാനതനില്  6  കപപര  കല ബ്രറനി  അസനിസ്റ്റന്റുമപാരപായുന  (14620-25280)  7  കപപര
പടകനിക്കേല് അസനിസ്റ്റന്റുമപാരപായുന  (16980-31360) 4  കപപര റഫറന്സഫ അസനിസ്റ്റന്റുമപാരപായുന
(18740-33680) നനിയമനിക്കുകയുന പചെയ്തു.

പനിന്നതീടഫ  2009-പല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉതരവനിപന അടനിസപാനതനില് കലബ്രറനി
ജതീവനക്കേപാപര തപാപഴ പറയുനവനിധന പുനര്നപാമകരണന പചെയ്തു.

1. കലബ്രറനി അസനിസ്റ്റനഫ :  റഫറന്സഫ അസനിസ്റ്റനഫ

2. പടകനിക്കേല് അസനിസ്റ്റനഫ :  റഫറന്സഫ അസനിസ്റ്റനഫ (ഹ.കഗ.)

3. റഫറന്സഫ അസനിസ്റ്റനഫ :  റഫറന്സഫ ഓഫതീസര്

നനിലവനിലുണപായനിരുന്ന  മൂന്നഫ  റഫറന്സഫ  അസനിസ്റ്റന്റുമപാപര  റഫറന്സഫ
ഓഫതീസര്മപാരപായനി  പുനര്നപാമകരണന പചെയകതപാപടപാപ്പെന  ഏറവുന സതീനനിയറപായ കലബ്രറനി
അസനിസ്റ്റനനിപന  സപാങല്പ്പെനികമപായനി  പടകനിക്കേല്  അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികയനികലക്കേഫ
സപാനക്കേയറന നല്കനി, ഈ തസനികയനില് ഒരു വര്ഷന പൂര്തനിയപാക്കേനിയതപായനി സങല്പ്പെനിചഫ
റഫറന്സഫ ഓഫതീസര് തസനികയനികലയഫ സപാനക്കേയറന നല്കനി.

3-9-2013-പല  എ.ഡനി.ബനി./എസഫ.എന./എസഫ.എസഫ.യു.എസഫ/06  നമ്പര്  ഉതരവനിലൂപട
കറകഷഭ്യപാ പപപാകമപാഷപന മുന്കപാലപപാബലഭ്യന  4-2-2011-ല് നനിന്നഫ  3-8-2006  കലയഫ മപാറനി.
ഈ  തതീയതനി  മുതല്  സപാങല്പ്പെനികമപായ  ശമ്പളന  ഉയര്തനി  നല്കുകയുന  അതനിപന
അടനിസപാനതനില്  2009-പല  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനില്  കകപാമണ്  കപാറഗറനിയനില്
പടകനിക്കേല് അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികയഫ  ശനിപപാര്ശ പചെയനിരനിക്കുന്ന  9590-16650  എന്ന ശമ്പള
പസയനിലനിനുപകരന  10790-18000  എന്ന ഉയര്ന്ന പസയനില് പതറപായനി  അനുവദേനിക്കുകയുന
പചെയ്തു.  2-6-2005-ല് കജപാലനിയനില് പകവശനിച ശ്രതീമതനി സസതീറനി ഐസക്കേനിപന 3-8-2006
മുതല്  3-8-2007  വപര റഫറന്സഫ അസനിസ്റ്റനഫ  (ഹ.കഗ)  തസനികയനില് കജപാലനി പചെയപാപത
തപന്ന 3-8-2007 മുതല് റഫറന്സഫ ഓഫതീസര് തസനികയനില് സപാങല്പ്പെനികമപായനി നനിയമനിചഫ
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5-1-2013-ല് ഉതരവനിറക്കേനി. ഗസറഡഫ തസനികയനില് സപാനകമല്ക്കുന്ന തതീയതനി മുതലപാണഫ
പുതനിയ നനിരക്കേനിപല ശമ്പളപാനുകൂലഭ്യങ്ങള ലഭനിചതുടങ്ങുന്നപതന്നതനിനപാല്  3-8-2007  മുതല്
നല്കനിയ കനപാഷണല് ശമ്പള നനിര്ണ്ണയവുന  3-8-2009  പപാബലഭ്യതനില് നല്കനിയ ശമ്പള
പുനര് നനിര്ണ്ണയവുന അസപാധുവപാണഫ.

സനസ്കൃത സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ സബഫ കമനിറനി  26-8-2008-പല മതീറനിനഗനില്
കലബ്രറനി  അസനിസ്റ്റന്റുമപാര്ക്കേഫ  പടകനിക്കേല്  അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികയനികലയഫ  സപാനക്കേയറന
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമതടസ്സപതപ്പെറനി  പരപാമര്ശനിചനിരുന.  അതനിപന  മറനികടന്നഫ
5-1-2013-പല  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  മതീറനിനഗനില്  സര്വ്വകലപാശപാല  കറകഷഭ്യപാ  പപപാകമപാഷന്
നടപ്പെനിലപാക്കേപാന് തതീരുമപാനനിച.

സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര് അനുമതനിയനിലപാപത നടപ്പെനിലപാക്കേനിയ കലബ്രറനി ജതീവനക്കേപാരുപട
കറകഷഭ്യപാ പപപാകമപാഷനുന അനര്ഹമപായ ശമ്പള പസയനിലുകളുന പുനനഃപരനികശപാധനികക്കേണതപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.20.4]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

363.  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സർവ്വകലപാശപാല  സർക്കേപാരനിപന  മുന്കൂർ
അനുമതനിയനിലപാപത കലബ്രറനി ജതീവനക്കേപാരുപട കറകഷഭ്യപാ പപപാകമപാഷന് നടപ്പെനിലപാക്കുകയുന
അനർഹമപായ ശമ്പള പസയനിലുകള അനുവദേനിക്കുകയുന  പചെയ്തുപവന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമർശന
സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ.

364.  സനസ്കൃത  സർവ്വകലപാശപാലയഫ  14  കലബ്രറനി  അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികകളുന  മൂന്നഫ
റഫറന്സഫ  അസനിസ്റ്റനഫ  തസനികകളുമപാണഫ  അനുവദേനിചനിരുന്നപതനന  എലപാ  സർവ്വകലപാശപാലകളുന
കലബ്രറനി  ജതീവനക്കേപാരുപട  കറകഷഭ്യപാ  പപപാകമപാഷന് നടപ്പെനിലപാക്കേനിയകപ്പെപാള  അതനിപന
അടനിസപാനതനിലപാണഫ  സനസ്കൃത  സർവ്വകലപാശപാലയനിലുന  കറകഷഭ്യപാ  പപപാകമപാഷന്
നടപ്പെനിലപാക്കേനിയപതനന  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  സ്റ്റപാറന്യൂടനില്  കറകഷഭ്യപാ  പകമപാഷനുമപായനി
ബനപപ്പെട നനിയമങ്ങപളപാനന ഉളപപ്പെടുതനിയനിടനിലപാതതനിനപാല്  മറഫ സർവ്വകലപാശപാലകള
പനിന്തുടരുന്ന  രതീതനിതപന്ന  സനസ്കൃത സർവ്വകലപാശപാലയുന അവലനബനിക്കുകയപായനിരുനപവനന
സർവ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസർ മറുപടനി നലനി.

365.   2-6-2005-ല്  കജപാലനിയനില്  പകവശനിച  ശ്രതീമതനി  സസതീറനി  ഐസക്കേനിപന
3-8-2006  മുതല്  3-8-2007വപര റഫറന്സഫ അസനിസ്റ്റനഫ  (ഹ.കഗ.)  തസനികയനില് കജപാലനി
പചെയപാപതതപന്ന  3-8-2007മുതല്  റഫറന്സഫ  ഓഫതീസർ  തസനികയനില്  സപാങല്പനികമപായനി
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നനിയമനിചഫ  5-1-2013-ല് ഉതരവനിറക്കേനിപയന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമതനി  ആയതഫ  സനബനനിചഫ
ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  4:5:3  എന്ന  അനുപപാതതനില്  കറകഷഭ്യപാ  പപപാകമപാഷന്
നടപ്പെനിലപാക്കേണപമങനില്  4  കപപര  ഓഫതീസർമപാരപായനി  നനിയമനിക്കേണമപായനിരുനപവനന
അക്കേപാരണതപാലപാണഫ  റഫറന്സഫ  അസനിസ്റ്റനപായനിരുന്ന  ശ്രതീമതനി  സസതീറനി   ഐസക്കേനിനഫ
പപപാകമപാഷന് നല്കനിയപതനന സർവ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസർ മറുപടനി നലനി.

366.  5-1-2013-പല  ഉതരവനിലൂപട  ഉകദേഭ്യപാഗക്കേയറന  ലഭനിച  ശ്രതീമതനി  സസതീറനി
ഐസക്കേനിനഫ  2007  മുതലുള്ള  മുന്കപാലപപാബലഭ്യകതപാപടയപാണഫ  ശമ്പളവുന  മറഫ
അനുകൂലഭ്യങ്ങളുന  നനിജപപ്പെടുതനി  നല  ഫകനിയനിരനിക്കുന്നപതന്നഫ  നനിരതീക്ഷേനിച  സമനിതനി  അതഫ
സനബനനിചഫ  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  2005-ല്  കജപാലനിയനില്  പകവശനിച  തനനിക്കേഫ  സപാധപാരണ
ഗതനിയനില്  2006-ല്തപന്ന  കറകഷഭ്യപാ  പപപാകമപാഷനഫ അർഹതയുപണനന  എന്നപാല്
തകനതലപാത  കപാരണതപാലപാണഫ  പപപാകമപാഷന്  നതീണ്ടുകപപായപതനന  കപാണനിചപകപാണഫ
ശ്രതീമതനി  സസതീറനി  ഐസക്കേഫ  സനിന്ഡനികക്കേറനില്   സമർപ്പെനിച  അകപക്ഷേയുപട
അടനിസപാനതനില് സനിന്ഡനികക്കേറഫ തതീരുമപാന പകപാരമപാണഫ പപപാകമപാഷന് നല്കനിയപതനന
ആയതനിനഫ  അനഗതീകപാരന  കനടുന്നതനിനപായനി  നനിലവനില്  സർക്കേപാരനികലയഫ  കതഫ
അയചനിരനിക്കുകയപാപണനന സർവ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ ഓഫതീസർ അറനിയനിച. 

367.  പസ്തുത  വനിഷയന  സനബനനിചഫ  സമനിതനി  ധനകപാരഭ്യ  വകുപ്പെനികനപാടഫ  അഭനിപപായന
ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  2009-പല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉതരവഫ  പപാബലഭ്യതനില്വരുന്നതഫ  1-7-2009
മുതലപാപണനന  പസ്തുത  ഉതരവനുസരനിചഫ  2007  മുതലുള്ള  മുന്കപാല  പപാബലഭ്യകതപാപട
പപപാകമപാഷകനപാ  മറപാനുകൂലഭ്യങ്ങകളപാ  നല്കുന്നതനിനഫ  സപാധനിക്കുകയനിപലനന  ധനകപാരഭ്യ  വകുപ്പെഫ
കജപായനിനഫ പസക്രടറനി അറനിയനിച.

368.  2009-പല   ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനില്  4:5:3  എന്ന  അനുപപാതന
പപപാതുവപായനി  പറഞ്ഞനിരുന്നതപാപണനന  സ്റ്റപാറന്യൂടഫ  ജനറല്  പഫ്രയനിന  വർക്കേനിനഫ
കകപാണ്ട്രഡനിക്ടറനി ആകുന്ന ഘടതനില്  സ്റ്റപാറന്യൂടഫ അപമനഫ പചെയണപമന്ന അടനിസപാന തതസന
പനിന്തുടരപാതതപാണഫ പസനത പശതനിനഫ കപാരണമപായപതനന സനസപാന ഓഡനിറഫ ഡയറക്ടർ
ചൂണനികപാണനിചകപ്പെപാള സ്റ്റപാറന്യൂടഫ അപമനഫ പചെയ്യുന്നതനിനപായനി സർക്കേപാരനികലയഫ അയചനിട്ടുണന്നഫ
സർവ്വകലപാശപാല രജനിസ്റ്റപാർ അറനിയനിച. 

369.  ജതീവനക്കേപാരുപട  നനിയമനമടക്കേമുള്ള  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  സപാമ്പതനിക
സനിതനിപയ ബപാധനിക്കുന്ന വനിഷയങ്ങളനില് തതീരുമപാനപമടുക്കുകമ്പപാള ആയതനിനഫ സർക്കേപാരനിപന
മുന്കൂർ അനുമതനി ആവശഭ്യമപാപണന്നനിരനിപക്കേ അതനിനഫ വനിരുദ്ധമപായനി സർക്കേപാരനിപന മുന്കൂർ
അനുമതനിയനിലപാപത കലബ്രറനി ജതീവനക്കേപാരുപട കറകഷഭ്യപാ  പപപാകമപാഷന് നടപ്പെനിലപാക്കുകയുന
അനർഹമപായ  ശമ്പള  പസയനിലുകള  അനുവദേനിച  നല്കുകകയുന  പചെയ  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ

314/2021.
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സനസ്കൃത  സർവ്വകലപാശപാലയുപട  ക്രമവനിരുദ്ധമപായ  നടപടനിയനില്  കടുത  അതൃപ്തനി
കരഖപപ്പെടുതനിയ സമനിതനി തങ്ങളുപട നടപടനി അനഗതീകരനിക്കേണപമന്നഫ ആവശഭ്യപപ്പെട്ടുപകപാണഫ
സർവ്വകലപാശപാല  നനിലവനില് സർക്കേപാരനിനഫ  സമർപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന അകപക്ഷേയനില് വനിശദേമപായ
അകനസഷണന  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനികള  സസതീകരനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന
സമനിതനിക്കേഫ റനികപ്പെപാർടഫ ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ നനിർകദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

370.  ശ്രതീ.  ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വകലപാശപാല  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്
അനുമതനിയനിലപാപത കലബ്രറനി ജതീവനക്കേപാരുപട കറകഷഭ്യപാ പപപാകമപാഷന് നടപ്പെനിലപാക്കേനിയതപായുന
അനര്ഹമപായ ശമ്പള പസയനിലുകള അനുവദേനിചതപായുമുള്ള ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിപന നനിരതീക്ഷേണന
ശരനിയപാപണന്നഫ  സമനിതനിയഫ  കബപാദ്ധഭ്യമപാകുന.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  റഫറന്സഫ
അസനിസ്റ്റനനിനഫ  5-1-13-പല ഉതരവനിലൂപട  2007  മുതലുള്ള മുന്കപാലപപാബലഭ്യകതപാപട
സപാനക്കേയറന  അനുവദേനിച  നടപടനി  ക്രമപകപാരമപലന്നഫ  സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.
2009-പല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉതരവഫ പപാബലഭ്യതനില് വന്നതഫ 1-7-2009 മുതലപാപണനന
അതനുസരനിചഫ  2007  മുതലുള്ള  മുന്കപാലപപാബലഭ്യകതപാപട  പപപാകമപാഷകനപാ  മറഫ
ആനുകൂലഭ്യങ്ങകളപാ നല്കുന്നതഫ നനിയമവനിരുദ്ധമപാപണനമനിരനിപക്കേ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
പരപാമര്ശവനികധയമപായ നടപടനി ക്രമരഹനിതമപാപണന്നഫ  സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.

371.  ജതീവനക്കേപാരുപട  നനിയമനമടക്കേമുള്ള  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  സപാമ്പതനിക
സനിതനിപയ ബപാധനിക്കുന്ന വനിഷയങ്ങളനില് തതീരുമപാനപമടുക്കുകമ്പപാള  സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര്
അനുമതനി  ആവശഭ്യമപാപണന്നനിരനിപക്കേ  അതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്
അനുമതനിയനിലപാപത ജതീവനക്കേപാരുപട കറകഷഭ്യപാ പകമപാഷന് നടപ്പെനിലപാക്കുകയുന അനര്ഹമപായ
ശമ്പള  പസയനിലുകള  അനുവദേനിചഫ  നല്കുകയുന  പചെയ  ശ്രതീ.ശങരപാചെപാരഭ്യ  സനസ്കൃത
സര്വ്വകലപാശപാലയുപട ക്രമവനിരുദ്ധമപായ  നടപടനിയനില്  സമനിതനി  കടുത  അതൃപ്തനി
കരഖപപ്പെടുത്തുന.  പരപാമര്ശവനികധയമപായ  പകമപാഷനുകള  അനഗതീകരനിക്കേണപമന്നഫ
അഭഭ്യര്തനിചപകപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്  സര്ക്കേപാരനിനഫ  സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന
അകപക്ഷേയനികന്മേല് വനിശദേമപായ അകനസഷണന നടതനി ഉചെനിതമപായ നടപടനി സസതീകരനിചഫ
ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന  റനികപ്പെപാര്ടഫ  ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ  സമനിതനി  ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ
ആവശഭ്യപപ്പെടുന.

372.  സര്ക്കേപാര്  ഫണ്ടുപകയപാഗനിചഫ  പവര്തനിക്കുകയുന  സര്ക്കേപാര്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  തതീരുമപാനങ്ങള  എടുക്കുകയുന  പചെയ്യുക  എന്നതഫ
സനസപാനപത  എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുപടയുന  പപപാതുസസഭപാവമപായനി
മപാറനിപകപാണനിരനിക്കുകയപാപണനന  അക്കേപാഡമനികഫ  കപാരഭ്യങ്ങളനില്  തതീരുമപാനപമടുക്കു
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ന്നതനിനുള്ള തങ്ങളുപട സസയനഭരണ അവകപാശപത സപാമ്പതനികന അടക്കേമുള്ള മപറലപാ
വനിഷയങ്ങളനിലുന  സസയന  തതീരുമപാനപമടുക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ദുരുപകയപാഗന  പചെയ്യുന്ന
തരതനിലപാണഫ  സനസപാനപത  എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  സനിന്ഡനികക്കേറ്റുകളുന
നനിലവനില്  പവര്തനിക്കുന്നപതനന  സമനിതനി  അഭനിപപായപപ്പെടുന.   സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
സപാമ്പതനികസനിതനിപയ  പതനികൂലമപായനി  ബപാധനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കേപാരുപട  നനിയമനമടക്കേമുള്ള
വനിഷയങ്ങളനില്  സര്ക്കേപാര്  (ധനകപാരഭ്യ വകുപ്പെഫ,  ഉന്നത വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ)  അടനിയന്തരമപായനി
ഇടപപടനിപലങനില്  അതഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകപള  കടുത   സപാമ്പതനിക  തകര്ചയനികലയഫ
നയനികചക്കുപമനന സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.  അതനിനപാല് സനസപാനപത സര്വ്വകലപാശപാലപാ
സനിന്ഡനികക്കേറ്റുകപളലപാന സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേഫ  വനിരുദ്ധമപായനി  നനിലവനില്
കകപക്കേപാണനിരനിക്കുന്ന  തതീരുമപാനങ്ങപളലപാന  പരനികശപാധനിചഫ  ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  മുകഖന
റനികപ്പെപാര്ടഫ ലഭഭ്യമപാക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി ധനകപാരഭ്യ വകുപ്പെനികനപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെടുന.

ഉതരവുകപള മറനികടന്നഫ അധനിക നനിരക്കേനില് അലവന്സുകള നല്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

ബപാദ്ധഭ്യതയപാകുന്ന പചെലവനിനങ്ങള -മഹപാതപാഗപാനനി സര്വ്വകലപാശപാല

സര്ക്കേപാര്  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അര്ഹമപായ  വതീട്ടുവപാടക  ബതക്കു  മപാത്രകമ
സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ അര്ഹതയുള എന്നഫ 3/2008/ഉ.വനി/ 5-1-2008 സര്ക്കേപാര്
ഉതരവനില്  വഭ്യക്തമപാക്കേനിയനിട്ടുണഫ.   അതനിരമ്പുഴ  ഗപാമപഞപായതഫ  അതനിര്തനിയനില്
സനിതനിപചെയ്യുന്നതനിനപാല്  എന.ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  പഞപായതഫ
പകദേശതനിനഫ  ബപാധകമപായ നനിരക്കേനികല  വതീട്ടുവപാടക ബതയഫ  അര്ഹതയുള.  എന്നപാല്
നഗര  പകദേശതനിനഫ  അര്ഹമപായ  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കേനിലുള്ള  വതീട്ടുവപാടക  ബത  അനുവദേനിച
വരുന.  മപാത്രമല സര്ക്കേപാര് ഉതരവഫ നന. ജനി.ഒ.പനി.86/2011/ഫനിന്/26-2-11 പല ഖണനിക
10 പകപാരന എന.ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ പതനിമപാസന 250 രൂപ വതീട്ടുവപാടക
ബതയ്കക്കേ  അര്ഹതയുള.   എന്നപാല്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കേനില്  വതീട്ടുവപാടക  ബത
നല്കുന്നതനിനഫ  10-5-2011-പല  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  കയപാഗന  തതീരുമപാനനിചതു  പകപാരന
24-6-2011-പല  3268/എ1/2011/ഭരണവനിഭപാഗന  ഉതരവനിനപാല്  ആയതനിനഫ  അനുവപാദേന
നല്കനി.   ഇതുമൂലന  2010-11,  2011-12  വര്ഷങ്ങളനില്  സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  തപാപഴപ്പെറയുന
വനിധന അധനികപചലവുണപായനിട്ടുണഫ:

വര്ഷന അധനികപചലവഫ

2010-11 46,66,138.00

2011-12 66,85,204.00
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[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.21.1]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി
കചെര്തനിരനിക്കുന.

373.  കകപാടയന  ജനിലയനിപല  അതനിരമ്പുഴ  ഗപാമപഞപായതഫ  അതനിർതനിയനില്
സനിതനിപചെയ്യുന്നതനിനപാല്  എന.ജനി.  സർവ്വകലപാശപാലയനിപല  ജതീവനക്കേപാർ ക്കേഫ  പഞപായതഫ
പകദേശതനിനഫ ബപാധകമപായ നനിരക്കേനിപല വതീട്ടുവപാടകബതയഫ അർഹതയുളപവന്നനിരനിപക്കേ നഗര
പകദേശതനിനഫ  അർഹമപായ  ഉയ ർന്ന  നനിരക്കേനിലുള്ള വതീട്ടുവപാടകബത  അനുവദേനിചവരുനപവന്ന
ഓഡനിറഫ പരപാമർശന സനബനനിചഫ സമനിതനി വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള 21-1-2016-പല
സർക്കേപാർ  ഉതരവഫ  പകപാരന  സർക്കേപാർ  നനിശയനിച  നനിരക്കേനില്  മപാത്രമപാണഫ  നനിലവനില്
സർവ്വകലപാശപാല ജതീവനക്കേപാർക്കേഫ വതീട്ടുവപാടകബത നല്കുന്നപതന്ന ഓഡനിറഫ വകുപ്പെനിപന റനികപ്പെപാർടനിപന
പവളനിചതനില് പസ്തുത ഓഡനിറഫ തടസ്സപമപാഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ സമനിതനി ശനിപപാർശ പചെയ്യുന. 

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

374.  കകപാടയന  ജനിലയനിപല  അതനിരമ്പുഴ  ഗപാമപഞപായതഫ  അതനിര്തനിയനില്
സനിതനി  പചെയ്യുന്നതനിനപാല്  എന.ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  പഞപായതഫ
പകദേശതനിനഫ  ബപാധകമപായ  നനിരക്കേനിപല  വതീട്ടുവപാടക  ബതയഫ  അര്ഹതയുള
പവന്നനിരനിപക്കേ  നഗരപകദേശതനിനഫ  അര്ഹമപായ  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കേനിലുള്ള വതീട്ടുവപാടക  ബത
അനുവദേനിചവന്നനിരുന്നതപായനി  സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.   എന്നപാല്  21-1-2016-പല
സര്ക്കേപാര് ഉതരവഫ പകപാരന സര്ക്കേപാര് നനിശയനിച നനിരക്കേനില് മപാത്രമപാണഫ നനിലവനില്
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  വതീട്ടുവപാടകബത  നല്കുന്നപതന്ന  ഓഡനിറഫ
വകുപ്പെനിപന  റനികപ്പെപാര്ടനിപന  അടനിസപാനതനില്  ഓഡനിറഫ  തടസ്സപമപാഴനിവപാക്കുന്നതനിനഫ
സമനിതനി ശനിപപാര്ശ പചെയ്യുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

കസപാര്ട്സഫ കകപാചമപാരുപട പപന്ഷന് പപായന 60 വയസ്സപായനി നനിലനനിര്തനികപ്പെപാരുന -
മഹപാതപാഗപാനനി സര്വ്വകലപാശപാല

സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട  അകസപാസനികയഷന്  പസക്രടറനിയുപട
അകപക്ഷേപയ  തുടര്ന്നഫ  19-6-2002-ല്  കൂടനിയ  സനിന്ഡനികക്കേറഫ  കയപാഗന  കകപാചമപാരുപട
പപന്ഷന് പപായന  55-ല് നനിന്നഫ  60  ആക്കേനി ഉയര്ത്തുതനിനഫ  തതീരുമപാനപമടുത്തു.  ഇതനിപന
അടനിസപാനതനില് സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഉതരവഫ  നമ്പര്  1574/2000/FV(3)/അഡനിന്/2-4-
2002  പകപാരന  പപന്ഷന്  പപായന  60  ആക്കേനി  ഉയര്തനി.   1985-പല  എന.ജനി.
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സര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമന  പസക്ഷേന്  23  (XXVII)  പകപാരന  സര്വ്വകലപാശപാലപാ
ജതീവനക്കേപാരുപട നനിയമന വഭ്യവസകള സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര് അനുമതനിക്കേഫ വനികധയമപാണഫ.
പപന്ഷന് പപായന 60 ആക്കേനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമുന്പുതപന്ന 20-3-2001-പല സനിന്ഡനികക്കേറഫ
ഇക്കേപാരഭ്യതനില് സര്ക്കേപാരനിപന അനുമതനി കതടുന്നതനിനഫ തതീരുമപാനപമടുക്കുകയുന അനഗതീകപാരതനിനപായനി
സര്ക്കേപാരനിനഫ  (നമ്പര്  6-5-2001-പല  1572/2000/FV(3)/അഡനിന്)  കതഫ
നല്കുകയുമുണപായനി.

ഉന്നത വനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ പസക്രടറനിയുപട  20-3-2003-പല  23314/ബനി4/02  നമ്പര് കതഫ
പകപാരന കകപാചമപാരുപട പപന്ഷന് പപായന  60  ആക്കേനി ഉയര്തനിയ സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
നടപടനി  (1985-പല  യൂണനികവഴനിറനി  ആക്ടഫ  പസക്ഷേന്  23  (XXVII)-പല  വഭ്യവസകളക്കേഫ
വനിരുദ്ധമപായതനിനപാല്) തനികചന ക്രമവനിരുദ്ധമപാപണനന ഈ വനിഷയതനില് കപാരഭ്യകപാരണസഹനിതമുള്ള
വനിശദേതീകരണന  സഹനിതന  സര്ക്കേപാരനികലയഫ മുന്കൂടനി  പപപാകപ്പെപാസല്  സമര്പ്പെനികക്കേണനിയനിരുന
പവനന അറനിയനിചനിരുന.  എന്നപാല് ബനപപ്പെട ജതീവനക്കേപാര് കകപാടതനിയനില് കകസഫ ഫയല്
പചെയ്യുകയുന ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ അനുകൂല വനിധനി സമ്പപാദേനിക്കുകയുന പചെയ്തു.  കകപാടതനി വനിധനിയുപട
അടനിസപാനതനില്  (സര്ക്കേപാര്  നനിര്കദ്ദേശതനിനഫ  വനിരുദ്ധമപായനി)  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട
പപന്ഷന് പപായന 60 ആയനിതപന്ന നനിലനനിര്തനിയനിരനിക്കുന.

ബഹു.  കകപാടതനിവനിധനിപക്കേതനിപര  അപ്പെതീല്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുപകണപാപയന്നഫ  പരനികശപാധനിക്കുന്നതനിനപാ
വശഭ്യമപായ  കരഖകള  ലഭഭ്യമപായനിടനില.   ഇക്കേപാരഭ്യതനില്  സര്ക്കേപാരനിനഫ  എന്തഫ  നനിയകമപാപകദേശമപാണഫ
ലഭനിചനിട്ടുള്ളപതനന  വഭ്യക്തമല.   ബഹു.  കകപാടതനി  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അനുകൂലമപായനി  വനിധനി
പുറപപ്പെടുവനിചനിട്ടുപണങനിലുന സര്വ്വകലപാശപാലപാതലതനില് സസതീകരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളനില് സര്ക്കേപാര്
നനിര്കദ്ദേശന പപാലനിചനിരുന്നനിലപാപയന്നഫ വഭ്യക്തമപാണഫ.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത
ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.21.2]

ഓഡനിറഫ പരപാമര്ശതനിനഫ സര്ക്കേപാര് നല്കനിയ മറുപടനി അനുബനന II ആയനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

375.   1985-പല  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമന  പസക്ഷേന്   23  (XXVII)  പകപാരന
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജതീവനക്കേപാരുപട  നനിയമന  വഭ്യവസകള  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്  അനുമതനിക്കേഫ
വനികധയമപാപണന്നനിരനിപക്കേ  സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര്  അനുമതനിയനിലപാപത  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  കസപാര്ട്സഫ
കകപാചമപാരുപട  പപന്ഷന്  പപായന  55-ല്നനിന്നഫ  60  ആക്കേനി  ഉയര്തനി  എന്ന  ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശന
സനബനനിചഫ  സമനിതനി  വനിശദേതീകരണന  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട  കസവന
കപാലപാവധനി  പഠന  വകുപ്പുകളനിപല  അധഭ്യപാപകരുകടതനിനഫ  തുലഭ്യമപായനി  പരനിഗണനിചപകപാണഫ  മറഫ
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സര്വ്വകലപാശപാലകപളലപാന  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട  പപന്ഷന്  പപായന  60  വയസ്സപാക്കേനി
ഉയര്തനിയകപ്പെപാള എന. ജനി. സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല ബനപപ്പെട ജതീവനക്കേപാര് കകപാടതനിപയ സമതീപനിചഫ
ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ അനുകൂലമപായ വനിധനി സമ്പപാദേനിക്കുകയപാണഫ പചെയപതന്നഫ സര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സഫ
ഓഫതീസര് മറുപടനി നല്കനി. 

376.  എന്നപാല് സര്വ്വകലപാശപാലപാ ചെടങ്ങളക്കേഫ വനിരുദ്ധമപായനി സര്ക്കേപാരനിപന മുന്കൂര്

അനുമതനിയനിലപാപതയപാണഫ  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട  പപന്ഷന്  പപായന  60  ആക്കേനി

ഉയര്ത്തുവപാന്  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാല  തതീരുമപാനനിചപതന്നഫ  മനസ്സനിലപാക്കേനിയ  സമനിതനി

സര്വ്വകലപാശപാലയുപട പസ്തുത നടപടനി തനികചന ക്രമവനിരുദ്ധമപാപണന്നഫ അഭനിപപായപപ്പെടുകയുന

ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെഫ  പസക്രടറനികയപാടഫ  പസ്തുത  വനിഷയതനിലുള്ള  അഭനിപപായന

ആരപായുകയുന പചെയ്തു.

377.  Training  is  a  part  of  teaching  എന്നതഫ  ഫനിസനിക്കേല്  എഡന്യൂകക്കേഷന്

വകുപ്പെനിലുള്ളവര്ക്കേഫ  മപാത്രമപാണഫ  ബപാധകമപാകുന്നപതനന  കകപാചനിനഫ  ഇതഫ  ബപാധകമല

എന്നപാണഫ  ഗവണ്പമനഫ  നനിലപപാപടനന  എന്നനിരുന്നപാലുന  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട

പപന്ഷന്  പപായന  60  ആക്കേനി  ഉയര്തനിയ  സര്വ്വകലപാശപാലയുപട  തതീരുമപാനതനിനഫ

സര്ക്കേപാര് സപാധൂകരണന നല്കനിയനിപലങനിൽ ബനപപ്പെട ഓകരപാ ജതീവനക്കേപാരനുന കകപാടതനിപയ

സമതീപനിക്കുന്ന  സനിതനിയപാണഫ  നനിലവനിലുള്ളപതനന  എലപാ  സര്വ്വകലപാശപാലകളുന ഇതരതനില്

പപന്ഷന്  പപായന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകയപാപണങനില്  സര്ക്കേപാര്  പസ്തുത  തതീരുമപാനതനിനഫ

സപാധൂകരണന നല്കകണതപായനി വരുപമനന ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനി വഭ്യക്തമപാക്കേനി.

378.   ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  അനുകൂലമപായ കകപാടതനി  വനിധനിപക്കേതനിപര  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാല

നപാളനിതുവപര അപ്പെതീല് നല്കനിയനിടനിപലന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച സമനിതനി സര്വ്വകലപാശപാലയഫ അധനിക

സപാമ്പതനിക  ബപാധഭ്യത  ഉണപാകുന്ന  ഇതരന  വനിഷയങ്ങള  കകകപാരഭ്യന  പചെയ്യുന്നതനില്

സര്വ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതരുപട ഭപാഗതഫ നനിനമുണപാകുന്ന അനപാസയനിലുന നനിരുതരവപാദേപരമപായ

നനിലപപാടനിലുന കടുത അതൃപ്തനി കരഖപപ്പെടുതനി.

379.   സനസപാനതഫ  മറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകപളലപാന  കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട

പപന്ഷന് പപായന വര്ദ്ധനിപ്പെനിച സപാഹചെരഭ്യവുന എന. ജനി. സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല ബനപപ്പെട

ജതീവനക്കേപാപരലപാന  കകപാടതനിപയ  സമതീപനിച  സപാഹചെരഭ്യവുന  കണക്കേനിപലടുതഫ  സര്ക്കേപാര്

പസ്തുത  വനിഷയന  പരനികശപാധനിചഫ  ഉചെനിതമപായ  തതീരുമപാനന  കകപക്കേപാള്ളണപമന്നഫ  സമനിതനി

ഉന്നതവനിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ വകുപ്പെഫ പസക്രടറനിക്കേഫ നനിര്കദ്ദേശന നല്കനി. 
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380.  എന.ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ നനിയമപകപാരന സര്വ്വകലപാശപാലപാ ജതീവനക്കേപാരുപട
നനിയമന  വഭ്യവസകള  സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്  അനുമതനിക്കേഫ  വനികധയമപാപണന്നനിരനിപക്കേ
സര്ക്കേപാരനിപന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനിലപാപതയപാണഫ  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  സനിന്ഡനികക്കേറഫ
കസപാര്ട്സഫ  കകപാചമപാരുപട  പപന്ഷന്  പപായന  55-ല്നനിന്നഫ  60  വയസ്സപാക്കേനി
ഉയര്ത്തുവപാന്  തതീരുമപാനനിചപതന്നഫ  സമനിതനി  മനസ്സനിലപാക്കുന.   സര്വ്വകലപാശപാലയുപട
സപാമ്പതനികസനിതനിപയ  പതനികൂലമപായനി  ബപാധനിക്കുന്ന  ഇതരന  വനിഷയങ്ങളനില്
സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്  കകപക്കേപാള്ളുന്ന  ക്രമവനിരുദ്ധമപായ  തതീരുമപാനങ്ങപള
സമനിതനി  അതതീവ  ഗക്കൗരവകതപാപട  വതീക്ഷേനിക്കുന.   മറഫ  സര്വ്വകലപാശപാലകപളലപാന
കസപാര്ട്സഫ കകപാചമപാരുപട പപന്ഷന് പപായന ഉയര്തനിയ സപാഹചെരഭ്യതനില് എന.ജനി.
സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  ബനപപ്പെട  ജതീവനക്കേപാര്  കകപാടതനിപയ  സമതീപനിചഫ
അനുകൂലമപായ വനിധനി സമ്പപാദേനിച കകപാടതനിവനിധനിപക്കേതനിപര എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാല
നപാളനിതുവപരയപായനി  അപ്പെതീല്  സമര്പ്പെനിചനിടനിപലന്നഫ  സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.
സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  അധനിക  സപാമ്പതനിക  ബപാദ്ധഭ്യത  വരുതനിവയ്ക്കുന്ന  ഇതരന
വനിഷയങ്ങള  കകകപാരഭ്യന  പചെയ്യുന്നതനില്  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുപട  ഭപാഗതഫ
നനിനണപാകുന്ന  അനപാസയനിലുന  നനിരുതരവപാദേപരമപായ നനിലപപാടനിലുന  സമനിതനി  കടുത
ആശങ കരഖപപ്പെടുത്തുന. 

381.  സനസപാനപത മറഫ സര്വ്വകലപാശപാലകപളലപാന കസപാര്ട്സഫ കകപാചമപാരുപട
പപന്ഷന്  പപായന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച  സപാഹചെരഭ്യവുന  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല
ബനപപ്പെട  ജതീവനക്കേപാര്  കകപാടതനിപയ  സമതീപനിചനിരനിക്കുന്ന  സപാഹചെരഭ്യവുന
കണക്കേനിപലടുതഫ  പസ്തുത  വനിഷയന  പരനികശപാധനിചഫ  ഉചെനിതമപായ  തതീരുമപാനന
കകപക്കേപാള്ളണപമന്നഫ സമനിതനി ഭരണ വകുപ്പെനികനപാടഫ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

ഇടക്കേപാല  വനിധനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  പഫയര്കകപാപ്പെനി  വനിഭപാഗന  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ
പപപാകമപാഷന്  അനുവദേനിക്കുന-അന്തനിമവനിധനി  സമ്പപാദേനിക്കേപാന്  നടപടനികള
സസതീകരനിക്കുന്നനില-മഹപാതപാഗപാനനി സര്വ്വകലപാശപാല

2009-പല ശമ്പളപരനിഷ്കരണ ഉതരവഫ പകപാരന പഫയര് കകപാപ്പെനി വനിഭപാഗതനില്പപ്പെട
ഓഫതീസഫ സൂപണഫ തസനികയനില്നനിനന പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്,  പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്  (ഹയര്
കഗഡഫ),  പൂള  ഓഫതീസര്  എന്നതീ  തസനികകളനികലക്കുള്ള  ഉകദേഭ്യപാഗക്കേയറന  11-6-2012-പല
2866/AIV/2012/ഭരണ  വനിഭപാഗന  നമ്പര്  സര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഉതരവനിപല  വഭ്യവസയുപട
അടനിസപാനതനില് നനികരപാധനിചനിരുന.  ഇതനിപനതനിപര ബനപപ്പെട ജതീവനക്കേപാര് കഹകക്കേപാടതനിയനില്



160

സമര്പ്പെനിച റനിടഫ പപറതീഷനുകളനികന്മേലുള്ള ഇടക്കേപാലവനിധനിയുന ജതീവനക്കേപാരുപട അകപക്ഷേകളുന
പരനിഗണനിചഫ  പഴയ  പപപാകമപാഷന്  രതീതനി  തുടരുന്നതനിനഫ  സര്വ്വകലപാശപാല  ഉതരവനിറക്കേനി
(നമ്പര്  6198/AIV/2012/ഭരണവനിഭപാഗന/1-11-2012).  വനിഷയതനില് കകപാടതനിയുപട  അന്തനിമ
വനിധനിക്കേപായനി  സര്വ്വകലപാശപാലപാതലതനില്  യപാപതപാരു  നടപടനികളുന  സസതീകരനിചനിടനില.
ആയതനിനപാല്  ഇകപ്പെപാഴുന  സര്ക്കേപാര്  ഉതരവനിപല  വഭ്യവസകള  മറനികടന്നഫ  പപപാകമപാഷന്
അനുവദേനിച വരുന.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത

ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.21.3]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി

കചെര്തനിരനിക്കുന.

382.   എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  പഫയര്കകപാപ്പെനി  വനിഭപാഗന  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ

കഹകക്കേപാടതനി  ഇടക്കേപാലവനിധനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  പപപാകമപാഷന്  അനുവദേനിക്കുന

പവനന പസനത കകസനില് അന്തനിമവനിധനി സമ്പപാദേനിക്കുവപാന് നപാളനിതുവപര നടപടനികപളപാനന

സസതീകരനിചനിടനിപലനമുള്ള  ഓഡനിറഫ  തടസ്സപതക്കുറനിചഫ  സമനിതനി  ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള

പഫയര്കകപാപ്പെനി  വനിഭപാഗന  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ   നൽകനിവന്നനിരുന്ന പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്,  പൂള

ഓഫതീസര്  എന്നതീ  തസനികകളനികലക്കുള്ള  ഉകദേഭ്യപാഗക്കേയറന  നനിര്തലപാക്കേനിപക്കേപാണ്ടുന  1:1

അനുപപാതതനില്  ഓഫതീസഫ  സൂപണഫ  തസനികയനില്  ഉകദേഭ്യപാഗക്കേയറന  നല്കുന്നതനിനഫ

തതീരുമപാനനിചപകപാണ്ടുന  17-6-2017-ല് സര്വ്വകലപാശപാല ഉതരവനിറക്കേനിയതപായനി ഫനിനപാന്സഫ

ഓഫതീസര് അറനിയനിച.

383.   പസനത വനിഷയതനില് കകപാടതനിയുപട അന്തനിമവനിധനി  സമ്പപാദേനിക്കുന്നതനിനപായനി

സര്വ്വകലപാശപാല യപാപതപാരു നടപടനികളുന നപാളനിതുവപര സസതീകരനിചനിടനില എന്നഫ നനിരതീക്ഷേനിച

സമനിതനി കകപാടതനി നടപടനികള തസരനിതപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണ നടപടനികള കകപക്കേപാള്ളണപമനന

പസ്തുത കകപാടതനിവനിധനിയുപട അടനിസപാനതനില് പവര്തനിക്കേണപമനന സര്വ്വകലപാശപാലപാ

അധനികൃതകരപാടഫ ആവശഭ്യപപ്പെട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

384.  എന.  ജനി.  സര്വ്വകലപാശപാലയനിപല  പഫയര്കകപാപ്പെനി  വനിഭപാഗന  ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ

കഹകക്കേപാടതനിയുപട  ഇടക്കേപാല  വനിധനിയുപട  അടനിസപാനതനില്  പപപാകമപാഷന്  അനുവദേനിക്കുന്ന

വനിഷയതനില്  ഇതഫ  സനബനനിചഫ  കകപാടതനിയുപട  അന്തനിമവനിധനി  സമ്പപാദേനിക്കുവപാന്
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സര്വ്വകലപാശപാലപാതലതനില്  നപാളനിതുവപരയപായനി  നടപടനികപളപാനന  സസതീകരനിചനിടനിപലന്നഫ

സമനിതനി  നനിരതീക്ഷേനിക്കുന.   ആയതനിനപാല്  ഇതഫ  സനബനനിചഫ  ആവശഭ്യമപായ  തുടര്

നടപടനി സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറഫ ഖണനിക

കഭ്യപാമ്പസനിനുള്ളനിപല വപാലന്യൂകവഷന് കഭ്യപാമ്പനില് ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ ദേനിനബത നല്കുന-

മഹപാതപാഗപാനനി സര്വ്വകലപാശപാല

പഹഡ്കസപാര്കടഴനില്നനിനന  8  കനി.മതീറര് പരനിധനിയനില് ഔകദേഭ്യപാഗനികകൃതഭ്യന നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന

ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  യപാത്രപാബത/ദേനിനബത  എന്നനിവയഫ  അര്ഹത  ഇപലന്നനിരനിപക്കേ

സര്വ്വകലപാശപാലപാ  കഭ്യപാമ്പസനില്  വപാലജ്യുകവഷന്  കഭ്യപാമ്പനില്  നനികയപാഗനിക്കേപപ്പെടുന്ന

ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  ദേനിനബത  നല്കുന്ന  രതീതനി  നനിലനനില്ക്കുന.   ഇപകപാരന

സര്വ്വകലപാശപാലയഫ  വന്സപാമ്പതനികബപാധഭ്യത  ഉണപാകുന.   കമല്വനിഷയന  2006-07,

2007-08,  2008-09  വര്ഷങ്ങളനിപല  ഓഡനിറഫ  റനികപ്പെപാര്ട്ടുകളനില് പരപാമര്ശനിചനിട്ടുപണങനിലുന

നപാളനിതുവപര നടപടനികപളപാനന സസതീകരനിചനിടനില.

[കകരള  സനസപാന ഓഡനിറഫ  വകുപ്പെഫ  ഡയറക്ടറുപട  2014-15  വര്ഷപത സമപാഹൃത

ഓഡനിറഫ റനികപ്പെപാര്ടഫ; ഓഡനിറഫ ഖണനിക 7.1.21.4]

ഓഡനിറഫ  പരപാമര്ശതനിനഫ  സര്ക്കേപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനന  II  ആയനി

കചെര്തനിരനിക്കുന. 

385.  സര്വ്വകലപാശപാലപാ കഭ്യപാമ്പസനില് വപാലജ്യുകവഷന് കഭ്യപാമ്പനില് നനികയപാഗനിക്കേപപ്പെടുന്ന

ജതീവനക്കേപാര്ക്കേഫ  ദേനിനബത  നല്കുനപവന്ന  ഓഡനിറഫ  തടസ്സതനികന്മേല്  സമനിതനി

വനിശദേതീകരണന ആരപാഞ്ഞകപ്പെപാള വപാലജ്യുകവഷന് കഭ്യപാമ്പുകളനില് പപങടുക്കുന്ന ജതീവനക്കേപാര്

തങ്ങളുപട  പസക്ഷേനുകളനിപല  കദേനനദേനിന  കജപാലനികളക്കേഫ  പുറപമ  ഓഫതീസഫ

സമയതനിനുകശഷവുന  അവധനി  ദേനിവസതനിലുന  അധനികകജപാലനിപയടുതപാണഫ  വപാലജ്യുകവഷന്

കഭ്യപാമ്പനിപല  കജപാലനികള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നപതനന  അലവന്സഫ  നല്കനിയനിപലങനില്

വപാലജ്യുകവഷന്  കഭ്യപാമ്പുകളനില്  പപങടുക്കുവപാന്  ജതീവനക്കേപാര്  തയപാറപാകപാതതുപകപാണപാണഫ

ദേനിനബത  നല്കുന്നപതനന  ഫനിനപാന്സഫ  ഓഫതീസര്  അറനിയനിചതനിപനത്തുടര്ന്നഫ

വന്സപാമ്പതനികബപാധഭ്യത  ഉണപാക്കുന്ന  ഇതരന  വനിഷയങ്ങളനില്  സര്വ്വകലപാശപാല

ഉചെനിതമപായ നടപടനി സസതീകരനിക്കേണപമന്നഫ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകയുണപായനി.

314/2021.



162

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

386.  വപാലല്യുവവഷന്  കകപാമ്പുകളനില്  പങങ്കെടുക്കുന്ന  ജജീവനകപാര്  തങ്ങളുങട
ങസെക്ഷനുകളനിങല ദദൈനനംദൈനിന വജപാലനികളകക്ക് പുറങമ ഓഫജീസെക്ക് സെമയതനിനുവശഷവനം
അവധനി  ദൈനിവസെങ്ങളനിലനം  അധനികവജപാലനി  ങചെയപാണക്ക്  വപാലല്യുവവഷന്  കകപാമനിങല
വജപാലനികള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നങതനനം  അലവന്സെക്ക്  നല്കപാതപക്ഷനം  വപാലല്യുവവഷന്
കകപാമ്പുകളനില്  പങങ്കെടുക്കുവപാന്  ജജീവനകപാര്  തയപാറപാകനിങല്ലെനമുള്ള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട  മറുപടനി  അനംഗജീകരനിക്കുനങണ്ടെങ്കെനില്കൂടനി  പരപാമര്ശ
വനിവധയമപായ  നടപടനി  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  അധനിക  സെപാമതനിക  ബപാദകത  വരുതനി
വയ്ക്കുന്നതപായതനിനപാല്  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  പുനനഃപരനിവശപാധന  നടതനി  ഉചെനിതമപായ
നടപടനികള  സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതവരപാടുനം  ഇതക്ക്
സെനംബനനിചക്ക്  ആവശകമപായ നനിര്വദ്ദേശങ്ങള സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് നല്കണങമന്നക്ക് ഭരണ
വകുപനിവനപാടുനം   നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

എകപാമനിവനഷന് ങസ്പെഷകല് ങസെല്/ങഹഡക്ക് കസപാര്വട്ടേഴക്ക് ഡഡ്യൂട്ടേനി - ചെട്ടേവനിരുദമപായനി 
ഡനി.എ. നല്കുന-കണ്ണൂര് സെര്വ്വകലപാശപാല

വകരള സെര്വ്വജീസെക്ക് റൂളസെക്ക് പപാര്ട്ടേക്ക്  II  വവപാളകനം  I   റൂള  57  പ്രകപാരനം ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടേനിയക്ക്
ഉവദൈകപാഗസ്ഥര്കക്ക്  പ്രവതകക  ദൈനിനബത  അനുവദൈനജീയമല്ലെ.  എന്നപാല്   സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്
എകപാമനിവനഷന്  ങസ്പെഷകല്  ങസെല്  ഡഡ്യൂട്ടേനിയപായനി  നനിവയപാഗനികങപടുന്ന  ഉവദൈകപാഗസ്ഥര്ക്കുനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ആസ്ഥപാനതക്ക്  നടക്കുന്ന  മൂലകനനിര്ണ്ണയ  കകപാമ്പുകളനില്  വജപാലനി
ങചെയ്യുന്നവര്ക്കുനം  ദൈനിനബത  അനുവദൈനിക്കുന്ന  ങതറപായ  നടപടനി  തുടര്നവരനികയപാണക്ക്.
ഓവര്ദടനംഡഡ്യൂട്ടേനി  ആങണങ്കെനില്  ആയതക്ക്  സെനംബനനിച  വകക്തമപായ  നനിയമങ്ങള
സെര്വ്വകലപാശപാലയനില് നനിലവനിലനില്ലെപാതതനിനപാല് ഇവ അനംഗജീകരനികപാവന്നതല്ലെ.

[വകരള  സെനംസ്ഥപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  ഡയറക്ടറുങട  2014-15  വര്ഷങത സെമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്; ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 7.1.21.6]

ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിനക്ക്  സെര്കപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനനം  II  ആയനി
വചെര്തനിരനിക്കുന. 

387.  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സെനംബനനിചക്ക്  സെമനിതനി  വനിശദൈജീകരണനം

ആരപാഞ്ഞതനിങനത്തുടര്ന്നക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ആരനംഭകപാലതക്ക്  ഉണ്ടെപായനിരുന്ന  സപാഫക്ക്

ങസനംഗ്തക്ക്  തങന്നയപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  നനിലവനിലനം  ഉള്ളങതനനം  ആരനംഭകപാലതക്ക്

20  വകപാവളജുകള  മപാത്രമപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങടകജീഴനില്  ഉണ്ടെപായനിരുന്നങതനനം  അന്നക്ക്
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ങസെല്ഫക്ക്  ഫനിനപാന്സെനിനംഗക്ക്  വകപാവളജുകവളപാ  ങസെമസര്  ങലവല്  എകപാമുകവളപാ  ഒനനം

ഉണ്ടെപായനിരുന്നനിങല്ലെനനം  എന്നപാല്  ങസെമസര്  ങലവല്  എകപാമുകള  തുടങ്ങനിയവതപാങട

പരജീക്ഷയുമപായനി ബനങപട്ടേ വജപാലനികള ഇരട്ടേനിച്ചുങവനനം നനിലവനിലള്ള ജജീവനകപാര് 10 മണനി

മുതല്  5  മണനി  വങര  മപാത്രനം  വജപാലനി  ങചെയപാല്   പ്രസ്തുത  വജപാലനികള  സെമയബനനിതമപായനി

പൂര്തജീകരനിക്കുവപാന്  കഴനിയപാത  സെപാഹചെരകതനിലപാണക്ക്  ജജീവനകപാങര  ങങവകനിട്ടേക്ക്

5 മണനിക്കുവശഷവനം  മറക്ക്  അവധനി  ദൈനിവസെങ്ങളനിലങമല്ലെപാനം  അധനികവജപാലനി  ങചെയനിപനിക്കുന്നങതനനം

അതനിങനപാരു ഇന്ങസെനജീവക്ക് എന്ന നനിലയനിലപാണക്ക് ഡനി.  എ.  അനുവദൈനിക്കുന്നങതനനം അല്ലെപാതപക്ഷനം

പരജീക്ഷപാ നടതനിപ്പുമപായനി  ബനങപട്ടേ  വജപാലനികള  സെമയബനനിതമപായനി  പൂര്തജീകരനിക്കുവപാന്

കഴനിയപാത സെപാഹചെരകമുണ്ടെപാകുങമനനം സെര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാര് അറനിയനിച്ചു.

388.   ങഹഡക്ക്  കസപാര്വട്ടേഴക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടേനിയക്ക്  ഡനി.എ.-യക്ക്  പകരനം ഓവര്ങങടനം അലവന്സെവല്ലെ

നല്വകണ്ടെതക്ക് എന്ന സെമനിതനിയുങട വചെപാദൈകതനിനക്ക് ഓവര്ങങടനം അലവന്സുമപായനി ബനങപട്ടേ

വകക്തമപായ  നനിയമങ്ങള  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  നനിലവനിലനില്ലെപാതതനിനപാല്  അതനിനുള്ള

സെപാഹചെരകമനിങല്ലെന്നക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാര് മറുപടനി നലനി.

389. ങങദൈനനംദൈനിന വജപാലനികളകക്ക് പുറവമയുള്ള അധനികവജപാലനി ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക് ഡനി.എ.

അനുവദൈനിക്കുന്നതുങകപാണ്ടെക്ക്  ങതറനിങല്ലെന്നനനം  എന്നപാല്  ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴനില്  അധനികവജപാലനി

ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക് ഇന്ങസെനജീവക്ക് അനുവദൈനിക്കുന്നതുമപായനി ബനങപട്ടേ വകവസ്ഥകള സെര്വ്വകലപാശപാലപാ

നനിയമങ്ങളനില്  ഉളങപടുതനിയനിട്ടേനില്ലെപാത  സെപാഹചെരകതനില്  ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടേനി  ങചെയവര്കക്ക്

ഡനി.എ.  അനുവദൈനിചതപാണക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിനക്ക്  ഇടയപാകനിയങതനനം  സെമനിതനി

അഭനിപ്രപായങപട്ടേവപപാള പുറത്തുവപപായനി ങചെയ്യുന്ന അവത അധനിക വജപാലനിതങന്നയപാണക്ക് ജജീവനകപാര്

ങഹഡക്ക്  കസപാര്വട്ടേഴനിലനം  ങചെയ്തുവരുന്നങതനനം അകപാരകനം  പരനിഗണനിചപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ

സെനിന്ഡനിവകറക്ക്  അതരതനില്  ഒരു  തജീരുമപാനങമടുതക്ക് അവര്കക്ക്  ഡനി.എ.  അനുവദൈനിചങതനനം

സെര്വ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാര് വകക്തമപാകനി.

390.   കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  നനിലവനിങല  സപാഫക്ക്  ങസനംഗ്തക്ക്  അനുസെരനിചക്ക്

പരജീക്ഷപാ  സെനംബനമപായ  വജപാലനികള  സെമയബനനിതമപായനി  നനിര്വ്വഹനികണങമങ്കെനില്

ജജീവനകപാര്  അധനികവജപാലനി  ങചെവയണ്ടെതക്ക്  അതകനപാവപക്ഷനിതമപാങണനനം  അതരതനില്

അധനികവജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്  ഇന്ങസെനജീവക്ക്  നല്കപാതനിരനിക്കുന്നതക്ക് നകപായയുക്തമങല്ലെനനം

വനിലയനിരുതനിയ  സെമനിതനി  അധനികവജപാലനിയുനം  അതനിനപായുള്ള  ഇന്ങസെനജീവനം  സെനംബനനിച

വകവസ്ഥകള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്  ഉളങപടുതണങമനനം അതനിനനുസൃതമപായനി

പ്രവര്തനികണങമനനം സെര്വ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതവരപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിച്ചു. 
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391.  വകരള  സെര്വ്വജീസെക്ക്  റൂളസെക്ക്  പ്രകപാരനം  ങഹഡക്ക്  കസപാര്വട്ടേഴക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടേനിയപായനി
നനിവയപാഗനികങപടുന്നവര്കക്ക്  പ്രവതകക  ദൈനിനബത  അനുവദൈനജീയമങല്ലെന്നനിരനിങക  കണ്ണൂര്
സെര്വ്വകലപാശപാല എകപാമനിവനഷന് ങസ്പെഷകല് ങസെല് ഡഡ്യൂട്ടേനിയപായനി നനിവയപാഗനികങപടുന്നവര്ക്കുനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ആസ്ഥപാനതക്ക്  നടക്കുന്ന  മൂലകനനിര്ണ്ണയ  കകപാമ്പുകളനില്  വജപാലനി
ങചെയ്യുന്നവര്ക്കുനം  ദൈനിനബത  അനുവദൈനിക്കുന്നതപായനി  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.  കണ്ണൂര്
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  നനിലവനിങല  സപാഫക്ക്  ങസനംഗ്തക്ക്  അനുസെരനിചക്ക്  പരജീക്ഷപാസെനംബനമപായ
വജപാലനികള  സെമയബനനിതമപായനി  നനിര്വ്വഹനികണങമങ്കെനില്  ജജീവനകപാര്  ങങദൈനനംദൈനിന
വജപാലനികളകക്ക്  പുറവമ  അധനികവജപാലനി  ങചെവയണ്ടെതക്ക്  അതകനപാവപക്ഷനിതമപാങണന്നക്ക്
സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  അതരതനില്  അധനിക വജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്  ഇന്ങസെനജീവക്ക്
നല്കപാതനിരനിക്കുന്നതക്ക്  നകപായയുക്തമങല്ലെന്നനനം  എന്നപാല്  ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴനില്  അധനികവജപാലനി
ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്  ഇന്ങസെനജീവക്ക്  അനുവദൈനിക്കുന്നതക്ക്  സെനംബനനിച  വകവസ്ഥകള
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ നനിയമങ്ങളനില് ഉളങപടുതനിയനിട്ടേനില്ലെപാത സെപാഹചെരകതനില് ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴക്ക്
ഡഡ്യൂട്ടേനി ങചെയവര്കക്ക് ഡനി.എ. അനുവദൈനിചതപാണക്ക് ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശതനിനക്ക് ഇടയപാകനിയങതനനം
സെമനിതനി അഭനിപ്രപായങപടുന.  അതനിനപാല്  ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴനില് അധനികവജപാലനി ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്
ഇന്ങസെനജീവക്ക്  നല്കുന്നതുമപായനി ബനങപട്ടേ  വകവസ്ഥകള സെര്വ്വകലപാശപാലപാ നനിയമങ്ങളനില്
ഉളങപടുതണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

സെര്കപാര് ഉതരവക്ക് ങതറപായനി വകപാഖകപാനനിചക്ക് നനിയമവനിരുദമപായനി സ്ഥപാനകയറനം
നല്കനി-ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാല 

25-1-2006-ങല ജനി.ഒ.(എനംഎസെക്ക്.) നമര് 31/2006/ങപപാ.ഭ.വ. പ്രകപാരനം ഗവണ്ങമനക്ക്
ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല  അസെനിസനക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്  2  തസനികയുങട  2%  ഒഴനിവകള  അവനിങട  തപാഴ
തസനികയനില്  വജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവരുനം  അനംഗജീകൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ബനിരുദൈവനം  4  വര്ഷ
വസെവന  ദദൈര്ഘകവമുള്ളവരുമപായവരുങട  തസനികമപാറനം  വഴനിയുള്ള  നനിയമനതനിനപായനി
നജീകനിവചനിട്ടുണ്ടെക്ക്.  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനില് പഡ്യൂണ് തസനികയനില് ങപ്രപാവബഷന് പൂര്തജീകരനിചനിട്ടുണ്ടെപാ
യനിരനികണങമന്നപാണക്ക് ഇതരനം നനിയമനതനിനുള്ള അടനിസ്ഥപാന മപാനദൈണനം.  ഇതനിവനപാടകനം
പഡ്യൂണ്  തസനികയനില്നനിനനം  സ്ഥപാനകയറനം  ലഭനിചവരുങട  കപാരകതനില്  അവര്  പഡ്യൂണ്
തസനികയനില്  തുടര്ന്നനിരുനങവങ്കെനില്  ഉണ്ടെപാകുമപായനിരുന്ന  സെജീനനിവയപാറനിറയുങട  അടനിസ്ഥപാന
തനിലപായനിരനിക്കുനം തസനികമപാറനം വഴനി അസെനിസനപായുള്ള നനിയമനതനിനക്ക്  പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ക്.
തദൈനുസൃതമപായനി  5  അസെനിസനക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്  തസനികകള  തസനികമപാറനം  വഴനിയുള്ള



165

നനിയമനതനിനപായനി  നജീകനിവച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  27-2-2006-ല്  ജനി.ഒ.  (എനംഎസെക്ക്.)  നമര്
86/2006/ങപപാ.ഭ.വ.  പ്രകപാരനം  സെര്കപാര്  ഉതരവനിറക്കുകയുണ്ടെപായനി.   തുടര്ന്നക്ക്  25-3-2006-ങല
ജനി.ഒ.(പനി.)  നമര് 145/2006/ഫനിന്.  പ്രകപാരനം അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക്-2,  അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക്-1
തസനികകള  സെനംവയപാജനിപനിക്കുകയുനം  അസെനിസനക്ക്  എന്നക്ക്  പുനര്നപാമകരണനം  ങചെയ്യുകയുനം
അസെനിസനക്ക്,  സെജീനനിയര്  വഗ്രേഡക്ക്  അസെനിസനക്ക്,  ങസെലക്ഷന്  വഗ്രേഡക്ക്  അസെനിസനക്ക്  എന്നനിവ
തമനിലള്ള  അനുപപാതനം  1:1:1  ആയനി  ഉതരവക്ക്  തജീയതനി  മുതല്  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുകയുനം
ങചെയ്യുകയുണ്ടെപായനി.   തസനികപാസെനംവയപാജനങതത്തുടര്ന്നക്ക്  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല  അസെനിസനക്ക്
തസനികയനിലള്ള 373 വപരുങട 2% വരുന്ന 7 തസനികകള, (മുമക്ക് നജീകനിവച 5 തസനികകള
ഉളങപങട)  തസനികമപാറനം  വഴനിയുള്ള  നനിയമനതനിനപായനി  മപാറനിവയങപട്ടു.   17-5-2010-ങല
ജനി.ഒ  (എനം.എസെക്ക്)  നമര്  196/2010/ങപപാ.ഭ.വ.  പ്രകപാരനം  അസെനിസനക്ക്  തസനികയനിവലയക്ക്
(പ്രവവശന  തസനിക)  തപാഴ  ശമള  ങസ്കെയനിലനില്  വജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള  തസനികമപാറ
വകസപാട്ടേ 2%-ല്നനിനനം 4% ആകനി ഉയര്തനി.  25-1-2006-ങല  ജനി.ഒ. (എനംഎസെക്ക്.) നമര്
31/2006/ങപപാ.ഭ.വ.  27-2-2006-ങല  ജനി.ഒ.  (എനംഎസെക്ക്.)  നമര്  86/2006/ങപപാ.ഭ.വ.
13-10-2006-ങല  ജനി.ഒ. (എനംഎസെക്ക്.)  നമര് 261/2006/ങപപാ.ഭ.വ. 17-5-2010-ങല ജനി.ഒ.
(എനംഎസെക്ക്.)  നമര്  196/2010/ങപപാ.ഭ.വ.  എന്നജീ  ഉതരവകള  പരനിവശപാധനിചപാല്  തപാഴ
തസനികയനില്  വജപാലനി  ങചെയ്യുന്ന  ജജീവനകപാങര  തസനികമപാറനം  വഴനിയുള്ള  നനിയമനതനിനക്ക്
പരനിഗണനികപാവന്ന  ഒഴനിവകള  കണകപാവകണ്ടെതക്ക്  ആങക  പ്രവവശന  തസനികകളുങട
എണ്ണതനിങന  നനിശനിത  ശതമപാനമപാങണന്നക്ക്  കപാണപാവന്നതപാണക്ക്.   ഇപ്രകപാരനം  ശതമപാനനം
കണകപാക്കുവമപാള  കനിട്ടുന്ന  സെനംഖക  പൂര്ണ്ണസെനംഖകയനില്  നനിജങപടുവതണ്ടെതപാങണനനം
വകക്തമപാണക്ക്.

6-5-2006-ല് കൂടനിയ സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാലപാ സെനിന്ഡനിവകറക്ക്, സെര്കപാര് ഉതരവക്ക്
പ്രകപാരനം  ഗവണ്ങമനക്ക്  ങസെക്രവട്ടേറനിയറക്ക്  ജജീവനകപാര്കക്ക്  അനുവദൈനിച  ആനുകൂലകനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജജീവനകപാര്ക്കുകൂടനി  ബപാധകമപാകപാന്  തജീരുമപാനനിച്ചു.  17-5-2010-ങല
ജനി.ഒ.  (എനംഎസെക്ക്.)  നമര്  196/2010/ങപപാ.ഭ.വ.  പ്രകപാരനം പുതുകനി നനിശയനിച  4%  എന്ന
ആനുകൂലകവനം  13-9-2010-ങല  യു.ഒ.നമര്  എ.ഡനി.ബനി/6527/എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/
2010(1)  വഴനി  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജജീവനകപാര്കക്ക്  ബപാധകമപാക്കുകയുണ്ടെപായനി.  സെനംസ്കൃത
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല വനിവനിധ വശണനികളനിങല അസെനിസന്റുമപാരുങട ആങക എണ്ണനം (എല്ലെപാ
വനിഭപാഗതനിലനം കൂടനി) 2-7-2007-ങല യു.ഒ. നമര് എ.ഡനി.ബനി./663/ എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്./
2004 പ്രകപാരനം  63  ആങണന്നക്ക്  കപാണുനങണ്ടെങ്കെനിലനം   8-6-2004-ങല  ജനി.ഒ.  (എനംഎസെക്ക്.)
നമര് 60/2004/ഉ.വനി.വ. നമര് ഉതരവക്ക് പ്രകപാരനം സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് സെര്കപാര് അനുമതനി
നല്കനിയനിട്ടുള്ള  അസെനിസന്റുമപാരുങട  ആങക  എണ്ണനം  52  ആണക്ക്.   2-7-2007-ങല
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സെര്വ്വകലപാശപാല  ഉതരവപ്രകപാരനം  അസെനിസനക്ക്  തസനികയനിങല  വനിവനിധ  വശണനികളനില്
തപാങഴ പറയുന്ന എണ്ണനം തസനികകളുണ്ടെക്ക്:

തസനിക നനിലവനിലള്ള തസനിക

അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക് -2 16

അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക് -1 16

സെജീനനിയര് വഗ്രേഡക്ക് അസെനിസനക്ക് 16

ങസെലക്ഷന് വഗ്രേഡക്ക് അസെനിസനക്ക് 15

ആങക 63

25-3-2006-ങല  സെര്കപാര്  ഉതരവപ്രകപാരനം  അസെനിസനക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്-2,  അസെനിസനക്ക്
വഗ്രേഡക്ക്-1  എന്നജീ  തസനികകള  സെനംവയപാജനിപനിചക്ക്  അസെനിസനക്ക്  എന്നക്ക്  പുനര്നപാമകരണനം
ങചെയതനിങനത്തുടര്ന്നക്ക്  26-4-2007-ങല  യു.ഒ.എ.ഡനി.ബനി/3028/എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/
2006/(1)  പ്രകപാരനം സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല അസെനിസന്റുമപാരുങട തസനിക വനിനകപാസെനം തപാങഴ
പറയുനം പ്രകപാരനം ക്രമജീകരനിക്കുകയുണ്ടെപായനി:

തസനിക നനിലവനിലള്ള തസനിക

അസെനിസനക്ക് 21

സെജീനനിയര് വഗ്രേഡക്ക് അസെനിസനക്ക് 21

ങസെലക്ഷന് വഗ്രേഡക്ക് അസെനിസനക്ക് 21

ആങക 63

25-3-2006-വലയുനം  17-5-2010-വലയുനം  സെര്കപാര് ഉതരവകളനിങല നനിബനനകള
പ്രകപാരനം  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  തപാഴ  വരുമപാനകപാരപായ  ജജീവനകപാര്കക്ക്  അസെനിസനക്ക്
വഗ്രേഡക്ക്-2/അസെനിസനക്ക്  തസനികയനിവലയക്ക്  തസനിക  മപാറനംവഴനിയുള്ള  നനിയമനതനിനക്ക്  നജീകനിവയപാവന്ന
തസനികകളുങട എണ്ണനം തപാങഴപറയുനം പ്രകപാരമപാണക്ക് നനിര്ണ്ണയനിവകണ്ടെനിയനിരുന്നതക്ക്:

16 അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക് 2 തസനികയുങട 2% (25-3-2006 വങര)  16x2 

100 = 0.32

21 അസെനിസനക്ക് തസനികകളുങട 2%
     (25-3-2006 മുതല് 16-5-2010 വങര) 21x2     = 0.42

            100

21 അസെനിസനക്ക് തസനികകളുങട 4% (17-5-2010 മുതല്)  21x4    = 0.84    

 100
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27-2-2006-വലയുനം  3-10-2006-വലയുനം സെര്കപാര് ഉതരവകള പ്രകപാരനം പ്രവവശന
തസനികയുങട യഥപാക്രമനം 2%-ഉനം 4%-ഉനം കണകപാക്കുവമപാള ദൈശപാനംശസെനംഖക വരുനങവങ്കെനില്
ങതപാട്ടുതപാഴങത  പൂര്ണ്ണ  സെനംഖകയനില്  നനിജങപടുവതണ്ടെതപാണക്ക്.  വമല്  ഉതരവകള പ്രകപാരനം
സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  തപാഴ  ശമളകപാരപായ  ജജീവനകപാരനില്  ആര്ക്കുനം  തങന്ന
അസെനിസനക്ക്  ആയനി  തസനിക  മപാറനം  വഴനി  നനിയമനനം  ലഭനികപാന്  അര്ഹതയനില്ലെ.  പ്രവവശന
തസനികയപായ  അസെനിസനക്ക്  തസനികയനില്  25  തസനികകള  ഉണ്ടെപാകുവമപാള  മപാത്രവമ
ഒരപാളങകങ്കെനിലനം നനിയമനതനിനക്ക് അര്ഹത വരുനള.

2-7-2007-വലയുനം  13-9-2010-വലയുനം  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഉതരവകള  പരനിവശപാധനിചതനില്
തസനികമപാറനം വഴനിയുള്ള നനിയമനതനിനക്ക് പരനിഗണനിചനിരനിക്കുന്നതക്ക്  പ്രവവശന തസനികയനിലള്ള
21  അസെനിസന്റുമപാര്ക്കു പകരനം ആങക അസെനിസന്റുമപാരുങട  (അസെനിസനക്ക്,  സെജീനനിയര് വഗ്രേഡക്ക്
അസെനിസനക്ക്,  ങസെലക്ഷന്  വഗ്രേഡക്ക്  അസെനിസനക്ക്)  എണ്ണമപായ  63  ആങണന്നക്ക്  വകക്തമപാകുന.
25-1-2006-വലയുനം  17-5-2010-വലയുനം സെര്കപാര് ഉതരവകളനിങല വകവസ്ഥകള ങതറപായ
രജീതനിയനില് വകപാഖകപാനനിചപാണക്ക് ജജീവനകപാര്കക്ക് അനര്ഹമപായ ആനുകൂലകങ്ങള നല്കുന്നതക്ക്.
ചുരുകതനില്,  തപാഴ  ശമളകപാരപായ  ജജീവനകപാര്കക്ക്  തസനികമപാറനം  വഴനി  അസെനിസനപായുനം
തുടര്ന്നക്ക്  ഉയര്ന്ന  വശണനിയനിവലയ്ക്കു  നല്കനിയ  സ്ഥപാനകയറങ്ങളുനം  തന്മൂലനം  ഒഴനിവവന്ന
ക്ലറനികല്  അസെനിസനക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്-2,  ക്ലറനികല്  അസെനിസനക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്-1  എന്നനിവയനിവലയക്ക്
തപാങഴപറയുന്ന  ഉതരവകളനുസെരനിചക്ക്  നല്കനിയ  സ്ഥപാനകയറങ്ങളുനം  25-1-2006-വലയുനം
17-5-2010-വലയുനം സെര്കപാര് ഉതരവകളുങട അനനഃസെതയക്ക് നനിരക്കുന്നതല്ലെ.

ക്രമ
നമര് ഉതരവക്ക് നമരുനം തജീയതനിയുനം ജജീവനകപാരുങട വപരുനം

ഉവദൈകപാഗവപരുനം
സ്ഥപാനകയറ

വനിവരനം

1 2 3 4

1 എ.ഡനി.ബനി/ 663/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/04 (1)/

2-7-2007

ശജീ. ങക. വകശവന് വപപാറനി,
ശജീ. പനി.ങക. സുബ

ക്ലറനികല് അസെനിസനക്ക്
വഗ്രേഡക്ക്-1

അസെനിസനക്ക്
വഗ്രേഡക്ക് ആയനി

മപാറനം വഴനി
നനിയമനനം

2 എ.ഡനി.ബനി/2003/എസെക്ക്.
എസെക്ക്. യു.എസെക്ക്/2009(2)/

16-11-2009

ശജീ. പനി.ങക. സുബ
അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക് -2

സെജീനനിയര് വഗ്രേഡക്ക്
അസെനിസനപായനി
സ്ഥപാനകയറനം

3 എ.ഡനി.ബനി/6578/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/2009/

20-3-2010

ശജീ. ങക. വകശവന് വപപാറനി
അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക് -2

സെജീനനിയര് വഗ്രേഡക്ക്
അസെനിസനപായനി
സ്ഥപാനകയറനം

4 എ.ഡനി.ബനി/4416/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/2002/

1-3-2010

ശജീ. പനി. സുവരഷക്ക് കുമപാര്,
ശജീ. ങക.എനം. അവശപാകക്ക്

കുമപാര്
ക്ലറനികല് അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്-2

അസെനിസനപായനി
മപാറനം വഴനി
നനിയമനനം 
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1 2 3 4

5 എ.ഡനി.ബനി/6527/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/
2010(2)/13-9-2010

ശജീ. ജനി. കൃഷ്ണകുമപാര്
ക്ലറനികല് അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്-1

അസെനിസനപായനി
മപാറനം വഴനി
നനിയമനനം 

 

6 എ.ഡനി.ബനി/4416/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/
2002(1)/5-7-2007

ശജീ. ജനി. കൃഷ്ണകുമപാര്,
ശജീ. എനം. എകക്ക്. ദമജ ന
ക്ലറനികല് അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്-2

ക്ലറനികല്
അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്- 1 ആയനി
സ്ഥപാനകയറനം 

7 എ.ഡനി.ബനി/4416/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/
2002(1)/ 5-7-2007

ശജീ. ങക.എനം. അവശപാക
കുമപാര്,

ശജീ.ങക. സെദൈപാനന്ദന് പനിള്ള
ക്ലപാസക്ക്- IV

ക്ലറനികല്
അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്-2 ആയനി
സ്ഥപാനകയറനം 

8 എ.ഡനി.ബനി/4416/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/2002/

14-11-2007

ശജീ.   പനി. സുവരഷക്ക് കുമപാര്
ക്ലപാസക്ക്- IV

ക്ലറനികല്
അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്- 1 ആയനി
സ്ഥപാനകയറനം 9 എ.ഡനി.ബനി/4416/

എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/2002/
14-9-2010

ശജീ. ങക.എന്. ശശജീന്ദ്രന്
ക്ലറനികല് അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്-2

10 എ.ഡനി.ബനി/4416/
എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/2002/

14-9-2010

ശജീമതനി. ങക.ജനി. ബജീന,
ശജീമതനി യു. മജീന,
ശജീമതനി ങക. സുമ

ക്ലപാസക്ക്- IV

ക്ലറനികല്
അസെനിസനക്ക്

വഗ്രേഡക്ക്-2 ആയനി
സ്ഥപാനകയറനം 

[വകരള  സെനംസ്ഥപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  ഡയറക്ടറുങട  2014-15  വര്ഷങത സെമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്; ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 7.1.22.1]

ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിനക്ക്  സെര്കപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനനം  II  ആയനി
വചെര്തനിരനിക്കുന. 

392.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമർശനം  സെനംബനനിചക്ക്  സെമനിതനി  വനിശദൈജീകരണമപാരപാഞ്ഞതനിങന
തുടര്ന്നക്ക്  സെനംസ്കൃത  സെർവ്വകലപാശപാലയനില്  അസെനിസനക്ക്  തസനികയുങട  എന്ടനി  വകഡറനില്
21  തസനികകളപാണക്ക്  ഉള്ളങതനനം  അതനിനപാല്  പ്രസ്തുത  21  തസനികകളുങട  4%
കണകപാക്കുവമപാള സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല തപാഴ ശമളകപാരപായ ജജീവനകപാരനില് ആർക്കുനം
തങന്ന  അസെനിസനക്ക്  ആയനി  തസനികമപാറനം  വഴനി  നനിയമനനം  ലഭനിക്കുവപാന്  അർഹതയുണ്ടെപാ
യനിരുന്നനിങല്ലെനനം  അതനിനപാലപാണക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല  ആങകയുള്ള  അസെനിസന്റുമപാരുങട
എണ്ണമപായ  63-ങന  അടനിസ്ഥപാനങപടുതനി  ദബ-ടപാന്സ്ഫർ  നനിയമനതനിനുള്ള  കസപാട്ടേ
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നനിശയനിചക്ക് അതനിങന അടനിസ്ഥപാനതനില്  3  വപർകക്ക് അസെനിസനക്ക് തസനികയനിവലയക്ക് ദബ-
ടപാന്സ്ഫർ നനിയമനനം നല ക്ക്കനിയങതനനം സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല ലപാസക്ക് വഗ്രേ ഡക്ക് ജജീവനകപാർകക്ക്
ങപ്രപാവമപാഷന്  സെപാധകതകള  കുറവപായതനിനപാലപാണക്ക്  മപാനുഷനിക  പരനിഗണന  നലനി
അതരതനില് പ്രവർതനിചങതനനം പ്രസനത നടപടനിയക്ക് സെപാധൂകരണനം അവപക്ഷനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്
സെർകപാരനിവലയക്ക് കതയചനിട്ടുങണ്ടെനനം സെർവ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സെക്ക് ഓഫജീസെർ അറനിയനിച്ചു.

393.  സെർകപാർ ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്  പ്രവർതനിക്കുന്ന സെർവ്വകലപാശപാലകള തങ്ങളുങട
സെപാമതനികസ്ഥനിതനിങയ  ബപാധനിക്കുന്ന  ദബ-ടപാൻസ്ഫർ  നനിയമനനം  അടകമുള്ള
വനിഷയങ്ങളനില്  തജീരുമപാനങ്ങള  ദകങകപാള്ളുവമപാള  അതനിനക്ക്  സെർകപാരനിങന  മുന്കൂർ
അനുമതനി വപാവങ്ങണ്ടെതക്ക് അതകനപാവപക്ഷനിതമപാങണനനം അതനിനപാല്തങന്ന ജജീവനകപാരുങട
ദബ-ടപാന്സ്ഫർ  നനിയമനവമപായനി  ബനങപട്ടേ  വനിഷയങ്ങളനില്  സെർകപാർ  ഉതരവകളകക്ക്
വനിരുദമപായനി പ്രവർതനിക്കുകയുനം ആയതനിനക്ക്  സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനി വപാങ്ങുകയുനം
ങചെയപാത  സെനംസ്കൃത  സെർവ്വകലപാശപാലയുങട  നടപടനി  ഒരനികലനം  അനംഗജീകരനിക്കുവപാ
നപാകനിങല്ലെനനം  അഭനിപ്രപായങപട്ടേ  സെമനിതനി  വമലനില്  ഇതരനം  വനിഷയങ്ങളനില്  സെർകപാർ
ഉതരവകള  പപാലനികണങമന്ന  കർശനനനിർവദ്ദേശനം  എല്ലെപാ  സെർവ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
അടനിയനരമപായനി  നലണങമനനം  ആയതക്ക്  പപാലനികങപടുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്  നനിർബനമപായുനം
ഉറപ്പുവരുതണങമനനം  അല്ലെപാതപക്ഷനം  പ്രസ്തുത  സെർവ്വകലപാശപാലകളങകതനിങര  കർശന
നടപടനികള സെസജീകരനികണങമനനം ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് ആവശകങപട്ടു.

394.  സെർകപാർ  ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്  പ്രവർതനിക്കുകയുനം  സെർകപാർ  ഉതരവകളക്കുനം
നനിർവദ്ദേശങ്ങളക്കുനം  വനിരുദമപായനി  നടപടനി  സെസജീകരനിക്കുകയുനം  പനിന്നജീടക്ക്  അവയുങട
സെപാധൂകരണതനിനപായനി  സെർകപാരനിങനതങന്ന  ആശയനിക്കുകയുനം  ങചെയ്യുന്ന  ങതറപായ
കജീഴ് വഴകനം  സെനംസ്കൃത  സെർവ്വകലപാശപാലയനില്  നനിലനനില്ക്കുനങണ്ടെന്നപാണക്ക്  പ്രസ്തുത
വയപാഗതനില് പരനിഗണനയ്ങകടുത  പല ഓഡനിറക്ക്  തടസങ്ങളനിലൂങടയുനം  ങവളനിവപാകുന്നങതനനം
അതനിനപാല്തങന്ന  ലപാസക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്  ജജീവനകപാർകക്ക്  ങപ്രപാവമപാഷന്  സെപാധകതകള
കുറവപായതനിനപാല് മപാനുഷനികമപായ പരനിഗണന നല്കനിയപാണക്ക് അതരതനിങലപാരു തജീരുമപാനനം
ദകങകപാണ്ടെങതന്ന  സെർവ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട  നകപായജീകരണങത  ഒരനികലനം
നജീതജീകരനിക്കുവപാന്  സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെനനം  പ്രസ്തുത  പ്രശനം  സെർകപാരനിങന  ശദയനില്ങപടുതനി
സെർകപാരനിങന  മുന്കൂർ  അനുമതനിവയപാങട  വവണമപായനിരുന  അതരതനില്  നടപടനി
സെസജീകരനിവകണ്ടെനിയനിരുന്നങതനനം  അഭനിപ്രപായങപട്ടേ  സെമനിതനി  പരപാമർശവനിവധയമപായ  ദബ-ടപാന്സ്ഫർ
നനിയമനവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാല  സെർകപാരനിവലയക്ക്  അയചനിരനിക്കുന്ന
സെപാധൂകരണ  അവപക്ഷയനില്  വനിശദൈമപായ  അവനസഷണനം  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി
സെസജീകരനികണങമനനം ആയതക്ക് സെനംബനനിചക്ക് ഓഡനിറക്ക് വകുപക്ക് മുവഖന സെമനിതനിയക്ക് റനിവപപാർട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമനനം നനിർവദ്ദേശനിച്ചു. 

314/2021.



170

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

395.   തപാഴക്ക് ന്ന  ശമള  ങസ്കെയനിലനില്  വജപാലനി  ങചെയ്യുന്ന  ഡനിഗ്രേനി  വയപാഗകതയുള്ള

ജജീവനകപാര്കക്ക്  സെജീനനിവയപാറനിറനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്  ദബ-ടപാന്സ്ഫര്

നനിയമനങ്ങളക്കുള്ള  കസപാട്ടേ  കണകപാക്കുവമപാള  പ്രവവശന  തസനികയുങട  നനിശനിത

ശതമപാനമപാണക്ക്  അനുവദൈനിവകണ്ടെങതന്ന  ഉതരവകളകക്ക്  വനിപരജീതമപായനി

ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാലയനില് അസെനിസനക്ക് വഗ്രേഡക്ക് I, II, സെജീനനിയര്

വഗ്രേഡക്ക്,  ങസെലക്ഷന്  വഗ്രേഡക്ക്  എന്നജീ  തസനികകളുങട  എണ്ണങത  അടനിസ്ഥപാനമപാകനി

തസനികമപാറനം വഴനിയുള്ള നനിയമനതനിങന എണ്ണനം നനിശയനിചതപായുനം തന്മൂലനം സെര്കപാര്

നനിര്വദ്ദേശതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി  പ്രവര്തനിചതപായുനം  സെമനിതനിയക്ക്  വബപാദകമപാകുന.

സെര്കപാര്  ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്  പ്രവര്തനിക്കുകയുനം  സെര്കപാര്  ഉതരവകളക്കുനം

നനിര്വദ്ദേശങ്ങളക്കുനം  വനിരുദമപായനി  നടപടനി  സെസജീകരനിക്കുകയുനം  പനിന്നജീടക്ക്  അവയുങട

സെപാധൂകരണതനിനപായനി  സെര്കപാരനിങനതങന്ന  ആശയനിക്കുകയുനംങചെയ്യുന്ന  ങതറപായ  കജീഴ്വഴകനം

സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതപായപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയുമപായനി

ബനങപട്ടേ പല ഓഡനിറക്ക് തടസങ്ങളനിലൂങടയുനം ങവളനിവപാകുന്നങതനനം അതനിനപാല്തങന്ന

ലപാസക്ക് വഗ്രേഡക്ക് ജനിവനകപാര്കക്ക് ങപ്രപാവമപാഷന് സെപാധകതകള കുറവപായതനിനപാല് മപാനുഷനിക

പരനിഗണന  നല്കനിയപാണക്ക്  അതരതനില്  പ്രവര്തനിചങതന്ന  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ

അധനികൃതരുങട  നകപായജീകരണങത  മുഖവനിലയ്ങകടുക്കുവപാന്  സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെനനം,

ലപാസക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്  ജജീവനകപാരുങട  പ്രശനം  സെര്കപാരനിങന  ശദയനില്ങപടുതനി

സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിവയപാങട  വവണമപായനിരുന  അതരതനില്  നടപടനി

സെസജീകരനിവകണ്ടെനിയനിരുന്നങതനനം സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.  പരപാമര്ശവനിവധയമപായ

ദബ-ടപാന്സ്ഫര്  നനിയമനവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്

സെര്കപാരനിനക്ക്  സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  സെപാധൂകരണ  അവപക്ഷയനിവന്മേല്  വനിശദൈമപായ

അവനസഷണനം  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി  സെസജീകരനികണങമനനം  ആയതക്ക്

സെനംബനനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമനനം സെമനിതനി  ഭരണ

വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

396.  ഭപാവനിയനില് ഇതരനം വനിഷയങ്ങളനില് സെര്കപാര് ഉതരവകള പപാലനികണങമന്ന

കര്ശന നനിര്വദ്ദേശനം എല്ലെപാ സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം അടനിയനരമപായനി നല്കണങമനനം

ആയതക്ക്  പപാലനികങപടുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്  നനിര്ബനമപായുനം  ഉറപ്പുവരുതണങമനനം

അല്ലെപാതപക്ഷനം  പ്രസനത  സെര്വ്വകലപാശപാലകളങകതനിങര  കര്ശന  നടപടനികള

സെസജീകരനികണങമനനം സെമനിതനി ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.
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ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

ങസെകഡ്യൂരനിറനി ഗപാര്ഡക്ക് തസനിക-ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാല

2009-ങല ശമള പരനിഷ്കരണ ഉതരവനില് എല്ലെപാ സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങലയുനം സെമപാന
തസനികകളുങട ശമള ങസ്കെയനിലകള ഏകജീകരനിചക്ക് ങസെകഡ്യൂരനിറനി ഗപാര്ഡക്ക്, ങസെകഡ്യൂരനിറനി ഗപാര്ഡക്ക്
(ഹ.വഗ്രേ)  തസനികകളകക്ക്  യഥപാക്രമനം  9940-16580,  11620-20240  എന്നജീ ങസ്കെയനിലകള
അനുവദൈനിച്ചു.

ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  7-9-2013-ങല  എ.ഡനി.ബനി/
7698/എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/2011  നമര് ഉതരവക്ക് വഴനി ങസെകഡ്യൂരനിറനി ഗപാര്ഡക്ക്,  ങസെകഡ്യൂരനിറനി
ഗപാര്ഡക്ക്  (ഹ.വഗ്രേ.)  തസനികകളകക്ക്  2006  ശമള പരനിഷ്കരണ ഉതരവനില് ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല
ങസെകഡ്യൂരനിറനി ജജീവനകപാര്കക്ക് അനുവദൈനിചനിരുന്ന ശമള ങസ്കെയനില് നല്കപാനുനം അതുപ്രകപാരനം
2006  മുതല്  സെപാങ്കെല്പനികമപായനി  ശമളനം  നനിര്ണ്ണയനിചക്ക്  അതനിങന അടനിസ്ഥപാനതനില്  2009-ങല
ശമളനം പുനര്നനിര്ണ്ണയനിചക്ക് നല്കപാനുനം അനുവദൈനിച്ചു.

[വകരള  സെനംസ്ഥപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  ഡയറക്ടറുങട  2014-15  വര്ഷങത സെമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്; ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 7.1.22.2.(എ)]

ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിനക്ക്  സെര്കപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനനം  II  ആയനി
വചെര്തനിരനിക്കുന. 

397.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമർശനം  സെനംബനനിചക്ക്  സെമനിതനി  വനിശദൈജീകരണമപാരപാഞ്ഞതനിനക്ക്
സെർവ്വകലപാശപാലകളനിങലയുനം  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങലയുനം  ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാരുങട  ശമള
ങസ്കെയനില്  2006-വങര  ഒരുവപപാങല  ആയനിരുനങവങ്കെനിലനം  2006-ങല  ശമള  പരനിഷ്കരണ
ഉതരവനില്  സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല  ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാർകക്ക്  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല
ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാങരകപാള  കുറഞ്ഞ  ശമള ങസ്കെയനിലപാണക്ക്  അനുവദൈനിചനിരുന്നങതനനം
പ്രസ്തുത  അവനപാമലനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി  27-8-2013-ല്  വചെർന്ന  സെനിന്ഡനിവകറക്ക്
വയപാഗനം  സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല  ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാർകക്ക്  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല
ങസെകഡ്യൂരനിറനി ജജീവനകപാർകക്ക് അനുവദൈനിചനിരുന്ന ശമള ങസ്കെയനില് നല്കുവപാനുനം അതുപ്രകപാരനം
2006  മുതല്  സെപാങ്കെല്പനികമപായനി  ശമളനം  നനിർണ്ണയനിചക്ക്  അതനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്
2009-ങല ശമളനം പുനർനനിർണ്ണയനിചക്ക്  നല്കുവപാനുനം തജീരുമപാനനിച്ചുങവനനം പ്രസ്തുത നടപടനി
സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാരുങട പരപാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു
മപാർഗ്ഗമപായനി  കണ്ടെക്ക്  ആയതക്ക്  അനംഗജീകരനികണങമന്നഭകർതനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  സെർകപാരനിവലയക്ക്
കതയചനിട്ടുങണ്ടെനനം സെർവ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാർ മറുപടനി നല്കനി.
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398.   സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല  ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാരുങട  ശമള  ങസ്കെയനിലമപായനി
ബനങപട്ടേ  അവനപാമലനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായപാണക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാല  ശമള
പുനർനനിർണ്ണയനം നടതനിയങതങ്കെനിലനം അങതല്ലെപാനം സെർകപാർ നനിയമങ്ങളുങട പരനിധനിയ്ക്കുള്ളനില്
നനിന്നപായനിരുന ങചെവയണ്ടെനിയനിരുന്നങതനനം അങല്ലെങ്കെനില് സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല ങസെകഡ്യൂരനിറനി
ജജീവനകപാരുങട  പ്രസനത  അവനപാമലനി  സെനംബനനിചക്ക്  സെർകപാരനിങന  മുന്കൂട്ടേനി  അറനിയനിചക്ക്
അനുമതനി വനടനിയവശഷനം വവണമപായനിരുന ശമള പുനർനനിർണ്ണയനം നടവതണ്ടെനിയനിരുന്നങതനനം
അതനിനപാല്തങന്ന  സെർവ്വകപാലപാശപാലയുങട  പ്രസ്തുത  നടപടനിങയ  ഒരുതരതനിലനം
നകപായജീകരനിക്കുവപാനപാകനിങല്ലെനനം സെമനിതനി അഭനിപ്രപായങപട്ടു.

399.   സെർവ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമതനിങല ങസെക്ഷന്  40,  41  പ്രകപാരനം  സെപാമതനിക
ബപാധകത വരുന്ന വനിഷയങ്ങളനില് തജീരുമപാനങമടുക്കുവമപാള സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനി
ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക അതനിനക്ക് വനിരുദമപായനി സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനി കൂടപാങത
ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ഗപാർഡക്ക്  തസനികയക്ക്  അനർഹമപായ  ശമള  നനിർണ്ണയനം  നടതനി  അധനിക
സെപാമതനികബപാധകതയക്ക്  ഇടവരുതനിയ  സെർവ്വകലപാശപാലയുങട  നനിരുതരവപാദൈപരമപായ
നടപടനിയനില്  ആശങ്കെ വരഖങപടുതനിയ  സെമനിതനി  പ്രസ്തുത  നടപടനി  അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്
അഭകർതനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്  സെർകപാരനിനക്ക്  സെമർപനിചനിരനിക്കുന്ന
അവപക്ഷയനിവന്മേല്  വനിശദൈമപായ  പരനിവശപാധന  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക് ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ വകുപനിവനപാടക്ക് ആവശകങപട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

400.  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാല  ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ഗപാര്ഡക്ക്,
ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ഗപാര്ഡക്ക്  (ഹ.വഗ്രേ.)  എന്നജീ  തസനികകളകക്ക്  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല
ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാര്കക്ക്  അനുവദൈനിചനിരുന്ന  ശമള  ങസ്കെയനില്  നല്കുകയുനം
അതുപ്രകപാരനം  2006-ങല  ശമള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനില്  വന്ന  അവനപാമലനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി  2006  മുതല്  സെപാങ്കെലനികമപായനി  ശമളനം  നനിര്ണ്ണയനിചക്ക്
അതനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്  2009-ങല  ശമളനം  പുനര്നനിണ്ണയനിചക്ക്  നല്കനിയതപായുനം
സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന. സെര്വ്വകലപാശപാലപാ നനിയമതനിങല ങസെക്ഷന് 40, 41 പ്രകപാരനം
സെപാമതനികബപാധകത വരുന്ന വനിഷയങ്ങളനില് തനിരുമപാനങമടുക്കുവമപാള സെര്കപാരനിങന
മുന്കൂര്  അനുമതനി  ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക  അതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി  അനര്ഹമപായ
ശമള  പുനര്നനിര്ണ്ണയനം  നടതനി  അധനിക  സെപാമതനികബപാദകതയക്ക്  ഇടവരുതനിയ
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  നനിരുതരവപാദൈപരമപായ  നടപടനിയനില്  സെമനിതനി  കടുത  ആശങ്കെ
വരഖങപടുത്തുന.  പരപാമര്ശവനിവധയമപായ ശമള പുനര്നനിര്ണ്ണയനം അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്
അഭകര്തനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്  സെര്കപാരനിനക്ക്  സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന
സെപാധൂകരണ  അവപക്ഷയനിവന്മേല്  വനിശദൈമപായ  പരനിവശപാധന  നടതനി  സെമനിതനിയുങട
അഭനിപ്രപായവനംകൂടനി  കണകനിങലടുതക്ക്  ഉചെനിതമപായ  നടപടനികള  സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് ആവശകങപടുന.
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ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

കമഡ്യൂട്ടേര് ഓപവററര് തസനിക-ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാല

2006-ങല  ശമള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനില്  [ജനി.ഒ.  (പനി.)നമര്  145/2006/ഫനിന്.
തജീയതനി  25-3-2006]  കമഡ്യൂട്ടേര്  ഓപവറററുങട  ശമളങസ്കെയനില്  6680-10790-ഉനം
അസെനിസന്റുമപാരുവടതക്ക് 7990-12930-ഉനം ആയനിരുന. 2009-ങല ശമള പരനിഷ്ക്കരണ ഉതരവനില്
കമഡ്യൂട്ടേര്  ഓപവററര്മപാരുങട  ശമള  ങസ്കെയനില്  അസെനിസന്റുമപാരുവടതനിനക്ക്  തുലകമപാകനി
(13900-24040).   സെര്വ്വകലപാശപാലപാ കമഡ്യൂട്ടേര് ഓപവററര്മപാര്കക്ക്  സ്ഥനിരനനിയമനനം ലഭനിച
21-3-2005  മുതല് അസെനിസന്റുമപാരുങട ശമളങസ്കെയനിലപായ  7990-12930-ല് സെപാങ്കെല്പനികമപായനി
ശമളനം നനിര്ണ്ണയനിക്കുകയുനം ഇതക്ക് പരനിഗണനിചക്ക് 2009-ങല ശമള പരനിഷ്കരണതനില് ശമളനം
നനിര്ണ്ണയനിച്ചു നല്കുകയുനം ങചെയ്തു  (3-9-2013-ങല എ.ഡനി.ബനി/300/ എസെക്ക്.എസെക്ക്.യു.എസെക്ക്/05).

1-7-2009  മുതല്  പ്രപാബലകമുള്ള ശമള ങസ്കെയനിലനിങല  ഏകജീകരണനം  2006  മുതല്
നടപനിലപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെര്കപാരനിങന മുന്കൂര് അനുമതനി ആവശകമപാണക്ക്.  ങസെകഡ്യൂരനിറനി ഗപാര്ഡക്ക്,
കമഡ്യൂട്ടേര്  ഓപവററര്  തസനികകളനില്  നല്കനിയ  അനര്ഹമപായ  ശമള  നനിര്ണ്ണയനം  വഴനി
പ്രതനിമപാസെനം  ഒരപാളുങട  അടനിസ്ഥപാന  ശമളമനിനതനില്  മപാത്രനം  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്
8,310 രൂപയുങട അധനിക ബപാധകതയുണ്ടെപായനി.

[വകരള  സെനംസ്ഥപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  ഡയറക്ടറുങട  2014-15  വര്ഷങത സെമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്; ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 7.1.22.2. (ബനി)]

ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിനക്ക്  സെര്കപാര്  നല്കനിയ  മറുപടനി  അനുബനനം  II  ആയനി
വചെര്തനിരനിക്കുന. 

401.  2009-ങല ശമള പരനിഷ്കരണ ഉതരവനിലൂങടയപാണക്ക് സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല കമഡ്യൂട്ടേർ
ഓപവററർമപാരുങടയുനം അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം ശമള ഏകജീകരണനം നടപനിലപാകനിയങതന്നനിരനിങക
ഇതനിനുവനിരുദമപായനി  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത  സെർവ്വകലപാശപാല  സെർകപാരനിങന  മുന്കൂർ
അനുമതനിയനില്ലെപാങത  2006  മുതലള്ള  മുന്കപാല  പ്രപാബലകവതപാങട  കമഡ്യൂട്ടേര്
ഓപവററർമപാരുങടയുനം അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം ശമളനം ഏകജീകരണനം നടതനിങയന്ന ഓഡനിറക്ക്
പരപാമർശനം സെനംബനനിചക്ക് സെമനിതനി വനിശദൈജീകരണമപാരപാഞ.

402.   എട്ടേപാനം  ശമള പരനിഷ്കരണ ഉതരവനില് കമഡ്യൂട്ടേർ  ഓപവററർമപാരുങട  ശമള
ങസ്കെയനിലമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  ചെനില  അപപാകതകള  ഉണ്ടെപായനിരുനങവനനം  അതക്ക്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിങന ഭപാഗമപായപാണക്ക്  2006 മുതലള്ള മുന്കപാല പ്രപാബലകവതപാങട കമഡ്യൂട്ടേര്
ഓപവറററർമപാരുങടയുനം  അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം  ശമള  ഏകജീകരണനം  നടതനിയങതനനം
പ്രസ്തുത  നടപടനി  എട്ടേപാനം  ശമള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനിങല  വമല്പറഞ്ഞ  അപപാകതകള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സെർവ്വകലപാശപാലയുങട മപാർഗ്ഗമപായനി  കണ്ടെക്ക് ആയതനിനക്ക്  അനംഗജീകപാരനം
നല്കണങമന്നപാഭകർതനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  സെർകപാരനിവലയക്ക്  കതക്ക്  അയചനിരനിക്കുകയപാങണനനം
സെർവ്വകലപാശപാലപാ രജനിസപാർ മറുപടനി നലനി. 
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403.   സെർവ്വകലപാശപാലപാ നനിയമതനിങല ങസെക്ഷന്  40,  41  പ്രകപാരനം  സെപാമതനിക
ബപാധകത വരുന്ന കപാരകങ്ങളനില് തജീരുമപാനങമടുക്കുവമപാള സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനി
ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക  അതനിനുവനിരുദമപായനി സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനി കൂടപാങത
കമഡ്യൂട്ടേർ  ഓപവററർ  തസനികയക്ക്  അനർഹമപായ  ശമള  നനിർണ്ണയനം  നടതനി  അധനിക
സെപാമതനികബപാധകത  വരുതനിവച  സെർവ്വകലപാശപാലയുങട  നടപടനിങയ  ഒരനികലനം
അനംഗജീകരനിക്കുവപാനപാകനിങല്ലെന്നക്ക്  അഭനിപ്രപായങപട്ടേ  സെമനിതനി  പരപാമർശവനിവധയമപായ  തങ്ങളുങട
നടപടനി  അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്  അഭകർതനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്
സെർകപാരനിനക്ക് സെമർപനിചനിരനിക്കുന്ന അവപക്ഷയനിവന്മേല് വനിശദൈമപായ പഠനനം നടതനി ഉചെനിതമപായ
നടപടനി  സെസജീകരനികണങമനനം ആയതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന സെമനിതനിയക്ക്
റനിവപപാർട്ടേക്ക് ലഭകമപാകണങമനനം നനിർവദ്ദേശനിച്ചു. 

404.  ധനകപാരക വകുപനിങല ഫനിനപാന്ഷകല് വനിനംഗക്ക് യൂണനിവവഴനിറനികളനില് പരനിവശപാധന
നടതപാറനിവല്ലെ എന്ന സെമനിതനിയുങട വചെപാദൈകതനിനക്ക് ങസ്പെഷകല് ഓർഡർ അനുസെരനിചക്ക് പരപാതനി
ലഭനിക്കുന്ന വകസുകള മപാത്രവമ പരനിവശപാധന നടതപാറുള എന്നക്ക് ധനകപാരക വകുപക്ക് വജപായനിനക്ക്
ങസെക്രട്ടേറനി  സെമനിതനിങയ  അറനിയനിക്കുകയുണ്ടെപായനി.   അതനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്
വകരളതനിങല  14  യൂണനിവവഴനിറനികളനിലനം  ഫനിനപാന്സെക്ക്  വനിനംഗക്ക്  ങപപാതുവപായനി  പരനിവശപാധന
നടതണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി നനിർവദ്ദേശനിച്ചു.  

405.   പ്രസ്തുത വയപാഗതനില് പരനിഗണനിച ഓഡനിറക്ക്  പരപാമർശങ്ങളുമപായനി ബനങപട്ടേ
ഓഡനിറക്ക് നഡ്യൂനതപാ പരനിഹപാര നടപടനി പത്രനികകള വയപാഗദൈനിവസെനം രപാവനിങലയപാണക്ക് നനിയമസെഭപാ
ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിലനം സെനംസ്ഥപാന ഓഡനിറക്ക് വകുപനിലനം ലഭകമപാകനിയങതന്നക്ക് നനിരജീക്ഷനിച സെമനിതനി
ആയതക്ക് സെനംബനനിചക്ക്  ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് ആരപാഞ്ഞവപപാള വയപാഗതനില് പരനിഗണനിക്കുന്ന
ഓഡനിറക്ക്  പരപാമർശങ്ങളുമപായനി   ബനങപട്ടേക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാലയനില്നനിനനം  യഥപാസെമയനം
മറുപടനി ലഭനികപാതതനിനപാലപാണക്ക് പ്രസ്തുത വജീഴ്ച സെനംഭവനിചങതന്നക്ക് ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ വകുപക്ക്
അഡജീഷണല് ങസെക്രട്ടേറനി അറനിയനിച്ചു. 

406.  സെമനിതനി  വയപാഗവമപായനി   ബനങപട്ടേ  പത്രനികകള  യഥപാസെമയനം
സെർവ്വകലപാശപാലയനില്നനിനനം വശഖരനിചക്ക് നനിയമസെഭപാ ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിലനം ഓഡനിറക്ക് വകുപനിലനം
ലഭകമപാക്കുക  എന്നതക്ക്  ഭരണവകുപനിങന  ചുമതലയപാങണന്നനിരനിങക  ആയതനില്  വജീഴ്ച
വരുത്തുന്നതക്ക്  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിങയ  നനിസെപാരവത്കരനിക്കുന്നതനിനക്ക്  തുലകമപാങണന്നക്ക്
അഭനിപ്രപായങപട്ടേ  സെമനിതനി  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനി  വയപാഗങ്ങളക്കുള്ള  പത്രനികകളകക്ക്
അതജീവ പ്രപാധപാനകനം നല്കനി സെമയബനനിതമപായനി ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് ആവശകങപട്ടുങകപാണ്ടെക്ക്
എല്ലെപാ  സെർവ്വകലപാശപാലകളക്കുനം  കർശന  നനിർവദ്ദേശനം  നലണങമനനം  ആയതക്ക്
പപാലനികപാതവർങകതനിങര ശക്തമപായ നടപടനി സെസജീകരനികണങമനനം ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക്
ആവശകങപട്ടു.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

407.  2009-ങല  ശമള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനിലൂങടയപാണക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല
കമഡ്യൂട്ടേർ  ഓപവററർമപാരുങടയുനം  അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം  ശമള  ഏകജീകരണനം
നടപനിലപാകനിയങതന്നനിരനിങക  ഇതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത
സെർവ്വകലപാശപാല സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനിയനില്ലെപാങത  2006  മുതലള്ള മുന്കപാല
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പ്രപാബലകവതപാങട  കമഡ്യൂട്ടേര്  ഓപവററർമപാരുങടയുനം  അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം  ശമള
ഏകജീകരണനം  നടതനി  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  അധനിക  സെപാമതനികബപാധകത
വരുതനിവചതപായനി  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.  സെപാമതനികബപാധകതവരുന്ന വനിഷയങ്ങളനില്
തജീരുമപാനങമടുക്കുവമപാള  സെർകപാരനിങന  മുന്കൂർ  അനുമതനി  ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക
അതനിനുവനിരുദമപായനി  അനർഹമപായ  ശമള  പുനര്നനിർണ്ണയനം  നടതനി  അധനിക
സെപാമതനികബപാധകതയക്ക്  ഇടവരുതനിയ സെർവ്വകലപാശപാലയുങട  നനിരുതരവപാദൈപരമപായ
നനിലപപാടനിവനപാടക്ക് സെമനിതനി പൂര്ണ്ണമപായുനം വനിവയപാജനിക്കുന. പരപാമര്ശവനിവധയമപായ ശമള
പുനര്നനിര്ണ്ണയനം  അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്  അഭകര്തനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല നനിലവനില്
സെര്കപാരനിനക്ക്  സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  സെപാധൂകരണ  അവപക്ഷയനിവന്മേല്  വനിശദൈമപായ
അവനസഷണനം  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി  സെസജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

408.   നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിവയപാഗങ്ങളനില് പരനിഗണനിക്കുന്ന ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശങ്ങളുമപായനി
ബനങപട്ടേ  ഓഡനിറക്ക്  നഡ്യൂനതപാപരനിഹപാര  നടപടനി  പത്രനികകള  നനിയമസെഭപാ
ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിലനം  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിലനം  സെമയബനനിതമപായനി  ലഭകമപാക്കുന്നതനില്
ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപനിങന  ഭപാഗത്തുനനിനനം  വജീഴ്ച  സെനംഭവനിക്കുന്നതപായനി  സെമനിതനിയക്ക്
വബപാദകമപാകുന.   പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  ഭപാഗത്തുനനിനനം
കപാലതപാമസെനം  ഉണ്ടെപാകുന്നതപായനി  ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനിയുങട  മറുപടനിയനില്നനിന്നക്ക്
സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.   നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിവയപാഗങ്ങളകപായുള്ള  പത്രനികകള
യഥപാസെമയനം  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനില്നനിനനം  വശഖരനിചക്ക്  നനിയമസെഭപാ  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിലനം
ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിലനം ലഭകമപാക്കുക എന്നതക്ക് ഭരണ വകുപനിങന ചുമതലയപാങണന്നനിരനിങക
ആയതനില്  വജീഴ്ച  വരുത്തുന്നതക്ക്  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിയുങട  പ്രവര്തനങത
തടസങപടുത്തുന്നതനിനക്ക്   തുലകമപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.   അതനിനപാല്
നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനി  വയപാഗങ്ങളകപായുള്ള  പത്രനികകളകക്ക്  അതജീവ  പ്രപാധപാനകനം
നല്കനി  സെമയബനനിതമപായനി  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  ആവശകങപട്ടുങകപാണ്ടെക്ക്  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം  കര്ശന  നനിര്വദ്ദേശനം  നല്കണങമനനം  ആയതക്ക്
പപാലനികപാതവര്ങകതനിങര  ശക്തമപായ നടപടനി  സെസജീകരനികണങമനനം സെമനിതനി  ഭരണ
വകുപനിവനപാടക്ക്  ആവശകങപടുന്നവതപാങടപാപനം  ഇതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  ദകങകപാണ്ടെ നടപടനി
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ഓഡനിറക്ക് വകുപക്ക് മുഖപാനരനം ലഭകമപാകണങമനനം നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

ങക. സുവരഷക്ക് കുറുപക്ക്,
തനിരുവനനപുരനം. അദകക്ഷന്,
2021, ജനുവരനി 13. വലപാകല് ഫണ്ടെക്ക് അകക്കൗണ്ടെക്ക്സെക്ക് കമനിറനി.
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അനുബനനം  -I

പ്രധപാനങപട്ടേ നനിഗമനങ്ങളുനം/ശനിപപാര്ശകളുനം

ക്രമ
നമര്

 ഖണനിക
നമര്

ബനങപട്ടേ വകുപക്ക്
നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

1 2 3 4

1 34, 35,
36, 37,
38,39,
40,41

ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ

വകുപക്ക്,
ആവരപാഗകവനം

കുടുനംബവക്ഷമവനം
വകുപക്ക്, കൃഷനി

വകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്,
മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

34. സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  സെപാമതനിക
പ്രവര്തനങ്ങളുങട  സുതപാരകതയ്ക്കുനം  ചെനിട്ടേയപായ  കണകക്ക്
സൂക്ഷനിപനിനുനം  പ്രവതകകമപാവയപാ  ഏകജീകൃതമപാവയപാ
ഒരു  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  റൂള  അതകനപാവപക്ഷനിത
മപാങണന്നനിരനിങക സെനംസ്ഥപാനങത  ഒരു
സെര്വ്വകലപാശപാലയുനം  നപാളനിതുവങരയപായനി  സെസനമപായനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള  രൂപജീകരനിചനിട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക്
സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  സെമഗ്രേവനം  ആധനികപാരനി
കവമപായ വപാര്ഷനിക കണക്കുകള തയപാറപാക്കുന്നതനിനുനം
ആസനി ബപാദകതകങളക്കുറനിച്ചുള്ള ശരനിയപായ രൂപനം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുനം ഡബനിള എന്ടനി അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക് രജീതനി
അനുവപക്ഷണജീയമപാങണന്നനിരനിങക  സെനംസ്ഥപാനങത
സെര്വ്വകലപാശപാലകങളപാനനം ഡബനിള  എന്ടനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനിയുങട  തതസങ്ങള  പൂര്ണ്ണമപായുനം
പപാലനിക്കുന്നനിങല്ലെനനം  ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനി
മപാരുങട  മറുപടനികളനില്  നനിനനം  സെമനിതനിയക്ക്
വബപാദകമപാകുന.  വകന്ദ്രജീകൃതമപായ  ഒരു
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനിയുങട  അഭപാവതപാല്
സെര്വ്വകലപാശപാലകളകക്ക്  കജീഴനിലള്ള  വനിവനിധ  സ്ഥപാപന
ങ്ങള  വകതകസമപായ  രജീതനികളനിലപാണക്ക് കണക്കുകളുനം
രജനിസറുകളുനം  സൂക്ഷനിച്ചുവരുന്നങതനനം  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.

35.കമഡ്യൂട്ടേദറസ്ഡക്ക്  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ഉളങപങടയുള്ള
എല്ലെപാ  കപാരകങ്ങളനിലനം  ഉന്നതനനിലവപാരനം
പുലര്വതണ്ടെ  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകള
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അകപാരകങ്ങളനിങലല്ലെപാനം  വളങര  പനിന്നനിലപാകുന്ന
സ്ഥനിതനിവനിവശഷമപാണക്ക്  നനിലവനില്  സെനംജപാതമപായനി
രനിക്കുന്നങതനനം  സെപാക്ഷരതയനില്  ഒന്നപാനം
സ്ഥപാനതക്ക് നനില്ക്കുന്ന വകരളനം വപപാങലയുള്ള ഒരു
സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനില്
അതരതനിങലപാരു സ്ഥനിതനിയുണ്ടെപാകുന്നതക്ക്  വളങര
ലജപാകരമപാങണനനം  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
സെനംസ്ഥപാനങത  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിലനം
പ്രപാവര്തനികമപാക്കുവപാന്  കഴനിയുന്നതരതനില്
ഉന്നത  വനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപനിങന  വനതൃതസതനില്
തയപാറപാകനിവരുന്ന  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ങമപാഡഡ്യൂള
ഉളങപടുന്ന ഇ-ഗവവണന്സെക്ക് വസെപാഫക്ക് ങവയറനിങന
നനിര്മപാണനം  2018-ല്തങന്ന  പൂര്തജീകരനിക്കു
ങമന്നക്ക്  ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപക്ക്  പ്രനിന്സെനിപല്
ങസെക്രട്ടേറനി  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുമപായനി  ബനങപട്ടേ
പല  സെമനിതനി  വയപാഗങ്ങളനിലനം  ഉറപക്ക്  നല്കനി
യനിരുനങവങ്കെനിലനം  ആയതക്ക്  നപാളനിതുവങര
പപാലനികങപട്ടേനിട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക് സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
36.  കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവങര
സെസനമപായ  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള  രൂപജീകരനി
ചനിട്ടേനിങല്ലെനനം  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
ബപാധകമപാക്കുവപാന്  ഉവദ്ദേശനിചക്ക്  എനം.എചക്ക്.ആര്.ഡനി.
തയപാറപാകനിയ  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  സെസനനം  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
ചെട്ടേങ്ങളപായനി  സെസജീകരനിക്കുവപാന്  സെര്കപാര്
നനിര്വദ്ദേശനം  ലഭനിച്ചുങവങ്കെനിലനം  ആസനികളുങടയുനം
ബപാധകതകളുങടയുനം  സെര്വ്വകലപാ  ശപാലപാ  ആരനംഭനം
മുതലള്ള നജീകനിയനിരുപക്ക് (ഓപണനിനംഗക്ക് ബപാലന്സെക്ക്)
നനിശയനികപാതതനിനപാല് അതനിനുനം സെപാധനിക്കുന്നനി
ങല്ലെനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   ഓപണനിനംഗക്ക്
ബപാലന്സെക്ക്  നനിശയനിക്കുവപാന്  2013-ല്
സെര്കപാരനിവലയക്ക്  കതക്ക്  അയചക്ക്  സെര്കപാര്
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നനിര്വദ്ദേശതനിനപായനി  കപാതനിരനിക്കുകയപാങണന്നക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിരുന
ങവങ്കെനിലനം  ഓപണനിനംഗക്ക്  ബപാലന്സെക്ക്  നനിശയനി
ക്കുവപാന്  സെര്കപാര്  നനിര്വദ്ദേശതനിങന
ആവശകമനിങല്ലെന്നക്ക്  ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനിയുങട
മറുപടനിയനില്നനിനനം സെമനിതനി മനസനിലപാക്കുന.

37.  ഓപണനിനംഗക്ക്  ബപാലന്സെക്ക്  സെസനമപായനി
നനിശയനിക്കുവപാന്  സെപാധനിക്കുമപായനിരുന്നനിട്ടുനം
എനം.എചക്ക്.ആര്.ഡനി.-യുങട  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ചെട്ടേ
ങ്ങളനില്  അതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  വകവസ്ഥ
ങചെയനിട്ടുവപപാലനം  അതക്ക്  പപാലനികപാങത
സെര്കപാര്  മറുപടനിയപായനി  കപാതനിരുന്നക്ക്
5 വര്ഷവതപാളനം സെമയനം പപാഴപാകനിയ കണ്ണൂര്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട  നനിരുതരവപാദൈ
പരമപായ നനിലപപാടനില് സെമനിതനി  കടുത അതൃപനി
വരഖങപടുത്തുന.  സെസയനംഭരണ  സ്ഥപാപനമപാങണന്ന
വപരനില് ധപാരപാളനം വനിഷയങ്ങളനില് സെസതന്ത്രമപായനി
തജീരുമപാനങമടുക്കുന്ന  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  തങ്ങളുങട
ഓപണനിനംഗക്ക്  ബപാലന്സെക്ക്  നനിശയനിക്കുന്ന കപാരകതനില്
മപാത്രനം  സെസനമപായനി  തജീരുമപാനങമടുക്കുന്നതനിനക്ക്
സെപാധനിക്കുന്നനിങല്ലെന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്  വനിശസപാസെവയപാഗക
മങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.  ആയതനിനപാല്
കണ്ണൂര് സെര്വ്വകലപാശപാല അടനിയനരമപായനി  ആസനികളുനം
ബപാധകതകളുനം  തനിട്ടേങപടുതനി  ഓപണനിനംഗക്ക്
ബപാലന്സെക്ക്  സെസനമപായനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുനം
എനം.എചക്ക്.ആര്.ഡനി.  തയപാറപാകനിയ  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
ചെട്ടേങ്ങള  സെര്വകലപാശപാലയനില്  നടപനിലപാക്കുന്ന
തനിനുമുള്ള  നടപടനികള  അടനിയനരമപായനി
സെസജീകരനികണങമനനം  ഇതക്ക്  സെനംബനനിച
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക് മുവഖന  ലഭകമപാകണ
ങമനനം സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.
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38.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  എന്.ഐ.സെനി.
തയപാറപാകനിയ  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ങമപാഡഡ്യൂള  നടപനിലപാ
ക്കുന്നതനിനക്ക്  തജീരുമപാനനിചനിട്ടുങണ്ടെങ്കെനിലനം  എന്.ഐ.സെനി.
തയപാറപാക്കുന്ന  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ങമപാഡഡ്യൂളനില്
ങപന്ഷനുമപായനി  ബനങപട്ടേ  ചെനില  വപപാരപായ്മകള
കങണ്ടെതനിയതനിനപാല്  ങമപാഡഡ്യൂള  തയപാറപാക്കു
ന്നതനിനപായനി എന്.ഐ.സെനി.  ആവശകങപട്ടേ
വനിവരങ്ങള  സെര്വ്വകലപാശപാല  നലനിയനിരുന്നനിങല്ലെനനം
ബദൈല്  ങമപാഡഡ്യൂള  തയപാറപാക്കുന്നതനിനപായനി
ഊരപാളുങ്കെല്  വലബര്  ങസെപാദസെറനിയുമപായനി
പ്രപാരനംഭ  ചെര്ച  നടതനിയനിരുനങവനനം  സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  എന്.ഐ.സെനി.  തയപാറപാകനിയ
ഫനിനപാന്സെക്ക്  ങമപാഡഡ്യൂളനില്  സെര്വ്വകലപാശപാല
കങണ്ടെതനിയ  വപപാരപായ്മകള  പരനിഹരനിചക്ക്
നല്കുവപാന്  എന്.ഐ.സെനി.   തയപാറപായനിരുന്നനിട്ടുനം
അവരുമപായനി  ചെര്ചയക്ക്  വപപാലനം  തയപാറപാകപാങത
മങറപാരു ഏജന്സെനിയുമപായനി ഇകപാരകനം ചെര്ച ങചെയ
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട   നടപടനിയനില്  സെമനിതനി
അതൃപനി വരഖങപടുത്തുന.

39.  മറക്ക്  ഭരണ  വകുപ്പുകളുങട  കജീഴനില്  വരുന്ന
സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിലനം  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗുമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക് നനിരവധനി അപപാകതകള നനിലനനില്ക്കുന്ന
തപായനി  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനില്നനിനനം
സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.   വകരള  ആവരപാഗക
ശപാസ്ത്ര  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ഡബനിള  എന്ടനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനിയപാണക്ക്  നനിലവനില്
പനിന്തുടരുന്നങതങ്കെനിലനം  നപാളനിതുവങര  സെസനമപായനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള  രൂപജീകരനിചനിട്ടേനില്ലെ.
ങവററനിനറനി സെര്വ്വകലപാശപാല,  വകരള ഫനിഷറജീസെക്ക്
സെമുദ്രപഠന  സെര്വ്വകലപാശപാല  എന്നനിവ  ഡബനിള
എന്ടനി  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനി  പനിന്തുടരപാത
തനിനപാല്  നനിലവനിലനം  ബപാലന്സെക്ക്  ഷജീറ്റുകള
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തയപാറപാക്കുന്നനിങല്ലെനനം  ഫനിഷറജീസെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല
യനില്  എന്.ഐ.സെനി.  തയപാറപാകനിയ ങമപാഡഡ്യൂള
ഉപവയപാഗനിക്കുനങണ്ടെങ്കെനിലനം  ആയതക്ക്  ഫലപ്രദൈ
മങല്ലെനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗനിനപായനി
ഉപവയപാഗനിക്കുന്ന 'യു.ഫപാസക്ക്' എന്ന വസെപാഫക്ക് ങവയ
റുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  പല  വപപാരപായ്മകളുനം
നനിലനനില്ക്കുനങണ്ടെന്നക്ക്   സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപനിങന  കജീഴനിലള്ള  വകരള
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിലനം ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിലനം  ഡബനിള  എന്ടനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനിയുങട  തതസങ്ങള  പൂര്ണ്ണമപായുനം
പപാലനിക്കുവപാന്  കഴനിഞ്ഞനിട്ടേനിങല്ലെനനം  സെമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  

40.  സെനംസ്ഥപാനങത  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളക്കുമപായനി ഏകജീകൃത ചെട്ടേങ്ങള (അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
ഉളങപങട) രൂപജീകരനിക്കുന്നതനിനുവവണ്ടെനി  ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപക്ക്  2018-ല്തങന്ന  ശമങ്ങള
തുടങ്ങനിയനിരുനങവനനം  അതനിനപായുള്ള
ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  വസെപാഫക്ക് ങവയര്  നനിര്മനിക്കുന്ന
തനിനപായനി കരപാറനിവലര്ങപട്ടേ സ്ഥപാപനതനിനക്ക് അതനിനക്ക്
കഴനിയപാങത  വന്നതനിനപാല്  3  വര്ഷനം  പപാഴപായനി
വപപാങയനനം  നനിലവനില്  ഇ-ഗവവണന്സുമപായനി
ബനങപട്ടേ  പ്രവൃതനികങള  രണ്ടെപായനി  വനിഭജനിചക്ക്
അതനിങന  ഫയല്  വഫപാ  മപാവനജ് ങമനക്ക്
സെനിസനം  ങകല്വടപാണനിങനയുനം  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
കവമപാണന്സെനിങന  പ്രവ  വൃതനികള  എന്.ഐ.സെനി.-
ങയയുമപാണക്ക് ഏലനിചനിരനിക്കുന്നങതനനം കുസെപാറനില് ഒരു
ങസെല്  രൂപജീകരനിചക്ക്  അവരുങട  വനതൃതസതനിലപാണക്ക്
നനിലവനില്ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  നടപനിലപാക്കുന്നതുമപായനി
ബനങപട്ടേ  പ്രവൃതനികള പുവരപാഗമനിക്കുന്നങതനനം
2019-ല്  ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  സെമ്പ്രദൈപായനം പൂര്ണ്ണമപായുനം
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നടപനിലപാക്കുവപാന് സെപാധനിക്കുങമന്നപാണക്ക് പ്രതജീക്ഷനി
ക്കുന്നങതനനം  ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപക്ക്
പ്രനിന്സെനിപല്  ങസെക്രട്ടേറനി  26-9-2018-ങല
ങതളനിങവടുപക്ക്  വയപാഗതനില്  അറനിയനിചനിരുന.
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  പദതനി  നടപനിലപാ
ക്കുന്നവതപാങട  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങലയുനം
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനികള ഏകജീകരനികങപടുങമനനം
സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങല അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  സെമ്പ്രദൈപാ
യങ്ങളുമപായനി  ബനങപട്ടേ   ഓഡനിറക്ക്  തടസങ്ങള
പരനിഹരനികങപടുങമനനം സെമനിതനി പ്രതജീക്ഷനിക്കുന.

41.  കുസെപാറനിങന  വനതൃതസതനില്  തയപാറപാകനിവരുന്ന
ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  വസെപാഫക്ക് ങവയര്  തങന്നയപാണക്ക്
സെനംസ്ഥപാനങത  മങറല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിലനം
ഉപവയപാഗനിക്കുന്നതനിനപായനി തജീരുമപാനനിചനിരനിക്കുന്നതക്ക്
എന്നതനിനപാല്  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  കുസെപാറനിങന
ഭപാഗത്തുനനിനണ്ടെപാകുന്ന  കപാലതപാമസെനം  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകശപാലകങളയുനം  പ്രതനികൂലമപായനി  ബപാധനിക്കു
ങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.  ആയതനിനപാല്
സെനംസ്ഥപാനങത  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങലയുനം
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗുമപായനി ബനങപട്ടേക്ക് ധപാരപാളനം അപപാകങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുന്ന  സെപാഹചെരകതനില്  കുസെപാറനിങന
വനതൃതസതനില്  നനിലവനില്  പുവരപാഗമനിച്ചുവരുന്ന
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  ങമപാഡഡ്യൂള  ഉളങപങടയുള്ള
ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  വസെപാഫക്ക് ങവയറനിങന  നനിര്മപാണനം
അടനിയനരമപായനി  പൂര്തജീകരനിചക്ക്  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലകളനിലനം  നടപനില്  വരുതണങമനനം  ഇതു
സെനംബനനിച നടപടനി റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ഓഡനിറക്ക് വകുപക്ക് മുവഖന
ലഭകമപാകണങമനനം സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന

2 49, 50 ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ

വകുപക്ക്,

49. 1994-ങല വകരള വലപാകല് ഫണ്ടെക്ക് ഓഡനിറക്ക്
ആക്ടക്ക്, വകുപക്ക് 9(1) പ്രകപാരനം സെപാമതനിക വര്ഷനം
അവസെപാനനിചക്ക്  4  മപാസെതനിനകനം  അനംഗജീകരനിച
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ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്, കൃഷനി
വകുപക്ക്,

മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിനക്ക്
ലഭകമപാവകണ്ടെതപാങണന്നനിരനിങക സെനംസ്ഥപാനങത
സെര്വ്വകലപാശപാലകങളപാനനം  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള
സെമയബനനിതമപായനി  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിനക്ക്
സെമര്പനിചനിരുന്നനിങല്ലെന്നക്ക് സെമനിതനി മനസനിലപാക്കുന.
ആയതനിനപാല്  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള  തയപാറപാ
ക്കുന്നതനിങല  കപാലതപാമസെനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനുനം
കണക്കുകള  സെമയബനനിതമപായനി  ചെട്ടേപ്രകപാരനം
ഓഡനിറനിനംഗനിനക്ക്  ലഭകമപാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  അടനിയനര
നടപടനികള  സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ശനിപപാര്ശ
ങചെയ്യുന.

50.  വകരള  ഫനിഷറജീസെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല
അനദകപാപക  ജജീവനകപാരുങട കുറവപാണക്ക് വപാര്ഷനിക
കണക്കുകള  തയപാറപാക്കുന്നതുളങപങടയുള്ള പല
വജപാലനികളുനം  സെമയബനനിതമപായനി  പൂര്തനിയപാക്കു
വപാന്  കഴനിയപാതതനിങന  പ്രധപാന  കപാരണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ഫനിഷറജീസെക്ക്  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലയനിങല സപാഫക്ക്  വഷപാര്വട്ടേജക്ക്  അടനിയനരമപായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സെസജീകരനിചക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണ
ങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

3 59,60,61 ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ

വകുപക്ക്,
ആവരപാഗകവനം

കുടുനംബവക്ഷമവനം
വകുപക്ക്, കൃഷനി

വകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്,
മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

59.  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകങളപാനനം
വപാര്ഷനിക  കണക്കുകളങകപാപനം  ആസനി
ബപാദകതകളുങട മൂലകനനിര്ണ്ണയനം നടതനി ബപാലന്സെക്ക്
ഷജീറ്റുകള  തയപാറപാക്കുന്നനിങല്ലെനനം  അതരതനില്
അപൂര്ണ്ണങ്ങളപായ  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകളനില്
നനിനനം  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  യഥപാര്ത
സെപാമതനികസ്ഥനിതനി  മനസനിലപാക്കുവപാന് സെപാധനിക്കു
ന്നനിങല്ലെനമുള്ള  വസ്തുത  സെമനിതനി  വളങര
ഗക്കൗരവപൂര്വ്വനം  വജീക്ഷനിക്കുന.  വകരള  സെര്വ്വകലപാ
ശപാല  നനിലവനില് സെനിനംഗനിള  എന്ടനി  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
സെമ്പ്രദൈപായമപാണക്ക്  പനിന്തുടരുന്നതക്ക്  എന്നതനിനപാല്
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ബപാലന്സെക്ക് ഷജീറ്റുകള തയപാറപാവകണ്ടെതനില്ലെ എന്ന
ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  സെമനിതനി
അനംഗജീകരനിക്കുന.   എന്നപാല്  ഡബനിള  എന്ടനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനി  പനിന്തുടരുന്ന  എനം.ജനി.
സെര്വ്വകലപാശപാല,  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല,
കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാല  തുടങ്ങനിയവ  നനിലവനിലനം
ബപാലന്സെക്ക്  ഷജീറ്റുകള  തയപാറപാക്കുന്നനിങല്ലെന്നക്ക്
സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.  എനം.ജനി.  സെര്വ്വകലപാ
ശപാല  2015-16-ങല  ധനകപാരക  പത്രനികവയപാങടപാപനം
ബപാലന്സെക്ക് ഷജീറക്ക്  സെമര്പനിചനിട്ടേനില്ലെ എന്ന ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  മറുപടനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്
പ്രസ്തുത വര്ഷങത ബപാലന്സെക്ക് ഷജീറക്ക് തയപാറപാകനി
ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിനക്ക്  ലഭകമപാകനി  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
നല്കണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

60. കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  സ്ഥനിരനനിവക്ഷപങ്ങളുങട
വനിവരനം  ഉളങപടുതപാങതയപാണക്ക്  വപാര്ഷനിക
കണക്കുകള  തയപാറപാക്കുന്നങതന്നക്ക്  സെമനിതനിയക്ക്
വബപാദകമപാകുന.   സ്ഥനിരനനിവക്ഷപങ്ങളുങട  വനിവരനം
ഉളങപടുതപാങത ബപാലന്സെക്ക്  ഷജീറ്റുകള
റപാലനി  ങചെയ്യുന്നതക്ക്  അപ്രപാവയപാഗനികമപായതനിനപാല്
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട പ്രസ്തുത നനിലപപാടക്ക് തങ്ങളുങട
വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള  സെനംബനനിചക്ക്  മറപാരുനം
അറനിയപാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമതനിങന ഭപാഗമപാവണപാ
എന്നക്ക്  സെനംശയനിവകണ്ടെനിവരുന്നതപായനി  സെമനിതനി
അഭനിപ്രപായങപടുന.   ആയതനിനപാല്  വപാര്ഷനിക
കണക്കുകളങകപാപനം  സ്ഥനിര  നനിവക്ഷപങ്ങളുങട
വനിവരനംകൂടനി  ഉളങപടുതനി  ബപാലന്സെക്ക്  ഷജീറ്റുകള
തയപാറപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

61. സെനംസ്ഥപാനങത  മനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുനം
ങറസെജീപ്റക്ക്  ആന്ഡക്ക്  വപയ്ങമനക്ക്  അകക്കൗണ്ടുകള
മപാത്രമപാണക്ക് നനിലവനില് തയപാറപാക്കുന്നങതനനം ബപാലന്സെക്ക്
ഷജീറ്റുകള  തയപാറപാക്കുന്നനിങല്ലെനനം  അതനിനക്ക്
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ഒരു  പരനിഹപാരമപായനി  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട
ആസനികളകൂടനി  വനിലയനിരുതപാവന്ന  രജീതനിയനിലപാണക്ക്
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഇ-ഗവവണന്സെക്ക്  വസെപാഫക്ക് ങവയര്
രൂപകലന  ങചെയനിരനിക്കുന്നങതനനം  എന്നപാല്
അതുമപായനി  ബനങപട്ടേ  ചെട്ടേങ്ങള  അതതക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലകള  തങന്ന  തങ്ങളുങട  നനിയമ
ങ്ങളനില്  ഉളങപടുവതണ്ടെതപാങണനനം  ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനി  ങതളനിങവടുപക്ക്
വയപാഗതനില്  അറനിയനിചനിരുന.   അതനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനില്  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകള
ക്കുമപായുള്ള ഏകജീകൃത അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക് സെമ്പ്രദൈപായനം
സെനംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
സപാറഡ്യൂട്ടുകളനില് ഉളങപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നനിര്വദ്ദേശനം
എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം  നല്കണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

4 65,66 ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ

വകുപക്ക്,
ആവരപാഗകവനം

കുടുനംബവക്ഷമവനം
വകുപക്ക്, കൃഷനി

വകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്,
മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

65.  വകരള  വലപാകല്  ഫണ്ടെക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള
പ്രകപാരനം സെര്വ്വകലപാശപാലകള ഓഡനിറനിനംഗനിനപായനി
സെമര്പനിക്കുന്ന  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകളനില്
വരവനിനങ്ങളുങട  ഡനി.സെനി.ബനി.  പത്രനിക  ഉളങപടു
വതണ്ടെതപാങണന്നനിരനിങക  സെനംസ്ഥപാനങത മനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലകളുനം  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള
ങകപാപനം  ഡനി.സെനി.ബനി.  പത്രനിക  തയപാറപാക്കു
ന്നനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.   പരജീക്ഷപാ
നടതനിപക്ക്  ഉളങപങടയുള്ള  മറക്ക്  വജപാലനികള
സെമയബനനിതമപായനി  പൂര്തജീകരനി   ക്കുവപാന്
ശമനിക്കുന്നതനിനപാലപാണക്ക്  ഡനി.സെനി.ബനി.  പത്രനിക
തയപാറപാക്കുവപാന്  സെപാധനികപാതങതന്ന  എനം.  ജനി.
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട  മറുപടനി
തജീര്ത്തുനം  നനിരുതരവപാദൈപരമപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുകയുനം  ഇതനില്  കടുത  അതൃപനി
വരഖങപടുത്തുകയുനം  ങചെയ്യുന.   ഈ  വനിഷയനം
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സെനംബനനിചക്ക്  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിലനം  സ്ഥനിതനി  വനിഭനിന്നമങല്ലെന്നക്ക്
സെമനിതനിയക്ക്  വബപാദകമപാകുന.  ഡനി.സെനി.ബനി.
പത്രനികയുങട  അഭപാവതനില്  സെനംസ്ഥപാനങത
സെര്വ്വകലപാശപാലകള  വനിവനിധ  വരവനിനങ്ങളനിങല
കുടനിശനിക  ഈടപാക്കുനവണ്ടെപാ  എന്നതക്ക്
സെനംബനനിചക്ക് അവകക്തത നനിലനനില്ക്കുക യപാങണന്നക്ക്
സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.   2018-19
സെപാമതനികവര്ഷനം  മുതല്  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലകളുനം നനിര്ബനമപായനി ഡനി.സെനി.ബനി.  പത്രനിക
തയപാറപാകനി  ഓഡനിറനിനംഗനിനപായനി  സെമര്പനികണ
ങമനനം   പ്രസ്തുത  നനിര്വദ്ദേശനം   കര്ശനമപായനി
പപാലനികങപടുനങണ്ടെന്നക്ക് ഭരണവകുപക്ക്  പരനിവശപാധനിചക്ക്
ഉറപക്ക്  വരുതണങമനനം  ഇതക്ക്  സെനംബനനിച
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന
ലഭകമപാകണങമനനം സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന. 

66.  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകങളപാനനംതങന്ന
ഡനി.സെനി.ബനി.  പത്രനിക  തയപാറപാക്കുന്നതക്ക്  സെനംബനനിച
ചെട്ടേങ്ങള  നപാളനിതുവങര  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  സപാറഡ്യൂട്ടു
കളനില്  ഉളങപടുതനിയനിട്ടേനിങല്ലെന്നതുനം  ഡനി.സെനി.ബനി.
തയപാറപാക്കുന്നതനിലള്ള  അലനംഭപാവതനിനക്ക്  കപാരണമപായനി
സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനപാല് ഡനി.സെനി.ബനി.
പത്രനിക  തയപാറപാക്കുന്നതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുമപായനി  ങപപാതുചെട്ടേങ്ങള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുവവണ്ടെ  നടപടനികള  സെസജീകരനികണ
ങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

5 80, 81 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്,

80.  സെനംസ്ഥപാനങത മനിക സെര്വ്വകലപാശപാലകളുനം
ഏകജീകൃത  കകപാഷക്ക്  ബുകക്ക്,  വരവക്ക്  ങചെലവക്ക്
രജനിസര്,  ങലഡ്ജര്  അകക്കൗണ്ടുകള
തുടങ്ങനിയവ  സൂക്ഷനിക്കുന്നനിങല്ലെനനം  നപാളനിതുവങരയപായനി
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗനിനപായനി  അക്രൂവൽ  രജീതനി
അനുവര്തനിചനിട്ടേനിങല്ലെനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.

314/2021.
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കൃഷനിവകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്,
മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

മപാത്രവമല്ലെ,  സെര്വ്വകലപാശപാലകളകക്ക്  കജീഴനിലള്ള
വനിവനിധ  സ്ഥപാപനങ്ങളനിൽ  വകതകസമപായ
രജീതനികളനിലപാണക്ക്  കണക്കുകള  സൂക്ഷനിക്കുന്ന
ങതനനം  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകളകക്ക്  ഏകജീകൃത
സെസഭപാവമനിങല്ലെനനം  സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
സെര്വ്വകലപാശപാകളനിൽ ഇ-ഗവവണൻസെക്ക് നടപപാക്കു
ന്നതുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളുങടയുനം  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനി  ഏകജീകരനിചക്ക്
അക്രുവൽ  സെനിസനം  നടപനിലപാക്കുന്നതനിനപായനി  ഒരു
ഏകജീകൃത  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനി  നനിര്മനിക്കുന്ന
തനിവലയപായനി ഭരണ വകുപക്ക് തലതനിൽ ശമങ്ങള
നടതനിവരനികയപാങണനനം,  ഇ-ഗവവണൻസെക്ക്
വസെപാഫക്ക് ങവയറനിങന  നനിര്മപാണ  പ്രവൃതനികള
എൻ.ഐ.സെനി.ങയയുനം  ങകൽവടപാണനിങനയുമപാണക്ക്
ഏൽപനിചനിരനിക്കുന്നങതനനം  ആയതക്ക്  നടപനിൽ
വരുന്നവതപാടുകൂടനി  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങല
കണകക്ക്  സൂക്ഷനിപനിനക്ക്  ഏകജീകൃത  രൂപമുണ്ടെപാകു
ങമനനം ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ വകുപക്ക്  പ്രനിന്സെനിപല്
ങസെക്രട്ടേറനി  ങതളനിങവടുപക്ക്  വവളയനിൽ  സെമനിതനിയക്ക്
ഉറപക്ക്  നൽകനിയനിരുന.  ആയതനിനപാല്
സെനംസ്ഥപാനങത  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളനിങലയുനം  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
ധപാരപാളനം  ഓഡനിറക്ക്  തടസങ്ങള  നനിലനനിൽക്കുന്ന
സെപാഹചെരകതനിൽ  കുസെപാറനിങന  വനതൃതസതനിൽ
നനിലവനിൽ  പുവരപാഗമനിച്ചുവരുന്ന  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
ങമപാഡഡ്യൂള  ഉളങപങടയുള്ള  ഇ-ഗവവണൻസെക്ക്
വസെപാഫക്ക് ങവയറനിങന  നനിര്മപാണനം  അടനിയനരമപായനി
പൂര്തജീകരനിചക്ക്  ആയതക്ക്  സെനംബനനിച  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന   ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

81. സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങല  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗുമപായനി
ബനങപട്ടേ  എല്ലെപാ  അപപാകതകളുനം  വനിരൽചൂണ്ടുന്നതക്ക്
ഏകജീകൃത  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  രജീതനിയുങട  അനനിവപാരകത
യനിവലയപാങണനനം  ഏകജീകൃത  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  സെമ്പ്രദൈപായനം
നനിലവനിൽ വരനികയപാങണങ്കെനിൽ സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങല
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ധനമപാവനജ് ങമന്റുമപായനി  ബനങപട്ടേ  പല  ഓഡനിറക്ക്
തടസങ്ങളക്കുനം  പരനിഹപാരമപാകുങമനനം  സെമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.   അതനിനപാൽ  സെനംസ്ഥപാനങത  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുമപായനി  ഏകജീകൃത  അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്
രജീതനി  നടപനിലപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമനനിര്മപാണനം
നടത്തുന്നതക്ക് സെനംബനനിചക്ക്  സെര്കപാര് തലതനിൽ ചെര്ച
ങചെയക്ക്  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി  സെസജീകരനിചക്ക്  ആയതക്ക്
സെനംബനനിച  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

6 83 കൃഷനി വകുപക്ക് 83.  വകരള  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ
വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള  തയപാറപാക്കുന്നതനിനപായനി
ഉപവയപാഗനിച്ചുവരുന്ന  യു.ഫപാസക്ക്  എന്ന
വസെപാഫക്ക് ങവയറുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  ധപാരപാളനം
അപപാകങ്ങള  നനിലനനിൽക്കുനങണ്ടെന്നക്ക്  സെമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനപാല്  യു.ഫപാസക്ക്
വസെപാഫക്ക് ങവയറുമപായനി ബനങപട്ടേക്ക്   കങണ്ടെതനിയ
എല്ലെപാ  അപപാകതകളുനം  പരനിഹരനിചക്ക്  വപാര്ഷനിക
കണക്കുകളുങട  തയപാറപാകൽ  സുതപാരകമപാകനി
ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  വബപാദകങപടുത്തുന്ന  മുറയക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാകപാവന്നതപാങണന്നക്ക്
സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

7 86 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

86.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  1-4-2014
മുതൽ  ഓൺദലൻ  വപയ് ങമനക്ക്  സെമ്പ്രദൈപായനം
ആരനംഭനിചനിട്ടുള്ളതനിനപാൽ  അതുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
സെസജീകരനിവകണ്ടെ  സുരക്ഷപാ  ക്രമജീകരണങ്ങള,
പപാലനിവകണ്ടെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  എന്നനിവ
സെനംബനനിചക്ക് വകക്തമപായ മപാര്ഗ്ഗവരഖ തയപാറപാകനി
സെര്കപാരനിങന  അനംഗജീകപാരനം  വപാങ്ങനി  ഓഡനിറക്ക്
വകുപക്ക്  മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്   ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

8 94, 95,
96, 97

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

94.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ  വനിവനിധ
ഉവദ്ദേശകങ്ങളകപായനി  ലഭനിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള  അതനിനപായനി
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ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്, കൃഷനി
വകുപക്ക്,

മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

വനിനനിവയപാഗനികപാങത  സ്ഥനിരനനിവക്ഷപമപാകനി
സൂക്ഷനിക്കുനങവന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക്  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടുകള  വനിനനിവയപാഗനി
ക്കുന്നതുവങരയുള്ള കപാലയളവനിൽ മപാത്രമപാണക്ക് അവ
സ്ഥനിരനനിവക്ഷപമപാകനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നങതനനം
വനിനനിവയപാഗനികങപടുന്നമുറയക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫണ്ടെനിൽ  അടയപാറുങണ്ടെനനം  സ്ഥനിരനനിവക്ഷപ
ങ്ങളനിൽനനിനനം ലഭനിക്കുന്ന  പലനിശ  വരുമപാനനം
അതതക്ക്  ഫണ്ടെനിനംഗക്ക്  ഏജൻസെനികളുങട  അനുമതനി
വയപാങട  വനികസെന/ഗവവഷണ  ആവശകങ്ങളകക്ക്
മപാത്രമപാണക്ക്  ഉപവയപാഗനികപാറുള്ളങതനനം  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലപാ  അധനികൃതര് ങതളനിങവടുപക്ക്  വവളയനിൽ
സെമനിതനിങയ  വബപാധനിപനിചനിട്ടുള്ളതപാണക്ക്.  ഇതനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനിൽ  പദതനി  തുക  ഫണ്ടെനിനംഗക്ക്
ഏജൻസെനിയുങട  മപാര്ഗ്ഗനനിര്വദ്ദേശപ്രകപാരനം  കൂടുതൽ
പലനിശ  ലഭനിക്കുന്ന  സ്ഥനിരനനിവക്ഷപ  മപാക്കുന്നതനിൽ
അപപാകതയനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
എന്നപാൽ  കസപാര്വട്ടേഴനിൽ  നനിനള്ള  വരുമപാനനം,
കനിൻഫ്രയക്ക്  ഭൂമനി  വനിറ  വരവക്ക്,  വകപാഷൻ
ങഡവപപാസെനിറക്ക്  തുടങ്ങനിയവ പദതനി  നനിവക്ഷപങ്ങ
ളങല്ലെനനം  അതനിനപാൽതങന്ന  അതുമപായനി
ബനങപട്ടേ  അപപാകതകള  നനിലനനിൽക്കുന്ന
തപായുമുള്ള  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം
അടനിയനരമപായനി  പരനിഹരനിചക്ക്  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

95.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗുമപായനി  ബനങപട്ടേ  പല  ഓഡനിറക്ക്
പരപാമര്ശങ്ങളുനം  വനിരൽചൂണ്ടുന്നതക്ക്  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലപാ  ഫനിനപാൻസെക്ക്  കമനിറനിയുങട  നനിരുതരവപാദൈ
പരമപായ  പ്രവര്തനതനിവലയപാങണനനം  ഫനിനപാൻസെക്ക്
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കമനിറനി  കപാരകക്ഷമമപായനി  പ്രവര്തനിചപാൽ
ധനമപാവനജ് ങമന്റുമപായനി ബനങപട്ടേ  ഓഡനിറക്ക്
തടസങ്ങളനിൽ  പലതുനം  ഒഴനിവപാകപാനപാകുങമനനം,
ഓഡനിറക്ക്  തടസങ്ങള  കുങറങയല്ലെപാനം
പരനിഹരനിചവശഷമപാണക്ക്  സെപാധപാരണഗതനിയനിൽ
ഉവദൈകപാഗസ്ഥര്  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിയുങട
ങതളനിങവടുപക്ക്  വയപാഗങ്ങളനിൽ  ഹപാജരപാകുന്നങതനനം
എന്നപാൽ  തങ്ങളുമപായനി  ബനങപട്ടേ  ഒരു  ഓഡനിറക്ക് 
പരപാമര്ശവനം  പരനിഹരനികപാങതയപാണക്ക് കപാലനികറക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്  സെമനിതനിവയപാഗതനിൽ
ഹപാജരപായനിരനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തു
ന്നവതപാങടപാപനം  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  പ്രസ്തുത
നനിലപപാടനിൽ കടുത അതൃപനി വരഖങപടുത്തുകയുനം
ങചെയ്യുന.

96.  സെര്വ്വകലപാശപാലങയ  സെനംബനനിക്കുന്ന
നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനി  റനിവപപാര്ട്ടുകങളപാനനം
സെനിൻഡനിവകറക്ക്  വയപാഗതനിൽ  പരനിഗണനികപാറനി
ങല്ലെനനം  ഉവദൈകപാഗസ്ഥതലതനിൽ  മപാത്രനം  ചെര്ച
ങചെയപാണക്ക്  സെമനിതനി  നനിര്വദ്ദേശങ്ങളങകല്ലെപാനം
മറുപടനി  നൽകുന്നങതനനം  സെമനിതനിയക്ക്
വബപാദകമപാകുന.  സെമനിതനിനനിര്വദ്ദേശങ്ങള
പപാലനിക്കുന്നതനിൽ  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്
കപാണനിക്കുന്ന  അനപാസ്ഥങയ  കുറകരമപായ
കൃതകവനിവലപാപമപായനി  മപാത്രവമ  കണകപാക്കുവപാൻ
സെപാധനിക്കുകയുളങവന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായ
ങപടുന്നവതപാങടപാപനം  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിയുങട
റനിവപപാര്ട്ടുകള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  സെനിൻഡനിവകറക്ക്
വയപാഗതനിൽ  ചെര്ച  ങചെയക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശങ്ങളനിവന്മേൽ ഉചെനിതമപായ നടപടനിസെസജീകരനി
കണങമന്നക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതവരപാടക്ക്
ആവശകങപടുകയുനം ങചെയ്യുന. കൂടപാങത അകപാരകനം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനപായനി  ദവസെക്ക്-ചെപാൻസെലര്
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ഉളങപങടയുള്ള  ഉന്നതതല  ഉവദൈകപാഗസ്ഥരുങട
വയപാഗനം ഭരണ വകുപക്ക് തലതനിൽ വനിളനിച്ചുവചെര്തക്ക്
സെമനിതനി  നനിര്വദ്ദേശങ്ങളനിവന്മേൽ  അടനിയനരമപായനി
നടപടനി സെസജീകരനിചക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ലഭകമപാകണങമന്ന
കര്ശന  നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാകളക്കുനം
നൽകണങമനനം  ആയതക്ക്  പപാലനികങപടുനങണ്ടെന്നക്ക്
ഉറപക്ക്  വരുതണങമനനം  സെമനിതനി  ഭരണ
വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

97.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല
ധനമപാവനജ് ങമന്റുമപായനി  ബനങപട്ടേ  ഓഡനിറക്ക് 
പരപാമര്ശങ്ങള  പരനിഗണനയ്ങകടുത  നനിയമസെഭപാ
സെമനിതനിവയപാഗതനിൽ  സെര്വ്വകലപാശപാലങയ
പ്രതനിനനിധജീകരനിചക്ക്  ഫനിനപാൻസെക്ക്  ഓഫജീസെര്
മപാത്രമപാണക്ക്  ഹപാജരപായനിരുന്നതക്ക്.  നനിയമസെഭപാ
ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിൽനനിനനം മുൻകൂട്ടേനി  അറനിയനിച
പ്രകപാരനം  നടതങപടുന്നതുനം  ജനപ്രതനിനനിധനികളുനം,
ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനിമപാര്  ഉളങപങടയുള്ള
ഉന്നതതല  ഉവദൈകപാഗസ്ഥരുനം  പങങ്കെടുക്കുന്നതുമപായ
നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിവയപാഗതനിൽ  പങങ്കെടുക്കുവപാൻ
സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെന്ന വനിവരനം സെമനിതനിങയ മുൻകൂട്ടേനി
അറനിയനിക്കുകവയപാ  ആയതനിനക്ക്  മങറങനങ്കെനിലനം
ഉചെനിതമപായ ബദൈൽ സെനംവനിധപാനനം ഏര്ങപടുത്തുകവയപാ
ങചെയപാത  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട
നനിരുതരവപാദൈപരമപായ  നനിലപപാടനിൽ  സെമനിതനി
കടുത  അതൃപനി  വരഖങപടുത്തുന.  വമലനിൽ
ഇതരനം  വജീഴ്ചകള  ആവര്തനികരുങതന്നക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതവരപാടക്ക്  നനിഷ്കര്ഷനി
ക്കുന്നവതപാവടപാപനം  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനിൽ
അടനിയനരമപായനി  ഇടങപട്ടേക്ക്   ആവശകമപായ
നനിര്വദ്ദേശങ്ങള  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
നൽകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ബനങപട്ടേ  ഭരണ
വകുപ്പുകവളപാടക്ക്  നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന. 
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9 100 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

100.  സെസപാശയ  സ്ഥപാപനങ്ങളുങടയുനം  സ്ഥനിര
നനിവക്ഷപങ്ങളുങടയുനം  കണക്കുകള  ഉളങപടുതപാങത
തയപാറപാകനിയ  എനം.ജനി.  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
2011-12, 2012-13, 2013-14  എന്നജീ വര്ഷങ്ങളനിങല
വപാര്ഷനിക കണക്കുകള റജീകപാസക്ക് ങചെയക്ക്  ഒപാഡനിറക്ക്
വകുപനിനക്ക്  സെമര്പനികണങമന്ന  സെര്കപാര്
നനിര്വദ്ദേശതനിങന അടനിസ്ഥപാനതനിൽ അപ്രകപാരനം
പ്രവര്തനിചനിട്ടുങണ്ടെനനം  2016-17  വര്ഷങത
വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള  2017  ങസെപ്റനംബറനിൽ
തങന്ന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിനക്ക്  സെമര്പനിക്കുന്ന
തപാങണനനം 2017 മുതല് സെസപാശയ സ്ഥപാപനങ്ങങള
സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  അധനികപാര പരനിധനിയനിൽ
നനിനനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനപാൽ  2017-18  മുതൽ
സെസപാശയസ്ഥപാപനങ്ങളുങട കണക്കുകള ഉളങപടു
തപാങതയുള്ള  അകക്കൗണ്ടെക്ക്സെക്ക്  ആകുനം  സെമര്പനി
വകണ്ടെനിവരുന്നങതനമുള്ള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സെക്ക് ഒപാഫജീസെറുങട മറുപടനി അനംഗജീകരനിക്കുന്ന
വതപാങടപാപനം  വപാര്ഷനിക  കണക്കുകള  ഏകജീകരനി
ക്കുന്നതനിനക്ക്   സ്കെജീനം  ഓഫക്ക്  കൺവസെപാളനിവഡഷൻ
തയപാറപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള   സെസജീകരനികണ
ങമനനം സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന. 

10 109, 110,
111, 112

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്, 
കൃഷനി വകുപക്ക്,

മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

109.  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിധനിയനിലള്ള  എല്ലെപാ
പണവനം  ടഷറനിയനിവലപാ  സെര്കപാരനിങന  മുൻകൂര്
അനുമതനിവയപാങട  എസെക്ക്.ബനി.ഐ.-യനിവലപാ  സെര്കപാര്
നനിശയനിക്കുന്ന  പരനിധനിവങര  സൂക്ഷനികപാവന്ന
തപാങണന്ന  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമതനിനക്ക്
വനിരുദമപായനി  വകരള  ആവരപാഗക  സെര്വ്വകലപാശപാല
സെര്കപാരനിങന മുൻകൂര്  അനുമതനി  വപാങ്ങപാങത
യവഥഷ്ടനം  ബപാങ്കെക്ക്  അകക്കൗണ്ടുകള  ആരനംഭനിചനി
രുന്നതപായനി  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  വകന്ദ്ര
പദതനികള നടപനിലപാക്കുന്നതനിങന ഭപാഗമപായപാണക്ക് പുതനിയ
അകക്കൗണ്ടുകള  തുടവങ്ങണ്ടെനിവരുന്നങതനനം ഒരു
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സെസയനംഭരണ സ്ഥപാപനമപാങണന്ന കപാരണതപാലപാവണനം
അതനിനപായനി  സെര്കപാരനിങന  മുൻകൂര്  അനുമതനി
വതടപാതനിരുന്നങതനമുള്ള  ഭരണ  വകുപനിങന
വനിശദൈജീകരണനം  സെമനിതനി  അനംഗജീകരനിക്കുന്നനില്ലെ.
സെര്വ്വകലപാശപാലകള  സെസയനംഭരണ  സ്ഥപാപനങ്ങ
ളപാങണന്ന  കപാരണതപാല്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള
പപാലനിവകണ്ടെതനില്ലെ  എന്ന  നനിലപപാടനിങന  ഒരനികലനം
നകപായജീകരനിക്കുവപാൻ  സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെനനം  ഇതക്ക്  ഒരു
ഒറങപട്ടേ  സെനംഭവമങല്ലെനനം  സെനംസ്ഥപാനങത
സെര്വ്വകലപാശപാലകങളല്ലെപാനം  തങ്ങളുങട  പണമനിടപപാടു
കളുമപായനി ബനങപട്ടേ വനിഷയങ്ങളനില് ഇവത നനിലപപാടക്ക്
തങന്നയപാണക്ക്  സെസജീകരനിച്ചുവരുന്നങതനനം  സെമനിതനി
അഭനിപ്രപായങപടുന.

110. സെര്കപാര്  അനുമതനി  കൂടപാങത  തുടങ്ങനിയ
13  ബപാങ്കെക്ക്  അകക്കൗണ്ടുകളക്കുനം  സെര്കപാരനിങന
സെപാധൂകരണനം  ലഭനിചതപായനി  ഭരണ  വകുപക്ക്
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ങചെയ്തുങവങ്കെനിലനം അതുമപായനി ബനങപട്ടേ
വരഖകള  പരനിവശപാധനയക്ക്  ഹപാജരപാകനിയനി
ട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  അറനിയനിചനിരനിക്കുന്ന
തനിനപാൽ  സെപാധൂകരണനം  ലഭനിചതക്ക്  സെനംബനനിച
വരഖകള  2  മപാസെതനിനകനം  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിനക്ക്
ഹപാജരപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ആവശകങപടുന.

111.  സെര്കപാര്  അനുമതനി  കൂടപാങത  ആരനംഭനിച
ബപാങ്കെക്ക് അകക്കൗണ്ടുകളകക്ക്  സെപാധൂകരണനം  ലഭനിച
സെപാഹചെരകതനിലനം  സുതപാരകത  ലക്ഷകമപാകനി
ആരനംഭനിചനിട്ടുള്ള  അകക്കൗണ്ടുകള  അവസെപാനനി
പനിക്കുന്നതക്ക്  പ്രപാവയപാഗനികമങല്ലെന്നക്ക്  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലപാ  അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതനിനപാലനം
ഭപാവനിയനിൽ  ഇതരനം  വജീഴ്ചകള  ആവര്തനികരു
ങതന്ന  തപാകജീവതപാങട  പ്രസ്തുത  അകക്കൗണ്ടുകള
നനിലനനിര്തപാവന്നതപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി  ശനിപപാര്ശ
ങചെയ്യുന. 
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 112. സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനിങല
നനിബനനകള  പപാലനിച്ചുങകപാണ്ടുനം  സെര്കപാരനിങന
മുൻകൂര്  അനുമതനിവയപാടുകൂടനിയുനം  മപാത്രവമ  ടഷറനി
ഒഴനിങക  മറക്ക്  ബപാങ്കുകളനിൽ  അകക്കൗണ്ടുകള
തുടങ്ങപാവൂ  എന്ന  കര്ശന  നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം   നൽകണങമനനം  അതക്ക്
പപാലനികങപടുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്  നനിര്ബനമപായുനം
ഉറപ്പുവരുതണങമനനം   ഇതനില്  വജീഴ്ച
വരുത്തുന്നവര്ങകതനിങര  ബനങപട്ടേ  വകുപ്പുകള
ശക്തമപായ  നടപടനികള  സെസജീകരനികണങമനനം
സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

11 119 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്, കൃഷനി
വകുപക്ക്,

മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

119.  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  ബജറനിൽ
പ്രതജീക്ഷനിതവനം  യപാഥപാര്തകവമപായ  വരവക്ക്/
ങചെലവക്ക്  കണക്കുകള  തമനിൽ  വളങരയധനികനം
അനരനം  ഉണ്ടെപാകുനങവന്ന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
നനിരജീക്ഷണനം ശരനിയപാങണന്നക്ക് സെമനിതനി മനസനിലപാക്കുന.
സെര്കപാര്  ബജറനിനക്ക്  മുന്പക്ക്  തങന്ന
സെര്വ്വകലപാശപാലകള ബജറക്ക്  തയപാറപാക്കുന്നതനിനപാൽ
സെര്കപാര് ബജറ്റുമപായനി പ്രജീ-എസനിവമറക്ക് ങചെയ്യുവപാൻ
സെപാധനികപാറനിങല്ലെനനം  അകപാരണതപാലപാണക്ക്
പ്രതജീക്ഷനിതവനം  യപാഥപാര്തകവമപായ  വരവക്ക്/
ങചെലവകള  തമനില്  വളങരവയങറ  അനരനം
ഉണ്ടെപാകുന്നങതനമുള്ള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതരുങട മറുപടനി സെമനിതനി  അനംഗജീകരനിക്കുന.
എന്നനിരുന്നപാൽ  തങന്നയുനം  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ബജറ്റുകളനിൽ ഉളങപടുത്തുന്ന  കപാരകങ്ങളകപായനി
സെര്കപാര്  ഗ്രേപാനക്ക്  ലഭനികപാങതവരുവമപാള  ഫണ്ടെക്ക്
വകമപാറനി  ങചെലവഴനിക്കുന്ന  സെപാഹചെരകമുണ്ടെപാകുങമന്നക്ക്
സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  അതനിനപാൽ  ഓഡനിറക്ക്
പരപാമര്ശതനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനിൽ  ബജറക്ക്
തയപാറപാക്കുന്നതനിൽ  കൂടുതൽ  ജപാഗ്രേത
പുലര്തണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

314/2021.
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കൂടപാങത  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാല
കങളപാനനം  സെസനമപായനി  ബജറക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള
രൂപജീകരനിചനിട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനിയക്ക്  വബപാദകമപാകുന.
സെസനമപായനി  ബജറക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള  രൂപജീകരനികണങമന്ന
നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
നൽകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ബനങപട്ടേ
ഭരണവകുപ്പുകവളപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

12 122, 123 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

122.  ബജറക്ക് തയപാറപാകനി അനംഗജീകപാരനം വപാങ്ങുന്നതനില്
2015-16 വര്ഷനം വങര മഹപാതപാഗപാനനി സെര്വ്വകലപാ
ശപാല സെമയപരനിധനി പപാലനിചനിരുന്നനിങല്ലെനനം എന്നപാൽ
ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശങതത്തുടര്ന്നക്ക്  പ്രസ്തുത  വനിഷയനം
സെനിന്ഡനിവകറനിങന  ശദയനില്ങപടുത്തുകയുനം
2016-17  വര്ഷങത ബജറക്ക് സെമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
സെമര്പനിക്കുകയുനം ങചെയനിട്ടുങണ്ടെന്ന സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട  മറുപടനി  സെമനിതനി
അനംഗജീകരനിക്കുന.
123.  ഓവരപാ വര്ഷങതയുനം ബ ജറക്ക് തയപാറപാക്കുന്നതനിനക്ക്
മുന്പപായനി  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങല  വനിവനിധ  വനിഭപാഗ
ങ്ങളുങടയുനം ധനകപാരക വനിഭപാഗതനിങനയുനം പ്രവര്തനനം
സെനംബനനിചക്ക്  വര്ഷതനിങലപാരനികങലങ്കെനിലനം
അവവലപാകനനം  നടത്തുന്നതക്ക്  അതകനപാവപക്ഷനിത
മപാങണനനം അവ കൃതകമപായനി നടതനിയനിരുനങവങ്കെനില്
ഓഡനിറക്ക്  റനിവപപാര്ട്ടേനില്  ഉളങപടുന്നതനിനുമുന്വപ  ധന
മപാവനജ് ങമന്റുമപായനി  ബനങപട്ടേ  പല  അപപാകങ്ങളുനം
സെര്വ്വകലപാശപാലകളകക്ക്  തങന്ന  പരനിഹരനിക്കുവപാന്
സെപാധനിക്കുമപായനിരുനങവനനം  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായ
ങപടുന.  അതനിനപാൽ സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങല വനിവനിധ
വനിഭപാഗങ്ങളുങട  പ്രവര്തനനം  സെനംബനനിചക്ക്
പ്രവതകകനിച്ചുനം ധനകപാരക സെനംബനനിയപായ വനിഷയങ്ങള
ചെട്ടേപ്രകപാരമപാവണപാ  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതക്ക്  എന്നതക്ക്
സെനംബനനിച്ചുനം  വര്ഷതനിങലപാരനികങലങ്കെനിലനം
അവവലപാകന  വയപാഗങ്ങള  വചെരണങമന്നക്ക്
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സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതവരപാടുനം  അവ  കൃതകമപായനി
പപാലനികങപടുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്  നനിര്ബനമപായുനം  ഉറപക്ക്
വരുതണങമന്നക്ക്  ഭരണ  വകുപനിവനപാടുനം  സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

13 128, 129 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

128.  സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല ധനകപാരക

കമനിറനി  നടപക്ക്  സെപാമതനിക വര്ഷതനിൽ  രണ്ടെക്ക്

വയപാഗങ്ങള വചെര്ന്നനിരുനങവനനം  ധനകപാരക കമനിറനി

യുങട പ്രവര്തനനം  നനിലവനില്  കുങറക്കൂടനി

കപാരകക്ഷമമപായനിട്ടുങണ്ടെനമുള്ള   ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന

റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  സെമനിതനി  അനംഗജീകരനിക്കുന.  ധനകപാരക

കമനിറനിയനില്  നനിക്ഷനിപമപായ  അധനികപാരങ്ങള

പ്രവയപാഗനിക്കുന്നതനിലനം  ധനമപാവനജ് ങമനനിൽ

ഫലപ്രദൈമപായനി  ഇടങപടുന്നതനിനുനം   സെര്വ്വകലപാ

ശപാലപാ ധനകപാരക  കമനിറനികള  കൂടുതല്  ശദ

പുലര്തണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

129.  ഫനിഷറജീസെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  പ്രപാരനംഭ
ദൈശയനിൽ  മൂന്നക്ക്  മപാസെതനിങലപാരനികൽ  വയപാഗനം
വചെരുന്ന  കപാരകതനിൽ  ധനകപാരക  കമനിറനിയക്ക്  വജീഴ്ച
സെനംഭവനിചനിട്ടുങണ്ടെങ്കെനിലനം നനിലവനിൽ ധനകപാരക കമനിറനി
കൃതകമപായനി  പ്രവര്തനിക്കുനങണ്ടെന്ന  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലപാ  ഫനിനപാൻസെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട  മറുപടനിയുങട
അടനിസ്ഥപാനതനിൽ  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം
പരനിഹരനിചതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
വബപാധകങപടുതനി  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാക്കുന്ന  മുറയക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

14 135, 136 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

135.  വകരള  വസപാര്  പര്വചസെക്ക്  മപാനസൽ
എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം  ബപാധകമപാകനി
ഉതരവപായനിട്ടുങണ്ടെങ്കെനിലനം  മഹപാതപാഗപാനനി
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സെര്വ്വകലപാശപാല,  കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാല
തുടങ്ങനിയവ ചെട്ടേങ്ങള പൂര്ണ്ണമപായനി  പപാലനികപാങത
യപാണക്ക്  വപാങ്ങലകള  നടത്തുന്നങതന്നക്ക്  സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  ഒരു വര്ഷവതയക്ക് ആവശകമപായ
എല്ലെപാ  വപാങ്ങലകളുനം  മുൻകൂട്ടേനി  കപാണുന്നതക്ക്
അസെപാധകമപായതനിനപാലപാണക്ക്  പജീസ് മജീൽ പര്വചസു
കള  നടത്തുന്നങതന്ന  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതരുങട മറുപടനിയനിൽ സെമനിതനിയക്ക് യപാങതപാരു
നകപായവനം  കപാണുവപാൻ  സെപാധനിക്കുന്നനില്ലെ. ഒരു
വര്ഷവതയ്ക്കുള്ള  പര്വചസുകള  സെനംബനനിച
എസനിവമറക്ക്  കഴനിഞ്ഞ  വര്ഷങത  പര്വചസെനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനിൽ  തയപാറപാകനി  സെപാധനങ്ങള
വപാങ്ങുകയുനം  പനിന്നജീടക്ക്  അതകപാവശകമുള്ളതക്ക്  അവപപാള
വപാങ്ങുകയുനം  ങചെയ്യുന്ന  രജീതനി  അവലനംബനിവകണ്ടെ
തപാങണന്നക്ക് സെമനിതനി അഭനിപ്രപായങപടുന.

136.  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  കജീഴനിലള്ള  വനിവനിധ
സ്ഥപാപനങ്ങളനിൽ  രപാസെപദൈപാര്തങ്ങള  വപാങ്ങുന്ന
തനിനപായനി  6,69,093  രൂപ  ങചെലവപാകനിയവപപാള
വസപാര്  പര്വചസെക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള  പപാലനിചനിരുന്നനിങല്ലെന്നക്ക്
സെമനിതനിയക്ക്  വബപാദകമപാകുന.  പ്രസ്തുത  വനിഷയനം
സെനംബനനിചക്ക് പരനിവശപാധന നടതനി ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്
മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമനനം  വസപാര്
പര്വചസെക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള  പപാലനിക്കുന്നതക്ക്  സെനംബനനിച
കര്ശന  നനിര്വദ്ദേശങ്ങള  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളക്കുനം  ഭരണ  വകുപക്ക്  നൽകണങമനനം  സെമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

15 138 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

138.  വകരള  വസപാർ  പർവചസെക്ക്  മപാനസല്
പൂര്ണ്ണമപായുനം  പപാലനികപാങതയപാണക്ക്  കണ്ണൂർ
സെർവ്വകലപാശപാല  വപാങ്ങലകള  നടത്തുന്നതക്ക്
എന്ന ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന നനിരജീക്ഷണനം സെമനിതനി
ഗക്കൗരവമപായനി വജീക്ഷനിക്കുന.  ഒരു ലക്ഷനം രൂപയക്ക്
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മുകളനില്വരുന്ന വപാങ്ങലകളകക്ക്  ങടണ്ടെർ നടപടനി
സെസജീകരനികണങമനനം  വപാങ്ങലകളകക്ക്  വകന്ദ്രജീകൃത
സെനംവനിധപാനനം ഏർങപടുതനി  ങമപാതവപാങ്ങലനിങന
ആനുകൂലകങ്ങള  വനടനിങയടുകണങമനമുള
ങപങടയുളള  വസപാർ  പർവചസെക്ക്  ചെട്ടേങ്ങള
പൂർണ്ണമപായുനം   പപാലനിക്കുവപാന്  ശദനികണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

16 143, 144 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

143.  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ങങലബറനിയനിവലയ്ക്കുള്ള പുസകങ്ങള വപാങ്ങുവമപാള
മുന്കൂട്ടേനി  ഡനിസ്കെക്കൗണ്ടെക്ക്  നനിരക്കുകള  പറയുന്നതനിനപാല്
കുറഞ്ഞ  വനിലയനില്  പുസകനം  വപാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
സെപാധകത  നഷ്ടമപാകുനങവന്ന  ഓഡനിറക്ക്
പരപാമര്ശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  ങടണ്ടെര്  ങചെയക്ക്
ഡനിസ് കക്കൗണ്ടെക്ക്  വററക്ക്  വപാങ്ങനി  അതനിങന
ങനവഗപാഷനിവയറക്ക്  ങചെയക്ക്  ഫനികക്ക്  ങചെയ്യുന്ന ഏറവനം
ഉയര്ന്ന  ഡനിസ് കക്കൗണ്ടെക്ക്  നനിരകനിലപാണക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാല  പുസകങ്ങള  വപാങ്ങുന്നങതനനം
2012-13  കപാലയളവനില്  പുസകനം  വപാങ്ങുന്നതനിനപായനി
സെര്വ്വകലപാശപാല  കസവട്ടേഷന്  ക്ഷണനിചതക്ക്  പ്രകപാരനം
മലയപാളനം  പുസകങ്ങളകക്ക്  വനിതരണകപാര്  നല്കനിയ
ഏറവനം  ഉയര്ന്ന  ഡനിസ് കക്കൗണ്ടെക്ക്  വററക്ക്  30%
ആയനിരുനങവനനം, പ്രസ്തുത വററനില് വപാങ്ങുന്നതനിനപായനി
സെനിന്ഡനിവകറക്ക് തജീരുമപാനനിചതനിങന  അടനിസ്ഥപാന
തനിലപാണക്ക്  30%  ഡനിസ് കക്കൗണ്ടെക്ക്  നനിരകനില്
മലയപാളനം  പുസകങ്ങള  വപാങ്ങനിയ  ങതനമുള്ള
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട
മറുപടനി സെമനിതനി അനംഗജീകരനിക്കുന.

144.  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ങങലബറനിയനി
വലയ്ക്കുള്ള  പുസകനം  വപാങ്ങലനിനപായനി  ങക്രഡനിറക്ക്
പര്വചസെക്ക്  രജീതനി  പനിന്തുടരുന്നതുമൂലനം
ഡനിസ് കക്കൗണ്ടെക്ക്  നനിരക്കുകള  കുറയുനങവന്ന



198

ഒപാഡനിറക്ക് വകുപനിങന നനിരജീക്ഷണനം ശരനിയപാങണന്നക്ക്
സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.   ങങലബറനിയനിവലയ്ക്കുള്ള
പുസകനം വപാങ്ങല് ബളകക്ക്  പര്വചസെക്ക്  ആയതനിനപാല്
ങക്രഡനിറക്ക്  പര്വചസെക്ക്  രജീതനി  അവലനംബനിക്കുവപാന്
മപാത്രവമ  സെപാധനിക്കുകയുളങവനനം അതരതനില്
ങക്രഡനിറക്ക്  പര്വചസെക്ക്  നടത്തുവമപാള  ഡയറക്ടക്ക്
പര്വചസെക്ക്  നടത്തുവമപാള  ലഭനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള
ഉയര്ന്ന  ഡനിസ്കെക്കൗണ്ടെക്ക് ലഭനികപാറനിങല്ലെനനം സെമനിതനിയക്ക്
വബപാധകമപാകുന.   എന്നനിരുന്നപാല്തങന്നയുനം
പുസകനം  വപാങ്ങലനിനപായനി  കസവട്ടേഷന്  ക്ഷണനിച്ചു
ങകപാണ്ടെക്ക്  പരസെകനം  നല്കുവമപാള  പുസകങ്ങള
ലഭകമപാകനി  ഇത്ര  മപാസെതനിനുള്ളനില്  പണനം
നല്കുങമന്ന  വകവസ്ഥകൂടനി  പരസെകതനില്
ഉളങകപാള്ളനിചനിരുനങവങ്കെനില്  ങക്രഡനിറക്ക്  പര്വചസെക്ക്
ആങണന്ന  കപാരണതപാല്  ഡനിസ്കെക്കൗണ്ടെക്ക്  നനിരകക്ക്
കുറയുന്നതക്ക്  ഒഴനിവപാകപാമപായനിരുനങവന്നക്ക്  സെമനിതനി
അഭനിപ്രപായങപടുന.  അതനിനപാല്  ഭപാവനിയനില്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ങങലബറനിയനിവലയ്ക്കുള്ള
പുസകങ്ങള  വപാങ്ങുവമപാള  സെമനിതനി  നനിര്വദ്ദേശനിച
പ്രകപാരമുള്ള  വകവസ്ഥകൂടനി  പരസെകതനില്
ഉളങപടുതനി പരമപാവധനി ഡനിസ്കെക്കൗണ്ടെക്ക്  നനിരക്കുകള
വനടനിങയടുക്കുവപാന്  ശദനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

17 148, 149 ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ

വകുപക്ക്,
ആവരപാഗകവനം

കുടുനംബവക്ഷമവനം
വകുപക്ക്, കൃഷനി

വകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്,

148.  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകള
സെസനമപായനി  ങപപാതുമരപാമതക്ക് ചെട്ടേങ്ങള  രൂപജീകരനി
ചനിട്ടേനിങല്ലെനനം വകരള ങപപാതുമരപാമതക്ക് മപാനസലനിങനയപാണക്ക്
അകപാരകങ്ങളകപായനി  ആശയനിക്കുന്നങതങ്കെനിലനം
അവയുനം  പൂര്ണ്ണമപായുനം  പപാലനികങപടുന്നനിങല്ലെനനം
സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   സെസനമപായ  മരപാമതക്ക്
ചെട്ടേങ്ങളുങട  അഭപാവതനില്  വകരള  ങപപാതുമരപാമതക്ക്
മപാനസലനിങല  നനിബനനകള കര്ശനമപായുനം
പപാലനികണങമന്ന  നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ
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മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം  നല്കണങമനനം  അവ
പപാലനികങപടുനങണ്ടെന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക്
നടപടനി  സെസജീകരനികണങമനനം  സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

149.  മഹപാതപാഗപാനനി  സെര്വ്വകലപാശപാല,  വകരള
സെര്വ്വകലപാശപാല  തുടങ്ങനിയവ  ങപപാതുമരപാമതക്ക്
പ്രവൃതനികളുങട നനിര്വ്വഹണച്ചുമതല സെനി.പനി.ഡബഡ്യൂ. ഡനി.,
ബനി.എസെക്ക്.എന്.എല്.  തുടങ്ങനിയ  അങക്രഡനിറഡക്ക്
ഏജന്സെനികങള  ഏല്പനിക്കുന്നതക്ക്  ധനകപാരക
വകുപനിങന  അനംഗജീകപാരവതപാങടയപാങണനനം
അതനിലൂങട  സെര്വ്വകലപാശപാലകളകക്ക്  പ്രവതകകമപായ
സെപാമതനിക  നഷ്ടങമപാനനം  സെനംഭവനിക്കുന്നനിങല്ലെനനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട  മറുപടനിയനില്
നനിനനം സെമനിതനിയക്ക് വബപാദകമപാകുന.  ആയതനിനപാല്
പ്രസ്തുത  ഒപാഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്
സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

18 165, 166,
167, 168,

169

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്, കൃഷനി
വകുപക്ക്,

മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

165.  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  സെപാമതനിക
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  മുഖകസ്ഥപാനനം  വഹനിക്കുന്ന
ഒന്നപാണക്ക്  ങപന്ഷന്  വനിതരണങമന്നനിരനിങക,
സെനംസ്ഥപാനങത  മനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുനം
നപാളനിതുവങര  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിചനി
ട്ടേനിങല്ലെനനം  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  വനികസെന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുവവണ്ടെനിയുള്ള  തുകവപപാലനം
വകമപാറനി  ങചെലവഴനിചപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലകള
നനിലവനില് ങപന്ഷന്ബപാധകത നനിറവവറനിങകപാണ്ടെനി
രനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
ങപന്ഷന്  വനിതരണതനിനപായുള്ള  വകപാര്പസെക്ക്
ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരണനം  സെനംബനനിചക്ക്  ഭരണ
വകുപനില്നനിനനം  നനിര്വദ്ദേശനം  ലഭനിച്ചുങവങ്കെനിലനം
അതുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  വകരള  സെര്വ്വകലപാശപാല
യുങട  ഭപാഗത്തുനനിനനം  കപാരകമപായ  തുടര്നടപടനി
കങളപാനനം  ഉണ്ടെപായനിട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി
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മനസനിലപാക്കുന.  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ങചെലവനിന
ങ്ങളനില്  പ്രധപാന  പങ്കെക്ക്  വഹനിക്കുന്ന  ഒന്നപാണക്ക്
ങപന്ഷന്  വനിതരണങമന്നനിരനിങക  ങപന്ഷന്
ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരണവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  വകരള
സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്  സെസജീകരനിചനിരനിക്കുന്ന
നനിലപപാടനില് ആശങ്കെ വരഖങപടുത്തുന്നവതപാങടപാപനം
ങപന്ഷന്  വനിതരണതനിനപായുള്ള  വകപാര്പസെക്ക്
ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരണവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  ഭരണ
വകുപ്പുമപായനി  അടനിയനരമപായനി  ചെര്ച  നടതനി
കൃതകമപായ  തജീരുമപാനനം  ങങകങകപാള്ളണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

166.  മഹപാതപാഗപാനനി  സെര്വ്വകലപാശപാലയുനം
നപാളനിതുവങര  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിചനി
ട്ടേനിങല്ലെനനം  മറക്ക്  ഫണ്ടുകളനില്നനിനനം  തുക  വകമപാറനി
ങചെലവഴനിചപാണക്ക്  ങപന്ഷന്  വനിതരണതനിനക്ക്
ഉപവയപാഗനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനിയക്ക്  വബപാധക
മപാകുന.   ങവററനിനറനി  സെര്വ്വകലപാശപാല  2013
ങസെപ്റനംബര്  മപാസെനം  മുതല്  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്
രൂപജീകരനിചനിട്ടുങണ്ടെനനം  ഇതനിനപായനി  കലറ
എസെക്ക്.ബനി.റനി.-യനില്  ആരനംഭനിച  ആര്.ഡനി.
അകക്കൗണ്ടെനില്  1.2  വകപാടനി  രൂപയുനം  2  സ്ഥനിര
നനിവക്ഷപങ്ങളനിലപായനി  9.65  വകപാടനി  രൂപയുനം
നജീകനിയനിരനിപ്പുങണ്ടെനനം  വനിഭജനതനിനുവശഷനം
കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനനം
ലഭനിക്കുവപാനുള്ള  കുടനിശനികകള  നപാളനിതുവങരയപായനി
ലഭനികപാതതനിനപാലപാണക്ക്  ങപന്ഷന്  കുടനിശനികകള
തജീര്പപാകപാങത അവവശഷനിക്കുന്നങതനമുള്ള ഒപാഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങന  ങവളനിചതനില്  കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലയുനം  ങവററനിനറനി  സെര്വ്വകലപാശപാലയുനം
തമനിലള്ള  ആസനി  സെനംബനമപായ  തര്കങ്ങള
നയപരമപായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപാവശകമപായ
അടനിയനര  നടപടനി   സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി
ഭരണ  വകുപ്പുകവളപാടക്ക്  (കൃഷനി  വകുപക്ക്,  മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്) ആവശകങപടുന.
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167.  വകരള  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്
നനിലവനില്  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിചനിട്ടുങണ്ടെനനം
ഓഡനിറക്ക്  ഖണനികയനില്  പരപാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന
കപാലയളവനിങല  ങപന്ഷന്  ആനുകൂലകങ്ങള
നല്കനിയനിട്ടുങണ്ടെനമുള്ള  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
റനിവപപാര്ട്ടേനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്  വകരള  കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലങയ  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറക്ക്  തടസതനില്
നനിനനം   ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി  ശനിപപാര്ശ
ങചെയ്യുന.

168.  കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ങപന്ഷന്
ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിചക്ക്  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്
ങഡവപപാസെനിറപായനി കണ്ണൂര് ജനില്ലെപാ ടഷറനിയനില് 54.5
വകപാടനി  രൂപ  സ്ഥനിരനനിവക്ഷപമുണ്ടെപാകനിയതുനം എല്ലെപാ
വര്ഷവനം  വഗ്രേപാസെക്ക്  സെപാലറനിയുങട  20  ശതമപാനനം
വജീതനം  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെനിവലയക്ക്  ങഡവപപാസെനിറക്ക്
ങചെയ്യുന്നതുനം  മപാതൃകപാപരമപാങണനനം ഇവത
മപാതൃകയനില്  മറ്റു  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിലനം
ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സെസജീകരനികണങമനനം സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ
ങചെയ്യുന.

169. സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങലല്ലെപാനം
ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിക്കുകയുനം  പരനിപപാലനി
ക്കുകയുനം  ങചെയ്യുന്നതുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  ധപാരപാളനം
അപപാകങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനങണ്ടെനനം  തല്സ്ഥനിതനി
തുടരുന്നപക്ഷനം  ആയതക്ക് സെര്വ്വകലപാ
ശപാലകങളങയല്ലെപാനം  കടുത  സെപാമതനിക
പ്രതനിസെനനിയനിവലയക്ക്  നയനിവചക്കുങമനനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്  ങപന്ഷന്
ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനികണങമങന്നപാരു  പ്രതനിപപാദൈക
മല്ലെപാങത  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിക്കുന്നതുനം
പരനിപപാലനിക്കുന്നതുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  മങറപാരു
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നനിര്വദ്ദേശങ്ങളുനം ഉളങപടുതനിയനിട്ടേനിങല്ലെനനം സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  ങപന്ഷന് വനിതരണ തനിനപായനി
മറനിനങ്ങളനില്നനിനനം  തുക  വകമപാറ്റുന്ന
സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  നടപടനി  ഭപാവനിയനില്
ഗുരുതരമപായ  സെപാമതനിക  തകര്ചയക്ക്  കപാരണ
മപാകുങമനനം  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  സെര്കപാര്
ഗക്കൗരവമപായനി ഇടങപട്ടേനിങല്ലെങ്കെനില് കുറചക്ക് വര്ഷങ്ങള
ക്കുള്ളനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജജീവനകപാര്കക്ക്
ങപന്ഷന്  ലഭനികപാത  സ്ഥനിതനിവനിവശഷനം
സെനംജപാതമപാവയക്കുങമനനം  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായ
ങപടുന.  അതനിനപാല്  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്
രൂപജീകരനിക്കുന്നതുനം പരനിപപാലനിക്കുന്നതുനം സെനംബനനിച
നനിര്വദ്ദേശങ്ങള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്
ഉളപടുത്തുന്നതനിനുനം,  ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  നപാളനിതുവങര
രൂപജീകരനിചനിട്ടേനില്ലെപാത  സെര്വ്വകലപാ  ശപാലകളനില്
ങപന്ഷന്  ഫണ്ടെക്ക്  രൂപജീകരനിക്കുന്നതനിനുനം
പരനിപപാലനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നനിര്വദ്ദേശങ്ങള
നല്കണങമനനം സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

19 178, 179,
180, 181

 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,  കൃഷനി

വകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്, 

 178. ജജീവനകപാരുങട ശമളതനില്നനിനനം കുറവക്ക്

ങചെയ്യുന്ന  ങപ്രപാവനിഡനക്ക്  ഫണ്ടെക്ക്  തുക  കൃതകമപായനി

ടഷറനി  അകക്കൗണ്ടുകളനില്  നനിവക്ഷപനിക്കുന്നനില്ലെ

എന്ന ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സെനംബനനിചക്ക്  കണ്ണൂര്

സെര്വ്വകലപാശപാല  എല്ലെപാ  മപാസെവനം  5-ാ

തജീയതനിയകനം പനി.എഫക്ക്.  തുക കൃതകമപായനി ടഷറനി

അകക്കൗണ്ടെനിവലയക്ക്  മപാറ്റുനങണ്ടെന്ന  സെര്വ്വകലപാ

ശപാലപാ ഫനിനപാന്സെക്ക് ഒപാഫജീസെറുങട മറുപടനിയുങടയുനം

ആയതക്ക്  പരനിവശപാധനിചക്ക്  വബപാധകങപട്ടു  എന്ന

ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം

അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം

ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.
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179.  കുസെപാറനില്  2010-11  കപാലഘട്ടേതനില്
ങപ്രപാവനിഡനക്ക്  ഫണ്ടെക്ക്  തുക  ടഷറനി  അകക്കൗണ്ടെനില്
അടയ്ക്കുന്നതനില്  കപാലതപാമസെമുണ്ടെപായനിരുനങവങ്കെനിലനം
2016-17  സെപാമതനിക  വര്ഷനം  മുതല്  പനി.എഫക്ക്.
തുക  കൃതകമപായനി  ടഷറനി  അകക്കൗണ്ടെനില്
നനിവക്ഷപനിക്കുനങണ്ടെന്ന  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാര്
(ഇന്-ചെപാര്ജക്ക്)-ങന   മറുപടനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ഒപാഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന. 

180.  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാല  ങപ്രപാവനിഡനക്ക് 
ഫണ്ടെക്ക്  ഇനതനില്  111.24  വകപാടനി  രൂപ
ടഷറനിയനില്  നനിവക്ഷപനിവകണ്ടെതപാങണന്നനിരനിങക
66  ലക്ഷനം  രൂപ  മപാത്രമപാണക്ക്  നപാളനിതുവങരയപായനി
നനിവക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നങതനനം,  ശമളവനം   മറക്ക്
അലവന്സുകളുനം  നല്കുന്നതനിനപായനി  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലയക്ക്  ലഭനിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള  അപരകപാപമപായ
തനിനപാലപാണക്ക്  പനി.എഫക്ക്.  അകക്കൗണ്ടെനില്  നനിനനം
തുക  വകമപാവറണ്ടെനി  വരുന്നങതങ്കെനില്കൂടനി  പ്രസ്തുത
പ്രവണത സെര്വ്വകലപാശപാലങയ ഭപാവനിയനില് കടുത
സെപാമതനിക  തകര്ചയനിവലയക്ക്  നയനിവചക്കു
ങമനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനപാല്
പ്രസ്തുത  വനിഷയതനിവന്മേല്  ആവശകമപായ
നടപടനികള  അടനിയനരമപായനി  സെര്കപാര്  തലതനില്
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ  ങചെയ്യുന.

181. ങവററനിനറനി സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് ഏഴക്ക് വര്ഷനം
ങകപാണ്ടെക്ക്  പനി.എഫക്ക്.  ഇനതനില്  31.57  വകപാടനി
രൂപയുങട  ബപാധകതയപാണക്ക്  ഉണ്ടെപായനിരനിക്കുന്നങതനനം,
ആയതക്ക്  പൂര്ണ്ണമപായുനം  പരനിഹരനികതക
തരതനിലള്ള  സെര്കപാര്  ധനസെഹപായങമപാനനം
സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  നപാളനിതുവങര  ലഭനിചനിട്ടേനിങല്ലെനനം
കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനനം  ങവററനിനറനി
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിവലയക്ക്   ടപാന്സ്ഫര്  ങചെയങപട്ടേ
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ജജീവനകപാരുങട  ശമളതനില്നനിനനം  പനി.എഫക്ക്.
ഇനതനില്  പനിടനിച  തുക  ങവററനിനറനി
സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  ങങകമപാറുവപാന്  കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്  ബപാധകസ്ഥ
രപാങണങ്കെനിലനം  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
സെപാമതനികസ്ഥനിതനിയനുസെരനിചക്ക്  അതനിനക്ക്
കഴനിയപാത  സെപാഹചെരകമപാണക്ക്  നനിലവനിലള്ള
ങതനനം സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനപാല്
പ്രസ്തുത  വനിഷയതനിവന്മേല്  സെര്കപാര്തലതനില്
ആവശകമപായ  നയപരമപായ  തജീരുമപാനനം  സെസജീകരനി
കണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

20 189,190 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

189.  ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാലപാ

ജജീവനകപാരുങട  2008-09  വര്ഷങത  ക്ഷപാമബത

കുടനിശനിക  പനി.എഫക്ക്.  അകക്കൗണ്ടെനില്  ഒടുകനിയനി

ട്ടേനിങല്ലെനനം  31-3-2018-ങല  കണകനുസെരനിചക്ക്

കുടനിശനിക  തുകയപായ  8,62,00,000  രൂപയുനം

അതനിങന  പലനിശയുനം  വചെര്തക്ക്  13  വകപാടനി

രൂപയപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ആയനിനതനിങല

ബപാദകതങയനനം  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.

ശമളനം നല്കുന്നതനിനപാവശകമപായ പദതനിവയതര

ഗ്രേപാനനിങന  അപരകപാപതമൂലമപാണക്ക്    സെര്വ്വകലപാ

ശപാലയക്ക്  ജജീവനകപാരുങട  ക്ഷപാമബത  കുടനിശനിക

യഥപാസെമയനം പനി.എഫക്ക്. അകക്കൗണ്ടെനില് നനിവക്ഷപനി

ക്കുന്നതനിനക്ക്  കഴനിയപാങത  വപപായങതന്ന  വസ്തുത

അനംഗജീകരനിക്കുനങണ്ടെങ്കെനില്കൂടനി  8.62  വകപാടനി

രൂപയുങട  കുടനിശനിക  പലനിശയുനം  കൂടനി  വചെര്തക്ക്

13 വകപാടനി രൂപയപായനി മപാറനിയതക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാലപാ

അധനികൃതരുങട  ഭപാഗത്തുനനിനനം  സെനംഭവനിച

ഗുരുതരമപായ വജീഴ്ചങകപാണ്ടെക്ക് കൂടനിയപാങണന്നക്ക് സെമനിതനി

കണകപാക്കുന.
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190.  പനി.എഫക്ക്.  അകക്കൗണ്ടെനിങല കുടനിശനികയുമപായനി
ബനങപട്ടേ പ്രശനം  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
ങപപാതുവപായനിട്ടുള്ളതപാങണനനം  രവജീന്ദ്രന്  കമജീഷന്
റനിവപപാര്ട്ടേനിങല  ശനിപപാര്ശയുങട അടനിസ്ഥപാനതനില്
സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  പനി.എഫക്ക്.  കുടനിശനിക
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി  സെര്കപാര്  അനുവദൈനിചനിരനി
ക്കുന്ന  ധനസെഹപായനം  ലഭകമപാങയങ്കെനില്  മപാത്രവമ
പ്രസ്തുത  പ്രശനം  പരനിഹരനിക്കുവപാന്  സെപാധനിക്കുക
യുളങവനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
അതനിനപാല്  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  പനി.എഫക്ക്.
കുടനിശനിക  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായുള്ള  സെര്കപാര്
ധനസെഹപായനം  സെനംബനനിച  ഉതരവക്ക്
അടനിയനരമപായനി  നടപനിലപാകനി  പ്രസ്തുത
ധനസെഹപായനം   എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
തപാമസെനംവനിനപാ  ങങകമപാറുന്നതനിനപാവശകമപായ  നടപടനി
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

21 193 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

193.  മഹപാതപാഗപാനനി  സെര്വ്വകലപാശപാല

പനി.എഫക്ക്.  ഇനതനിലള്ള  കുടനിശനിക  പരനിഹരനി

ക്കുന്നതനിനപായനി സെസപാശയ ഫണ്ടെക്ക് വകമപാറനി എന്ന

ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശവമപായനി ബനങപട്ടേക്ക് പനി.എഫക്ക്.

കുടനിശനിക  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി  സെസപാശയ

ഫണ്ടെനില്  നനിനനം  10  വകപാടനി  രൂപ  വകമപാറ്റുന്ന

തനിനപായനി  സെനിന്ഡനിവകറക്ക്  തജീരുമപാനനിചനിരുന

ങവങ്കെനിലനം  പനിന്നജീടക്ക്  ആഭകനര  വരുമപാനതനില്

നനിനനം  പനി.എഫക്ക്.  കുടനിശനിക  അടയ്ക്കുവപാന്

സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  സെപാധനിചതനിനപാല്  സെസപാശയ

ഫണ്ടെക്ക്  ഉപവയപാഗനിവകണ്ടെനിവന്നനില്ലെപാങയന്ന

സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട

മറുപടനിയുങട  ങവളനിചതനില്  ഓഡനിറക്ക്  തടസങമപാഴനിവപാ

ക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.
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22 199,200 ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ
വകുപക്ക്, കൃഷനി

വകുപക്ക്

199.  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  കജീഴനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന
വനിവനിധ വകുപ്പുകളുങട വരവക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട
ങസെന്ടല്  അകക്കൗണ്ടെനിവലയക്ക്  നനിവക്ഷപനികണ
ങമന്നനിരനിങക ഇതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി എനം.  ജനി.
സെര്വ്വകലപാശപാല,  വകരള  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാ
ശപാല  എന്നനിവയുങട  കജീഴനിലള്ള  വനിവനിധ  വകുപക്ക്
വമധപാവനികളുങട  അകക്കൗണ്ടുകളനിലപായനി വന്തുക
അവവശഷനിക്കുന  എന്നക്ക്  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
സെര്വ്വകലപാശപാലകളകക്ക്  കജീഴനിലള്ള  വകുപ്പുകള
സെമര്പനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  വപ്രപാജക്ടുകളുങട  വപരനില്
ലഭനിക്കുന്ന  തുകകള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
അകക്കൗണ്ടെനില്  നനിവക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുപകരനം
വകുപക്ക്  വമധപാവനികളുങട  അകക്കൗണ്ടുകളനില്
നനിവക്ഷപനിക്കുന്നതക്ക്    പ്രസ്തുത  വപ്രപാജക്ടുകളുങട
സുഗമമപായ നടതനിപനിനക്ക് സെഹപായകരമപാകുങമനനം
എന്നപാല്  ലഭനിക്കുന്ന  തുക  പൂര്ണ്ണമപായുനം
വനിനനിവയപാഗനിക്കുനവണ്ടെപാ  എന്നതക്ക്  കൃതകമപായനി
പരനിവശപാധനികങപടണങമനമുള്ള  ഭരണ  വകുപക്ക്
ങസെക്രട്ടേറനിയുങട  അഭനിപ്രപായവതപാടക്ക് സെമനിതനി
വയപാജനിക്കുന.  ആയതനിനപാല്  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളകക്ക് കജീഴനിലള്ള വനിവനിധ വകുപക്ക് വമധപാവനികളുങട
അകക്കൗണ്ടുകളനിലള്ള തുക സെനംബനനിചക്ക് കൃതകമപായ
കണക്കുകള സൂക്ഷനികണങമനനം പ്രസ്തുത തുകയുങട
വനിനനിവയപാഗനം  സെനംബനനിചക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
തലതനില് കൃതകമപായ പരനിവശപാധന നടതണങമനനം
ഏങതല്ലെപാനം  വകുപക്ക്  വമധപാവനികളുങട  പകല്  എത്ര
തുകയുങണ്ടെന്നക്ക്  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെര്കക്ക്
അറനിയുന്നതനിനുള്ള  ഏകജീകൃത  സെനംവനിധപാനനം
ഏര്ങപടുതണങമനനം  സെമനിതനി  ശനിപപാര്ശ
ങചെയ്യുന.

200. 2012-13 സെപാമതനിക വര്ഷപാവസെപാനനം വകരള
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  വനിവനിധ  പ്രപാവദൈശനിക
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സ്ഥപാപനങ്ങളുങട അകക്കൗണ്ടെനില് 69,35,730 രൂപയുങട
നജീകനിയനിരനിപ്പുങണ്ടെന്ന ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക് അതക്ക് പ്രധപാനമപായുനം വകുപ്പുകളനില്തങന്ന
സൂക്ഷനിക്കുവപാന്  അനുവപാദൈമുള്ള  വകുപ്പുകളുങട
വനികസെന  ഫണ്ടെപാങണനനം  അങതപാഴനിങകയുള്ള
തുക സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ങസെന്ടല് അകക്കൗണ്ടെനില്
തങന്നയപാണക്ക്  അടവപാക്കുന്നങതനമുള്ള  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലപാ അധനികൃതരുങട മറുപടനിയുങട അടനിസ്ഥപാനതനില്
പ്രസ്തുത ഓഡനിറക്ക് തടസനം ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

23 204,205 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

204.  മഹപാതപാഗപാനനി  സെര്വ്വകലപാശപാല
സെസപാശയ ഫണ്ടെക്ക് വനിനനിവയപാഗതനിനപായനി ചെട്ടേങ്ങള
രൂപജീകരനിചനിട്ടേനില്ലെ  എന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം
സെനംബനനിചക്ക്  സെസപാശയ  സ്ഥപാപനങ്ങളുങട
നടതനിപക്ക്  ചുമതല  ങസെനര്  വഫപാര്
ങപ്രപാഫഷണല്  അഡസപാന്സ്ഡക്ക്  സഡജീസെക്ക്  എന്ന
സ്ഥപാപനതനിനക്ക്  ദകമപാറനിങയന്ന മറുപടനിയുങട
അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഓഡനിറക്ക് തടസനം ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്
സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

205.  ങകപാചനി  ശപാസ്ത്ര  സെപാവങ്കെതനിക
സെര്വ്വകലപാശപാല സെസപാശയ ഫണ്ടെക്ക്  വനിനനിവയപാഗനം
സെനംബനനിച ചെട്ടേങ്ങള രൂപജീകരനികപാതതനിനപാല്
സെസപാശയ  സ്ഥപാപനങ്ങള   സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്
ബപാധകതയപായനിരനിക്കുകയപാങണനനം  പ്രസ്തുത
സ്ഥപാപനങ്ങളനിങല  വരവനം  ങചെലവനം  ഒത്തുവപപാകപാത
തനിനപാല്  ടനി  സ്ഥപാപനങ്ങളനിങല  ജജീവനകപാര്കക്ക്
ങപന്ഷന്  നല്കുവപാന്  സെസരൂപനിക്കുന്ന  ഫണ്ടെക്ക്
അപരകപാപമപാങണനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
ആയതനിനപാല്  സെസപാശയ  ഫണ്ടെക്ക്  വനിനനിവയപാഗനം
സെനംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങള  അടനിയനരമപായനി
രൂപജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.
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24 213,214 ഉന്നത
വനിദൈകപാഭകപാസെ

വകുപക്ക്,
ആവരപാഗകവനം

കുടുനംബവക്ഷമവനം
വകുപക്ക്, കൃഷനി

വകുപക്ക്,
മൃഗസെനംരക്ഷണ

വകുപക്ക്,
മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

213.  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങടങയപാനനം
ആഭകനര  നനിയന്ത്രണ  സെനംവനിധപാനങ്ങള
ഫലപ്രദൈമങല്ലെനനം സെര്വ്വകലപാശപാലകളനില് സെപാമതനിക
അചടകനം  നടപനിലപാക്കുന്നതനിനക്ക്  നനിലവനിങല
ആഭകനര  നനിയന്ത്രണ  സെനംവനിധപാനങ്ങളങകപാണ്ടെക്ക്
സെപാധനിക്കുന്നനിങല്ലെനനം  സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
തനത ക്ക്  വരുമപാനനം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള  സെസജീകരനിക്കുന്നതനിനുനം  സെപാമതനിക
അചടകനം  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുതകുന്ന
തരതനിലള്ള  കുറമറ  ആഭകനര  നനിയന്ത്രണ
സെനംവനിധപാനങ്ങള  അവലനംബനിക്കുന്നതനിനുനം
ആവശകമപായ  നടപടനി  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
തലതനില്  സെസജീകരനികണങമനനം  ആയതനിനപാ
വശകമപായ  വമല്വനപാട്ടേനം  ബനങപട്ടേ  ഭരണ
വകുപ്പുകള  നനിര്വ്വഹനികണങമനനം  സെമനിതനി
നനിര്വദൈശനിക്കുന.

214.  ഫനിഷറജീസെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്
ആവശകതനിനക്ക്  ജജീവനകപാര്  ഇല്ലെപാതതനിനപാല്
നപാളനിതുവങര  ഇവനണല്  ഓഡനിറക്ക്  വനിഭപാഗനം
രൂപജീകരനിക്കുവപാന്  സെപാധനിചനിട്ടേനിങല്ലെനനം  കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനനം 67  തസനികകള
ദകമപാറനികനിട്ടേനിയപാല് മപാത്രവമ ഇവനണല് ഓഡനിറക്ക്
വനിഭപാഗനം  ആരനംഭനിക്കുന്നതനിനക്ക്  സെപാധനിക്കുകയുള
ങവനനം സെര്വ്വകലപാശപാലപാ ഫനിനപാന്സെക്ക് ഓഫജീസെര്
അറനിയനിചതനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഫനിഷറജീസെക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  ജജീവനകപാരുങട  കുറവക്ക്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയനര  നടപടനികള
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക്
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

25 216 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

216.  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാല
യു.ജനി.സെനി.  ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്  വപാങ്ങനിയ വസ്പെപാര്ട്സെക്ക്
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ഉപകരണങ്ങള ഉപവയപാഗനിക്കുന്നനില്ലെ എന്ന ഓഡനിറക്ക്
പരപാമര്ശനം  സെനംബനനിചക്ക്  'വസ്പെപാര്ട്സെക്ക്
ങഫസെനിലനിറജീസെക്ക്'  എന്ന ശജീര്ഷകതനില് യു.ജനി.സെനി.
അനുവദൈനിച  ഫണ്ടെക്ക്  കപാലപാവധനി  അവസെപാനനി
ക്കുന്നതനിനക്ക്  മുന്പക്ക്  വനിനനിവയപാഗനിക്കുക  എന്ന
ലക്ഷകവതപാങടയപാണക്ക്  പ്രസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള
വപാങ്ങനിയങതങ്കെനിലനം വപാങ്ങനിയ സെമയതക്ക് ഫനിസെനികല്
എജല്യുവകഷന്  അദകപാപകരുങട  വസെവനനം
പ്രപാവദൈശനിക  വകന്ദ്രങ്ങളനില്  ലഭകമപായനിരുന്നനിങല്ലെനനം
ഓഡനിറക്ക്  തടസനം വന്നതനിനുവശഷനം സെര്വ്വകലപാശപാല
യുങട  പ്രപാവദൈശനിക  വകന്ദ്രങ്ങളനില്  ഫനിസെനികല്
എജല്യുവകഷന്  അദകപാപകങര  കരപാറടനിസ്ഥപാന
തനില്  നനിവയപാഗനിചക്ക്  പ്രസ്തുത  ഉപകരണങ്ങള
നനിലവനില്  ഉപവയപാഗനിക്കുനങണ്ടെനമുള്ള
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുങട  മറുപടനിയുങടയുനം
ആയതക്ക് പരനിവശപാധനിചക്ക് വബപാദകങപട്ടുങവന്ന ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദൈശനിക്കുന.

26 220,221  ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

220.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  യു.ജനി.സെനി.
ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്  വപാങ്ങനിയ  കയപാകനിനംഗക്ക്
ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവങര  ഉപവയപാഗനിചനിട്ടേനില്ലെ
എന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെര്
നല്കനിയ  മറുപടനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ഓഡനിറക്ക്   തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദൈശനിക്കുന.

221.  ക്ലപാസക്ക് മുറനികള  സപാര്ട്ടേക്ക്  ആക്കുന്നതനിനപായനി
യു.ജനി.സെനി.  അനുവദൈനിച  ഫണ്ടെക്ക്  ഉപവയപാഗനിചക്ക്
വപാങ്ങനിയ  ഉപകരണങ്ങള  ഉപവയപാഗനിക്കുന്നനില്ലെ
എന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്

314/2021.
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പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങങളല്ലെപാനം നനിലവനില് റനിപയര്
ങചെയക്ക് ഉപവയപാഗപ്രദൈമപാകനിയനിട്ടുങണ്ടെന്നക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെര്
അറനിയനിച്ചുങവങ്കെനിലനം  പ്രസ്തുത  മറുപടനിയക്ക്
വനിരുദമപായപാണക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
നലനിയനിരനിക്കുന്നതക്ക് എന്നതനിനപാല് ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശനം
പരനിഹരനിചതക്ക്  സെനംബനനിച  വരഖകള  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിനക്ക്  ഹപാജരപാകനി  സെമനിതനിയക്ക്  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

27 227,228 കൃഷനി വകുപക്ക് 227.  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  കജീഴനില്
നടതങപടുന്ന  സെസപാശയ  വകപാഴപായ  M.Sc
(Integrated)  Climate  Change  Adaptation
എന്ന അഞക്ക് വർഷ വകപാഴ് സെനിനപായനി  അടനിസ്ഥപാന
സെക്കൗകരകങ്ങങളപാനനം   ഏർങപടുതനിയനിട്ടേനില്ലെ  എന്ന
ഓഡനിറക്ക് പരപാമർശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  പ്രസ്തുത
വകപാഴനിങന  നടതനിപനിനപായനി  അടനിസ്ഥപാന
സെക്കൗകരകങ്ങളടങ്ങനിയ പുതനിയ ങകട്ടേനിടനം നനിർമനിചക്ക്
നനിലവനില്  നല്ലെ  രജീതനിയനില്  പ്രവര്തനിചക്ക്
വരുനങണ്ടെന്ന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  മറുപടനിയുനം
പ്രസ്തുത  സെസപാശയ  വകപാഴനിനപായനി   സെർകപാർ
ധനസെഹപായനം  വകമപാറനി  ങചെലവഴനിച്ചു  എന്നക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  പരപാമപാർശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
2011-12,  2012-13  എന്നജീ  കപാലയളവനില്
മപാത്രമപാണക്ക്  പദതനി  ഗ്രേപാനനില്നനിനനം  പണനം
ഇപ്രകപാരനം  ങചെലവഴനിചങതനനം  വനിദൈകപാർതനികളനില്
നനിനനം  ഈടപാക്കുന്ന  തുക  സെർവ്വകലപാശപാലയുങട
വകന്ദ്ര  അകക്കൗണ്ടെനില്  അടചക്ക്  ടനി  തുകയനില്
നനിന്നപാണക്ക്  നനിലവനില്  വകപാഴ്സുമപായനി  ബനങപട്ടേ
ങചെലവകള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നങതനമുള്ള  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന മറുപടനിയുനം സെമനിതനി അനംഗജീകരനിക്കുന.

228.  പരപാമര്ശവനിവധയമപായ  സെസപാശയ  വകപാഴനിനക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാല  നപാലക്ക്  ലക്ഷവതപാളനം  രൂപ
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ഈടപാക്കുന്ന  സെപാഹചെരകതനില്  വകപാഴക്ക്
പൂര്തജീകരനിക്കുന്ന  വനിദൈകപാര്തനികളകക്ക്  വജപാലനി
സെപാദകത  ഉറപക്ക്  വരുവതണ്ടെതക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല
യുങട  ധപാര്മനികമപായ  ഉതരവപാദൈനിതമപാങണനനം
കൂടപാങത  വകപാഴക്ക്  പഠനിചനിറങ്ങുന്ന  വനിദൈകപാര്തനികളനില്
എത്ര  വപര്കക്ക്  വജപാലനി  ലഭനിക്കുനണ്ടെക്ക്  എന്നതനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനില്കൂടനിയപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല
കങള റപാങ്കെക്ക്  ങചെയ്യുന്നതക്ക്  എന്നതനിനപാല്  കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്നനിനനം  M.sc  (Integrated)
Climate  Change  Adaptation  വകപാഴക്ക്
പൂര്തജീകരനിക്കുന്ന  എല്ലെപാ  വനിദൈകപാര്തനികളക്കുനം
വജപാലനി  സെപാധകതകള  ഉറപക്ക്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള  സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദൈശനിക്കുന.

28 232, 233 കൃഷനി വകുപക്ക് 232.  ഐ.സെനി.എ.ആർ./സെനംസ്ഥപാന  സെര്കപാരുകള
നല്കുന്ന പ്രവതകക ഉവദ്ദേശക ഗ്രേപാന്റുകളനില്നനിനനം ഒരു
വര്ഷതനില്  കൂടുതല്  കപാലയളവള്ള  ഗവവഷണ
പദതനികളനില്  ഉപവയപാഗനികപാങത  കനിടക്കുന്ന
തുകകള  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്
വകമപാറനി  ങചെലവഴനിചനിരുനങവനനം  2013-14
അവസെപാനനം ആയനിനതനില്  99.22  വകപാടനി രൂപയുങട
ബപാധകത  ഉണ്ടെപായനിരുനങവനനം  2013-14-ല് തങന്ന
ആയനിനതനിലണ്ടെപായനിരുന്ന  ബപാധകത  പരനിഹരനി
ചനിരുനങവനനം  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ഫണ്ടെക്ക്  വകമപാറനി
ങചെലവഴനിക്കുന്ന  രജീതനി  നനിലവനില്  അവസെപാനനിപനി
ചനിരനിക്കുകയപാങണനനം  പണനം  ലഭനിചതനിനുവശഷനം
മപാത്രമപാണക്ക്  നനിലവനില്  പദതനികളങകല്ലെപാനം
സെപാമതനിക  അനുമതനി  നല്കുന്നങതനമുള്ള
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട  മറുപടനിയക്ക്
വനിരുദമപായപാണക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
നലനിയനിരനിക്കുന്നങതന്നക്ക് സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  
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233.  ങഎ.സെനി.എ.ആര്.  വപ്രപാജക്ടുകളുങട
നടതനിപനിനതനില്  മപാത്രമപായനി  കപാര്ഷനിക
സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  നനിലവനില്  20.60  വകപാടനി
രൂപയുങട  ബപാദകതയുങണ്ടെന്ന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
റനിവപപാര്ട്ടേനിങന അടനിസ്ഥപാനതനില് പ്രസ്തുത ബപാധകത
അടനിയനരമപായനി  പരനിഹരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്
മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

29 237 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

237.  കപാലനികറക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാല  "ജലസെനംരക്ഷണനം"
എന്ന ശജീര്ഷകതനില് സെര്കപാര്  അനുവദൈനിച തുക
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനില്ലെപാങത
വകമപാറനി ങചെലവഴനിച്ചു എന്ന ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം
സെനംബനനിചക്ക്  അവനസഷണനം  നടത്തുന്നതനിനപായനി
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  സെനിന്ഡനിവകറക്ക്  നനിവയപാഗനിച
കമനിറനിയുങട  റനിവപപാര്ട്ടേനില്  വനിജനിലന്സെക്ക്
അവനസഷണതനിനക്ക്  ശനിപപാര്ശ  ങചെയനിരുന
ങവങ്കെനിലനം  വനിജനിലന്സെക്ക്  അവനസഷണതനിനക്ക്
വനിടുന്നതനിനുപകരനം  ഭരണ  വകുപ്പുതങന്ന
അവനസഷണനം  നടതനി  ഉചെനിതമപായ  നടപടനി
സെസജീകരനികണങമന്ന  ബഹ.  മുഖകമന്ത്രനിയുങട
നനിര്വദ്ദേശതനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്   ഭരണ
വകുപക്ക് അവനസഷണനം നടതനി ഉതരവപാദൈനികളപായ
ഉവദൈകപാഗസ്ഥരനില്നനിനനം തുക തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള സെസജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന
സെമനിതനിയക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

30 240 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

240.  ങങലബറനി  നവജീകരണതനിനപായനി  നല്കനിയ
സെര്കപാര്  ഗ്രേപാനക്ക്  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത
സെര്വ്വകലപാശപാല  വകമപാറനി  ങചെലവക്ക്  ങചെയ്തു  എന്ന
ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശനം സെനംബനനിചക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട  മറുപടനിയുങടയുനം  ആയതക്ക്
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പരനിവശപാധനിചക്ക്  വബപാദകങപട്ടുങവന്ന  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം  അടനിസ്ഥപാനതനില്
പ്രസ്തുത ഓഡനിറക്ക് തടസനം ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

31 243 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

243.  ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാല
ചെട്ടേങ്ങളകക്ക്  വനിരുദമപായനി  പദതനി  തുക  വകമപാറനി
ങചെലവഴനിച്ചു എന്ന ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശനം സെനംബനനിചക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുങട  മറുപടനിയുങടയുനം
ആയതക്ക് പരനിവശപാധനിചക്ക് വബപാദകങപട്ടുങവന്ന ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ഭപാവനിയനില് ഇതരനം വജീഴ്ചകള ആവര്തനികരുങതന്ന
നനിര്വദ്ദേശവതപാങട  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

32 246 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

246.  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാല
പനി.എഫക്ക്.,  ങപന്ഷന്  വനിതരണതനിനപായുള്ള
തുകകള ദദൈനനംദൈനിന ങചെലവകളകക്ക് വനിനനിവയപാഗനിച്ചു
എന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  രജനിസപാറുങട  വനിശദൈജീകരണ
തനിങനയുനം  ആയതക്ക്  പരനിവശപാധനിചക്ക്  വബപാദകങപട്ടു
ങവന്ന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം
അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്ന
തനിനക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

33 248 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

248.  കണ്ണൂര് സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് ലഭനിക്കുന്ന പദതനി
വനിഹനിതനം  വനികസെന  പ്രവര്തനങ്ങളകക്ക്
ഉപവയപാഗനികപാങത  പദതനിവയതര  ദദൈനനംദൈനിനപാവശക
ങ്ങളകപായനി  വന്വതപാതനില്  വകമപാറനി
ങചെലവഴനിക്കുന  എന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക്  സെമനിതനിയുങട  ങതളനിങവടുപക്ക്
വയപാഗതനില്  ലഭകമപാകനിയ  വനിശദൈജീകരണതനിങന
ങവളനിചതനില്  പദതനി  വനിഹനിതനം  പദതനിവയതര
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ആവശകങ്ങളകപായനി  വകമപാറനി  ങചെലവഴനിക്കുന്ന
നടപടനി  ഭപാവനിയനില്  ആവര്തനികരുങതന്ന
നനിര്വദ്ദേശവതപാങട   ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശനം ഒഴനിവപാക്കു
ന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

34 250 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

250.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സെനംബനനിചക്ക്
ങതളനിങവടുപക്ക്  വവളയനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതര്  നലനിയ  വനിശദൈജീകരണനം  തൃപനികര
മപാങണന്നക്ക് ഓഡനിറക്ക് വകുപക്ക് റനിവപപാര്ട്ടേക്ക് ങചെയനിരനിക്കുന്ന
തനിനപാല് ഓഡനിറക്ക് തടസനം ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

35 252 കൃഷനി വകുപക്ക് 252.  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക്  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
കനംപ് വടപാളര്  നല്കനിയ  മറുപടനി   അനംഗജീകരനിച
സെമനിതനി  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

36 254 കൃഷനി വകുപക്ക്  254.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം സെനംബനനിചക്ക്  വകരള
കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  കനംപ് വടപാളറുങട
മറുപടനിയുങടയുനം,  കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാല
ഐ.സെനി.എ.ആര്.  ധനസെഹപായങ്ങള  നനിലവനില്
പൂര്ണ്ണമപായുനം  ങചെലവഴനിക്കുനണ്ടെക്ക്  എന്ന  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

37 257,258 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

257.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  11-ാ
പഞവതര  പദതനികപാലതക്ക്  യു.ജനി.സെനി.
അനുവദൈനിച  ഗ്രേപാനക്ക്  അനുവദൈനജീയമപായ  കപാലയളവനില്
പരമപാവധനി  തുക  ങചെലവഴനികപാതതനിനപാല്
6.4  വകപാടനി  രൂപ  നഷ്ടമപാങയന്ന  ഓഡനിറക്ക്
പരപാമര്ശവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
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ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെര്  നലനിയ  അവകക്തമപായ
മറുപടനിയനില്  സെമനിതനി  കടുത  അതൃപനി
വരഖങപടുത്തുന.   യു.ജനി.സെനി.  ഫണ്ടുമപായനി
ബനങപട്ടേ  കപാരകങ്ങള  ദകകപാരകനം  ങചെയ്യുന്ന
തനിനപായനി  സെര്വ്വകലപാശപാല  ഒരു  ങലയ്സെണ്
ഓഫജീസെങറ  നനിയമനിചനിട്ടുങണ്ടെങ്കെനിലനം  സെര്വ്വകലപാ
ശപാല  ദകമപാറുന്ന  വനിവരങ്ങള  സെനംബനനിചക്ക്
മപാത്രവമ ങലയ്സെണ് ഓഫജീസെര്കക്ക് അറനിവണ്ടെപായനി
രനിക്കുകയുളളൂ  എന്നതനിനപാല്  ങലയ്സെണ്
ഓഫജീസെങറ  കൂടപാങത  യു.ജനി.സെനി.യുമപായനി  നനിരനരനം
ബനങപട്ടേക്ക്  ഗ്രേപാന്റുകള വനടനിങയടുക്കുന്നതനിനപായനി
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  തങന്ന പരകപാപനപായ  ഒരു
ഓഫജീസെങറകൂടനി  നനിയമനിക്കുന്നതക്ക്  വളങര  അഭനികപാമക
മപാകുങമന്ന  ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനിയുങട
അഭനിപ്രപായവതപാടക്ക്  സെമനിതനി  പൂര്ണ്ണമപായുനം
വയപാജനിക്കുന.  

258.  യു.ജനി.സെനി.  ഗ്രേപാനക്ക്  യഥപാസെമയനം
ങചെലവഴനികപാങത നഷ്ടങപടുതനിയ സെര്വ്വകലപാശപാല
യുങട  നടപടനിങയ സെമനിതനി അതജീവ ഗക്കൗരവവതപാങട
വജീക്ഷനിക്കുന.  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട
ഭപാഗത്തുനനിനണ്ടെപായ പ്രസ്തുത  വജീഴ്ചങയ കുറകരമപായ
കൃതകവനിവലപാപമപായനി  മപാത്രവമ  കണകപാക്കുവപാന്
സെപാധനിക്കുകയുളളൂങവന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന്ന
വതപാങടപാപനം ഭപാവനിയനില്  ഇതരനം  പനിഴവകള
ആവര്തനികരുങതന്നക്ക്   തപാകജീതക്ക്  നല്കുകയുനം
ങചെയ്യുന.

38 264,265 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

264.  കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്

പദതനി  ആസൂത്രണതനിങല  പനിഴവമൂലനം

പദതനി  ധനസെഹപായനം  പൂര്ണ്ണമപായുനം  കപാരകക്ഷമമപായുനം

വനിനനിവയപാഗനിക്കുന്നനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
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സെര്വ്വകലപാശപാലങയ  സെനംബനനിച  വനിവരങ്ങളുനം

ശപാസ് ത്രസെനംബനമപായ  ധപാരപാളനം  അറനിവകളുനം

ജനങ്ങളനിവലയക്ക്  എതനിക്കുവപാന്  സെപാധനിക്കു

മപായനിരുന്നതുനം,  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  വനിദൈകപാര്തനികളകക്ക്

വളങരയധനികനം  പ്രവയപാജനപ്രദൈവമപാകുമപായനിരുന്ന

കമഡ്യൂണനിറനി  വറഡനിവയപാ   പദതനി  ഒരു  കമനിറനി

റനിവപപാര്ട്ടേനിങല  ശനിപപാര്ശയുങട  വപരനില്  മപാത്രനം

ഉവപക്ഷനിച  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  നടപടനിയനില്

സെമനിതനി അതൃപനി വരഖങപടുത്തുന. 

265.  സെനംസ്ഥപാനങത  പല  വനിദൈകപാഭകപാസെ

സ്ഥപാപനങ്ങളനിലനം  കമഡ്യൂണനിറനി  വറഡനിവയപാ

പദതനി  വളങര  വനിജയകരമപായനി  പ്രവര്തനി

ക്കുനങണ്ടെന്നനിരനിങക അപ്രപാവയപാഗനികതയുങട മപാത്രനം

വപരനില്  പദതനി  ഉവപക്ഷനിച  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട

നടപടനിങയ  ഒരുതരതനിലനം  അനംഗജീകരനിക്കുവപാ

നപാകനിങല്ലെനനം  കൃതകവനിവലപാപമപായനി മപാത്രവമ അതനിങന

കണകപാക്കുവപാന് സെപാധനിക്കുക യുളളൂങവനനം സെമനിതനി

അഭനിപ്രപായങപടുന.   കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല

യനിങല  ഇലവകപാണനികക്ക്  മളട്ടേനി  മജീഡനിയ  ആനക്ക്

റനിസെര്ചക്ക്  ങസെനറനിങന  സെഹപായവതപാടുകൂടനി

കമഡ്യൂണനിറനി വറഡനിവയപാ പദതനി ആരനംഭനിക്കുന്നതക്ക്

സെനംബനനിചക്ക് പുനനഃപരനിവശപാധന നടതനി ഓഡനിറക്ക്

വകുപക്ക്  മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്

സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

39 271,272,
273

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

271.  ഗവവഷണതനിലനം  അദകപാപനതനിലനം
ഉന്നതവശഷനിയുളള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  വകുപ്പുകളുങട
ഉന്നമനതനിനപായനി  യു.ജനി.സെനി.  ആരനംഭനിച
ങസ്പെഷകല്  അസെനിസന്സെക്ക്  വപ്രപാഗ്രേപാമുമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  ലഭനിച
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ധനസെഹപായനം  നപാളനിതുവങര ഉപവയപാഗങപടുതനി
യനിട്ടേനില്ലെ  എന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശവമപായനി
ബനങപട്ടേക്ക്  പ്രസ്തുത  ധനസെഹപായനം
സെര്വ്വകലപാശപാല  പനിന്നജീടക്ക്  മലയപാളനം,  ഫനിസെനികക്ക്,
സുവവപാളജനി  എന്നജീ  പഠന  വകുപ്പുകളുങട  വനിവനിധ
പ്രവര്തനങ്ങളകപായനി  വനിനനിവയപാഗനിചനിരുന
ങവനനം വശഷനിച തുക പലനിശയുളള അകക്കൗണ്ടെനില്
നനിവക്ഷപനിചനിരനിക്കുകയപാങണനമുളള  മറുപടനി
സെമനിതനി അനംഗജീകരനിക്കുന.

272.  NAAC  അങക്രഡനിവറഷന്  വസ്കെപാറനിങന
മപാത്രനം  അടനിസ്ഥപാനങപടുതനിയപാണക്ക്  നനിലവനില്
യു.ജനി.സെനി.  സെര്വ്വകലപാശപാലകളകക്ക്   ഗ്രേപാനക്ക്
അനുവദൈനിക്കുന്നങതനനം  ഫപാകല്റനി  വഷപാര്വട്ടേജനിങന
കപാരണതപാല്  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാ
ശപാലകളങകപാനനം  NAAC  അങക്രഡനിവറഷങന
മപാനദൈണങ്ങള  പപാലനിക്കുവപാന്  സെപാധനികപാത
തനിനപാല്  യു.ജനി.സെനി.  ഗ്രേപാനക്ക്  ലഭകമപാകപാത
സ്ഥനിതനിവനിവശഷമപാണക്ക്  നനിലവനില്  സെനംജപാത
മപായനിരനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
ഫപാകല്റനി  വഷപാര്വട്ടേജനിങന  വപരനില്
സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാലകളങകപാനനം
യു.ജനി.സെനി.  ഫണ്ടെക്ക്   ലഭനികപാതനിരനിക്കുകയുനം
അവതസെമയനം  സെസകപാരക  വകപാവളജുകളകക്ക്
പ്രസ്തുത  ഫണ്ടെക്ക്  ലഭനിക്കുകയുനം  ങചെയ്യുന്ന
അവസ്ഥയപാണക്ക്  നനിലവനിലളളങതനനം  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.  

273. ഫപാകല്റനി  വഷപാര്വട്ടേജനിങന
കപാരണതപാല്  സെനംസ്ഥപാനങത  സെര്വ്വകലപാശപാല
കള വഗ്രേഡനിനംഗനില്  പനിന്നനിലപാകങപടുകയുനം
യു.ജനി.സെനി.ഗ്രേപാനക്ക്  ലഭനികപാതനിരനിക്കുകയുനം ങചെയ്യുന്ന
സ്ഥനിതനിയുണ്ടെപാകുന്നതക്ക്  അനംഗജീകരനിക്കുവപാനപാകനി
ങല്ലെന്നക്ക് സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.  ആയതനിനപാൽ

314/2021.
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പ്രസ്തുത വനിഷയനം അടനിയനര പ്രപാധപാനകവതപാങട
മന്ത്രനിസെഭയുങട  ശദയനില്ങപടുതനി  ഫപാകല്റനി
വഷപാര്വട്ടേജക്ക്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  അടനിയനര
നടപടനി  സെസജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്   ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ഭരണ
വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

40 276 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

276.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സെനംബനനിചക്ക്
ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക   സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാറുങട മറുപടനിയുങടയുനം ആയതക്ക് പരനിവശപാധനിചക്ക്
വബപാധകങപട്ടേതപായനി  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  അറനിയനിച
തനിങനയുനം  അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

41 283,284 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

283.  വകരള ഫനിനപാന്ഷകല് വകപാഡക്ക് പ്രകപാരനം വനിവനിധ
ആവശകങ്ങളകപായനി  അനുവദൈനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള  മൂന്നക്ക്
മപാസെതനിനുളളനില്  ക്രമജീകരനിവകണ്ടെതപാങണന്നനിരനിങക
സെനംസ്ഥപാനങത  മനിക  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുനം
മുന്കൂറുകള   സെമയപരനിധനിക്കുളളനില്  ക്രമജീകരനിക്കുന്നനി
ങല്ലെനനം  ഒരു  മുന്കൂര്  അനുവദൈനിചക്ക്  അതക്ക്
ക്രമജീകരനിക്കുന്നതനിനക്ക് മുന്പക്ക് തങന്ന വജീണ്ടുനം മുന്കൂറുകള
അനുവദൈനിക്കുന്നതപായുനം സെമനിതനി മനസനിലപാക്കുന. 

284.  ആയതനിനപാല്,  വനിവനിധ  ആവശകങ്ങളകപായനി
അനുവദൈനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള  യഥപാസെമയനം
ക്രമജീകരനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം  നല്കണങമന്നക്ക്  ഭരണ
വകുപനിവനപാടുനം,  അവവശഷനിക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള
അടനിയനരമപായനി  ക്രമജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
വബപാദകങപടുതണങമന്നക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലകവളപാടുനം
സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

42 292,
293

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

292. സെര്കപാര് ജജീവനകപാര്കക്ക് അനുവദൈനിക്കുന്ന ഓണനം
ങഫസനിവല്  അഡസപാന്സെക്ക്  5  തുലക  പ്രതനിമപാസെ
ഗഡുകളപായനി  തനിരനിങക  ഈടപാകണങമന്ന  സെര്കപാര്
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ഉതരവനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി  എനം.ജനി.  സെര്വ്വകലപാശപാല,
ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാല എന്നനിവ
ജജീവനകപാര്കക്ക്   അനുവദൈനിക്കുന്ന  ഉതവബത
10  ഗഡുകളപായപാണക്ക്  തനിരനിങക  ഈടപാക്കുന്നങതന്നക്ക്
സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   സെര്കപാര്  ജജീവനകപാര്കക്ക്
അനുവദൈനജീയമപായ  തുക  മപാത്രവമ  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ജജീവനകപാര്ക്കുനം  ഉതവ  അഡസപാന്സെപായനി  നല്കപാവൂ
എന്ന  സെര്കപാര്  നനിര്വദ്ദേശതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി
ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാല സെര്കപാര്
നനിരകനിലനം  ഉയര്ന്ന  തുകയപാണക്ക്  ങഫസനിവല്
അഡസപാന്സെപായനി  അനുവദൈനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.  സെര്കപാര് ജജീവനകപാര്കക്ക് നല്കുന്ന
നനിരകനിലനം  രജീതനിയനിലനം  മപാത്രവമ  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ജജീവനകപാര്കക്ക്  ങഫസനിവല്  അഡസപാന്സെക്ക്  നല്കുവപാന്
പപാടുളളൂങവന്ന  നനിര്വദ്ദേശനം  2006-ല്തങന്ന  സെര്കപാര്
എല്ലെപാ സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം നലനിയനിരുന ങവങ്കെനിലനം
അതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി  സെസയനം  തജീരുമപാനങമടുക്കുകയുനം
ആയതനിനക്ക്  സെര്കപാരനിങന  സെപാധൂകരണനം  വപാങ്ങപാങത
കപാലപാകപാലങ്ങളപായനി  അതക്ക്  അനുവര്തനിക്കുകയുനം
ങചെയ്യുന്ന സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട   ധനികപാരപൂര്ണ്ണമപായ
നനിലപപാടനില്  സെമനിതനി  കടുത  അസെനംതൃപനി
വരഖങപടുത്തുന.

293.  സെസയനംഭരണ  സ്ഥപാപനങ്ങളപാങണന്ന
കപാരണതപാല്   സെര്കപാര്  നനിര്വദ്ദേശങ്ങളക്കുനം
നനിലവനിലളള  നനിയമങ്ങളക്കുനം  വനിരുദമപായനി
സെര്വ്വകലപാശപാലകള  പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിങന  ഉതമ
ഉദൈപാഹരണമപായനി വവണനം പ്രസ്തുത ഓഡനിറക്ക് തടസങത
കണകപാക്കുവപാങനന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ വകുപക്ക് സെമവയപാചെനിതമപായനി ഇടങപട്ടേക്ക്
ശക്തമപായ  നനിലപപാടക്ക്  സെസജീകരനികപാത  തനിനപാലപാണക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലകള  കപാലപാകപാലങ്ങളപായനി തങ്ങളുങട
സെസയനംഭരണപാവകപാശനം ദുരുപവയപാഗനം  ങചെയക്ക്  സെര്കപാര്
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നനിര്വദ്ദേശങ്ങളക്കുനം  നനിലവനിലളള  നനിയമങ്ങളക്കുനം
വനിരുദമപായനി  കുതഴനിഞ്ഞ  രജീതനിയനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്നങതന്നക്ക്  സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
ങഫസനിവല് അഡസപാന്സെക്ക് നല്കുന്നതുമപായനി ബനങപട്ടേ
സെര്കപാര്  ഉതരവകള  പപാലനികണങമന്ന  കര്ശന
നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
നല്കണങമനനം  ആയതക്ക്  പപാലനിക്കുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്
നനിര്ബനമപായുനം  ഉറപക്ക്  വരുതണങമനനം
പപാലനികപാതവര്ങകതനിങര  ശക്തമപായ  നടപടനികള
സെസജീകരനികണങമനനം  സെമനിതനി  ഭരണ  വകുപനിവനപാടക്ക്
ആവശകങപടുന.

43 295 കൃഷനി വകുപക്ക് 295.   കപാര്ഷനിക  സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്
സെനംസ്ഥപാന  സെര്കപാരനില്നനിനനം  ലഭനിക്കുന്ന  ഗ്രേപാനക്ക്
തുകങയല്ലെപാനം തൃശ്ശൂര് അഡജീഷണല് സെബ്ടഷറനിയനിലളള
അകക്കൗണ്ടെനില്  നനിവക്ഷപനിചക്ക്  ആവശകപാനുസെരണനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  സ്ഥപാപനങ്ങളുങട  ടഷറനി
അകക്കൗണ്ടുകളനിവലയക്ക് മപാത്രവമ നല്കപാറുളളൂ എന്ന ഭരണ
വകുപനിങന  മറുപടനി  അനംഗജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

44 297 കൃഷനി വകുപക്ക് 297.  പ്രവൃതനി  പൂര്തജീകരനിചനിട്ടുങണ്ടെന്ന  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന റനിവപപാര്ട്ടേനിങന അടനിസ്ഥപാനതനില്   ഓഡനിറക്ക്
തടസനം ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

45 303 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

303. സെര്വ്വകലപാശപാലപാ ജജീവനകപാരുങട ങമഡനികല്
റജീ-ഇനംവബക്ക്ഴക്ക്ങമനക്ക്  ആനൂകൂലകങ്ങള  കപായനി  വകരള
ഗവണ്ങമനക്ക് സെര്വനക്ക്സെക്ക് ങമ ഡനികല് അറന്ഡന്സെക്ക്
റൂളസെക്ക് പപാലനികണങമന്ന സെര്കപാര് നനിര്വദ്ദേശതനിനക്ക്
വനിരുദമപായനി  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത
സെര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവങര  സെര്കപാര്
അനംഗജീകപാരനം  ലഭനിചനിട്ടേനില്ലെപാത  1997-ങല
ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  യൂണനിവവഴക്ക്റനി  ഓഫക്ക്  സെപാന്സനിറക്ക്
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എനംവപപായജീസെക്ക്  ങമ ഡനികല്  അറന്ഡന്സെക്ക്
റൂളസെനിങനയപാണക്ക്  ആശയനിചനിരനിക്കുന്നങതന്നക്ക്
സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   എന്നപാല്  ധനകപാരക
വകുപനിങന  4-4-2018-ങല  പരനിപത്ര  പ്രകപാരമുളള
MEDISEP  പദതനി  നടപനിലപാക്കുവപാന്
സെര്വ്വകലപാശപാല  തജീരുമപാനനിചനിരനിക്കുകയപാങണനനം
എല്ലെപാ  ജജീവനകപാങരയുനം   പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളങപടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികള  അനനിമഘട്ടേ
തനിലപാങണനനം  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട
മറുപടനിയനില്നനിനനം  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
MEDISEP  നടപനിലപാക്കുന്നവതപാങട  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ജജീവനകപാരുങട  ങമഡനികല്  റജീ-ഇനംവബഴക്ക്ങമന്റു
മപായനി  ബനങപട്ടേ  ഓ ഡനിറക്ക്  തടസങ്ങളകക്ക്
പരനിഹപാരമപാകുങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  പ്രതജീക്ഷനിക്കുന.
ആയതനിനപാല്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലപാക്കുന്നതു
മപായനി  ബനങപട്ടേ  നടപടനികള  സെമയബനനിതമപായനി
പൂര്തജീകരനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

46 310,311 ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്

310.  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളകക്ക്  വനിരുദമപായനി
വകരള  ആവരപാഗക  ശപാസ്ത്ര  സെര്വ്വകലപാശപാല
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനില്ലെപാങത
ബനി.എസെക്ക്.സെനി.  നഴനിനംഗനിനുളള  വപാര്ഷനിക  ഭരണ
നനിര്വ്വഹണ  ഫജീസെക്ക്  ഇളവക്ക്  ങചെയക്ക്  നല്കനിങയന്ന
ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന  നനിരജീക്ഷണനം  ശരനിയപാങണന്നക്ക്
സെമനിതനിയക്ക്   വബപാദകമപാകുന.   സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
സെപാമതനികസ്ഥനിതനി അനുസെരനിചക്ക് ഫജീസെനിളവക്ക് നല്കുന്നതക്ക്
ഒരുതരതനിലനം   പ്രതനികൂലമപായനി  ബപാധനിക്കുകയനിങല്ലെന്നക്ക്
ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനി  മറുപടനി  നല്കനിയനിരുന.
എന്നപാല്  സെനംസ്ഥപാനങത  മറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലകള
ങകപാനനം  ആവരപാഗക  സെര്വ്വകലപാശപാലയുവടതനിനക്ക്
സെമപാനമപായ  സെപാമതനിക  വളര്ചയനില്ലെപാത
സെപാഹചെരകതനില്  ആവരപാഗക  സെര്വ്വകലപാശപാലങയ
മപാതൃകയപാകനി  സെസയനംഭരണ  സ്ഥപാപനങ്ങളപാങണന്ന
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കപാരണതപാല്  മങറല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുനം
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനി  കൂടപാങത
ഇഷ്ടപാനുസെരണനം  ഫജീസെനിളവക്ക്  നല്കുക  യപാങണങ്കെനില്
അതക്ക് സെര്കപാരനിനക്ക്  കടുത സെപാമതനിക പ്രതനിസെനനി
സൃഷ്ടനിക്കുങമന്നതനിനപാല്  ഭരണ  വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനിയുങട
വപാദൈങത  അനംഗജീകരനിക്കുവപാന്  സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെന്നക്ക്
സെമനിതനി അഭനിപ്രപായങപടുന.

311.  ഭപാവനിയനില്  അടയ്വകണ്ടെ  ഫജീസെനില്  ഇളവക്ക്
നല്കുകയല്ലെ  മറനിചക്ക്  വപാര്ഷനിക  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ
ഫജീസെനിനതനില്  2010-ല്  അടവപാകനിയനിരുന്ന
തുകയപാണക്ക് 2011-ങല സെര്വ്വകലപാശപാലപാ ഭരണ സെമനിതനി
തജീരുമപാനപ്രകപാരനം  സെര്കപാരനിങന  അനുമതനി
കൂടപാങത  തനിരനിച്ചുനല്കനിയനിരനിക്കുന്നങതന്നക്ക്  സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   2011-ല്  നഴ് സെസെക്ക്  അവസെപാസെനി
വയഷങന  വതതൃതസതനില്  സെമരനം  നടതനിയ
പശപാതലതനില്  സെര്കപാര്  നനിര്വദ്ദേശപാനു
സെരണമപാണക്ക് ഫജീസെനിളവക്ക് നലനിയനിരനിക്കുന്നങതന്നക്ക് ഭരണ
വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനി  അറനിയനിചനിരുനങവങ്കെനിലനം  എല്ലെപാ
വകപാവളജുകളക്കുനം  ഏകജീകൃത രജീതനിയനിലല്ലെ ഫജീസെനിളവക്ക്
നലനിയനിരനിക്കുന്നങതന്നക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
റനിവപപാര്ട്ടേനില്നനിനനം  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിവയപാങട
വരുനംവര്ഷങ്ങളനിങല  ഫജീസെക്ക്  നനിശയനിക്കുവപാന്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഭരണ  സെമനിതനിയക്ക്  അധനികപാര
മുങണ്ടെങ്കെനിലനം  വനിവനിധ  വകപാവളജുകള  വപാര്ഷനിക  ഭരണ
നനിര്വ്വഹണ  ഫജീസെനിനതനില്  2010-ല്
സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  അടവപാകനിയനിരുന്ന  തുക
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനി  കൂടപാങത  2011-ല്
ഇളവക്ക് ങചെയക്ക് നലനിയ സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട നടപടനിങയ
സെമനിതനി സെനംശയദൃഷ്ടനിവയപാങട വജീക്ഷനിക്കുന.  വകതകസ
വകപാവളജുകളകക്ക്  വകതകസപായ  രജീതനിയനില്  ഫജീസെനിളവക്ക്
നല്കനിയ  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട   നടപടനി  ദുരൂഹത
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ഉളവപാക്കുന്നതപായുനം  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
അതനിനപാല്  പ്രസ്തുത  വനിഷയനം  സെനംബനനിചക്ക്  ഭരണ
വകുപക്ക് തലതനില്  വനിശദൈമപായ അവനസഷണനം നടതനി
അടനിയനരമപായനി  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

47 318,319 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ
വകുപക്ക്,

ആവരപാഗകവനം
കുടുനംബവക്ഷമവനം

വകുപക്ക്, 
കൃഷനി വകുപക്ക്,

മൃഗസെനംരക്ഷണ
വകുപക്ക്,

മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

318.  2009-ല്  വകരള  ആവരപാഗക  ശപാസ്ത്ര
സെര്വ്വകലപാശപാല  രൂപജീകൃതമപായ  അവസെരതനില്
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിവലയക്ക്  സെസയവമവ  അഫനിലനിവയറക്ക്
ങചെയങപട്ടേ  സ്ഥപാപനങ്ങളുങടയുനം  വകപാവളജുകളുങടയുനം
അഫനിലനിവയഷന്  തുടര്നടപടനികള  യവഥപാചെനിതനം
ക്രമജീകരനികപാതതനിനപാല്  7,20,83,000  രൂപയുങട
നഷ്ടനം  സെനംഭവനിചതപായനി  സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
2009-ല്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിവലയക്ക്  ദകമപാറനം
ങചെയങപട്ടേ  സ്ഥപാപനങ്ങളുങട  2009-10  വങരയുള്ള
വര്ഷങ്ങളനിങല  അഫനിലനിവയഷന്  നടപടനികള
പൂര്തജീകരനിവകണ്ടെ ഉതരവപാദൈനിതനം മപാതൃസെര്വ്വകലപാ
ശപാലയനില് നനിക്ഷനിപമപായനിരുനങവങ്കെനിലനം ആവരപാഗക
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിവലയക്ക്  പരനിവശപാധനകളകക്ക്
വനിവധയമപായനി  ദകമപാറനം  ങചെയങപട്ടേ  പ്രസ്തുത
സ്ഥപാപനങ്ങളുങട  അഫനിലനിവയഷന്  നടപടനികള
ക്രമജീകരനിവകണ്ടെതക്ക്  ആവരപാഗക  സെര്വ്വകലപാശപാല
യുങട  പ്രപാഥമനിക  കര്തവകമപായനിരുനങവനനം
അതക്ക്  പപാലനികപാങത  പ്രസ്തുത  സ്ഥപാപനങ്ങങള
തുടരുവപാന്  അനുവദൈനിച  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
നനിരുതരവപാദൈപരമപായ  നടപടനിയപാണക്ക്  ഏഴക്ക്
വകപാടനിയനിലധനികനം  വരുന്ന  വലനിയ  സെപാമതനിക
നഷ്ടതനിനക്ക്  ഇടവരുതനിയങതനനം  സെമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.

319.  ദകമപാറനം  ങചെയങപട്ടേ  സ്ഥപാപനങ്ങളുങട
അഫനിലനിവയഷന്  പുതുക്കുന്നതുമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
മപാതൃ സെര്വ്വകലപാശപാലയുനം ആവരപാഗക സെര്വ്വകലപാ
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ശപാലയുനം  വചെര്ന്നക്ക്  സെനംയുക്ത  പരനിവശപാധന
നടത്തുകവയപാ,  യവഥപാചെനിതനം മറക്ക് തുടര്നടപടനികള
സെസജീകരനിക്കുകവയപാ  ങചെയനിരുനങവങ്കെനില്  ഏഴക്ക്
വകപാടനി  രൂപയനിലധനികനം  വരുന്ന  വലനിയ
സെപാമതനിക  നഷ്ടനം  ഒഴനിവപാകപാമപായനിരുനങവനനം
സെസയനംഭരണ സ്ഥപാപനങ്ങളപായ  സെര്വ്വകലപാശപാലകള
ങപപാതുധനവനിനനിവയപാഗതനില് വരുത്തുന്ന
ഇതരനംപനിഴവകള ഗുരുതരവനം അടനിയനര ശദ
ങചെലവതണ്ടെതുമപാങണനനം  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായ
ങപടുന.   അതനിനപാല്  ഭപാവനിയനില് ഇതരനം
പനിഴവകള  ആവര്തനികപാതനിരനിക്കുവപാന്  എല്ലെപാ
സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം കര്ശന  നനിര്വദ്ദേശനം
നലണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ഭരണവകുപ്പുകവളപാടക്ക്
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

48 325,326,
327

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

325.   കപാലനികറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിൽ
അഫനിലനിവയറക്ക്  ങചെയനിരനിക്കുന്ന  വനിദൈകപാഭകപാസെ
സ്ഥപാപനങ്ങളനിൽനനിനനം  ഫജീസെക്ക്  ഇനതനിൽ
ഈടപാവകണ്ടെതപായ തുക യഥപാസെമയനം പൂര്ണ്ണമപായനി
ഈടപാകപാതതനിനപാൽ  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  വലനിയ
സെപാമതനിക  നഷ്ടനം  സെനംഭവനിചതപായനി  സെമനിതനിയക്ക്
വബപാദകമപാകുന.   ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനില്  വകപാവളജുകളനില്നനിനനം
ലഭനിവകണ്ടെ  വകപാഴക്ക്  അഫനിലനിവയഷന്  ഫജീസെക്ക്
കൃതകമപായനി  പനിരനിങചടുക്കുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്  നനിരജീക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനപായനി  ഒരു  കമനിറനിങയ  നനിവയപാഗനി
ചനിട്ടുങണ്ടെന്നക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ അധനികൃതര് മറുപടനി
നൽകനിയനിരനിക്കുന.  എന്നപാൽ  ഡനി.സെനി.ബനി.
വസറക്ക്ങമന്റുകള  യഥപാസെമയനം  സെമര്പനികപാതതുനം
കുടനിശനിക  തുക  ഒടുകപാതതുമപായ സ്ഥപാപനങ്ങളക്കു
വമൽ  സെര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവങര
നടപടനികങളപാനനം  സെസജീകരനിചനിട്ടേനിങല്ലെനനം  പ്രസ്തുത
സ്ഥപാപനങ്ങളനിൽ  പരനിവശപാധന നടത്തുന്നതനിനപായനി
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അവനസഷണ  സെനംഘങത  രൂപജീകരനിചതല്ലെപാങത
നപാളനിതുവങര  അവനസഷണനം  നടതനിയനിട്ടേനിങല്ലെനനം,
അഫനിലനിവയഷൻ  ഫജീസെക്ക്  സെനംബനമപായ
ഡനി.സെനി.ബനി.  നപാളനിതുവങര തയപാറപാകനിയനിട്ടേനിങല്ലെനനം
സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന. 

326.  2011-12 സെപാമതനിക വര്ഷതനിൽ 38-ഓളനം
വകപാവളജുകളപാണക്ക്  ഡനി.സെനി.ബനി.  വസറക്ക്ങമനക്ക്
ഹപാജരപാകപാതനിരുന്നതക്ക്  എന്നതനിനപാല്  പ്രസ്തുത
വകപാവളജുകള  തുടര്അഫനിലനിവയഷനുവവണ്ടെനി
സെര്വ്വകലപാശപാലങയ  സെമജീപനിക്കുവമപാള  അവരുങട
അഫനിലനിവയഷൻ  തടഞവയ്ക്കുന്നതുളങപങടയുള്ള
നടപടനികള  സെസജീകരനിങചങ്കെനില്   മപാത്രവമ  പ്രസ്തുത
പ്രശനം പരനിഹരനികങപടുകയുളങവന്ന  ഭരണ വകുപക്ക്
ങസെക്രട്ടേറനിയുങട  അഭനിപ്രപായവതപാടക്ക്  സെമനിതനി
പൂര്ണ്ണമപായുനം വയപാജനിക്കുന.

327.  2011-12  സെപാമതനിക വര്ഷതനിങല ഫജീസെക്ക്
ഈടപാകലമപായനി ബനങപട്ടേ ക്രമവകടുകളകക്ക് ഏഴക്ക്
വര്ഷങ്ങളക്കുവശഷവനം  പരനിഹപാരനം  കപാണപാത
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  നനിരുതരവപാദൈ  പരമപായ
സെമജീപനതനിൽ  സെമനിതനി  കടുത  ആശങ്കെ
വരഖങപടുത്തുന.   നനിശനിത  ഫജീസെക്ക്  യഥപാസെമയനം
പനിരനിങചടുക്കുന്നതനിൽ  വജീഴ്ച  വരുതനി   സെര്വ്വകലപാ
ശപാലയക്ക്   സെപാമതനിക നഷ്ടതനിനക്ക്  ഇടവരുതനിയ
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഉവദൈകപാഗസ്ഥരുങട  വപരനില്
ബപാധകത  ചുമതനിയനിരുനങവങ്കെനില്  ഭപാവനിയനില്
ഇതരനം  വജീഴ്ചകള  ആവര്തനികപാതനിരനിക്കുങമന്നക്ക്
സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറക്ക്
തടസതനിവന്മേലള്ള  സെമനിതനിയുങട  അതൃപനി
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  സെനിന്ഡനിവകറനിങന  വബപാധക
ങപടുതനി  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  പരനിഹരനിചക്ക്  രണ്ടെക്ക്
മപാസെതനിനകനം  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

314/2021.
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49 334 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

334.  ഓഡനിറക്ക്  തടസവമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ഭപാഗത്തുനനിവന്നപാ  ഫജീസെക്ക്
പനിരനിങചടുക്കുന്നതനിനപായനി  ഉതരവപാദൈങപടുതനി
യനിട്ടുള്ള  സ്കൂള  ഓഫക്ക്  ഡനിസനക്ക്  എഡഡ്യൂവകഷൻ
ഡയറക്ടറുങട  ഓഫജീസെനിങന  ഭപാഗത്തുനനിവന്നപാ
മനപ്പൂര്വ്വമപായ  വജീഴ്ച  സെനംഭവനിചതപായനി  കണകപാക്കു
വപാൻ സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെനനം ഫജീസെക്ക്  കുടനിശനികമൂലനം
നഷ്ടനം  സെനംഭവനിച്ചു  എന്നക്ക്  പറയുന്നതനിവനകപാള
ഒരു  വരുമപാന  കുറവപായനി  മപാത്രവമ  ഇതനിങന
കണകപാക്കുവപാൻ  സെപാധനിക്കുകയുളങവനനം  സെമനിതനി
അഭനിപ്രപായങപടുന.  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്
സെര്വ്വകലപാശപാല  നല്കനിയ  വനിശദൈജീകരണനം
കണകനിങലടുത്തുനം  ഭരണ  വകുപനിങന  മറുപടനിയുങട
അടനിസ്ഥപാനതനിലനം  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  നജീക്കുവപാന്
സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

50 336 മതകബനനവനം
തുറമുഖവനം വകുപക്ക്

336.   സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ആരനംഭഘട്ടേതനില്
ഫജീസെക്ക് കളക്ഷന് രജനിസര്  സൂക്ഷനിചനിരുന്നനിങല്ലെനനം
എന്നപാല്  നനിലവനില്  പ്രസ്തുത  രജനിസര്  എഴുതനി
സൂക്ഷനിക്കുനങണ്ടെനനം  വനിദൈകപാര്തനികളനില്നനിനനം
കൃതകമപായനി  ഫജീസെക്ക്  പനിരനിങചടുക്കുനങണ്ടെനമുള്ള
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട
മറുപടനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

51 338 കൃഷനി വകുപക്ക് 338.  വകരള കപാർഷനിക സെർവ്വകലപാശപാല ഫജീസെക്ക്
സെനംബനമപായ  ഡനി.സെനി.ബനി.  കൃതകമപായ
അകക്കൗണ്ടെനിനംഗക്ക്  മപാനദൈണങ്ങള  പ്രകപാരനം
തയപാറപാക്കുന്നനിങല്ലെനനം  വനിവനിധ  അദകയന
വകന്ദ്രങ്ങളനിങല  ഫജീസെക്ക്  ഇനതനിങല  വരവനിങന
ആങക തുക മപാത്രനം കണകപാകനിയപാണക്ക് വപാർഷനിക
കണക്കുകള  തയപാറപാക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  സെർവ്വകലപാശപാലയക്ക്  കജീഴനിലള്ള
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എല്ലെപാ  വകപാവളജുകളനിലനം  ഫജീസെക്ക്  സെനംബനമപായ
ഡനി.സെനി.ബനി.  കൃതകമപായനി  തയപാറപാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി
നനിർവദ്ദേശനിക്കുന.

52 341 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

341.  സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല  വനിവനിധ
വസെവനങ്ങളക്കുള്ള  ഫജീസുകള  ങചെലപാന്,  ഡനിമപാനക്ക്
ഡപാഫക്ക്  എന്നനിവയപായനി  ഫ്രണ്ടെക്ക്സെക്ക്  ജനവസെവന
വകന്ദ്രങ്ങള  വഴനി  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട
അകക്കൗണ്ടെനിലപാണക്ക്  അടയ്ക്കുന്നങതനനം  ഫജീസെക്ക്
ലഭനിചതനിനുവശഷനം മപാത്രമപാണക്ക് വനിവനിധ വസെവനങ്ങള
ലഭകമപാക്കുന്നങതനനം  ഫജീസെക്ക്  സെനംബനനിച
ഡനി.സെനി.ബനി./ഫജീ  ഫണ്ടെക്ക്  രജനിസറുകള
സൂക്ഷനിക്കുനങണ്ടെനനം  ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെർ
അറനിയനിച്ചുങവങ്കെനിലനം  ജനവസെവന  വകന്ദ്രങ്ങളനില്
നനിനനം  ഒരുമനിചക്ക്  ലഭനിക്കുന്ന  തുകയുങട
വനിശദൈപാനംശങ്ങങളക്കുറനിചക്ക്  അറനിയുന്നതനിനക്ക്  നനിലവനില്
സെർവ്വകലപാശപാലയനില് സെനംവനിധപാനമനിങല്ലെന്നക്ക് സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനപാല്  സെര്വ്വകലപാശപാല
യനില്  അടനിയനരമപായനി  ഓണ്ങങലന്  വപയ്ങമനക്ക്
സെനംവനിധപാനനം  നടപനിലപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

53 345 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

345.   കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  മങറല്ലെപാ
വകപാഴ നകളനിലനം  പഠനിക്കുന്ന  വനിദൈകപാര്തനികളക്കുനം
ഒ.ബനി.സെനി./എസെക്ക്.ഇ.ബനി.സെനി./ങക.പനി.സെനി.ആര്.
പദതനികളനിലള്ള സെപാമതനിക സെഹപായനം ലഭനിക്കുന
ങണ്ടെന്നനിരനിങക  ഫജീസെക്ക്  നനിരകക്ക്  കൂടുതലപാങണന്ന
കപാരണതപാല്  ഫണ്ടെനിങന  അപരകപാപതമൂല
മപാങണങ്കെനില്വപപാലനം  പരപാമര്ശ വനിവധയമപായ  എട്ടേക്ക്
വകപാഴ്സുകളനില് പഠനിക്കുന്ന വനിദൈകപാര്തനികളകക്ക് മപാത്രനം
ഫജീസെനിളവക്ക്  നനിവഷധനിച   പട്ടേനികജപാതനി  വനികസെന
വകുപനിങന  നടപടനിങയ  അനംഗജീകരനിക്കുവപാനപാകനിങല്ലെനനം
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പ്രസ്തുത വനിഷയതനില് സെപാമൂഹകനജീതനി ഉളങകപാണ്ടെക്ക്
വനിദൈകപാര്തനികളങകപാപനം  നനിന്നക്ക്  പ്രവര്തനിച
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  നടപടനി  സെസപാഗതപാര്ഹ
മപാങണനനം സെമനിതനി അഭനിപ്രപായങപടുന.  പരപാമര്ശ
വനിവധയമപായ  നടപടനിയനിലൂങട  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്
സെനംഭവനിച നഷ്ടനം  നനികത്തുന്നതനിനപായനി  പട്ടേനികജപാതനി
വനികസെന  വകുപനില്നനിനനം  പണനം  റജീ-ഇനംവബഴക്ക്
ങചെയക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്   സെമനിതനി ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക്
നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

54 349, 350 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

349.  എനം.ജനി.  സെർവ്വകലപാശപാലയുങട  ഓഫക്ക്
കകപാമസെക്ക്  ങസെനറപായനി  ദുബപായനില്  പ്രവർതനി
ചനിരുന്ന യൂണനിവവഴല് എനംപവർ ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടേക്ക്  ഓഫക്ക്
ങടവകപാളജനി   എന്ന സ്ഥപാപനനം   104  വനിദൈകപാർതനി
കളനില്നനിനനം  ഇക്കൗടപാകനിയനിരുന്ന  വകപാഴക്ക്  ഫജീസെക്ക്
തുകയപായ ₹ 23,37,500 രൂപ സെർവ്വകലപാശപാലയനില്
ഒടുകനിയനിരുന്നനിങല്ലെനനം  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനില്  സെര്ട്ടേനിഫനികറക്ക്  വപാങ്ങുവപാന്
വരുന്ന അവസെരതനില് പ്രസ്തുത വനിദൈകപാര്തനികളനില്
നനിനതങന്ന  പരമപാര്ശവനിവധയമപായ  തുക  വജീണ്ടുനം
ഇക്കൗടപാക്കുവപാനപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്
തനിരുമപാനനിചനിരനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി  മനസനിലപാ
ക്കുന.  പരപാമര്ശവനിവധയമപായ  സ്ഥപാപനതനി
ങനതനിങര   നപാളനിതുവങര  നനിയമനടപടനികങളപാനനം
സെസജീകരനികപാത  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  തജീര്ത്തുനം
നനിരുതരവപാദൈപരമപായ  നനിലപപാടനിവനപാടക്ക്  സെമനിതനി
കടുത  വനിവയപാജനിപക്ക്  വരഖങപടുത്തുന.  ഇതരനം
സ്ഥപാപനങ്ങളങകതനിങര  നനിയമ  നടപടനികള
സെസജീകരനികപാതതക്ക്  ക്രമവനിരുദമപായ  നടപടനികള
ആവര്തനിക്കുന്നതനിനക്ക്  അവര്കക്ക്  പ്രവചെപാദൈന
മപാകുങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  അതനിനപാല്
പ്രസ്തുത  സ്ഥപാപനതനിങനതനിങര  എനംബസെനി  മുവഖന
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നനിയമ  നടപടനികള  സെസജീകരനിചക്ക്  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
അധനികൃതവരപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

350.  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങടതങന്ന  ഒരു
സ്ഥപാപനങമന്ന  വനിശസപാസെതനില്  പ്രസ്തുത
സ്ഥപാപനതനില് വകപാഴനിനക്ക്  വചെര്ന്ന വനിദൈകപാര്തനികളുങട
കപാരകതനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  തങന്നയപാണക്ക്
ഉതരവപാദൈനിതങമന്നനിരനിങക  ഒരു  തവണ  ഫജീസെക്ക്
അടച  വനിദൈകപാര്തനികളനില്നനിനനം  വജീണ്ടുനം  ഫജീസെക്ക്
ഇക്കൗടപാക്കുന്നതനിനുള്ള  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
തജീരുമപാനനം തജീര്ത്തുനം നകപായരഹനിതവനം യുക്തനിഹജീന
വമപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
അതനിനപാല് പ്രസ്തുത തജീരുമപാനനം  പുനനഃപരനിവശപാധനിചക്ക്
വനിദൈകപാര്തനികവളപാടക്ക്  നജീതനി  പുലര്തണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതവരപാടക്ക്
ആവശകങപടുന.

55 352 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

352. പരപാമര്ശവനിവധയയപായ വകക്തനി ബഹ. സുപ്രജീനം
വകപാടതനിയനിൽ  ഫയൽ  ങചെയ  വകസുകളനിൽ
ങപൻഷനറനിൽനനിനനം  വസെവനപാനുകൂലകങ്ങള  തനിരനിങക
ഈടപാവകണ്ടെതനിങല്ലെന്ന  വകപാടതനി  വനിധനിയുങട
അടനിസ്ഥപാനതനിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറക്ക്  തടസനം
ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

56 354 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

354.  ശജീ. ങക. എ. ഹപാഷനിമനിങന 1-12-2011 മുതല്
13-3-2011  വങരയുള്ള വസെവനകപാലനം ങറഗുലങങറസെക്ക്
ങചെയക്ക്   നല്കനിയനിട്ടുങണ്ടെനനം  അതനിനനുസൃതമപായനി
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്  നനിലവനില്
വഭദൈഗതനികള  വരുതനിയനിട്ടുങണ്ടെനമുള്ള  രജനിസപാര്
(ഇന്-ചെപാര്ജക്ക്)-ങന  മറുപടനിയുങടയുനം  ആയതക്ക്
പരനിവശപാധനിചക്ക്  വബപാദകങപട്ടുങവന്ന  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  റനിവപപാര്ട്ടേനിങനയുനം  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ഓഡനിറക്ക്  തടസനം  ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.
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57 361,
362

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

361. രജനിസപാറുങട ങങപ്രവറക്ക് ങസെക്രട്ടേറനി തസനികയനില്
നനിയമനികങപടുന്ന  ആളകക്ക്  ആ  തസനികയനില്നനിന്നക്ക്
സ്ഥപാനകയറനം  അനുവദൈനിക്കുവപാന് കഴനിയനിങല്ലെന്ന
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ചെട്ടേതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി
ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാറുങട ങങപ്രവറക്ക് ങസെക്രട്ടേറനിയപായനി ങസെലക്ഷന്
തസനികയനില്  നനിയമനികങപട്ടേ  ശജീ.  പ്രദൈജീപക്ക്
ബപാബുവനിങന  വജീണ്ടുനം  ങസെക്ഷന്  ഓഫജീസെര്മപാരുങട
സെജീനനിവയപാറനിറനി  ലനിസനില്  ഉളങപടുതനി
സെജീനനിവയപാറനിറനി  പുനനഃസ്ഥപാപനിചക്ക്  നല്കനി  ങഡപഡ്യൂട്ടേനി
രജനിസപാറുങട  ശമള  ങസ്കെയനിലനില്  ശമള
സെമജീകരണനം  നല്കനിയതപായനി  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.  മറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലകളനിങലല്ലെപാനം
ങങപ്രവറക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനി  തസനികയനില്
നനിയമനികങപടുന്നവര്കക്ക്  ങമയനിന്  സജീമനിവലയക്ക്
തനിരനിച്ചുവരുന്നതനിനുനം  ങപ്രപാവമപാഷന്  സെപാധകത
ഉപവയപാഗങപടുത്തുന്നതനിനുനം  അവസെര  മുങണ്ടെനനം
എന്നപാല്  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാല  യുങട
സപാറഡ്യൂട്ടേനില്  വങന്നപാരു അപപാകതമൂലമപാണക്ക്  പ്രസ്തുത
വനിഷയവമപായനി ബനങപട്ടേക്ക് ഓഡനിറക്ക് വകുപക്ക് തടസനം
ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നങതനനം സെമനിതനി മനസനിലപാക്കുന.

362.  സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  സപാറഡ്യൂട്ടേനില്
വങന്നപാരു  പനിഴവക്ക്  നനിമനിതനം  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
രജനിസപാറുങട  ങങപ്രവറക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനി  ആയനിരുന്ന
ശജീ.  പ്രദൈജീപക്ക്  ബപാബുവനിനക്ക്  മറക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളനിങല ങങപ്രവറക്ക് ങസെക്രട്ടേറനിമപാര്കക്ക് സെപാധനിക്കുന്നതു
വപപാങല  ങമയനിന്  സജീമനിവലയക്ക്  കടനവരുന്നതനിനുനം
ങപ്രപാവമപാഷന്  സെപാധകതകള  ഉപവയപാഗങപടുത്തുന്ന
തനിനുമുള്ള  അവസെരനം  നനിവഷധനിക്കുന്നതക്ക്
നകപായയുക്തമങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
അതനിനപാല്തങന്ന  ശജീ.  പ്രദൈജീപക്ക്  ബപാബുവനിനക്ക്
ങഡപഡ്യൂട്ടേനി  രജനിസപാറുങട  ശമള ങസ്കെയനിലനില് ശമള
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സെമജീകരണനം  അനുവദൈനിച  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
നടപടനി ആയതനിങല ഉവദ്ദേകശകശുദനി കണകനിങലടുത്തുനം
മപാനുഷനിക  പരനിഗണണയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനിലനം
സെമനിതനി  അനംഗജീകരനിക്കുന.  ഭപാവനിയനില്  ഇതരനം
ഓഡനിറക്ക് തടസങ്ങള ഒഴനിവപാക്കുന്നതനിനപായനി സെനംസ്കൃത
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  സപാറഡ്യൂട്ടേനിങല  അപപാകതകള
പരനിഹരനിചക്ക്  ആവശകമപായ  വഭദൈഗഗതനികള
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  അടനിയനര  നടപടനികള
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ഭരണ  വകുപനിവനപാടക്ക്
ആവശകങപടുന.

58 370,371,
372

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്,

ധനകപാരക വകുപക്ക്

370. ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാല
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനില്ലെപാങത
ദലബറനി ജജീവനകപാരുങട വറവഷകപാ പ്രവമപാഷന്
നടപനിലപാകനിയതപായുനം  അനര്ഹമപായ  ശമള
ങസ്കെയനിലകള  അനുവദൈനിചതപായുമുള്ള  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിങന  നനിരജീക്ഷണനം  ശരനിയപാങണന്നക്ക്
സെമനിതനിയക്ക്  വബപാദകമപാകുന.   സെര്വ്വകലപാശപാല
യനിങല  റഫറന്സെക്ക്  അസെനിസനനിനക്ക്  5-1-2013-ങല
ഉതരവനിലൂങട  2007  മുതലള്ള  മുന്കപാല
പ്രപാബലകവതപാങട  സ്ഥപാനകയറനം  അനുവദൈനിച
നടപടനി  ക്രമപ്രകപാരമങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.  2009-ങല ശമള പരനിഷ്കരണ
ഉതരവക്ക്  പ്രപാബലകതനില്  വന്നതക്ക്  1-7-2009
മുതലപാങണനനം  അതനുസെരനിചക്ക്  2007  മുതലള്ള
മുന്കപാല പ്രപാബലകവതപാങട ങപ്രപാവമപാഷവനപാ മറക്ക്
ആനുകൂലകങ്ങവളപാ  നല്കുന്നതക്ക്  നനിയമവനിരുദ
മപാങണനമനിരനിങക  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
പരപാമര്ശവനിവധയമപായ  നടപടനി  ക്രമരഹനിത
മപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.

371.  ജജീവനകപാരുങട  നനിയമനമടകമുള്ള
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  സെപാമതനിക  സ്ഥനിതനിങയ



232

ബപാധനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങളനില്  തജീരുമപാന
ങമടുക്കുവമപാള  സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനി
ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക  അതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി
സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനില്ലെപാങത
ജജീവനകപാരുങട  വറവഷകപാ  ങപ്രപാവമപാഷന്  നടപനി
ലപാക്കുകയുനം അനര്ഹമപായ  ശമള  ങസ്കെയനിലകള
അനുവദൈനിചക്ക്  നല്കുകയുനം  ങചെയ  ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക
സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  ക്രമവനിരുദമപായ
നടപടനിയനില് സെമനിതനി  കടുത  അതൃപനി
വരഖങപടുത്തുന.  പരപാമര്ശ  വനിവധയമപായ
പ്രവമപാഷനുകള  അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്
അഭകര്തനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാല നനിലവനില്
സെര്കപാരനിനക്ക്  സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  അവപക്ഷ
യനിവന്മേല്  വനിശദൈമപായ  അവനസഷണനം  നടതനി
ഉചെനിതമപായ നടപടനി  സെസജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്
മുവഖന  റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി
ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് ആവശകങപടുന.

372.  സെര്കപാര്  ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്  പ്രവര്തനിക്കു
കയുനം സെര്കപാര്  നനിര്വദ്ദേശങ്ങളകക്ക്  വനിരുദമപായനി
തജീരുമപാനങ്ങള  എടുക്കുകയുനം  ങചെയ്യുക  എന്നതക്ക്
സെനംസ്ഥപാനങത എല്ലെപാ സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങടയുനം
ങപപാതുസെസഭപാവമപായനി  മപാറനിങകപാണ്ടെനിരനിക്കുകയപാങണനനം
അകപാഡമനികക്ക്  കപാരകങ്ങളനില്  തജീരുമപാനങമടുക്കുന്ന
തനിനുള്ള തങ്ങളുങട  സെസയനംഭരണ  അവകപാശങത
സെപാമതനികനം  അടകമുള്ള  മങറല്ലെപാ  വനിഷയ
ങ്ങളനിലനം  സെസയനം  തജീരുമപാനങമടുക്കുന്ന രജീതനിയനില്
ദുരുപവയപാഗനം ങചെയ്യുന്ന തരതനിലപാണക്ക് സെനംസ്ഥപാനങത
എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  സെനിന്ഡനിവകറ്റുകളുനം
നനിലവനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നങതനനം  സെമനിതനി
അഭനിപ്രപായങപടുന.   സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട
സെപാമതനിക  സ്ഥനിതനിങയ  പ്രതനികൂലമപായനി
ബപാധനിക്കുന്ന  ജജീവനകപാരുങട  നനിയമനമടകമുള്ള
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വനിഷയങ്ങളനില്   സെര്കപാര്  (ധനകപാരക  വകുപക്ക്,
ഉന്നത  വനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപക്ക്)  അടനിയനരമപായനി
ഇടങപട്ടേനിങല്ലെങ്കെനില്  അതക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലകങള  കടുത
സെപാമതനിക  തകര്ചയനിവലയക്ക്  നയനിവചക്കുങമനനം
സെമനിതനി നനിരജീക്ഷനിക്കുന.  അതനിനപാല് സെനംസ്ഥപാനങത
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ സെനിന്ഡനിവകറ്റുകങളല്ലെപാനം സെര്കപാര്
നനിര്വദ്ദേശങ്ങളകക്ക്  വനിരുദമപായനി  നനിലവനില്
ദകങകപാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന  തജീരുമപാന  ങ്ങങളല്ലെപാനം
പരനിവശപാധനിചക്ക് ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക് മുവഖന റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്
ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി  ധനകപാരക
വകുപനിവനപാടക്ക് ആവശകങപടുന.

59 374 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

374.  വകപാട്ടേയനം  ജനില്ലെയനിങല  അതനിരമ്പുഴ
ഗ്രേപാമപഞപായതക്ക്  അതനിര്തനിയനില്  സ്ഥനിതനി
ങചെയ്യുന്നതനിനപാല്  എനം.ജനി.  സെര്വ്വകലപാശപാല
യനിങല ജജീവനകപാര്കക്ക് പഞപായതക്ക് പ്രവദൈശതനിനക്ക്
ബപാധകമപായ  നനിരകനിങല  വജീട്ടുവപാടക ബതയക്ക്
അര്ഹതയുളങവന്നനിരനിങക  നഗരപ്രവദൈശതനിനക്ക്
അര്ഹമപായ ഉയര്ന്ന നനിരകനിലള്ള വജീട്ടുവപാടക ബത
അനുവദൈനിച്ചുവന്നനിരുന്നതപായനി  സെമനിതനി  മനസനി
ലപാക്കുന.   എന്നപാല്  21-1-2016-ങല  സെര്കപാര്
ഉതരവക്ക്  പ്രകപാരനം  സെര്കപാര്  നനിശയനിച
നനിരകനില്  മപാത്രമപാണക്ക്  നനിലവനില്
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജജീവനകപാര്കക്ക്  വജീട്ടുവപാടക
ബത  നല്കുന്നങതന്ന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിങന
റനിവപപാര്ട്ടേനിങന  അടനിസ്ഥപാനതനില്  ഓഡനിറക്ക്
തടസങമപാഴനിവപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സെമനിതനി  ശനിപപാര്ശ
ങചെയ്യുന.

60 380,381 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

380.  എനം.ജനി.  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമപ്രകപാരനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ജജീവനകപാരുങട നനിയമന
വകവസ്ഥകള  സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിയക്ക്
വനിവധയമപാങണന്നനിരനിങക സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്

314/2021.



234

അനുമതനിയനില്ലെപാങതയപാണക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
സെനിന്ഡനിവകറക്ക്  വസ്പെപാര്ട്സെക്ക്  വകപാച്ചുമപാരുങട
ങപന്ഷന് പ്രപായനം  55-ല് നനിന്നക്ക്  60  വയസപാകനി
ഉയര്ത്തുവപാന്  തജീരുമപാനനിചങതന്നക്ക്  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.  സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  സെപാമതനിക
സ്ഥനിതനിങയ  പ്രതനികൂലമപായനി  ബപാധനിക്കുന്ന  ഇതരനം
വനിഷയങ്ങളനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതര്
ദകങകപാള്ളുന്ന  ക്രമവനിരുദമപായ  തജീരുമപാനങ്ങങള
സെമനിതനി അതജീവ ഗക്കൗരവവതപാങട വജീക്ഷനിക്കുന.  മറക്ക്
സെര്വ്വകലപാശപാലകങളല്ലെപാനം വസ്പെപാര്ട്സെക്ക് വകപാച്ചുമപാരുങട
ങപന്ഷന്  പ്രപായനം  ഉയര്തനിയ  സെപാഹചെരകതനില്
എനം.ജനി.  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  ബനങപട്ടേ
ജജീവനകപാര് വകപാടതനിങയ സെമജീപനിചക്ക് അനുകൂലമപായ
വനിധനി സെമപാദൈനിച വകപാടതനിവനിധനിങകതനിങര എനം.ജനി.
സെര്വ്വകലപാശപാല  നപാളനിതുവങരയപായനി  അപജീല്
സെമര്പനിചനിട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് അധനിക സെപാമതനിക ബപാദകത
വരുതനിവയ്ക്കുന്ന ഇതരനം വനിഷയങ്ങള ദകകപാരകനം
ങചെയ്യുന്നതനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട
ഭപാഗതക്ക്  നനിനണ്ടെപാകുന്ന  അനപാസ്ഥയനിലനം
നനിരുതരവപാദൈപരമപായ  നനിലപപാടനിലനം  സെമനിതനി
കടുത ആശങ്കെ വരഖങപടുത്തുന. 

381. സെനംസ്ഥപാനങത മറക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാല കങളല്ലെപാനം
വസ്പെപാര്ട്സെക്ക്  വകപാച്ചുമപാരുങട  ങപന്ഷന്  പ്രപായനം
വര്ദനിപനിച  സെപാഹചെരകവനം  എനം.ജനി.
സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  ബനങപട്ടേ  ജജീവനകപാര്
വകപാടതനിങയ  സെമജീപനിചനിരനിക്കുന്ന  സെപാഹചെരകവനം
കണകനിങലടുതക്ക്  പ്രസ്തുത  വനിഷയനം  പരനിവശപാധനിചക്ക്
ഉചെനിതമപായ  തജീരുമപാനനം  ദകങകപാള്ളണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി ഭരണ വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.
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61 384 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

384.  എനം.ജനി.സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല  ങഫയര്വകപാപനി
വനിഭപാഗനം  ജജീവനകപാര്കക്ക്  ദഹവകപാടതനിയുങട
ഇടകപാല  വനിധനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ങപ്രപാവമപാഷന്  അനുവദൈനിക്കുന്ന  വനിഷയതനില്  ഇതക്ക്
സെനംബനനിചക്ക്  വകപാടതനിയുങട  അനനിമവനിധനി
സെമപാദൈനിക്കുവപാന്  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  തലതനില്
നപാളനിതുവങരയപായനി  നടപടനികങളപാനനം  സെസജീകരനിചനി
ട്ടേനിങല്ലെന്നക്ക്  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   ആയതനിനപാല്
ഇതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  ആവശകമപായ  തുടര്നടപടനി
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക് സെമനിതനി നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

62 386 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

386.   വപാലല്യുവവഷന് കകപാമ്പുകളനില് പങങ്കെടുക്കുന്ന
ജജീവനകപാര്  തങ്ങളുങട  ങസെക്ഷനുകളനിങല
ദദൈനനംദൈനിന  വജപാലനികളകക്ക്  പുറങമ  ഓഫജീസെക്ക്
സെമയതനിനുവശഷവനം  അവധനി  ദൈനിവസെങ്ങളനിലനം
അധനികവജപാലനി  ങചെയപാണക്ക്  വപാലല്യുവവഷന്
കകപാമനിങല  വജപാലനികള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നങതനനം
അലവന്സെക്ക്  നല്കപാതപക്ഷനം  വപാലല്യുവവഷന്
കകപാമ്പുകളനില്  പങങ്കെടുക്കുവപാന്  ജജീവനകപാര്
തയപാറപാകനിങല്ലെനമുള്ള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ
ഫനിനപാന്സെക്ക്  ഓഫജീസെറുങട  മറുപടനി  അനംഗജീകരനി
ക്കുനങണ്ടെങ്കെനില്കൂടനി  പരപാമര്ശ  വനിവധയമപായ
നടപടനി സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് അധനിക സെപാമതനിക
ബപാദകത  വരുതനിവയ്ക്കുന്നതപായ  തനിനപാല്  പ്രസ്തുത
വനിഷയതനില്  പുനനഃപരനിവശപാധന നടതനി
ഉചെനിതമപായ  നടപടനികള  സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്
സെമനിതനി  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതവരപാടുനം ഇതക്ക്
സെനംബനനിചക്ക്  ആവശകമപായ  നനിര്വദ്ദേശങ്ങള
സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  നല്കണങമന്നക്ക്  ഭരണ
വകുപനിവനപാടുനം   നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

63 391 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

391.  വകരള  സെര്വ്വജീസെക്ക്  റൂളസെക്ക്  പ്രകപാരനം  ങഹഡക്ക്
കസപാര്വട്ടേഴക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടേനിയപായനി  നനിവയപാഗനികങപടുന്നവര്കക്ക്
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പ്രവതകക  ദൈനിനബത  അനുവദൈനജീയമങല്ലെന്നനിരനിങക
കണ്ണൂര് സെര്വ്വകലപാശപാല എകപാമനിവനഷന് ങസ്പെഷകല്
ങസെല്  ഡഡ്യൂട്ടേനിയപായനി  നനിവയപാഗനികങപടുന്നവര്ക്കുനം
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  ആസ്ഥപാനതക്ക്  നടക്കുന്ന
മൂലകനനിര്ണ്ണയ  കകപാമ്പുകളനില്  വജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്ക്കുനം
ദൈനിനബത  അനുവദൈനിക്കുന്നതപായനി  സെമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.   കണ്ണൂര്  സെര്വ്വകലപാശപാലയനിങല
നനിലവനിങല സപാഫക്ക് ങസങ്തക്ക് അനുസെരനിചക്ക് പരജീക്ഷപാ
സെനംബനമപായ  വജപാലനികള  സെമയബനനിതമപായനി
നനിര്വ്വഹനികണങമങ്കെനില്  ജജീവനകപാര്  ങങദൈനനംദൈനിന
വജപാലനികളകക്ക് പുറവമ അധനിക വജപാലനി ങചെവയണ്ടെതക്ക്
അതകനപാവപക്ഷനിതമപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി  നനിരജീക്ഷനിക്കുന.
അതരതനില്  അധനികവജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്
ഇന്ങസെനജീവക്ക്  നല്കപാതനിരനിക്കുന്നതക്ക്  നകപായയുക്ത
മങല്ലെന്നനനം  എന്നപാല്  ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴനില്  അധനിക
വജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്  ഇന്ങസെനജീവക്ക്
അനുവദൈനിക്കുന്നതക്ക്  സെനംബനനിച  വകവസ്ഥകള
സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്  ഉളങപടുതനി
യനിട്ടേനില്ലെപാത  സെപാഹചെരകതനില്  ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴക്ക്
ഡഡ്യൂട്ടേനി  ങചെയവര്കക്ക്  ഡനി.എ.  അനുവദൈനിചതപാണക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശതനിനക്ക്  ഇടയപാകനിയങതനനം
സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.  അതനിനപാല്
ങഹഡ്കസപാര്വട്ടേഴനില് അധനികവജപാലനി  ങചെയ്യുന്നവര്കക്ക്
ഇന്ങസെനജീവക്ക്  നല്കുന്നതുമപായനി  ബനങപട്ടേ
വകവസ്ഥകള  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമങ്ങളനില്
ഉളങപടുതണ ങമന്നക്ക് സെമനിതനി ശനിപപാര്ശ ങചെയ്യുന.

64 395,396 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

395.   തപാഴക്ക് ന്ന  ശമള  ങസ്കെയനിലനില്  വജപാലനി
ങചെയ്യുന്ന ഡനിഗ്രേനി  വയപാഗകതയുള്ള ജജീവനകപാര്കക്ക്
സെജീനനിവയപാറനിറനിയുങട  അടനിസ്ഥപാനതനില്
ദബ-ടപാന്സ്ഫര്  നനിയമനങ്ങളക്കുള്ള  വകസപാട്ടേ
കണകപാക്കുവമപാള  പ്രവവശന  തസനികയുങട
നനിശനിത  ശതമപാനമപാണക്ക്  അനുവദൈനിവകണ്ടെങതന്ന
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ഉതരവകളകക്ക്  വനിപരജീതമപായനി  ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക
സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  അസെനിസനക്ക്
വഗ്രേഡക്ക്  I, II,  സെജീനനിയര് വഗ്രേഡക്ക്,  ങസെലക്ഷന് വഗ്രേഡക്ക്
എന്നജീ  തസനികകളുങട  എണ്ണങത  അടനിസ്ഥപാനമപാകനി
തസനികമപാറനം  വഴനിയുള്ള  നനിയമനതനിങന  എണ്ണനം
നനിശയനിചതപായുനം തന്മൂലനം സെര്കപാര് നനിര്വദ്ദേശതനിനക്ക്
വനിരുദമപായനി  പ്രവര്തനിചതപായുനം  സെമനിതനിയക്ക്
വബപാദകമപാകുന.   സെര്കപാര്  ഫണ്ടുപവയപാഗനിചക്ക്
പ്രവര്തനിക്കുകയുനം  സെര്കപാര്  ഉതരവകളക്കുനം
നനിര്വദ്ദേശങ്ങളക്കുനം  വനിരുദമപായനി  നടപടനി
സെസജീകരനിക്കുകയുനം  പനിന്നജീടക്ക്  അവയുങട
സെപാധൂകരണതനിനപായനി  സെര്കപാരനിങന  തങന്ന
ആശയനിക്കുകയുനം  ങചെയ്യുന്ന  ങതറപായ  കജീഴ്വഴകനം
സെനംസ്കൃത  സെര്വ്വകലപാശപാലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
തപായപാണക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാലയുമപായനി ബനങപട്ടേ പല
ഓഡനിറക്ക്  തടസങ്ങളനിലൂങടയുനം  ങവളനിവപാകുന്നങതനനം
അതനിനപാല്തങന്ന  ലപാസക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്  ജനിവനകപാര്കക്ക്
പ്രവമപാഷന്  സെപാധകതകള  കുറവപായതനിനപാല്
മപാനുഷനിക  പരനിഗണന  നല്കനിയപാണക്ക്  അതരതനില്
പ്രവര്തനിചങതന്ന  സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  അധനികൃതരുങട
നകപായജീകരണങത മുഖവനിലയ്ങകടുക്കുവപാന്
സെപാധനിക്കുകയനിങല്ലെനനം,  ലപാസക്ക്  വഗ്രേഡക്ക്
ജജീവനകപാരുങട  പ്രശനം  സെര്കപാരനിങന  ശദയനില്
ങപടുതനി  സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനിവയപാങട
വവണമപായനിരുന  അതരതനില്  നടപടനി  സെസജീകരനി
വകണ്ടെനിയനിരുന്നങതനനം  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
പരപാമര്ശവനിവധയമപായ  ദബ-ടപാന്സ്ഫര്  നനിയമന
വമപായനി  ബനങപട്ടേക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്
സെര്കപാരനിനക്ക്  സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  സെപാധൂകരണ
അവപക്ഷയനി  വന്മേല്  വനിശദൈമപായ  അവനസഷണനം
നടതനി ഉചെനിതമപായ  നടപടനി  സെസജീകരനികണങമനനം
ആയതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമനനം  സെമനിതനി  ഭരണ
വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.
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396.   ഭപാവനിയനില്  ഇതരനം  വനിഷയങ്ങളനില്
സെര്കപാര്  ഉതരവകള  പപാലനികണങമന്ന  കര്ശന
നനിര്വദ്ദേശനം  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുനം
അടനിയനരമപായനി  നല്കണങമനനം  ആയതക്ക്
പപാലനികങപടുനവണ്ടെപാങയന്നക്ക്  നനിര്ബനമപായുനം
ഉറപക്ക് വരുതണങമനനം അല്ലെപാതപക്ഷനം പ്രസ്തുത
സെര്വ്വകലപാശപാലകളങകതനിങര  കര്ശന
നടപടനികള സെസജീകരനികണങമനനം സെമനിതനി ഭരണ
വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.

65 400 ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

400. ശജീ ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത സെര്വ്വകലപാശപാല
ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ഗപാര്ഡക്ക്,  ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ഗപാര്ഡക്ക്
(ഹ.വഗ്രേ.)  എന്നജീ  തസനികകളകക്ക്  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിങല
ങസെകഡ്യൂരനിറനി  ജജീവനകപാര്കക്ക്  അനുവദൈനിചനിരുന്ന
ശമള  ങസ്കെയനില്  നല്കുകയുനം  അതുപ്രകപാരനം
2006-ങല  ശമള  പരനിഷ്ക്കരണ  ഉതരവനില്വന്ന
അവനപാമലനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപായനി 2006 മുതല്
സെപാങ്കെലനികമപായനി  ശമളനം  നനിര്ണ്ണയനിചക്ക്  അതനിങന
അടനിസ്ഥപാനതനില് 2009-ങല ശമളനം
പുനര്നനിണ്ണയനിചക്ക്  നല്കനിയതപായുനം  സെമനിതനി
നനിരജീക്ഷനിക്കുന.   സെര്വ്വകലപാശപാലപാ  നനിയമതനിങല
ങസെക്ഷന്  40,  41  പ്രകപാരനം  സെപാമതനിക
ബപാധകതവരുന്ന  വനിഷയങ്ങളനില്  തനിരുമപാന
ങമടുക്കുവമപാള  സെര്കപാരനിങന  മുന്കൂര്  അനുമതനി
ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക  അതനിനക്ക്  വനിരുദമപായനി
അനര്ഹമപായ  ശമള  പുനര്നനിര്ണ്ണയനം  നടതനി
അധനിക  സെപാമതനിക  ബപാദകതയക്ക്  ഇടവരുതനിയ
സെര്വ്വകലപാശപാലയുങട  നനിരുതരവപാദൈപരമപായ
നടപടനിയനില്  സെമനിതനി  കടുത  ആശങ്കെ
വരഖങപടുത്തുന.  പരപാമര്ശവനിവധയമപായ ശമള
പുനര്നനിര്ണ്ണയനം  അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്
അഭകര്തനിച്ചുങകപാണ്ടെക്ക് സെര്വ്വകലപാശപാല നനിലവനില്
സെര്കപാരനിനക്ക്  സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  സെപാധൂകരണ
അവപക്ഷയനിവന്മേല്  വനിശദൈമപായ  പരനിവശപാധന
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നടതനി  സെമനിതനിയുങട  അഭനിപ്രപായവനംകൂടനി
കണകനിങലടുതക്ക്  ഉചെനിതമപായ  നടപടനികള
സെസജീകരനികണങമന്നക്ക്  സെമനിതനി ഭരണവകുപനിവനപാടക്ക്
ആവശകങപടുന.

66 407,
408

ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാ
സെ വകുപക്ക്

407.  2009-ങല  ശമള  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവനി
ലൂങടയപാണക്ക്  സെർവ്വകലപാശപാലയനിങല  കമഡ്യൂട്ടേർ
ഓപവററർമപാരുങടയുനം  അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം ശമള
ഏകജീകരണനം നടപനിലപാകനിയങതന്നനിരനിങക ഇതനിനക്ക്
വനിരുദമപായനി   ശജീ  ശങ്കെരപാചെപാരക സെനംസ്കൃത
സെർവ്വകലപാശപാല സെർകപാരനിങന മുന്കൂർ അനുമതനി
യനില്ലെപാങത  2006  മുതലള്ള  മുന്കപാല
പ്രപാബലകവതപാങട  കമഡ്യൂട്ടേര്  ഓപവററർമപാരുങടയുനം
അസെനിസന്റുമപാരുങടയുനം  ശമള  ഏകജീകരണനം
നടതനി സെര്വ്വകലപാശപാലയക്ക് അധനികസെപാമതനിക
ബപാധകത വരുതനിവചതപായനി സെമനിതനി മനസനിലപാക്കുന.
സെപാമതനിക  ബപാധകതവരുന്ന  വനിഷയങ്ങളനില്
തജീരുമപാനങമടുക്കുവമപാള  സെർകപാരനിങന  മുന്കൂർ
അനുമതനി  ആവശകമപാങണന്നനിരനിങക   അതനിനക്ക്
വനിരുദമപായനി അനർഹമപായ ശമള പുനര്നനിർണ്ണയനം
നടതനി  അധനിക  സെപാമതനിക  ബപാധകതയക്ക്
ഇടവരുതനിയ  സെർവ്വകലപാശപാലയുങട  നനിരുതര
വപാദൈപരമപായ  നനിലപപാടനിവനപാടക്ക്  സെമനിതനി  പൂര്ണ്ണമപായുനം
വനിവയപാജനിക്കുന.  പരപാമര്ശവനിവധയമപായ  ശമള
പുനര്നനിര്ണ്ണയനം  അനംഗജീകരനികണങമന്നക്ക്  അഭകര്തനിച്ചു
ങകപാണ്ടെക്ക്  സെര്വ്വകലപാശപാല  നനിലവനില്  സെര്കപാരനിനക്ക്
സെമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന സെപാധൂകരണ അവപക്ഷയനിവന്മേല്
വനിശദൈമപായ  അവനസഷണനം  നടതനി  ഉചെനിതമപായ
നടപടനി  സെസജീകരനിചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുവഖന
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക് സെമനിതനി  ഭരണ
വകുപനിവനപാടക്ക് നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.
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408.   നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിവയപാഗങ്ങളനില്
പരനിഗണനിക്കുന്ന  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശങ്ങളുമപായനി
ബനങപട്ടേ ഓഡനിറക്ക്  നഡ്യൂനതപാ പരനിഹപാര നടപടനി
പത്രനികകള  നനിയമസെഭപാ  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിലനം
ഓഡനിറക്ക്  വകുപനിലനം  സെമയബനനിതമപായനി
ലഭകമപാക്കുന്നതനില്  ഉന്നതവനിദൈകപാഭകപാസെ  വകുപനിങന
ഭപാഗത്തുനനിനനം  വജീഴ്ച  സെനംഭവനിക്കുന്നതപായനി
സെമനിതനിയക്ക്  വബപാദകമപാകുന.  പ്രസ്തുത
വനിഷയതനില്  സെര്വ്വകലപാശപാലകളുങട  ഭപാഗത്തു
നനിനനം  കപാലതപാമസെനം  ഉണ്ടെപാകുന്നതപായനി  ഭരണ
വകുപക്ക്  ങസെക്രട്ടേറനിയുങട  മറുപടനിയനില്  നനിന്നക്ക്
സെമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനി
വയപാഗങ്ങളകപായുള്ള  പത്രനികകള  യഥപാസെമയനം
സെര്വ്വകലപാശപാലകളനില്നനിനനം  വശഖരനിചക്ക്
നനിയമസെഭപാ  ങസെക്രവട്ടേറനിയറനിലനം  ഓഡനിറക്ക്
വകുപനിലനം ലഭകമപാക്കുക എന്നതക്ക് ഭരണ വകുപനിങന
ചുമതലയപാങണന്നനിരനിങക  ആയതനില്  വജീഴ്ച
വരുത്തുന്നതക്ക്  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനിയുങട
പ്രവര്തനങത  തടസങപടുത്തുന്നതനിനക്ക്
തുലകമപാങണന്നക്ക്  സെമനിതനി  അഭനിപ്രപായങപടുന.
അതനിനപാല്  നനിയമസെഭപാ  സെമനിതനി  വയപാഗങ്ങള
കപായുള്ള  പത്രനികകളകക്ക്  അതജീവ  പ്രപാധപാനകനം
നല്കനി സെമയബനനിതമപായനി  ലഭകമപാകണങമന്നക്ക്
ആവശകങപട്ടുങകപാണ്ടെക്ക്  എല്ലെപാ  സെര്വ്വകലപാശപാല
കളക്കുനം  കര്ശനനനിര്വദ്ദേശനം  നല്കണങമനനം
ആയതക്ക്  പപാലനികപാതവര്ങകതനിങര  ശക്തമപായ
നടപടനി  സെസജീകരനികണങമനനം സെമനിതനി
ഭരണവകുപനിവനപാടക്ക്  ആവശകങപടുന്നവതപാങടപാപനം
ഇതക്ക്  സെനംബനനിചക്ക്  ദകങകപാണ്ടെ  നടപടനി
റനിവപപാര്ട്ടേക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപക്ക്  മുഖപാനരനം
ലഭകമപാകണങമനനം നനിര്വദ്ദേശനിക്കുന.


