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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 123 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി സർ�കലാശാലയിെല ൈക�ലി വിവാദം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 

null
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

മഹാ�ാ ഗാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ പരീ�
ജയി� എം.ബി.എ. വിദ�ാർ�ിനി�് മാർ�് ലി�്
ലഭ�മാ�ാൻ ഒ�ര ല�ം �പ ൈക�ലി
നൽേക� സാഹചര���ായതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. മഹാ�ാഗാ�ി

സർവകലാശാലയിെല എം.ബി.എ േമ�ി ചാൻസ്
പരീ� എ�തിയ�ം, സ�ാഭാവികമായി തെ�
വിജയി�ക�ം െച� വിദ�ാർ�ിനിെയ പരീ�
വിജയി�ി� നൽകാം എ�് പറ� െകാ�്,
അതിനായി സർവകലാശാലയിെല ടി െസ�ൻ
ൈകകാര�ം െച�ി�� �ീമതി.എൽസി.സി.െജ
പണം ആവശ�െ��് ൈക��ിയതാ��
പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

വിജിലൻസ്  അഴിമതി വി�� വിഭാഗം ടി
ജീവന�ാരിെയ അറ�് െച�ക��ായി. ഇതിെന
�ടർ�് ടി ജീവന�ാരിെയ�ം ബ�െ��

െസ�ൻ ഓഫീസെറ�ം അേന�ഷണവിേധയമായി
സർവീസിൽ നി�ം സെ��് െച�ക�ം ഈ
സംഭവേ��റി�  ്സിൻഡിേ��് സമിതി
വിശദമായി അേന�ഷണം നട�ക�ം െച�.
��ത അേന�ഷണ�ിൽ ടി ജീവന�ാരിയിൽ
നി�ം മാ���ായ ഒ� ഒ�െ�� സംഭവം
മാ�മാണിെത�ം സർവകലാശാലയിെല മ�
ജീവന�ാർേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ ഇതിൽ പ�ി�
എ�ം േബാധ�മായി��്. ഈ വിഷയ�ിെ�

ഗൗരവം കണ�ിെല��് ആേരാപണവിേധയയായ
ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര വ�� തല അേന�ഷണ�ൾ
നട�ി നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. ഈ
വിഷയ�ിേ�ൽ ടി ഉേദ�ാഗ�െ� തിെര
സർ�കശാലാ നിയമ �കാര�� ശി�ാ
നടപടികൾ എ��ം േവഗം സ�ീകരി��തിന്
സർ�ാർ നിർേ�ശി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ ��ത സംഭവ�ിെല ���ാർ�്
എതിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. മഹാ�ാഗാ�ി

സർവകലാശാലയിെല എം.ബി.എ േമ�ി ചാൻസ്
പരീ� എ�തിയ�ം, സ�ാഭാവികമായി തെ�
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വിജയി�ക�ം െച� വിദ�ാർ�ിനിെയ പരീ�
വിജയി�ി� നൽകാം എ�് പറ� െകാ�്,
അതിനായി സർവകലാശാല യിെല ടി െസ�ൻ
ൈകകാര�ം െച�ി�� �ീമതി.എൽസി.സി.െജ
പണം ആവശ�െ��് ൈക��ിയതാ��
പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

വിജിലൻസ്  അഴിമതി വി�� വിഭാഗം ടി
ജീവന�ാരിെയ അറ�് െച�ക��ായി. ഇതിെന
�ടർ�് ടി ജീവന�ാരിെയ�ം ബ�െ��

െസ�ൻ ഓഫീസെറ�ം അേന�ഷണവിേധയമായി
സർവീസിൽ നി�ം സെ��് െച�ക�ം ഈ
സംഭവേ��റി�  ്സിൻഡിേ��് സമിതി
വിശദമായി അേന�ഷണം നട�ക�ം െച�.
��ത അേന�ഷണ�ിൽ ടി ജീവന�ാരിയിൽ
നി�ം മാ���ായ ഒ� ഒ�െ�� സംഭവം
മാ�മാണിെത�ം സർവകലാശാലയിെല മ�
ജീവന�ാർേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ ഇതിൽ പ�ി�
എ�ം േബാധ�മായി��്. ഈ വിഷയ�ിെ�

ഗൗരവം കണ�ിെല��് ആേരാപണവിേധയയായ
ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര വ�� തല അേന�ഷണ�ൾ
നട�ി നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. ഈ
വിഷയ�ിേ�ൽ ടി ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര

സർ�കശാലാ നിയമ �കാര�� ശി�ാ
നടപടികൾ എ��ം േവഗം സ�ീകരി��തിന്
സർ�ാർ നിർേ�ശി�ക�ം െച�ി��്.

(സി) പരീ� പാസായവർ�് മാർ�് ലി�്
കി�ണെമ�ിൽ ൈക�ലി െകാ��ണം എ�
അവ�യിേല�് സർവകലാശാലകൾ
മാറിയതാ�� ആേ�പ�ിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സർവകലാശാലയിൽ മാർ�് ലി�് ലഭി��തിന്
ൈക�ലി നൽകണെമ� അവ���തായി

�� യിൽെപ�ി�ി�. ഇേ�ാൾ ഉ�ായ ഒ�െ��
സംഭവ�ിൽ വിജിലൻസ്  അേന�ഷണ�ിന് �റേമ
വ��തല നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ഡി) ഇ�വണെ� എം.ബി.എ. ഫല�ിെല

അപാകതകൾ �തെല��ാണ് ഉേദ�ാഗ� ത�ി�്
നട�ിയെത�് �ാഥമിക അേന�ഷണ�ിൽ

െതളി�ി�േ�ാ; പരീ�ാ ഫല�ൾ
��മ�താ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.ബി.എ ഫല�ിൽ സ�ാഭാവികമായി
അപാകതകൾ ഉ�ായി��ി�. ഒ�
ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�െ�� െത�ാ യ
�വർ�ിയാണ് ചില വിദ�ാർ�ിക�െട ഫല�ിൽ

�മേ�ട്  ഉ�ാകാൻ ഇടയാ�ിയത് എ�് അേന�
ഷണ�ിൽ കെ��ിയി��്. ഈ
ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി� ��ായ െത�ായ
�വർ�ിെയ അതീവ ഗൗരവേ�ാെടയാണ്

കാ��ത്. ടി ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര വ��തല
നടപടികൾ സ�ീകരി� വരികയാണ്. അേതാെടാ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�് അവ�െട പരാതിക�ം
അേപ�ക�ം സമർ�ി��തി�ം ആയവ
�താര�മായി ൈകകാര�ം െച��തി�മായി
സർവകലാശാല തല�ിൽ ഒ� ഓൺൈലൻ
പരാതി പരിഹാര േപാർ�ൽ ത�ാറാ�ിയി��്.



3 of 3

മാ�മ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േനരി�് േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തിനായി ��് ഓഫീസ്  സംവിധാനം
െമ�െ�� രീതിയിൽ സ�ീകരി �ി��്.
സമ�മായ പരീ�ാപരി� രണനടപടികൾ
സർ�ാർ പരിഗണി�വരികയാണ്.

(ഇ)

സമാന സംഭവ�ൾ തടയാ�ം മാർ�് ലി�്
വിതരണമട��� േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം
�താര�മാ�ാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) എം.ബി.എ ഫല�ിൽ സ�ാഭാവികമായി
അപാകതകൾ ഉ�ായി��ി�. ഒ�
ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�െ�� െത�ാ യ
�വർ�ിയാണ് ചില വിദ�ാർ�ിക�െട ഫല�ിൽ

�മേ�ട്  ഉ�ാകാൻ ഇടയാ�ിയത് എ�് അേന�
ഷണ�ിൽ കെ��ിയി��്. ഈ
ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി� ��ായ െത�ായ
�വർ�ിെയ അതീവ ഗൗരവേ�ാെടയാണ്

കാ��ത്. ടി ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര വ��തല
നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. അേതാെടാ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�് അവ�െട പരാതിക�ം
അേപ�ക�ം സമർ�ി��തി�ം ആയവ
�താര�മായി ൈകകാര�ം െച��തി�മായി
സർവകലാശാല തല�ിൽ ഒ� ഓൺൈലൻ
പരാതി പരിഹാര േപാർ�ൽ ത�ാറാ�ിയി��്.
മാ�മ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േനരി�് േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തി നായി ��് ഓഫീസ്  സംവിധാനം
െമ�െ�� രീതിയിൽ സ�ീകരി�ി��്. സമ�മായ
പരീ�ാപരി� രണനടപടികൾ സർ�ാർ
പരിഗണി�വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


