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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1690 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള �ണിേവ�ി�ിയിൽ െടലിേ�ാ�് �ാപി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം േകരള
�ണിേവഴ്  സി�ിയിൽ െടലിസ്  േകാ�് 
�ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിേല�ായി എ�
�പയാണ്  ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി�

�ണിേവഴ്  സി�ി നൽകിയെത�ം ഏ� വർഷമാണ് 
നൽകിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം േകരള
സർവകലാശാല�െട അേ�ാണ മി�ൽ
ഒ�ർേവ�റിയിൽ ര�് െടലേ�ാ�ക�ം (14 ഇ�്

- 1 എ�ം, 8 ഇ�്- 1 എ�ം) അ�ബ�
ഉപകരണ��ം �ാപി�ി��്. ഇവ
�ാപി��തിനായി സർവകലാ ശാല ശാ�
സാേ�തിക മ�സിയ �ിന് 24,15,827/-
(ഇ�പ�ിനാ� ല��ി പതിന�ായിര�ി

എ��ിയി�പേ�ഴ്  �പ) നൽകിയി��്. 2014 ൽ
ആണ് സർവകലാശാല ഈ �ക നൽകിയത്.

(ബി)

�ണിേവഴ്  സി�ിയിൽ നി�ം ശാ� സാേ�തിക
മ�സിയ�ിെ� ഏത് അ�ൗ�ിേല�ാണ്  �ക
നിേ�പി�െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) The Director, Kerala State Science and
Technology Museum ന് േപയബിൾ ആയി��

അ�ൗ�് േപയീ െച�ായി 24,99,000/- �പ
(ഇ�പ�ി നാ�ല��ി െതാ��ി
ഒൻപതിനായിരം �പ) �ണിേവ�ി�ി
അേ�ാണമി�ൽ ഒ�ർേവ�റി ഡയറ��െട
അ�ൗ�ായ SBI Account No. 57007266778 ൽ
നി�ം 14.03.2014 ന് (Cheque No. 283928
dtd.14.03.2014) നൽകി. മി� �കയായ 83,173/-
�പ (എൺപ�ി�വായിര�ി ഒ���ി
എ�പ�ി��് �പ) േകരള ശാ� സാേ�തിക
മ�സിയ�ിെ� െച�് ന�ർ 681999 തീയതി
06.01.2016 (SBI Account No. 57036990549)
ആയി തിരിെക നൽകി. ഈ �ക
നിയമാ��തമായി 21.01.2016 ന് േകരള
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് െഡേ�ാസി�്
െച�ക��ായി [Challan No. 527199 dt.
21.01.2016]

(സി) ഇ�കാരം �ക നിേ�പി��തിന്  സർ�ാരിൽ
നി�ം അ�മതി വാ�ിയി�േ�ാ;
�ണിേവഴ്  സി�ിയിൽ നി�ം ലഭി� �ക
െടലിസ്  േകാ�്  വാ��തി� ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള സർ�കലാശാല ഒ� സ�യം ഭരണ
�ാപനമായതിനാൽ സർ�ാരിൽ നി�ം
അ�മതി വാ�ിയി�ി�. ��ത �ക
സർ�കലാശാല ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിന്
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ഇെ��ിൽ ആ �ക എ�ാവശ��ിനാണ് 
ഉപേയാഗി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

ൈകമാ��തിന് �ൻപ് സർ�കലാശാല രജി�ാ�ം
ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം ഡയറ��മായി ഇ�
സംബ�ി� െമേ�ാറാ�ം ഓഫ്
അ�ർ�ാൻഡി�് (MoU) 26.02.2014 ൽ ഒ�
െവ�ക��ായി (Agreement No. C/2150/13).
�ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം ��ത
ആവശ��ിനായി ലഭി� �ക 29/03/2014 ൽ
ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ�

എ� .്ഡി.എഫ്.സി ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
മാ�ക��ായി. എ�ാൽ, െടലിേ�ാപ്
�ാപി��തിന് ആവശ�മായ �ക ശാ�
സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ� േ��് ബാ�് ഓഫ്
�ാവൻ�ർ അ�ൗ�ിൽ നി�മാണ്
നൽകിയി��ത്.

(ഡി) �ണിേവഴ്  സി�ിയിൽ െടലിസ്  േകാ�് 
�ാപി��തി� ആവശ�മായ �ക ശാ�
സാേ�തിക മ�സിയ�ിന് ഏ� അ�ൗ�ിൽ
നി�മാണ്  നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)
�ണിേവ�ി�ി ഒ�ർേവ�റി ഡയറ��െട
അ�ൗ�ായ SBI No: 57007266778 ൽ നി�ാണ്
െച�് നൽകിയി�ളളത്.

(ഇ)

�ണിേവഴ്  സി�ിയിൽ െടലിേ�ാ�് 
�ാപി��തിന്  നൽകിയ �ക ��ത
ആവശ��ി�് ഉപേയാഗി�ിെ��ിൽ എ�ിന്
ഉപേയാഗി�െവ�ം �ാപന�ിെ� ഫ�്
�ർവിനിേയാഗം െച� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര

നടപടിെയ��േമാ എ�ം അറിയി�േമാ?

(ഇ) �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം ��ത
ആവശ��ിനായി ലഭി� �ക 29/03/2014 ൽ
എ� .്ഡി.എഫ്.സി ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
മാ�ക�ം 02/04/2014 ന് �ിരനിേ�പം

നട�ക�ം അത് കാലാവധി �ർ�ിയാ�ി

03/10/2014 ന് എ� .്ഡി.എഫ്.സി കറ�്
അ�ൗ�ിൽ ലഭി�ക�ം െച�.
എ� .്ഡി.എഫ്.സി ബാ�ിെല നിേ�പ�ം െചല�ം
സംബ�ി� 2013 �ത�� വിവര�ൾ
ആവശ�െ��് ബാ�ിന് ക�് നൽകിയി��്.
വിവര�ൾ ലഭി� േശഷം പരിേശാധി�  ്നടപടി
സ�ീകരി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


