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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3544 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�റവില�ാട്  സയൻസ്  സി�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

�റവില�ാട്  സയൻസ്  സി�ി�െട
�ർ�ീകരണ�ിന് മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറായി�േ�ാ;

(എ) �റവില�ാട്  സയൻസി�ി�െട �ാരംഭ
�വർ�നം �ട�ിയ 2014-15 കാലഘ��ിൽ

മാ�ർ പ്ളാൻ ത�ാറാ�ിയി�െ��ി�ം നിർ�ാ
ണ�വർ�ന�ൾ മാ�ർ�ാൻ
അ�സരി�ായി��ി�. ആയതിനാൽ ഇേ�ാ��
നിർ�ിതികൾ�� സരി�ം ഭാവിയിെല വികസന
സാധ�തകൾ �ൻ��ി ക�ം മാ�ർ �ാൻ
���� നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.

(ബി)

2014-ൽ നിർ�ാണം ആരംഭി� പ�തി�െട
�ർ�ീകരണ�ിൽ േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�േമാ; ഇത്
പരിഹരി��തിനായി മ�ിതലേയാഗ�ൾ �ടി
എ��ി�� തീ�മാന�ൾ നിർ�ാണ
ഏജൻസികൾ പാലി��തിൽ
വി�വ��ിയതിെ� കാരണം പരിേശാധി�േമാ;
ഇവ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
അറിയി�േമാ; ;

(ബി) 2014-ൽ നിർ�ാണം ആരംഭി� പ�തി�െട
�ർ�ീകരണ�ി ��ായ കാലതാമസ�ിന്

വിവിധ കാരണ���്. ഇത് പരിഹരി��
തിനായി പല തല�ളി�ം േയാഗ�ൾ
�ടിയി�െ��ി�ം �� �ൾ �ർ�മായി
പരിഹരി�വാൻ സാധി�ി�ി�. മ�ിതല

േയാഗ��ം �ാപന�ിെ� ഗേവണിംഗ്
േബാഡി തെ��ം പല നിർേ�ശ�ൾ
നൽ�ക��ായി എ�ി�ം ആയത് ശരിയായി
നട�ിലാ��തിൽ സയൻസ്  ആ�് െടേ�ാളജി
മ�സിയ�ിേ��ം വിവിധ നിർ�ാണ
ഏജൻസിക�േട�ം ഭാഗ�് വീ� വ�ി��്. ഈ
പ�തി�െട നിർ�ാണ �വർ�ന �ൾ�്
സാേ�തികാ�മതി നൽ��തിനായി
28.07.2021-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 970/2021/
ഉ.വി.വ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം സാേ�തിക
ക�ി�ി �നഃസംഘടി�ി �ി��്. ഈ
ക�ി�ിയിേല�് െപാ�മരാമ�് വ��ി�ളള
സാേ�തിക വിദ�െര ഉൾെ���� നടപടി
മ�സിയം തല�ിൽ �േരാഗമി�വ��.

(സി) സയൻസ്  സി�ി�് േക� - സം�ാന

സർ�ാ�കൾ എ� േകാടി �പ വീതം
അ�വദി� എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;
പ�തി�േവ�ി േക�സർ�ാർ �ഖ�ാപി�

(സി) സയൻസ്  സി�ി�േവ�ി 2012-2013
സാ��ിക വർഷം �തൽ നാളി� വെര
സം�ാന സർ�ാർ 99.75 േകാടി �പ
വകയി��ിെയ�ി�ം അതിൽ 36 േകാടി
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അ�ത് േകാടി എേ�ാൾ ലഭ�മാ�െമ�്
അറി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(���ാ� േകാടി) �പ മാ�മാണ് െചലവഴി�ത്.
സയൻസ്  സി�ി�െട ഭാഗമായി ക�ാ�സിൽ
േക� -സം�ാന സർ�ാ�ക�െട �ല�
പ�ാളി� േ�ാ� �ടി നിർ�ി�� സയൻസ്
െസ�റിനായി േക�സർ�ാർ 7.25 േകാടി �പ
അ�വദി�ി��്. ഈ പ�തി�േവ�ി േക�
സർ�ാർ അ�ത് േകാടി �ഖ�ാപി�തായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(ഡി)

വിവിധ വ��കൾ ത�ിൽ ഏേകാപനമി�ാ��ം
സാേ�തിക ����ം നിലനിൽ�� എ�
മ�ിതലേയാഗ�ിെല കെ��ലിെന �ടർ�്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;
നിലവി�� െട�ി�ൽ ക�ി�ി
�നഃസംഘടി�ി�േമാ; എ�ിൽ �തിയ
െട�ി�ൽ ക�ി�ി�െട വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാ�യം സയൻസ്  സി�ി�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�മായി ബ�െ��് വിവിധ വ��കൾ
ത�ിൽ നിലനി�ി�� ഏേകാപനം ഇ�ാ�,
സാേ�തിക ���ൾ എ�ിവ ചർ�
െച��തി�ം, നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി���തി�മായി �ൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് മ�ി�െട േന�ത��ിൽ 11.12.2020-ൽ
ബ�െ��വ�മായി ഒ� േയാഗം േച�ക�ം
അടിയ�ിരമായി പ�തി �ർ�ികരി�വാ�ളള

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച�.
(അ�ബ�ം I) �ടാെത േകാ�യം സയൻസ്
സി�ി�െട നിർ�ാണ �വർ�ന �ൾ�്
സാേ�തികാ�മതി നൽ��തിനായി; �ൻപ്
�പീകരി�ി�� ക�ി�ി, 28.07.2021-െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 970/2021/ഉ.വി.വ ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം �നഃസംഘടി�ി��രവായി��്.
ക�ി�ി�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി II
ആയി േചർ�ിരി��.

(ഇ)
ൈമേ�ാ േകാൺ�ീ�ിംഗ് സംബ�ി��

അ�ിമ തീ�മാനം സർ�ാർ
ൈകെ�ാ�ി�ിേ�ാ; എ�ിൽ ഇെത�ിെന
പരിഹരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;
�ട�ി�ിട�� നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ

�നരാരംഭി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിവരി�ാേമാ;

(ഇ) ൈമേ�ാ േകാൺ�ീ�ിംഗ്
�ർ�ികരി��തിനായി�ളള നിർേ�ശ�ൾ
സാേ�തിക ക�ി�ി പരിേശാധി�  ്ന�� �റ�്
അ�ിമതീ�മാനം ൈകെ�ാള��താണ്. �ൻപ്
�ട�ക�ം �ട�ി�ിട�ക�മായി�� ���ി

കൾ എ�ാം തെ� �നഃരാരംഭി���ം
�ർ�ീകരി�വാ ��ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

(എഫ്)

സയൻസ്  സി�ി�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�വാൻ ഇനി�ം എ�േകാടി �പ
േവ�ി വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഈ �ക
എ�ര�ിൽ കെ��െമ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) സയൻസ്  സി�ി�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�വാൻ നട�് സാ��ിക വർഷം
വകയി� �ിയി�ളള 10 േകാടി� �റേമ
ഏകേദശം 45 േകാടി �പേയാളം ഇനി�ം
േവ�ിവ�ം. ഈ �ക അ�� സാ��ിക

വർഷെ� പ�തി വിഹിത�ിൽ

ഉൾെ�ാളളി�വാനായി സം�ാന ആ��ണ

േബാർഡിന് അേപ� സമർ�ി�ി��്.

(ജി) േകരളാ സയൻസ്  സി�ി പ�തി�് ഇനി
സം�ാന സർ�ാർ മാ�ിെവ��

(ജി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി�െട

അടി�ാന�ിൽ പ�തി �ക ലഭ�മാ��തിന�
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�കെയ�യായിരി�ം എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;
പ�തി �ർ�ീകരി�  ്എ�് ഉദ്ഘാടനം
െച�െമ�് െവളിെ���േമാ?

സരി�  ്ര�് െകാ��ി�ളളിൽ പ�തി
�ർ�ീകരി�  ്െപാ�ജന� ൾ�ായി �റ�
െകാ��ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


