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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 399 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡിന് ��തൽ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്  

�ീ. െക. രാജൻ
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡ്  വഴി എ� േ�ാജ�കൾ
നട�ാ�ിയി�െ��ം േബാർഡിന് എ� �പ
ബജ�് വിഹിതമായി നൽകിയി�െ��ം ഇതിൽ
എ� �പ െചലവഴി�ി�െ���� വിശദാംശം
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ;

(എ) 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിന് അ�വദി� നൽകിയ പ�തിക�െട
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

1) െകാ�ം ജി�യിെല കരീ�യിൽ �ർ�ല/താ�
വ�മാന വിഭാഗ�ാർ�� ഭവന പ�തി.

2) ഇ��ി ജി�യിെല പീ�േമ�ിൽ �ർ�ല/താ�
വ�മാന വിഭാഗ�ാർ�� ഭവന പ�തി.

3) വർ�ിംഗ് വിമൻസ്  േഹാ�ൽ, റാ�ി,
പ�നംതി�.

4) ക�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആശ�ാസ്

വാടക വീട്  പ�തി

സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡ്  വഴി
നട�ിലാ�ിയ േ�ാജ�ക�െട�ം, ആയതിന്

അ�വദി� ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിെ��ം, ആയത്

െചലവഴി�തിെ��ം വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

2022-23 ബഡ്ജ�ിൽ സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിന് അ�വദി� നൽകിയ പ�തിക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ�� 

1)��ർ ജി�യിൽ �ള���കാവിൽ �ർ�ല/
താ� വ�മാന വിഭാഗ�ാർ� േവ�ിയി�� ഭവന
പ�തി�് 950 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകി.

2) േകാ�യം സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
ആശ�ാസ്  വാടക വീട്  പ�തി�് 800 ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകി.
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3) പ�നംതി� ജി�യിൽ േകാ�ി െമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ ആശ�ാസ്  വാടക വീട്  പ�തി�് 700
ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകി.

4) ക�ർ ജി�യിൽ മ��രിൽ വർ�ിംഗ് വിമൻസ്
േഹാ�ൽ പ�തി�് 563 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകി.

(ബി)

ജീവന�ാ�െട�ം െപൻഷൻകാ�െട�ം
ആ��ല��ൾ േപാ�ം ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിന് വിതരണം െച�ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാെയ�ം

ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡ്  വഴി �ർ�ലവിഭാഗ�ാർ�് േവ�ി
നട�ിലാ�ിയ ൈമ�ി ഭവന വാ�ാ പ�തി
സർ�ാർ എ�തിത�ിയ വകയി�ം ൈമ�ി ഭവന
വാ�ാ പലിശ സ�ിഡിയായി അ�വദി� വകയിൽ
സർ�ാർ േബാർഡിന് 283.16 േകാടി �പ
അ�വദിേ��താെണ�് ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡ്  നിേയാഗി� ചാർേ�ർഡ്  അ�ൗ��്
കെ��ക��ായി. ഇേത �ടർ�് 40 േകാടി �പ
ഇതിനകം സർ�ാർ അ�വദി�് നൽ�ക�ം
െച�ി��്. സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിെ� നിലവിെല സാ��ിക �തിസ�ി

തരണം െച��തിന് �തിയ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവരികയാണ്. ഇത�സരി�് തനത്
നിർ�ാണ പ�തികൾ�ായി 41 േകാടി �പ
േവ�ിവ�ം. �തിയ വാ�ാ പ�തി �ടി
നട�ിലാ�ിയാൽ മാ�േമ ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിന് സാ��ിക �തിസ�ിയിൽ നി�ം
കരകയറാൻ സാധി�ക�� എ�ത് പരിഗണി�്
സർ�ാർ ജീവന�ാർ� േവ�ി�� ഒ� �തിയ
വാ�ാ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി���്. �ടാെത ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിന് സർ�ാരിെല വിവിധ വ��കൾ
വാടകയിന�ിൽ നൽകാ�� �ടി�ിക �ക
േബാർഡിേല�് അട�ി�ാ�� നടപടി�ം
സ�ീകരി� വ��. സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡ്  നട�ാ�ിയ ഭവന പ�തിക�മായി
ബ�െ��് �ർബല വിഭാഗ�ാ�െട �ടി�ിക
സർ�ാർ എ�തി��ിയ വകയിൽ ഭവന
നിർ�ാണ േബാർഡിന് നൽേക� �ക
അ�വദി�� വിഷയം സംബ�ി�് ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ ഒ� േയാഗം
���തി�ം തീ�മാനി�ി��്. 

(സി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന്
േബാർഡിന് ��തൽ പ�തികൾ ഏൽ�ി�്
നൽ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം സം�ാന ഭവന
നിർ�ാണ േബാർഡ്  നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��
�തിയ പ�തി െ�ാേ�ാസ�കൾ ലഭ�മാ�� �റ�്
ആയവ സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെ�
അംഗീകാരേ�ാെട അതത് വർഷെ� ബജ�്
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�ഖ�ാപന�ളിൽ ഉൾെ���� കാര�ം
പരിഗണി��താണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


