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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 115 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ കരാർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി
��മാ��ാ�ിയ കരാറിെല �ധാന വ�വ�കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ; കരാർ
�കാരം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാൻ അദാനി
ക�നി�് സാധി�ി�േ�ാ;

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി
��മാ��ാ�ിയ കരാറിെല കൺസഷണയർ
പാലിേ�� �ധാന വ�വ�കൾ �വെട
േചർ��. ആദ�ഘ� നിർ�ാണ കാലയളവായ
നാ�വർഷം (1460 ദിന�ൾ) ഉൾെ�െട 40
വർഷമാണ് കരാർ കാലയളവ്. കരാറിൽ
നി�ർഷി�ി�ളള �കാരം വിവിധ ഘ��ളി�െട
ഇൻ�ാ��്ചർ സൗകര���െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി �റ�ഖ �വർ�ന�ം പരിപാലന�ം
നട�ി, കരാർ കാലയളവി�േശഷം, �റ�ഖം
സർ�ാരിന് ൈകമാറണെമ�ാണ് കരാർ വ�വ�.
പ�തി നിർ�ാണം ൈവ�കയാെണ�ിൽ,
�ർ�ീകരണ�ിനായി 90 ദിവസെ� േ�സ്
പിരിയ�ം, 180 ദിവസം പിഴേയാ� �ടി�ം അധിക
സമയം നൽകാ�ം വ�വ���്. 2015
ഡിസംബർ 5 ന് നിർ�ാണം ആരംഭി� വിഴി�ം

�റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ 2019 ഡിസംബർ 3 ന് �ർ�ീകരി

േ��തായി��. എ�ാൽ �റ�ഖ നിർ�ാണ
�ിനാവശ�മായ പാറ സമയബ�ിതമായി

ലഭ�മാ�വാൻ കരാർ ക�നി�് കഴിയാെത വ�
സാഹചര��ിൽ നിർ�ായക ഘടകമായ
�ലി��ിെ� നിർ�ാണം ൈവ�ക�ം, അ��ലം
നി�ിത തീയതി��ിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ�വാൻ അദാനി ക�നി�്
സാധി�ി�ി�. പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ� പ�ം ആദ�െ�

90 ദിവസ�ൾ (Grace Period) പിഴ
ഈടാ�ാെത�ം �ടർ�� ക�ർ പീരിയഡിൽ 12
ല�ം �പ �തിദിനം പിഴേയാ��ടി�ം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ാ� �താണ്. പിഴ
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ഈടാ��തിന് േനാ�ീസ്  നൽകിയിതിെന�ടർ�്
നിർ�ാണ ക�നി കരാറിൽ വ�വ� െച�ത്
�കാരം ആർബിേ�ഷെന സമീപി�ിരി�കയാണ്.
ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ ആവശ�മായ �ടർനടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ആർബിേ�ഷൻ �ലം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ തട�െ���ി� എ�് ഉറ�്
വ��ിയി��്.

(ബി)

��ത കരാർ �കാരം പ�തി ഏത് വർഷം
�ർ�ീകരി�ം എ�ാണ് അദാനി ��് ഉറ�്
നൽകിയി��ത്;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി
��മാ��ാ�ിയ കരാറിെല കൺസഷണയർ
പാലിേ�� �ധാന വ�വ�കൾ �വെട
േചർ��. ആദ�ഘ� നിർ�ാണ കാലയളവായ
നാ�വർഷം (1460 ദിന�ൾ) ഉൾെ�െട 40
വർഷമാണ് കരാർ കാലയളവ്. കരാറിൽ
നി�ർഷി�ി�ളള �കാരം വിവിധ ഘ��ളി�െട
ഇൻ�ാ��്ചർ സൗകര���െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി �റ�ഖ �വർ�ന�ം പരിപാലന�ം
നട�ി, കരാർ കാലയളവി�േശഷം, �റ�ഖം
സർ�ാരിന് ൈകമാറണെമ�ാണ് കരാർ വ�വ�.
പ�തി നിർ�ാണം ൈവ�കയാെണ�ിൽ,
�ർ�ീകരണ�ിനായി 90 ദിവസെ� േ�സ്
പിരിയ�ം, 180 ദിവസം പിഴേയാ� �ടി�ം അധിക
സമയം നൽകാ�ം വ�വ���്. 2015
ഡിസംബർ 5 ന് നിർ�ാണം ആരംഭി� വിഴി�ം

�റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ 2019 ഡിസംബർ 3 ന് �ർ�ീകരി

േ��തായി��. എ�ാൽ �റ�ഖ നിർ�ാണ
�ിനാവശ�മായ പാറ സമയബ�ിതമായി

ലഭ�മാ�വാൻ കരാർ ക�നി�് കഴിയാെത വ�
സാഹചര��ിൽ നിർ�ായക ഘടകമായ
�ലി��ിെ� നിർ�ാണം ൈവ�ക�ം, അ��ലം
നി�ിത തീയതി��ിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ�വാൻ അദാനി ക�നി�്
സാധി�ി�ി�. പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ� പ�ം ആദ�െ�

90 ദിവസ�ൾ (Grace Period) പിഴ
ഈടാ�ാെത�ം �ടർ�� ക�ർ പീരിയഡിൽ 12
ല�ം �പ �തിദിനം പിഴേയാ��ടി�ം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ാ� �താണ്. പിഴ
ഈടാ��തിന് േനാ�ീസ്  നൽകിയിതിെന�ടർ�്
നിർ�ാണ ക�നി കരാറിൽ വ�വ� െച�ത്
�കാരം ആർബിേ�ഷെന സമീപി�ിരി�കയാണ്.
ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ ആവശ�മായ �ടർനടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ആർബിേ�ഷൻ �ലം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ തട�െ���ി� എ�് ഉറ�്
വ��ിയി��്.
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(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ� പ�ം ഇ�
സംബ�ി� കരാറിെല വ�വ�കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി
��മാ��ാ�ിയ കരാറിെല കൺസഷണയർ
പാലിേ�� �ധാന വ�വ�കൾ �വെട
േചർ��. ആദ�ഘ� നിർ�ാണ കാലയളവായ
നാ�വർഷം (1460 ദിന�ൾ) ഉൾെ�െട 40
വർഷമാണ് കരാർ കാലയളവ്. കരാറിൽ
നി�ർഷി�ി�ളള �കാരം വിവിധ ഘ��ളി�െട
ഇൻ�ാ��്ചർ സൗകര���െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി �റ�ഖ �വർ�ന�ം പരിപാലന�ം
നട�ി, കരാർ കാലയളവി�േശഷം, �റ�ഖം
സർ�ാരിന് ൈകമാറണെമ�ാണ് കരാർ വ�വ�.
പ�തി നിർ�ാണം ൈവ�കയാെണ�ിൽ,
�ർ�ീകരണ�ിനായി 90 ദിവസെ� േ�സ്
പിരിയ�ം, 180 ദിവസം പിഴേയാ� �ടി�ം അധിക
സമയം നൽകാ�ം വ�വ���്. 2015
ഡിസംബർ 5 ന് നിർ�ാണം ആരംഭി� വിഴി�ം

�റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ 2019 ഡിസംബർ 3 ന് �ർ�ീകരി

േ��തായി��. എ�ാൽ �റ�ഖ നിർ�ാണ
�ിനാവശ�മായ പാറ സമയബ�ിതമായി

ലഭ�മാ�വാൻ കരാർ ക�നി�് കഴിയാെത വ�
സാഹചര��ിൽ നിർ�ായക ഘടകമായ
�ലി��ിെ� നിർ�ാണം ൈവ�ക�ം, അ��ലം
നി�ിത തീയതി��ിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ�വാൻ അദാനി ക�നി�്
സാധി�ി�ി�. പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ� പ�ം ആദ�െ�

90 ദിവസ�ൾ (Grace Period) പിഴ
ഈടാ�ാെത�ം �ടർ�� ക�ർ പീരിയഡിൽ 12
ല�ം �പ �തിദിനം പിഴേയാ��ടി�ം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ാ� �താണ്. പിഴ
ഈടാ��തിന് േനാ�ീസ്  നൽകിയിതിെന�ടർ�്
നിർ�ാണ ക�നി കരാറിൽ വ�വ� െച�ത്
�കാരം ആർബിേ�ഷെന സമീപി�ിരി�കയാണ്.
ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ ആവശ�മായ �ടർനടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ആർബിേ�ഷൻ �ലം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ തട�െ���ി� എ�് ഉറ�്
വ��ിയി��്.

(ഡി)

പ�തി�െട �വർ�നം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ�
നിർേ�ശ�ളാണ് നൽകിയിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ധാന ഘടകമായ �ലി��് നിർ�ാണ�ിൽ വ�
കാലതാമസം കാരണമാണ് നി�ിത
തീയതി��ിൽ േ�ാജ�് �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി�ാെത വ�ി��ത്. കരാറിെല വ�വ�കൾ

�കാരം എ��ം േവഗ�ിൽ േ�ാജ�്
�ർ�ീകരി�ാൻ സർ�ാർ ആവശ�മായ

നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


