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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 636 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ത�ാൻെക�് മിനി ൈവദ�ത പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) �ത�ാൻെക�് മിനി ൈവദ�ത പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;
(എ) �ത�ാൻെക�് െച�കിട ജലൈവദ�ത

പ�തി�െട (3x8 MW) നിർ�ാണ ���ികൾ

ഏെ���ി��ത് �ീ.ശരവണ എ�ിനീയറിംഗ്

ഭവാനി –ഹ�നാ ൻ   ഷയാ�് കൺേസാർഷ�ം

ആണ്. ചീഫ് എ�ിനീയർ 18.08.2015-ന് ഒ�വ�

ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ എ�ിെമ�ിെ�

േകാൺ�ാ�് �ക 81,80,01,000/- �പ ആണ്

എ�ിെമ�് �കാരം ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ

���ി�െട കാലാവധി 18 മാസമാണ്. ഈ
കാലാവധി 03.08.2016-ന് അവസാനി�. പല

സാേ�തിക കാരണ�ളാ�ം ഈ എ�ിെമ�ിെ�

കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി��്. ആദ�ം 22.09.2017
വെര�ം പി�ീട്  31.12.2018 വെര�ം കാലാവധി

നീ�ി നൽകി. അതി� േശഷം േകരള�ി��ായ

അതിതീ�മായ െവ�െ�ാ�ം കാരണം കാലാവധി

31.03.2020 വെര നീ�ി നൽകി. �ടർ�് ���ിയ

െഷഡ�ൾ  േകാൺ�ാ�ർ തരിക�ം എ�ിെമ�്

കാലാവധി 31.08.2021 വെര പിഴേയാ��ടി നീ�ി

നൽ�ക�ം െച�. ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ

���ികൾ �തഗതിയിൽ �ർ�ീകരി�ാനായി

��ാമെ� foreign consignment െ� െട�ിംഗ്

ഡിസംബർ 7,9,10 തീയതികളിൽ ൈചനയി��

ഹ�നാൻ ഷേയാണിെ� ഫാ�റിയിൽ നട�ക�ം

ഈ െട�ിംഗ് KSEBL എ�ിനീയർമാർ വീഡിേയാ

േകാ ൺഫറൻസ്  വഴി സാ��ം വഹി�ക�ം െച�.
��ാമെ� consignment ൈചനയിൽ നി�്

അയ�വാ�� അ�വാദം 08.01.2021-ന്
KSEBL നൽകി. 08.01.2021-ന് material dispatch
clearance നൽകിയി�് േപാ�ം, ��ാമെ�

consignment ൈചനയിൽ നി�ം അയ�വാ��

നടപടി കരാ�കാരനായ M/s.SSEB �ട�ിയി�ി�.
എ�ാൽ േകാൺ�ാ�് കാലാവധി� േശഷ��

അധിക �ക (price escalation) േനടിെയ��ാൻ
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േവ�ി M/s.SSEB ബ�മാനെ�� േകരള

ൈഹേ�ാടതിയിൽ Writ Petition (Civil
No.10747/2021) ഏ�ിൽ 2021-ന് ഫയൽ െച�.
ആയതിനാൽ േകാൺ �ാ��മായി negotiation
നട�ി അഡ�ാൻസ്  നൽ�കയാെണ�ിൽ ഒ�

െമഷീൻ �ർ�മായി import െച�് ക�ീഷൻ െച�്

തരാ�� സ�തം 14.08.2021-െല ക�ി�െട

േകാൺ �ാ�ർ അറിയി�ി��്. 4 േകാടി �പ േകാ

ൺ�ാ�ർ�് നൽ��തി�േവ�ി�� നിയമ

പരിേശാധന�ം, സാ��ിക പരിേശാധന�ം

�ർ�ിയായി��്.

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ്

�ത�ാൻെക�് മിനി ൈവദ�ത പ�തി�െട

ഭാഗമായി നട�ിലാ��െത�ം എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തിയാണ് ഇവിെട നി�ം ഉ�ാദി�ി�വാൻ

ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാൺ�ാ�് �ക ആെക 189.84 േകാടി �പ .
(സിവിൽ - 108.04 േകാടി �പ , ഇലേ�ാ

െമ�ാനി�ൽ - 81.8 േകാടി �പ) ഈ പ�തിയിൽ

നി�് 24 MW ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�വാൻ

ഉേ�ശി�� (3x8 MW).

(സി)

പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം സിവിൽ,
െമ�ാനി�ൽ, ഇല�ി�ൽ ���ികളാണ്

നട��െത�ം ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപൻേ�ാ�് �ാപി�ൽ , ടണൽ �ാപി�ൽ

,ഇ ൻേട�് േഗ�് �ാപി�ൽ, പവർ ഹൗസ്

നിർ�ാണം, െച�് ഡാം നിർ�ാണം �ട�ിയ

പണികളാണ് സിവിൽ ���ികളിൽ

ഉൾെ���ത്. കൺേ�ാൾ �ം, സ�ി� ് യാർഡ് , EOT
െ�യിൻ, �ാൻസ്   േഫാർമർ, എർ�്മാ�്

ഡിൈസ ൻ & �ാപി�ൽ �ട�ിയ പണികളാണ്

ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികളിൽ

ഉൾെ���ത്. ടർൈബൻ, ജനേറ�ർ,, ഗവർണർ

ഡിൈസ�ം �ാപി��ം �ട�ിയ പണികളാണ്

ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികളിൽ

ഉൾെ���ത്. സിവിൽ വർ�് 98.75% പണികൾ

�ർ�ീകരി�. ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ

���ികളിൽ ��ാമെ� കൺൈസൺെമൻറ്

(റ�ർ, േ��ർ, േറാ�ാർ) import െച�ാ��്.
86.61% ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ

�ർ�ിയായി��്

(ഡി)
ഇവയിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ

�ർ�ീകരി�െവ�ം �ർ�ീകരി�ാ�

���ികൾ എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സിവിൽ വർ�് 98.75% പണികൾ �ർ�ീകരി�.
ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികളിൽ ��ാമെ�

കൺൈസൺെമൻറ്  (റ�ർ, േ��ർ, േറാ�ാർ)
import െച�ാ��്. 86.61% ഇലേ�ാ

െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ �ർ�ിയായി��്

(ഇ) �ത�ാൻെക�് മിനി ൈവദ�ത പ�തി എേ�ാൾ

ക�ീഷൻ െച�ാൻ സാധി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഇ)
31.05.2022- ൽ ക�ീഷൻ െച�ാൻ ല��മി��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


