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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 407 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ കരാർ ലംഘന�ിേ�ൽ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

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

(എ)

വിഴി�ം �റ�ഖ ആദ�ഘ� നിർ�ാണ കാലയളവ്
�ർ�ിയായി ഒ�ര വർഷം കഴി�ി�ം ആദ�ഘ�

നിർ�ാണം �ർ�ിയാകാ� സാഹചര��ിൽ

കരാർ �കാരം ക�നിയിൽ നി�ം �തിദിനം
പ��് ല�ം �പ പിഴ ഈടാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി
ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയ കൺസഷൻ കരാറിെല
വ�വ�കൾ �കാരം, ആദ�ഘ� നിർ�ാണ
കാലയളവായ 4 വർഷം ഉൾെ�െട 40 വർഷമാണ്
കരാർ കാലയളവ്. 2019 ഡിസംബർ 3 ന്
ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ീകരിേ�� തായി��. പ�തി
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി �ാൻ
സാധി�ാ� പ�ം ആദ�െ� 90 ദിവസം പിഴ
ഈടാ�ാെത�ം, �ടർ�� ക�ർ പീരിയഡിൽ 12
ല�ം �പ �തിദിനം പിഴേയാ��ടി�ം, നിർ�ാണ
�വർ�നം �ർ�ീകരിേ��താെണ�ം

കരാറിൽ വ�വ� െച�ി��്. േ�യ്സ്  പീരിയഡ്
�ടാെത േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി�ല��ായ േദശീയ
േലാ�് ഡൗൺ കാരണം ന�മായ 34 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ �ടി അധികമായി നൽകാൻ സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ 90 ദിവസെ�
െ�യ്സ്  പീരിയഡ് , 34 ദിവസെ� േലാ�്
ഡൗൺ കാരണം ന�മായ െതാഴിൽ ദിന�ൾ �ടി
േചർ�തി�േശഷമാണ് പിഴ ഈടാേ��ത്.
കരാറിെല വ�വ�കൾ �കാരം പിഴ
ഈടാ��തി�� നടപടി�െട ഭാഗമായി കരാർ
ക�നി�് 2020 മാർ�  ്ര�ിന് േനാ�ീസ്
നൽകിയി��്.

(ബി) എ�ിൽ ഏത് തീയതി �തൽ പിഴ ഈടാ�ാനാണ്

തീ�മാനി�ിരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;
(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി

ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയ കൺസഷൻ കരാറിെല
വ�വ�കൾ �കാരം, ആദ�ഘ� നിർ�ാണ
കാലയളവായ 4 വർഷം ഉൾെ�െട 40 വർഷമാണ്
കരാർ കാലയളവ്. 2019 ഡിസംബർ 3 ന്
ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ീകരിേ�� തായി��. പ�തി
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സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി �ാൻ
സാധി�ാ� പ�ം ആദ�െ� 90 ദിവസം പിഴ
ഈടാ�ാെത�ം, �ടർ�� ക�ർ പീരിയഡിൽ 12
ല�ം �പ �തിദിനം പിഴേയാ��ടി�ം, നിർ�ാണ
�വർ�നം �ർ�ീകരിേ��താെണ�ം

കരാറിൽ വ�വ� െച�ി��്. േ�യ്സ്  പീരിയഡ്
�ടാെത േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി�ല��ായ േദശീയ
േലാ�് ഡൗൺ കാരണം ന�മായ 34 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ �ടി അധികമായി നൽകാൻ സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ 90 ദിവസെ�
െ�യ്സ്  പീരിയഡ് , 34 ദിവസെ� േലാ�്
ഡൗൺ കാരണം ന�മായ െതാഴിൽ ദിന�ൾ �ടി
േചർ�തി�േശഷമാണ് പിഴ ഈടാേ��ത്.
കരാറിെല വ�വ�കൾ �കാരം പിഴ
ഈടാ��തി�� നടപടി�െട ഭാഗമായി കരാർ
ക�നി�് 2020 മാർ�  ്ര�ിന് േനാ�ീസ്
നൽകിയി��്.

(സി)

കരാർ വ�വ�കൾ ലംഘി�തിെന�ടർ�്

അദാനി ക�നിെ�തിെര കരാർ �കാര�� നിയമ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ അവ
എ�ായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കരാർ വ�വ�യ�സരി�  ്2019 ഡിസംബർ -3 ന്
പ�തി �ർ�ിയാ�ാ�തിനാൽ കരാർ ലംഘനം
(Default) സംബ�ി�  ്2019 ഡിസംബർ - 4 �ം
ഡിസംബർ - 21 �ം കരാർ ക�നി�് േനാ�ീസ്
നൽ�ക�ം ക�ർ പീരീയഡി��ിൽ പ�തി
�ർ�ീകരി�ാൻ നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
െച�ി��. ഇതിെന �ടർ�് 2020 മാർ�  ്- 2 ന്
പിഴ ഈടാ��തിന് േനാ�ീസ്  നൽകി.

(ഡി) �� പരിഹാര�ി�� ആർബിേ�ഷൻ

നടപടികളിൽ ക�നി�െട�ം സർ�ാരിെ��ം
നിലപാ�കൾ എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) കരാറിെല വ�വ� �കാരം പിഴ ഈടാ��തിന്

നിർ�ാണ ക�നി�് േനാ�ീസ്  നൽകിയതിെന
�ടർ�് നിർ�ാണ ക�നി ആർബിേ�ഷെന

സമീപി�ിരി�കയാണ്. പ�തി
�ർ�ീകരണ�ിെ� നിർ�ാണ കാലയളവിെല
ഓഖി �ഴലി�ാ�്, കടൽേ�ാഭം, േകാവിഡ്
മഹാമാരി, �ളയം �ട�ിയ കാരണ�ൾ ഉ�യി�്
5 വർഷം നീ�ി നൽ�ണെമ ��ം 3855 േകാടി
�പ�െട െ�യി�ക�മാണ് നിർ�ാണ ക�നി
ആർബിേ�ഷനിൽ അേപ�ി �ി��ത്. ഓഖി
�ഴലി�ാ�ം കടൽേ�ാഭ�ം �ളയ സാധ�ത�ം
പ�തി നട�ി�ിന് വിഘാത�ൾ
��ി�ി�ിെ��ം േകാവിഡ്  മഹാമാരി �കാരം
ന�മായി�� െതാഴിൽ ദിന�ൾ �ടി ദീർഘി�ി�്
നൽകിയി�െ��ം, പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന്

വിഘാതമായി��ത് പ�തി�െട നിർ�ായക
ഘടകമായ �ലി��് നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായ

പാറ േശഖരി��തിൽ, ക�നി�െട ഭാഗ�
നി�� വീ�യാണ് കാരണമായി��െത�്
��ി�ാ�ി സർ�ാർ Defense and Counter Claim
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Statement ആർബിേ�ഷൻ പാനലിന് ��ിൽ
സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


