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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 449 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം, സർ�ീസ്
െപൻഷൻകാർ�മായി ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി�
ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്  പ�തി നാളി�വെര
നട�ാ�ാൻ കഴിയാതി��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 24.04.2017 -െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (പി)
നം.54/2017/ധന �കാരം സം�ാന സർ�ാർ
ജീവന�ാർ, െപൻഷൻകാർ, ��ംബെപൻഷൻകാർ
എ�ിവർ�് ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
നട�ിലാ��തിന് അ�മതി നൽകി
ഉ�രവായി��. െമഡിെസപ് പ�തി�െട
�ാരംഭഘ��ിൽ, െടൻഡർ നടപടികളി�െട
െതരെ���െ�� റിലയൻസ്  ജനറൽ
ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി ലിമി�ഡ്  �ഖാ�ിരം
01.08.2019 �തൽ െമഡിെസപ് പ�തി
നട�ിലാ��തിനായി, 15.07.2019 -െല
സ.ഉ(പി)നം.87/2019/ധന സർ�ാർ ഉ�രവ്

�കാരം തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകി
ഉ�രവാെയ�ി�ം ആർ.എഫ്.പി. (REQUEST
FOR PROPOSAL) യിൽ വ�വ� െച�ി��
എംപാനൽെമ�് മാനദ��ൾ പാലി��തിൽ
വീ� വ��ിയ സാഹചര��ിൽ ��ത ക�നി�്
നൽകിയ അവാർഡ്  ഓഫ് േകാൺ�ാ�് റ�്
െച�ി��. �ടർ�് 15.07.2019 െല
സ.ഉ(പി)നം.87/2019/ധന ഉ�രവ് �കാരം
�സി�ീകരി� െമഡി�ൽ/സർജി�ൽ
ചികി�ാനിര�കൾ പരി�രി��തിനാ��
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ���ിയ
Request For Proposal (RFP) 15.10.2020 -ൽ
�സി�ീകരി�ക�ം റീ-െടൻഡർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ക�ം െച�. റീ-െടൻഡറിൽ പെ���
ഇൻ�റൻസ്  ക�നിക�െട സാേ�തിക ബി�കൾ
(technical bids) Technical Evaluation Committee
പരിേശാധി�  ്അംഗീകരി�ി��. എ�ാൽ
ആർ.എഫ്.പി. (REQUEST FOR PROPOSAL)
-ൽ വ�വ� െച�ി�� എംപാനൽെമ�്
മാനദ��ൾ പാലി��തിൽ വീ� വ���
ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നികെള െപാ�താൽപര�ം
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സംര�ി��തിനായി പ�തി�െട െടൻഡർ
നടപടികളിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ാ��താണ് എ�
അഡ�േ��് ജനറൽ േകരള നൽകിയ
നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട ഉ�രവ് �കാരം 15.10.2020 -ൽ
�സി�ീകരി� ആർ.എഫ്.പി. (REQUEST FOR
PROPOSAL) റ�ാ�ക�ം അഡ�േ��് ജനറൽ
േകരള നൽകിയ നിയേമാപേദശ�ിെ�

അടി�ാന�ി�� നിബ�നകൾ ��ിേചർ�ം
െമഡി�ൽ എ�്െപർ�് ക�ി�ി സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിൽ ശിപാർശ െച� ചികി�ാ നിര�കൾ
ഉൾെ���ക�ം െച�െകാ�� ���ിയ
Request For Proposal (RFP) 22.01.2021-ൽ
�സി�ീകരി�ക�ം റീ-െടൻഡർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ക�ം െച�. റീ-െടൻഡർ നടപടികളിൽ
പെ��� നാല് ഇൻ�റൻസ്  ക�നിക�േട�ം
സാേ�തിക ബി�കൾ (technical bids) Technical
Evaluation Committee പരിേശാധി�്
അംഗീകരി�ി��െവ�ി�ം അഡ�േ��് ജനറൽ
േകരള�െട നിയേമാപേദശ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ Request For Proposal
(RFP)യിൽ ഉൾെ���ിയ �േത�ക
നിബ�നെ�തിെര (Special Clause) റിലയൻസ്
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ്  ക�നി ബ�.
ൈഹേ�ാടതി�് �ൻപാെക റി�് െപ�ീഷൻ
(WP(C)2938/2021)ഫയൽ െച�ക��ായി.
ആയത് ത�ി�ള� െകാ�് വിധി വ�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ ധനകാര� ബിഡ്  07.04.2021-ൽ
�റ�് Oriental Insurance Company െയ L1
ആയി െതെര���ി��. എ�ാൽ ടി
വിധിെ�തിെര റിലയൻസ്  ക�നി ബ�.
ൈഹേ�ാടതിയിൽ അ�ീൽ
(WA.No.615/2021)ഫയൽ െച�ക�ം
ആയതിേ��� ഇട�ാല ഉ�രവ് �കാരം
അ�ീലിേ��� അ�ിമ വിധി�് വിേധയമായി
മാ�േമ െടൻഡർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

പാ�� എ�് ടി ഉ�രവിൽ വ�വ� െച�ി��
സാഹചര��ിൽ L1 ക�നിെയ ഔേദ�ാഗികമായി
�ഖ�ാപി�വാൻ അഡ�േ��് ജനറലിെ�
നിയേമാപേദശം േതേട�ി വ�. ഇ�ര�ി��

േകാടതി വ�വഹാര�ളിൽ െ��തിനാലാണ് പ�തി
നാളി�വെര നട�ിലാ�ാൻ കഴിയാെത േപായത്.

(ബി) 2021-ൽ തെ� ഈ പ�തി ആരംഭി�ാൻ

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ���ിയ Request For Proposal (RFP)
22.01.2021-ൽ �സി�ീകരി�ക�ം Oriental
Insurance Company Ltd -െന 07.04.2021 െല
ധനകാര� ബിഡി�െട െതെര���ക�ം
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06.08.2021 -ൽ Award of Contract നൽ�ക�ം
ഉ�ായി. ടി പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��െട

ര�ാം ഘ� വിവരേശഖരണ�ം ഒ�ാം ഘ�
വിവരേശഖരണ�ിെ� �ടർ �വർ�ന��ം

ഏേകാപി�ി��തി�മായി വ��് തല�ിൽ

േനാഡൽ ഓഫീസർമാെര നി�യി�വാ�ം
അവ�െട �ർണവിവര�ൾ അടിയ�ിരമായി
ലഭ�മാ�വാ��� നിർേ�ശ�ൾ എ�ാ
വ��കളിേല�ം ൈകമാറിയി��്. �ടാെത
Oriental Insurance ക�നി�മായി പ�തി
നട�ി�മായി ബ�െ�� ചർ�കൾ �േരാഗമി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


