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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5698 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െമഡിെസ�് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനസർ�ാർ ജീവന�ാർ�ായി �ഖ�ാപി�

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻ�മായി ബ�െ�� വിഷയം

ൈഹേ�ാടതി അട��� േകാടതികളിൽ

എ�ിെ��വാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം

ഒഴിവാ�വാൻ കഴിയാ�തി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

(എ) െമഡിെസപ് പ�തി�െട �ാരംഭഘ��ിൽ

െടൻഡർ നടപടികളി�െട െതരെ���െ��

റിലയൻസ്  ജനറൽ ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി

ലിമി�ഡ്(RGICL) �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�ാൻ ��ത ക�നി�ായി�.
നിയമനടപടി�മ�ൾ ഒഴിവാ��തിനായി

സർ�ാർ നിര�രം റിലയൻസ്  ജനറൽ

ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി�മായി ക�ിടപാ�കൾ

നട�ിയി��െവ�ി�ം നിലവാരമി�ാ�

ആ�പ�ികെള ഉൾെ���ിെകാ�് ആർ.എഫ്.പി

-യിെല ച��ൾ�് വി��മായി േഹാ�ി�ൽ

എംപാനൽെമൻറ്  ലി�് ഹാജരാ�ിയതിനാൽ,
RGICL ക�നി�് നൽകിയ Award of Contract
റ�ാ�ി ടി ക�നിെയ പ�തി നട�ി�ിൽ നി�ം

ഒഴിവാ�ിയി��. പി�ീട്  ആേരാഗ� രംഗെ�

വിദഗ്ധെര ഉൾെ���ി സ ർ�ാർ �പീകരി�

െമഡി�ൽ എ�്െപർ�് ക�ി�ി, പ�തി�െട

ചികി�ാ നിര�കൾ പരി�രി� റിേ�ാർ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ���ിയ Request For Proposal
(RFP) 15.10.2020 -ൽ �സി�ീകരി�  ്റീ-െടൻഡർ

�ണി�ി��െവ�ി�ം കരാർ ലംഘി� ക�നികെള

െപാ�താ�ര�സംര�ണാർ�ം, പ�തിയിൽ നി�്

മാ�ി നിർ�ാ��താണ് എ� Advocate General
േകരള�െട നിയേമാപേദശ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ �േത�ക clause �ടി

ഉൾെ���ിെകാ�് RFP പരി�രി�  ്പഴയ

െടൻഡർ റ�ാ�ി 22.01.2021 -ൽ �തിയ െട�ർ
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�ണി�ി��. േമൽ നിബ�ന(Special
Clause)�കാരം ഒഴിവാ�െ�� RGICL-െന �ടി

െടൻഡർ നടപടികളിൽ ഉൾെ���ണെമ�്

ആവശ�െ��െകാ�് ബ�.ൈഹേ�ാടതിയിൽ

റിലയൻസ്  ജനറൽ ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി

ലിമി�ഡ്(RGICL) Writ Petition (C)
No.2938/2021-N ഫയൽ െച�ി��. ടി േകസിെല

05.02.2021 െല ഇട�ാല ഉ�രവ് �കാരം RGICL
െന �ടി െടൻഡർ നടപടികളിൽ ഉൾെ���ി �ടർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��. എ�ാൽ RGICL-െ�

വാദ�ിൽ കഴ�ി� എ�് ബ�.ൈഹേ�ാടതി

കെ��ിയതിനാൽ 29.03.2021 -ൽ സർ�ാരിന്

അ��ലമായി േകസ്  വിധിയായി��. ടി

വിധിെ�തിെര RGICL Writ Appeal No.615-2021
ഫയൽ െച�ക�ം ആയതിേ��� 08.04.2021
-െല ഇട�ാല ഉ�രവ് �കാരം അ�ീലിേ���

അ�ിമ വിധി�് വിേധയമായി മാ�േമ െടൻഡർ

നടപടികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ പാ�� എ�്

വ�വ� െച�ിരി�� സാഹചര��ിൽ ടി

അ�ീലിെനതിെര നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. എ�ാൽ പ�തി നട�ിലാ��തിന് േ�

ഇ� എ� അഡ�േ��് ജനറൽ േകരള�േട�ം

നിയമ വ��ിേ��ം നിയേമാപേദശ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ 07.04.2021 െല ധനകാര�

ബിഡി�െട Oriental Insuranceക�നിെയ L1
ആയി െതെര���ക�ം 06.08.2021 -ൽ ടി

ക�നി�് Award of Contract നൽ�ക�ം

െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 2021-2022
സാ��ിക വർഷം തെ� പ�തി നട�ിൽ

വ��വാൻ ക�നി�മാ�� അ�ബ�

ചർ�കൾ �േരാഗമി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


