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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2110 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ� വ��ിൽ �തിയ ത�ികകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ിൽ �തിയ

ത�ികകൾ ��ി��തിന് 17.02.2021 െല

മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(എ) 17/02/2021-െല ബ�. മ�ിസഭാ തീ�മാന�കാരം

സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 52/2021/
ആ.�.വ തീയതി 19/02/2021 �കാരം

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ 1200-ഉം,
െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ 1299 -ഉം

(�ൻ പരിയാരം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല

�ാ�കെള ഏെ����തിനായി ക�രിെല

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ 772 വിവിധ

ത�ികകൾ ഉൾ�െട), ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴിൽ

300-ഉം, ആെക 2799 �തിയ ത�ികകൾ

ത���ിൽ ��ി�  ്ഉ�രവായി��്. ഈ
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�േറ�ിന് കീഴി�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിന് കീഴി�ം ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴി�ം

നാളി�വെര കാ�ഗറി തിരി�  ്��്ടി�

ത�ികക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1)
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 143/2021/ ആ �
വ തീയതി 03/08/2021 �കാരം ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�ർ�് കീഴിെല വിവിധ

ആ�പ�ികളിേല�ായി 204 �ാഫ് േന�സ് , 52
ഫർമസി�്, 42 േലാവർ ഡിവിഷൻ �ർ�്, 2
ഓഫീസ്  അെ�ൻഡ�് എ�ി�െന 300
ത�ികകൾ ��ി� ഉ�രവായി��്. ഈ
ത�ികകളിേല�് നിയമന�ിനായി േകരള പ�ിക്

സർ�ീസ്  ക�ീഷന് റിേ�ാർ�െച�ക�ം

െച�ി��്. 2) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

അ�വദി�ി�ളള 1299 ത�ികകളിൽ ഉൾെ���ി

തി�വന��രം എസ് .എ.�ി ആ�പ�ിയിൽ

പീഡിയാ�ിക് ഗാേ�ാഎ�േറാളജി വിഭാഗം

ആരംഭി��തിനായി ഒ� അസി��് െ�ാഫസർ

ഇൻ പീഡിയാ�ിക് ഗാേ�ാഎ�േറാളജി ത�ിക�ം

പ�ിക് െഹൽ�് െഡ�ി�ി വിഭാഗ�ിൽ ഒ�

അസി��് െ�ാഫസർ ത�ിക�ം ��ി�ി��്.
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അസി��് െ�ാഫസർ ഇൻ പീഡിയാ�ിക്

ഗാേ�ാഎ�േറാളജി ത�ിക�െട േയാഗ�ത�ം

നിയമനരീതി�ം നി�യി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ടി

ത�ികയിൽ േജാലി�മീകരണം �േഖന നിയമനം

നട�ിയി��്. പ�ിക് െഹൽ�് െഡ�ി�ി

വിഭാഗ�ിെല അസി��് െ�ാഫസർ

ത�ികയിൽ േകരള പ�ിക് സർവീസ്  ക�ീഷൻ

�േഖന നിയമനം നട�ിയി��്. �ൻ പരിയാരം

െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�ം അ�ബ�

�ാപന�ളിേല�ം വിവിധ ത�ികകളിൽ

ഉൾെ�� 772 �ിരം ജീവന�ാെര ആഗിരണം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 3)
ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴിെല േഹാമിേയാ�തിക്

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ സീനിയർ െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാ�െട 2 ത�ികക�ം, െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാ�െട 8 ത�ികക�ം, ലാബ്

െടക് നീഷ�ൻ, േന�ിങ്  ���്, ഫാർമസി�്

േ�ാർ കീ�ർ, ഇ സി ജി െടക് നീഷ�ൻ, ഇല�ീഷ�ൻ

കം �ംബർ, �മൺ ഹൗസ്  കീ�ർ എ�ിവ�െട

ഓേരാ ത�ിക വീത�ം, ക്ളാർ�്മാ�െട 2
ത�ികക�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ

5/2021/ആ�ഷ്  തീയതി 25/02/2021 �കാരം

��ി�ി��്. �ടാെത സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)
ന�ർ 7/2021/ആ�ഷ്  �കാരം 8 സി�

െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാ�െട ത�ികക�ം

��ി�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ ��ത ത�ികകൾ എ�െയ�ം

ഏെത�ാെമ�ം ഇനം തിരി�  ്െവളിെ���േമാ;
(ബി) 17/02/2021-െല ബ�. മ�ിസഭാ തീ�മാന�കാരം

സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 52/2021/
ആ.�.വ തീയതി 19/02/2021 �കാരം

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ 1200-ഉം,
െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ 1299 -ഉം

(�ൻ പരിയാരം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല

�ാ�കെള ഏെ����തിനായി ക�രിെല

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ 772 വിവിധ

ത�ികകൾ ഉൾ�െട), ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴിൽ

300-ഉം, ആെക 2799 �തിയ ത�ികകൾ

ത���ിൽ ��ി�  ്ഉ�രവായി��്. ഈ
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�േറ�ിന് കീഴി�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിന് കീഴി�ം ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴി�ം

നാളി�വെര കാ�ഗറി തിരി�  ്��്ടി�

ത�ികക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1)
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 143/2021/ ആ �
വ തീയതി 03/08/2021 �കാരം ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�ർ�് കീഴിെല വിവിധ

ആ�പ�ികളിേല�ായി 204 �ാഫ് േന�സ് , 52
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ഫർമസി�്, 42 േലാവർ ഡിവിഷൻ �ർ�്, 2
ഓഫീസ്  അെ�ൻഡ�് എ�ി�െന 300
ത�ികകൾ ��ി� ഉ�രവായി��്. ഈ
ത�ികകളിേല�് നിയമന�ിനായി േകരള പ�ിക്

സർ�ീസ്  ക�ീഷന് റിേ�ാർ�െച�ക�ം

െച�ി��്. 2) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

അ�വദി�ി�ളള 1299 ത�ികകളിൽ ഉൾെ���ി

തി�വന��രം എസ് .എ.�ി ആ�പ�ിയിൽ

പീഡിയാ�ിക് ഗാേ�ാഎ�േറാളജി വിഭാഗം

ആരംഭി��തിനായി ഒ� അസി��് െ�ാഫസർ

ഇൻ പീഡിയാ�ിക് ഗാേ�ാഎ�േറാളജി ത�ിക�ം

പ�ിക് െഹൽ�് െഡ�ി�ി വിഭാഗ�ിൽ ഒ�

അസി��് െ�ാഫസർ ത�ിക�ം ��ി�ി��്.
അസി��് െ�ാഫസർ ഇൻ പീഡിയാ�ിക്

ഗാേ�ാഎ�േറാളജി ത�ിക�െട േയാഗ�ത�ം

നിയമനരീതി�ം നി�യി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ടി

ത�ികയിൽ േജാലി�മീകരണം �േഖന നിയമനം

നട�ിയി��്. പ�ിക് െഹൽ�് െഡ�ി�ി

വിഭാഗ�ിെല അസി��് െ�ാഫസർ

ത�ികയിൽ േകരള പ�ിക് സർവീസ്  ക�ീഷൻ

�േഖന നിയമനം നട�ിയി��്. �ൻ പരിയാരം

െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�ം അ�ബ�

�ാപന�ളിേല�ം വിവിധ ത�ികകളിൽ

ഉൾെ�� 772 �ിരം ജീവന�ാെര ആഗിരണം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 3)
ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴിെല േഹാമിേയാ�തിക്

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ സീനിയർ െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാ�െട 2 ത�ികക�ം, െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാ�െട 8 ത�ികക�ം, ലാബ്

െടക് നീഷ�ൻ, േന�ിങ്  ���്, ഫാർമസി�്

േ�ാർ കീ�ർ, ഇ സി ജി െടക് നീഷ�ൻ, ഇല�ീഷ�ൻ

കം �ംബർ, �മൺ ഹൗസ്  കീ�ർ എ�ിവ�െട

ഓേരാ ത�ിക വീത�ം, ക്ളാർ�്മാ�െട 2
ത�ികക�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ

5/2021/ആ�ഷ്  തീയതി 25/02/2021 �കാരം

��ി�ി��്. �ടാെത സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)
ന�ർ 7/2021/ആ�ഷ്  �കാരം 8 സി�

െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാ�െട ത�ികക�ം

��ി�ി��്.

(സി) ��ത തീ�മാന�ി�േമൽ നാളി�വെര ��ി�

ത�ികകൾ ഇനം തിരി�  ്െവളിെ���േമാ;
അവയിൽ ഓേരാ�ി�ം നാളി�വെര എ�

നിയമനം നൽകിയി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) 17/02/2021-െല ബ�. മ�ിസഭാ തീ�മാന�കാരം

സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 52/2021/
ആ.�.വ തീയതി 19/02/2021 �കാരം

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ 1200-ഉം,
െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ 1299 -ഉം

(�ൻ പരിയാരം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല

�ാ�കെള ഏെ����തിനായി ക�രിെല
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സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ 772 വിവിധ

ത�ികകൾ ഉൾ�െട), ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴിൽ

300-ഉം, ആെക 2799 �തിയ ത�ികകൾ

ത���ിൽ ��ി�  ്ഉ�രവായി��്. ഈ
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�േറ�ിന് കീഴി�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിന് കീഴി�ം ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴി�ം

നാളി�വെര കാ�ഗറി തിരി�  ്��്ടി�

ത�ികക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1)
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 143/2021/ ആ �
വ തീയതി 03/08/2021 �കാരം ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�ർ�് കീഴിെല വിവിധ

ആ�പ�ികളിേല�ായി 204 �ാഫ് േന�സ് , 52
ഫർമസി�്, 42 േലാവർ ഡിവിഷൻ �ർ�്, 2
ഓഫീസ്  അെ�ൻഡ�് എ�ി�െന 300
ത�ികകൾ ��ി� ഉ�രവായി��്. ഈ
ത�ികകളിേല�് നിയമന�ിനായി േകരള പ�ിക്

സർ�ീസ്  ക�ീഷന് റിേ�ാർ�െച�ക�ം

െച�ി��്. 2) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

അ�വദി�ി�ളള 1299 ത�ികകളിൽ ഉൾെ���ി

തി�വന��രം എസ് .എ.�ി ആ�പ�ിയിൽ

പീഡിയാ�ിക് ഗാേ�ാഎ�േറാളജി വിഭാഗം

ആരംഭി��തിനായി ഒ� അസി��് െ�ാഫസർ

ഇൻ പീഡിയാ�ിക് ഗാേ�ാഎ�േറാളജി ത�ിക�ം

പ�ിക് െഹൽ�് െഡ�ി�ി വിഭാഗ�ിൽ ഒ�

അസി��് െ�ാഫസർ ത�ിക�ം ��ി�ി��്.
അസി��് െ�ാഫസർ ഇൻ പീഡിയാ�ിക്

ഗാേ�ാഎ�േറാളജി ത�ിക�െട േയാഗ�ത�ം

നിയമനരീതി�ം നി�യി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ടി

ത�ികയിൽ േജാലി�മീകരണം �േഖന നിയമനം

നട�ിയി��്. പ�ിക് െഹൽ�് െഡ�ി�ി

വിഭാഗ�ിെല അസി��് െ�ാഫസർ

ത�ികയിൽ േകരള പ�ിക് സർവീസ്  ക�ീഷൻ

�േഖന നിയമനം നട�ിയി��്. �ൻ പരിയാരം

െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�ം അ�ബ�

�ാപന�ളിേല�ം വിവിധ ത�ികകളിൽ

ഉൾെ�� 772 �ിരം ജീവന�ാെര ആഗിരണം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 3)
ആ�ഷ്  വ��ിന് കീഴിെല േഹാമിേയാ�തിക്

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ സീനിയർ െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാ�െട 2 ത�ികക�ം, െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാ�െട 8 ത�ികക�ം, ലാബ്

െടക് നീഷ�ൻ, േന�ിങ്  ���്, ഫാർമസി�്

േ�ാർ കീ�ർ, ഇ സി ജി െടക് നീഷ�ൻ, ഇല�ീഷ�ൻ

കം �ംബർ, �മൺ ഹൗസ്  കീ�ർ എ�ിവ�െട

ഓേരാ ത�ിക വീത�ം, ക്ളാർ�്മാ�െട 2
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ത�ികക�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ

5/2021/ആ�ഷ്  തീയതി 25/02/2021 �കാരം

��ി�ി��്. �ടാെത സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)
ന�ർ 7/2021/ആ�ഷ്  �കാരം 8 സി�

െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാ�െട ത�ികക�ം

��ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


