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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2119 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ�േക��ളിെല �ാ�ക�െട നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ�ം
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി �ാഥമിക
ആേരാഗ�േക�ം, സ�ഹ� ആേരാഗ�േക�ം, താ��്
ആ�പ�ി എ�ിവയിൽ േഡാ�ർമാർ, ന�്,
പാരാെമഡി�ൽ �ാഫ് എ�ിവ�െട േസവന�ൾ
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ�
സംവിധാന�ൾ �ാഥമിക, ദ�ിതീയ, �തീയ
തല�ളിൽ ശ�ിെ���� �വർ�ന�ളാണ്

നട�ി വ��ത്. �ാഥമിക തല�ിെ� ഭാഗമായി
��ംബാേരാഗ� േക���ം �ാഥമികാേരാഗ�
േക���ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക���ം
�വർ�ി�വ��. ഈ �ാപന�ൾ

േരാഗചികി�േയാെടാ�ം ഫീൽഡ്തല
െപാ�ജനാേരാഗ� �വർ�ന��ം നട�ിവ��.
ഇവിട�ളിൽ �ിനി�ൽ െകയർ േസവന�ിെ�

ഭാഗമായി േഡാ�ർമാർ, േന�മാർ, ഫാർമസി�്.
ലാബ് െട�ീഷ�ൻ �ട�ിയ ജീവന�ാ�ം
െപാ�ജനാേരാഗ� �വർ�ന�ൾ�ായി �നിയർ
പ�ിക് െഹൽ�് േന�്, �നിയർ െഹൽ�്

ഇൻെ��ർ എ�ിവ�ം ഇവ�െട ��ർൈവസറി
വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി��്. (െഹൽ�് ഇൻെ��ർ, പ�ിക്
െഹൽ�് േനഴ്  സ്) േ�ാ�് തല�ിൽ െഹൽ�്

��ർൈവസ�ം പ�ിക് െഹൽ�് േന�്
��ർൈവസ�ം �വർ�ി��. സം�ാന�്

താ��്തല ആ�പ�ികളിൽ െ�ഷ�ലി�്
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിയി��്.
ഇവ�െട േസവനം ഫല�ദമായി
ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ എ�്-േറ, ലേബാറ�റി
സംവിധാന�ൾ �ട�ിയവ�ം ഓ�േറഷൻ
തിേയ�ർ, േലബർ �ം �ട�ിയവ വഴി��
േസവന��ം ലഭ�മാ�ിയി��്. ആർ�ം മിഷെ�
ഭാഗമായി ജി�ാതല ആ�പ�ികളിൽ െ�ഷ�ാലി�ി
േസവന�ൾെ�ാ�ം ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േസവന��ം �ടി ഘ�ംഘ�മായി ലഭ�മാ�ിവ��.
െസ�ൻഡറി െകയറിെ� ഭാഗമാ�� താ��്
തല ആ�പ�ികളിൽ െ�ഷ�ലി�്
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േഡാ�ർമാെര�ം അ�ബ� പാരാെമഡി�ൽ
ജീവന�ാെര�ം നിയമി�വ��.

(ബി)

നിലവിൽ ��ത ആേരാഗ� േക��ൾ�്
ഏെത�ാം ത�ികയി�� െമഡി�ൽ ടീം
അംഗ�െളയാണ് നൽകിയി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ�
സംവിധാന�ൾ �ാഥമിക, ദ�ിതീയ, �തീയ
തല�ളിൽ ശ�ിെ���� �വർ�ന�ളാണ്

നട�ി വ��ത്. �ാഥമിക തല�ിെ� ഭാഗമായി
��ംബാേരാഗ� േക���ം �ാഥമികാേരാഗ�
േക���ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക���ം
�വർ�ി�വ��. ഈ �ാപന�ൾ

േരാഗചികി�േയാെടാ�ം ഫീൽഡ്തല
െപാ�ജനാേരാഗ� �വർ�ന��ം നട�ിവ��.
ഇവിട�ളിൽ �ിനി�ൽ െകയർ േസവന�ിെ�

ഭാഗമായി േഡാ�ർമാർ, േന�മാർ, ഫാർമസി�്.
ലാബ് െട�ീഷ�ൻ �ട�ിയ ജീവന�ാ�ം
െപാ�ജനാേരാഗ� �വർ�ന�ൾ�ായി �നിയർ
പ�ിക് െഹൽ�് േന�്, �നിയർ െഹൽ�്

ഇൻെ��ർ എ�ിവ�ം ഇവ�െട ��ർൈവസറി
വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി��്. (െഹൽ�് ഇൻെ��ർ, പ�ിക്
െഹൽ�് േനഴ്  സ്) േ�ാ�് തല�ിൽ െഹൽ�്

��ർൈവസ�ം പ�ിക് െഹൽ�് േന�്
��ർൈവസ�ം �വർ�ി��. സം�ാന�്

താ��്തല ആ�പ�ികളിൽ െ�ഷ�ലി�്
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിയി��്.
ഇവ�െട േസവനം ഫല�ദമായി
ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ എ�്-േറ, ലേബാറ�റി
സംവിധാന�ൾ �ട�ിയവ�ം ഓ�േറഷൻ
തിേയ�ർ, േലബർ �ം �ട�ിയവ വഴി��
േസവന��ം ലഭ�മാ�ിയി��്. ആർ�ം മിഷെ�
ഭാഗമായി ജി�ാതല ആ�പ�ികളിൽ െ�ഷ�ാലി�ി
േസവന�ൾെ�ാ�ം ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േസവന��ം �ടി ഘ�ംഘ�മായി ലഭ�മാ�ിവ��.
െസ�ൻഡറി െകയറിെ� ഭാഗമാ�� താ��്
തല ആ�പ�ികളിൽ െ�ഷ�ലി�്
േഡാ�ർമാെര�ം അ�ബ� പാരാെമഡി�ൽ
ജീവന�ാെര�ം നിയമി�വ��.

(സി) ആേരാഗ� േക���െട പദവി മാ��തിേനാെടാ�ം
ആവശ�മായ ത�ികക�ം ��ി�ാ�േ�ാ;
എ�ിൽ കഴി� അ�് വർഷ�ി��ിൽ

സാ�ഹ� ആേരാഗ�േക�ം, ��ംബാേരാഗ�േക�ം,
എ�ിവയായി ഉയർ�ിയ

ആേരാഗ�േക��ൾ�ായി േഡാ�ർ, ന�്സ് ,
പാരാെമഡി�ൽ എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ എ�
ത�ികകൾ ��ി�െവ�ം പി.എസ് .സി. വഴി
എ� നിയമനം നട�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി)
കഴി� അ� വർഷ�ി��ിൽ പദവി മാ�ിയ
��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ��ി� ത�ികക�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 1. അസി��്
സർജൻ - 570 2. �ാഫ് ന�് - 740 3. ലാബ്
െട�ീഷ�ൻ - 370 4. ഫാർമസി�് - 150 േമൽ
ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ എ�ാം പി.എസ് .സി-�്
റിേ�ാർ� െച�ി��്. നിയമന�ൾ നട� വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


