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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2122 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വയനാട്  ജി�യിെല േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട�� ആേരാഗ��വർ�ക�െട കണ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

2011-16 കാലഘ��ിൽ വയനാട്  ജി�യിൽ
േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട എ�
ആേരാഗ��വർ�കെര നിയമി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ത�ികകൾ തിരി�� കണ�്
നൽകാേമാ;

(എ) വയനാട്  ജി�യിൽ 2011-16 കാലഘ��ിൽ

ആേരാഗ�വ��ിൽ നിയമി� 344 ആേരാഗ�
�വർ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��-
അസി��് സർജൻ – 103, �നിയർ കൺസൾ��്
- 6, �ാർ�് - 20, ൈ�വർ – 19, ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�് - 17, ൈന�് വാ�മ്ാൻ – 4, വാൻ
�ീനർ – 3, ഹൗസ്  കീ�ർ – 1, �ർ�് ൈട�ി�് - 5,
ന�ിംഗ് ഓഫീസർ േ�ഡ്  2 – 52, ലാബ് െട�ീഷ�ൻ
േ�ഡ്  2 – 11, ഫാർമസി�് േ�ഡ്  2 – 18,
െജ.പി.എ� .്എൻ.േ�ഡ്  2 – 15, െജ.എ� .്ഐ
േ�ഡ്  2 – 9, പാർ�് ൈടം സ�ീ�ർ – 61 .
െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�ളള വയനാട്
സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ��ത
കാലഘ��ിൽ നിലവിൽ വ�ി��ി�. ഭാരതീയ
ചികി�ാ വ��ിെ� കീഴിൽ വയനാട്  ജി�യിൽ
��ത കാലഘ��ിൽ 36 ആേരാഗ�
�വർ�കെര നിയമി�ി��്. ത�ികകൾ
തിരി�ളള കണ�് �വെട േചർ��- െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ(ആ�ർേ�ദ)- 30, ഫാർമസി�് - 6.

(ബി) 2016-2021 ആഗ�് 31 വെര വയനാട്  ജി�യിൽ
േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട എ�
ആേരാഗ��വർ�കെര നിയമി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ത�ികകൾ തിരി�� കണ�്
നൽകാേമാ ?

(ബി) വയനാട്  ജി�യിൽ 2016-21 കാലഘ��ിൽ

ആേരാഗ�വ��ിൽ 500 ആേരാഗ� �വർ�കെര

നിയമി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��-
അസി��് സർജൻ- 119, �നിയർ കൺസൾ��്
-67, �ാർ�്- 12, ൈ�വർ- 5, ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�് - 7, ൈന�് വാ�മ്ാൻ – 4, വാൻ �ീനർ
-4, േമാേ�ാർ െമ�ാനി�് -1, �ർ�് ൈട�ി�് - 5,
ന�ിംഗ് ഓഫീസർ േ�ഡ്  2 – 84, ലാബ് െട�ീഷ�ൻ
േ�ഡ്  2 – 44, ഫാർമസി�് േ�ഡ്  2 – 18,
െജ.പി.എ� .്എൻ.േ�ഡ്  2 – 30, െജ.എ� .്ഐ
േ�ഡ്  2 – 23, പാർ�് ൈടം സ�ീ�ർ – 51, ഫീൽഡ്
വർ�ർ – 26. 2016-21 ഓഗ�് 31 വെര
െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ വയനാട്
ഗവഃ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��ി�ി�ളള
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ത�ികകളിൽ േഡാ�ർമാ�െട നിയമനം
ആരംഭി�ി��്. ഇേ�ാൾ 7 േഡാ�ർമാർ�്
നിയമനം നൽകിയി��്. ഭാരതീയ ചികി�ാ

വ��ിെ� കീഴിൽ വയനാട്  ജി�യിൽ 2016-21
ആഗ�് 31 വെര 22 ആേരാഗ� �വർ�കെര

നിയമി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��-
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ(ആ�ർേ�ദ)- 14, െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ (മർ�)- 01, െമഡി�ൽ ഓഫീസർ
(സി�ിൾ െസൽ അനീമിയ)- 01, െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ (സി�)- 01, ഫാർമസി�് - 01,
െതറാപി�്- 03, ന�്- 01.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


