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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1225 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അസി.എ�ിനീയർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) െക.ആർ.എഫ്.ബി നട�� ��ർ�ികൾ�്

പി.ഡ.ബ�.ഡി യിൽ നി�്
അസി.എ�ിനീയർമാെര അന�� േസവന
വ�വ�യിൽ നിയമി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ; ഉെ��ിൽ അവ�െട എ��ം
ത�ികക�ം അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട��

���ികൾ�ായി 30 (��ത്) അസി��്
എൻജിനീയർ (സിവിൽ) മാെര സ ഉ (സാധാ)
നം.886/2020-െപാമവ തീയതി 30.10.2020 �കാരം
അന�� േസവന വ�വ�യിൽ േകരള േറാഡ്  ഫ�്
േബാർഡിേല�് നിയമി�ി��്.

(ബി) ��ത അന��േസവന വ�വ� �ലം
പി.ഡ.ബ�.ഡി യിൽ ഉ�ായ ഒഴി�കൾ
നിക�ിയി�േ�ാ; അസി.എ�ിനീയർ ത�ിക�്
�കളി�� ഇ�രം അന��േസവന ഒഴി�കൾ
നിക�ിയത് താെഴ ത�ികകളിൽ നി�ം �ിരം

സ�ഭാവ�� െ�ാേമാഷൻ നൽകിെകാ�ാേണാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
നിക�ിയി�ി�. അസി��് എൻജിനീയർ
ത�ിക�് �കളി�� അന��േസവന ഒഴി�കൾ
താെഴ ത�ികകളിൽ നി� �ിരംസ�ഭാവ��

�േമാഷൻ നൽകിെകാ�ം അന��േസവന
വ�വ�യി�ം നിക�ിയി��്.

(സി)

ആ� മാസ�ിലധിക�� അന��േസവന
ഒഴി�കൾ �തീ�ിത ഒഴി�കളാ�ി പി.എസ് .സി
�് റിേ�ാർ�് െച�ണെമ�് ഉേദ�ാഗ� ഭരണ
പരി�ാര(ഉപേദശം-സി) വ��ിെ� പരിപ��ിൽ

(നം:ഉപ.സി 3/116/2020 ഉ.ഭ.പ.വ,തീയതി. 12-09-
2020) നിർേ�ശി�ിരിെ� േമൽ�റ� ഒഴി�കൾ
എ� െകാ�ാണ് പി.എസ് .സി �് റിേ�ാർ�്
െച�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ നി�ം േകരള േറാഡ്
ഫ�് േബാർഡിേല�് അന�� േസവന
വ�വ�യിൽ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�േ�ാൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ി��ാ�� 71 ത�ികക�െട
�റവ് നിക�വാൻ, �േവശന ത�ികയായ 71
അസി��് എൻജിനീയർ ത�ികകൾ
താൽകാലികമായി ��ി�ം ��ത ത�ികകളിൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �േഖന നിയമനം
നട��തി�മാണ് സ ഉ (ൈക) നം.58/2020/
െപാമവ തീയതി 28.07.2020 �കാരം
ഉ�രവായി��ത്. ആയതിനാലാണ് ��ത
ഒഴി�കൾ പി എസ്  സി�് റിേ�ാർ�് െച�വാൻ
കഴിയാ�ത്.

(ഡി) ��ത ഒഴി�കൾ നിലവി�� പി.എസ് .സി
ലി�ിൽ നി�ം നിക��തി�� തട�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ നി�ം േകരള േറാഡ്
ഫ�് േബാർഡിേല�് അന�� േസവന
വ�വ�യിൽ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�േ�ാൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ി��ാ�� 71 ത�ികക�െട
�റവ് നിക�വാൻ, �േവശന ത�ികയായ 71
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അസി��് എൻജിനീയർ ത�ികകൾ
താൽകാലികമായി ��ി�ം ��ത ത�ികകളിൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �േഖന നിയമനം
നട��തി�മാണ് സ ഉ (ൈക) നം.58/2020/
െപാമവ തീയതി 28.07.2020 �കാരം
ഉ�രവായി��ത്. ആയതിനാലാണ് ��ത
ഒഴി�കൾ പി എസ്  സി�് റിേ�ാർ�് െച�വാൻ
കഴിയാ�ത്.

(ഇ) 2021 െസപ്�ംബർ �തൽ 2024 മാർ�  ്വെര��
കാലയളവിൽ പി.ഡ.ബ�.ഡി വിഭാഗ�ിൽ ഡി�ി
ക�ാ�യിൽ നി�ം വിരമി�� എ�ിനീയർമാ�െട

എ�ം( സി.ഇ, എസ് .ഇ, ഇ.ഇ, എ.ഇ.ഇ, എ.ഇ)
എ�ി�െന തരം തിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഇ)

അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


