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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4631 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലവിഭവ വ��ിെല എ�ിനീയർ ത�ികകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ജലവിഭവ വ��ിൽ അ�ഖ�ാപിത നിയമന
നിേരാധനം നിലനിൽ��േ�ാ;

(എ)
നിലനിൽ��ി�.

(ബി) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽ
നിലവിൽ ഒഴി�� അസി��് എ�ിനീയർ
ത�ികയിേല�് പി.എസ് .സി. ലി�ിൽ നി�ം
നിയമനം നൽ��തിനായി ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�്
െച�ാൻ സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ിയിെല 23 ഒഴി�ക�ം �ജല
വ��ിെല ഒ� ഒഴി�ം പി.എസ് .സി-�് റിേ�ാർ�്
െച�ി��്. ജലേസചന വ��ിെല 4 ഒഴി�കൾ
റിേ�ാർ�് െച�ാ�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��.

(സി)

ജലവിഭവ വ��ിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽ ഉയർ�
എ�ിനീയർ ത�ികകളിേല�� െ�ാേമാഷൻ
നടപടികൾ നിർ�ിവ�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഉയർ� ത�ികകളിേല�� �േമാഷൻ
േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിർ�ിെവ�ി�ി�. അസി��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ,
���ിംഗ് എ�ിനീയർ �ട�ിയ
ത�ികകളിേല�ളള െ�ാേമാഷൻ നട�ന്
തിനായി ഡി�ാർ�്െമ�ൽ െ�ാേമാഷൻ ക�ി�ി
േയാഗം േച��തി�ം െസല�് ലി�്
ത�ാറാ��തി��ളള നടപടികൾ വിവിധ
ഘ��ളിലായി �േരാഗമി�വ��.

(ഡി) ജലവിഭവ വ��ിൽ ആെക എ� എ�ിനീയർ
ത�ികകളാണ് നിലവിൽ ഒഴി�കിട��െത�്

ത�ിക തിരി�  ്കണ�് നൽകാേമാ; ഇവ
നിക��തിന് നിലവിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)
ജലവിഭവ വ��ിൽ ഒഴി�ളള എ�ിനീയർ
ത�ികക�െട എ��ം അവ നിക��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

എഞഞ്ചിനനീയര് തസഞ്ചിക ഒഴഞ്ചിവുകളുടട
എണന

സസനീകരഞ്ചിച്ച നടപടഞ്ചികള

വവാട്ടര് അതതവാറഞ്ചിറഞ്ചി

സൂപ്രണഞ്ചിനഗഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 1 ഒഴഞ്ചിവുകള  നഞ്ചികത്തുന്നതഞ്ചിനവായഞ്ചി  ഡഞ്ചി.പഞ്ചി.സഞ്ചി
കൂടഞ്ചിയഞ്ചിട്ടുണഗ്.   ടസലകഗ്  ലഞ്ചിസഗ്  തയവാറവാകഞ്ചി
ഒഴഞ്ചിവുകള  നഞ്ചികത്തുന്നതഞ്ചിനഗ്  നടപടഞ്ചി
സസനീകരഞ്ചിച്ചുവരുന. 

എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 1

അസഞ്ചിസനഗ് എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് 
എഞഞ്ചിനനീയര്

2

ജലതസചനന   (  ചനീഫഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് ഓഫനീസഗ്   -   ജലതസചനവുന ഭരണവുന  )
ടമെകവാനഞ്ചികല് വഞ്ചിഭവാഗന

ചനീഫഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 1

ഡഞ്ചി.പഞ്ചി.സഞ്ചി  നടപടഞ്ചിക്രമെന  പൂര്തനീകരഞ്ചിച്ചഗ്
ടസലകഗ്  ലഞ്ചിസഗ്  തയവാറവാകഞ്ചിയഞ്ചിട്ടുണഗ്.
തവാമെസനവഞ്ചിനവാ ഒഴഞ്ചിവുകള നഞ്ചികത്തുന്നതവാണഗ് .

സൂപ്രണഞ്ചിനഗഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 2

എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 3

അസഞ്ചിസനഗ് എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് 
എഞഞ്ചിനനീയര്

6

അസഞ്ചിസനഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 4

സഞ്ചിവഞ്ചില് വഞ്ചിഭവാഗന

സൂപ്രണഞ്ചിനഗഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 1 ഡഞ്ചി.പഞ്ചി.സഞ്ചി.  കൂടഞ്ചി  ടസലകഗ്  ലഞ്ചിസഗ്  തയവാറവാകഞ്ചി
ഒഴഞ്ചിവുകള  നഞ്ചികത്തുന്നതഞ്ചിനുളള  നടപടഞ്ചികള
സസനീകരഞ്ചിച്ചുവരുന. 

എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 6

അസഞ്ചിസനഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 4

ഭൂജലവകുപഗ്

സൂപ്രണഞ്ചിനഗഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 1 (ജനറല്)
1 (നവാഷണല്

ഹഹൈതഡവാളജഞ്ചി
തപ്രവാജകഗ്)

20.09.2021-നഗ്  ഡഞ്ചി.പഞ്ചി.സഞ്ചി  തയവാഗന  തചര്ന്നഗ്
തുടര്നടപടഞ്ചികള സസനീകരഞ്ചിച്ചുവരുന. 

എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 2 നഞ്ചിലവഞ്ചിലുളള  ഒരു  ഒഴഞ്ചിവഞ്ചിതലയഗ്
തയവാഗഗ്യതയുളളവരുടട  ടസലകഗ്  ലഞ്ചിസഗ്
തയവാറവാകവാനവായഞ്ചി  20.09.2021-നഗ്  ഡഞ്ചി.പഞ്ചി.സഞ്ചി
തയവാഗന  തചര്ന്നഞ്ചിട്ടുണഗ്.   തുടര്നടപടഞ്ചികള
സസനീകരഞ്ചിച്ചുവരഞ്ചികയവാണഗ്.   രണവാമെടത ഒഴഞ്ചിവഗ്
By  Transfer  Promotion  മുതഖേന
നഞ്ചികതവാനുളളതവാണഗ്. 



അസഞ്ചിസനഗ് എകഞ്ചികക്യൂട്ടനീവഗ് 
എഞഞ്ചിനനീയര്

3 ഒരു ഒഴഞ്ചിവഞ്ചിതലയഗ് ഡഞ്ചി.പഞ്ചി.സഞ്ചി തയവാഗന തചര്ന്നഗ്
തുടര്നടപടഞ്ചികള  സസനീകരഞ്ചിച്ചു  വരഞ്ചികയവാണഗ്.
മെറ്റുരണ്ടു  ഒഴഞ്ചിവുകള  ഡഞ്ചിതപവാമെ/ഐ.റഞ്ചി.ഐ
തയവാഗഗ്യതയുളളവരഞ്ചില്  നഞ്ചിനന  തവാതഗ്കവാലഞ്ചിക
ടപ്രവാതമെവാഷന്  മുതഖേന  നഞ്ചികതവാനുളള
നടപടഞ്ചികള സസനീകരഞ്ചിച്ചുവരുന.

അസഞ്ചിസനഗ് എഞഞ്ചിനനീയര് 1 ഒഴഞ്ചിവഗ് പഞ്ചി.എസഗ്.സഞ്ചി-യഗ് റഞ്ചിതപവാര്ട്ടഗ് ടചയഞ്ചിട്ടുണഗ്.


