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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5133 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷി ഓഫീസർ/�ഷി അസി��് ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

�ഷിഭവ�കളിൽ �ഷി ഓഫീസർമാ�െട�ം �ഷി
അസി��മാ�െട�ം ഒഴി�കൾ നിക�ാ�ത്

കാരണം കർഷകർ�ം
െപാ�ജന�ൾ���ാ�� ��ി��്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. സം�ാനെ� വിവധ �ഷി
ഭവ�കളിലാ�� �ഷി ഓഫീസർമാ�െട 112
ഒഴി�കൾ പി.എസ് . സി. � റിേ�ാർ� െച�ക�ം
റാ�് ലി�് നിലവിലി�ാ�തിനാൽ ��ത
ഒഴി�കളിേല�് എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �േഖന
താൽ�ാലിക നിയമനം നട�ക�ം െച�ി��്.
�ഷി അസി��മാ�െട ഒഴി�കൾ പി.എസ്  .സി.
�് റിേ�ാർ�് െച�ി��്. പി.എസ്  .സി. യിൽ
നി�� നിയമന �പാർശ ലഭ�മാ�� �റ�്
നിയമനം നൽ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�
വ��.

(ബി)

�ഷിഭവ�കളിൽ �ഷി ഓഫീസർമാ�െട�ം �ഷി
അസി��മാ�െട�ം എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��തിെ� കണ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഷി ഓഫീസർമാ�െട 112 ഒഴി�കൾ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �േഖന താൽ�ാലിക
നിയമനം നട�ി നിക�ിയി��്. �ഷി
അസി��മാ�െട ഒഴി�കൾ ജി� തിരി�  ്�വെട
െകാ��ിരി��. പ�നംതി�-2 ആല�ഴ-4
േകാ�യം-4 ഇ��ി-13 എറണാ�ളം-36 ��ർ-38
പാല�ാട്-2 മല�റം-12 േകാഴിേ�ാട്-57
വയനാട്-1 ക�ർ-55 കാസറേഗാഡ്-1

(സി)
��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിെല ��പറ�്,
െപരി�ളം, �േ�ാ�് പറ�്, േകാ�യം മലബാർ,
��േ�ാ�ർ എ�ീ �ഷി ഭവ�കളിൽ �ഷി
ഓഫീസർമാെര നിയമി��തിന് നൽകിയ
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(സി) ��പറ�്, െപരി�ളം , കേ�ാ�് പറ�്,
േകാ�യം മലബാർ, ��േ�ാ�ർ എ�ീ �ഷി
ഭവ�കളിൽ �ഷി ഓഫീസർമാ�െട ഒഴി�കൾ
നിക�ിയി��് . െപരി�ളം �ഷിഭവനിെല �ഷി
ഓഫീസർ മാ�ത� അവധിയിലായതിനാൽ
അഡീഷണൽ ചാർജ്  െചാ�ി �ഷി ഓഫീസർ�്
നൽകിയി��്.

(ഡി)
��ത മ�ല�ിൽ നിലവി�� പതിെനാ�്
ഒഴി�കളിൽ �ഷി അസി��മാെര
നിയമി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ഷി അസി��മാ�െട ഒഴി�കൾ പി.എസ്  .സി �്
റിേ�ാർ�് െച�ി��്. പി.എസ്  .സി യിൽ നി��
നിയമന �പാർശ �കാരം ��േ�ാ�ർ
�ഷിഭവനിൽ ഒ� �ഷി അസി��ിെന
നിയമി�ി��് .
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(ഇ) ക�ർ ജി�യിൽ ര�് വർഷമായി
ഒഴി�കിട�� �ഷി ഓഫീസർമാ�െട�ം �ഷി
അസി��മാ�െട�ം ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) ക�ർ ജി�യിെല �ഴാതി, മ��ർ, ഉദയഗിരി,
പ�ി��്, ചി�ാരി�റ�്, െപരളേ�രി, തളി�റ�്,
വളപ�ണം, മാ�ർ, എ�ീ �ഷിഭവ�കളിൽ �ഷി
ഓഫീസർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ എംേ�ാെ�ൻറ്
എ�്േച�് �േഖന�ം പ�വം, െച���്, നാറാ�
�ഷിഭവ�കളിൽ �ാന�യ�ം നൽകി�ം
ഒഴി�കൾ നിക�ിയി��്. ക�ർ ജി�യിൽ
ഒഴി�� മ�് �ഷിഭവ�കളിേല�് �ഷി
ഓഫീസർമാെര എംേ�ാെ��് എ�്േച�്

�േഖനേയാ/�ലം മാ��ി�െടേയാ

നിയമി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
�ഷി അസി��് ത�ികയിേല��
ഒഴി�കെള�ാം പി.എസ് .സി �് റിേ�ാർ�്
െച�ി��്. പി.എസ് .സി യിൽ നി�ം നിയമന
�പാർശ ലഭി�� �റ�് �ഷി അ�ി��മാെര
ഒഴി�� ത�ികകളിേല�് നിയമി��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


