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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3494 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അധ�ാപക നിയമന�ളിെല സംവരണ�മം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

കാലി��് സർ�കലാശാല, മലയാള
സർ�കലാശാല എ�ിവിട�ളിൽ അധ�ാപക
നിയമന�ളിൽ സംവരണ�മം െത�ി�തായി
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(എ) കാലി��് സർ�കലാശാല : കാലി��്
സർ�കലാശാലയിൽ അധ�ാപക നിയമന�ളിൽ
സംവരണ �മം െത�ി�ി��തായ പരാതി
ലഭി�ി��്. മലയാളം സർ�കലാശാല :
നിയമന�ൾെ�തിരായി ബ�.
ൈഹേ�ാടതിയിൽ സമർ�ി�ി�� റി�് ഹർജിയിൽ
സംവരണ�മം േചാദ�ം െച�ി��്.

(ബി) 2014 ന് േശഷം നട� അധ�ാപക നിയമന��െട
സംവരണ േറാ�ർ, ഒഴി�കൾ നിലവിൽ വ�
തീയതി, ഒഴി�കൾ എ�െന ഉ�ായി എ�ിവ
സംബ�ി� വിശദാംശം ന�േമാ?

(ബി) കാലി��് സർ�കലാശാല : 2014 � േശഷം 2020
വെര അധ�ാപക നിയമനം നട�ിയി�ി�. 2019 െല
GA II C1/104750/2019/Admn dated 31.12.2019,
GA II C1/156687/ 2019/Admn dated
31.12.2019, GA II C1/162156/2019/Admn dated
31.12.2019 ന�ർ വി�ാപന �കാരം ഉ�
അധ�ാപക നിയമന നടപടികൾ
�േരാഗമി�െകാ�ിരി�കയാണ്. KS&SSR
�കാര�� സംവരണ േറാ�ർ ആണ് കാലി��്
സർ�കലാശാല പിൻ�ട��ത്. മലയാളം
സർ�കലാശാല : I. 30.06.2014 െല വി�ാപന

�കാരം നൽകിയ നിയമന�ളിൽ പാലി�
സംവരണ �മം താെഴ�റ�ം �കാരമാണ് .
െ�ാഫസർ I. സാഹിത�പഠനം - േഡാ. ടി.
അനിത�മാരി - ഇ.ടി.ബി. സം�ാര ൈപ�കപഠനം
- േഡാ. െക.എം. ഭരതൻ - ഓ�ൺ II. 22.07.2016
െല വി�ാപന �കാരം നൽകിയ നിയമന�ളിൽ
താെഴ �റ�ം �കാരം സംവരണ�മം പാലി�ി��്.
അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ ഭാഷാശാ�ം - േഡാ.
സി. െസ�ലവി - ഓ�ൺ സം�ാര ൈപ�കപഠനം
- േഡാ. �നീത ടി.വി. - ഓ�ൺ സാഹിത�പഠനം -
േഡാ. ഇ. രാധാ��ൻ - ഓ�ൺ അസി��് 
െ�ാഫസർ പരി�ിതിപഠനം - േഡാ. ജ�ി
വർഗീസ്   - ഓ�ൺ പരി�ിതിപഠനം - േഡാ. ധന�
ആർ. - ഇ.ടി.ബി. വികസന പഠനം - �ീമതി �ീജ
വി. - ഓ�ൺ വികസനപഠനം - േഡാ. �ീരാജ്  
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എ.പി. - ഒബി.സി.- വിശ�കർ� ചരി�പഠനം -
േഡാ. മ�ഷ ആർ. വർ� - ഓ�ൺ ചരി�പഠനം -
േഡാ. �ീജ എൽ.ജി. - എൽ.സി./ആംേ�ാ ഇ��ൻ
സാ�ഹികശാ�ം - �ീ െക.എസ്  . ഹ�ിം - ഓ�ൺ
സാ�ഹികശാ�ം - േഡാ. സ��ാറാണി എസ്  .എസ്  .
- എസ്  .സി. /എസ്  .ടി. - എസ്  .സി. േചരമർ
ചല�ി�പഠനം - േഡാ. വിദ� ആർ. - ഓ�ൺ
ചല�ി�പഠനം - േഡാ. �ധീർ എസ് . സലാം -
ഒ.ബി.സി. ��ീം III. 04.01.2021 െല 861/2020/
അ�ിൻ (1), (2), (3) വി�ാപന�ൾ �കാരം
താെഴ�റ�ം �കാരം സംവരണ നിയമ�ൾ
പാലി�ി��്. െ�ാഫസർ എ���ൻ പഠന�ൾ -
േഡാ. െക.എം. അനിൽ - ഓ�ൺ അേസാസിേയ�് 
െ�ാഫസർ സാഹിത�രചന - േഡാ. ബാ�രാജൻ
െക - എസ് .സി േസാേഷ�ാളജി - േഡാ. ��രരാജ്  
ടി - ഓ�ൺ വികസനപഠനം - േഡാ. മ�ിക എം.ജി. -
ഓ�ൺ അസി, െ�ാഫസർ സാഹിത�പഠനം -
േഡാ. �ഭ െക. - ഓ�ൺ പരി�ിതിപഠനം - േഡാ.
അ�ൺബാ� വി - ഇ.ടി.ബി ചല�ി�പഠനം - േഡാ.
�ീേദവി പി. - EWS/OC 15.06.2013 െല സ.ഉ.
(എം.എസ്  ..) നം. 282/2013/ഉ.വി.വ. �കാരം
സർ�ാർ െ�ാഫസർ - 3, അേസാസിേയ�് 
െ�ാഫസർ - 4, അസി��്  െ�ാഫസർ - 15
എ�ി�െന ത�ികകൾ ��ി�  ് അ�മതി
ത�ി��്. 29.08.2014 െല സ.ഉ.(എം.എസ്  .) നം.
746/2014/ഉ.വി.വ. �കാരം സർ�ാർ 4 അസി��് 
െ�ാഫസർ ത�ികകൾ ��ി�  ് അ�മതി
നൽകിയി��്. �ടാെത 23.05.2016 െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 1354/2016/ഉ.വി.വ. ഉ�ര� �കാരം
െ�ാഫസർ - 2, അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ - 6,
അസി��്  െ�ാഫസർ - 6 എ�ി�െന
ത�ികകൾ ��ി�  ് സർ�ാർ ഉ�രവായി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


