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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3552 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മലയാള മഹാനിഘ� േമധാവി നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള സർ�കലാശാല മലയാള

മഹാനിഘ�വിെ� എഡി�റായി നിയമി�െ��

വ��ി�് മലയാളഭാഷയിൽ ൈവദഗ്ധ�ം ഉേ�ാ;
�സ്  �ത വ��ി�് മലയാളഭാഷയിെല േയാഗ�ത

എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േഡാ. എ� .് �ർണിമെയ അവ�െട േയാഗ�ത�ം

കഴി�ം �ത�മായി പരിേശാധി�  ്മലയാള ഭാഷയിൽ

നി�� വിദഗ്ധർ ഉൾെ��� െസല�ൻ

ക�ി�ിയാണ് െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ

എഡി�ർ ആയി തിരെ���ത് . ഡൽഹി

സർവകലാശാലയിൽ നി�് അവർ സം�ത�ിൽ

എംഎ, എംഫിൽ, പിഎ�ഡ്ി എ�ിവ േനടിയി��് .
ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ നി�് ജർ�ൻ

ഭാഷയിൽ സർ�ിഫി��ം േകരള�ിൽ 25
വർഷ�ിേലെറയായി അധ�ാപന പരിചയ���്.
അവ�െട േഡാ�റൽ ഗേവഷണ വിഷയം ''
Synonyms in the Brhattrayi' െല�ിേ�ാൺ

ആൻഡ്  െല�ിേ�ാളജി േമഖലയിൽ

�സ�മാണ്. ഇത് ഒ� ��കമാ�ം

�സി�ീകരി�ി��്.

(ബി)

മഹാനിഘ�വിെ� എഡി�ർ പദവി�് മലയാള

ഭാഷയിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദം േവണെമ�്

സർ�കലാശാല ച��ളിൽ വ�വ�

െച�ി�േ�ാ; ച��ളിൽ നി�യി�ി��

വ�വ�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) Chapter XVII - �മ ന�ർ 93 (േനരി��

നിയമന�ിന്) Age- Not more than 50 years.
Age bar will not be applicable to the staff of the
University Qualification:- General:- 1. A first or
second class Masters Degree in Malayalam 2.
Research Degree of a Doctorate Standard or
published works of high Standard. 3. Above ten
years’ experience of teaching at a University/
College/ 15 years’ experience in Lexicon Work
and some experience of guiding Research
Technical :- Nil

(സി) െഡപ�േ�ഷനിൽ നിയമി�െ���വർ�ം

സർ�കലാശാല ച�ം അ�സരി�� േയാഗ�തകൾ

ബാധകമേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലയാളം െല�ി�ൻ എഡി�റിെ� നിയമനം

െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ താത്കാലികമായി

ഒ� നി�ിത കാലയളവിേല�ായതിനാൽ േയാഗ�ത

വി�ലീകരി�ക എ�ത് വിദ� സമിതി�െട
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തീ�മാനമായി ��. െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ

താത്കാലിക നിയമനം എ�� െകാ�് തെ�

വി�ാപന�ിൽ വിദഗ് ധർ ഉൾെ���

െസല�ൻ ക�ി�ി�െട തീ�മാന �കാരം

േയാഗ�ത വി�ലീകരി�െകാ�് വിവിധ

സർവകലാശാലകളിെല െ�ാഫസർമാർ�്

എഡി�ർ ത�ികയിേല�് െഡപ�േ�ഷനിൽ

അേപ�ി�ാൻ കഴി�മായി��.
വി�ാപന�ിൽ ഉൾെ���ി യി��

േയാഗ�തകൾ നിലവിെല െല�ി�ൻ േമധാവി�്

ഉ�്. ഒ� അേപ� മാ�മാണ് ലഭി�ത്.

(ഡി)

��ത ത�ികയിേല�്  പ��ളിൽ വി�ാപനം

െച�ി��േവാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�

പ��ളിലാണ് വാർ� �സി�ീകരി�ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

(ഡി) 2021 ജ�വരി 28 ന് �റെ��വി� ��ത

നിയമനവി�ാപനം സർവകലാശാല െവബ്

ൈസ�ി�ം പ��ളി�ം �സി�ീകരി�ി��്.
വി�ാപനം സർവകലാശാല െവബ് ൈസ�ിെല

േജാബ് േനാ�ിഫിേ� ഷൻസ്  ലി�ിൽ 30.01.2021
�ം �ടർ�് 08.02.2021 �ം �സി�ീകരി�തിെ�

പകർ�ം പ��ിൽ �സി�ീകരി�തിെ� പകർ�ം

അ�ബ�മായി ഉ�ട�ം െച��

െസ�ൻ ഓഫീസർ












