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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3553 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള �ണിേവ�ി�ി മലയാളം മഹാ നിഘ� എഡി�ർ നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള നിയമസഭ അംഗീകരി�ി�� �ാ���്

�കാരം േകരള സർവകലാശാലയിെല മലയാളം

മഹാനിഘ� വിഭാഗ�ിെല എഡി�ർ ത�ിക�്

നി�യി�ി�� േയാഗ�തകൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) Chapter XVII - �മ ന�ർ 93 (എഡി�ർ

ത�ികയിൽ േനരി�� നിയമന�ിന്

നി�യി�ി��ത്) 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

(ബി) ��ത േയാഗ�തകൾ വ �വ�ാപിതമായി േഭദഗതി

െച�െ��ി��തായി അറി�േ�ാ;
(ബി) ��ത േയാഗ�തകൾ വ�വ�ാപിതമായി േഭദഗതി

െച�െ��ി�ി�

(സി) േകരള സർ�കലാശാല മഹാനിഘ�

വിഭാഗ�ിൽ എഡി�റായി ഒ�വിൽ

നിയമി�െ��ി�� വ��ി�െട വിദ�ാഭ�ാസ

േയാഗ�തക�ം ���ി പരിചയ വിവര��ം

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) മലയാളം െല�ി�ൻ വിഭാഗ�ിൽ െഡപ�േ�ഷൻ

വ�വ�യിൽ എഡി�ർ ആയി നിയമി�െ�� േഡാ

എ� .് �ർണിമ�െട േയാഗ�തക�ം ���ി പരിചയ

വിവര��ം �വെട േചർ�� Educational
Qualification : M.A(Sanskrit), M.Phil and PhD
Experience:- 1.Research Associate in Sanskrit -
Department of Sanskrit, Arts Faculty, University
of Delhi 2.Guest Lecturer in Sanskrit- Sri
Venkateswara College, New Delhi 3.Lecturer in
Sanskrit-Satyawati College, University of Delhi
4.Professor, Sree Sankaracharya University of
Sanskrit from 01.11.1995. Teaching Experience-
Permanent-23 years HoD in the Department
from 2012 to 2014 & 2018 5. Worked on
deputation with RUSA-SPD, Department of
Higher Education, Government of Kerala as
1.Technical Consultant 2.EBSB Nodal Officer
3.Member Secretary, State Level Quality
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Appraisal Cell(SLQAC) േഡാ. എ� .്
�ർണിമ�െട േഡാ�റൽ ഗേവഷണ വിഷയം

''Synonyms in the Brhattrayi' െല�ിേ�ാൺ

ആൻഡ്  െല�ിേ�ാളജി േമഖലയിൽ

�സ�മാണ്. ഇത് ഒ� ��കമാ�ം

�സി�ീകരി�ി��്. കാലടിയിെല �ീ ശ�രാചാര�

സർവകലാശാലയിെല െ�ാഫസർ പദവി

വഹി�� േഡാ.എ� .്�ർണിമ, സം�ത�ിൽ

മാ�മ�, �ാസി�ൽ �തൽ ഇ�ർ ആലിയ മലയാള

സാഹിത��ം ഉൾെ��� വിവർ�ന പഠന�ി�ം

�ണിേവ�ി�ിയിെല എം ഫിൽ, പി എ�  ്ഡി

വിദ�ാർ�ികൾ�് വഴികാ�ിയാ�� .
ബാലസാഹിത� വിഭാഗ�ിൽ

�ര�ാര�ിനർഹമായ എ.വിജയെ� '��ാ�'
എ� �തി േഡാ.എ� .്�ർണിമ മലയാള�ിൽ

നി�് സം�ത�ി േല�് വിവർ�നം െച�ി��്.
�ാനപീഠം േജതാവായ െ�ാഫ.സത��ത

ശാ�ി�െട �ാവേലാഗ്-ഡയറി�ം ഹി�ിയിൽ

നി�് ഇം�ീഷിേല�് വിവർ�നം െച�ി��്.
പരിഭാഷെ���ിയ �തി�െട േപര് “Trekker
Begets Nectar” (The original work is tiltled
“Caran Vai Madhu Vindati”).

െസ�ൻ ഓഫീസർ


