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ോകോോളജ് വിദയോഭയോസ ഡയറകറെട
കോരയോലയം, വികോസ് ഭവന,
തിരവനനപരം-33
തീയതി: 09/10/2013

സരകലര

സരകോര ോകോോളജകളിെല ഗസ് ലകചറര നിയമനവം ോവതനവം
ഗസ് ലകചറരമോരെട നിയമനം
(എ) ഗസ് ലകചറര നിയമതിനോവണി HOD നലകന അോപകോയോെടോപം ജണ1
വരക് ോലോഡ് ോസറ്െമന്, മോസര ൈടംോടബിള, Department time

െല

table,

Ist DC കോസ് ആരംഭികന ദിവസം മതലള റിൈവസഡ് വരക് ോലോഡ് ോസറ്െമന്
revised Master time table, Revised Department time table എനിവയം
ഒനോം വരഷ പി.ജി കോസ് ആരംഭികന ദിവസം മതലള
load statement , revised

Master

time

Revised
table,

work

Revised

Department

time table, എനിവയം ഉണോയിരിോകണതോണ്. പിനസിപോള,

ഓഫീസ് മോഖന

(ബനെപട െസകന കോരക്,

മഖോനിരം) ടി ോരഖകള

സപണ്, എ.എ

വയകമോയി പരിോശോധിച് ഗസ്

നിയമികനതിനള അരഹത ഉെണന്
നടതോമോള, തോെഴപറയന

എനിവര

ലകചറെറ

ഉറപവരോതണതോണ്.ഇപകോരം പരിോശോധന
ശദിോകണതോണ്.

കോരയങള പോതയകം

(ബി) ഒര ഡിപോരട്െമനില ആ ഘടതില ആവശയമോയി വരന ആെക മണികറകളം
അോപോള നിലവിലള സിരോദയോപകരെട എണവം പരിോശോധിച്സിരോദയോപകരക്16
മണികര വിതം നലകിയ ോശഷം മിചമള മണികറകളക മോതോമ ഗസ് ലകചറരമോെര
നിയമികോവ. മോതമല, പി.ജി. കോസകള സിരോദയോപകരക തെന നലോകണതോണ്.
സിരോദയോപകര ഇലോത സോഹചരയതില മോതോമ ഗസ് ലകചറരക് പി.ജി. കോസ്
നലകോന പോടള. ഇപകോരം ഗസ് ലകചറരക് പി.ജി. കോസ് നലകിയോല അത് 1
മണികര 1.5 മണികറോയി കണകോകോന പോടളതല.
സിരോദയോപകരക് യ.ജി കോസ്
നലകോന

പോടളതല.

യോെതോര കോരണവശോലം

നലകിയോശഷം ഗസ് ലകചറരക് പി.ജി കോസ്

മോതമല

ആദയെതയോളക് 16 മണികര എന

ഗസ്
കമതിലം,

ലകചറരമോെര നിയമികോമോള,
അവസോനം

വരനയോളക്

മിചമള മണികറകളം മോതം നലോകണതോണ്. അലോെത ആെകയള മണികറകള
തലയമോയി വീതികോന പോടളതല.
(സി) ഇപകോരം ഗസ് ലകചറര നിയമനതിന് അരഹമോയ മണികറകള എതെയന്
കെണതിയ ോശഷം മോതോമ നിയമനതിനോയി പതപരസയം നലകോന പോടള.

നിയമനഫയലില തോെഴപറയന ോരഖകള ഉണോയിരിോകണതോണ്.
1.

െസമസര/ോടം കലണര (യണിോവഴിറി പസിദീകരികനത്)

2.

വരക് ോലോഡ് ോസറ്െമന്(4 ഘടങളിലളത്)

3.

മോസര (ജനറല) ൈടംോടബിള- 4 ഘടങളിലളത് (ജണ 1, ഒനോം വരഷ ഡിഗി
കോസ് ആരംഭികന ദിവസം, ഒനോം വരഷ പി.ജി. കോസ് ആരംഭികന ദിവസം,
ഏെതങിലം ോകോഴിെന അവസോന െസമസര മോരച് 31 ന ോശഷം യണിോവഴിറിയെട
െസമസര കലണര

പകോരം അവസോനികന എങില ആ ദിവസം)

4.

ഡിപോരട്െമനല ൈടംോടബിള - 4 ഘടങളിലളത്

5.

വയകിഗത ൈടംോടബിള (Individual time table)

6.

പരസയമള പതങളെട പകരപ്

7.

ഇനറരവയവിെന മോരക് ഷീറ്.

8.

ോയോഗയതോ സരടിഫികറകളെട സോകയെപടതിയ പകരപ്.

9.

നിയമന ഉതരവ്

10.

100 രപോ വിലയള ോകരളോ സരകോര മദ പതതിലള കരോര
ഓോരോ ഡിപോരടെമനിോലയം ഗസ് ലകചറര നിയമനതിന് പോതയകം പോതയകം ഫയല

സകിോകണതോണ്.
ഗസ് ലകചറരമോരെട ോവതനം
(എ) ഗസ് ലകചറരമോര അവരെട individual time table പകോരം
മണികറകളകമോതോമ ശമളം നലകോന പോടള. അവര െചയന

കോെസടകന
other

duty

കളെകോനം തെന ശമളം നലകോന പോടളതല.
ഗസ് ലകചറരമോരെട Hour wise attendance register പരിോശോധിച്

ദിവസവം

HOD ഒപിോടണതോണ്, മോസോവസോനം ആെക ഹോജരോയ ദിനങള കടി എഴതി HOD
ഒപിോടണതം ആയത് പിനസിപോള പരിോശോധിച് അംഗീകരിോകണതമോണ്.
(ബി) ോലോഗബകില അകോദമിക് വരഷോരംഭതിലംIst DC, Ist PG കോസകള ആരംഭികന
ദിവസങളിലമള Master time table, department time table, individual
time

table

Department

എനിവയെട
time

പിനസിപോള

table

-ല

ഗസ്

ഒപിട

പകരപ്

ലകചറരമോരെട

പതിോകണതോണ്.
ചരകോപരകടി

കോണിോകണതം time table െന അടിയില ഓോരോരതരോടയം പരണമോയ ോപര്
ോരഖെപടതിയിരിോകണതമോണ്.

(സി) ോലോഗ് ബകില ഗസ് അദയോപകര പഠിപിച കോസകള മോതോമ ോരഖെപടതോവ. മറിച്
അവരെട ഒപ ോരഖെപടതവോന പോടളതല.

മോസോവസോനം, ഗസ് അദയോപകര
individual time table

ൈകകോരയം െചയ കോസകള അവരക നലകിയ

പകോരമോോണോ എനം ടി time table, department time table ഉം ആയി
െപോരതെപടനോണോ എനം പരിോശോധിോകണതം അപകോരം െപോരതെപടന
മണികറകള കടി എഴതി, ടി മണികറകളക് അരഹമോയ ോവതനം നലകോന HOD
ശപോരശ െചോയണതമോണ്. കടോെത, ടിയോള വോസവതില ഈ കോസകള ൈകകോരയം
െചയിടളതോെണന് ോബോദയെപടതോയള ഒര സരടിഫികറം ോരഖെപടോതണതോണ്.
ഇവെയലോം പരിോശോധിച് ോബോദയെപട ോശഷം മോതോമപിനസിപോള, ടിയോളെട ശമളം
അംഗീകരിച്

ോലോഗബകില

ഒപിടോവ.

കോരണം

ഇത

സരകോരിനണോകന സോമതിക നഷം HOD യോടയം
തലയബോദയത (liability) ആയിരികം.
ോകോോളജ്

പിനസിപലമോര കരശനമോയ

വിോധയമോോകണതോണ്.

സംബനമോയി

പിനസിപോളിോനയം

അതിനോല,ോമലപറഞ നിരോദശങള
പരിോശോധനയ്

കടോെത, തോെഴപറയന നിരോദശങളം

കരശനമോയി

പോലിോകണതോണ്.
(ഡി)

ഗസ്

ലകചറരമോരക്

hour-wise attendance

register

നിരബനമോയം

പരിപോലിോകണതോണ്. Time-table പകോരമള hour-ല മോതോമ അവര ഒപിടകയം
കോെസടകകയം െചയോന പോടള. ൈടം ോടബിള പകോരമള കോസകളകലോെത മറ
ോജോലികളകം കോസകളകം ോവതനം നലകോന പോടളതല.
(ഇ) ഓോരോ ഡിപോരട്െമനിെല ഗസ് ലകചറരമോരകം പോതയകം പോതയകം hour-wise
attendance register ഉണോയിരിോകണതോണ്. അവര സിരം ജീവനകോരെട
attendance register ല ഒപിടോന പോടളതല.
(എഫ്)ോമല നിരോദശങളിലണോകന ഏെതോര വീഴയം ബനെപട
എനിവരെട വയകിഗത

ബോദയതയോയി

HOD, പിനസിപോള,

കണകോകനതോണ്.

ോകോോളജ് വിദയോഭയോസ ഡയറകര

