
നം e/Misc/39550/2015/േകാ.വി.വ  േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ ഡയറക്ടറുെട 
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പരിപ്രതം 

വിഷയം:- േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുp് – ജീവനkാരയ്ം – 
സർkാർ േകാേളജുകളുെട ്രപവർtനം 
െമcെpടുtുnതിനുll മാർgനിർേdശ ൾ 
പുറെpടുവിkുnു –  

 

          ഈ വകുpിനു കീഴിലുll സർkാർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജുകൾ 

ഗവെ ന്റ് െ്രടയിനിംഗ് േകാേളജുകൾ, സർkാർ സംഗീത േകാേളജുകൾ enിവിട ളിെല 

adയ്യനം, ഓഫീസ് ്രപവർtന ൾ െമcെpടുtുnതിനായി താെഴ സൂചിpിkുn 

മാർg നിർേdശ ൾ കർശനമായി പാലിേk താെണn് eലല്ാ ്രപിൻസിpാൾമാർkും 

നിർേdശം നൽകുnു. 

i) വിവിധ ഡിpാർ ുെമന്റുകളിെല adയ്ാപകരുെടയും, േകാേളജ് ഓഫീസ് 

aനdയ്ാപകരുെടയും a ൻഡൻസ് രജിsർ യഥാവിധി സൂkിേk താണ്.    

ii)   a ൻഡൻസ് മാേനജ്െമന്റുമായി ബnെp  പ ിംഗ് റിേpാർ ് 

a ൻഡൻസ് രജിsറുകളുമായി eലല്ാ മാസവും otുേനാേk തും 

്രകമവിരുdത കാണുnുെ ിൽ ആയത് പരിേk തുമാണ്. 

iii) a ൻഡൻസ് രജിsറിൽ eലല്ാtരം aവധികളും വയ്kമായി 

േരഖെpടുേt തും കാഷവ്ൽ ലീവ് രജിsർ പരിപാലിേk തുമാണ്. ഈ 

വിവരം e-attendance-ലും േരഖെpടുേt താണ്.   

iv) േകാേളജിൽ ഹാജരായി ുll adയ്ാപകൻ aവരവരുെട kാsുകൾ 

ൈടംേടബിളുകൾ ്രപകാരം കൃതയ്മായി ൈകകാരയ്ം െചyുnുെ n് uറpു 

വരുേt താണ്. 

v) adയ്ാപകരുെട െ്രപാേമാഷൻ/ േpയ്സ്െമന്റ് തുട ിയവയുമായി ബnെp  

റി്രഫഷർ േകാഴ്സ് /ഓറിെയന്േറഷൻ േകാഴ്സ് / സ്െപഷയ്ൽ സmർ സ്കൂൾ 

േ്രപാ്രഗാംസ് / സ്െപഷയ്ൽ വിന്റർ സ്കൂൾ േ്രപാ്രഗാംസ് തുട ിയ 

േ്രപാ്രഗാമുകളിൽ പെ ടുkുnതിന് ആ േ്രപാ്രഗാമിന്െറ കാലയളവ് aദർ 

ഡയ്ൂ ിയായി കണkാവുnതാണ്.  enാൽ adയ്ാപകർ െസമിനാർ, 

വർk്േഷാപ്സ്, േകാൺഫറൻസ് തുട ിയ േ്രപാ്രഗാമുകളിൽ 

പെ ടുkുnതിന് aദർ ഡയ്ൂ ിയായി ്രടീ ് െചyാവുnതാണ്. oരു വർഷം 

പരമാവധി 10 ദിവസമായി നിജെpടുtിയി ു ്.  iവ കർശനമായി 

പാലിkുnുെ n് uറpു വരുേt തും ജി.o.(eം.eസ്) 

നmർ.262/2015/u.വി.വ തീയതി 15.06.2015-െല നിബnനകൾ 

പാലിkുnുെ n് uറpു വരുേt തുമാണ്. 

vi) യൂണിേവഴ്സി ികളിൽ േപpർ വാലയ്ുേവഷനുമായി ബnെp ് oരു 

adയ്ാപകൻ തെn തുടർcയായി വളെര aധികം ദിവസം േകാേളജിൽ 

നിnും വി ു നിൽkുnത് വിദയ്ാർtികളുെട adയ്യനെt സാരമായി 



ബാധിkുnതായി ്രശdയിൽെp ി ു ്.  ആയതിനാൽ oരു 

ഡിpാർ ്െമന്റിൽ ull adയ്ാപകർ മാറിമാറി itരtിലുll 

േജാലിയിൽ ഏെറkുെറ തുലയ്മായി ഏർെpടുnതിന് ആവശയ്മായ 

്രകമീകരണം വരുേt താണ്. 

vii) േകാേളജിെല ഓേരാ ഡിpാർ ിെമന്റിലും aദർ ഡയ്ൂ ി രജിsർ 

സൂkിkാറുെ nും aതിൽ aദർ ഡയ്ൂ ിയിൽ ആയിരിkുn 

adയ്ാപകന്െറ ഡയ്ൂ ി സംബnിc വയ്kമായ വിവരം 

േരഖെpടുtുnുെ nും ഡയ്ൂ ി സർ ിഫിk ് / a ൻഡൻസ് സർ ിഫിk ് 

aതിൽ പതിpിkുnുെ nും uറpു വരുേt താണ്. 

viii) േകാേളജും പരിസരവും വൃtിയായി സൂkിkുnതുമായി ബnെp  

േജാലികൾ (സാനിേ ഷൻ ആന്റ് സവ്ീpിംഗ്) കൃതയ്മായി നടkുnുെ nും 

uറpു വരുേt താണ്. 

iതുമായി ബnെp ് സർkാർ പുറെpടുവിcി ുll utരവകളുെട പകർp് കൂടി 

iേതാെടാpം aയയ്kുnു.  േമൽ ്രപസ്താവിcതലല്ാെത മേ െത ിലും തരtിലുll  

കൃതയ്നിർvഹണtിൽ ഏർെpടുnതിന് aദർ ഡയ്ൂ ിയായി പരിഗണിc് aവധി  

aനുവദിkുവാൻ പാടിലല്.  േമൽpറ  നിർേdശ ൾ / പാലിkുnതിനിൽ വീഴ്ച 

വരുtുnത് െഗൗരവമായി വീkിkുnതും ബnെp വർെkതിെര നടപടി 

സവ്ീകരിkുnതുമാണ്.   

                      op്, 
     
                         
eം.നnകുമാർ.ഐ.e.eസ്, 

                                േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ ഡയറക്ടർ. 
പകർp്:- 

1) eലല്ാ സർkാർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് / െ്രടയിനിംഗ് േകാേളജ് / സംഗീത 
േകാേളജ്  ്രപിൻസിpാൾമാർk്. 

2) സി.e- ഡയറക്ടർ / aഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ / െഡപയ്ൂ ി ഡയറക്ടർ / സീനിയർ 
aഡ്മിനിസ്േ്രട ീവ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ. 

3) സൂ്രപ ് – esാ- e, ബി, സി െസkനുകൾ. 
4) കരുതൽ ഫയൽ. 

//aംഗീകാരേtാെട// 

 
   സൂ്രപ ്. 

eസ്.വി.28.11.2015 

 

 

 

 

 

 


