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നം എസി  ഡി  /1  / 120/2021                                                                      തീയതി.17.06.2021 

      പരിപ ം  

വിഷയം :േകരള സർവകലാശാലയെട കീഴിൽ അഫിലിേയ ് െചയി       
േകാേള കളിൽ  2021 -22 അധ യന വർഷെ  വർ നം സംബ ി  അധിക 
മാർഗ നിർദ്േദശ ൾ നൽ ത് സംബ ി ് . 
 
പരാമർശം: 1.  സർ ാർ ഉ രവ് സാധാ നം . 710/ 2021 /ഉ.വി.വ. തീയതി 
29.05.2021  
2.സർ ാർ ഉ രവ് സ. ഉ. (സാധാ) നം . 793 /2021  /ഉ.വി.വ  തീയതി 16.06 2021  
 
 േമൽ പരാമർശ ഉ രവ് (1 ) കാരം സംസ ാനെ  െ ാഫഷണൽ 
േകാേള കൾ ഉൾപ്െപെടയ  ഉ തവിദ ാഭ ാസ സ ാപന ളെട  2021-22 
അധ യന വർഷെ  ക്ലാസകൾ ആരംഭി ത് സംബ ി ് സർ ാർ നൽകിയ 
മാർഗ നിർദ്േദശ ൾ ടാെത േലാ ് െഡൗൺ നിയ ണ ൾ ഭാഗികമായി 
പിൻവലി  സാഹചര ിൽ േകാേള കളെട വർ നം സംബ ി ് പരാമർശ 
ഉ രവ് (2) കാരമ  ചവെട പറയ  അധിക മാർഗനിർദ്േദശ ൾ ടി േകരള 
സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ ് െചയി  േകാേള കൾ ത മായി 
പാലിേ താണ്. 
1. േകാേള കളിെല അധ യനം 01.06.2021മതൽ ആരംഭി  സാഹചര ിലം , 
േലാ ് ഡൗ മായി ബ പ്െപ  നിയ ണ ൾ ഭാഗികമായി നിലനിൽ  
സാഹചര ിലം അധ ാപകർ ഇനിെയാ  ഉ രവ് ഉ ാ വെര  നിലവില  
രീതിയിൽ തെ  Work From Home  ആയി േജാലിയിൽ ടർ ാൽ മതിയാ ം. 
2. പരീ  ചമതലേയാ ിൻസി ൽ നിർദ്േദശി  മാ ് ചമതലകേളാ 
നിർവഹിേ  അധ ാപകർ ടീ ചമതലയ  ദിവസ ളിൽ സ ാപന ളിൽ 

ത മായി ഹാജരാേ താണ.് 
3. േകാേള കളിെല അനധ ാപക ജീവന ാർ സർ ാർ പറപ്െപടവി  െപാ  

ഉ രവിന്െറ അടിസ ാന ിൽ േജാലിക് ഹാജരാേക ം , പരീ  േജാലികൾ 

നിർവഹിേ  അനധ ാപക ജീവന ാർ ിൻസി ൽ നിർദ്േദശി  

ദിവസ ളിൽ േകാേള കളിൽ ഹാജരായി ചമതലകൾ നിർ ഹിേ മാണ് . 

                                                               
       



        േഡാ. െക. എസ.് അനിൽ മാർ   
                                                                               രജിസാർ  
 

പകർ ്  

   1. എല്ലാ അഫിലിേയ ഡ് േകാേള കൾ/േകരള സർവകലാശാല പഠന വ കൾ / ബി എഡ്        

 െസ റകൾ /യ ഐ  ടി / യ ഐ എം 

    2. ൈവസ് ചാൻസലർ / െ ാ ൈവസ് ചാൻസിലറെട  പി എസമാർ  

    3. രജിസാർ / പരീ  കൺേ ാളർ/  ഫിനാൻസ് ഓഫീസ്ഓഫിസർ എ ിവ െട പി എ മാർ  

    1. പി ആർ  ഒ  െസ ൻ  (പ റി ് നൽ തിന് ) 

    5. സ്റ്േറാ ് ഫയൽ  /ഫയൽ േകാ ി  


