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ോകേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ്, ആറ്റിങ്ങൽ

No. B1/590/2019/CEAL

21.01.2020
കനോട്ടീസ്

ചില

വിദ്യാർഥികൾ

കയറാതിരിക്കുന്നതായി
വിദ്യാർഥികളുടെ

സ്ഥിരമായി

പരാതി

ഹാജർ

ക്ലാസ്സുകളിൽ

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംബന്ധിച്ച

താടെ

അതിനാൽ

പറയുന്ന

ടപാതു

നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറടെെുവിക്കുന്നു.
1. എല്ലാ പീരിയഡും അറ്റൻഡൻസ് എെുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അധ്യാപകർ
ഉറെു വരുത്തണം .
2. ഓദ്ദരാ പിരിയഡും ക്ലാസ് തുെങ്ങി 10 മിനിറ്റ് ദ്ദശഷം അറ്റൻഡൻസ്
സ്ലിപ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ദ്ദശഖരിക്കുന്നതാണ്.
3. അതാത് ദ്ിവസടത്ത അറ്റൻഡൻസ് ബന്ധടെട്ട ദ്ദസാഫ്്റ്ടറെയറിൽ
ദ്ദരഖടെെുദ്ദത്തണ്ടതും
കയറാതിരുന്നാൽ

ഏടതങ്കിലും

െി

വിവരം

ക്ലാസ്സിൽ
വെി

SMS

വിദ്യാർഥികൾ
രക്ഷിതാക്കടള

അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.
4. യൂണിദ്ദവഴ്ിസ റ്റി നെത്തുന്ന പരിപാെികളിൽ പടങ്കെുക്കാൻ 10% ഡയൂട്ടി
ലീവ്

അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ്

പരിപാെികൾക്ക്

ഡയൂട്ടി

ലീവ്

അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ യൂണിദ്ദവഴ്ിസ റ്റി നിയമങ്ങൾ
കർശനമായി പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും.
5. ഡയൂട്ടി ലീവ് മാസം ദ്ദതാറും ദ്ദരഖടെെുത്തുന്നതുമായിരിക്കും. ഡയൂട്ടി
ലീവ്

ആവശയമുള്ളവർ

ബന്ധടെട്ട

ദ്ദരഖകൾ

പിദ്ദറ്റമാസം
സഹിതം

ഏൊം

തീയതിക്കുള്ളിൽ

സ്റ്റാഫ്്

അഡ്ഡെസടറ

സമീപിദ്ദക്കണ്ടതാണ് . ഇതിനുള്ള നിശ്ചിത ദ്ദഫ്ാമിലാണ് അദ്ദപക്ഷ
നൽദ്ദകണ്ടത്. സ്റ്റാഫ്് അഡ്ഡെസർ ഇത് HOD ക്ക് അയദ്ദക്കണ്ടതും HOD
ഡയൂട്ടി ലീവ് അനുവദ്ിദ്ദക്കണ്ടതുമാണ് . ഇതിന്ടറ ഒരു ദ്ദകാെി സ്റ്റാഫ്്
അഡ്ഡെസർ

സൂക്ഷിദ്ദക്കണ്ടതും

നൽദ്ദകണ്ടതുമാണ്.
ബന്ധടെട്ട

വിദ്യാർഥി

അധ്യാപകന്

ഒരു

ദ്ദകാെി

ഇതിന്ടറ

നൽദ്ദകണ്ടതാണ്.

വിദ്യാർഥിക്കു

പകർെ്
ഏൊം

എെുത്ത്

തീയതിക്കു

ദ്ദശഷം യാടതാരു കാരണവശാലും മുൻ മാസടത്ത ഡയൂട്ടി ലീവ്
അദ്ദപക്ഷകൾ സെീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഡയൂട്ടി

ലീവ്

അനുവദ്ിച്ച

ഓർഡറിന്ടറ ദ്ദകാെി അതാത് വിഷയത്തിന്ടറ ദ്ദകാഴ്് സ ഫ്യലിൽ
സൂക്ഷിദ്ദക്കണ്ടതും KTU ഓഡിറ്റിന് സമർെിദ്ദക്കണ്ടതുമാണ്.
6. ടമഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അറ്റൻഡൻസ് ആവശയമുള്ളവർ ടമഡിക്കൽ
ലീവ് കെിഞ്ഞു 10 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റാഫ്് അഡ്ഡെസർക്ക്
നിശ്ചിത

ദ്ദഫ്ാമിൽ

അദ്ദപക്ഷകൾ

നൽദ്ദകണ്ടതാണ്.

ഈ

അദ്ദപക്ഷദ്ദയാടൊെം നിർബന്ധമായും ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫ്ിക്കറ്റ്
സമർെിക്കണം.

ബന്ധടെട്ട

യുടെ

HOD

ശുപാർശദ്ദയാെുകൂെി

ഗ്പിൻസിെളിനു അദ്ദപക്ഷ സമർെിദ്ദക്കണ്ടതാണ് .10 ദ്ിവസത്തിൽ
കൂെുതൽ

താമസിച്ചു

അഡ്ഡെസർമാർ

കിട്ടുന്ന

സെീകരിദ്ദക്കണ്ടതില്ല.

അദ്ദപക്ഷകൾ
യൂണിദ്ദവഴ്ിസ റ്റി

സ്റ്റാഫ്്
നിയമ

ഗ്പകാരം Long illness നാണ് ടമഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അറ്റൻഡൻസ്
Condonation നൽകുന്നത് .
ഇതു

സംബന്ധിച്ച

അദ്ദപക്ഷ ലഭിച്ചു 10 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ

തീരുമാനം

കുട്ടികടള

അറിയിക്കുന്നതാണ്.

ടസമസ്റ്റർ അവസാനം ആ മാസടത്ത ടമഡിക്കൽ ലീവുകൾ മാഗ്തദ്ദമ
പരിരണിക്കു

.

മുൻമാസങ്ങളിടല

ലീവ്

അതാത്

സമയം

സമർെിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. കൃതയ സമയത്ത് സമർെിച്ച ടമഡിക്കൽ
ലീവുകളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മാഗ്തദ്ദമ ഇനി മുതൽ Condonation
അനുവദ്ിക്കുകയുള്ളു.
7. ഹാജർ നില അതാതു മാസം ഗ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും, 15 തീയതിക്ക്
മുൻപ് KTU ദ്ദപാർട്ടലിൽ Upload ടചയ്യുന്നതായിരിക്കും .
8. അവരവരുടെ
പരിദ്ദശാധ്ിച്ച്

ഹാജർ

നില

കൃതയമായി

ഉറെുവരുദ്ദത്തണ്ടത്

ഓദ്ദരാ

തൻ

മാസം

തടന്ന

വിദ്യാർഥിയുടെയും

ഉത്തരവാദ്ിതെം ആയിരിക്കും ...
9. ഓദ്ദരാ ക്ലാസ്സിദ്ദലയും ഹാജർ നൽകുന്നത് അതാത് അധ്യാപകരുടെ
തീരുമാന ഗ്പകാരം ആയിരിക്കും .
10. ഹാജർ

സംബന്ധിച്ച്

നിലവിലുള്ള

നിരവധ്ി

നിയമങ്ങൾ

എല്ലാ

പരാതികൾ
അധ്യാപകരും

വരുന്നതിനാൽ
കർശനമായി

പാലിദ്ദക്കണ്ടാതാണ്.
11. Medical leave, Duty leave എന്നീ അദ്ദപക്ഷ ദ്ദഫ്ാമുകൾ ദ്ദകാദ്ദളജ് ടവബ്
ഡ്സറ്റിൽ ലഭയമാണ്
Sd/ഗ്പിൻസിൊൾ
To
1. Notice board
2. All Classes

3. All Faculty
4. website

