D. K. GOVERNMENT COLLEGE FOR WOMEN(A), NELLORE
Internal Quality Assurance Cell & Academic Council
Commencement of Class work
Standard Operating Procedure for Students and Staff

As per the Guidelines of Government of India and Government of A.P the following Standard Operating Procedures are followed in the
conduct of Class work for the students of Semesters III/ V/ I.
Semester

V

III

Commencement Mode of
of Class work
teaching
2-11-2020 to 0512-2020

2-11-2020 to 1212-2020

Offline

Online

No of
teaching
days

No of
students
per class

30

20-25

36

-

III
14.12.2020 on
wards

V
III
I

07.12.2020
onwards
18.01.2021
onwards
07.12.2020

Offline

25

Online

67

Online

35

Offline

07

20-25

Class Room
behavior
Mask, Sanitizer,
Social
distancing- one
student per one
bench
Mask, Sanitizer,
Social
distancing- one
student per one
bench

Covid guidelines for HEIs and the Compliance of the
Institution
బో ధనా నిబంధనలు
*ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉత్త ర్వవల ప్రకార్ం 90రోజులు బో ధ్నా దినములు. అందులో 30రోజులను
ప్రత్యక్ష బో ధ్నా ప్దధ తిలో త్ర్గత్ులు నిర్వహంచాలి. దానిలో భాగంగా 1/3వంత్ు విదాయరథినులు
ప్రతి నెలా 10 రోజులు కళాశాలకు హాజర్వ కావాలి.
* అయితే ఎకుువ మంది హాస్ట ల్ విదాయరథినులు కావడం వలల , వారథ ప్రయాణ అసౌకరాయనిి
తొలగథంచడానికి 30రోజుల నిర్ంత్ర్ ప్రత్యక్ష /త్ర్గతి బో ధ్నా ప్దధ తిని అనుస్రథస్త ునాిము.
* సెమిస్ట ర్ లో మిగథలిన 60 బో ధ్నా దినములు కందర/రాష్టట ర ప్రభుతావల ఉత్త ర్వవల
ఆదేశానుసార్ం ఆన్ ల ైన్ ప్దధ తిలో బో ధ్న జర్వప్బడుత్ుంది.
* ప్రత్యక్ష /త్ర్గతి బో ధ్నా ప్దద తిలో కళాశాలకు హాజర్గు విదాయరథినులు త్ప్పనిస్రథగా త్లిల
దండురల నుంచి లిఖిత్ ప్ూర్వక అనుమతి ప్తారనిి స్మరథపంచాలి.

వసతి గృహ నిబంధనలు
*హాస్ట ల్ వస్తిని ప ందగోర్వ విదాయరథినులకు కందర/రాష్టట ర ప్రభుతావల నియమాలను అనుస్రథంచి

Mask, Sanitizer,
Social

హాస్ట ల్ వస్తి కలిపంచ బడుత్ుంది. ఆ విదాయరథినులు త్ప్పనిస్రథగా కోవిడ్ నియమ

distancing- one
student per one
bench
I

14.12.2020 to
12-01-2021

Online

25

నిబంధ్నలను పాటంచాలి.
*హాస్ట ల్ గదులు,ప్రథస్రాలు నిర్ంత్ర్ం శానిటైజష్టన్ చేయబడుతాయి.
* 5 మంది విదాయరథినులకు వస్తి గలిగథన ఒక గదిని ఒకర్వ లేదా గరథష్టటం గా ఇదద రక
థ ీ కటాయించ
బడుత్ుంది.
* కోవిడ్ లేదా ఇత్ర్ అనారోగయ లక్షణాలుగల వారథని ఐసో లేష్టన్ గదిలో ఉంచుతార్వ.
* కోవిడ్ నియమ నిబంధ్నలు /ప్రవర్త నా నియమావళి ఆచర్ణ కొర్కు ప్రతేయక బ ందాల

I

V &III

18-01-2020 to
20-02-2021

23-02-2021 to
28-02-2021

Offline

Offline
Pre exam
revision
Total no
of
teaching
days
online/off
line

62

20-25

Mask, Sanitizer,
Social
distancing- one
student per one
bench

ఏరాపటు.
* ప్రతి రోజూ ఒక డాకటర్ /పారామెడికల్ సాటఫ్ హాస్ట ల్ ను స్ందరథశంచి అవస్ర్మెైన వారథకి
ఎప్పటకప్పపడు వెైదయ స్హాయానిి అందించడం.

ప్రథమ సంవత్సర విద్ాార్థినులకుఅవగాహనా త్రగత్ులు

06

* నిబంధ్నలను పాటంచాలి.కళాశాలలో ప్రవేశం ప ందిన ప్రథమస్ంవత్సర్ విద్ాార్థినులకు

SEM-V=
103
SEM
III= 102
SEM I=
94

కళాశాల విధి విధానాలు ,నిరవహణ మొ.న. అంశాల ప్ట్ల అవగాహన కల్పంచాల్ కనుక వీర్థకి ఒక
వారం ర్ోజుల పాట్ు అవగాహనా త్రగత్ులు జరుగుతాయి.
* అవగాహనా త్రగత్ుల నిరవహణ వెను వెంట్నే ఆన్ ల ైన్ బో ధన మొదలవుత్ుంద్ి. జనవర్థ
మూడవ వారం నుంచి ప్రత్ాక్ష బో ధనా ప్దధ తిలో బో ధన జరుగుత్ుంద్ి.

ప్ర్యవేక్షణ
*కోవిడ్ సమసాలకు సంబంధించి కళాశాల స్ాియిలో ఒక ప్రవరత నా నియమావళి బృందం
ప్రావేక్షిసత ుంద్ి. వీర్థకి త్రగతి స్ాియి ఉప్బృంద్ాలు సహాయ ప్డతాయి.
*కళాశాలలో ప్రవేశంచిన ప్రతి విద్ాార్థినికి థరమల్ స్క్రీనింగ్ చేస్త ారు.
*ప్రతి ఒకకరు విధిగా మాస్కక ధర్థంచాల్.
*కళాశాలలో ప్రతేాక కూడళ్ల లో శానిట్ైజర్ ను ఉంచుతారు,అయినప్పట్ికీ వాకితగత్ంగా శానిట్ైజర్
ను తెచుుకోవడం మంచిద్ి.
కళాశాల ప్రతేాక కూడళ్ళలోకోవిడ్ పై పో సట ర్స ను అంట్ిస్త ారు.

