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கல்லூரி பேருந்து - விதிமுறைகள் 

1. நாணயர்கள், கல்லூரி பருந்தில் யந்து பாயது கட்டானநில்ல. யிருப்ம் இருந்தால் பருந்துக்கா ஆண்டு 
கட்டணம் செலுத்தியிட்டு கல்லூரி பருந்லத னன்டுத்தாம். 

2. ஒரு ருயத்திற்கு நட்டும்(One semester alone)கல்லூரி பருந்லத னன்டுத்துயது இனாது.  
3. பருந்திற்காக ஆண்டு கட்டணம் செலுத்தினிகு, அலத எக்காபணம் சகாண்டும் திருப்ித்தப நாட்டாது. ஆண்டு 

கட்டணத்லத  தயலணகாக ிரித்து கட்டுயலதயும் அனுநதிக்கமுடினாது. பநலும், அக்கட்டணத்லத 
கல்லூரிக்கா கல்யி கட்டணநாகபயா அல்து யிடுதி கட்டணநாகபயா நாற் இனாது.  

4. ஓர் ஆண்டுக்கா பருந்து கட்டணம் செலுத்தினயர்கலக்கு நட்டும் 'கல்லூரி பருந்து அனுநதிெீட்டு' (College 

Bus Pass ) யமங்கப்டும்.  
5. பருந்து அனுநதி ெீட்லட திமும் சகாண்டு யபபயண்டும். ரிபொதகர் பகட்கும்பாது அனுநதி ெீட்லட 

காண்ிக்கபயண்டும். அனுநதி ெீட்டு யாங்கினிருந்தும் எடுத்து  யபயில்ல என்ால், அனுநதி ெீட்டு 
இல்ாதயபாகபய கருதப்டுயார். 

6. அனுநதி ெீட்டு இல்ாநல் னணம் செய்யும் நாணயனுக்கு Rs.1,000/- அபாதநாக யசூிக்க டும். அபாதம் 
செலுத்த தயிால் யகுப்ிற்கு அனுநதி கிலடனாது. 

7. நாணயர்கள் தங்கலக்கு அிவுறுத்தப்ட்ட பருந்து ிறுத்தத்தில் 10 ிநிடம்  முன்தாகபய இருக்க பயண்டும். 
தாநதநாக யந்ததால் பருந்லத தய யிட்டால் அதற்க்கு ஓட்டுபபா கல்லூரிபனா சாறுப்பற்காது. பநலும், 
அதால் ஏற்டும் எந்த இமப்ிற்கும் நாணயப சாறுப்ாகும் நற்றும் கல்லூரி சறுபற்காது. 

8. காலனில்,  கல்லூரிக்குள் பருந்து ின்வுடன் ஒருயர் ின் ஒருயபாக இங்க பயண்டும். எல்பாரும் 
இங்கின ின்பும் பருந்திபபன இருத்தல் கூடாது. ின்ர் சதரின யந்தால் அதற்கா தண்டல யமங்கப்டும். 

9. கல்லூரிக்கு யரும்பாது, கல்லூரிலன தயிப பயறு எங்கும் எக்காபணம் சகாண்டும்  இங்க கூடாது. அவ்யாறு 
இங்கிால், அதால் ஏற்டும் எந்த இமப்ிற்கும் நாணயப சாறுப்பு நற்றும் கல்லூரி சாறுப்பற்காது. 

10. நாலனில், பருந்துக்குள் செல்பயண்டும் என்தற்கு அலடனாநாக ஒரு ீண்ட யிெில்  அடிக்கப்டும். 
உடப பருந்துக்குள்  சென்று அநபபயண்டும். ஓட்டுர் பருந்லத இனக்கின ிகு எக்காபணம் சகாண்டும் 
னாலபயும்  ிறுத்தி ஏற்றுக்சகாள் முடினாது. 

11. பருந்தில் சநாலல் பான் நற்றும் இதப எக்ட்பாிக் உகபணங்கல சகாண்டு யபபயா னன்டுத்தபயா கூடாது. நீிால், 
அப்சாருட்கள் ிமுதல் செய்னப்ட்டு எக்காபணம் சகாண்டும் திருப்ி தபப்டநாட்டாது. 

12. கல்லூரி பருந்துக்குள் பெதம் யிலயிக்கும் எந்த செனலயும் செய்னக்கூடாது. நீிால் அதற்கா ஷ்டத்லத அந்த 
நாணயப சாறுப்பற்கபயண்டும். 

13. கல்லூரி பருந்தில் எந்த ஒரு சகாண்டாட்டத்லதயும் செய்ன கூடாது. நீிால் பருந்தில்  சதாடர்ந்து னணிக்க அனுநதி 
கிலடனாது நற்றும் பருந்து கட்டணத்லதயும் திரும் ச இனாது. 
 

பநப எழுதப்ட்டுள் அலத்து யிதிமுலகலயும் சதியாக டித்து சதரிந்துசகாண்படாம் நற்றும் அவ்யமிபன டப்பாம் 

எ உறுதி கூறுகிபாம். 

 

நாணயர்  லகசனாப்ம்                                                                                                                                 சற்பார்கின் லகசனாப்ம்  

யகுப்பு:             சனர்: 

சனர்:             ாள்: 

ாள்: 

 



 

IGCE - College Bus Application Page 2 
 

          

College Bus Requisition Form 

 
Student’s Name 
 

 

 
Year of study & Department 
 

 

Father’s name 

Mother’s name 

Address 

 

 

Mobile number  1. 

                          2. 

 

Boarding place 

ஏறும் இடம் 
 

Bus Fees (for one year) 

பருந்து கட்டணம் (ஓர் ஆண்டிற்கு) 
 

Bus fees paid 

பருந்து கட்டணம் செலுத்தினது 
 

Balance bus fees to be paid 

நீதமுள் பருந்து கட்டணம் 
 

 
 
 
 
Student’s Signature 
Date: 
 

 
 
 

PRINCIPAL 

 


