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விடுதி விதிமுறறகள் 

 

1. யிடுதி நாணயர்கள், கல்லூரி முதல்யரின் (அயரப யிடுதி காப்ார் (யார்டன்)) ரபடி கண்காணிப்ில் 

இயப்ார்கள். காப்ாயக்கு துணணனாக துணணக்காப்ார்  நற்றும் கல்லூரி ஆசிரினர்கள் 
யிடுதினிரரன இயப்ார்கள். 

2. யிடுதிக்கா ஆண்டு கட்டணத்ணத June 15-குள் கட்டரயண்டும். யிடுதி கட்டணம் சசலுத்திால் 
நட்டுரந யிடுதிக்குள் அனுநதிக்கப்டும். நாதாந்திப உணவுக்கா சசவு சதாணகணன ஒவ்சயாய 
நாதமும் 10-ம் ரததிக்குள் சசலுத்தரயண்டும். அவ்யாறு சசலுத்த தயிால் ாள் ஒன்றுக்கு 
ய.50/- யதீம் யசூிக்கப்டும். எக்காபணம் சகாண்டும், யிடுதி கட்டணத்ணத கல்லூரி ரயந்து 

கட்டணநாக நாற்  இனாது.  

3. ஒய நாணயன் யிடுதினில் ஒய கல்யி ஆண்டு நட்டுரந இயக்க முடியும். அடுத்த ஆண்டும் யிடுதினில் 

சதாடபரயண்டும் என்ால், அதற்கு தினாக யிண்ணப்ிக்கரயண்டும்.  

4. அரினர்ஸ் எதுவும் இல்ாத நாணயனுக்கு நட்டும் தான் யிடுதினில் சதாடர்ந்து இயக்க அனுநதி தப 

இனலும். 

5. யிடுதினில் இயந்து சயிரன கல்யி ஆண்டின் இறுதினில் சற்ராரின் ரபடி ஒப்புதராடு 
அனுநதிக்க முடியும். 

6. சற்ரார்கள் தங்கின் ிள்ணணன யிடுதினில் ார்க்க அனுநதி கிணடனாது. அயர்கள் கல்லூரினின் 

யபரயற்பு குதினில் அநர்ந்து ார்க்காம். 

ார்ணய ரபம் :    ரயண ாட்கில்      : அனுநதி இல்ண  

                              யிடுமுண ாட்கில்   : 9 am to 6 pm  

7. எக்ட்ரிகல் நற்றும் எக்ட்பாிக் சாதங்கள் எதுவும் யிடுதினில் அனுநதிக்க முடினாது.  

8. நாணயநாணயிகின் ன் கயதி கல்லூரி நற்றும் யிடுதினில் சநாணல் ரான் னன்டுத்த தணட 

சசய்னப்ட்டுள்து. இவ்யிதிணன நீறும் ட்சத்தில், சநாணல் ரான் ிமுதல் சசய்னப்ட்டு, தியப்ி 
தப இனாது. 

9. கல்லூரினின் முதன்ணந கட்டிடத்தில் (Main block ), திமும் நாண ரபத்தில் நாணயர்கள் டிக்க 

ரயண்டும். எழுத்து ரயண எதுவும் சசய்ன கூடாது. 

டிப்தற்கா ரபம்:  நாணயர்கலக்கு : 6 pm  to 8 pm  

                                   நாணயிகலக்கு  : 6 pm to 7 pm நற்றும் 8 pm to 9 pm  

10. யூிட் ரதர்வு நற்றும் நாதிரி ரதர்யில் சதாடர்ந்து ரதால்யியுற்ால், யிடுதினின் முதன்ணந யிதிணன 

நீினதற்காக யிடுதினிியந்து சயிரனற்ப்டுயார். 

11. கல்லூரி ரயண ரபத்தில், யிடுதினில் இயக்க அனுநதி கிணடனாது  

12. யிடுதினிியந்து சயிரன சசல் யிடுமுண ாட்கில் கல் சாழுதில் நட்டுரந அனுநதிக்க 

முடியும் (9 am to 6 pm ).  

13. டிப்பு சம்நந்தப்ட்ட யகுப்ிற்கு (Certificiate Course) சயிரன சசல் சற்ரார் அனுநதியுடன் 

அனுநதிக்க முடியும். 

14. கல்லூரி அிக்கும் யிடுமுணனில் நட்டுரந நாணயர்கண யடீ்டிற்கு சசல் அனுநதிக்க முடியும். 
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15. அனுநதி இல்ாநல் யிடுதிணன யிட்டு சயிரன சசல்ரயா அல்து அனுநதிக்கப்ட்ட யிடுமுணக்கு ரநல் 

யிடுப்பு எடுப்தற்ரகா அனுநதிக்கமுடினாது. அவ்யாறு சசய்யும் ட்சத்தில், நாணயண இணடீக்கம் 

சசய்னப்டுயதால் சற்ரார் காப்ாணப ரரில் சந்தித்து யிக்கம் அிக்க ரயண்டும். சரினா யிக்கம் இல்ண 

என்ால் யிடுதினிியந்து சயிரனற் டுயார். காப்ார் அனுநதித்தால், யிடுதினில் நறுடியும் ரசப ய .200/- 

அனுநதி கட்டணம் சசலுத்த ரயண்டும். அனுநதி இல்ாநல் சயிரன சசன்ால், அந்த நாணயனுக்கு ஏற்டும் 

எந்த இமப்ிற்கும் கல்லூரி சாறுப்ாகாது. 

16. ஆண்டு சதாடக்கத்தில் அனுநதி அட்ணட (OUT PASS ) யமங்கப்டும். யிடுதிணன யிட்டு சயிரன சசல் அல்து 

யடீ்டிற்கு சசல் துண தணயர், யிடுதி காப்ார் நற்றும் முதல்யர் அனுநதியுடன் நட்டுரந கல்லூரிணனயிட்டு 

சயிரன சசல்முடியும். அவ்யாறு சசல்லும்ராது, அனுநதி அட்ணடணன சநனின் ரகட்டில் உள் 

சசக்குரிட்டினிடம் சகாடுத்துயிடரயண்டும். அடுத்த முண இரதரால் சயிரன சசல் ரரிடும்ராது, யிடுதி 
காப்ாரிடம் அனுநதி அட்ணடணன சற்றுக்சகாள்ரயண்டும். 

17. யிடுதி, உணவு கூடம் நற்றும் தங்கும் அண ஆகினயற்ண தூய்ணநனாக இயப்தற்கு உதய ரயண்டும். 

18. உணவு குழு அணநப்ில், காப்ார், துணணக்காப்ார், நாணயர்கின் ிபதிிதி இபண்டு ரர் இயப்ார்கள்.  
19. யிடுதினில் ஏரதனும் குணகள் இயப்ின், அயற்ண உடடினாக துணணக்காப்ாரிடம் நற்றும் காப்ாரிடமும் 

சதரினப்டுத்த ரயண்டும். 

20. ஒய நாணயண யிடுதினில் ரசர்ப்து நற்றும் யிடுதினிியந்து ல் டத்ணதனின்ணந காபணநாக சயிரனற்ம் 

சசய்யும் முழு அதிகாபமும் காப்ாரிடம் உள்து. காப்ாரின் முடிரய இறுதினாது. 

21. ரநற்சசான் யிதிமுணகள் அணத்தும் கண்டிப்ாக ின்ற்ரயண்டும். தயறும் ட்சத்தில், யிடுதிணன யிட்டு 

உடடினாக சயிரனற்ப்டுயர். 
 

ரநர எழுதப்ட்டுள் அணத்து யிதிமுணகணயும் சதியாக டித்து சதரிந்துசகாண்ரடாம் நற்றும் 

அவ்யமிரன டப்ராம் எ உறுதி கூறுகிராம். 

 

நாணயர்கின் ணகசனாப்ம்                                                                             சற்ரார்கின் ணகசனாப்ம்  

சனர்:          சனர்: 

ாள்:           ாள்: 

பெற்றறோர் விெரம் 

தந்ணத சனர்: 

தானார் சனர்: 
 சநாணல் ரான் எண் : 

 Affix recent 
Student 

passport size 
photograph 

யிாசம்  

 

 1 

2 

3 
 

அலுவலக ெயன்ெோட்டிற்கு மட்டும் 

நாணயர் / நாணயி அனுநதி :  உண்டு / இல்ண  

முதல்யர் ணகசனாப்ம் 


