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ாதுகாயர் ணி நற்றும் பாறுப்புகள் 

1. ோதுகோயர் தக்கு ரிந்துரபக்கப்ட்ட சீருரட அணிந்திருக்கரயண்டும். 

2. மநனின் ரகட்டில் னோபோயது ஒருயர் கண்டிப்ோக இருக்கரயண்டும். அயசப ரதரயக்கோக 
இடத்ரத யிட்டு கப ரர்ந்தோல், இன்மோருயரப தற்கோிகநோக ிறுத்தியிட்டு 
மசல்ரயண்டும்  

3. மநனின் ரகட் எப்ரோதும் கதவு சோத்தப்ட்ட ிரனிரரன இருக்கரயண்டும். 

4. ஒரு ர் அல்து இரு சக்கபயோகத்தில் னோரபனும் உள்ர யந்தோல், சின் ரகட் 
திந்தோல் நட்டும் ரோதும். அயர்கர இரு சக்கப யோகம் ிறுத்தும் இடத்தில் 
ிறுத்தமசோல்ரயண்டும்   

5. இரு சக்கப யோகத்தில் யரும் நோணயர்கள் நற்றும் ஆசிரினர்கள் கண்டிப்ோக ம் கல்லூரி 
ஸ்டிக்கர் தங்கள் யோகத்தின் முன்பும் ஒட்டினிருக்கரயண்டும் ஸ்டிக்கர் இல்ோத 
யோகத்ரத கல்லூரிக்குள் அனுநதிக்க கூடோது. 

6. கல்லூரி ரயர ரபம் கோர 9.15 முதல் நோர 5.00 நணி யரப முதல்யர் அனுநதி 
இல்ோநல் னோரபயும் மயிரன அனுநதிக்க கூடோது. "ரகட் ோஸ்" (GATE PASS) இருந்தோல் 
நட்டும் அனுநதிக்கோம். 

7. கல்லூரி யிடுதினில் தங்கி னிலும் நோணயர்கள்,  முதல்யர் அனுநதி மற்று மயிரன 
மசல்லும்ரோது, அனுநதி சீட்ரட (GATE PASS ), யோங்கி ரயத்துக்மகோள்ரயண்டும். அடுத்த 
ோள், அரத்து அனுநதி சீட்ரடயும் முதல்யரிடம் ஒப்ரடக்கரயண்டும் 

8. நோணயநோணயிகள் அரடனோ அட்ரட கழுத்தில் அணிந்திருந்தோல் நட்டுரந ரகட் உள்ர 
அனுநதிக்கரயண்டும். 

9. மயி ர்கள் கல்லூரிக்கு யரும்ரோது அயர்கின் மனர், மநோரல் எண், யிோசம் 
ஆகினயற்ர ஒரு மபஜிஸ்டரில் திவுமசய்ன மசோல்ரயண்டும். நோர 6 நணிக்குரநல் 
னோரபயும் கல்லூரிக்குள் அனுநதிக்கக்கூடோது.   

10. மயி யோகங்கள் உள்ர யரும்ரோதும் மயிரன மசல்லும்ரோதும் ன்ோக ரிரசோதித்து 
அனுப்ரயண்டும். ஏரதனும் சந்ரதகப்டும்டி இருந்தோல், உடர சூப்ர்ரயசர்                  
85086 88829 என் மசல் ம்ருக்கு மதரினப்டுத்தரயண்டும். 

11. துப்புபவு மதோமிோர்கள் யருரக ரபத்ரதயும், ரயர முடிந்து யடீ்டிற்கு மயிரன 
மசல்லும் ரபத்ரதயும் ஒவ்மயோரு ோலம் ஒரு தி மபஜிஸ்டரில் எழுதிரயக்கரயண்டும். 
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நாணயநாணயிகள் கயத்திற்கு 

 

கல்லூரி வயல வபம் கால 9.15 முதல் நால 5.00 யலப, 

கல்லூரிக்குள் கட்டானம் இருக்கவயண்டும். ஒரு வயல பயிவன பெல் 

வர்ந்தால், கல்லூரி முதல்யரிடம் அனுநதி பற்று, லகபனழுத்து பற்று 

முலனா வகட் ாஸ்லெ (GATE PASS) ணினில் இருக்கும் 

பெக்குரிட்டினிடம் பகாடுத்துயிட்டு பயிவன பெல் அனுநதிக்கப்டுயர். 

முலனா வகட் ாஸ் இல்ாநல் ,பெக்குரிட்டினிடம் யாக்குயாதம் 

பெய்னக்கூடாது. நீிால், பெக்கூரிட்டினின் ணி பெய்யதற்கு இலடயூறு 

பெய்யதாக கருதி அதற்கா தண்டல யமங்கப்டும். 

 

பற்வார்கள் நற்றும் பயி ர் கயத்திற்கு 

பயினிிருந்து யரும் பற்வார்கள் நற்றும் பயி ர்கள் 

பெக்கூரிட்டினிடம் உள் பபஜிஸ்டரில் பனர், யிாெம், பநாலல் ம்ர் 

ஆகினயற்ல திவு பெய்துயிட்டு உள்வ பெல் அனுநதிக்கப்டுயர். 

இருெக்கப யாகத்லத பெக்கூரிட்டி பொல்லும் இடத்தில் ிறுத்தவயண்டும் 

 

அலயரும் உங்கள் ஒத்துலமப்ல பகாடுக்குநாறு வகட்டுக்பகாள்கிவன்                 

                            


