
 
 

7.2 BEST PRACTICES 

Co-Curricular Activities (CCA)/Special Coaching Class (SCC) time table 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CCA /SCA TIME TABLE 

  

 

Department 

 

Class 

Room 

 

Hour-

Time 
Monday Tues day Wednesday 

 

Thurs 

day 
 

Friday 

CIVIL C1 
8 / 4.00-

5.00pm  

Technical 

Aptitude 

Communication 

skills 
Aptitude 

Group 

Discussion 
Seminar 

CSE 405 
8 / 4.00-

5.00pm  

Technical 

Aptitude 

Communication 

skills 
Aptitude 

Group 

Discussion 
Seminar 

ECE 303 
8 / 4.00-

5.00pm  

Paper 

presentation 
C,C++,JAVA 

Technical 

Aptitude  

Group 

Discussion 
Soft skills 

training 

EEE 402 
8 / 4.00-

5.00pm  

Technical 

Aptitude 

Communication 

skills 
Aptitude 

Group 

Discussion 
Seminar 

IT 410 
8 / 4.00-

5.00pm  

Technical 

Aptitude 

Communication 

skills 
Aptitude 

Group 

Discussion 
Seminar 

MECH 301 
8 / 4.00-

5.00pm  

Technical 

Aptitude 

Communication 

skills 
Aptitude 

Group 

Discussion 
Seminar 

MBA 304 
8 / 4.00-

5.00pm  

Technical 

Aptitude 

Communication 

skills 
Aptitude 

Group 

Discussion 
Seminar 

 

Sl.no Name of the faculty Designation Department Topics 

No.of 

periods / 

Week 

1 Miss.G.Bharani Asst Professor CIVIL Technical Aptitude  1 

2 Miss.E.Vinodha Asst Professor CIVIL Communication skills 1 

3 Mrs.K.Gayathri  Asst Professor CIVIL Aptitude 1 

4 Mr.M.KaliRaj Asst Professor CIVIL Group Discussion 1 

5 Mr.K.Saravanan Asst Professor CIVIL Seminar 1 

6 Mr.C.Jegadeeswaran Asst Professor CSE Technical Aptitude 1 

7 Mr.P.Suresh Pandi Asst Professor CSE Communication skills 1 

8 Miss.Gtsyal Asst Professor CSE Aptitude 1 

9 Miss.J.Jenifer Asst Professor CSE Group Discussion 1 

10 Mrs .A.Ramya Asst Professor CSE Seminar 1 

11 Mrs.P.Santhana selvi Asso 

Professor 

ECE Technical Aptitude 1 

12 Mrs S.Priyadharshini Asst Professor ECE C,C++,JAVA 1 

13 Mr.J.Manokaran Asst Professor ECE Paper presentation 1 

14 Mrs.N.Vaijayanthi  Professor ECE Group Discussion 1 



 
15 Mrs.M.Nandhini Asst Professor ECE Seminar 1 

16 Mr.S.Vijai Asst Professor EEE Technical Aptitude 1 

17 Mr.D.Praveen 

Sangeeth Kumar 

Asst Professor EEE 
Communication skills 

1 

18 Mr.O.Karthikeyan Asst Professor EEE Aptitude 1 

19 Mr.Ponmathi Rajith  

kumar 

Asst Professor EEE 
Group Discussion 

1 

20 Dr.G.Malathy Asst Professor EEE Seminar 1 

21 Miss.B.Pushpalatha Asst Professor IT Communication skills 1 

22 Mr.D.P.Devan Asst Professor IT Aptitude 1 

23 Mrs.S.Saroja devi Asst Professor IT Group Discussion 1 

24 Mr.K.Suresh Asst Professor IT Seminar 1 

25 Mr.D.P.Devan Asst Professor IT Technical Aptitude 1 

26 Mr.Veera 

Jagatheeswaran 

Asst Professor MECH 
Communication skills 

1 

27 Mr.E.Ramesh babu Asst Professor MECH Aptitude 1 

28 Mr.A.Dinesh Antony Asst Professor MECH Group Discussion 1 

29 Mr.R.Ganesh  Asst Professor MECH Seminar 1 

30 Mr.R.Manickam Asst Professor MECH Technical Aptitude 1 

31 Dr.B.Thiagarajan Asst Professor MBA Communication skills 1 

32 Mr.S.Prasanna Asst Professor MBA Aptitude 1 

33 Mr.Anburaj Asst Professor MBA Group Discussion 1 

34 Miss.Nivetha Asst Professor MBA Seminar 1 

35 Mr.S.Prasanna Asst Professor MBA Mock Interview 1 
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Kindly send the scanned copy of the above filled-in registration sheet to igcean@gmail.com  

Indra Ganesan College of Engineering Alumni Nest 

IGCEAN - an Alumni Association  

Name  

Department  

Year of study  

 
 
Permanent Address 

 

 

 

Email  

Mobile number  

WhatsApp Number  

Facebook  

 
Present status, 
Designation, Salary,  

 

 

 
 
 
Office Address 

 

 

 

 
 
Your Space to write   

 

 

 

 

Signature 

 

Kindly affix recent 

colour passport 

size photograph 



 
 
 

 
 
 
PROCEEDINGS NO:  IGCE/SSC/Facultyposition/2019-20/                                                                                                                      

                                                                                                                                     Date:  
Appointment Order                                                                                                

To 
     
   
  
     

 
 
 

 
 

SUB: Appointed as Assistant Professor / Associate Professor / Professor in the department of _____________________ 
______________________________________ in Indra Ganesan College of Engineering, Trichy-12 – Order Issued – Reg. 
 

 
Based on your application to our College and subsequent interview with our Staff Selection Committee (SSC), we are 
satisfied to appoint you as Assistant Professor / Associate Professor / Professor in the Department of 
________________________________________in Indra Ganesan College of Engineering, Trichy-12    subject to following 
terms and conditions and submission of an undertaking on our service rules. (Annexure-1). 
 

1. You will be under probation for a period of 2 years from the date of joining the service. 
2. Your salary will be Rs.______________based on the scale of pay Rs.15,600-39,100 / Rs.37,400 – 67,000     
3. Your Qualifications and experience have to be in accordance with the norms of AICTE, New Delhi and                

Anna University-Chennai. 
4. You will be under the administrative and functional control of the Principal and will be governed by the rules and 

regulations and other terms and conditions of the college. 
5. At the time of joining duty, you have to submit all your original certificates (mentioned in the reverse side of the 

joining report) together with two sets of photocopy of the certificates pertaining to your qualification, date of birth, 
residential address proof and other testimonials with three copies of recent passport size colour photograph for our 
record and reference.  

6. You have assured during the discussion with the Committee that you will act as a faculty member with dedication, 
sincerity and adept to attain the set goal and serve in the institution for a period of at least two year from the date of 
joining. The management has accepted the assurance as binding on you while issuing this appointment order.  

7. However, if contingencies and extraneous circumstances so warrant your request for relief/resignation from the 
assignment offered in our institution, it may be entertained by the appointing authority for consideration, provided 
you give THREE MONTHS NOTICE in advance or in lieu you should pay three months of emoluments last drawn 
by you from the institution. 

8. Normally, your resignation notice shall be accepted on or before three months prior to the end of an academic year 
on condition that you shall be relieved from your duties only at the end of the academic year subject to the 
fulfillment of all assigned work. 

9. Duties and responsibilities are given in a separate sheet  
 
This order is effective from the date of issue and you are requested to report for duty on __________________at the office of 
the Principal, Indra Ganesan College of Engineering, Trichy. You are requested to sign the duplicate copy of this order as 
token of acceptance of the above terms and conditions and return the same to the Office of the Indra Ganesan College of 
Engineering, Trichy. 
 
 
 

PRINCIPAL 
 

I accept the appointment order and confirm to work as per the conditions stated therein and also submit the signed 
undertaking on service rules. 
      Copy to         SIGNATURE: 

1. Administrative Office      NAME: 
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வுறகெ ிு  கவ்  

அ்பா்்த பப்றமா்கறர ,                                                                                                                                நா்: 

இ்திா கறேச் பபாமிி  ்க்ூிி் இனி லே்க். 

த்க் க் / க் ________________________________________ லு்ு________________                   

லுளக பதிு, இ்த நா் ___________________   லள _______________  %   உ்ரு எ்பளத இத் 

ூய் த்க்ு பதிலி்ுபகா்கிறமா .் 

 

லு்ு ஆசிி்                                                                                                                             ுளம்தளயல  ்

தெ்றைொ் தெொு்றெ்ு 

அ்ோ ப்களயகறக றத்ு எுத ுளம்த ப்ச்  75%  லுளக பதிு இு்பு ிகு  ்

அலசிாு். த்றபாு 75%தி்ு ுளமலாக இு்பதா், அ்ோ ப்களயகறக றத்ு 

எுதுிாு எ்பளத நா் ந்ு அமி்ு்றர்.  

ஆகறல, எனு கனி் / கரி் லுளக பதிளல உ்்ு  ்லித்தி், க்ூி்ு தினு் 

தலமாு அு்பிளல்கிறம  ்எ்ு உுதி ூுகிறம். 

இத்ு று், எனு க் / க் லுளக பதிளல உ்்தலி்ளய எ்மா், றத்ு 

எுதுிா் றபானா், இத்ு எனு கறன / கறர காே் எ்பளத், க்ூி 

இத்ு பபாு்ப்ய எ்பளத், நளடபபு் பசப்டள அு்த ஆ்ு 

ுபி் பி்க றல்ு்  எ்பளத்  நா்  ந்ு அமிகிறம்.  

எனு பாளப் ந்ப்  

1. 

2. 

ாேல் / ாேலி ளகபா்ப்                                                                     பப்றமா் ளகபா்ப  ் 

பப்:                                                        பப்: 

நா்:                       
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                                    Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai    
                                

What to do in CCA & SCC? 

15.12.2018 

Co-Curricular Activities (CCA) 

• Anything “Beyond syllabus” should be focused. 

• Preferably, GATE, TOEFL, TNPSC, or any competitive exams for officers’ level. 

• Aptitude, Test of reasoning, Group Discussion, Interview tips, mock interview. 

• Communication skills 

• English Proficiency 

• Out look, Importance of being ‘well groomed’. 
• Power Point Presentation on any topic to improve presentation skill. 

• “EDUBE” practices 

• Certificate courses are to be offered by the department….(plant for it) 
• A record of all the events conducted should be maintained in a note book and                

it should be signed by the HOD at the end of the week.   

• Anything that students should feel empowered, high knowledge, feel proud to be an 

‘Engineer’ may be considered. 

 

Special Coaching Class (SCC) 

• B and C category students should be advised to undergo special coaching class  

• SCC from first day onwards…based on retrospective data of a student.  
• Specific topic should be given for study and the same should be conducted as test 

• If got pass mark in all the subjects in Unit/Model exam, the student may be relieved 

from SCC and may be shifted to CCA with a written request by the student stating his 

improvement and duly signed by concerned HOD and Principal. 

• Progress card should be well maintained and improvement should be shown by the 

student. 

• No ‘OD’ will be given for this category for whatever reason….HODs should ensure 
this point before sending such requests to the Principal. 

 

 

Dr.S.BHARATHI RAJA 

PRINCIPAL 
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தெ்றைொ்க்ு எ்களு றவ்ுறகொ் 

றததி: 

அ்பா்்த பப்றமா்கறர,                                                                                                        

இ்திா கறேச் பபாமிி் க்ூிி் லே்க். 

பச்ம புல்தி் அ்ோ ப்களயகறக்ு றத்லி் எ்கரு ாேலாேலி் 90% றத்்சி 
பப்ு திு்சிி் ுத்ள க்ூிகரி் ஒ்மாக பல்மி பப்மளத தா்க் ந்ு அமில ீ் க். 

இ்த புல்திு் நு ஆசிி்கரா் அளன்ு பாட்க் சிம்பாக க்பி்க்ப்ு, றபாுான 

றத்ுக் நட்த்ப்ு, அ்ோ ப்களய்கறக றத்ு்ு எ்கரு ாேலாேலிகளர ந்ய 

ுளமி் தா் பச்ு்றரா் எ்பளத த்க் கலன்தி்ு பதி்பு்ுகிறமா். 

லு்பி் அளன்ு ாேலாேலி்க் ஒற ாதிி பதரிலாக ுி்ு பி்பதி்ளய. அ்த ாதிி 

ாேலாேலி்க்ு, ூுத் கலன் பசு்தி ந்ய தி்பப் பபம்பச்ு, லு்பி் 

அளனலள் றத்்சி பபம பச் லறிகா்ுலு ஆசிி்கராகி எ்கரு கடளாு். 

அத்்ு பப்றமா்கராகி த்கரு ஒ்ுளற்ு எ்க்ு ிகு் றதளல்புகிமு. அ்ணொ 

ெ்கறல்ற ்ு ுிு் வறர  ்களு ெி்றள்ு ேிை்ு வு்ு இு்ெ ொ் வர்ூிய 

அறண்ு நொ்களிு் உ்க் ெி்றளறய  வைொு க்ூி்ு அு்ெிறவ்ுமொு 

றக்ு்தகொ்கிறைொ். 

இ்நா்கரி் உ்க் பி்ளர்ு லிு்ு றதளல்ப்டா் அ்யு றலு ச்றதக் இு்தா்  லு்ு 

ஆசிி் அ்யு ுளம தளயலு்ு கீறற பகாு்க்ப்ு்ர பதாளயறபசி ூயாக தா்கறர 

பதி்பு்தறல்ு். 

உ்க் பி்ளர லு் றத்லி் ாபபு் பல்மி பபம, எ்க்ு ஒ்ுளற்ு பகாு்தத்ு எ்கரு 

னா்்த ந்மிள பதிலி்ு்பகா்கிறமா். 

லு்ு ஆசிி்:                                                                                                                                   ுளம்தளயல்:  

பப்:           பப்:   

Mobile Number:                                                                                           Mobile Number: 

தெ்றைொ் ஒ்ு ் 

எ்கரி் பி்ளரி் றத்லி் பல்மி பபுலத்காக த்கரு ு்சிள பாா்ுலறதாு எ்கரு 

ஒ்ுளற்ளப் துகிறமா். 

 

பப்றமா் ளகபா்ப்:                     பப்:                        Mobile Number: 
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க்ூி றெு்ு - வி ிுறைக் 

1. ாேல்க ,் க்ூி றபு்தி் ல்ு றபாலு க்டாி்ளய. லிு்ப் இு்தா் றபு்ு்கான ஆ்ு 

க்டே் பசு்திலி்ு க்ூி றபு்ளத ப்பு்தயா .் 

2. ஒு புல்தி்ு ்ு்(One semester alone)க்ூி றபு்ளத ப்பு்ுலு இயாு.  

3. றபு்தி்காக ஆ்ு க்டே் பசு்திபிமு, அளத எ்காே் பகா்ு் திு்பி்த ா்டாு. ஆ்ு 

க்டே்ளத பய தலளேகராக பிி்ு க்ுலளத் அுதி்குிாு. று், அ்க்டே்ளத 
க்ூி்கான க்லி க்டோகறலா அ்யு லிுதி க்டோகறலா ா்ம இயாு.  

4. ஓ் ஆ்ு்கான றபு்ு க்டே் பசு்தில்க்ு ்ு் 'க்ூி றபு்ு அுதிசீ்ு' (College 

Bus Pass ) லற்க்பு .்  

5. றபு்ு அுதி சீ்ளட தினு் பகா்ு லறல்ு .் பிறசாதக் றக்ு்றபாு அுதி சீ்ளட 

கா்பி்கறல்ு .் அுதி சீ்ு லா்கிிு்ு் எு்ு  லலி்ளய எ்மா், அுதி சீ்ு 

இ்யாதலாகறல குத்புலா .் 

6. அுதி சீ்ு இ்யா் பே் பச்் ாேலு்ு Rs.1,000/- அபாதாக லூயி்க பு். அபாத் 

பசு்த தலமினா் லு்பி்ு அுதி கிளடாு. 

7. ாேல்க் த்க்ு அமிுு்த்ப்ட றபு்ு நிு்த்தி் 10 நிிட்  ு்னதாகறல இு்க றல்ு .் 

தாதாக ல்ததனா் றபு்ளத தலம லி்டா் அத்்ு ஓ்ுனறா க்ூிறா பபாு்றப்காு. று், 

அதனா் ஏ்பு் எ்த இற்பி்ு் ாேலறன பபாு்பாு் ்ு் க்ூி பபுறப்காு. 

8. காளயி ,்  க்ூி்ு் றபு்ு நி்முட் ஒுல் பி் ஒுலாக இம்க றல்ு .் எ்றயாு் 

இம்கி பி்ு் றபு்திறயற இு்த் ூடாு. பி்ன் பதி ல்தா் அத்கான த்டளன லற்க்பு .் 

9. க்ூி்ு லு்றபாு, க்ூிள தலி றலு எ்ு் எ்காே் பகா்ு்  இம்க ூடாு. அ்லாு 

இம்கினா ,் அதனா் ஏ்பு் எ்த இற்பி்ு் ாேலறன பபாு்ு ்ு் க்ூி பபாு்றப்காு. 

10. ாளயி், றபு்ு்ு் பச்யறல்ு் எ்பத்ு அளடாராக ஒு நீ்ட லிசி்  அி்க்பு .் 

உடறன றபு்ு்ு்  பச்ு அறல்ு .் ஓ்ுந் றபு்ளத இ்கி பிமு எ்காே் பகா்ு் 

ாள்  நிு்தி ஏ்ு்பகா்ர ுிாு. 

11. றபு்தி் பாளப் றபா் ்ு் இத எய்்ானி் உபகே்களர பகா்ு லறலா ப்பு்தறலா ூடாு. ீமினா், 

அ்பபாு்க் பமிுத் பச்்ப்ு எ்காே் பகா்ு் திு்பி த்படா்டாு. 

12. க்ூி றபு்ு்ு் றசத் லிளரலி்ு் எ்த பசளய் பச்்ூடாு. ீமினா் அத்கான ந்ட்ளத அ்த 
ாேலறன பபாு்றப்கறல்ு். 

13. க்ூி றபு்தி் எ்த ஒு பகா்டா்ட்ளத் பச் ூடாு. ீமினா் றபு்தி்  பதாட்்ு பேி்க அுதி 
கிளடாு ்ு் றபு்ு க்டே்ளத் திு்ப பபம இயாு. 

 

றறய எுத்ப்ு்ர அளன்ு லிதிுளமகளர  ்பதரிலாக பி்ு பதி்ுபகா்றடா  ்்ு் அ்லறிற நட்றபா  ்

என உுதி ூுகிறமா .் 

 

ாேல்  ளகபா்ப  ்                                                                                                                                பப்றமா்கரி  ்ளகபா்ப  ் 

லு்ு:             பப்: 

பப்:             நா்: 

நா்: 
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College Bus Requisition Form 

 
Student’s Name 
 

 

 
Year of study & Department 
 

 

Father’s name 

Mother’s name 

Address 

 

 

Mobile number  1. 

                          2. 

 

Boarding place 

ஏு் இட்  

Bus Fees (for one year) 

றபு்ு க்டே் (ஓ் ஆ்ி்ு)  

Bus fees paid 

றபு்ு க்டே் பசு்திு 
 

Balance bus fees to be paid 

ீது்ர றபு்ு க்டே் 
 

 
 
 
 
Student’s Signature 
Date: 
 

 
 
 

PRINCIPAL 
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Deputy Warden - Instructions 

1. Deputy warden comes directly under the control of the Principal who is the warden of the 

institution. 

2. Deputy warden is insisted to remain in the college campus for the entire 24 hours and are 

not allowed to go out of the college without the permission from the Principal. 

3. Deputy warden is requested to ensure that all students are available in the hostel and             

no students should be allowed to go out of the hostel for any reason without written 

permission from the Principal. GATE PASS is issued to all the students. 

4. The above rule is applicable even on Sundays. 

5. Students are permitted to go home during the first week of every month only, if any other 

special holidays are not available in that month. 

6. Dedicated GATE PASS is available in our stationery shop. Students have to submit the 

completely filled in gate pass to move out of our college. They are insisted to possess 

sufficient number of gate pass copies to use it on emergency. 

7. Students should be insisted to get signature on Thursday itself to enable ease departure on 

Friday. Out pass will not be signed on Friday. 

8. Deputy warden should ensure that students study in the prescribed time ie, 6 pm to 8 pm 

for boys and 6 pm to 7.30 pm for girls. 

9. Daily attendance should be taken by 8 pm for girls and 9 pm for boys. 

10. Deputy warden should ensure that students have paid their hostel fees and submitted the 

hostel renewal application. This is applicable for new entrant also 

11. Deputy warden should insist all the hostel students to pay the mess fees well before 10th of 

every to avoid late fee of Rs.50/day thereafter. 

12. Students may be permitted to vacate the hostel only at the end of the semester with written 

request from the parents (Not guardian or others) after a specific circular is released. 

13. Parents are allowed to meet their son/daughter on Sundays only...in the reception area not 

in the hostel premises. Time: 9 am to 6 pm. 

14. Students are not allowed to possess mobile phones and other electronic gadgets. If found, 

it will be ceased and will not be given back. If needed, a fine of Rs.1000/- will be levied to 

get back the same. 
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15. Deputy warden should maintain result and analysis of the unit test/model exam/ University 

exam conducted. Result analysis should be submitted at the end of every exam. 

16. Students should not be permitted to remain the hostel room for any reason during the 

working hours. For any special case, permission should be obtained from Principal.  

17. Students may be permitted to leave the hostel to go home only during day time ...strictly not 

during night time. 

18. Students may be allowed to undergo Co-curricular certificate course in town area after 

getting written permission from their parents. Then a separate permission from the 

Principal. 

19. Students may be permitted to go home only on the prescribed holidays announced by the 

Principal 

20. Students are not permitted to go out of the hostel without permission from the 

Principal....Students should not extend their holidays after the prescribed holidays....If 

violated, the student will not be permitted inside the hostel....They have to bring their 

parents in person to submit written explanation. If explanation is not satisfied, then the 

student will be compelled to vacate the hostel with immediate effect. College will not be 

responsible in any way for any mishap that happen for the student, if went outside the 

hostel without submission of out pass. 

21. Deputy warden should ensure that students keep their room and common use areas in a 

neat manner. Any violation should be brought to the notice of the Principal. 

22. Principal has all the rights to expel a student from the hostel for any misbehaviour from the 

student side. 

23. Deputy warden who needs leave on any day should get permission from the Principal and 

should submit a letter duly accepted by the reliever. Moreover, he or she should write the 

required details in the note book kept in the Principal’s chamber. 

24. Deputy warden has to enter the required details in the notebook kept in the Principal’s 

chamber before availing leave to go home or for outing in the evening or in holidays. 

 

Dr.S.BHARATHI RAJA 

PRINCIPAL 

 
 



 

 

 

 

 

 

College Code : 

College Name : 

 

 

1. Name should not be written anywhere in the answer booklet. 
2. Borrowing/lending of any thing between the students is not allowed. 
3. Permitted data books/tables should be free from handwritten and unauthorized 

additions. 
4. Writing in the question paper is not allowed.  
5. Rough works may be done at the last page and should be stricken. 
6. Both sides of the answer booklet should be used. 
7. Answers should be written using blue/black pen only and drawings using pencil. 
8. Permitted calculators may be used. 
9. Mobile phone and other electronics gadgets are not allowed 

10. Silence should be maintained in the exam hall. 
11. Prescribed dress code should be followed. 
12. Malpractice and misbehavior will lead to severe punishment. 

Examiner/ Reviewer Comments: 
 

REG.NO.             

Degree  Semester  

Department  Exam Date  

Course Code  No. of pages written  

Course Name  Total marks  

Invigilator 
signature with 
name 

 Marks obtained  

Instructions to the Candidates 
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க்வி க்டண உ வி த ொறக ர்ு ஒ்ு ் கி ் 

அு்ுந், 

 

 

பபுந், 

ுத்ல்  அல்க்  

இ்திா கறேச் பபாமிி் க்ூி  

திு்சி  
ஐா , 

நா் என்ுி க்லி க்டே்ளத ுுளாக பசு்துிாத காே்தா், இ்திா 
கறேச் ி்் எ் க்லி க்டே்தி் ஒு புதிாக ._________________ பே்ளத, என்ு 

க்லி்கான உதலி பதாளகாக ஒ்பலாு ஆ்ு் லற்கிலுகிமு. அ்லாு 

க்ூிியிு்ு உதலி பதாளக பப்ு பி்பதா், எ் பி்ளப கலன்றதாு பி்புட், 

ந்மாக பி்ு பபாமிார் ப்ட் பபுலு எனு கடளாு். இுறல எ் க்ூி 

தளயலு்ு நா் கா்ு் ந்மிாு். 

ஆனா், இ்த புல்தி், இுலள நட்த றத்லி் நா் சில றத்்சி பபமாத காே்தா் 

்ு் றதா்லிியிு்ு ீ்லத்கான சிம்ு லு்ளப் நா் சில பி்சி பபமாத 
காே்தா், க்ூிியிு்ு நா் லா்கிலு் ்ு் லா்க்றபாு் க்லி க்டே 

உதலி்பதாளக்ு நா் துதி்மல் ஆகிறம். எனறல, இ்த கித்தி் ூய் நா் 

பதிலி்பு எ்னபல்மா், இ்த புல்தியிு்ு நா் க்ூி்ு பசு்த றல்ி ுு 

க்லி க்டே்ளத் நாறன பசு்திலிுகிறம், க்ூிியிு்ு றகாா்றட்  என 

உுதிரி்கிறம். இளத நா் எ் பப்றமா் ச்த்ுட் உுதிரி்கிறம். 

 

ாேல் / ாேலி ளகபா்ப்                                                                              பப்றமா் ளகபா்ப்  

பப்:                                                                 பப்: 
நா்:               

 பாளப் ந்ப்  

                                                                                                               1. 

                                                                                                               2. 
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க்வி க்டண உ வி த ொறக மு்ு கி ் 

அு்ுந், 

 

பபுந், 

ுத்ல்  அல்க்  

இ்திா கறேச் பபாமிி் க்ூி  

திு்சி  
ஐா , 

நா் என்ுி க்லி க்டே்ளத ுுளாக பசு்துிாத காே்தா், இ்திா 
கறேச் ி்் எ் க்லி க்டே்தி் ஒு புதிாக ._________________ பே்ளத, என்ு 

க்லி்கான உதலி பதாளகாக ஒ்பலாு ஆ்ு் லற்கிலுகிமு. அ்லாு 

க்ூிியிு்ு உதலி பதாளக பப்ு பி்பதா், எ் பி்ளப கலன்றதாு பி்புட், 

ந்மாக பி்ு பபாமிார் ப்ட் பபுலு எனு கடளாு். இுறல எ் க்ூி 

தளயலு்ு நா் கா்ு் ந்மிாு். 

ஆனா், இ்த புல்தி், இுலள நட்த றத்லி் நா் சில றத்்சி பபமாத காே்தா் 

்ு் றதா்லிியிு்ு ீ்லத்கான சிம்ு லு்ளப் நா் சில பி்சி பபமாத 
காே்தா், க்ூிியிு்ு நா் லா்கிலு் ்ு் லா்க்றபாு் க்லி க்டே 

உதலி்பதாளக்ு நா் துதி்மல் ஆகிறம். அதனா், இ்ு ுத் றத்ு ுி் 

லள க்ூி நட்ு் அளன்ு பி்சி லு்ுகளர் தலமாு கய்ுபகா்ு, நட்க 
இு்ு் அ்ோ ப்களய்கறக றத்லி் அளன்ு பாட்திு் ந்ய தி்பப் பப்ு 

றத்்சி அளடறல் என உுதிூுகிறம். இ்லாு, பி்சி லு்ுகளர கய்ுபகா்ரா் 

றபானாறயா ்ு் றத்லி் ஒு பாட்தி் றதா்லி அளட்தா் ூட என்ு லற்க்பு் 

க்லி க்டே உதலி பதாளகள க்ூிிடிு்ு றகாா்றட் ்ு் நாறன அ்த 
க்லி க்டே பதாளகள பசு்திலிுகிறம் என எனு பப்றமா் ச்த்ுட் 

உுதிூுகிறம் .  

 

ாேல் / ாேலி ளகபா்ப்                                                                              பப்றமா் ளகபா்ப்  

பப்:                                                                 பப்: 
நா்:               

 பாளப் ந்ப்  

                                                                                                               1. 

                                                                                                               2.         



 

Er.G.Rajasekaran, B.E.,   

Secretary 

 

                                                              20-03-2019 

பபுள்ுி சாதளன் பப்றமா்கறர, 

குளான றகாளடி் ுரி்்சிான லா்்ு்க் 

பப்றமா  ் பி்ளரக்ு ஆ்ு் கடளாக த்க் பி்ளரள பபாமிி் கர்தி் ுத்ள 

பபம் பச்  இ்திா கறேச் பபாமிி  ்க்ூிி  ்றச்்ு தா்க் ற்பகா்ட ு்சிி் பயனாக 

்ு் ஓ் லுட க்லி் பி்சி பல்மிகாக  நிளமு பப்ு்ரு. அு்த க்லி ஆ்ி் அிபு்ு 

ளல்ு் ு் நா் கட்ு ல்த பாளதள நிளனு ூ்்தா் எதி்காய க்லி பே்தி்ு் பல்மிகான 

லா்ளக்ு் லறிகா்ு்.  

575-்ு் அதிகான பபாமிி  ் க்ூிகளர உ்ரட்கி அ்ோ ப்களயகறக்றத்ு ுளம 

ிகு் குளானதாக உ்ரு. ாேல்களர அளன்ு லளககரிு  ் பல்மி பபம்பச் ிு்த க்லி 
த் றதளல புகிமு. இ்நிளயி ,் அ்ோ ப்களய்கறக றத்லி ,் 575 க்ூிகரி் றத்்சி 

அி்பளடி் நு க்ூி தி் நாு அரலி் 72-லு இட்ளத தலிளச ப்ியி  ்இட்பிி்ு்ரு 

எ்பளத ிகு் பபுளாக த்க்ு பதி்பு்ுகிறமா .் திு்சி ்டய அரலி் பதாட்்ு ூ்மா் 

இட்தி் றத்்சி பப்ு பதாட்்ு ு்னிட்தி் உ்றரா். இத்்ு ாேல்கரி  ் பி்பா்மு், 

ஒு்கு ,் பப்றமா்கராகி உ்கரி் ஒ்ுளற்ு் ்ு் ஆசிி்கரி் கு் ு்சிற காே  ்

எ்பதி் எ்த ச்றதகு  ் இ்ளய. இத்ு இ்த க்ூிி் சா்பி் உ்க்ு றகாி ந்மிகளர 

பேிுட் காேி்ளகாகிகிறமா  ்

பபாமிி  ் ப்ட பி்ளப பல்மிகாக ுி்த அளன்ு ாேலாேலிக்ு ,் இ்த ஆ்ு  ்

பதாட்்ு 6-ஆ்  ஆ்டாக 100% றலளய லா்்ளப, நு க்ூி பப்ு த்ு்ரு எ்பளத ிகு் 

பபுளடு  ்கி்்சிறாு  ்த்க்ு பதிலி்ு பகா்கிறமா .் ுமி்பி்ு பசா்ு் லளகி், நு 

ாேல ாேலி  ்Gennix Engineering, Bharathi Industries, Thai Summit Auto India, Institute of Language Management, VERNALIS 

Software Development, Grace InfoTech, Asian Paints, ்ு் பய ந்ய நிுலன்கரி  ் றலளய லா்்பிளன நு 

க்ூிி  ்ூயாக பப்ு்ரன். இு க்தான சாதளனாு். உ்க் பி்ளரகரி்  அமிலா்மு  ்நீ்க் 

எு்த அ்களமாு்தா  ் இ்த பல்மி சா்திாகி்ரு. இ்த உ்சாகு் நீி்த உமு் இு்கறல 

இ்ட். 

லு் 2019-20 க்லிா்ி்கான க்ூி்ு பசு்த றல்ி க்லி க்டே் ்ு் 

றபு்ு/லிுதி க்டே்ளத லு் 15-06-2019-்ு்  பசு்திலிுாு அ்ுட் றக்ுபகா்கிறமா .் 

க்ூி்ு பசு்தறல்ி க்லி்க்டே  ் ்ு் றபு்ு / லிுதி க்டே் (இு்தா்), அதளன ஒற 

தலளோக பசு்தறல்ு .் 15-06-2019 ்ு பிமு பசு்த்பு  ் க்டே்றதாு தாத்க்டேு  ்

றச்்ு பசு்தறநிு  ்எ்பளத் த்க்ு பதி்பு்ுகிறமா .் 

ஒு்க்ுட  ்ூிய உய் தெொைியிய  ்க்வி  ுறவொ் 

அறைவு்ு  ் ்க்  ு ி ம்ு் ுு்ெ் றம்ெட றவறல தெ்ு  ுறவொ். 

ஒளிமயமொை எ ி்கொல் அறமய உறழ்றெொ். 

                            எ்ு் க்வி்ெணியி், 

 

க.இரொஜறேகர்  

                     Vision of Success                                                   Mission of Achievement 

வு்ுக  ்ஆர்ெ் 

இ்டா், ூ்மா் ்ு் நா்கா் ஆ்ு: 

04-07-2019 லிாற்கிறள 
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Hostel Outing Pass   

1. Name of the student  :      Reg.No: 

2. Year & Department  : 

3. Room Number   : 

4. Purpose of leave  : 

5. Date of Leave   : From …………………..…… to ……………………………… 

6. Date and time of leaving : 

7. Address for communication : 

 

8. Contact number  : 

I hereby declare that I am leaving the hostel on my own risk.          Student’s signature 

 

 

Class Co-ordinator  HOD      Deputy Warden                 Principal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                       GATE PASS  

1. Name of the student  : 

2. Year & Department  : 

3. Room Number   : 

4. Purpose of leave  : 

5. Date of Leave   : From …………………..…… to ……………………………… 

6. Date and time of leaving : 

           Student’s Signature   Deputy Warden   Principal 
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Day’s Scholar Outing Pass   

1. Name of the student  :      Reg.No: 

2. Year & Department  : 

3. Class Room Number  : 

4. Purpose of leave  : 

5. Date of Leave   : From …………………..…… to ……………………………… 

6. Date and time of leaving : 

7. Address for communication : 

 

8. Contact number  : 

I hereby declare that I am leaving the college on my own risk.          Student’s signature 

 

 

Class Co-ordinator     HOD                       Principal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                       GATE PASS  

1. Name of the student  : 

2. Year & Department  : 

3. Class Room Number  : 

4. Purpose of leave  : 

5. Date of Leave   : From …………………..…… to ……………………………… 

6. Date and time of leaving : 

           Student’s Signature    HOD    Principal 



                                                                                                                                                       GATE PASS  

 

NAME:      CLASS: 

 

OUT-
Date 

IN- 
Date 

Purpose HOD D.Warden Principal 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OUT-
Date 

IN- 
Date 

Purpose HOD D.Warden Principal 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

                                   

Instructions to Hostellers 

 

1. Identification and Out pass Card (IOC) is a unique identity card 

given to all hostellers. 

2. Hostellers should posses this IOC at all time. 

3. For getting permission to leave the hostel, hosteller should get 

signature from CC, HOD, D.Warden and Principal and then 

should hand over the IOC to the security officer in the main 

gate.  

4.  Similarly, while entering the hostel/college after availing leave 

/ permission, IOC should be collected from the Security officer 

in the main gate. 

5. Hostellers are not allowed to go out of the hostel on any day 

except on Sundays or permitted holidays. 

6. The same procedure has to be adopted for getting permission 

to go out during Sundays. 

7. Essential things required should be brought to the hostel while 

coming from home 

8. Unnecessary outing permission should be avoided. 

9. If going out, it is accepted by student and parents that their 

son/daughter is going out on their own risk and the college is 

not responsible for any mishap. 

10. Violation of any hostel rules will lead to expulsion from the 

hostel. 

 

 

   STUDENT                              PARENT                           PRINCIPAL   

 

                         

Madurai Main Road (NH-45B), Manikandam, Tiruchirappalli – 620 012 
Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai 

 

Hostel Student Identity & Out Pass Card  

 

Name: 

Class: 

Branch: 

Address: 

 

 

 
 

Affix recent  
colour photo  

here 
 
 
 

Father’s name 
Mobile Number 
 
Mother’s Name: 
Mobile Number 
 

 

 
Room  Number 
 

 
 

 
I hereby declare that I am leaving 
the hostel at my own risk. 
 
 
 
 
Student’s Signature: 

 
நா் லிுதி லிதிுளமகளர பி்ு 

பதி்ுபகா்றட் அ்யு எனு 

க்/க் பி்ு அத் 

லிர்க்களர பதி்ுபகா்றட் 

 

 

 

தெ்றைொ் றகதயொ்ெ :் 
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விு ி வி ிுறைக் 

 

1. லிுதி ாேல்க், க்ூி ுத்லி் (அலற லிுதி கா்பார் (லா்ட்)) றநி க்காேி்பி் 

இு்பா்க். கா்பாரு்ு ுளோக ுளே்கா்பார்  ்ு் க்ூி ஆசிி்க் 

லிுதிிறயற இு்பா்க். 

2. லிுதி்கான ஆ்ு க்டே்ளத June 15-ு் க்டறல்ு். லிுதி க்டே் பசு்தினா் 

்ுற லிுதி்ு் அுதி்க்பு். ாதா்தி உேு்கான பசயு பதாளகள ஒ்பலாு 

ாது் 10-் றததி்ு் பசு்தறல்ு். அ்லாு பசு்த தலமினா் நா் ஒ்ு்ு 

.50/- லதீ் லூயி்க்பு். எ்காே் பகா்ு், லிுதி க்டே்ளத க்ூி றபு்ு 

க்டோக ா்ம  இயாு.  

3. ஒு ாேல் லிுதிி் ஒு க்லி ஆ்ு ்ுற இு்க ுி். அு்த ஆ்ு் லிுதிி் 

பதாடறல்ு் எ்மா், அத்ு தனிாக லி்ே்பி்கறல்ு்.  

4. அி்் எுு் இ்யாத ாேலு்ு ்ு் தா் லிுதிி் பதாட்்ு இு்க அுதி த 

இு். 

5. லிுதிி் இு்ு பலரிறம க்லி ஆ்ி் இுதிி் பப்றமாி் றநி ஒ்ுதறயாு 

அுதி்க ுி். 

6. பப்றமா்க் த்கரி் பி்ளரள லிுதிி் பா்்க அுதி கிளடாு. அல்க் க்ூிி் 

லறல்ு புதிி் அ்்ு பா்்கயா். 

பா்ளல றந் :    றலளய நா்கரி்      : அுதி இ்ளய  

                              லிுுளம நா்கரி்   : 9 am to 6 pm  

7. எய்்ிக் ்ு் எய்்ானி் சாதன்க் எுு் லிுதிி் அுதி்க ுிாு.  

8. ாேலாேலிகரி் நய் குதி க்ூி ்ு் லிுதிி் பாளப் றபா் ப்பு்த தளட 

பச்்ப்ு்ரு. இ்லிதிள ீு் ப்ச்தி், பாளப் றபா் பமிுத் பச்்ப்ு, திு்பி 
த இயாு. 

9. க்ூிி் ுத்ள க்ிட்தி் (Main block ), தினு் ாளய றந்தி் ாேல்க் பி்க 

றல்ு். எு்ு றலளய எுு் பச் ூடாு. 

பி்பத்கான றந்:  ாேல்க்ு : 6 pm  to 8 pm  

                                   ாேலிக்ு  : 6 pm to 7 pm ்ு் 8 pm to 9 pm  

10. ூனி் றத்ு ்ு் ாதிி றத்லி் பதாட்்ு றதா்லி்மா், லிுதிி் ுத்ள லிதிள 

ீமித்காக லிுதிியிு்ு பலரிற்ம்புலா .் 

11. க்ூி றலளய றந்தி், லிுதிி் இு்க அுதி கிளடாு  

12. லிுதிியிு்ு பலரிற பச்ய லிுுளம நா்கரி் பக் பபாுதி் ்ுற அுதி்க 

ுி் (9 am to 6 pm ).  

13. பி்ு ச்்த்ப்ட லு்பி்ு (Certificiate Course) பலரிற பச்ய பப்றமா் அுதிட் 

அுதி்க ுி். 

14. க்ூி அரி்ு் லிுுளமி் ்ுற ாேல்களர ல ீ் ி்ு பச்ய அுதி்க ுி். 
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15. அுதி இ்யா  ் லிுதிள லி்ு பலரிற பச்யறலா அ்யு அுதி்க்ப்ட லிுுளம்ு ற் 

லிு்ு எு்பத்றகா அுதி்குிாு. அ்லாு பச்் ப்ச்தி ,் ாேலளன இளடநீ்க  ்

பச்்புலதா  ்பப்றமா  ்கா்பாரள றநி் ச்தி்ு லிர்க் அரி்க றல்ு .் சிான லிர்க் இ்ளய 

எ்மா் லிுதிியிு்ு பலரிற்ம புலா். கா்பார் அுதி்தா ,் லிுதிி  ்ுபி் றச  .200/- 

அுதி க்டே் பசு்த றல்ு். அுதி இ்யா் பலரிற பச்மா், அ்த ாேலு்ு ஏ்பு் 

எ்த இற்பி்ு  ்க்ூி பபாு்பாகாு. 

16. ஆ்ு பதாட்க்தி  ்அுதி அ்ளட (OUT PASS ) லற்க்பு .் லிுதிள லி்ு பலரிற பச்ய அ்யு 

ல ீ் ி்ு பச்ய ுளம தளயல், லிுதி கா்பார  ்்ு் ுத்ல் அுதிட  ்்ுற க்ூிளலி்ு 

பலரிற பச்யுி .் அ்லாு பச்ு்றபாு, அுதி அ்ளடள பி் றக்ி  ் உ்ர 

பச்ுி்ிிட  ் பகாு்ுலிடறல்ு .் அு்த ுளம இறதறபா  ் பலரிற பச்ய றநிு்றபாு, லிுதி 
கா்பாரிட  ்அுதி அ்ளடள பப்ு்பகா்ரறல்ு .் 

17. லிுதி, உேு ூட் ்ு் த்ு் அளம ஆகில்ளம ூ்ளாக இு்பத்ு உதல றல்ு். 

18. உேு ுு அள்பி், கா்பார ,் ுளே்கா்பார ,் ாேல்கரி  ்பிதிநிதி இ்ு றப் இு்பா்க .்  

19. லிுதிி  ்ஏறது் ுளமக் இு்பி், அல்ளம உடனிாக ுளே்கா்பாரிட  ்்ு் கா்பாரிடு  ்

பதி்பு்த றல்ு். 

20. ஒு ாேலளன லிுதிி  ்றச்்பு ்ு் லிுதிியிு்ு ந்ய நட்ளதி்ள காோக பலரிற்ம  ்

பச்் ுு அதிகாு  ்கா்பாரிட  ்உ்ரு. கா்பாரி  ்ுிறல இுதிானு. 

21. ற்பசா்ன லிதிுளமக் அளன்ு் க்ி்பாக பி்ப்மறல்ு .் தலு் ப்ச்தி், லிுதிள லி்ு 

உடனிாக பலரிற்ம்புல .் 

 

றறய எுத்ப்ு்ர அளன்ு லிதிுளமகளர் பதரிலாக பி்ு பதி்ுபகா்றடா  ் ்ு் 

அ்லறிற நட்றபா் என உுதி ூுகிறமா். 

 

ாேல்கரி் ளகபா்ப்                                                                             பப்றமா்கரி் ளகபா்ப்  

பப்:          பப்: 

நா்:           நா்: 

தெ்றைொ் விெர் 

த்ளத பப்: 

தாா் பப்: 

 பாளப் றபா் எ் : 

 Affix recent 

Student 

passport size 

photograph 
லியாச்  

 

 1 

2 

3 
 

அுவலக ெய்ெொ்ி்ு ம்ு் 

ாேல் / ாேலி அுதி :  உ்ு / இ்ளய  

ுத்ல் ளகபா்ப் 



 

                                       முரை மமயி் ரைோு(NH-45B),  மணிக்ட்,  திு்சிைோ்ப்ளி – 620 012 

 

 I - ்லா் 

8.00 – 9.15 

2 - ்லா் 

09.15 – 12.15 

3 - ்லா் 

01.00 – 3.00 

4 - ்லா் 

3.00 – 5.00 

தி்க் 

    

செ்வா் 

    

ுத் 

    

வியாழ் 

 

 

 

 

 

   

சவ்ளி 

 

 

 

 

 

 

 

   

ெனி 

    



 

                                       முரை மமயி் ரைோு(NH-45B),  மணிக்ட்,  திு்சிைோ்ப்ளி – 620 012 

 

 

 

 



 

                   முரை மமயி் ரைோு (NH-45B),  மணிக்ட்,  திு்சிைோ்ப்ளி – 620 012 

மாதா்திர அறி்கை -  

 

ரததி நோ் 
(கிழரம) 

ரேரை மச்த இட் ம்ு் ரேரை மச்தோ்   என            

உுதியளி்கிரே்  
ரகமயு்ு மபய் 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15 

 

 
 

      

16         

17         

18         

19         

20         



 

                   முரை மமயி் ரைோு (NH-45B),  மணிக்ட்,  திு்சிைோ்ப்ளி – 620 012 

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

  

 

ூ்ப்ரேச்                                         ுத்ே்                                                 இய்ுன்  

 



 
                 Madurai Main Road (NH-45B), Manikandam, Trichy – 620 012 

 

த ொழி்ுறை விஜய் அைிவி்ு  

 

அ்பா்்த பப்றமா்கறர, 

இ்திா கறேச் பபாமிி் க்ூிி் பேிலான லே்க். 

 

பபாமிி் பி்பி் உ்ர பாட்களர சிான ுளமிு், எரி ுளமிு் 

ுி்ுபகா்லத்காக, பதாறி்ுளம லிஜ் பச்லு ஒு லறிாு். க்டாி்ளய. 

த்கரு பி்ளர, பதாறி்ுளம லிஜ் பச் எ்களர ஏ்பாு பச் றக்ு்பகா்டதா், 

நா்க் கீ்க்ட பதாறி்சாளயி் அுதி பபமு், அத்கான பே ஏ்பா்ளட் 

பச்ு்றரா். 

 

தா்க், இ்த பதாறி்சாளய லிஜ் பச் த்க் பி்ளரள அுதி்ு்   ப்ச்தி், 

அல்களர ப்திாக அளற்ு்பச்ு லுலு எ்க் கடளாு். று் த்க் 

பி்ளர், நா்க் ூு் லிதிுளமகளர பாுகா்ு குதி ந்மாக களடபிி்கறல்ு் என 

த்க் பி்ளரக்ு அமிுு்தறல்ுகிறமா். அ்லாு லிதிுளமகளர ீமி பச்பு் 

ப்ச்தி் ஏ்பு் பி்லிளருக்ு ச்ப்த்ப்ட ாேல,ாேலிகறர பபாு்பாு் 

்ு் க்ூி பபாு்பாகாு. இ்த பபாு்ளப ஏ்ு்பகா்ு பதாறி்ுளம லிஜ் பச் 

த்க் பி்ளரள அு்ப ச்த் றக்ு்பகா்கிறமா். ி்க ந்மி 
பதாறி்்சாளய:  

இட்:                                                                                                                                              ுளம்தளயல்         

நா்:                                                                                                                           அளயறபசி: 
தெ்றைொ் ஒ்ு ் 

 

எ்க் பி்ளரள பதாறி்்சாளய லிஜ் பச் ுுனுட் ச்தி்கிறம். று், 

எ்க் பி்ளர தா்க் ூு் அமிுளகளர பி்ப்ுலத்ு அமிுு்ுலறதாு எ்கரு 

ஒ்ுளற்ளப் ஒ்ுதளய் இத்ூய் பதிலி்ு்பகா்கிறமா். அ்லாு 

லிதிுளமகளர பி்ப்மாததா் ஏ்பு் பி்லிளரலி்ு , நா்கறர பபாு்றப்கிறமா் 

்ு் க்ூி பபாு்பாகாு எ்பளத் ந்ு அமிகிறமா். 

 

ாேல் / ாேலி பப்:             பப்றமா் பப்:  

ளகபா்ப்:                                                                                       ளகபா்ப்: 

                                                       லியாச்  

                                                       அளயறபசி எ் 1 

                                                       அளயறபசி எ் 2 



 
 

Joining report 

From 

        Mobile Number : 

        Email ID  : 

 

 

To 

 The Principal 
 Indra Ganesan College of Engineering (IGCE), 
 Madurai Main Road (NH-45B), Manikandam, 
 Tiruchirappalli – 620 012 
 

Respected Sir 

 Sub: Joining Report – IGCE – Dept.___________ -  AP  /  ACP  /  Professor.  

 Ref: Your Appointment order Proceedings No.: IGCE/SSC/Faculty position/2019-20/ 

With respect to the above reference cited, I hereby join myself for the duty as                  

Assistant Professor / Associate Professor / Professor in the department of 

______________________________________________________________________ 

On ____________________FN.  

I shall obey the rules specified in the appointment order & Service rules and Agreement 

undertaking and I assure you that I shall perform my duty to your fullest satisfaction. 

Thank you very for the opportunity given to serve in this Institution. 

Yours faithfully, 

Date: 

 

Place: Tiruchirappalli                                                    Signature & Name in Block letters 



 
 

 

Original Certificates Submission 

S.No. Essentials Submitted (Yes or No) 

1 
Ph.D./Pursuing – Authorized letter of any 

certificate submitted in University 
 

2 M.E. / M.Tech../  

3 B.E. / B.Tech.  

4 Transfer Certificate  

5 Consolidated Mark/Grade Statement  

6 M.Phil.  

7 M.A. / M.Sc.  

8 B.A. / B.Sc.  

9 XII STD  

10 X STD  

11 PAN Card – Photocopy  

12 AADHAAR Card – Photocopy  

13 Recent colour Passport size photograph  

14 Community Certificate - Photocopy  

15 
Scanned copy of all the above certificates are 

submitted 
 

16 Staff Profile – signed by Principal/Director  

 

 

 

Faculty Member                          Office Staff Member                                       Principal 

Name:     Name 



 
 

                                                                                                                 Date: 

From 

 

 

 

 

To 

 The Principal, 

 Indra Ganesan College of Engineering, 

 Trichy 

Respected Sir, 

 I have joined as Assistant Professor/Associate Professor/Professor in the 

department of _______________________________________________________ on 

________________. I request your goodself to kindly provide bonafide certificate to 

open Bank account for the purpose of receiving salary. 

 Thank you very much Sir. 

Yours sincerely, 

 

 

Signature  

Enclosure: 

1. AADHAAR card - Photocopy 
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GE 8261 – Engineering Practices Laboratory 

Laboratory Manual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name 

Register Number 

Semester 

Department  

Academic Year 



 
 

2 

 

  

 

Vision 

 To facilitate our students to be successful in their career 

 To facilitate our students to be valuable to the society 

 To facilitate our students to adapt to technological changes  

 To facilitate our students to be good 

 

Mission 

 To impart practical example based teaching 

 To develop Engineering and Communication skills  

 To impart the importance of life long learning  

 To develop positive attitude 

 

 

 

 

 

Vision 

 To facilitate our students to be successful Mechanical Engineer 

 To facilitate our students to develop innovative projects 

 To facilitate our students to be versatile  

 To facilitate our students to be admirable 

 

Mission 

 To educate Engineering concepts by simple examples 

 To educate to know the current social requirements  

 To educate the importance of participation  

 To educate ethics and moral values  

Indra Ganesan College of Engineering 

Department of Mechanical Engineering 
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Bachelor of Mechanical Engineering curriculum is designed to impart knowledge, skill and attitude on the 

graduates to: 

1. Career: Have a successful career in Mechanical Engineering and allied industries.  

2. Expertise: Have an expertise in the areas of Design, Thermal, Materials and Manufacturing.  

3. Research: Contribute towards technological developments through academic research and industrial 

practices.  

4. Skills: Practice their profession with good communication, leadership, ethics and social responsibility.  

5. Life-long Learning: Graduates will adapt to evolving technologies through life long learning. 

 

 

1. Knowledge: An ability to apply the knowledge of Mathematics and Engineering Sciences to develop 

mathematical models for industrial problems.  

2. Competence: An ability to identify, formulate and solve complex Engineering problems with high 

degree of competence. 

3. Interpretation: An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

obtained through those experiments.  

4. Public Beneficiary: An ability to designs mechanical systems, components or a process to meet 

desired needs within the realistic constraints such as environmental, social, political and economic 

sustainability.  

5. Modern tool usage: An ability to use modern tools, software and equipment to analyse 

multidisciplinary problems.  

6. Responsibilities: An ability to demonstrate on professional and ethical responsibilities.  

7. Scientific Community: An ability to communicate, write reports and express research findings in a a 

scientific community.  

8. Adaption: An ability to adapt quickly to the global changes and contemporary practices.  

9. Life-long learning: An ability to engage in life-long learning.  
 

                 PEO/PO Mapping 

PEO PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 

1                   

2               

3               

4              

5               

Programme Outcomes (POs) 

Programme Educational Objectives (PEOs) 
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GE-8261 ENGINEERING PRACTICES LABORATORY 

  L T P C 
0 0 4 2 

OBJECTIVES:  
To provide exposure to the students with hands on experience on various basic engineering practices 
in Civil, Mechanical, Electrical and Electronics Engineering.  

 
GROUP A (CIVIL & MECHANICAL) 

 
 
I CIVIL ENGINEERING PRACTICE                  13  

 
Buildings:  
(a) Study of plumbing and carpentry components of residential and industrial buildings. Safety aspects.  
 
Plumbing Works:  
(a) Study of pipeline joints, its location and functions: valves, taps, couplings, unions, reducers, elbows  

in household fittings.  
(b) Study of pipe connections requirements for pumps and turbines.  
(c) Preparation of plumbing line sketches for water supply and sewage works.  
(d) Hands-on-exercise: Basic pipe connections – Mixed pipe material connection – Pipe connections    
      with different joining components.  
(e) Demonstration of plumbing requirements of high-rise buildings.  

 
Carpentry using Power Tools only:  
(a) Study of the joints in roofs, doors, windows and furniture.  
(b) Hands-on-exercise: Wood work, joints by sawing, planing and cutting.  

 
II MECHANICAL ENGINEERING PRACTICE                18  

 
Welding:  
(a) Preparation of butt joints, lap joints and T- joints by Shielded metal arc welding.  
(b) Gas welding practice  

 
Basic Machining:  
(a) Simple Turning and Taper turning  
(b) Drilling Practice  

 
Sheet Metal Work:  
(a) Forming & Bending:  
(b) Model making – Trays and funnels.  
(c) Different type of joints.  

 
Machine assembly practice:  
(a) Study of centrifugal pump  
(b) Study of air conditioner  



 
 

5 

 

Demonstration on:  
(a) Smithy operations, upsetting, swaging, setting down and bending. Example – Exercise – Production of  

hexagonal headed bolt.  
(b) Foundry operations like mould preparation for gear and step cone pulley.  
(c) Fitting – Exercises – Preparation of square fitting and V – fitting models.  

 
 

GROUP B (ELECTRICAL & ELECTRONICS) 
 
 

III ELECTRICAL ENGINEERING PRACTICE                13  
 

1. Residential house wiring using switches, fuse, indicator, lamp and energy meter.  
 2. Fluorescent lamp wiring.  

3. Stair case wiring  
4. Measurement of electrical quantities – voltage, current, power & power factor in RLC circuit.  
5. Measurement of energy using single phase energy meter.  
6. Measurement of resistance to earth of an electrical equipment.  

 
IV ELECTRONICS ENGINEERING PRACTICE               16  
 

1. Study of Electronic components and equipments – Resistor, colour coding measurement of AC  
signal parameter (peak-peak, rms period, frequency) using CR.  

2. Study of logic gates AND, OR, EX-OR and NOT.  
3. Generation of Clock Signal.  
4. Soldering practice – Components Devices and Circuits – Using general purpose PCB.  
5. Measurement of ripple factor of HWR and FWR.  

 
          TOTAL: 60 PERIODS  

 
OUTCOMES:  
    On successful completion of this course, the student will be able to   Fabricate carpentry components and pipe connections including plumbing works.   Use welding equipments to join the structures.   Carry out the basic machining operations   Make the models using sheet metal works   Illustrate on centrifugal pump, Air conditioner, operations of smithy, foundry and fittings   Carry out basic home electrical works and appliances   Measure the electrical quantities   Elaborate on the components, gates, soldering practices.  
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LIST OF EQUIPMENT FOR A BATCH OF 30 STUDENTS 
 

1. CIVIL  
S.No. Equipments/Devices/Instruments Requirements 

1 
Assorted components for plumbing consisting of metallic pipes, plastic pipes, 
flexible pipes, couplings, unions, elbows, plugs and other fittings. 

15 Sets 

2 Carpentry vice (fitted to work bench) 15 Nos 
3 Standard woodworking tools 15 Sets 
4 Models of industrial trusses, door joints, furniture joints 5 each 

5 

Power Tools:  (a) Rotary Hammer              
                        (b) Demolition Hammer             
                        (c) Circular Saw              
                        (d) Planer               
                        (e) Hand Drilling Machine             
                        (f) Jigsaw          
 

2 Nos  
2 Nos 
2 Nos 
2 Nos 
2 Nos 
2 Nos  

2. MECHANICAL  
S.No. Equipments/Devices/Instruments Requirements 

1 Arc welding transformer with cables and holders 5 Nos 
2 Welding booth with exhaust facility 5 Nos 
3 Welding accessories like welding shield, chipping hammer, wire brush, etc. 5 Sets 
4 Oxygen and acetylene gas cylinders, blow pipe and other welding outfit. 2 Nos 
5 Centre lathe 2 Nos 
6 Hearth furnace, anvil and smithy tools 2 Sets 
7 Moulding table, foundry tools 2 Sets 
8 Power Tool: Angle Grinder 2 Nos 
9 Study-purpose items: centrifugal pump, air-conditioner 1 each 

3. ELECTRICAL  
S.No. Equipments/Devices/Instruments Requirements 

1 Assorted electrical components for house wiring 15 Sets 
2 Electrical measuring instruments 10 Sets 
3 Study purpose items: Iron box, fan and regulator, emergency lamp 1 each 
4 Megger (250V/500V) 1 No 

5 

Power Tools:  
 (a) Range Finder          

             (b) Digital Live-wire detector        
   

2 Nos 
2 Nos 

4. ELECTRONICS  
S.No. Equipments/Devices/Instruments Requirements 

1 Soldering guns 10 Nos 
2 Assorted electronic components for making circuits 50 Nos 
3 Small PCBs 10 Nos 
4 Multimeters 10 Nos 
5 Study purpose items: Telephone, FM radio, low-voltage power supply 1 each 
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பாதுகாவலர் பணி மற்றும் பபாறுப்புகள் 

1. போதுகோவலர் தனக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சீருரட அணிந்திருக்கரவண்டும். 
2. மமயின் ரகட்டில் யோைோவது ஒருவர் கண்டிப்போக இருக்கரவண்டும். அவசை ரதரவக்கோக 
இடத்ரத விட்டு நகை ரநர்ந்தோல், இன்மனோருவரை தற்கோலிகமோக நிறுத்திவிட்டு 
மசல்லரவண்டும்  

3. மமயின் ரகட் எப்ரபோதும் கதவு சோத்தப்பட்ட நிரலயிரலரய இருக்கரவண்டும். 
4. ஒரு நபர் அல்லது இரு சக்கைவோகனத்தில் யோரைனும் உள்ரள வந்தோல், சின்ன ரகட் திறந்தோல் 
மட்டும் ரபோதும். அவர்கரள இரு சக்கை வோகனம் நிறுத்தும் இடத்தில் 
நிறுத்தமசோல்லரவண்டும்   

5. இரு சக்கை வோகனத்தில் வரும் மோணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கண்டிப்போக நம் கல்லூரி 
ஸ்டிக்கர் தங்கள் வோகனத்தின் முன்புறம் ஒட்டியிருக்கரவண்டும் ஸ்டிக்கர் இல்லோத 
வோகனத்ரத கல்லூரிக்குள் அனுமதிக்க கூடோது. 

6. கல்லூரி ரவரல ரநைம் கோரல 9.15 முதல் மோரல 5.00 மணி வரை முதல்வர் அனுமதி 
இல்லோமல் யோரையும் மவளிரய அனுமதிக்க கூடோது. "ரகட் போஸ்" (GATE PASS) இருந்தோல் 
மட்டும் அனுமதிக்கலோம். 

7. கல்லூரி விடுதியில் தங்கி பயிலும் மோணவர்கள்,  முதல்வர் அனுமதி மபற்று மவளிரய 
மசல்லும்ரபோது, அனுமதி சீட்ரட (GATE PASS ), வோங்கி ரவத்துக்மகோள்ளரவண்டும். அடுத்த 
நோள், அரனத்து அனுமதி சீட்ரடயும் முதல்வரிடம் ஒப்பரடக்கரவண்டும் 

8. மோணவமோணவிகள் அரடயோள அட்ரட கழுத்தில் அணிந்திருந்தோல் மட்டுரம ரகட் உள்ரள 
அனுமதிக்கரவண்டும். 

9. மவளி நபர்கள் கல்லூரிக்கு வரும்ரபோது அவர்களின் மபயர், மமோரபல் எண், விலோசம் 
ஆகியவற்ரற ஒரு மைஜிஸ்டரில் பதிவுமசய்ய மசோல்லரவண்டும். மோரல 6 மணிக்குரமல் 
யோரையும் கல்லூரிக்குள் அனுமதிக்கக்கூடோது.   

10. மவளி வோகனங்கள் உள்ரள வரும்ரபோதும் மவளிரய மசல்லும்ரபோதும் நன்றோக பரிரசோதித்து 
அனுப்பரவண்டும். ஏரதனும் சந்ரதகப்படும்படி இருந்தோல், உடரன சூப்பர்ரவசர்                  
85086 88829 என்ற மசல் நம்பருக்கு மதரியப்படுத்தரவண்டும். 

11. துப்புைவு மதோழிலோளர்கள் வருரக ரநைத்ரதயும், ரவரல முடிந்து வடீ்டிற்கு மவளிரய 
மசல்லும் ரநைத்ரதயும் ஒவ்மவோரு நோளும் ஒரு தனி மைஜிஸ்டரில் எழுதிரவக்கரவண்டும். 

மாணவமாணவிகள் கவனத்திற்கு 

 

கல்லூரி வவலல வேரம் காலல 9.15 முதல் மாலல 5.00 வலர, 

கல்லூரிக்குள் கட்டாயம் இருக்கவவண்டும். ஒரு வவலல பவளிவய பெல்ல 
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வேர்ந்தால், கல்லூரி முதல்வரிடம் அனுமதி பபற்று, லகபயழுத்து பபற்று 

முலையான வகட் பாஸ்லெ (GATE PASS) பணியில் இருக்கும் 

பெக்குரிட்டியிடம் பகாடுத்துவிட்டு பவளிவய பெல்ல அனுமதிக்கப்படுவர். 

முலையான வகட் பாஸ் இல்லாமல் ,பெக்குரிட்டியிடம் வாக்குவாதம் 

பெய்யக்கூடாது. மீைினால், பெக்கூரிட்டியின் பணி பெய்வதற்கு இலடயூறு 

பெய்வதாக கருதி அதற்கான தண்டலன வழங்கப்படும். 

 

பபற்வைார்கள் மற்றும் பவளி ேபர் கவனத்திற்கு 

பவளியிலிருந்து வரும் பபற்வைார்கள் மற்றும் பவளி ேபர்கள் 

பெக்கூரிட்டியிடம் உள்ள பரஜிஸ்டரில் பபயர், விலாெம், பமாலபல் ேம்பர் 

ஆகியவற்லை பதிவு பெய்துவிட்டு உள்வள பெல்ல அனுமதிக்கப்படுவர். 

இருெக்கர வாகனத்லத பெக்கூரிட்டி பொல்லும் இடத்தில் ேிறுத்தவவண்டும் 

 

அலனவரும் உங்கள் ஒத்துலழப்லப பகாடுக்குமாறு வகட்டுக்பகாள்கிவைன்  

 

                          
                            


