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அரசு கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரி 

திட்டமலை, நம்பியூர் – 638458 

 

நாட்காட்டி 2020 - 2021 

மாணவரின் பெயர ்: 

பிறந்த தததி    : 

வகுெ்பு / ொடம்    : 

பிரிவு, ெயிற்று பமாழி   : 

சுழல் எண்    : 

ெயிலும் காலம்    : 

ெல்கலலக் கழகப் ெதிவு எண்  : 

ஆதார ்எண்    : 

இரத்த வலக    : 

 

 

கல்லூரி நிறுவனம்   : தமிழக அரசு கல்லூரிக் கல்வித் துலற 

கல்லூரித் பதாலலதெசி எண்  : 04285- 269600 

கல்லுரி உள்நாடட்ுத் பதாலலதெசித் பதாடர ்எண்  : 04285 

கல்லூரி மின் நகல் அஞ்சல் எண்  : 269600 

கல்லூரி மின்னஞ்சல்  : thittamalaigasc @ gmail 

கல்லூரி முதல்வரின் பெயர ் : முனைவர ்இரா. சீைிவாசை் 

 

   குழு உறுெ்பினரக்ள் 

1. முலனவர ்ஈ. தமிழ்மணி M.Sc., M.Phil., M.Ed., PGDCA., M.Phil., (Education) Ph. D, 

2. முலனவர ்ஆ. நாதகந்திரன் M.Com., M.Phil., PGDCA., MBA., Ph. D, 

3. திரு த. வரதராஜன் MCA.,M.Phil., SET. 

 

உள்ளடக்கம் 

1. ததசிய கீதம் 

2. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 

3. உறுதிபமாழி 

4. கல்லூரி வரலாறு 

5. கற்பிக்கெ்ெடும் ொடங்கள் 

6. கல்லூரி ஆசிரியரக்ள் 

7. கல்லூரி அலுவலரக்ள் 



2 
 

8. கட்டண விதிமுலறகள் 

9. வருலகெ் ெதிவும் விடுெ்பும் 

10. விடுெ்பு விண்ணெ்ெம் 

11. கடட்ுெ்ொடட்ு விதிகள் 

12. தநரடித் பதாடரப்ு முலற 

13. உடற்ெயிற்சிக் கல்வி 

14. நூலகம் 

15. கல்லூரிெ் தெரலவ 

16. மருத்துவ ஆய்வு 

17. நாடட்ு நலெ்ெணித் திட்டம் 

18. பசஞ்சுருள் சங்கம் 

19. இலளஞர ்பசஞ்சிலுலவச ்சங்கம் 

20. தவலல வாய்ெ்புத் தகவல் லமயம் 

21. முன்னாள் மாணவர ்கழகம் 

22. பெற்தறார ்ஆசிரியர ்கழகம் 

23. நாட்காட்டி 2020 -2021 

 

2 நாடட்ுப் பண் 

ஜன கண மன அதிநாயக பஜய தே 

ொரத ொக்ய விதாதா. 

ெஞ்சாெ சிந்து குஜராத மராத்தா 

திராவிட உத்கல வங்கா. 

விந்திய இமாசல யமுனா கங்கா 

உசச்ல ஜலதி தரங்கா. 

தவ சுெ நாதம ஜாதக, 

தவ சுெ ஆஷிஷ மாதக, 

ஜாதே தவ பஜய காதா. 

ஜன கண மங்கள தாயக பஜயதே 

ொரத ொக்ய விதாதா. 

பஜய தே, பஜய தே, பஜய தே, 

பஜய பஜய பஜய, பஜய தே.   - மகாகவி இரவீந்திரநாத் தாகூர ்

 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்லதக் பகழிபலாழுகும் 

சீராரும் வதனபமனத் திகழ்ெரதக் கண்டமிதில் 

பதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும் 

தக்கசிறு பிலறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுதம 

அத்திலக வாசலனதொல் அலனத்துலகும் இன்ெமுற 

எத்திலசயும் புகழ்மணக்க இருந்த பெருந் தமிழணங்தக 

உன் சீரிளலமத் திறம் வியந்து பசயல்மறந்து 

வாழ்த்துதுதம வாழ்த்துதுதம வாழ்த்துதுதம 

  - தெராசிரியர ்மதனான்மணியம் பெ. சுந்தரம்பிள்லள 

 

உறுதிம ாழி 
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எனது பெற்தறார ்திரு/திருமதி.................................  இவரக்ளது மகன்/ மகளாகிய நான் கல்லூரியின் 

விதிமுலறகளுக்கு உட்ெடட்ு உலகப் பொதுமலறகளுக்கு உட்ெடட்ு நல்ல குணம் ெண்புகள் மற்றும் 

ெழக்கவழக்கங்கலள வளரத்்துக் பகாள்தவன். 

மாணவெ் ெருவத்தில் என்லன முழலமயான மனிதனாக வளரத்்து மனித தநயத்துடன் வாழ கல்லூரியில் 

நலடபெறும் அலனத்து பதாடர ்நிகழ்வுகளிலும் ஈடுெடட்ு முன்தனற்றெ் ொலதயில் பசல்தவன். 

ொடங்கலளக் கற்றுத்தரும் ஆசிரியரக்ளிடம் மரியாலதயுடன் நடந்து அறிலவெ் பெருக்கிப் ெயிற்சி 

பசய்து முன்தனற்றமலடய தகுதிலயெ் பெற்றுக் பகாள்ள ஈடுொடட்ுடன் தநரத்லதெ் ெயன்ெடுத்தி 

நற்ொலதயில் பசல்தவன். பதாலலக்காட்சி, அலலதெசி தொன்றவற்லறச ்சரியான ததலவகளுக்குச ்சுயக் 

கடட்ுெ்ொடட்ுடன் ெயன்ெடுத்துதவன். 

தமலும், மாணவெ் ெருவ உணரவ்ுகலளக் கடட்ுெ்ெடுத்தி வலரமுலறகதளாடும் சதகாதரத்துவ 

உணரவ்ுகதளாடும் நல்ல உறவுமுலறலயச ்சமுதாயத்தில் நிலலநாட்டி எய்டஸ்் இல்லா உலகத்திற்கு எனது 

ெங்களிெ்தொடு பிறருக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்தவன் என்றும் உறுதி அளிக்கிதறன். 

 

தீண்டாலம எதிரப்்பு உறுதிபமாழி 

இந்திய அரசியலலமெ்பின்ொல் இலடவிடாத உளமாரந்்த ெற்றுள்ள இந்திய குடிமகனாகிய நான் நமது 

அரசியல் அலமெ்பின்ெடி தீண்டாலம ஒழிக்கெ்ெடட்ு விட்டது என்ெலத அறிதவன். தீண்டாலமலய 

அடிெ்ெலடயாகக் பகாண்டு எவரம்ீதும் தவற்றுலமலய மனம், வாக்கு, பசயல் என்ற எந்த வலகயிலும் 

கலடெ்பிடிக்க மாட்தடன் என்று இதனால் உளமாற உறுதி அளிக்கிதறன். 

அரசியல் அலமெ்பின் அடிெ்ெலடக் கருத்திற்கு இணங்கிச ்சாதி, சமய தவறுொடற்ற சமத்துவ 

சமுதாயத்லத உருவாக்குவதில் தநரல்மயுடனும், உண்லமயுடனும் ெணியாற்றுவது எனது கடலமயாகும். 

தமலும், தீண்டத் தகாதவரக்ள் என்ற பகாடுலமக்கு ஆளாகியுள்ள மக்களிலடதய காணெ்ெடும் 

தீண்டாலம உணரல்வப் தொக்குவதும் நமது சமூகக் கடலம ஆகும். 

 

வாக்காளர ்உறுதிபமாழி 

ஜனநாயகத்தின்மீது இணங்கி நடக்கும் நம்பிக்லகயுலடய இந்திய குடிமக்களாகிய நாம், நம் நாட்டின் 

ஜனநாயக மரபுகலளயும், சுதந்திரமான, நியாயமான மற்றும் அலமதியான ததரத்ல்களின் மாண்லெயும் 

நிலல நிறுத்துதவாம் என்றும், தமலும் ஒவ்பவாரு ததரத்லிலும் அசச்மின்றியும், மதம், இனம், சாதி, வகுெ்பு, 

பமாழி ஆகியவற்றின் தாக்கங்களுக்கு ஆட்ெடாமலும் அல்லது எந்தபவாரு தூண்டுதலு ் இன்றியும் 

வாக்களிெ்தொம் என்றும் உறுதியளிக்கிதறாம். 

 

MISSION 

Upliftment of the downtrodden and the weaker section of the people in the society, to provide quality education, valuebased 

education and awareness of the soeiety so as to develop individuality, personality and empowerment of the students to meet 

the challenges in all walks of life and be a good citizen. 

VISION 

Progressive changes in behaviour and sustainable developement. 

 

கல்லூரி வரலாறு 

ஈதராடு மாவட்டம், நம்பியூர ்வட்டம், திட்டமலலயில் 2017-18ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசாலண எண் 199இன் 

ெடி 4.8.2017 அன்று தமிழ்நாடு அரசு ெள்ளிக் கல்வி, விலளயாடட்ு மற்றும் இலளஞர ்நலத்துலற அலமசச்ர ்

மாண்புமிகு திரு கக.ஏ. பசங்தகாட்லடயன் அவரக்ளால் அரசு கலல அறிவியல் கல்லூரி துவக்கி 

லவக்கெ்ெட்டது. அவ்விழாவிற்குத் தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுசச்ூழல் துலற அலமசச்ர ்திரு K.C. கருெ்ெணன் 

அவரக்ள் கலந்துபகாண்டு சிறெ்புனர ஆற்றினார.் ொரதியார ்ெல்கலலக்கழகத் துலணதவந்தர ்முலனவர ்

ஆ. கணெதி அவரக்ள் விண்ணெ்ெங்கள் வழங்கிச ்சிறெ்புலர ஆற்றினார.் அவ்விழாவில் நாடாளுமன்ற, 

சட்டமன்ற உறுெ்பினரக்ள், கூடட்ுறவு அலமெ்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு அலுவலரக்ள் 

ெங்தகற்றாரக்ள். 

இக்கல்லூரியில் 2017-18ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கெ்ெட்ட பாடப்பிரிவுகள் 5. 



4 
 

பி.ஏ. (தமிழ்) 

பி. ஏ. (ஆங்கிலம்) 

பி.எஸ்.சி. (கணிதம்) 

பி.எஸ்.சி. (கணினி அறிவியல்) 

பி.காம். (வணிகவியல்)  

2019ஆ ் ஆண்டில் கூடுதலாக 

பி.ஏ. மபாருளாதார ் 

பி.ஏ. வரலாறு 

பி.பி.ஏ. 

ஆகிய மூை்று பாடப்பிரிவுகள் மதாடங்கப்பட்டை. 

6.09.2017 அை்று 120 மாணவரக்ளுடன் கல்லூரி பசயல்ெடத் பதாடங்கியது. 2018-19ஆ ் கல்வி ஆண்டில் 230 

மாணவரக்ள் தசரந்்து ெயின்று வருகின்றாரக்ள். 2019-20ஆ ் கல்வி ஆண்டில் 265  ாணவரக்ள் 

கசந்துள்ளைர.் 2020-2021ஆ ் கல்வி ஆண்டில் 230  ாணவரக்ள் கசரந்்துள்ளைர.் 

அலனத்துப் ொடெ்பிரிவுகளிலும் ஆங்கிலப் பயிற்றுபமாழியில் வகுெ்புகள் நடத்தெ்ெட்டு வருகிை்றன. 

இக்கல்லூரி நம்பியூர ்மற்றும் அதலனச ்சுற்றியுள்ள சிற்றூரக்ளில் இருந்து வரும் மாணவரக்ளுக்கு 

உயரக்ல்வி அளித்துச ்தசலவ புரிவதற்காகத் பதாடங்கெ்ெட்டது. அந்தக் குறிக்ககானளச ்மசவ்வகை 

நினறகவற்றி வருகிறது. 

 

கற்பிக்கெ்ெடும் ொடங்கள் 

இளநிலல ொடெ்பிரிவுகள் 

 ெகுதி- 1 தமிழ் 

 ெகுதி- 2 ஆங்கிலம் 

 ெகுதி- 3 முதன்லமெ் ொடெ்பிரிவு 

 

கல்லூரி ஆசிரியரக்ள் 

முதல்வர ்

முலனவர ்இரா. சீைிவாசை், M.A., M.Phil., M.Ed., PGDCA., P.hd., Dip. Folklore.  

Dip. in Kannada. Dip. in Telugu. Cert. in Comp. Litt. 

 

தமிழ்த்துலற  : 1 காலிெ்ெணியிடங்கள் - 5  

ஆங்கிலத்துலற : 1 காலிெ்ெணியிடங்கள் - 5 

கணிதத்துலற: 

முலனவர ்ஈ.தமிழ்மணி M.Sc., M.Phil., M.Ed., PGDCA., P.hd., 

  உதவிெ் தெராசிரியர ்மற்றும் துலறத்தலலவர  ்

2.காலிெ்ெணியிடங்கள் - 3 

கணினி அறிவியல் துலற : 

1. திரு த. வரதராஜன் MCA., M.Phil., SET. 

     உதவிெ் தெராசிரியர ்மற்றும் துலறத்தலலவர  ்

2. திருமதி த. தீெலக்்ஷமி M.Sc., M.Phi.  

     உதவிெ் தெராசிரியர ்(மாற்றுெ்ெணி அண்ணாமலலப் ெல்கலலக்கழகம்) 

3. காலிெ்ெணியிடங்கள் - 3 

வணிகவியல் துலற : 

1. முலனவர ்ஆ. நாதகந்திரன், M.Com., M.Phil., PGDCA., MBA., Ph.D., 

   உதவிெ் தெராசிரியர ்மற்றும் துலறத்தலலவர  ்

 2. காலிெ்ெணியிடங்கள் - 3 

உடற்கல்வித் துலற : 

1. திரு த. வரதராஜன் MCA., M.Phil., SET. (பொறுெ்பு) 
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நூலகர ்: 

  1 காலிெ்ெணியிடம் - 1 

கல்லூரி அலுவலகெ் ெணியாளரக்ள் 

1. திருமதி பு. தஜாஸெ்பின் பஜசிந்தா M.A., நிதியாளர ் 

2. திரு வீ. சண்முகம் M.A., காண்காணிெ்ொளர ்

3. திரு T. விதனாத் B.Sc., உதவியாளர ்

4. திரு னி. பஜயகுமார ்M.A.., இளநிலல உதவியாளர ்

6. திரு லு.யூ. ெழனிசச்ாமி BBA.,M.Com. இளநிலல உதவியாளர ்

7. திருமதி ம். சங்கீதா பகளரி B.A., B.Ed., தட்டசச்ர ்

8. உதவியாளர ்காலிெ்ெணியிடம் - 1 

9. கைகசகபசை் உதவிபசய்நிரலர ்

10. அலுவலக உதவியாளர ்காலிெ் ெணியிடங்கள் - 2  

11. இரவு காவலர ்காலிெ்ெணியிடங்கள் - 2 

11. பெருக்குெவர ்காலிெ்ெணியிடங்கள் - 4 

12. துெ்புரவாளர ்காலிெ்ெணியிடம் – 1 

 

பசஞ்சுருள் சங்கம் 

கல்லூரி முதல்வர ்தலலலமயில் பசஞ்சுருள் சங்கம் சிறெ்ொகச ்பசயல்ெடட்ு வருகிறது. உலலக உலுக்கிக் 

பகாண்டிருக்கும் எய்டஸ்் தநாய் ெற்றிய விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடுத்துவது இசச்ங்கத்தின் முதை்ன  

தநாக்கமாகும். இளநிலல முதலாமாண்டு ெயிலும் மாணவரக்ள் இசச்ங்கத்தில் உறுெ்பினராகச ்

தசரவ்தற்குத் தகுதி பெற்றவரக்ள். 

இலளஞர ்பசஞ்சிலுலவச ்சங்கம் 

கல்லூரி முதல்வர ்தலலலமயில் பசஞ்சிலுலவச ்சங்கம் சிறெ்ொகச ்பசயல்ெடட்ு வருகிறது. இலளய 

சமுதாயத்தினரிடம் தசலவ உள்ளத்லதயும், மற்றவரக்ளுக்கு உதவும் குணத்லதயும் வளரெ்்ெது 

இசச்ங்கத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். இளநிலல முதலாமாண்டு ெயிலும் மாணவரக்ள் இசச்ங்கத்தில் 

உறுெ்பினராகச ்தசரவ்தற்குத் தகுதி பெற்றவரக்ள். 

பதாழில் முலனதவார ்மற்றும் தவலல வாய்ெ்புத் தகவல் லமயம் 

தவலலவாய்ெ்பு தகவல் லமயம் கல்லூரி முதல்வர ்தலலலமயில் இயங்கி வருகிறது. 

Behavioural Changes Counsiling Centre 

மாணவெ் ெருவத்தில் வளரச்ச்ிக்கு ் முன்தனற்றத்திற்கு ் தலடயாக உள்ள நடத்லத, ெழக்க 

வழக்கங்களில் ததலவயான (intervention) மாற்றங்கலள ஏற்ெடுத்தி உலகெ் பொது மலறகளுடன் 

இயல்ொன வாழ்க்லக தமம்ொடு அலடய உருவாக்கெ்ெட்டிருக்கிறது. 

 

பெற்தறார ்ஆசிரியர ்கழகம் 

கல்லூரி அடிெ்ெலடத் ததலவகலளப் பூரத்்தி பசய்யப் பெற்தறார ்ஆசிரியர ்கழகம் மாணவரக்ளின் 

உதவியுடன் கல்லூரி முதல்வரின் தலலலமயில் நலடபெற்று வருகிறது. 

 

நாடட்ு நலெ்ெணித் திட்டம் 

இந்திய அரசாங்கத்திை் கல்வி அலமசச்கமும், இலளஞர ்கழகமும் இலணந்து நாடட்ு நலெ்ெணித் திட்டம் 

என்ற அலமெ்லெ ஏற்ெடுத்தியுள்ளை. ததசிய உணரல்வயும், சமூகெ் ெணியில் ஆரவ்த்லதயும் வளரக்்கும் 

ெயிலரங்காக நாடட்ு நலெ்ெணித்திட்ட அலமெ்புச ்பசயல்ெடுகிறது. ெல்கலலக் கழகத்தில் கட்டாயெ் 

ொடமாக நாடட்ு நலெ்ெணித் திட்டம் உள்ளது. 

முதலாமாண்டு மாணவரக்ள் இதில் தசரத் தகுதி உலடயவரக்ள். அவரக்ள் திட்ட அலமெ்ொளரக்ளின் 

தமற்ொரல்வயில் பசயல்ெடுவாரக்ள். பதாண்டரக்ள் ஆண்டு ததாறும் 120 மணி தநரத்திற்குக் குலறயாமல் 
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கட்டாயமாகத் தங்கள் உலழெ்லெ நாடட்ு நலெ்ெணிக்காக வழங்க தவண்டும்.ஒவ்பவாரு பதாண்டரும் 

அவர ்தம் ெங்தகற்புக் குறித்துத் திட்ட அலுவலரின் லகமயாெ்ெம் பெற்ற நாதளடு ஒன்றிலன 

நலடமுலறெ்ெடுத்த தவண்டும். 

கிராமெ்புற வளரச்ச்ி, முதிதயார ்கல்வி, சிறுதசமிெ்பு, சமூக நலன், ததசிய நிலனவுச ்சின்னங்கள் 

ொதுகாெ்பு, சமுதாயெ் பொருளாதாரக் கணக்பகடுெ்பு, வளாகத் துெ்புரவு, சமூக விழிெ்புணரவ்ு முதலிய 

ெல்தவறு ெணிகளில் நாடட்ு நலெ்ெணித் பதாண்டரக்ள் ஆரவ்த்துடன் ஈடுெடுகின்றனர.் 

பதாடரந்்து ஈராண்டுகள் நாடட்ு நலெ்ெணித்திட்டத் பதாண்டராகெ் ெணிபுரிந்த மாணவரக்ளுக்குச ்

சான்றிதழ்கள் வழங்கெ்ெடும். 

பவவ்தவறு காலங்களில் அலமக்கெ்ெடும் தவறுெட்ட ெயிலரங்க நிகழ்சச்ிகளிலு ் சிறெ்பு முகாம்களிலு ் 

பதாண்டரக்ள் கட்டாயமாகக் கலந்துபகாள்ள தவண்டும். 

வருலகெ் ெதிவும் விடுெ்பும் 

1. மாணவரக்ள் கல்லூரிக்கு வருவதில் ஒழுங்லக முழுன யாக்க கலடப்பிடிக்க தவண்டும். 

அ) விடுெ்புக்கான விண்ணெ்ெங்கள் அலனத்தும் முழு விவரத்துடன் பொறுெ்ொசிரியரிடம் பகாடுக்கெ்ெட 

தவண்டும். தவிரக்்க முடியாத காரணத்தால் விடுெ்புக்கு முன்கூட்டிதய அனுமதி பெறாத மாணவர ்

கல்லூரிக்குத் திரும்பு ் முதல் நாளில் பெற்தறார ்/ ொதுகாவலர ்லகமயழுத்துடன் கூடிய 

விண்ணெ்ெத்லதக் பகாடுத்தல் தவண்டும்.  

ஆ) தநாய் காரணமாக 3 நாட்களுக்குதமல் விடுெ்பு தவண்டும். மாணவரக்ள் மருத்துவச ்சான்றிதழ் 

மபற்றுக் பகாடுக்க தவண்டும். 

2. விடுெ்பு விண்ணெ்ெம் இன்றிக் கல்லூரிக்கு வராதிருெ்ெது கண்டிக்கத் தக்கது. தண்டலனக்கும் 

உரியதாகும். 

3. விடுெ்பு விண்ணெ்ெம் பொறுெ்ொசிரியரால் அனுமதிக் லகமயாெ்ெமிடட்ு ெரிந்துலரக்கெ்ெடல் 

தவண்டும். 

4. விடுெ்பு விண்ணெ்ெ ் இன்றி ஒரு மணி தநரம் வராதிருெ்பின் அது அலர நாள் வராலமயாகவும் 

கருதெ்ெடும். 

5. ஒரு அலரநாளும், ஒரு முழு நாளும் விடுெ்பு விண்ணெ்ெமின்றி வராதிருெ்பின் முலறதய ஒரு நாள் இரு 

நாட்கள் வராலமயாகவும் கருதெ்ெடும். 

6. கீழ்க்கண்ட விதிகலள மீறி நடந்து பகாள்ளு ் மாணவரக்ளுக்கு வருலகெ் ெதிவுக்குரிய ஆண்டு 

நற்சான்றிதழ் வழங்கெ்ெட மாட்டாது. 

அ) ஒரு மாணவர ்வகுெ்புப் ொடங்கலளத் திருெ்திகரமாக நிலறவு பசய்திருக்க தவண்டும். 

ஆ) கல்லூரி அவ்வாண்டுக்கு நிசச்யித்துள்ள பமாத்தெ் ெணி நாட்களில் நான்கில் மூன்று ெங்காவது 

மாணவர ்வருலகெ்ெதிவு பெற்றிருக்க தவண்டும். 

இ) மாணவரக்ள் ததரந்்பதடுத்த அறிவியல் பசயல்முலறெ் ெகுதிகலளத் திருெ்திகரமாக முடித்தல் 

தவண்டும். 

7. ெல்கலலக் கழகத் ததரவ்ு எழுத கல்லூரியின் பமாத்தெ் ெணி நாட்களில் 75 சதவீத வருலகெ் ெதிவு 

திருெ்திகரமானதாகக் கருதெ்ெடுகிறது. தவிரக்்க முடியாத காரணங்களால் இந்த அளவு வருலகெ் 

ெதிவிலன ஒரு மாணவர ்பெறமுடியா விட்டால் அம்மாணவர ்ெல்கலலக்கழகெ் ெதிவாளருக்கு உரிய 

கட்டணத்துடன் தவண்டுதல் விண்ணெ்ெம் அனுெ்பினால் அம்மாணவரக்்குப் ெல்கலலக்கழக ஆட்சிக்குழு 

கதரவ்ு எழுத அனுமதி வழங்கும். 

 

 ாதிரி விடுெ்பு விண்ணெ்ெம் 

1 மாணவரின் பெயர ்

2. வகுெ்பும், பிரிவும் 

3. ததலவெ்ெடும் விடுெ்பு நாட்கள் 

4. விடுெ்புக்குரிய காரணம் 
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5. ஏற்கனதவ எடுத்துள்ள விடுெ்பு 

6. மாணவரின் லகமயாெ்ெம் (தததியுடன்) 

7. பெற்தறார ்/காெ்ொளர ்லகமயாெ்ெம் 

8. பொறுெ்ொசிரியர ்லகமயாெ்ெம் 

 

மருத்துவப் பரிகசாதனை 

முதலாமாண்டு மாணவரக்ளுக்கு மருத்துவப் பரிகசாதனை தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

 

 

கடட்ுெ்ொட்டு விதிகள் 

1. மாணவரக்ள் தூய எளிய உலடயில் வர தவண்டும். 

2. காலல வணக்கக் கூட்டத்திற்கு எல்லா மாணவரு ் வருனகபுரிதல் அவசியம். முதல்வர ்விரும்பினால் 

காலல வணக்கக் கூட்டத்திற்கு வராத மாணவரக்ளுக்கு அலர நாள் வருலகெ் ெதினவத் தரா ல் விடலா ். 

மாணவர ்ஒரு வகுெ்ெலறயிலிருந்து தவதறாரு வகுெ்ெலறக்குச ்பசல்லும்தொது மற்ற வகுெ்புகளுக்கு 

இலடயூறு தநராமல் ஓலசயின்றிச ்பசல்ல தவண்டும். 

3. வகுெ்புகள், கல்லூரிெ் தெரலவ முதலிய அலனத்து நிகழ்சச்ிகளுக்கும் மாணவரக்ள் ஒழுங்காகக் கால 

தாமதமின்றி வருலக தரல் தவண்டும். 

4. கல்லூரிக்கு முன்கூட்டிதய வரும் மாணவரக்ள் கல்லூரி வாசலில் கூட்டம் தொடாது இருத்தல் தவண்டும். 

5. ெணிலயயும், ெண்லெயும் விளக்கும் அலடயாளமாக மாணவரக்ள் ஆசிரியரக்லள நாள் ததாறும் 

முதன்முலறயாக காணும் தொது வணக்கம் பசலுத்துதல் தவண்டும். 

6. வகுெ்பிற்குத் தாமதமாக வரும் மாணவரக்ள் வகுெ்பிலுள்ள ஆசிரியரிட ் உள்தள வர அனுமதி பெற்று 

வகுெ்புக்குள் பசல்ல தவண்டும். 

7. கல்லூரிக்குெ் தெருந்துகளில் வரும் தொதும், திரும்பிச ்பசல்லும் தொதும் ஒழுங்கிலனக் கலடெ்பிடித்து 

 ற்றவரக்ளுக்கு முன்மாதிரியாக நடந்துபகாள்ள தவண்டும். 

8. மாணவரக்ள் கல்லூரிக் கட்டடம், தளவாடங்கள், ததாட்டங்கள் முதலிய கல்லூரிச ்பசாத்துக்கலளக் 

கவனமாகவும், ொதுகாெ்ொகவும் லவத்திருக்க தவண்டும். 

9. கல்லூரியில் அல்லது பவளியில் நலடபெறும் நிகழ்சச்ிகளில் மாணவரக்ள் மதிெ்தொடு நடந்து பகாள்ள 

தவண்டுபமன எதிரெ்்ொரக்்கெ்ெடுகின்றது. எந்த ஒரு மாணவரும் கட்சி அரசியல் அல்லது வகுெ்பு 

அரசியலில் ெங்கு பெறக்கூடாது. இரண்டாம், மூன்றாமாண்டு மாணவரக்ள் முதலாமாண்டு 

மாணவரக்லள தநரடியாகதவா, மலறமுகமாகதவா தகலி, கிண்டல் பசய்து அவமானெ்ெடுத்துவலதக் 

கண்டிெ்ொகத் தவிரத்்தல் தவண்டும். இதலன மீறுெவரக்ள் கல்லூரியிலிருந்து உடனடியாக 

பவளிதயற்றெ்ெடுவர.் 

10. மாணவரக்ள் கல்லூரி விதிமுலறகளுக்குெ் புறம்ொக நடெ்ொரக்தளயானால் எந்தவித முன்னறிவிெ்பும் 

இன்றிக் கல்லூரியிலிருந்து உடனடியாக நீக்கெ்ெடுவர.் 

11. பசல்தொன் கண்டிெ்ொகக் கல்லூரிக்குள் பகாண்டு வரக்கூடாது. மீறினால் ெறிமுதல் பசய்யெ்ெடு ், 

திருெ்பித் தரெ்ெடமாட்டாது. 

12. அலனத்து வகுெ்புக்களுக்கும் ெருவத் ததரவ்ுகளு ் மாதிரித் ததரவ்ுகளு ் நலடபெறும். மருத்துவக் 

காரணங்களாலும்,தவிரக்்க முடியாத சூழல்களிலும் மடட்ுதம மாணவரக்ள் ததரவ்ு எழுதும் நிலலயிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்கெ்ெடுவர.் எந்த ஒரு மாணவரும் தக்க காரண ் இல்லாமல் ததரவ்ு எழுதாமல் இருக்கக் 

கூடாது. பொருத்தமான காரணங்கள் இை்றி வகுெ்புத் ததரவ்ு எழுதாமல் இருந்தால் தக்க நடவடிக்லக 

எடுக்கெ்ெடும். வகுெ்புத் ததரவ்ு ் ெருவத் ததரவ்ுகளு ் எழுதிய மாணவரக்ளின் மதிெ்பெண்கலளத் 

தாங்கிய ெதிதவடு ஒன்று அந்தந்தத் துலறகளில் பரா ரிக்கெ்ெடும். 

 

நூலகம் 
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1. கல்லூரி நூலகரின் தமற்ொரல்வயில் நூலகம் பசயல்ெடும். நூலகரின் அனுமதியின்றி நூல்கலள 

எடுக்கக் கூடாது. 

2. கல்லூரியிலுள்ள எல்லா மாணவரக்ளும், ஆசிரியரக்ளும் நூலகத்திலிருந்து நூல்கலள இரவல் பெற்றுக் 

பகாள்ளலாம். 

3. கல்லூரிெ் ெணி நாட்களில் காலல 9.00 மணி முதல் 4.00 மணி வலர நூலகம் பசயல்ெடும். 

4. நூலகத்தில் மாணவரக்ள் ஒழுங்குடனும், அலமதியுடனும் இருக்க தவண்டும். 

5. ஒரு மாணவருக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரு நூல் மடட்ும்தான் பகாடுக்கெ்ெடும். 

6. மாணவரக்ள் நூலக நூல்கலளத் தங்களுக்குள் மாற்றிக்பகாள்ளக் கூடாது. 

7. ஒெ்பிடட்ுெ் ெடிெ்ெதற்பகன ஒதுக்கிய நூல்கலள நூலகத்திற்கு பவளியில் எடுத்துச ்பசல்ல 

அனுமதிக்கெ்ெட மாட்டாது. ஆசிரியரக்ள் அத்தலகய நூல்கலள எடுெ்பின் ததலவ முடிந்ததும் திருெ்பிக் 

பகாடுத்து விட தவண்டும். 

8. எடுத்த நூல்கலள ஏழு நாட்களுக்குள் திருெ்பிக் பகாடுத்து விட தவண்டும். அதிகத் ததலவயுள்ள 

நூல்கனள உரிய நாள் சுழலுக்கு ஏற்ெக் குறிக்கெ்ெட்ட நாளில் திருெ்பிக் பகாடுக்க தவண்டும். அந்நாள் 

விடுமுலற நாளாக இருெ்பின் அடுத்த ெணி நாளில் அலதக் பகாடுத்துவிட தவண்டும். ஒவ்பவாரு ெருவத் 

ததரவ்ுக்கும் தகாலட விடுமுலறக்கும் முன்னர ்எல்லா நூல்கலளயும் நூலகத்தில் ஒெ்ெலடத்துவிட 

தவண்டும். 

9. நூலக நூல்களில் ஏடுகள் கிழிக்கெ்ெடுவதும் எழுது தகாலால் தகாடிடுவதும் குறிெ்பிடுவதும் 

தண்டலனக்குரிய பசயலாகும். அவ்வாறு தவறு நடந்தால் உரிய மாணவரின் உறுெ்பினர ்கட்டணதமா 

அல்லது தவறு நூதலா அல்லது இரண்டுதமா தர தவண்டி இருக்கும் என்ெதுடன் ஒழுங்கு நடவடிக்லகயும் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். குறிெ்பிட்ட தவலணயில் நூல் திருெ்பிக் பகாடுக்காவிடில் ஒரு ெணி நாளுக்கு ஒரு 

ரூொய் வீதம் ஒறுெ்புக் கட்டணம் வசூலிக்கெ்ெடும். இக்கட்டணத்லத பசலுத்தும் வலர அந்த மாணவர ்

தவறு புத்தகத்லத நூலகத்திலிருந்து பெறமுடியாது. 

10. அ) எடுத்த நூலல தவறு ஒருவரும் விண்ணெ்பிக்காது இருெ்பின் தவலண நாளுக்கு தமலும் லவத்துக் 

பகாள்ளலாம். 

ஆ) அதலன திருெ்பிக் பகாடுக்க தவண்டிய நாளில் புதுெ்பித்துக்பகாள்ள தவண்டும். 

11. நூலலத் திருெ்பிக்பகாடுக்க தவண்டிய தவலண நாள் வருவதற்குள்ளாகதவ அந்நூல் ததலவெ்ெட்டால் 

நூலகர ்அதலன எந்த தவலளயிலும் தகட்கலாம் . 

12. எடுத்துச ்பசன்றுள்ள எந்த நூலலயும் எந்த தவலளயிலும் முதல்வர ்நூலகத்தில் ஒெ்ெலடக்குமாறு 

ஆலணயிடலாம். 

13. நூலகத்திலிருந்து நூலிலனெ் பெறும் மாணவரக்ள் அந்நூல் ெழுதுபட்டிருந்தால் உடனடியாக நூலகரின் 

கவனத்திற்குக் பகாண்டுவர தவண்டும். 

14. நூலகர ்நூல்கலளக் கவனித்து திரும்ெெ்பெறும் தொது புத்தகங்களில் ஏததனும் ெழுது ஏற்ெட்டிருெ்பின் 

அதற்கான கட்டணம் வசூலிக்கெ்ெடும். 

15. புத்தகம் ெழுதாக்கெ்ெட்டிருந்தாதலா அல்லது பதாலலக்கெ்ெட்டிருந்தாதலா புத்தகத்திற்குரிய 

விலலயுடன் புத்தகத்தின் விலலயின் இரண்டலர அல்லது நூலின் நிலல கருதி கூடுதலாகவு ் பண ் 

வசூலிக்கெ்ெடும். 

16. மாணவரக்ளுக்கான பசய்தித்தாள்கலளயும், பிற வார, மாத இதழ்கலளயும் நூலகத்திதலதய 

கவனத்துடன் நல்ல முலறயில் ெயன்ெடுத்திக் பகாள்ளுதல் தவண்டும். 

17. கல்லூரி ஆசிரியரக்ள் நூலகெ் புத்தகங்கலள 30 நாட்கள் வலர லவத்திருக்கலாம். பிறருக்கு அது 

ததலவெ்ெடாத பொழுது தமலும் 30 நாட்களுக்குள் அவற்çலறெ் புதுெ்பித்துக் பகாள்ளலாம். அவரக்ள் ஒரு 

தவலளயில் கல்லூரிெ் ொடெ்புத்தகங்கள் தவிர தவறு மூன்று நூல்கலள மடட்ுதம எடுக்கலாம். 

மாணவருக்குத் ததலவெ்ெடும் நூலகெ் புத்தகங்கலள ஆசிரியரக்ள் நீண்ட காலம் லவத்திருெ்ெது 

விரும்ெத் தக்கதல்ல. 

18. நூல் குறியிடல் தகாடிடல் முதலிய தவண்டாத பசயல்கலள மாணவரக்ள் தவிரத்்தல் தவண்டும். நூலகெ் 

புத்தகங்களுக்குச ்சிலதவு ஏற்ெட்டால் நூலல எடுத்த மாணவதர பொறுெ்ொவார.் கடனாகெ் பெற்ற 

அலனத்து நூல்கலளயும் நூலகத்திற்குத் திரும்பி வழங்கி கடனின்லமச ்சான்றிதழிலனெ் பெற்ற 

பின்னதர மாற்றுச ்சான்றிதழ், ததரவ்ுக்கூட நுலழவுச ்சீட்டு ஆகியன வழங்கெ்ெடும். 
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அனடயாள அடன்ட 

கல்லூரியில் பயிலு ்  ாணவரக்ள் அனைவருக்கு ் நிழற்படத்துடை் கூடிய அனடயாள அட்னட 

வழங்கப்படு ். அனடயாள அடன்ட பை்கைாக்குப் பயனுனடயது. அனடயாள அட்னடனயத் 

மதானலத்துவிட்டால் ரூ. 50 மசலுத்தி கவறு அனடயாள அடன்டனயப் மபற்றுக்மகாள்ள கவண்டு ். 

முக்கிய அறிவிெ்பு 

மாணவரக்ள் தினமும் கல்லூரிக்கு வரும்தொதும் அலுவலகத்தில் ெணம் பசலுத்த வரும்தொதும் உதவித் 

பதாலககள் பெறும்தொதும் ெல்கலலக்கழகத் ததரப்வழுத வரும் தொதும் ெல்கலலக்கழக மதிெ்பெண் 

சான்றிதழ் பெற வரும் தொதும் தற்காலிகப் ெட்டசச்ான்று, ெட்டசச்ான்று பெற வரும்தொதும் தமது சுழல் 

எண், ததரப்வண் ஆகிய விவரங்களுடன் கூடிய புலகெ்ெடம் ஒட்டிய அலடயாள அடல்டலய அவசியம் 

பகாண்டு வருதல் தவண்டும். 

தநரடித் பதாடரப்ு முலற 

கல்லூரியில் தசரக்்கெ்ெட்ட ஒவ்பவாரு மாணவரும், ஒரு ஆசிரியரின் பொறுெ்பில் விடெ்ெடுவார,் 

பொறுெ்ொசிரியலர வாரம் ஒரு முலறயாவது அல்லது அவர ்குறிக்கும் நாளிலாவது மாணவரக்ள் சந்திக்க 

தவண்டும். அந்நாளில் கல்வியில் மாணவரின் மதிெ்பெண் ெற்றி உலரயாட தவண்டும். மாணவரக்ளின் 

ததரவ்ு மதிெ்பெண் ெட்டியலலெ் பொறுெ்ொசிரியர ்பெற்தறாருக்கு அனுெ்புதல் தவண்டும். ததரவ்ில் 

குலறந்த மதிெ்பெண் வாங்கிய மாணவரக்ளுக்குக் கூடுதல் ெயிற்சி வகுெ்புகள் நடத்தெ்ெடும். தனிெ்ெட்ட 

பசய்தி பதாடரெ்ாக மாணவரக்ள் பொறுெ்ொசிரியரிடமிருந்து அறிவுலர பெறலாம். 

உடற்ெயிற்சிக் கல்வி 

உடற்ெயிற்சிக்பகன குறித்த வருலக விழுக்காடல்ட உடற்ெயிற்சி வகுெ்புகளில் பெறாத மாணவர்கள் 

ெல்கலலக்கழகத் ததரவ்ு எழுத அனுமதிக்கெ்ெட மாட்டாரக்ள். 

 

முக்கிய அறிவிெ்பு 

மாணவரக்ள் கவனத்திற்கு 

1. ெகடிவலத (Ragging) அரசாங்கத்தால் தலட பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. தநரிலடயாகதவா, மலறமுகமாகதவா, 

ெகடிவலதயில் ஈடுெடும் மாணவரக்லளச ்சமூக விதராதிகள் எனக் கருதி சம்ெந்தெ்ெட்ட மாணவரக்ள்மீது 

கிரிமினல் வழக்குகள் பதாடரெ்ெடட்ு மூன்று மாதச ்சிலறத் தண்டலனயும் ரூ.25,000/- வலர அெராதமும் 

விதிக்கெ்ெடும். தமலும், இம்மாணவரக்ள் கல்லூரியிலிருந்து உடனடியாக நீக்கெ்ெடுவாரக்ள். 

2. கல்லூரிக்கு பவளிதயயும் பொது மக்களிடமிருந்தும் அரசு அனுமதியின்றி மாணவரக்ள் ெணம் வசூல் 

பசய்வது அரசு விதிகலள மீறிய பசயல் என்றும் அறிவிக்கலாகிறது. 

கல்லூரிெ் தெரலவ உறுெ்பினர ்

1. தலலவர ்(President) 

2. துலணத் தலலவர ்(Vice President)  

3. பசயலாளர ்(Secretary)  

4. பொருளாளர ்(Treasurer)  

5. விலளயாடட்ு மன்றச ்பசயலர ்(Sports Asociation Secretary)  

6. நுண்கலல மன்றச ்பசயலர ்(Sports Asociation Secretary) 

 

தெரலவயிை் குறிக்தகாள்கள் 

அ) மாணவரக்ள் தங்களது ஆளுலமலய பவளிெ்ெடுத்த வாய்ெ்புகள் அளித்து அதன் மூலம் தலலலமெ் 

பொறுெ்புகலள வகிக்கும் திறலமலய வளரத்்தல். 

ஆ) மாணவரக்ளுக்குெ் ெல்தவறு தொட்டிகளில் ெங்கு பகாள்ளும் வாய்ெ்பு அளித்தல். 

இ) சமூகத்தில் சிறெ்புடன் விளங்கும் அறிஞரக்லளயும் , பெரிதயாரக்லளயும் கல்லூரிக்கு அலழத்து 

பசாற்பொழிவாற்றச ்பசய்து அவரக்ளுக்கும் மாணவரக்ளுக்குமிலடதய நல்லுறலவ வளரத்்து தமம்பாடு 

அலடயச ்பசய்தல். 
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ஈ) மாணவரக்ளிலடதய சமூக, கலலெ்ெணிகலளச ்பசய்யும் ஆரவ்த்லதத் தூண்டுதல். கல்லூரிெ் தெரலவ 

நடத்தும் எல்லா நிகழ்சச்ிகளிலும் மாணவரக்ள் கட்டாயமாகக் கலந்து பகாள்ள தவண்டும். மாணவர ்

தலலவதர தெரலவயின் எல்லாெ் ெணிகளுக்கும் முழுெ் பொறுெ்ொளியாவார.் 


