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CAMPUS வளாகம்
1

The campus is safe and secure for all students
வளாகம் மாணவர்களுக்குப் பாதுகாப்பானது

2

The staffs are caring and helpful
பணியாளர்கள் மாணவர்களுக்கு உதவுகிறார்கள்

3

Entire campus is well connected with wifi facilities
வளாகத்தில் அருகலை (லவஃலப) வசதி உள்ளது

4

On the whole, the campus is well maintained
வளாகம் நன்கு பராமரிக்கப்படுகின்றது

5

FINANCE
Financial aid department announces about the Education loans and available
sponsorships to students in time
கல்விக் கடன் மற்றும் உதவித்ததாலக ததாடர்பான தகவல்கள்
மாணவர்களுக்கு குறித்த காைத்தில் அளிக்கப்படுகின்றது

6

Financial aid is available to Students
நிதியுதவி மாணவர்களுக்குக் கிலடக்கிறது

7

CLASSROOMS AND LABS
The classrooms and tutorial rooms are well equipped with teaching aids
வகுப்பலறகளில் பபாதுமான பயிற்றுவித்தல் வசதிகள் உள்ளன

8

The laboratories/Museum/Archives/Counselling room are well equipped and
safe (If any)
ஆய்வகங்கள்/அருங்காட்சியகம்/ஆவணக்காப்பகம்/ஆபைாசலனக்

1

கூடம் பாதுகாப்பானலவ மற்றும் பபாதுமான வசதிகளுடன் உள்ளன

9

Computers are adequate and accessible
கணினி வசதி பபாதுமானதாக உள்ளது

10

LIBRARY
Library staff are helpful and approachable
நூைகப் பணியாளர்கள் நன்கு உதவுகின்றனர்

11

Latest edition of books are available in the library
அண்லமக்காை நூல்கள் நூைகத்தில் உள்ளன

12

Online journals are accessible
இலணய இதழ்கலளப் பயன்படுத்தும் வசதி உள்ளது

13

ACADEMIC
My Mentor/Supervisor/Head of the Dept/ is approachable
எனது வழிகாட்டி/தநறியாளர்/துலறத்தலைவர் எளிதில் அணுக
உகந்தவராக உள்ளார்.

14

The quality of instruction/Supervision I receive in most of my classes is excellent
எனக்கு வழங்கப்படும் அறிவுலரகள் மற்றும் தநறியாளுலகக்
கருத்துலரகள் மிகவும் தரமுலடயனவாக உள்ளன.

15

Faculty consider the students’ difficulties while teaching/Supervision
பபராசிரியர்கள் மாணவர்களின் பிரச்சிலனகலள வகுப்பலற மற்றும்
தநறியாளுலகயில் கருத்தில் தகாள்கின்றனர்.

Counselling staff care about students
16

ஆபைாசகர்கள் மாணவர்களின்

நைனில் அக்கலற

எடுத்துக்தகாள்கின்றனர்

17

The assessment procedures are reasonable
மதிப்பீட்டு முலறகள் சரியானலவ

18

OTHERS
Facilities for sport activities are adequate
விலளயாட்டு வசதிகள் பபாதுமானலவ

19

Transport facilities available inside the campus
பபாக்குவரத்து வசதி உள்ளது

20

Hostel regulations are rational
விடுதி தநறிமுலறகள் சரியானலவ.

கூடுேல் TOTAL
பமாத்ேம் GRAND TOTAL

/ 100

பவறு பிற கருத்துக்கள் இருப்பின் Comments (if any):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2

