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1. ேநாக்கம் 
 
�ன்னஞ்சல் என்ப� ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ன் கல்� மற்�ம் நிரவ்ாக 
நடவ�க்ைககளின் ெசயல்�றன் மற்�ம் ெசயல்�றைன ஆதரிக்�ம் ஒ� 
தகவல்ெதாடர�் வ�வமா�ம். 
 
இந்தக் ெகாள்ைக ஆவணத்�ன் ேநாக்கம் பல்கைலக்கழக ஊ�யரக்�க்�ம் 
மாணவரக்�க்�ம் �ன்னஞ்சைலச ் சரியாகப் பயன்ப�த்�வதற்கான 
வ��ைறகைள வழங்�வதா�ம். 
 
 

2. வாய்ப்� 
 
இந்த ெகாள்ைக நிரந்தர மற்�ம் தற்கா�க ஊ�யரக்ள் மற்�ம் ப�� 
ெசய்யப்பட்ட மாணவரக்ள் உட்பட அைனத்� பயனரக்�க்�ம் ெபா�ந்�ம், 
அவரக்ள் ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்தால் நிரவ்�க்கப்ப�ம் �ன்னஞ்சல் 
ேசைவகைள ெபற்�க்ெகாள்கின்றனர். பல்கைலக்கழகம் ��ள் நி�வனக் 
கணக்�கைள ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ன் அ�காரப்�ரவ் �ன்னஞ்சல் 
கணக்�களாக வழங்��ற�. 
 
 

3. ெகாள்ைக 
 
�ன்னஞ்சல் ேசைவக�க்� உரிைமயான பல்கைலக்கழக ச�கம், ெகா�ம்� 
பல்கைலக்கழகத்�ன் ெதாைலேநாக்� மற்�ம் ��க்ேகா�டன் இணக்கமாக 
ெசயல்பட ேவண்�ம். அைனத்� வைகயான ெதாடர�் ெதாடர�்�ம் 
பல்கைலக்கழகத்�ன் ெகாள்ைககள் மற்�ம் சட்டங்க�டனான இணக்கம் 
�ன்னஞ்சல் பயன்பாட்�ற்�ம் ெபா�ந்�ம். இந்தக் கணக்�கள் ��ள் 
காரப்்பேரட ் கணக்�கள் என்பதால், பயனரக்ள் ெதாடர�்ைடய ��ள் 
ஒப்பந்தங்க�க்�ம் இணங்க ேவண்�ம். 
 
அைனத்� �ைறயான தகவல் ெதாடர�்க�க்�ம் ஒ�க்கப்பட்ட அ�காரப்�ரவ் 
�ன்னஞ்சல் கணக்ைக (இ� cmb.ac.lk ெடாைமனின் �ழ் உள்ள�) பயன்ப�த்�வ� 
கட்டாயமா�ம். எந்தெவா� வணிக ேநாக்கத்�ற்காக�ம் அல்ல� தனிப்பட்ட நி� 
ஆதாயத்ைத ஏற்ப�த்�ம் அங்�கரிக்கப்படாத ெசயல்பாட்�ற்காக�ம் இந்த 
ேசைவையப் பயன்ப�த்�வ� தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�. 
 
ப�டம்/நி�வனம் தங்கள் ெசாந்த அஞ்சல் பட்�யல்கைள (�ன்னஞ்சல் ��க்கள்) 
பயன்ப�த்�னால், அந்த அஞ்சல் பட்�யல்கைளப் ��ப்�க்�ம் ெபா�ப்ைப 
ஆ�ரியர ் �ஆர/்எஸ்ஏஆர/்ஏஆர ் ஏற்க ேவண்�ம். அேதா� NOC தகவல்ெதாடர�் 
ெசயல்�றைன அ�கரிக்க தங்கள் ெசாந்த அஞ்சல் பட்�யல்கைள நிரவ்�க்�ற�. 
 
எந்தெவா� �ழ்நிைல��ம் பல்கைலக்கழகத்�ன் ஒ�க்கப்பட்ட �ன்னஞ்சல் 
பயனர ் ஒ� ெவளிப்�ற அல்ல� அ�காரப்�ரவ்மற்ற நபர்க�க்� 
அவ�ைடய/அவர� �ன்னஞ்சல் கணக்ைகப் பயன்ப�த்த அ�ம�க்கக்�டா�. 
ஒ�க்கப்பட்ட �ன்னஞ்சல் வச�ைய தவறாகப் பயன்ப�த்�வைதத் த�க்க 
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அைனத்� பயனரக்�ம் ஒவ்ெவா� �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககைள�ம் 
எ�க்க ேவண்�ம். 
 
கண்�ப்பாக மாணவரக்�க்�: ேதர�்களில் ஏமாற்�வதற்கான வ��ைறயாக 
�ன்னஞ்சைலப் பயன்ப�த்�வ� பல்கைலக்கழகத் ேதர�் ெகாள்ைக�ன் �ழ் 
தண்டைனக்�ரிய �ற்றம். 
 

a. ஒ� �ன்னஞ்சல் கணக்�கைள உ�வாக்�தல் மற்�ம் நீக்�தல் 
 
அைனத்� �ன்னஞ்சல் கணக்� பைடப்�க�ம் ெநட்ெவாரக்் ெசயல்பாட்� 
ைமயத்தால் (NOC) ைகயாளப்ப�ம். ஒவ்ெவா� கணக்�ம் ெதாடர�்ைடய நி�வன 
�ைள அல்ல� �டம் �ர�நி��ன் ேகாரிக்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் 
உ�வாக்கப்ப�ம். ேவ� �ைற அல்ல� �ைண களத்�ற்� ெசாந்தமான 
�ன்னஞ்சல் கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�. 
ஒ�க்கப்பட்ட பயனர ் ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ற்�ள் உள்ள மற்ெறா� 
�ரி�க்� மாற்றப்ப�ம் ேபா�, ஒ� ��ய �ன்னஞ்சல் கணக்� உ�வாக்கப்பட்�, 
�ந்ைதய �ன்னஞ்சல் கணக்� நீக்கப்ப�ம். 

 
i. ஊ�யர்கள் 

�ன்னஞ்சல் கணக்�கள் உங்கள் ெபயரின் அ�ப்பைட�ல் உ�வாக்கப்ப��ன்றன, 
அைதத் ெதாடரந்்� �ைற �ைண ெடாைமன். 

நிரவ்ாக / நி� அ�காரிக�க்� - உ�வாக்கப்பட்ட �ன்னஞ்சல் கணக்� admin.cmb.ac.lk 
�ைண ெடாைமனின் �ழ் உள்ள�, ேம�ம் உங்கள் பணி�டத்�ன் தற்ேபாைதய 
இ�ப்�டத்ைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், ஒ� �டம் / நி�வனம் / �ைறைய அ�ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட�. 

பயனர ் பல்கைலக்கழகத்�ல் பணி�ரி�ம் ேபா� மட்�ேம �ன்னஞ்சல் கணக்�கள் 
வழங்கப்ப��ன்றன. ரா�னாமா ெசய்த 3 மாதங்க�க்�ப் �ற� அைனத்� 
கணக்�க�ம் இைடநி�த்தப்பட்� ேம�ம் ஒ� மாதத்�ற்�ப் �ற� நிரந்தரமாக 
நீக்கப்ப�ம் (அதாவ�, ரா�னாமா ெசய்த 4 மாதங்க�க்�ப் �ற�). 

இந்த கணக்�கைள நீண்ட ேநரம் ைவத்��க்க NOC �டம் ேகாரினால் மட்�ேம கல்� 
ஊ�யரக்ள் தங்கள் ஓய்�க்�ப் �ற�ம் தங்கள் �ன்னஞ்சல் கணக்�கைள ைவத்��க்க 
���ம். இல்ைலெயனில் NOC இந்தக் கணக்�கைள 6 மாதங்க�க்�ப் �ற� 
நி�த்���ம், ேம�ம் 6 மாதங்களில் (அதாவ�, ஓய்� ெபற்ற 12 மாதங்க�க்�ப் �ற�) 
அந்தக் கணக்�கள் நிரந்தரமாக நீக்கப்ப�ம். 

பணிநீக்கம் அல்ல� ஒ�ங்� நடவ�க்ைகக்� உட்பட்� ேவைல நி�த்தப்பட்டால், 
கணக்� இைடநீக்கம் ெசய்யப்பட்ட நாளில் இைடநி�த்தப்ப�ம், �ன்னர ் பணியாளர ்
பணிநீக்கம் ெசய்யப்பட்டால் அ� நீக்கப்ப�ம். 

6 மாத காலத்�ற்� ெசயலற்ற �ன்னஞ்சல் கணக்�கள் இைடநி�த்தப்ப�ம் 
(இைடநீக்கத்�ற்� �ன் அ��ப்� அ�ப்பப்ப�ம்). ேம�ம் 6 மாதங்க�க்�ப் �ற� 
அத்தைகய கணக்�கள் நீக்கப்ப�ம். 

நீண்ட கால ��ப்�, ஓய்� அல்ல� ���ைற ��ப்�ல் உள்ள ஊ�யரக்�க்�, 
அ�காரப்�ரவ் �ன்னஞ்சல் கணக்� ெதாடரந்்� ெசய�ல் இ�க்�ம். 

நி�வன �ைள இைத என்ஓ�க்� உ�� ெசய்த�டன் கணக்� நீக்கம் ெதாடங்�ம். 
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ஒ� �ன்னஞ்சல் கணக்� நீக்கப்பட்ட�டன், உள்ளடக்கங்கள் இனி �ைடக்கா� அல்ல� 
�ட்ெட�க்கப்படா�. 

அங்�கரிக்கப்படாத/�ங்�ைழக்�ம் ெசய�க்காக இத்தைகய கணக்�கள் 
�காரளிக்கப்பட்டால், பயனர ் கணக்�கள் இைடநி�த்தப்படலாம். இைடநீக்கம் என்ப� 
சம்பந்தப்பட்ட தாளாளர/்�ன்/வளாகத்�ன் இயக்�நர/்�டம் /நி�வனம்/பள்ளி, 
ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ன் ப�வாளரின் அங்�காரத்�டன் ெசய்யப்பட்ட 
ேகாரிக்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் இ�க்கலாம். 

 

ii. மாணவர்கள் 
 

மாணவர ் �ைண ெடாைமன் (stu.cmb.ac.lk) ெதாடரந்்� ப�� எண்ணின் அ�ப்பைட�ல் 
�ன்னஞ்சல் கணக்�கள் உ�வாக்கப்ப��ன்றன. 

மாணவர ் �ன்னஞ்சல் கணக்�கள் ஒ� மாணவர ் பல்கைலக்கழகத்�ல் ேசரக்்கப்ப�ம் 
ேபா� மட்�ேம வழங்கப்ப��ன்றன மற்�ம் பட்டமளிப்�க்� 2 மாதங்க�க்�ப் �ற� 
இைடநீக்கம் ெசய்யப்ப�ம், �ன்னர ் அ� 4 மாதங்க�க்�ப் �ற� நிரந்தரமாக 
நீக்கப்ப�ம் (அதாவ�, பட்டமளிப்�க்� ெதாடரந்்� 6 மாதங்கள்). 

ஒ�ங்� நடவ�க்ைகக�க்� உட்பட்� மாணவர ் இைடநீக்கம் ெசய்யப்பட்டால், 
அத்தைகய இைடநீக்கம் ெசய்யப்பட்ட நாளில் கணக்� இைடநீக்கம் ெசய்யப்ப�ம், 
ேம�ம் அ� ேம�ம் 12 மாதங்களில் நீக்கப்ப�ம். 

6 மாத காலத்�ற்� ெசயலற்ற �ன்னஞ்சல் கணக்�கள் இைடநி�த்தப்ப�ம் 
(இைடநீக்கத்�ற்� �ன் அ��ப்� அ�ப்பப்ப�ம்). ேம�ம் 6 மாதங்க�க்�ப் �ற� 
அத்தைகய கணக்�கள் நீக்கப்ப�ம். 

ேதர�் & ப�� �ைள NOC க்� உ�� ெசய்த�டன் நீக்கம் ெதாடங்�ம். 

ஒ� �ன்னஞ்சல் கணக்� நீக்கப்பட்ட�டன், உள்ளடக்கங்கள் இனி �ைடக்கா� / 
�ட்ெட�க்கப்படா�. 

அங்�கரிக்கப்படாத/�ங்�ைழக்�ம் ெசய�க்காக இத்தைகய கணக்�கள் 
�காரளிக்கப்பட்டால், பயனர ் கணக்�கள் இைடநி�த்தப்படலாம். இைடநீக்கம் என்ப� 
சம்பந்தப்பட்ட தாளாளர/் ப�டாதிபதி/வளாகத்�ன் இயக்�நர/்�டம் /நி�வனம்/பள்ளி, 
ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ன் ப�வாளரின் அங்�காரத்�டன் ெசய்யப்பட்ட 
ேகாரிக்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் இ�க்கலாம். 

 

 

iii. பத� அ�ப்பைட�லான கணக்�கள் 

தனிப்பட்ட �ன்னஞ்சல் கணக்�கள் (பல்கைலக்கழக ஊ�யர ் கணக்�கள்) த�ர, 
�ைறயான ேகாரிக்ைக�ன் ேபரில் பத� அ�ப்பைடக் கணக்�கைள உ�வாக்கலாம். 
அத்தைகய கணக்�கள் உத்�ேயாக�ரவ் தகவல்ெதாடர�்கள்/உள்ளடக்கத்�ற்�ப் 
பயன்ப�த்தப்படலாம், அைவ அந்த பத�க்�/பத�க்� வ�ம் அ�த்த நபரிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்�ம். (Eg: �ைணேவந்தர,் ப�வாளர,் பரச்ார,் �ன், இயக்�னர,் 
�லகர,் �ைறத் தைலவர,் �ஆர/்எஸ்ஏஆர/்ஏஆர ்ேபான்ற நிரவ்ாக அ�காரி) 
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�ல �ழ்நிைலகளில், ஒ� தனிநபர ்பல �ன்னஞ்சல் கணக்�கைள ைவத்��க்க ���ம். 
ஒ�க்கப்பட்ட ேவைலவாய்ப்� காலத்�ன் ���ல் (அ� ரா�னாமா அல்ல� இடமாற்றம் 
�லம்), உங்கள� பத� அ�ப்பைடக் கணக்ைக அ�வலகத்�ல் உள்ள அ�த்தவரிடம் 
சரியாக ஒப்பைடக்க ேவண்�ம். 

இத்தைகய கணக்�கள் அ�காரப்�ரவ் ேநாக்கங்க�க்காக மட்�ேம பயன்ப�த்தப்பட 
ேவண்�ம், தனிப்பட்ட ெசய்�க�க்� அல்ல. இந்தக் கணக்�கள் ��ப்பாக காப்பக 
ேநாக்கங்க�க்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�வதால் பயனரக்ள் அ�காரப்�ரவ் ெசய்�கைள 
நீக்கக் �டா�. 

 

4. ெபா�த்தமான பயன்பா� மற்�ம் பயனர ்ெபா�ப்� 

ஒ� �ன்னஞ்சல் என்ப� �க�ம் உபேயாகப்ப�த்தப்பட்ட தகவல்ெதாடர�் க��யா�ம், 
ேம�ம் அைனவ�ம் தங்கள் அன்றாட ேவைலைய ெபா�ப்�டன் �றம்பட ெசய்ய இந்த 
ேசைவையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

• உங்கள் கணக்� சான்�கைள யாரிட�ம் ப�ர ேவண்டாம். 
• ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ன் �ன் / இயக்�னர ் அல்ல� ப�வாளரின் 

எ�த்�ப்�ரவ் ஒப்�தல் இல்லாமல் இரக�ய / ப�ப்�ரிைம ெபற்ற தகவல்கைளக் 
ெகாண்ட �ன்னஞ்சல்கைள அ�ப்ப ேவண்டாம். 

• எந்தெவா� பா�காப்� நடவ�க்ைககைள�ம் �ன்பற்றாமல், �ன்றாம் 
தரப்�ன�க்� �க�ம் ரக�ய தகவைலத் ெதரி�க்க ேவண்டாம். 

• ெதரியாத அ�ப்�நரக்ளிட��ந்� சந்ேதகத்�ற்�டமான இைணப்�கள்/ 
இைணப்�கைளத் �றக்க ேவண்டாம்.  

• நீங்கள் அ�கக்��ய �ன்னஞ்சல் �கவரிகைள �ன்றாம் தரப்�ன�டன் 
ஒப்�தல் இல்லாமல் ப�ர ேவண்டாம். 

பல்கைலக்கழகத்�ன் ேவ� எந்த ெகாள்ைககள் அல்ல� வ�காட்�தல்கைள �� 
அல்ல� எந்த ேத�ய சட்டங்கைள�ம் �� பயனரக்ள் இந்தச ் ேசைவையப் 
பயன்ப�த்தக்�டா�. இ� உள்ளடக்�ய�, ஆனால் உள்ளடக்கத்ைத உ�வாக்�வ�, 
ேச�ப்ப� அல்ல� கடத்�வ� என வைரய�க்கப்பட�ல்ைல. 

• அர�யல் அல்ல� பரப்�ைர நடவ�க்ைககள். 
• எந்த வணிக நடவ�க்ைகக�ட�ம் ெதாடர�்ைடய� (அல்ல� ேவைல அல்லாத 

ேசைவக�க்� ��ேசர�ம்). 
• இ� பல்கைலக்கழகம் அல்ல� பல்கைலக்கழக ச�கத்�ன் நற்ெபயைர 

ேசதப்ப�த்�ம். 
• பா�யல் தாக்�தல், அவம�ப்�, அச�்�த்தல், �ன்��த்தல் 
• தனிநபரக்ள் அல்ல� நி�வனங்கள் பற்�ய �ண்ப�த்�ம் மற்�ம் அவம�க்�ம் 

க�த்�கள்; 
• மத, இன அல்ல� பா�ன அவம�ப்�கள் 
• அ��, ஆபத்தான அல்ல� �ங்�ைழக்�ம் க�த்�கள் 
• சட்ட�ேராத ெசயல்கைளச ்ெசய்தல் 
• ேவெறா� நபைரப் ேபால் ஆள்மாறாட்டம் ெசய்ய �யற்� ெசய்�ங்கள் 

(ஏமாற்�தல்) 
• ைவரஸ்கள், �ம்ெபா�ள் அல்ல� அ�க்�ம் அல்ல� ஏமாற்�ம் இயல்�ைடய �ற 

ெபா�ட்கள் 
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• �ன்னஞ்சல் ேசைவகளின் எந்த அம்சத்ைத�ம் மாற்��ற�, �டக்��ற�, 
தைல���ற� அல்ல� த�ரக்்�ற� 

• ஆபாசத்ைத உ�வாக்��ற�, வளரக்்�ற� அல்ல� ஊக்��க்�ற� 
• ஒ� நபரின் அல்ல� ெபா�மக்களின் பா�காப்� அல்ல� ஆேராக்�யத்�ற்� 

ஆபத்ைத உ�வாக்��ற�, அல்ல� சட்ட அமலாக்கம் அல்ல� ேத�ய 
பா�காப்�ல் தைல���ற� அல்ல� சமரசம் ெசய்�ற� 

• இலங்ைக�ன் ��ல் மற்�ம் �ற்ற�யல் சட்டங்கைள �றக்��ய உள்ளடக்கம் 
 

உங்கள் பல்கைலக்கழக �ன்னஞ்சல் கணக்ைக நீங்கள் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, நீங்கள் 
பல்கைலக்கழகத்ைத �ர�நி�த்�வப்ப�த்���ரக்ள். உங்கள் தகவல்ெதாடர�்களில் 
நி�ணத்�வம் ெபற�ம், �ன்னஞ்சல் ஆசாரத்�ல் �றந்த நைட�ைறகைளப் பற்� 
அ�ந்� ெகாள்ள�ம், அவற்ைற நைட�ைறப்ப�த்த�ம் ஊக்��க்கப்ப���ரக்ள். 

 
5. �ன்னஞ்சைல அ�க ெமாைபல் சாதனங்களின் பயன்பா� 

பல்கைலக்கழக �ன்னஞ்சைல அ�க நீங்கள் ெமாைபல் சாதனத்ைதப் 
பயன்ப�த்���ரக்ள் என்றால், உங்கள் சாதனத்�ல் PIN அல்ல� கட�செ்சால் இ�க்க 
ேவண்�ம். சாதனம் ெதாைலந்��ட்டால் அல்ல� ��டப்பட்டால், அல்ல� ஊ�யர ்
பல்கைலக்கழகத்���ந்� �ரிந்� ெசன்றால், ஊ�யர ்பயன்ப�த்�ம் எந்த ெமாைபல் 
சாதனத்��ம் பல்கைலக்கழகத் தரைவ அ��வைத �டக்�ம் உரிைமைய 
பல்கைலக்கழகம் ெகாண்�ள்ள�. 

 

6. �ன்னஞ்ச�ன் பா�காப்� மற்�ம் கண்காணிப்� 

�ற்ற�யல் அல்ல� அங்�கரிக்கப்படாத ெசயல்பா�, பல்கைலக்கழகம் சம்பந்தப்பட்ட 
சாத்�யமான அல்ல� உண்ைமயான சட்ட நடவ�க்ைக அல்ல� ப��கைள ெவளி�ட 
அல்ல� வழங்�வதற்கான சட்ட�ரவ்மான கடைமகைளச ் ெசயல்ப�த்�வ�ல் 
நியாயமான சந்ேதகம் ஏற்பட்டால் அ�கல் உள்ளிட்ட �ன்னஞ்சல் ப��கைள 
பல்கைலக்கழகம் அ�கலாம். பல்கைலக்கழகத்�ன் நலன்கைள பா�காக்க. 
பல்கைலக்கழகம் �ன்னஞ்சல் அைமப்ைப கண்காணிக்�ற� மற்�ம் பல்கைலக்கழக 
அைமப்�ல் அ�ப்பப்பட்ட மற்�ம் ெபறப்பட்ட �ன்னஞ்சல்களின் அள� மற்�ம் அளைவ 
ஒ�க்�� ெசய்�ம் உரிைமைய ெகாண்�ள்ள�. இயக்�நர,் NOC சட்டத்�ன் �றல் அல்ல� 
ெகாள்ைக �றைலத் த�க்க பல்கைலக்கழகத்�ன் �ன்னஞ்சல் வளங்க�க்கான 
அ�கைல அல்ல� அ�கைல ம�க்கலாம் அல்ல� அத்தைகய �றல் ��த்� 
�சாரைண நடத்த அல்ல� பல்கைலக்கழகத்�ன் தகவல் மற்�ம் தகவல் ெதாடர�் 
அைமப்�களின் ஒ�ைமப்பாட்ைட பா�காக்கலாம். அைமப்�ன் பா�காப்ைப 
அச�்�த்�ம், ஸ்ேப�ன் பரவைல உள்ளடக்�ய அல்ல� இ� மற்�ம் �ற ெதாடர�்ைடய 
பல்கைலக்கழக நிரவ்ாக ஆவணங்களின் எ�ரப்ாரப்்�க�க்� �ரணான 
உள்ளடக்கங்கைள உள்ளடக்�ய �ன்னஞ்சல்கைள பல்கைலக்கழகம் த�க்கலாம். 

 

7. தனிப்பட்ட பயன்பா� 

�ன்னஞ்ச�ன் தனிப்பட்ட பயன்பா� அ�ம�க்கப்ப��ற�, ஆனால் �தன்ைம 
ேநாக்கம் கல்� மற்�ம் நிரவ்ாக தகவல்ெதாடர�்களாக இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் அ� 
பல்கைலக்கழகத்�ன் ெநட்ெவாரக்் ெசயல்�றன் உட்பட பல்கைலக்கழகத்�ன் அன்றாட 
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நடவ�க்ைககளில் எ�ரம்ைறயான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்தக்�டா�. இ� 
பல்கைலக்கழகம் மற்�ம் நாட்�ன் ேவ� எந்த ெகாள்ைககைள�ம்/சட்டங்கைள�ம் 
�றக்�டா�. 

 

8. ஒப்�தல் மற்�ம் ��த்தங்கள் 

58 வ� ஐ� & வைலக் ��வால் ம�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்� 586 வ� க�ன்�லால் 
அங்�கரிக்கப்பட்ட�. 

 

9. �ன்னஞ்சல் ம�ப்� 

ெகா�ம்� பல்கைலக்கழகத்�ல் இ�ந்� ெதாடங்�ம் அைனத்� �ன்னஞ்சல்க�ம் �ேழ 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ம�ப்ைப உள்ளடக்���க்க ேவண்�ம். 

“இந்த �ன்னஞ்ச�ல் உள்ள தகவல் இரக�யத்தன்ைம வாய்ந்ததா�ம். நீங்கள் அைத 
தவறாகப் ெபற்��ப்�ன், �ன்னஞ்சல் �லம் எமக்�த் ெதரியப்ப�த்த�ம், �ன்னர ்
ெசய்�ைய நீக்க�ம். இந்தச ் ெசய்��ன் உள்ளடக்கத்ைத எவ�க்�ம் ெவளி��வ� 
சட்ட�ேராதமான�. இம் �ன்னஞ்ச�ன் ேநரை்ம அல்ல� பா�காப்ைப இைணயத்�ல் 
உத்தரவாதம் ெசய்ய ��யா�. எனேவ, இந்த �ன்னஞ்சலால் ஏற்ப�ம் பா�ப்�கள் 
அல்ல� �ற ெபா�ப்�க�க்� அ�ப்�பவர/் பல்கைலக்கழகம் ெபா�ப்ேபற்கா�.” 

 

10. ��ப்�கள் 
 
பல்கைலக்கழக மான�ய ஆைணக்��வ�ன் கணினி வளங்கைளப் 
பயன்ப�த்�வதற்கான ெகாள்ைக 

 


