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Parents Feedback Form/ பபற்றமோர் கருத்துப் படிலம்  

Parent Name/ 

பபற்றமோர் பபர் 
: 

 Occupation/ 

ப ோறில் 
: 

 

      

Student Name/ 

ோணலர் பபர்    : 
 Department & year/ 

துறம & ஆண்டு : 
 

 

Make a tick mark() in the appropriate cell/ பபோருத் ோன அறமில்  ஒரு டிக் குமி () பெய்யுங்கள் 

Sl. 

No. 

ல. 
எண் 

Particulars /  
லிலங்கள் 

Strongly 
Agree/ 
ிகவும் 
ஏற்கிறமன் 

Agree/ 
ஏற்கிறமன் 

Neutral/ 
நடுநிறய 

Disagree
/ 

கருத்து 

றலறுபோடு 

Strongly  
Disagree

/  
முண்படு
கிறமன் 

1 

Getting admission in this institution for my 
ward is a matter of pride for me. 

இந்த கல்லூரினில் சேர்க்ககப் பறுயது என் நகன் / 
நகள் -க்கு பருகநக்குரின யிரனநாகும். 

     

2 

My ward is improving his/her knowledge 
base through interaction with professors of 
the Institution. 

கல்லூரினில் தது பேராசிரியருடன் த ாடர்பு 

த ாண்டு என் ம ன்/ம ள்  னது அறிவுத்  ளத்த  

சநம்டுத்திக்  பகாள்கிார். 

     

3 

The atmosphere in the Institution is 
conducive for learning. 

கல்லூரினின் சுற்றுச்சூழல்  ற்றலுக்கு உகந்ததாக 

உள்து. 

     

4 

Employability is given focus in the 
curriculum design. 

ாடத்திட்டத்தின் வடிவதமப்பு  

சயகயாய்ப்புத்திிலும்  வனம் 

தசலுத் ப்ேடு ிறது. 

     

5 

The curriculum incorporates recent 
advancements in the respective disciplines. 

ோடத் ிட்டமானது அந் ந்  சீர் ிருத் ங் ளில் 

சமீேத் ிய முன்பனற்றங் தள உள்ளடக் ியுள்ளது. 

     

6 

Extra special courses offered for advanced 
learners. 

கூடு ல் சிறப்பு வகுப்பு ள் மாணவர் லக்கு 

வழங் ப்ேடு ிறது. 

     

7 

Efforts taken for slow learners are good 
(Remedial classes) 

பநதுயாக கற்கும் நாணயர்கலக்கு எடுக்கப்ட்ட 

முனற்ேிகள் ன்று. (ேிப்புப்னிற்ேி யகுப்புகள்) 
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8 

There is  a positive change /discipline in the 
behavior of my ward after joining the 
institution. 

கல்லூரினில் சேர்ந்தப் ிகு என் நகன் / நகள் 

டத்கதனில் ல் நாற்ம் / ஒழுக்கம் 

காணப்டுகிது. 

     

9 

Additional skills are imparted through value 
added courses. 

கூடு லானத்  ிறன் தள நாணயர்கலக்கு 

யமங்குயதற்கு கூடு ல் வகுப்பு ள் 

யமங்கப்டுகிறது. 

     

10 

Personal counseling through centre of mind 
is very effective. 

நாணயர்கலக்கு திப்ட்ட ஆசாேக நிகவும் 

னனுள்தாக கருதப்டுகிது. 

     

11 

Priorities are given to Extra Curricular 
Activities / Extension Activities. 
(NSS,NCC,Sports etc.,) 

கூடுதல் ாடத்திட்டங்கள் / யிரியாக்க 

டயடிக்கககலக்கு முன்னுரிகந 

யமங்கப்டுகிது. (NSS, NCC, யிகனாட்டு, 

முதின) 

     

12 

The Students Information System 
EGSPASCiS is more useful. 

நாணயர்கள் தகயல் அகநப்பு (EGSPASCiS) 

நிகவும் னனுள்தாக உள்து.    

     

13 

EGSPASC website is very informative and 
regularly updated. 

EGSPASC யகத்தம் நிகவும் னனுள்தாகவும் 

நற்றும் பதாடர்ந்து புதுப்ிக்கப்டுகிது. 

     

14 

Facilities available in the Hostel and 
Transport are good. 

 ல்லூரி யிடுதி யேதிகள் நற்றும் சருந்து 

பசதவ ள் ேிப்ாக உள்து. 

     

15 
The Canteen facility is adequate. 

 உணயகத்தின் யேதிகள் திருப்திகபநாக  உள்து.   
     

 

Suggesstions/ பரிந்துறகள்: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Thank You for your valuable Feedback/  
உங்கள்  ிப்புிக்க கருத்துக்களுக்கு நன்மி 

 

Signature of the Parent 
பபற்றமோரின் றகபோப்பம் 


