க ொழும்பு பல் லைக் ழ ம், இைங்ல
சட்ட பீடம்
ப ிரங் மற்றும் சர்வதேச சட்டப் பிொிவு
ப ிரங் ச் சட்ட டிப்த ொமொ

ற்ல கெறி (DPL) 2021/2022

இறுேிப் பொீட்லச (ெி ழ்ெிலை) - ேவலை I
ெி ழ்ெிலை பொீட்லசக் ொன மொைவர் பிர டனம்
1

மொைவொின் முழுப்கபயர்:

2

பேிகவண்:

3

பொடம்:

4

கமொழிமூைம்:

கபொது பிர டனம்
ெி ழ்ெிலை பொீட்லச மற்றும் அேன்கபறுதபறு ல ப் கபொறுத்ே வலரயில், பல் லைக் ழ த்ேின்
முடிவு ளுக்கு

ஆட்தசபலனதயொ,

உறுேிய ிக் ிதறன்.

ீதழ

எேிர்ப்தபொ

முற்தபொடொமலிருக்

பட்டியலிடப்பட்டுள்

வழிமுலற ல

ெொன்
ெொன்

இேன்மூைம்
ண்டிப்பொ

பின்பற்றுதவன்:
1. மொைவர் ள் ேி ேி , கேொடக்

மற்றும் முடிவு தெரம் உள் ிட்ட அட்டவலைலய

ண்டிப்பொ பின்பற்ற தவண்டும்;
2. மொைவர் ள் பொீட்லச அட்டவலைலயப் கபறுவேற்குத் தேலவயொன அறிவிப்பு ள்
மற்றும் பொீட்லச

ின் அறிவிப்பு ளுக் ொன LMS பக் ங் ல த் கேொடர்ந்து பொர்லவயிட

தவண்டும் மற்றும் கபொதுச் சட்டத்ேில் டிப்த ொமொவின் ஒருங் ிலைப்பொ ொிடமிருந்து
அவ்வப்தபொது தேலவயொன அறிவுறுத்ேல் ல ப் கபற அவர்

ின் மின்னஞ்சல் ல

ேவறொமல் சொிபொர்க் தவண்டும்;
3. பொீட்லசயின்
இலைப்பு

தபொது எந்ே இலடயூறும் ஏற்படொமல் இருக் , ெிலையொன இலைய
மற்றும்

கபொருத்ேமொன

இடத்துடன்

கபொருத்ேமொன

ைினி/சொேனம்

ிலடப்பலே உறுேி கசய்வது மொைவொின் கபொறுப்பொகும்;
4. மொைவர் அலனத்து த ள்வி ளுக் ொன பேில் ல யும் ெிர்ையிக் ப்பட்ட தெரத்ேிற்குள்
ெிலறவுகசய்ய

முயற்சிப்பதேொடு

பேிதவற்றப்பேலனயும் உறுேிகசய்ய தவண்டும்.

அறிவுறுத்ேல்

ின்படி

முலறயொ

5. கேொழில்நுட்பச் சிக் ல் ொரைமொ

துண்டிப்பு ஏற்பட்டொல் , ெி ழ்ெிலை மேிப்பீடு/பொீட்லச

கேொடங்கும் முன், மொைவர் துண்டிக் ப்படுேல்/இலைப்புச் சிக் ல் ல க்

ொட்டும்

புல ப்படத்லே (ஸ் ிொீன்ஷொட்லட) எடுத்து, உடனடியொ

மூைம்)

சம்பந்ேப்பட்ட தமற்பொர்லவயொ ொிடம் ப ிர்ந்து க ொள்
6. பொீட்லசயின்
பல் லைக் ழ

தபொது ஏதேனும் முலறத டு
மொைவலர விைக்

(மின்னஞ்சல்/LMS

தவண்டும்.

ண்டறியப்பட்டொல், சட்டம் பீட மற்றும்

முடியும் என்பதேொடு , அறிக்ல யிலன வழக் ொ

பல் லைக் ழ த்ேின் பொீட்லச குழுவிடம் கேொிவிக் ைொம்.
7. மொைவர் ள் மின்னஞ்சல்/PG -LMS மூைம் தமற்பொர்லவயொ ொிடம் ஏதேனும் த ள்வி ள் /
சந்தே ங் ள் இருப்பின் அலவ கேொடர்பில் விசொொிக் ைொம். தமற்பொர்லவயொ ர் அவற்லற
கே ிவுபடுத்ேைொம் அல்ைது அவர் அது அவசியகமன ருேின் வி க் ம் அ ிக் ைொம்.
மொைவொின் ல கயொப்பம்:
ேி ேி:

க ொழும்பு பல் லைக் ழ ம், இைங்ல
சட்ட பீடம்
ப ிரங் மற்றும் சர்வதேச சட்டப் பிொிவு
ப ிரங் ச் சட்ட டிப்த ொமொ

ற்ல கெறி (DPL) 2021/2022

இறுேிப் பொீட்லச (ெி ழ்ெிலை) - ேவலை I
ெி ழ்ெிலை பொீட்லசக்கு பின்னரொன சிறப்பு பிர டனம்
1

மொைவொின் முழுப்கபயர்:

2

பேிகவண்:

3

பொடம்:

4

கமொழிமூைம்:

இப் பொீட்லச ெொன் எழுேியது என்றும் - எனது கசொந்ே உலழப்பின் வில வொகும் என்றும் இைங்ல யிதைொ அல்ைது தவகறொரு ெொட்டிதைொ தவகறொரு பொீட்லசக்கு தவறு ஒரு பொீட்லசக்கு
பயன்படுத்ேப்படவில்லை

என்பலே

இேன்

மூைம்

ெொன்

உறுேிய ிக் ிதறன்.

பேிலிலும்

உசொத்துலைப் பட்டியலிலும் அேற்குொிய உசொத்துலை வழங் ொமல் எேலனயும் தமற்த ொள்/
குறிப்பு

ொட்டவில்லை என்றும் - உசொத்துலை

ஆக் ங் ல

குறிப்பிடவில்லை/தமற்த ொள் ொட்டவில்லை என்றும் உறுேிய ிக் ிதறன்.

இப்பொீட்லசயொனது
ேலடயில்ைொது

சிறப்புச்

சட்ட

விேி

ின்

ீழ்

ெடத்ேப்படு ிறது

என்பலேயும்,

படிப்பிற்கு இந்ே வொய்ப்பு அ ிக் ப்படு ிறது என்பலேயும் ,ஏற்றுக்க ொள்

முடியொே ெலடமுலற
தமொசடியொ க்

குறிப்பிடொமல் என்னுலடய முந்லேய

ில் ஈடுபடுேல் , கபொது விேி ள் மற்றும் வழி ொட்டுேல் ல

ருேப்பட்டு, பொீட்லச

அல்ைது குறிப்பன பொீட்லச ரத்து கசய்யப்படைொம்.

ஏமொற்றுேல் அல்ைது ஏமொற்ற முயற்சித்ேொல், பல் லைக் ழ விேி ள் மற்றும் விேிமுலற
தேர்வொ ர் கவ ிதயற்றப்படைொம் என்பலேயும்ெொன் முழுலமயொ அறிதவன்.
மொைவொின் ல கயொப்பம்:
ேி ேி:

மீறுவது
ின்படி

