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

மொணவர் ளுக் ொன ே வல் மற்றும் வழி ொட்டுேல் வழி ொட்டி
இறுேிப் பொீட்லச (ெி ழ்ெிலை) - ேவலண I

இந்ே வழி ொட்டியில் க ொடுக் ப்பட்டுள்
பல் லைக் ழ ம் மற்றும்

ே வல் மற்றும் அறிவுறுத்ேல் ள் என்பன

2020 ஆண்டின்

ல்வியியல் ெி ழ்ச்சி ள் (சிறப்பு ஏற்பொடு ள்) துலணச் சட்டங் ள் தேர்வு

ல தயட்டுடன் வொசிக் ப்பட தவண்டும். இந்ே வழி ொட்டி மற்றும் துலணச் சட்டங் ளுக்கு இலடதய ஏதேனும்
ஏற்பட்டொல் துலணச் சட்டங் ள் தமதைொங்கும்.
சட்ட பீடத்ேில் ெி ழ்ெிலை பொீட்லசக்கு மு ம்க ொடுக்கும் அலனத்து மொணவர் ளும் இந்ே வழி ொட்டியில்
க ொடுக் ப்பட்டுள்

ே வல்

மற்றும்

வழிமுலற ல

படித்து

புொிந்துக்க ொள்

தவண்டுகமன

எேிர்பொர்க் ப்படு ிறொர் ள் என்பலே ேயவு கசய்து வனிக் வும். ஏதேனும் த ள்வி ள் அல்ைது வி க் ங் ள்
தேலவப்படின், ஒருங் ிலணப்பொ ர், DPL/ பிொிவுத் ேலைவர், ப ிரங்

மற்றும் சர்வதேச சட்டத் துலற, சட்ட

பீடம் (Coordinator, DPL/ Head, Department of Public & International Law, Faculty of Law) இற்கு ஆற்றுப்படுத்ேவும்.

(a)

பொீட்லச முலற மற்றும் பொீட்லச ட்டலமப்பு (Mode and Structure of Examination)

i.ேவலண

இறுேித் தேர்வு எழுேப்பட்ட மற்றும் ேிறந்ே புத்ே த் தேர்வொ

ெடத்ேப்படும். பொீட்சொர்த்ேி ள் ஆறு (06) த ள்வி

இருக்கும். ெி ழ்ெிலை தேர்வொ

ில் மூன்று (03) த ள்வி ளுக்கு 2 மணி தெரத்ேில்

பேிை ிக் தவண்டும்.
ii. தேர்வில் ட்டொய த ள்வி ள் எதுவும் இடம்கபறொது.

(b)

மேிப்கபண் ள் (Marks)

i.கமொத்ேம் 60% பொீட்லசக்கு ஒதுக் ப்பட்டுள் து. [மீேமுள்

40% கேொடர் ணீப்பீடு ளுக்கு ஒதுக் ப்படு ிறது

- 1997 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இைக் துலணச் சட்டம்]
(c)

ொை அ வு (Time Duration)

பொீட்சொர்த்ேி ள் ேங்

ின் பேில் ல

இரண்டு மணி தெரத்ேிற்குள் (02) எழுே தவண்டும்.

ற்றல்

மு ொலமத்துவ அலமப்பில்(LMS) விலடத்ேொ ிலன பேிதவற்றம் கசய்ய மணிதெரம் (01) ஒதுக் ப்பட்டுள் து.

பொீட்லசயின் கமொத்ே ொைம் மூன்று மணி தெரம் (03). தமைேி தெரம் வழங் ப்படமொட்டொது. பொீட்லசயொனது
ொலை 9.00 மணிக்கு கேொடங் ி 11.00 மணிக்கு முடிவலடயும்.
பொீட்லசயின் கபொருள் மற்றும் வடிவம் என்பவற்லற வனத்ேிகைடுத்து விலடத்ேொள் ல

பேிதவற்றம் கசய்ய

ஒரு மணி தெரம் ஒதுக் ப்பட்டுள் து என்பலே வனத்ேில் க ொள் வும்.
வழங் ப்பட்ட தெரத்ேிற்குள், அேொவது
அலமப்பில்(LMS)
பொீட்சொர்த்ேி

ெண்ப ல் 12 மணிக்குள் விலடத்ேொ ிலன

ற்றல் மு ொலமத்துவ

பேிதவற்றம் கசய்வது உட்பட, பொீட்லசயிலன உொிய தெரத்ேினுள் ெிலறவு கசய்ேல்

ின் கபொறுப்பொகும். எந்ேகவொரு எேிர்பொரொே கேொழில்நுட்பமும் ஏற்படும் வல யில், இலணய

இலணப்பு கேொடர்பொன பிரச்சலன ள் ஒதுக் ப்பட்ட தெரத்ேிற்குள் ேீர்க் ப்படும் வல யில் ேங் ள் தெரத்லே
ெியொயமொன முலறயில் ெிர்வ ிக்குமொறு விண்ணப்பேொரர் ள் அறிவுறுத்ேப்படு ிறொர் ள்.
(d) (A) பொீட்லச முன் ஆயத்ேம் (Pre- Examination Preparation)
1. பொீட்லசக்கு குலறந்ேது ஒரு வொரத்ேிற்கு முன்தபனும் உங் ள் பொீட்லச அனுமேிப்பத்ேிர கமன்
பிரேியிலன

LMS

இல்

ெீங் ள்

அணு ி

பேிவிறக் ம்

கசய்துள் ீர் ள்

என்பலே

உறுேிப்படுத்ேிக்க ொள் வும்.
2. LMS

இலிருந்து

பிர டனப்

படிவங் ல ப்

(கபொது

படிவம்

மற்றும்

விதசட

படிவம்)

பேிவிறக் ிக்க ொள் வும்.
3. LMS இலிருந்து ெியம முன் பக் த்லேப் பேிவிறக் ிக்க ொள் வும்.
4. பொீட்லச ல

எேிர்க ொள்

உறுேிப்படுத்ேவும். முன்

ெீங் ள் ேகுந்ே முலறயில் ேயொரொ

உள் ீர் ள் என்பலே ேயவுகசய்து

ஆயத்ேமொனது கபொருத்ேமொன எழுத்துத் ேொள் ள்,

ருப்பு பொல்பொயிண்ட்

தபனொக் ள், கபொருத்ேமொன மின்னணுவியல் சொேனங் ள், இணக் மொன கேொழில்நுட்பம், இலணய
இலணப்பு மற்றும்

ற்றல் மு ொலமத்துவ அலமப்பிற் ொன (LMS) அணு ல் ஆ ியவற்லறயும்

உள் டக்கும்.
(d) (B) பொீட்லச ெொ ில் பின்பற்ற தவண்டிய ெலடமுலற (Procedure to be followed on the Day of the Relevant
Examination)
1. பொீட்லச ெொ ில், அனுமேிப்பத்ேிரத்ேின் (இருபுறமும்) மற்றும் பிர டனப் படிவங் ள் (கபொது படிவம்
மற்றும் விதசட படிவம்)
ேனித்ேனியொ

இரண்டிலும் ல கயொப்பமிட்டு LMS இல் பொீட்லசத் ேொள் பக் த்ேில்

வழங் ப்பட்டுள் ன ே ங்

கசய்யப்பட்ட பிரேி ல
2. இவ் ஆவணங் ல

ில் (Portals) ல கயொப்பமிடப்பட்ட மற்றும் ஸ்த ன்

ெீங் ள் பேிதவற்ற தவண்டும்.

பொீட்லச ேினம்

ொலை 8.00 மணி முேல் 8.45 மணி வலர பேிதவற்றம் கசய்ய

தவண்டும். ல கயொப்பமிடப்பட்ட அனுமேிப்பத்ேிரத்ேின் (இருபுறமும்) மற்றும் பிர டனப் படிவங் ள்

(கபொது படிவம் மற்றும் விதசட படிவம்)

இரண்டிலும் ல கயொப்பமிட்டு பேிதவற்ற தவண்டியது

ட்டொயமொகும் என்பலே ெிலனவில் க ொள் வும்.
3. பொடகெறி

ஒருங் ிலணப்பொ ொின்

(DPL) உத்ேிதயொ பூர்வ

கேொடர்பு

விவரங் ள் உங்

ிடம்

இருப்பலே உறுேிகசய்யவும். பொீட்லசயின் ெியமிக் ப்பட்ட தமற்பொர்லவயொ ர் மற்றும் பொீட்லசயின்
ெியமிக் ப்பட்ட

ண் ொணிப்பொ ர்

ின் கேொலைதபசி எண் ள் LMS இல் உள்

கேொடர்புலடய

பொீட்லசப் பக் த்ேில் வழங் ப்படும்.
(d)

பொீட்லச (The Examination)
1. பொீட்லச இரண்டு (2) மணி தெரம் ெலடகபறும். பொிந்துலரக் ப்பட்ட முலறயில் விலடத்ேொள் ல
பேிதவற்றம் கசய்வேற்கு ஒரு (01) மணிதெரம் கூடுேல் ொை அவ ொசம் ஒதுக் ப்பட்டுள் து.
2. வினொத்ேொ ொனது

ொலை 8.55 மணிக்கு

பேிதவற்றம் கசய்யப்படும். வினொத்ேொல

ற்றல் மு ொலமத்துவ அலமப்பிற் ொன (LMS) ே
கபொருத்ேமொன சொேனத்ேில் (

(Portal)

ணனி (கடஸ்க்டொப்),

மடிக் ணனி ( தைப்டொப்) தபொன்றலவ) பேிவிறக் ம் கசய்து பொீட்லச யிலனத் கேொடங் தவண்டும்.

3. பொீட்லச ொலை 9.00 மணி முேல் 11.00 மணி வலர இரண்டு (2) மணி தெரம் ெலடகபறும். ொலை 11.00
மணிக்குப் பிறகு விலடத்ேொ ில் கேொடர்ந்து விலட எழுதும் எந்ே ஒரு விண்ணப்பேொரரும் பொீட்லச
குற்றம் ஒன்லற கசய்ேேொ க் ருேப்படுவொர் ள்.
4. மேியம் 12.00 மணிக்கு அல்ைது அேற்கு முன், விண்ணப்பேொரர் ள் விலடத்ேொள் ல
பக் த்துடன் இலணத்து
விலடத்ேொள் ல

ற்றல் மு ொலமத்துவ அலமப்பில் (LMS) பேிதவற்றம் கசய்ய தவண்டும்.

பேிதவற்றுவேற் ொ LMSல் ஒரு டிரொப் பொக்ஸ் (Drop Box) உருவொக் ப்படும் (இது

ெி ழ்ெிலையில் கேொடர் ணிப்பீடு ல

5. பொீட்லசக் ொ

ெியம முன்

சட்ட

பீடம்

சமர்ப்பிப்பலேப் தபொன்தற இருக்கும்.)

விலரவு

கேொலைதபசி

அலழப்பு

(ஹொட்லைலன)

ஒன்றிலன

இயக்கும். பொடகெறியின் ஒருங் ிலணப்பொ ர், பொீட்லசயின் ெியமிக் ப்பட்ட தமற்பொர்லவயொ ர்
மற்றும் ெியமிக் ப்பட்ட ண் ொணிப்பொ ர் ள் இந்ே விலரவு கேொலைதபசி அலழப்பு மூைம் கேொடர்பு
க ொள் ைொம். இேற்கு தமைேி மொ , பொீட்ச்சொர்த்ேி ள் அவர் ல

அேி ொரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் மூைம்

கேொடர்பு க ொள் ைொம். கேொடர்பு ே வல் பொீட்லசக்கு முன்னரொ வழங் ப்படும்.
(f) பொீட்லசயின்தபொது பின்பற்ற தவண்டிய விதசட ெடபடிமுலற ள் (Specific Steps to be followed during
Examinations
1. பொீட்லச

ேினத்ேன்று

உள்நுலழயவும்.

ொலை 8.00 மணிக்குப் பிறகு

ற்றல் மு ொலமத்துவ அலமப்பில் (LMS)

ொலை 8.55 மணிக்குள் வினொத்ேொ ின் இலணப்லபக்

கசய்து க ொள் ைொம்.

ி ிக் கசய்து / அழுத்ேி பேிவிறக் ம்

2.

உங் ள் விலடத்ேொ ின் முேல் பக் மொ

ெியம

முன் பக் த்லேப் ( ற்றல் மு ொலமத்துவ அலமப்பில்

வழங் ப்படும்) பயன்படுத்ேவும்
3. உங் ள் பேில் ல
4.

தெர்மு

A4 அ வு ேொ ில் எழுேவும் (த ொடிட்ட ேொள் அல்ைது தவறு)

பொீட்லச

தபொைதவ,

அனுமேிக் ப்படமொட்டொது.

துலணச்

கசயல்முலற
சட்டங்

அல்ைது

ின்

ீழ்

உங் ள்

(எ. ொ-

பேில் ல

பொர்லவக்

ேட்டச்சு

குலறபொடு

கசய்ய

ொரணமொ )

பல் லைக் ழ த்ேொல் விைக்கு கபற்ற எந்ேகவொரு விண்ணப்பேொரருக்கும் இந்ே விேி கபொருந்ேொது.) ல யொல்
மட்டுதம எழுேப்பட்ட விலடத்ேொள் ள் மட்டுதம ஏற்றுக்க ொள் ப்படும் என்பலே ெிலனவில் க ொள் வும்.
5. விலடத்ேொ ின் ஒவ்கவொரு பக் த்ேின் தமல் வைது பக் த்ேிலும் உங் ள் பொீட்லச சுட்டிைக் த்ேிலன ( INDEX
NUMBER ) எழுேவும். பின்வரும் வடிவலமப்லபப் பயன்படுத்ேி விலடத்ேொ ின் பக் ங் ல

குறிப்பிடுங் ள்.:

எ. ொ: -25 பக் ங் ல க் க ொண்டிருந்ேொல், இது "1 இன் 25, 2 இன் 25" அல்ைது "1/25, 2/25" தபொன்ற
முலற ள்..
6. விலடத்ேொ ின் முேல் பக் த்ேில் கமொத்ேப் பக் ங்

ின் எண்ணிக்ல குறிப்பிடப்பட தவண்டும்.

7. உங் ள் ல கயழுத்து கே ிவொ இருப்பலேயும், விலடத்ேொ ின் ஸ்த ன் கசய்யப்பட்ட படம் கே ிவொன /
படிக் க்கூடிய ேொ

இருப்பலேயும் உறுேி கசய்யவும். உங் ள் விலட ல

எழுே

ருப்பு ெிற பொல்பொயிண்ட்

தபனொலவப் பயன்படுத்துமொறு அறிவுறுத்ேப்படு ிறீர் ள்.
8. விலடத்ேொள் ல

ஸ்த ன் கசய்து புல ப்படம் எடுத்து, அலே ஒரு PDF ஆவணமொ

மொற்றவும்.

மு ொலமத்துவ அலமப்பில் (LMS) பேிதவற்றம் கசய்ய தவண்டும். (LMS) ேனிப்பட்ட பக் ங் ல

ற்றல்

பேிதவற்ற

அனுமேிக் ொது என்பேலன ருத்ேிற்க ொள் வும்.
9. ஏற்றுக்க ொள் க்கூடிய ஆவண வடிவம் PDF மட்டுதம என்பலே ெிலனவில் க ொள் வும். ெீங் ள்
JPEG/JPG அல்ைது தவறு ஏதேனும் படிவமொ பேிதவற்ற அனுமேிக் ப்பட மொட்டீர் ள்
10. 12.00 மணிக்கு முன்னரொ

ற்றல் மு ொலமத்துவ அலமப்பில் (LMS) டிரொப் பொக்ஸில்

(Drop box)

விலடத்ேொள் ல ப் பேிதவற்றவும்
11. ப ல் 12.00 மணிக்குப் பிறகு விண்ணப்பேொரர் ள் சமர்ப்பித்ேேற் ொன ஒப்புல லயப் (Acknowledgment)
கபறுவொர் ள்.
(g) சொிகசய்ேல் (Troubleshooting)
1. பொீட்லசயின் தபொது கேொழில்நுட்பச் சிக் ல் ள் ஏற்பட்டொல் (வினொத்ேொல ப் பேிவிறக் ம் கசய்ேல்,
விலடத்ேொள் ல ப் பேிதவற்றுேல் தபொன்றலவ) விண்ணப்பேொரர் ள் உடனடியொ
ெியமிக் ப்பட்ட தமற்பொர்லவயொ லரத் கேொடர்புக ொண்டு கேொிவிக்

ஹொட்லைன் எண் மூைம்

தவண்டும். ேயவு கசய்து விலடத்ேொள்

புல ப்படம் எடுத்து அலே அேற் ொ உருவொக் ப்பட்ட மின்னஞ்சல் ணக் ிற்கு அனுப்பவும்.
2. குறிப்பிட்ட ொைத்ேிற்குப் பிறகு சமர்ப்பிக் ப்படும் எந்ே விலடத்ேொள் ளும் மேிப்பீட்டிற் ொ
ஏற்றுக்க ொள் ப்படொது என்பலே ெிலனவில் க ொள் வும்

(h)

பொீட்லச பிறழ்ெடத்லே (Examination Misconduct)

1. பொீட்லச பிறழ்ெடத்லே கேொடர்பொன ச ை விேி ளும் ெி ழ்ெிலை பொீட்லசயிலும் பிரதயொ ிக் ப்படும்.
பொீட்ச்சொர்த்ேி ள் பின்வரும் விடயங் ள் கேொடர்பில் விதசடமொ அறிவுறுத்ேப்படு ின்றீர் ள்:


விலடகயழுதுேல் கேொடர்பில் ஒத்துலழப்புக் ல

கபறுேல் மற்றும் வழங்குேல் ஆ ிய இரண்லடயும்

ேவிர்த்துக்க ொள் வும்.


விலட ல

புல ப்படகமடுத்து ப ிர்ந்ேக்க ொள்ளுேல் மற்றும் ஊட ங்

ிலுள்

விடயங் ல

பிரேி

கசய்ேல் (Copy and paste)ஆ ியவற்லற ேவிர்த்துக்க ொள் வும்.


வினொ

கேொடர்பிைொன

சந்தே ங் ல

ேீர்க்குமொறு

த ொொிக்ல

ல

முன்லவப்பலே

ேவிர்த்துக்க ொள் வும்.


அலனத்துவிே ருத்துேிருட்டும் (plagiarism) பொீட்லச குற்றமொ அலமயுகமன்பலே வனிக் வும்.

2. பிறழ்வொன ெடத்லே

ண்டறியப்படுமிடத்து விண்ணப்பேொொியின் மீது பொீட்லச பிறழ் ெடத்லே குற்றம்

சுமத்ேப்பட்டு உொிய ெடவடிக்ல

ள் தமற்க ொள் ப்படுகமன்பலே வனித்துக்க ொள் வும்.

*************************************************

