மாணவர் முறையீடு (STUDENT’S APPEAL) த ாடர்பான அறிவுறு ் ல் கள்
மாணவர்கள்

கீழ்

குறிப் பிடப் பட்டிருக்கும்

காரணங் களின்

நிமிர்தம்

மமன்

முறையீடுகறள (Appeals) மமை் ககாள் ள முடியும் .
1.

பரீடற
் ை ைார்ந்



மருத்துவ

மமன் முறையீடுகள்

அல் லது

ைமூகமளிக்காது
பரீடற
் ைக்கு

ஏை் றுககாள் ளக்

இருத்தல் .

கூடிய

காரணத்திை் காக

மாணவர்கள்

ைமூகமளிக்காத

மபாது

தங் களது
மமன்

பரீடற
் ைக்கு

அணியுடன்

முறையீட்டுப்

உரிய
படிவம்

ைமர்ப்பிக்காமல் அடுத்த அணியுடன்

மீள் பரீடற
் ை எழுதும் மபாது ஆகக்

கூடியது

கபை

கபறுமபறு

“B”

மட்டுமம

முடியும் .

மருத்துவ

அல் லது

ஏை் றுககாள் ளக் கூடிய காரணத்திை் காக பரீடற
் ைக்கு ைமூகமளிக்காத மபாது
மாணவர்கள் பரீடற
் ை முடிவறடந்து 14 நாட்களுக்குள் உங் களுறடய மமன்
முறையீட்டுப்

படிவங் கறள “BBM UNIT” க்கு ைமர்ப்பித்தல்

நாட்களுக்கு பின் னர் கிறடக்கப் கபறும் மமன்
நிராகரிக்கபடும் .
ைான் றிதழ் கள்
Officer)

அத்துடன்

உங் களால்

பல் கறலக்கழக

பரிந்துறரக்கப் படாத

றவத்திய

மவண்டும் . 14

முறையீட்டுப் படிவங் கள்

அனுப் பப் படும்
அதிகாரியால்

பட்ைத்திலும்

உங் கள்

மருத்துவ

(University Medical

மமன்

முறையீடுகள்

நிராகரிக்கபடும் .


மாணவர்கள் தங் களது அணிக்கான உரிய பரீடற
் ை நறடகபை் ைதில் இருந்து
அடுத்து வரும் மூன் று அணிகளுடன் மட்டுமம மமன் முறையீட்டுப் படிவம்
ைமர்ப்பிக்காமல் மீள் பரீடற
் ைக்கு அனுமதிக்கப் படுவர். அதன் பின் னர் மீள்
பரீடற
் ைக்கு

அனுமதிகபை

மமன்

முறையீட்டுப்

படிவம்

ைமர்ப்பித்தல்

கட்டாயமானதாகும் .


மாணவர்கள் பதிவு கைய் ததிலிருந் து ஏழு வருடங் களுக்குள் பட்டப்படிப் றபப்
பூர்த்தி

கைய் தல்

மவண்டும் .

ஏழு

வருடங் களுக்கு

பின் னர்

தகுந்த

காரணங் கள் உள் ள பட்ைத்தில் மட்டுமம பட்டப் படிப் றப கதாடரவும் அல் லது
மீள்

பரீடற
் ைக்கு

மதாை் ைவும்

அனுமதிகபை

மமன்

முறையீட்டுப்

படிவம்

ைமர்ப்பித்தல் கட்டாயமானதாகும் .
2.

குந்

காரண ்துடன் படிப் றப இறடநிறு ்தியிரு ் ல்

மாணவர்கள்

மருத்துவ

பட்டப் படிப் றப
கதாடர்வதை் கு

அல் லது

ஏை் றுககாள் ள

இறடநிறுத்தியிருந்தால்
அனுமதிகபை

மமன்

கூடிய

காரணத்திை் காக

மறுபடியும்

பட்டப் படிப் றப

முறையீட்டுப்

படிவம்

ைமர்ப்பித்தல்

கட்டாயமானதாகும் .
3.

குந்

காரண ்துடன் மவறு ஏ ாவது மவண்டுமகாள் கள்

மாணவர்களுக்கு மமை் குறிப் பிடப் பட்ட இரு காரணங் களும் தவிர்ந்த மவறு
ஏதாவது

மவண்டுமகாள் கள்

இருந்தாலும்

மமன்

முறையீட்டுப்

படிவம்

ைமர்ப்பிக்க முடியும் .
மமை் குறிப் பிடப் பட்ட மமன் முறையீடுகள் வியாபார முகாறமத்துவ அலகின்
ைறப,

முகாறமத்துவ

பல் கறலக்கழக

கை் றககள்

மூதறவயால்

மை் றும்

வணிக

பீட

ைறப

ஏை் றுக்ககாள் ளப் பட்டால்

மை் றும்
மட்டுமம

பட்டப் படிப் றபத்

கதாடரமவா

அல் லது

மீள்

பரீடற
் ையில்

மதாை் ைமவா

முடியும் .
Note: மமன் முறையீட்டுப் படிவங் கள்
கடி ங் கள்

(Letters) மமன்

இல் லாமல்

முறையீடாக

(Appeal)

உங் களால்

அனுப் பப் படும்

ஏை் றுதகாள் ளபடமாட்டாது

என்பற க் கவன ்தில் தகாள் ளவும் .
பூரணப் படுத்தப் பட்ட

மமன்

முறையீட்டுப்

படிவங் கள்

அனுப் பப் பட

மவண்டிய

முகவரி:

இறணப் பாளர்
வியாபார முகாறம ்துவமானி
அலகு
முகாறம ்துவ கை் றககள் மை் றும்
வணிக பீடம்
10ம் ஒழுங் றக
கலாைாறல வீதி
திருதநல் மவலி
யாழ் ப் பாணம் , இலங் றக
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