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மாணவியர் தேர்வு எழுதுவேற் கான குறிப் புகள் /அறிவுரரகள்
1. மாணவியர் எந்த பருவம் எந்த
பாடத்திற் கான
ததர்வு
எழுதப்
ககாள் ளுங் கள்

பாடம் , எந்த
தபாகிதறாம்

வருடத்திற் குரிய
என் பதத
அறிந்து

2. Supplementary / Special தேர்வு அட்டவரண College Websiteல்
ககாடுக்கப்பட்டுள் ளது
3. வினாத்தாதள பரீடத
் ை எழுதுவதற் கு கால் மணி தநரம் முன் பாக உங் கள்
கல் லூரி இகமயில் ஐடியில் இருந்து டவுன் தலாட் கைய் து ககாள் ளவும் .
4. விதடகதள A4 தாளில் மட்டுதம எழுத தவண்டும்
5. விதடத்தாள் முதல் பக்கத்தில் கீழ் க்கண்ட விவரங் கள் எழுதவும்
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6. அதனத்து பக்கங் களிலும் மாணவியர் தககயாப் பம் மற் றும் கபற் தறார்
தககயாப்பம் , பக்கத்தின்

fPo;

வலது மூதலயில் இடம் கபற தவண்டும் .

7. ததர்வு எழுதிய பின் பு மாணவியர் விதடத்தாதள குறிப்பிட்ட ஈமமயில்
முகவரிக்கு ஒரு மணி தநரத்திற் குள் அனுப்ப தவண்டும் .
8. விதடத்தாள் கள் ஒதர pdf தபலாக மாற் றி அனுப்ப தவண்டும்

9. பிடிஎஃப் ஃதபல் கபயர் Subjectcode-Registernumber என் று இருக்க தவண்டும்
10. காரல தேர்வுக்கு (10 மணி முேல் 1 மணி வரர) மதியம் இரண்டு மணி
முன்பாகவும் , மாரல தேர்வுக்கு (2 மணி முேல் 5 மணி வரர) மாரல
ஆறு மணிக்கு முன்பாகவும் விரடே்ோள் கள் அனுப் பப் பட தவண்டும் .
அப் படி அனுப் பப் படாே விரடே்ோள் கள் திருே்ேப் பட மாட்டாது
11. விரடே்ோள் ேனிே்ேனி பக்கங் களாக அனுப் பப் பட்டாதலா அல் லது
இதமஜ் ரபலாக அனுப் பப் பட்டாதலா அல் லது FILE NAME ேவறாக
இருந் ோதலா அல் லது ஒரு முரறக்கு தமல் அனுப் பப் பட்டாதலா அரவ
திருே்ேப் பட மாட்டாது
(P.T.O)
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12. விரடே்ோள் கரள ஒதர பிடிஎஃப் (pdf file) ஆக அனுப் ப தவண்டிய
ஈமமயில் முகவரி கீதே மகாடுக்கப் பட்டுள் ளது

UG Outgone (2017)

vvvccoe3@vvvcollege.org

UG Outgone (2009-2016) vvvccoe6@vvvcollege.org
PG Outgone (2009-2017)

vvvccoe6@vvvcollege.org

PG Outgone (2018)

vvvccoe2@vvvcollege.org

UG Arrear (2018)

vvvccoe4@vvvcollege.org

UG Arrear (2019)

vvvccoe5@vvvcollege.org

PG Arrear (2019)

vvvccoe1@vvvcollege.org
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