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ெதாைலநிைலக் கல்  

த ழ்ப் பல்கைலக்கழகத ் ெதாைலநிைலக் கல்  வா லாக ேம 2018, சம்பர ்
2018 ஆ ய ங்களில் நைடெபற்ற இளநிைல, நிைல பாடப் ரி களின் 
ேதர் களி ம் மற் ம் சம்பர ்  2018, ேம 2019 ஆ ய ங்களில் நைடெபற்ற 
இளங்கல் யல் பாடப் ரி ல் பட்டம் ெபறத ் த ைடயவராக 
அ க்கப்பட்டவரக்ள் பட்டம் ெப வதற்கான கட்டணத்ைதத் த ழ்ப் பல்கைலக்கழக 
பாங்க் ஆப் இந் யா வங் க் ைள ல் ேநரில் அல்ல  த ழ்ப் பல்கைலக்கழக 
இைணயதளத் ன் வ யாக(online payment) ெச த்  ண்ணப் க்கலாம். பட்டமளிப்  

ழா ந்த ன்னர ் பட்டங்கள் யா ம் தங்கள் இல்ல கவரிக்  ப  அஞ்ச ல் 
அ ப்  ைவக்கப்ப ம். 

 கட்டண வரம் 
இளநிைல,இளங்கல் யல், நிைல 800 
தாமதக் கட்டணம் 200 

ண்ணப் க்க இ  நாள்  03.10.2019 
தாமதக் கட்டணத் டன்  11.10.2019 

 

11.10.2019 க் ப் ன்னர ்ெபறப்ப ம் ண்ணப்பங்கள் ஏற் க் ெகாள்ளப்படமாட்டா . 

ண்ணப்பங்கைளத் த ழ்ப் பல்கைலக்கழக இைணயதள கவரி 
www.tamiluniversity.ac.in, www.tamiluniversitydde.in வ யாகப் ப றக்கம் ெசய்  
ெகாள்ளலாம் அல்ல  த ழ்ப் பல்கைலக்கழகத் ெதாைலநிைலக் கல் த ்ேதர் ரி ல்  
உரிய வங்  ெச த் ச ் ட்  அளித்  ேநரில்  ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.  

 
ைனவர ் . ன்னப்பன் 

ப வாளர(்ெபா) 
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