
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ம. நடராஜமணி 1479

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 13 31 44 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 13 16 29 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 15 ேத. எ 15 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 17 ேத. எ 17 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 15 ேத. எ 15 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 18 ேத. எ 18 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல138



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
. வீரமணி 1480

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 15 44 59 ேதர்ச்சி

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 17 37 54 ேதர்ச்சி

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 17 27 44 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 19 12 31 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 15 60 75 ேதர்ச்சி

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 15 56 71 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 600 ேதர்ச்சி இல்ைல334



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
சா. விேனாதன் 1481

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
மா. சதீஷ்மார் 1482.

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 16 37 53 ேதர்ச்சி

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 17 ேத. எ 17 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 19 ேத. எ 19 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 18 ேத. எ 18 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 20 ேத. எ 20 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 19 ேத. எ 19 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல146



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
நா. நாகராஜன் 1483

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 15 50 65 ேதர்ச்சி

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 15 39 54 ேதர்ச்சி

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 15 22 37 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 15 18 33 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 15 52 67 ேதர்ச்சி

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 15 55 70 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 600 ேதர்ச்சி இல்ைல326



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
சா. மாதவன் 1484

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 18 14 32 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 20 11 31 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 15 13 28 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 16 13 29 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 18 62 80 ேதர்ச்சி

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 20 65 85 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 600 ேதர்ச்சி இல்ைல285



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
பா. சரத்மார் 1485

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 16 41 57 ேதர்ச்சி

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 18 40 58 ேதர்ச்சி

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 18 42 60 ேதர்ச்சி

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 15 20 35 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 21 73 94 ேதர்ச்சி

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 20 65 85 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 600 ேதர்ச்சி இல்ைல389



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ப. ேதவபட்டாபிராமன் 1486

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
தி. ஆகாஷ் 1487

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 16 30 46 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 18 22 40 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 18 26 44 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 17 17 34 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 15 58 73 ேதர்ச்சி

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 15 55 70 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 600 ேதர்ச்சி இல்ைல307



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
அ. கதிரவன் 1488

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
இரா. ெவற்றிேவல் 1489

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 16 48 64 ேதர்ச்சி

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 17 37 54 ேதர்ச்சி

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 17 51 68 ேதர்ச்சி

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 16 18 34 ேதர்ச்சி இல்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 18 60 78 ேதர்ச்சி

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 15 55 70 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 600 ேதர்ச்சி இல்ைல368



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ரா. திவரசன் 1490

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
சீ. ெசந்தில் 1491

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல நாடகம் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெச. ராம்லால் 1492

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல நாடகம் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DTA101 நாடகக்கைல அறிகம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA102 உலக நாடக வரலா - ேமற்கத்தியம் 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA103 தமிழ் நாடக வரலா - I 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA104 நப்க் ேகாட்பாகள் - பழ மர 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA105 நகர் உவாக்கம் (ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DTA106 தமிழக நாட்ப்ற நடனங்கள்
(ெசய்ைற) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 600 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ச. சிவா 1493

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 20 44 64 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 17 40 57 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 17 58 75 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 18 45 63 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 39 60 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி319



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெச. சண்கப்பிரியா 1494

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 19 40 59 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 18 42 60 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 19 56 75 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 19 44 63 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 45 66 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி323



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ச. ெஜயப்பிரியா 1495

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 19 28 47 ேதர்ச்சி இல்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 14 37 51 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 18 40 58 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 15 41 56 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 38 59 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி இல்ைல271



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
க. ர்ய ேதவா 1496

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 17 43 60 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 15 39 54 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 14 50 64 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 13 39 52 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 41 62 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி292



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ச. நந்தினி 1497

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 16 45 61 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 14 37 51 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 16 50 66 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 19 41 60 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 22 38 60 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி298



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெப. பீரவீனா 1498

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 20 40 60 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 18 37 55 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 15 38 53 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 20 51 71 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 22 31 53 ேதர்ச்சி இல்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி இல்ைல292



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
. அரவிந்த் கிஷ்ணா 1499

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெச. ேமகலா 1500

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 20 46 66 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 18 40 58 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 18 48 66 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 21 53 74 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 18 39 ேதர்ச்சி இல்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி இல்ைல303



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ர. காயத்திரி 1501

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 22 47 69 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 17 41 58 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 19 46 65 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 20 43 63 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 38 59 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி314



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெச. சரவண மார் 1502

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 19 28 47 ேதர்ச்சி இல்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 13 39 52 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 15 47 62 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 19 45 64 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 20 40 60 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி இல்ைல285



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெச. விஜய் பிரியா 1503

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 20 44 64 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 17 37 54 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 19 51 70 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 14 47 61 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 41 62 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி311



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ரா. ராஜஸ்ரீ 1504

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
பா. ஜனனி 1505

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 16 46 62 ேதர்ச்சி

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 13 41 54 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 13 53 66 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 13 50 63 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 22 51 73 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி318



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
இரா. ரவிக்மார் 1506

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 15 31 46 ேதர்ச்சி இல்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 13 25 38 ேதர்ச்சி இல்ைல

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 14 39 53 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 13 46 59 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 21 22 43 ேதர்ச்சி இல்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி இல்ைல239



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெச. சாலதா 1507

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 0 ேத. எ 0 ேதர் எதவில்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர் எதவில்ைல0



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ரா. ஸ்ரீநிதி 1508

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கல்ெவட்யல் மற்ம் ெதால்லியல் திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DEA3111 இந்திய நாகரிகம் மற்ம் பண்பாட்
வரலா(வரலாற்க் காலம் தல்
கி.பி.1206 வைர) 25 75 100 19 26 45 ேதர்ச்சி இல்ைல

DEA3112 தமிழக சக ெபாளாதார பண்பாட்
வரலா(சங்ககாலம் தல் கி.பி.1336
வைர) 25 75 100 15 38 53 ேதர்ச்சி

DEA8114 இந்தியத் ெதால்பழங்கால வரலா 25 75 100 16 45 61 ேதர்ச்சி

DEA3113 இந்தியக் கல்ெவட்யல் வரலா 25 75 100 18 44 62 ேதர்ச்சி

DOS7112 இந்தியக் ேகாயில் கட்டடக்கைல வரலா 25 75 100 22 25 47 ேதர்ச்சி இல்ைல

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி இல்ைல268



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ஆ. பதி 1509

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 22 38 60 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 22 45 67 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 23 39 62 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 23 43 66 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 23 45 68 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி323



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ஆ. கணாகரன் 1510

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 23 40 63 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 22 46 68 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 23 47 70 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 23 49 72 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 23 45 68 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி341



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
த. கிேரஸிராணி 1511

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 22 42 64 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 21 45 66 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 21 42 63 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 23 41 64 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 22 42 64 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி321



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
சி. ெஜயந்தி 1512.

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 21 39 60 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 20 48 68 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 21 37 58 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 22 45 67 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 22 44 66 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி319



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ெபா. காயத்ரி 1513

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 22 48 70 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 20 53 73 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 23 46 69 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 23 49 72 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 23 51 74 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி358



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
மா. ேஹமா 1514

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 23 45 68 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 22 48 70 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 23 40 63 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 23 42 65 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 22 41 63 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி329



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ரா. அஜித்மார் 1515

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 22 39 61 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 21 50 71 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 23 39 62 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 22 39 61 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 22 41 63 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி318



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ம. சந்தியா 1516

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 20 42 62 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 19 48 67 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 21 39 60 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 23 44 67 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 22 38 60 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி316



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ந. விக்ேனஷ்வரன் 1517

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 21 37 58 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 20 49 69 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 22 42 64 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 22 45 67 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 22 46 68 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி326



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ரா. கீர்த்திகா 1518

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 20 41 61 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 20 40 60 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 21 37 58 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 22 37 59 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 21 37 58 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி296



தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்
தஞ்சார் - 613010

கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார் ெதால்லியல் ேதர் கள் - திசம்பர் 2019

Name of the Candidate Register Number வடம் : தலாம் ஆண்
ந. அபிநயா 1519

Degree and Branch Month and Year of Exam Period of Study
கைல கடல்சார் வரலா மற்ம் கடல்சார்

ெதால்லியல்
திசம்பர் 2019 2019-2021

றியீட் எண் பாடத் தைலப் உயரள மதிப்ெபண் ெபற்ற மதிப்ெபண்
அ.ம ேத.ம ெமாத்தம் அ.ம ேத.ம ெமாத்தம்

ேதர்ச்சி 

DMH3111 இந்திய வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ 1206 ய தமிழகம் தவிர) 25 75 100 20 37 57 ேதர்ச்சி

DMH3112 தமிழக வரலா(ந் வரலாற்க் காலம்
தல் ெபா.ஆ850 ய) 25 75 100 19 37 56 ேதர்ச்சி

DMH3113 ஐேராப்யிய வரலா (ெபா.ஆ.1453 தல்
ெபா.ஆ.1945 ய) 25 75 100 21 37 58 ேதர்ச்சி

DMH7115 தஞ்சார் வட்டார வரலா 25 75 100 22 38 60 ேதர்ச்சி

DMH3114 இந்தியக் கடல்சார் வரலா 25 75 100 21 45 66 ேதர்ச்சி

ெமாத்தம் 500 ேதர்ச்சி297


