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தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகம்  
இங்கல நாணயர் சேர்க்லக 2022-2023 

உடடி நாணயர் சேர்க்லக (Spot Admission II) 
தமிழ்ாடு சயாண்லநப் ல்கலக்கமகத்தில், இலணப்புக் கல்லூரிகளில் காலினாக உள் 1989 

நாணயர் சேர்க்லகக்கா இடங்கல நிபப்புயதற்கா உடடி நாணயர் சேர்க்லக (Spot Admission II) 

02.02.2023 நற்றும் 03.02.2023 ஆகின இபண்டு ாட்கள் லடப உள்து. 

உடடி நாணயர் சேர்க்லக (Spot Admission) லடபறும் விதம்: சபடி கந்தாய்வு 
 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் கந்து பகாள் விருப்முள் நாணயர்கள் கந்தாய்விற்குரின 
குறிப்பிட்ட சததியில் தமிழ்ாடு சயாண்லநப் ல்கலக்கமகம், சகானமுத்தூரில் யந்து கந்து பகாள் 
சயண்டும். 
உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் (Spot Admission) கந்து பகாள் நிந்தலகள்: 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லக (Spot Admission) தமிழ்ாடு சயாண்லநப் ல்கலக்கமகத்தின் 
இலணப்புக் கல்லூரிகளுக்கு நட்டுசந பாருந்தும். உறுப்புக் கல்லூரிகளுக்கு பாருந்தாது. 
தமிழ்ாடு சயாண்லநப் ல்கலக்கமகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகளில் நாணயர் சேர்க்லக 
இடங்கள் ஏசதனும் காலினாக இருந்தால் அலய காலியிடங்காகசய கருதப்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் இடம் கிலடக்கப்பற் நாணயர்களிடமிருந்து நட்டுசந கந்தாய்வு 
கட்டணம் பப்டும் . 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகக்கு கர்வு முல (Sliding System) கிலடனாது.  

உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் எயபபல்ாம் கந்து பகாள்ாம்? 
 பாது கந்தாய்வில் இடம் கிலடக்கப்பற்று கந்தாய்வில தயவிட்டயர்கள் அல்து 
ோன்றிதழ் ேரிார்ப்பில் கந்து பகாள்ாதயர்கள் நற்றும் புதிதாக கந்தாய்விற் கு அலமக்கப்ட்டயர்களும் 
கந்து பகாள்ாம். 
உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் எயபபல்ாம் கந்து பகாள் கூடாது? 
 பாது கந்தாய்வில் இடம் கிலடக்கப்பற்று ோன்றிதழ் ேரிார்ப்பில் கந்து பகாண்டயர்கள் , 
சேர்க்லக பற்யர்கள் அல்து இலடநிறுத்தம் பேய்து பகாண்டயர்கள். 
 

 
 



உடடி நாணயர் சேர்க்லகக்குரின கட்டணம்: 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் (Spot Admission) கந்து பகாள்ளும் நாணயர்கள் , கல்லூரிலன 
சதர்வு பேய்யும் முன் கந்தாய்வு கட்டணம் பேலுத்த சதலயயில்ல. கந்தாய்வில் இடம் கிலடக்கப்பற் 
நாணயர்கள் SC/SCA/ST பிரிவு ரூாய் 1500/- நற்றும் இதப பிரிவிர் ரூாய் 3000/-பேலுத்த சயண்டும். 
 
இலணப்புக் கல்லூரிகளுக்கா ஆண்டுக் கட்டணம் 
 இலணப்புக் கல்லூரிகளுக்கா ஆண்டுக் கட்டணம் ரூாய் 40,000/- முதல் ரூாய் 50,000/- யலப 
(உணவு நற்றும் தங்குமிடக்கட்டணம் நீங்காக) இருக்கும்.       
 
உடடி நாணயர் சேர்க்லக லடபறும் ான்று பின்ற் சயண்டினலய, 
 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் கந்து பகாள் விருப்முள் நாணயர்கள் சேர்க்லக 

லடபறும் யாகத்திற்கு யப சயண்டும். 
 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயின் சாது இலணப்புக் கல்லூரிகளுக்கா உணவு நற்றும் 

தங்குமிடக்கட்டணம் குறித்த வியபங்கல, நாணயர்கள் இலணப்புக் கல்லூரி ஆசிரினர்களிடம் 
சகட்டு அறிந்து பகாள் சயண்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் கந்து பகாண்ட நாணயர்களின் யருலகப்திசயடு 
குறிக்கப்ட்டு,  தபயரிலே நிர்ணயிக்கப்டும்.  

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயின் சாது நாணயர்களுக்கு கல்லூரி காலியிடம் திலபயில் 
பதரிவிக்கப்டும். 

 தப யரிலேயின் அடிப்லடயில், நாணயர்கள் கல்லூரி நற்றும் ட்டப்டிப்பில சதர்வு பேய்ன 
அலமக்கப்டுயார்கள். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயின் சாது இடம் கிலடக்கப் பற் நாணயர்கள் நிர்ணயிக்கப்ட்ட 
ஆண்டு கட்டணத்லத பேலுத்தி உடடினாக கல்லூரியில் சேபாம். ணம் கட்டுயதற்கா யேதி 
ல்கலக்கமக யாகத்திசசன பேய்னப்ட்டு இருக்கும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயின் சாது ோதியின் அடிப்லடயிசா அல்து கல்லூரியிசா 
அலத்து இடங்களும் நிபப்ப்ட்டவுடன்,  காத்திருப்பு ட்டினல்  உருயாக்கப்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லக லடபற் ஒருயாப காத்திற்குப் பிகு நாணயர் சேர்க்லக 
காலியிடங்கள் ஏசதனும் இருந்தால் மீண்டும் ஒரு உடடி நாணயர் சேர்க்லக சநற்கண்ட யழி 
முலகல பின்ற்றி டத்தப்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகயில் கந்து பகாள் அலமக்கப்ட்ட நாணயர்களுக்கு இடம் 
கிலடக்கும் என் உத்தபயாதம் அளிக்க இனாது.  

 உடடி நாணயர் சேர்க்லகக்கா யகுப்புயாரினா இட ஒதுக்கீடு, கந்தாய்வில் கந்து பகாள் 
அலமக்கப்ட்ட நாணயர்களின் வியபங்கள் நற்றும் காலியிடங்களுக்கா அட்டயலண 31.01.2023 அன்று 
www.tnau.ucanapply.com என் இலணனதத்தில் பயளியிடப்டும். நாணயர் சேர்க்லகக்கா 
காலியிடங்கள் அவ்யப்சாது புதுப்பிக்கப்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்லக குறித்த வியபங்கல அறின விரும்பும் நாணயர்கள் 0422-6611345 
என் பதாலசசி எண்லண பதாடர்பு பகாள்ாம் அல்து ugadmissions@tnau.ac.in என் 
மின்ஞ்ேல் முகயரிலன அணுகாம். 
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