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தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகம்  
இநறிவினல் நாணயர் சேர்க்கை 2022-2023  

உடடி நாணயர் சேர்க்கை (Spot Admission III) 
தமிழ்ாடு சயாண்கநப் ல்ைகக்ைமைத்தில், இகணப்புக் ைல்லூரிைளில் ைாலினாை உள் 1412 

நாணயர் சேர்க்கைக்ைா இடங்ைக நிபப்புயதற்ைா உடடி நாணயர் சேர்க்கை (Spot Admission III) 

20.02.2023 அன்று கடப உள்து. 

உடடி நாணயர் சேர்க்கை (Spot Admission) கடபறும் விதம்: சபடி ைந்தாய்வு 
 உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் ைந்து பைாள் விருப்முள் நாணயர்ைள் ைந்தாய்விற்குரின 
குறிப்பிட்ட சததியில் தமிழ்ாடு சயாண்கநப் ல்ைகக்ைமைம், சைானமுத்தூரில் யந்து ைந்து பைாள் 
சயண்டும். 
உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் (Spot Admission) ைந்து பைாள் நிந்தகைள்: 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கை (Spot Admission) தமிழ்ாடு சயாண்கநப் ல்ைகக்ைமைத்தின் 
இகணப்புக் ைல்லூரிைளுக்கு நட்டுசந பாருந்தும். உறுப்புக் ைல்லூரிைளுக்கு பாருந்தாது. 
தமிழ்ாடு சயாண்கநப் ல்ைகக்ைமைத்தின் உறுப்புக் ைல்லூரிைளில் நாணயர் சேர்க்கை 
இடங்ைள் ஏசதனும் ைாலினாை இருந்தால் அகய ைாலியிடங்ைாைசய ைருதப்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் இடம் கிகடக்ைப்பற் நாணயர்ைளிடமிருந்து நட்டுசந ைந்தாய்வு 
ைட்டணம் பப்டும் . 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கைக்கு ைர்வு முக (Sliding System) கிகடனாது.  

உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் எயபபல்ாம் ைந்து பைாள்ாம்? 
 பாதுைந்தாய்வில் ஏற்ைசய ைந்து பைாள்தாயர்ைள், பாது ைந்தாய்வில் இடம் 
கிகடக்ைப்பற்று ைந்தாய்விக தயவிட்டயர்ைள் அல்து ோன்றிதழ் ேரிார்ப்பில் ைந்து 
பைாள்ாதயர்ைள் நற்றும் இடம் கிகடக்ைப் பற்று சேர்க்கை பாதயர்ைள். 
 
உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் எயபபல்ாம் ைந்து பைாள் கூடாது? 
 நாணயர்சேர்க்கைபற்றுஇகடநிறுத்தம்பேய்துபைாண்டயர்ைள்ைந்துபைாள்கூடாது. 

 
 



 
உடடி நாணயர் சேர்க்கைக்குரின ைட்டணம்: 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் (Spot Admission) ைந்து பைாள்ளும் நாணயர்ைள் , ைல்லூரிகன 
சதர்வு பேய்யும் முன் ைந்தாய்வு ைட்டணம் பேலுத்த சதகயயில்க. ைந்தாய்வில் இடம் கிகடக்ைப்பற் 
நாணயர்ைள் SC/SCA/ST பிரிவு ரூாய் 1500/- நற்றும் இதப பிரிவிர் ரூாய் 3000/-பேலுத்த சயண்டும். 
 
இகணப்புக் ைல்லூரிைளுக்ைா ஆண்டுக் ைட்டணம் 
 இகணப்புக் ைல்லூரிைளுக்ைா ஆண்டுக் ைட்டணம் ரூாய் 40,000/- முதல் ரூாய் 50,000/- யகப 
(உணவு நற்றும் தங்குமிடக்ைட்டணம் நீங்ைாை) இருக்கும்.       
 
உடடி நாணயர் சேர்க்கை கடபறும் ான்று பின்ற் சயண்டினகய, 
 உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் ைந்து பைாள் விருப்முள் நாணயர்ைள் சேர்க்கை 

கடபறும் யாைத்திற்கு யப சயண்டும். 
 உடடி நாணயர் சேர்க்கையின் சாது இகணப்புக் ைல்லூரிைளுக்ைா உணவு நற்றும் 

தங்குமிடக்ைட்டணம் குறித்த வியபங்ைக, நாணயர்ைள் இகணப்புக் ைல்லூரி ஆசிரினர்ைளிடம் 
சைட்டு அறிந்து பைாள் சயண்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் ைந்து பைாண்ட நாணயர்ைளின் யருகைப்திசயடு 
குறிக்ைப்ட்டு,  தபயரிகே நிர்ணயிக்ைப்டும்.  

 உடடி நாணயர் சேர்க்கையின் சாது நாணயர்ைளுக்கு ைல்லூரி ைாலியிடம் திகபயில் 
பதரிவிக்ைப்டும். 

 தப யரிகேயின் அடிப்கடயில், நாணயர்ைள் ைல்லூரி நற்றும் ட்டப்டிப்பிக சதர்வு பேய்ன 
அகமக்ைப்டுயார்ைள். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கையின் சாது இடம் கிகடக்ைப் பற் நாணயர்ைள் நிர்ணயிக்ைப்ட்ட 
ஆண்டு ைட்டணத்கத பேலுத்தி உடடினாை ைல்லூரியில் சேபாம். ணம் ைட்டுயதற்ைா யேதி 
ல்ைகக்ைமை யாைத்திசசன பேய்னப்ட்டு இருக்கும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கையில் ைந்து பைாள் அகமக்ைப்ட்ட நாணயர்ைளுக்கு இடம் 
கிகடக்கும் என் உத்தபயாதம் அளிக்ை இனாது.  

 உடடி நாணயர் சேர்க்கைக்ைா யகுப்புயாரினா இட ஒதுக்கீடு, ைந்தாய்வில் ைந்து பைாள் 
அகமக்ைப்ட்ட நாணயர்ைளின் வியபங்ைள் நற்றும் ைாலியிடங்ைளுக்ைா அட்டயகண 16.02.2023 அன்று 
www.tnau.ucanapply.com என் இகணனதத்தில் பயளியிடப்டும். நாணயர் சேர்க்கைக்ைா 
ைாலியிடங்ைள் அவ்யப்சாது புதுப்பிக்ைப்டும். 

 உடடி நாணயர் சேர்க்கை குறித்த வியபங்ைக அறின விரும்பும் நாணயர்ைள் 0422-6611345 
என் பதாகசசி எண்கண பதாடர்பு பைாள்ாம் அல்து ugadmissions@tnau.ac.in என் 
மின்ஞ்ேல் முையரிகன அணுைாம். 
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