
SPECIAL NOTICE TO 2000 & 3000 LEVEL                      
(2nd YEAR & 3rd YEAR) STUDENTS 

 

1. Admissions 

Admission for the End Semester Examination – Second Semester (Academic 

Year 2020/2021) for 2000 and 3000 level students are ready for collection at 

the Office of the Dean, Faculty of Arts from 9.00 a.m. to 4.00 p.m. on 

23/03/2022 onwards.  
 

Students who are Covid infected and wish to sit for the examination should 

inform the Office of the Dean, Faculty of Arts for pre arrangements and such 

students can sit for the examination in a separate examination hall already 

prepared.   

All semester payments should be paid in advance and produce the slip before 

collecting the Admission.  

 

2. Hostel Facilities 

2000 & 3000 Level students are provided with hostel facilities. However, the 

students those who wish to stay at home and come for the examination can do 

so without obtaining the hostel facilities provided. 

Contact Director Accommodation (081 2392328) for more details. 

 

  

Deputy Registrar 

Faculty of Arts. 

 

 

 

 

 



2000 iy 3000 uÜgfï ^fojk iy ;=kajk jir& isiqka ioyd 

úfYaI oekaùuhs 

1. úNd. m%fúY m;% 

2000 iy 3000 uágfï isiqka ioyd fojk iudisldka; mÍCIKh ^2020$2021 
wOHhk j¾Ih& ioyd úNd. m%fõY m;% ksl=;a lsÍu fm j 9.00 isg 4.00 
olajd 2022/03/23 jk osk isg  Ydia;% mSG mSG ld¾hd,fha isÿ lrkq ,nhs. 

 

fldaúâ frda.h wdidê; úNd. wfmaCIlhska ioyd  úNd.hg fmkS isàu 
ioyd wjYH úNd. Yd,d myiqlï iQodkï lr we;s neúka wdidê; isiqka isà 
kï ta ms<snoj mSGdêm;s ld¾hd,h oekqj;a lr thg wjYH myiqlï i,id 
.; yelsh 

;jo úNd. m%fúY m;% ,nd .ekSug fmr fkdf.jQ iudislhka ioyd f.jk 
,o ßisÜm; bosßm;a lssÍu wksjd¾h fõ.  

2. fkajdisld.dr myiqlñ 

2000 iy 3000 uÜgfï ^ fojk iy ;=kajk jir & isiqka ioyd fkajdisl 
myiqlï i,ikq ,nk w;r. ksjfia isg meñKSug n,dfmdfrd;a;= jk isiqkag 
ta ioyd yelshdj mj;sk w;r fkajdisl myiqlï wjYH isiqka muKla 081 
2392328 ÿrl:k wxlh weu;Sfuka jeä úia;r ,nd .; yelsh 

 

ksfhdacH f,aLldêldß 

Ydia;% mSGh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2000k; kw;Wk; 3000 ட்ட (2ஆம் kw;Wk; 3ஆம்;  லருட) ாணலர்களுக்கான லிசேட 

அமிலித்தல் 

 

1. அனுதிகள் 

2000k; kw;Wk; 3000k; ட்ட ாணலர்களுக்கான - இண்டாம் பருலத்திற்கான (கல்லிாண்டு 

2020/2021) இறுதிg; பருலg; பாீட்சேf;fhd அனுதிg; gj;jpuj;ij 23/03/2022 அன்று காசய 9.00 

ணிிலிருந்து ாசய 4.00 ணி லச கசயப்பீடாதிபதிின் அலுலயகத்தில் ngw;Wf; 

nfhs;s;yhk;. 

பாதிப்புற்மலர்களும் பாீட்சேக்குத் சதாற்ம லிரும்பும் ககாலிட் கதாற்Wf;Fs;shd ாணலர்கள் 

முன்சனற்பாடுகசர சற்ககாள்லதd; nghUl;L கசயப்பீடாதிபதிின் அலுலயகத்jpw;குத் 

njupag;gLj;j சலண்டும். Fwpj;j ாணலர்கள் gpuj;jpNafkhd பாீட்சே kz;lgj;jpypUe;J 

பாீட்சேக்குத் சதாற்ம முடியும். 

அனுதிg; gj;jpuj;ijg; கபற்றுக் ககாள்ர முன்னர் பருலத்துக்கான அசனத்துக் 

கட்டணங்கசரயும் கேலுத்தி பற்றுச்ேீட்டிசன அரிக்க சலண்டும். 

2. லிடுதி லேதிகள் 

2000k; kw;Wk; 3000k; ட்டத்திசனச் சேர்ந்த ாணலர்களுக்கு லிடுதி லேதிகள் 

லறங்கப்படுகின்மன. எவ்லாமாினும் வீட்டில் தங்கி, பாீட்சேக்கு ல லிரும்பும் ாணலர்கள், 

லிடுதி லேதிகசரப் கபமாது அவ்லாசம கேய்துககாள்ரயாம். 

சயதிக லிபங்களுக்கு தங்குிடத்திற்குப் கபாறுப்பான பணிப்பாரசத் (081 2392328) 

கதாடர்பு ககாள்ரவும். 

 

பிதிg; பதிலாரர் 

கசயப்பீடம் 

 


