
Notice 
Library Clearance for A/16 (Special) and  

(A/17) General Students 

All A/16 (Special) and A/17 (General) Students who have completed 

their Degree Programmes are kindly requested to return the books that 

they have borrowed from the Main Library on or before  

Friday, 14th October 2022. Please strictly adhere to the given deadline 

so that the Library could expedite your “Library Clearance” process. 

Students with lost/damaged borrowed books should report 

immediately to the Head / Reader Services or the Circulation Counter 

and make sure to pay the applicable fine/penalty at the earliest 

convenience.  

Please return your borrowed books on or before the stipulated 

deadline and receive your Library clearance to avoid difficulties in 

obtaining your Degree Certificate.  

If you need any further clarifications please contact the Main 

Circulation desk: 081 239 2480  

 

Librarian 



அியித்தல் 
A/16 இங்கல (சிப்பு) நற்றும் A/17 இங்கல (பொது) 
ட்டப்டிப்ில ிலவு பசய்துள் நொணயர்கின் கயத்திற்கு, 

மநற்டி நொணயர்கள் பதொடர்ிொ  நூக யிடுலக த்திபம் 
(Library Clearance Certificate) யமங்குயதற்கொ ஒழுங்குகள் 
மநற்பகொள்ப்ட்டு யருகின். எமய, இம்நொணயர்கள் 2022 
ஒக்மடொர் நொதம் 14ம் திகதி (பயள்ிக்கிமலந) அல்து அதற்கு 
முன் தொம் நுகத்திிருந்து இபயல் பற் புத்தகங்கல 
நூகத்திற்குச் சநர்ப்ிக்குநொறு மகட்டுக்பகொள்கின்மொம். 

இபயல் பப்ட்ட நூல்கள் பதொலந்துமொனிருப்ின் அல்து 
மசதநலடந்திருப்ின் அலய குித்து நூகத்திருக்கு 
அினத்தருநொறு மகொருகின்மொம். அத்துடன், இது பதொடர்ிொ 
தண்டப்ணத்லத பயகு யிலபயில் பசலுத்துநொறும் 
மயண்டுகின்மொம்.  

இபயல் பப்ட்ட புத்தகங்கல நூகத்திற்கு லகனிக்கொத 
நொணொக்கருக்கு நூக யிடுலக த்திபங்கள் யமங்கப்ட நொட்டொது. 
உங்கள் ட்ட சொன்ிதலமப் பற்றுக் பகொள்யதற்கு நூக யிடுலக 
த்திபம் அயசினபநன்லதக் கயத்திற் பகொள்வும். 

மநதிக யிபங்கட்கு 081 239 2480 எனும் இக்கத்திலத் பதொடர்பு 
பகொள்வும். 

 

நூகர் 



úfYaI oekaùuhs 
 

A/16 úfYaIfõoS yd A/17 idudkHfõoS Wmdêh wjika 
lr we;s isiqka i|yd flfrk úfYaI oekqïoSuhs 

Wla; wOHhk j¾Ij,g wod< YsIH YsIHdjka i|yd 

ksYaldIK (Library Clearance) ksl=;a lsÍug wod< j wm 
fj;ska f;dr;=re b,a,d we;s neúka my; kï i|yka 

YsIH YsIHdjka 2022 Tlaf;dan¾ ui 14 osk fyda Bg fmr 
;ud úiska m%Odk mqia;ld,fhka ,ndf.k we;s ish¨ 
fmd;a m;a kej; mqia;ld,h fj; NdroSug lghq;= lrk 
f,i okajñ¡  

fmd;a m;a ke;s ù we;akï fyda tajdg ydkshla ù ;sfí 

kï ta ms<sn| j mqia;ld,h oekqj;a l< hq;= w;r, Bg 
wod< ov uqo,a f.jd wjika l< hq;= h¡ jeäÿr f;dr;=re 
wjYH fõ kï 081 239 2480 wxlh wu;kak¡ 

fmd;a m;a kej; Ndr oSug wfmdfydi;ajk YsIH 
YsIHdjka i|yd mqia;ld, ksYaldIK jd¾;d ,ndoSug 

fkdyels jk nj ;jÿrg;a okajd isák w;r, th Tnf.a 
Wmdê iy;slh ,nd.ekSug .eg¨jla úh yels nj o 
okajd isáñ¡  

fuhg, 

mqia;ld,hdêm;s 
 


