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1. பதாலைதபசி

: 04362-227089, 226720 (அலுவைக தநரம் மட்டும்)

2. மின்னஞ்சல்

: tuadmissionsection@gmail.com

இளங்கல்வியியல், கல்வியியல் நிலறஞர் மற்றும் முலனவர்ப்பட்டச்
தசர்க்லகக்கான அறிவிப்புகள் தனியாக பவளியிடப்பபறும்.

1

தமிழ்ப்

பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்பமாழி,

பண்பாடு,

வரைாறு,

கலை,

அறிவியல்

ஆகியவற்லற ஆய்வு பசய்யும் ஓர் உயராய்வு லமயமாக1981ஆம் ஆண்டு பசப்தம்பர்த் திங்கள்
15ஆம் நாள் பதாடங்கப்பபற்றது. தஞ்லச-திருச்சி ததசிய பநடுஞ்சாலையில் தஞ்சாவூர் புதிய
தபருந்து நிலையத்திலிருந்து 2 கி.மீ. பதாலைவில், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவைகத்திற்கு அருகில்
இயற்லக வளம் சூழ்ந்த எழில் மிகு நிைப்பரப்பில் அலமந்துள்ளது. பல்கலைக்கழக நல்லகக்
குழுவின் (UGC) அங்கீகாரத்லதப் பபற்று இப்பல்கலைக்கழகம் ஐந்து புைங்களில் இருபத்தாறு
துலறகளுடன் இயங்கி வருகின்றது.

வசதிகள்
•

பதன்னிந்தியாவின் மிகப்பபாிய ஆய்வு நூைகம்

•

இலையதள வசதி (WiFi)

•

தவலை வாய்ப்பு வழிகாட்டி லமயம்

•

மாைவர் குலறதீர் லமயம்

•

இருபாைருக்கான தனித்தனி விடுதி வசதி

•

பட்டியல்

/

பழங்குடி

இனத்தவர்

/

பிற்படுத்தப்பட்ட

/

மிகவும்

பிற்படுத்தப்பட்ட

மாைவர்களுக்கான மத்திய, மாநிை அரசுகளின் கல்வி உதவித்பதாலக
•

பின் தங்கும் பட்டியல் / பழங்குடி இன மாைவர்களுக்குச் சிறப்புப் பயிற்சி

•

ஒருங்கிலைந்த முதுகலைத் தமிழ் (25 மாைவர்கள்) மற்றும் முதுகலைத் தமிழ் (20 மாைவர்கள்)
பட்டப்படிப்பு

பயிலும்

மாைவர்களுக்கு

அரசின்

விதிமுலறகளுக்குட்பட்டு

சிறப்பு

கல்வி

உதவித்பதாலக திங்கள்ததாறும் ரூ.2000/•

கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாைவர்களுக்கு அரசு கல்வி உதவித்பதாலக

•

தமிழ்பமாழியில் படிக்கும் மாைவர்களுக்கு அரசு விதிப்படி தவலைவாய்ப்பு

•

ஒருங்கிலைந்த

ஐந்தாண்டு

படிப்புகளில்

பயிலும்

மாைவர்கள்

மூன்றாண்டு

இறுதியில்

விருப்பத்தின் அடிப்பலடயில் இளங்கலைப் பட்டத்துடன் பவளிதயறும் வசதி
•

பட்டப்படிப்புடன் கூடுதைாகப் பட்டயம் மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகள் படிக்கும் வசதி

•

மத்திய, மாநிைப் பைித்ததர்வுகலள எழுதுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள்

•

பல்கலைக்கழக நல்லகக் குழுவால் வழங்கப்படும் ததசிய தகுதித்ததர்வு / மாநிைத் தகுதித்
ததர்விற்கான இைவசப் பயிற்சி (NET/SET/CSIR/ICHR)

•

இைவச தயாகா பயிற்சி

•

தமம்படுத்தப்பட்ட உடற்பயிற்சிக்கூடம், தரம் வாய்ந்த விலளயாட்டு திடல்

•

நாட்டு நைப்பைித் திட்டம்

2

முதுகலை மற்றும் ஒருங்கிலைந்த முதுகலைப் பட்டப்படிப்புகள்
வ.எண்

பாடம்

கல்வித்தகுதி

தசர்க்லகக்கான

பட்டம் வழங்கும்

இடங்கள்

துலற

ஒருங்கிலைந்த ஐந்தாண்டு
1.

முதுகலைத் தமிழ் (Five-Year

+2 ததர்ச்சி

25

இைக்கியத்துலற

Integrated M.A. Tamil)
ஒருங்கிலைந்த ஐந்தாண்டு
2.

முதுகலை வரைாறு (Five-Year

கல்பவட்டியல்
+2 ததர்ச்சி

25

Integrated M.A. History)

மற்றும் பதால்லியல்
துலற

இளங்கலைத் தமிழ்
அல்ைது
3.

முதுகலைத் தமிழ் – M.A. Tamil

பல்கலைக்கழகத்தால்

(இரண்டாண்டுகள்)

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

25

இைக்கியத்துலற

ஏததனும் ஓர் இளநிலைப்
பட்டம்
இளங்கலை வரைாறு
முதுகலை வரைாறு மற்றும்
4.

பதால்லியல் - M. A. History and
Archaeology (இரண்டாண்டுகள்)

அல்ைது
பல்கலைக்கழகத்தால்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட

கடல்சார் வரைாறு
20

மற்றும் கடல்சார்
பதால்லியல் துலற

ஏததனும் ஓர் இளநிலைப்
பட்டம்
பல்கலைக்கழகத்தால்

5

முதுகலை பமாழியியல் - M. A.

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

Linguistics(இரண்டாண்டுகள்)

ஏததனும் ஓர் இளநிலைப்

20

பமாழியியல் துலற

20

பமய்யியல் துலற

20

நாடகத்துலற

பட்டம்
பல்கலைக்கழகத்தால்
6.

முதுகலை பமய்யியல் - M. A.

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

Philosophy(இரண்டாண்டுகள்)

ஏததனும் ஓர் இளநிலைப்
பட்டம்

7.

முதுநிலை நிகழ்த்துகலை

பல்கலைக்கழகத்தால்

(நாடகம் மற்றும் அரங்கக்கலை)

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

– Master of Performing Arts

ஏததனும் ஓர் இளநிலைப்

(இரண்டாண்டுகள்)

பட்டம்

முது அறிவியல்
8.

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் – M.Sc –
Environmental Science
(இரண்டாண்டுகள்)

அறிவியல் பாடங்களில்
ஏததனும் ஒர்
இளமறிவியல் பட்டம்

3

சுற்றுச்சூழல்
20

மற்றும் மூலிலக
அறிவியல் துலற

ஆய்வியல் நிலறஞர் பட்டம் வழங்கப்படும் துலறகள்
வ.

துலற

எண்

தசர்க்லகக்கான

கல்வித்தகுதி

இடங்கள்

1.

சிற்பத்துலற

4

முதுகலை வரைாறு / நுண்கலை / பதால்லியல்

2.

இலசத்துலற

2

முதுகலை இலச / பரதநாட்டியம்

3.

நாடகத்துலற

3

நாடகம் / நிகழ்த்துகலை / நுண்கலை / தமிழ்

4.

ஓலைச்சுவடித்துலற

3

முதுகலைத் தமிழ் / வரைாறு

5

முதுகலைத் தமிழ்

5.

6.

7.

8.

அாிய
லகபயழுத்துச்சுவடித்துலற
கல்பவட்டியல் மற்றும்
பதால்லியல் துலற
கடல்சார் வரைாறு மற்றும்
கடல்சார் பதால்லியல் துலற
அயல்நாட்டுத்
தமிழ்க்கல்வித்துலற

முதுகலை வரைாறு / வரைாறு மற்றும் பதால்லியல் /
5

கல்பவட்டியல் மற்றும் பதால்லியல் / பண்லடய வரைாறு மற்றும்
பதால்லியல்
முதுகலை வரைாறு / வரைாறு மற்றும் பதால்லியல் /

2

கல்பவட்டியல் மற்றும் பதால்லியல் / பண்லடய வரைாறு மற்றும்
பதால்லியல்

6

முதுகலைத் தமிழ்

9.

பமாழிபபயர்ப்புத்துலற

6

முதுகலை பமாழிபபயர்ப்பு / தமிழ் / ஆங்கிைம் / பமாழியியல்

10.

அகராதியியல் துலற

8

முதுகலைத் தமிழ் / பமாழியியல்

11.

சமூக அறிவியல் துலற

3

முதுகலை சமூகப்பைி

7

முதுகலைத் தமிழ்

9

கல்வியியல் நிலறஞர் (M.Ed.)

12.
13.

அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ்
வளர்ச்சித்துலற
கல்வியியல் மற்றும்
தமைாண்லமயியல் துலற

14.

இைக்கியத்துலற

10

முதுகலைத் தமிழ்

15.

பமாழியியல் துலற

4

முதுகலை பமாழியியல் / தமிழ் / ஆங்கிைம்

16.

பமய்யியல் துலற

5

17.

பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு லமயம்

1

முதுகலை பமாழியியல் / நாட்டுப்புறவியல்

18.

நாட்டுப்புறவியல் துலற

5

முதுகலை நாட்டுப்புறவியல் / தமிழ் / பமாழியியல்

19.

இந்திய பமாழிகள் மற்றும்
ஒப்பிைக்கியப்பள்ளி

6

முதுகலைத் தத்துவம் (பமய்யியல்) / தமிழ் / இந்தியப் பண்பாடு /
தயாகா

முதுகலைத் தமிழ் / ஒப்பிைக்கியம் / ஏததனும் ஒரு இந்திய
பமாழியில் முதுகலைப் பட்டம்
முதுஅறிவியல் / சித்த மருத்துவம் / உயிர் மருத்துவ அறிவியல் /
தாவரவியல் / நுண்ணுயிாியல் / உயிர் தவதியியல் / உயிர்

20.

சித்த மருத்துவத்துலற

5

பதாழில் நுட்பவியல் / மருந்தியல் / மருந்தாக்கவியல்
பதாடர்புலடய பிற அறிவியல் பாடங்களில் ஏதாவபதாரு
முதுநிலைப் பட்டம்

21.
22.
23.

பதால் அறிவியல் துலற
பதாழில் மற்றும் நிைஅறிவியல்
துலற (நிைத்தியல்)
கைிப்பபாறி அறிவியல் துலற

3
6
3

தாவரவியல் / கைிதவியல் / ஏததனும் ஒரு முதுஅறிவியல் பட்டம்
முதுஅறிவியல் நிைத்தியல் / புவியியல் / கடல் நிைத்தியல் தபரழிவு
தமைாண்லம / பயன்பாட்டு நிைத்தியல்
முதுநிலைக் கைிப்பபாறி அறிவியல் (M.Sc. Computer Science)/
முதுநிலைக் கைிப்பபாறி பயன்பாட்டியல் (M.C.A.,)

4

முதுஅறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் / தவளாண்லம அறிவியல்
24.

/ மண்ைியல் / நிை அறிவியல் / உயிர் அறிவியல் / விைங்கியல் /

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிலக
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அறிவியல் துலற

தாவரவியல்/ நுண்ணுயிாியல் / உயிர் தவதியியல் / தவதியியல் /
உயிாி பதாழில் நுட்பவியல் / மூலிலக அறிவியல் தாவரவியல் /
நுண்ணுயிாியல் / உயிர் தவதியியல் / தவதியியல்

25.

நூைகம் மற்றும் தகவல்

4

அறிவியல் துலற

நூைக அறிவியலில் முதுநிலைப் பட்டம் (M.L.I.S.)

முதுநிலைப் பட்டயம் (PG Diploma)- பகுதி தநரம்
வ.
எண்

பாடப்பிாிவு

தகுதி

தசர்க்லகக்கான

காைம்

இடங்கள்

துலற

ஏதாவது ஓர்
1.

பமாழிபபயர்ப்பியல்

10

இளங்கலை /இளம்

இரண்டாண்டுகள்

பமாழிபபயர்ப்புத் துலற

அறிவியல் பட்டம்

பட்டயம் (Diploma) – பகுதி தநரம்
வ.
எண்
1.
2.
3.

பாடப்பிாிவு

தசர்க்லகக்கான

1. லசவ சித்தாந்தம்

10

2. தயாகா

20

கைிப்பபாறிப்
பயன்பாடு
சிற்பம்

தகுதி

இடங்கள்

10

+2 ததர்ச்சி

ஓராண்டு

+2 ததர்ச்சி

ஓராண்டு

10ஆம் வகுப்பு

10

காைம்

ததர்ச்சி

துலற

பமய்யியல் துலற
கைிப்பபாறி அறிவியல்
துலற

மூன்றாண்டுகள்

சிற்பத்துலற

சான்றிதழ் (Certificte) – பகுதி தநரம்
வ.

பாடப்பிாிவு

எண்
1.

தசர்க்லகக்கான

தகுதி

இடங்கள்

1

இலச

10

10ஆம் வகுப்பு

2

பரதநாட்டியம்

10

ததர்ச்சி

2.

பதலுங்கு

20

3.

சிற்பம்

10

10ஆம் வகுப்பு
ததர்ச்சி
10ஆம் வகுப்பு
ததர்ச்சி
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காைம்
ஓராண்டு
ஓராண்டு
ஓராண்டு

துலற
இலசத்துலற
இந்திய பமாழிகள்
பள்ளி
சிற்பத்துலற

விதிமுலறகள்
❖ அலனத்துப் பாடப்பிாிவுகளுக்கும் பயிற்றுபமாழி தமிழாகும்

ஐந்தாண்டு ஒருங்கிலைந்த முதுகலை (Five Years Integrated P.G.)
❖ பள்ளிக்கல்வித்துலறயினால்

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

கல்வி

நிறுவனத்தில்

10+2

கல்விப்

படிநிலைகளில் ததர்ச்சி பபற்றிருக்க தவண்டும். பமாழிப் பாடமாகத் தமிழ் படித்திருக்க தவண்டும்.

முதுகலை / முதுஅறிவியல்
❖ உயர்கல்வித் துலற மற்றும் பல்கலைக்கழக நல்லகக்குழு விதிகளின்படி அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வி
நிறுவனத்தில்

10+2+3

கல்விப்

படிநிலைகளில்

ததர்ச்சி

பபற்றிருக்க

தவண்டும்.

இளங்கலை/இளமறிவியல் படிப்புகளில் பமாழிப் பாடமாகத் தமிழ் படிதிருக்க தவண்டும்.
❖ இளநிலைப் படிப்பில் ஐந்தாம் பருவத்தில் ததர்ச்சி பபற்று, ஆறாம் பருவ முடிவுகளுக்காகக்
காத்திருக்கும் மாைவர்கள் விண்ைப்பம் பசய்யைாம். ஒட்டு பமாத்த ததர்ச்சி மதிப்பபண் பட்டியல்
அளித்த பின்னதர தசர்க்லக உறுதி பசய்யப்படும்.

ஆய்வியல் நிலறஞர்
❖ முதுநிலையில் 55% (விழுக்காடு) மதிப்பபண்கள் அல்ைது அதற்கு இலையான தரம் (grade)
பபற்றிருத்தல் தவண்டும். பட்டியல் / பழங்குடி இனத்தவர் / மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்தடார் (Noncreamy layer) / மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகிய பிாிவினருக்குப் பல்கலைக்கழக மானியக்குழு
விதிமுலறகளின்படி விைக்கு உண்டு. இப்பிாிவினர் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பில் குலறந்தது 50%
(விழுக்காடு) மதிப்பபண் பபற்றிருத்தல் தவண்டும். (சான்பறாப்பம் பபற்ற உாிய சாதிச்சான்றிதழ்
இலைத்தல் தவண்டும்).
❖ முதுநிலைப்

பட்டப்படிப்பில்

முடிவுகளுக்காகக்

மூன்றாம்

காத்திருக்கும்

பருவத்தில்

மாைவர்கள்

ததர்ச்சி

விண்ைப்பம்

பபற்று

நான்காம்

பசய்யைாம்.

ஒட்டு

பருவ
பமாத்த

மதிப்பபண் பட்டியல் அளித்த பின்னர் தசர்க்லக உறுதி பசய்யப்படும்.
❖ உயர்கல்வித் துலற மற்றும் பல்கலைக்கழக நல்லகக்குழு விதிகளின்படி அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வி
நிறுவனத்தில் 10+2+3+2 கல்விப் படிநிலைகளில் படித்தவராக இருத்தல் தவண்டும்.
❖ சித்தமருத்துவம் தபான்ற படிப்புகளில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 10+2+5+3 என்ற
கல்விப் படிநிலைகளில் படித்தவராக இருத்தல் தவண்டும்.
❖ நுலழவுத் ததர்வின் தகுதி அடிப்பலடயிலும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள இனவாாிச் சுழற்சி
அடிப்பலடயிலும்

தசர்க்லக

நலடபபறும்.

நுலழவுத்

ததர்வில்

பபற்ற

மதிப்பபண்கள்,

இளநிலை/முதுநிலைப் படிப்புகளில் பபற்ற மதிப்பபண்கள் அடிப்பலடயிலும் பல்கலைக்கழக
நல்லகக் குழுவின்

(UGC) விதிமுலறகளின்படி துலறயிலுள்ள இடங்கலளப் பபாறுத்து

மாைவர்கள் தசர்க்லக நலடபபறும்.
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❖ நுலழவுத் ததர்வு நலடபபறும் நாள், தநரம், இடம் ஆகியன தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரர்களுக்குத்
பதாிவிக்கப்படும்.

நுலழவுத்

ததர்வு

எழுதாதவர்களின்

விண்ைப்பங்கள்

தசர்க்லகக்குப்

பாிசீலிக்கப்படமாட்டாது.
தமற்கண்ட அலனத்துப் படிப்புகளிலும்

மாைவர் தசர்க்லக எண்ைிக்லகலயப் பபாறுத்து ஒரு

குறிப்பிட்ட பாடத்லத நடத்துவது குறித்துப் பல்கலைக்கழகம் முடிபவடுக்கும்.

விண்ைப்பக் கட்டைம்
ஒருங்கிலைந்த முதுகலை /
பிாிவு

ஆய்வியல்

முதுகலைப் பட்டயம் / பட்டயம்

நிலறஞர்

/ சான்றிதழ்

200

300

200

100

150

100

முதுகலை / முது அறிவியல் /
முதுநிலை நிகழ்த்துகலை

பபாதுப் பிாிவு
ஆதிதிராவிடர் /
பழங்குடியினர் (சான்றிதழ்
இலைக்கப்பட தவண்டும்)

விண்ைப்பிக்க விரும்புதவார் www.tamiluniversity.ac.in என்னும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக
இலையதள முகவாியில் தரப்பட்டுள்ள இலைப்பு (Link) வழியாக விண்ைப்பத்லத நிரப்பி
இலையவழியாகதவ சமர்ப்பிக்கைாம். (அல்ைது) விண்ைப்பங்கலளத் www.tamiluniversity.ac.in
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இலையதள முகவாியிலிருந்து பதிவிறக்கம் பசய்து நிலறவு பசய்த
விண்ைப்பத்திலன பதிவாளர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் என்ற பபயாில் உாிய
விண்ைப்பக்

கட்டைத்லத

வங்கி

வலரதவாலையுடன்

பல்கலைக்கழகத்திற்கு

அனுப்பி

லவக்கைாம்.
அஞ்சல் வழியாகப் பபற விரும்புதவார் பதிவாளர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
என்ற பபயாில் உாிய விண்ைப்பக் கட்டைத்லத வங்கி வலரதவாலையாகப் பபற்று ரூ.50/க்கான அஞ்சல் தலை ஒட்டிய தன்முகவாியிட்ட உலற இலைத்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு
அனுப்பி விண்ைப்பங்கலளப் பபற்றுக்பகாள்ளைாம்.
குறிப்பு: தீநுண்மிப் பரவலைக் கருத்தில்பகாண்டு, விண்ைப்பத்லதப் பபறுவதற்தகா

நிலறவுபசய்த விண்ைப்பத்லதச் சமர்ப்பிப்பதற்தகா யாரும் தநாில்
வரதவண்டியதில்லை.
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விண்ைப்பத்லத நிலறவு பசய்தல்
விண்ைப்பத்லத இலையவழி நிலறவு பசய்வதற்கான வழிமுலறகள்
•

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகச் தசர்க்லகக்கான இலையவழி விண்ைப்பத்லத நிலறவு பசய்யும்
முன்னர்,

தசர்க்லக

விவரக்லகதயட்டில்

உள்ள

விண்ைப்பத்லத

நிரப்புவதற்கான

பநறிமுலறகலளப் படிக்கவும்.
•

விண்ைப்பலத நிலறவு பசய்யும் முன்னர் உாிய கட்டைத்லத, இலைய விண்ைப்பத்தின்
பக்கத்தில்

வழியாகச் பசலுத்தி அதற்கான இரசீலதச் தசமித்து த்துக்பகாள்ளவும்.

பைம் பசலுத்த
(1) தமற்கண்ட இலைப்லபச் பசாடுக்கி (Click Check Box to proceed for payment) ததர்வுப்
பபட்டியில் பசாடுக்கவும் (✓ I have read and accepted the terms and conditions stated above)
(2) பின்னர் proceed ஐ அழுத்தவும்.
(3)

SBIயின் பைம் பசலுத்தும் பக்கத்திற்குச் பசன்று Select Payment Categoryல் CAMPUS

EDUCATION APPLICATION FEE என்ற பிாிவின் கீழ் தாங்கள் படிக்க விரும்பும் பாடத்லதத்

ததர்ந்பதடுத்து (எ.கா. M.A.

பாடப்பிாிவிற்கு PGஐ ததர்ந்பதடுக்கவும்). பிற தரவுகலள நிரப்பி

பைத்லதச் பசலுத்தவும்.
(4) அதற்கான இரசீலதப் பதிவிறக்கம் பசய்து லவத்துக்பகாள்ளவும்.
இலையவழி விண்ைப்பத்லத நிரப்பும் முன்னர்
•

உங்களது கடவுச்சீட்டு அளவிைான நிழற்படம் (passport size Photograph),

சாதிச்

சான்றிதழ், லகபயாப்பம், மற்றும் ததலவயான அலனத்துச் சான்றிதழ்கலளயும் மின்வருடி (Scan)
பசய்து தசமித்து லவத்துக்பகாள்ளவும்.
•

இலையவழி விண்ைப்பத்லத விண்ைப்பிக்க என்ற இலைப்பில் பசன்று முழுலமயாக நிலறவு
பசய்யவும். லகதபசி எண்லைச் சாியாகக் குறிப்பிடவும்.

•

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் தகட்கும் இடங்களில்

நிழற்படம், லகபயாப்பம், மற்றும்

ததலவயான அலனத்துச் சான்றிதழ்கலளயும் பதிதவற்றம் பசய்யவும்.
•

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் தகட்கும் இடத்தில் கட்டைம் பசலுத்தியதற்கான மின் நகலைப்
பதிதவற்றம் பசய்யவும்.

•

பதிதவற்றம் (பதிதவற்ற என்ற இலைப்லப Click பசய்து) பசய்யவும். ஒரு முலற சமர்ப்பித்தால்
பின்னர் மாற்றம் பசய்ய இயைாது. எனதவ தகவல்கலளச் சாிபார்க்கவும்.

•

பதிதவற்றம் பசய்த இறுதி விண்ைப்பத்தின் நகலைச் தசமித்து லவத்துக்பகாள்ளவும்.

•

உங்களது கைினியின் திலரயில் வரும் விண்ைப்ப எண்லைக் குறித்துலவத்துக் பகாள்ளவும்.
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•

உங்களது விண்ைப்பத்தில் பகாடுத்துள்ள லகதபசி எண்ைிற்கு விண்ைப்பம் சமர்ப்பித்த்ற்கான
குறுஞ்பசய்தியும் வரும்.

•

உங்களது விண்ைப்ப எண், பிறந்த நாள் ஆகிய தகவல்கலள இட்டு உங்கள் விண்ைப்பத்லத
நீங்கள் மீண்டும் காைைாம், பதிவிறக்கம் பசய்யைாம்.
•

தசர்க்லகக்கு வரும் பபாழுது
1. பதிதவற்றம் பசய்த விண்ைப்பத்தின் நகல் ஒன்லறயும்
2. ததலவயான சான்றிதழ்களின் 2 நகல்கலளயும்
3. அசல் சான்றிதழ்கலளயும் பகாண்டு வரதவண்டும்.

தமற்குறித்த படிப்புகளில் தசர விரும்பும் மாைவர்கள் விண்ைப்பங்கலள, பதாடர்புக் லகதபசி
எண் உட்பட அலனத்து விவரங்கலளயும் முழுலமயாக நிலறவு பசய்து, இறுதி நாளுக்கு முன்பாக
இலையவழியாகதவா அஞ்சல் வழியாகதவா சமர்ப்பிக்க தவண்டும்.

அஞ்சல் வழி அனுப்புதவார்

விண்ைப்பத்துடன் கல்வித்தகுதிச் சான்றிதழ், சாதிச் சான்றிதழ், மாற்றுச் சான்றிதழ் மற்றும் பிற
சான்றிதழ்கள் ஏததனும் ததலவயிருப்பின் அவற்றின் ஒளிப்பட நகலைச் பசாந்தக் லகபயாப்பம் இட்டு
இலைத்து அனுப்புதல் தவண்டும். எக்காரைம் பகாண்டும் அசல் சான்றிதழ்கலள விண்ைப்பத்துடன்
இலைத்தல் கூடாது.

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்ட கீழ்க்காணும் நிறுவனங்களில்
நடத்தப்பபறும் படிப்புகள்
வ.

நிறுவனத்தின் பபயர் மற்றும்

பதாலைதபசி

எண்

பதாடர்பு முகவாி

எண்கள்

பாடங்கள்

1. ஒருங்கிலைந்த

044-22542992,
1.

உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,

22542781

தரமைி,பசன்லன – 600 113.

பதாலைநகலி

ஐந்தாண்டு
தமிழ்

2.

ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
புதுச்தசாி – 605 008

முதுகலைத் தமிழ்
2. முதுகலைத் தமிழ்

22541436
புதுலவ பமாழியியல் பண்பாட்டு

வழங்கப்பபறும் பட்டம்

3. ஆய்வியல் நிலறஞர்
1. பமாழியியல்

0413-225587,

2. மானிடவியல்

2255817

3. தமிழ் இைக்கியம்

1. ஆய்வியல் நிலறஞர்

4. நாட்டுப்புறவியல்

இந்நிறுவனங்களில் தசர்ந்து படிக்க விரும்பும் மாைவர்கள் விண்ைப்பங்கலள தமற்கண்ட
நிறுவனங்களுக்கு

அனுப்ப

தவண்டும்.

தமிழ்ப்

கல்வித்தகுதிகலளப் பபற்றிருத்தல் தவண்டும்.
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பல்கலைக்கழகத்தால்

வலரயறுக்கப்பட்டுள்ள

கல்விக்கட்டை விவரம்
ஒருங்கிலைந்த முதுகலை
வ.எண்

முதுகலைத்

கட்டை விவரம்
தமிழ்

முதுநிலைப் படிப்புகள்

தமிழ்

வரைாறு

கலை

ஆய்வியல் நிலறஞர்

அறிவியல்

கலை

அறிவியல்

1.

தசர்க்லகக் கட்டைம்

100

100

---

100

100

300

300

2.

சிறப்புக் கட்டைம்

500

500

---

500

500

300

300

1000

1000

2000

2000

பருவக்

பருவக்

ஆண்டுக்

ஆண்டுக்

கட்டைம்

கட்டைம்

கட்டைம்

கட்டைம்

750
3.

பயிற்றுக் கட்டைம்

பருவக்
கட்டைம்

750 பருவக்
கட்டைம்

---

4.

நூைகக் கட்டைம்

200

200

250

250

250

300

300

5.

கைிப்பபாறிக் கட்டைம்

100

100

200

200

200

150

150

6.

விலளயாட்டுப்தபாட்டி

100

100

100

100

100

100

100

7.

காப்புத்பதாலக (திரும்பப் பபறத்தக்கது)

500

500

500

500

500

500

500

8.

நூைகக் காப்புத்பதாலக (திரும்பப் பபறத்தக்கது)

---

---

500

500

500

500

500

50

50

100

100

100

---

---

9.

நாட்டு நைப்பைி, இலளஞர் நைம், கலை மற்றும்
பண்பாடு

10.

தசாதலனக்கூடக் கட்டைம்

--

--

--

--

2000

---

1000

11.

இலையதள / அலடயாள அட்லட

100

100

150

150

150

150

150

---

---

200

200

200

200

200

---

---

1000

1000

1000

1000

1000

---

---

5000

5000

5000

5000

5000

200

200

200

200

200

200

200

10000

10000

10000

15000

15000

12.
13.
14.
15.
16.

பிற பல்கலைக்கழகப் பட்டங்கலள ஏற்பதற்கான
கட்டைம்
இந்தியாவின் பிற மாநிைப் பல்கலைக்கழகப்
பட்டங்கலள ஏற்பதற்கான கட்டைம்
பவளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகப் பட்டங்கலள
ஏற்பதற்கான கட்டைம்
முன்னாள் மாைவர் சங்கம்
பவளிநாட்டு மாைவர்களுக்கான தசர்க்லகக்
கட்டைம்
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தமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

கல்விக்கட்டைங்கள்

தமிழ்ப்

பல்கலைக்கழகம்

மற்றும்

தமிழ்ப்

பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாைவர்களுக்கும் பபாருந்தும்.
நிலறவு பசய்யப்பட்ட விண்ைப்பங்கலள அனுப்ப தவண்டிய முகவாி

பதிவாளர் (பபா)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர் - 613 010.
ஒருங்கிலைந்த முதுகலைப் பட்டப் படிப்புகளுக்கு இறுதி நாள்: 14.08.2020
முதுகலை / முதுஅறிவியல் மற்றும் முதுநிலை நிகழ்த்துகலைப் படிப்புகளுக்கு இறுதி நாள்: 31.08.2020
ஆய்வியல் நிலறஞர் படிப்புகளுக்கு இறுதி நாள்: 31.08.2020

பதிவாளர் (பபா)
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