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TAMIL UNIVERSITY, THANJAVUR 613 010

தட்டப்பதற்று ிண்ப்தம் ிலநவு சசய்ற்காண ிகாட்டு
சநிமுலநகள்
GUIDELINES TO FILLUP THE APPLICATION FOR CONVOCATION


ிழ்ப்

தல்கலனக்கக

பாகக்

கல்ித்

பர்வுப்திாிின்

ிாக

தட்டம்

சதநத்

குியுலடாக அநிிக்கப்தட்ட முலணர், ஆய்ில் ிலநஞர், முதுிலன, கல்ிில்
ிலநஞர், இபங்கல்ிில் ார்கள் 2022ஆம் ஆண்டு லடசதறும் தட்டபிப்பு ிாில்
தட்டம் சதநத் குியுலடார்.


Students who have been declared eligible to receive the Tamil University degrees in M.A., M.Sc.,
M.Phil., Ph.D., B.Ed., M.Ed. programmes by the Examination Section are eligible to obtain their
degrees in the 2022 convocation.



தட்டப்பதற்று ிண்ப்தக்கட்டம் Convocation Fees:
ிண்ப்திக்கும் தட்டம்

கட்ட ிம்
பாில் (IN PERSON)

அஞ்சலில் (IN ABSENTIA)

முலணர் (Ph.D.)

ரூ.2,000/-

ரூ.2,100/-

ஆய்ில் ிலநஞர் (M.Phil.)

ரூ.1,000/-

ரூ.1,100/-

இபங்கல்ிில் (B.Ed.)

ரூ.800/-

ரூ.900/-

கல்ிில் ிலநஞர்(M.Ed.)
முதுிலன (M.A./M.Sc.)
ாக் கட்டம் Late Fee ரூ.300/ிண்ப்திக்க இறுி ாள் Last Date to Apply: 20.06.2022
ாக் கட்டத்துடன் ிண்ப்திக்க இறுி ாள் Last date with Late Fee: 27.06.2022
தட்டப்பதற்றுக் கட்டத்லச் சசலுத்துற்கு கல்ிலன ஆய்வு இக்ககத்ில் இசீிலணப்
சதற்று தாங்க் ஆப் இந்ிா, ிழ்ப் தல்கலனக்கக கிலபில் சசலுத்னாம் அல்னது ிழ்ப்
தல்கலனக்கக இலபத்ின் ிாகச் (Online Payment) சசலுத்னாம்.
The convocation fee can be paid at the Bank of India, Tamil University after obtaining the challan
from the Directorate of Academic Research, Tamil University
ிழ்ப் தல்கலனக்கக இலபத்ின் ிாகக் கட்டம் சசலுத்துற்காண தடிிலனகள்
Method for online payment of fees
1. www.tamiluniversity.ac.in 2. ONLINE PAYMENT 3. Click check box 4.Proceed 5. Select Payment
Category (CAMPUS EDUCATION FEES) 6. Provide details of payment (M.Ed. – Select others) 7.
Verify details 8. Confirm transaction 9. Payment Modes 10. Print the e receipt 11. Write the SBI
Reference No. in application form


ிலநவு

சசய்ப்தட்ட

தல்கலனக்ககம்,

ிண்ப்தங்கள்

ஞ்சாவூர்

613

உாி

010”

இலப்புகளுடன்

என்ந

முகாிக்கு

“திாபர்,
ந்து

ிழ்ப்

பசபண்டி

இறுிாள்:27.06.2022 ாலன 4.00 ி. 27.06.2022க்குப் தின்ணர் சதநப்தடும் ிண்ப்தங்கள்
எவ்ிக் காங்களுக்காகவும் ஏற்றுக்சகாள்பப்தட ாட்டாது.


The completed applications should reach “Registrar, Tamil University, Thanjavur 613010” on or
before 4.00 PM of 27.06.2022. The applications received after this date will not be accepted
under any circumstance.



உிக்கு

சாடர்பு

சகாள்ப

பண்டி

ின்ணஞ்சல்

For

support

directordaretu@gmail.com

முலணர் க. சங்கர்
திாபர் (சதா)

write

to:

