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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் ிழ்பாி, தண்தாடு, னார, கலன, அநிில் ஆகிற்லந ஆய்வு 

பசய்யும் ஏர் உாய்வு லாக1981ஆம் ஆண்டு பசப்ம்தர்  ிங்கள் 15ஆம் ாள் 

பாடங்கப்பதற்நது. ஞ்லச-ிருச்சி தசி படுஞ்சாலனில் ஞ்சாவூர் புி ததருந்து 

ிலனத்ிலிருந்து 2 கி.ீ. பாலனில், ாட்ட ஆட்சிர் அலுனகத்ிற்கு அருகில் இற்லக பம் 

சூழ்ந் ில்ிகு ினப்தப்தில் அலந்துள்பது. தல்கலனக்கக ல்லகக்குழுின் (UGC) 

அங்கீகாத்லப் பதற்ர இப்தல்கலனக்ககம் ந்து புனங்கபில் இருப்தத்ார துலநகளுடன் இங்கி 

ருகின்நது.  

சிகள் 

 பன்ணிந்ிாின் ிகப்பதாி ஆய்வு நூனகம். 

 இலப சி (WiFi). 

 தலன ாய்ப்பு ிகாட்டி லம். 

 ார் குலநீர் லம். 

 இருதானருக்காண ணித்ணி ிடுி சி. 

 தட்டில் / தங்குடி இணத்ர் / திற்தடுத்ப்தட்ட / ிகவும் திற்தடுத்ப்தட்ட 

ார்களுக்காண த்ி, ாின அசுகபின் கல்ி உித்பாலக. 

  தின் ங்கி தட்டில் / தங்குடி இண ார்களுக்குச் சிநப்புப் திற்சி. 

 எருங்கிலந் முதுகலனத் ிழ் (25 ார்கள்) ற்ரம் முதுகலனத் ிழ் (20 ார்கள்) 

தட்டப்தடிப்பு திலும் ார்களுக்கு அசின் ிிமுலநகளுக்குட்தட்டு சிநப்பு ஊக்க 

உித்பாலக ாந்தாரம் ரூ.2000/- . 

 கல்ிில் சிநந்து ிபங்கும் ார்களுக்கு அசு கல்ி உித்பாலக. 

 ிழ்பாிில் தடிக்கும் ார்களுக்கு அசு ிிப்தடி தலனாய்ப்பு பதந ிழ் ிில் 

தின்ந சான்நிழ் அபிக்கப்தடும். 

 எருங்கிலந் ந்ாண்டு தடிப்புகபில் திலும் ார்கள் மூன்நாண்டு இரிில் 

ிருப்தத்ின் அடிப்தலடில் இபங்கலனப் தட்டத்துடன் பபிதரம் சி. 

 தட்டப்தடிப்புடன் கூடுனாகப் தகுி தத்ில் தட்டம் / சான்நிழ் தடிப்புகள் தடிக்கும் சி. 

 த்ி, ாினப் தித்தர்வுகலப ழுதுற்காண திற்சி குப்புகள். 

 ஆசிாிர் குித்தர்வு (TET) ற்ரம் தல்கலனக்கக ல்லகக் குழுால் ங்கப்தடும் தசி 

குித்தர்வு / ாினத் குித் தர்ிற்காண இனசப் திற்சி (NET/ SET/ CSIR/ ICHR). 

 ாட்டு னப்தித் ிட்டம் . 

 தம்தடுத்ப்தட்ட உடற்திற்சிக்கூடம், ம் ாய்ந் ிலபாட்டு லாணம். 
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அ) முதுிலன தட்டப் தடிப்புகள் 

 

1.  எருங்கிலந் ந்ாண்டு முதுகலனப் தட்டப் தடிப்புகள் 
 

(5 years Integrated Post Graduate Degree Courses) 

. 

ண் 

தாடம் கல்ித்குி 

த
ச

ர்
க்

ல
க

க்
க

ா
ண

 

இ
ட

ங்
க

ள்
 

தட்டம் ங்கும் 

துலந 

1. எருங்கிலந் ந்ாண்டு 

முதுகலன ிழ் (Five 

Years Integrated M.A. 
Tamil) 

+2 தர்ச்சி 25 இனக்கித்துலந 

2. எருங்கிலந் ந்ாண்டு 

முதுகலன னார  (Five 

Years Integrated M.A. 
History) 

+2 தர்ச்சி 25 கல்பட்டில் ற்ரம் 

பால்லில் துலந 

3. எருங்கிலந் ந்ாண்டு 

முதுகலன ாடகம்  (Five 

Years Integrated M.A. 
Drama) 

+2 தர்ச்சி 25 ாடகத்துலந 

2. முதுகலன / முதுஅநிில் தட்டப் தடிப்புகள் 

(2 years Post Graduate Degree Courses) 

    1 முதுகலன ிழ்   

M.A. Tamil 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபிலன  தட்டம் 

25 இனக்கித்துலந 

    2 முதுகலன சிற்தம்  

M.A. Sculpture 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் / னார 

அல்னது தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபிலன  தட்டம் 

25 சிற்தத்துலந 
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     3 முதுகலன இலச   

M.A. Music 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபிலன  தட்டம் 

10 இலசத்துலந 

   4 முதுகலன ாடகம் ற்ரம் 

அங்கக்கலன  

M.A. Performing Arts 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் / னார 

அல்னது தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

10 ாடகத்துலந 

 5 முதுகலன தண்லட 

னார ற்ரம் 

பால்லிில்  

 M. A. Ancient History 
and Archaeology  

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன னார அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன தட்டம் 

25 கடல்சார் னார 

ற்ரம் கடல்சார் 

பால்லில் துலந 

    6 முதுகலன ிழும் 

சுடிிலும்  

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

25 ஏலனச்சுடி துலந 

    7 முதுகலன பசம்பாித் ிழ் 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டப் 

தடிப்தில் தகுி-1 தர்ில் 

ிழ் தாடத்ில் தர்ச்சி/ 

இபங்கலன ிழ்/ இபங்கலன 

ிினக்கிம் தட்டம் 

20 அல்ாட்டுத் ிழ்க் 

கல்ித் துலந 

 

ற்ரம் 

 

அநிில் ிழ் 

ற்ரம் ிழ் பர்ச்சித் 

துலந 

    8 முதுகலன தாகா  

 M.A. Yoga 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

20 பய்ில் துலந 
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    9 முதுகலன ிருக்தகாில் 

ிர்ாகம், சுற்ரனாில் 

ற்ரம் த்தும்  

 M.A. Temple 
Administration, Tourism 
and Philosophy 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் / னார 

அல்னது தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

 

20 பய்ில் துலந 

   10 முதுகலன த்தும்  

 M. A. Philosophy 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் / னார 

அல்னது தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

20 பய்ில் துலந 

   11 முதுகலன பாிபதர்ப்பு 

 M.A. Translation 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

20 பாிபதர்ப்புத்துலந 

   12 முதுகலன பாிில்  

M. A. Linguistics 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபங்கலன ிழ் அல்னது 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

20 பாிில் துலந 

   13 முதுகலன சமூகப்தி   

M. A. Social work 

(இண்டாண்டுகள்) 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபிலன  தட்டம் 

20 சமூகஅநிில் துலந 

   14 முது அநிில் 

சுற்ரச்சூல் அநிில்  

M.Sc.  Environmental 

Science (இண்டாண்டுகள்) 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட  தனும் 

எர் இபிலன அநிில் 

தட்டம் 

20 சுற்ரச்சூல் ற்ரம் 

மூலிலக அநிில் 

துலந 

   15 முதுகலன ானுடில் 

ற்ரம் தங்குடிில்   

M. A. Anthropology and 
Tribal Studies 

(இண்டாண்டுகள்) 

தல்கலனக்ககத்ால் 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட தனும் 

ஏர் இபங்கலன  தட்டம் 

20 தங்குடி க்கள் ஆய்வு 

லம் 
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   16 முது அநிில் 

கிப்பதாநி அநிில்  

M.Sc. Computer Science 

(இண்டாண்டுகள்) 

தனும் எர் இபிலன 

அநிில் / கிப்பதாநி 

அநிில் / B.C.A.  தட்டம் 

20 கிப்பதாநி 

அநிில் துலந 

   17 முது அநிில் ினத்ில் 

M.Sc.  Geology 

(இண்டாண்டுகள்) 

இபம் அநிில் -ினத்ில்  

தட்டம் 

B.Sc. Geology 

20 பாில் ற்ரம் 

ினஅநிில் துலந 

 

ஆ) முதுிலனப் தட்டம் தாடப் திாிவுகள் -  தகுி தம் / முழு தம் 

(Post Graduate Diploma Courses) 
 

. 

ண் 

தாடப்திாிவு 

த
ச

ர்
க்

ல
க

க்
க

ா
ண

 

இ
ட

ங்
க

ள்
 

குி கானம் துலந கட்டம் 

ரூ. 

1. பாிபதர்ப்பு  20 ாது எரு 

இபங்கலன  

தட்டம் 

தகுி தம் -2 

ஆண்டுகள் 

பாிபதர்ப்புத் 

துலந 

3000/- 

2. அங்கக் கலன 10 ாது எரு 

இபங்கலன  

தட்டம் 

தகுி தம் -

ஏாண்டு 

ாடகத்துலந 3000/- 

3. கல்பட்டில் 10 ாது எரு 

இபங்கலன  

தட்டம் 

முழு தம் -

ஏாண்டு 

கல்பட்டில் 

ற்ரம் பால்லில் 

துலந 

3000/- 

4 அகாிில் 15 ாது எரு 

இபங்கலன  

தட்டம் 

முழு தம் -

ஏாண்டு 

அகாிில் துலந 3000/- 

5 தாகா 20 ாது எரு 

இபங்கலன  

தட்டம் 

முழு தம் -

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந 3000/- 

6 PG Diploma in 
Geographical 
Information 
System 
(PGDGIS) 

25 முதுஅநிில்  

ினத்ில் 

தட்டம் 

B.Sc. Geology 

முழு தம்  

ஏாண்டு 

பாில் ற்ரம் 

ினஅநிில் துலந 

35,000/- 
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இ) தட்டம் தாடப் திாிவுகள் -  தகுி தம் / முழு தம்  

(Diploma Courses) 

 

. 

ண் 

தாடப்திாிவுகள் 

த
ச

ர்
க்

ல
க

க்
க

ா
ண

 

இ
ட

ங்
க

ள்
 

குி கானம் துலந கட்டம்  

ரூ. 

1 சிற்தக்கலனப் திற்சி 10 +2 தர்ச்சி    முழு தம் –  

3 ஆண்டுகள்  

சிற்தத்துலந          2500/- + 

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

2 இலச 

 

 

15 

 

 

+2  தர்ச்சி    முழு தம் – 

ஏாண்டு 

 

இலசத்துலந           2500/- + 

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

3 தாட்டிம்  

 

15 +2  தர்ச்சி    முழு தம் – 

ஏாண்டு 

 

இலசத்துலந           2500/- + 

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

4 ஆ தனாண்ல 40 +2  தர்ச்சி   தகுி தம் -

ஏாண்டு 

அாி 

லகபழுத்துச்சுடித் 

துலந 

2500/- 

5 ாட்டுப்புநில்  

 

20 தனும் ஏர் 

இபங்கலனப் 

தட்டம் 

 

முழு தம் - 

ஏாண்டு  

 

 தகுி தம் –  

  2 ஆண்டுகள் 

ாட்டுப்புநில் 

துலந 

2500/- 

6 பலுங்கு  20 தனும் ஏர் 

இபங்கலனப் 

தட்டம் 

 

முழு தம் - 

ஏாண்டு  

 

 தகுி தம் –  

  2 ஆண்டுகள் 

இந்ி பாிகள் 

ற்ரம் 

எப்தினக்கிப்தள்பி 

2500/- 

7 எப்தினக்கிம் 20 தனும் ஏர் 

இபங்கலனப் 

தட்டம்   

முழு தம் - 

ஏாண்டு  

 

 தகுி தம் –  

  2 ஆண்டுகள் 

இந்ி பாிகள் 

ற்ரம் 

எப்தினக்கிப்தள்பி 

        2500/- 

8 சினம்தாட்டம் 200 +2 தர்ச்சி    முழு தம் - 

ஏாண்டு 

இனக்கித்துலந        2500/- 
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9 லச சித்ாந்ம் 20 +2 தர்ச்சி   முழு தம் -

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந        2500/- 

10 லம் 20 +2 தர்ச்சி   முழு தம் - 

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந        2500/- 

11 ிருக்தகாில் 

ிர்ாகம் 

20 +2 தர்ச்சி   முழு தம் -

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந        2500/- 

12 தகாில் அர்ச்சகர்ப் 

திற்சி 

20 +2 தர்ச்சி   முழு தம் - 

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந        2500/- 

13 காந்ி சிந்லண 20 +2 தர்ச்சி   முழு தம் - 

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந         2500/- 

14 தாகா  20 +2 தர்ச்சி   முழு தம் - 

ஏாண்டு 

பய்ில் துலந         2500/- 

15 சுடிில் 20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் - 

ஏாண்டு 

எலனச்சுடித் துலந         2500/- 

16 மூலிலக 

அகுக்கலன 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் - 

ஏாண்டு 

சித் 

ருத்துத்துலந 

        2500/- + 

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

17 மூலிலக அநிில் 20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் - 

ஏாண்டு 

 

 சித் 

ருத்துத்துலந 

        2500/- + 

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

18 கிப்பதாநி 

தன்தாடு 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் - 

ஏாண்டு 

கிப்பதாநி 

அநிில் துலந 

        2500/- + 

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/-  

19 அடிப்தலட ிழ்         

இனக்கம் 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் –  

6 ாங்கள் 

பாிில் துலந        1550/- 

20 தணாக்க 

பாிில் 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் –  

6 ாங்கள் 

பாிில் துலந        1550/- 

21 Academic Writing 
  in English 

 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் –  

6 ாங்கள் 

பாிில் துலந        1550/- 

22 Stress 
Management 

 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் –  

6 ாங்கள் 

பாிில் துலந        1550/- 

23 Soft skills and   

Personality   

       Development 

20 +2 தர்ச்சி   தகுி தம் –  

6 ாங்கள் 

பாிில் துலந        1550/- 
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ஈ) சான்நிழ் -  தாடப் திாிவுகள் - தகுி தம் / முழு தம்  

(Certificate Courses)  
 

. 

ண் 

தாடப்திாிவு 

த
ச

ர்
க்

ல
க

 

இ
ட

ங்
க

ள்
 

குி கானம் துலந கட்டம் 

ரூ. 

1 சிற்தக் கலனப் 

திற்சி 

10 10ஆம் குப்பு 

தர்ச்சி 

முழு தம் 

- ஏாண்டு 

சிற்தத்துலந 1500/-    +   

 பசய்முலந 

கட்டம்.500/- 

2 இலச 

 

10 

 

10ஆம் குப்பு 

தர்ச்சி 

முழு தம் 

- ஏாண்டு 

இலசத்துலந 1500/-    +   

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

3 தாட்டிம் 10 10ஆம் குப்பு 

தர்ச்சி 

முழு தம் 

- ஏாண்டு 

இலசத்துலந 1500/-   +    

பசய்முலந கட்டம் 

ரூ.500/- 

4 பலுங்கு 20 10ஆம் குப்பு 

தர்ச்சி 

முழு தம் 

- ஏாண்டு 

இந்ி பாிகள் 

தள்பி 

1500/- 

5 ாட்டுப்புநில் 20 12ஆம் குப்பு 

தர்ச்சி 

முழு தம்  

6 ாங்கள் 

ாட்டுப்புநில் 1500/- 

20 
12ஆம் குப்பு 

தர்ச்சி 

தகுி தம்  

ஏாண்டு 

 

ிிமுலநகள் : 

 அலணத்துப் தாடப்திாிவுகளுக்கும் திற்ரபாி ிாகும். 

 

ந்ாண்டு எருங்கிலந் முதுகலன (Five Years Integrated P.G.) : 

 தள்பிக்கல்ித் துலநிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட கல்ி ிரணத்ில் 10+2 கல்ிப் 

தடிிலனகபில் தர்ச்சி பதற்நிருக்க தண்டும். பாிப் தாடாகத் ிழ் தடித்ிருக்க தண்டும். 
 
 

முதுகலன / முதுஅநிில் : 

 உர்கல்ித் துலந ற்ரம் தல்கலனக்கக ல்லகக்குழு ிிகபின்தடி அங்கீகாிக்கப்தட்ட கல்ி 

ிரணத்ில் 10+2+3 கல்ிப் தடிிலனகபில் தர்ச்சி பதற்நிருக்க தண்டும். இபங்கலன / 

இபிலன அநிில் தடிப்புகபில் பாிப் தாடாகத் ிழ் தடித்ிருக்க தண்டும். 
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 இபிலனப் தடிப்தில் ந்ாம் தருத்ில் தர்ச்சி பதற்ர, ஆநாம் தரு முடிவுகளுக்காகக் 

காத்ிருக்கும் ார்கள் ிண்ப்தம் பசய்னாம். எட்டு பாத் தர்ச்சி ிப்பதண் தட்டில் 

அபித் தின்ணத தசர்க்லக உரி பசய்ப்தடும். 
 

தற்கண்ட அலணத்துப் தடிப்புகபிலும்  ார் தசர்க்லக ண்ிக்லகலப் பதாரத்து எரு 

குநிப்திட்ட தாடத்ல டத்துது குநித்துப் தல்கலனக்ககம் முடிபடுக்கும். 
 

து ம்பு:   முழு தத்ிற்கு 30 ிற்குள் (10+2+3);  தகுி தத்ிற்கு து ம்தில்லன. 

 

ிண்ப்தக் கட்டம் : 

 

திாிவு 

எருங்கிலந் முதுகலன / 

முதுகலன / முது அநிில் / 

முதுிலன ிகழ்த்துகலன 

முதுகலனப் தட்டம் / தட்டம் 

/ சான்நிழ் 

பதாதுப் திாிவு ரூ.200/- ரூ.200/- 

ஆிிாிடர் / 

தங்குடிிணர் (சான்நிழ் 

இலக்கப்தட தண்டும்) 

ரூ.100/- ரூ.100/- 

 

 

ிண்ப்திக்க ிரும்புதார் www.tamiluniversity.ac.in ன்னும் ிழ்ப் தல்கலனக்கக 

இலப முகாிில் ப்தட்டுள்ப இலப்பு (Link) ிாக ிண்ப்தத்ல ிப்தி இல 

ிாகத சர்ப்திக்கனாம். (அல்னது) ிண்ப்தங்கலபத்  ிழ்ப் தல்கலனக்கக இலப 

முகாிிலிருந்து திிநக்கம் பசய்து ிலநவு பசய் ிண்ப்தத்ிலண ‘திாபர்(பதா.), ிழ்ப் 

தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்’ ன்ந பதாில் ிண்ப்தக் கட்டத்துக்குாி ங்கி லதாலனயுடன் 

தல்கலனக்ககத்ிற்கு அனுப்தி லக்கனாம். 

 

 அஞ்சல் ிாகப் பதந ிரும்புதார் ‘திாபர்(பதா.), ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்’ 

ன்ந பதாில் உாி ிண்ப்தக் கட்டத்ல ங்கி லதாலனாகப் பதற்ர  ரூ.50/-க்காண 

அஞ்சல்லன எட்டி ன்முகாிிட்ட உலந இலத்துப் தல்கலனக்ககத்ிற்கு அனுப்தி 

ிண்ப்தங்கலபப் பதற்ரக்பகாள்பனாம். 

 

ிண்ப்தத்ல ிலநவு பசய்ல் : 
 

ிண்ப்தத்ல இலி ிலநவு பசய்ற்காண ிமுலநகள் : 

 

 ிழ்ப் தல்கலனக்கக தசர்க்லகக்காண இலி ிண்ப்தல ிலநவு பசய்யும் முன்ணர், 

தசர்க்லகக் லகதட்டில் உள்ப ிண்ப்தத்ல ிப்புற்காண பநி முலநகலபப் தடிக்கவும். 

http://www.tamiluniversity.ac.in/
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 ிண்ப்தல ிலநவு பசய்யும் முன்ணர் உாி கட்டத்ல, ிழ்ப் தல்கலனக்கக 

இலத்ில் (www.tamiluniversity.ac.in) https://www.onlinesbi.com/ sbicollect/ 

icollect home.htm?  corpID=873308 ிாக பசலுத்ி அற்காண இசீல pdf டிில் 

தசித்து லத்துக்பகாள்பவும்.  
 

(1) தற்கண்ட இலப்லத பசாடுக்கி (Click Check Box to proceed for payment) தர்வுப் 

பதட்டிில் பசாடுக்கவும் (✓ I have read and accepted the terms and conditions 

stated above) . 
 

(2) தின்ணர் proceed  அழுத்வும்.  
 

(3) SBIின் தம் பசலுத்தும் தக்கத்ிற்குச் பசன்ர Select Payment Categoryல் CAMPUS   

EDUCATION APPLICATION FEE ன்ந திாிின்கீழ் ாங்கள் தடிக்க ிரும்பும் தாடத்ல 

தர்ந்படுத்து (.கா.) எருங்கிலந் முதுகலனப் தாடப்திாிிற்கு PG 

தர்ந்படுக்கவும்) திந வுகலப ிப்தி தத்லச் பசலுத்வும்.   
 

(4)    தின்ணர் இசீல திிநக்கம் பசய்து லத்துக்பகாள்பவும். 
 

 இலி ிண்ப்தத்ல ிப்பும் முன்ணர் தலாண அலணத்து சான்நிழ்கலபயும் 

ின்ருடி (Scan) பசய்து pdf தகாப்புகபாகச் தசித்து லத்துக்பகாள்பவும். 

 இலி ிண்ப்தத்ல www.tamiluniversity.ac.inல் பசன்ர முழுலாக ிலநவு 

பசய்வும். 

 இலி ிண்ப்தத்ில் தகட்கும் இடத்ில் சான்நிழ்கலப pdfஆக திதற்நம் 

பசய்வும். 

 இலி ிண்ப்தத்ில் தகட்கும் இடங்கபில் கட்டம் பசலுத்ிற்காண ின் கலன 

pdfஆக திதற்நம் பசய்வும். 

 ிண்ப்தத்ல ிப்தி தின்ணர் சாிதார்க்கவும். 

 ிண்ப்தத்லச் சாிதார்த் தின்ணர், திதற்நம் (Submit Click பசய்து) பசய்வும். 

 திதற்நம் பசய் இரி ிண்ப்தத்ின் கலன தசித்து லத்துக்பகாள்பவும். 
 

ிண்ப்தத்ின்  கல் என்லந உாி இலப்புகளுடன் திாபர்(பதா.), ிழ்ப் 

தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர் -613010 ன்ந முகாிக்கு அஞ்சல் ிாக ிண்ப்திப்தற்காண 

இரி ாபிலிருந்து எருா கானத்ிற்குள் கிலடக்குார அனுப்தி லக்க தண்டும்.  

 தசர்க்லகக்கு ரும் பதாழுது 
 

1. திதற்நம் பசய் ிண்ப்தத்ின் கல் என்லநயும், 

2. தலாண சான்நிழ்கபின் 2 கல்கலபயும், 

3. அசல் சான்நிழ்கலபயும் பகாண்டு தண்டும். 

 

http://www.tamiluniversity.ac.in/
https://www.onlinesbi.com/%20sbicollect/%20icollect%20home.htm?%20%20corpID=873308
https://www.onlinesbi.com/%20sbicollect/%20icollect%20home.htm?%20%20corpID=873308
http://www.tamiluniversity.ac.in/
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 தற்குநித் தடிப்புகபில் தச ிரும்பும் ார்கள் ிண்ப்தங்கலப பாடர்புக் லகததசி 

ண் உட்தட அலணத்து ிங்கலபயும் முழுலாக ிலநவு பசய்து இரி ாளுக்கு முன்தாக 

இலிாகதா அஞ்சல் ிாகதா சர்ப்திக்க தண்டும்.  அஞ்சல் ி அனுப்புதார் 

ிண்ப்தத்துடன் கல்ித்குிச் சான்நிழ், சாிச் சான்நிழ், ாற்ரச் சான்நிழ் ற்ரம் திந 

சான்நிழ்கள் தனும் தலிருப்தின் அற்நின் எபிப்தட கலனச் பசாந்க் லகபாப்தம் இட்டு 

இலத்து அனுப்புல் தண்டும். க்காம் பகாண்டும் அசல் சான்நிழ்கலப ிண்ப்தத்துடன் 

இலத்ல் கூடாது. 

 

ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட திந ிரணத்ில் ங்கப்பதரம் தட்டங்கள் : 

 

. 

ண் 

ிரணத்ின் பதர் ற்ரம் 

பாடர்பு முகாி 

பாலனததசி 

ண்கள் 
தாடங்கள் ங்கப்பதரம் தட்டம் 

1. 
உனகத் ிாாய்ச்சி ிரணம், 

ி,பசன்லண – 600 113. 

044-22542992, 

22542781 

பாலனகலி 

22541436 

ிழ் 

1. எருங்கிலந் ந்ாண்டு 

முதுகலனத் ிழ் 

 

2. முதுகலனத் ிழ் 

 

  

இந்ிரணத்ில் தசர்ந்து தடிக்க ிரும்பும் ார்கள் ிண்ப்தங்கலப தற்கண்ட ிரணத்ிற்கு 

அனுப்த தண்டும். ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ால் லரக்கப்தட்டுள்ப கல்ித்குிகலபப் 

பதற்நிருத்ல் தண்டும். 
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கல்ிக்கட்ட ிம் 

. 

ண் 
கட்ட ிம் 

எருங்கிலந் 

முதுகலன தடிப்புகள் 

(ிழ், னார, 

ாடகம்) 

ரூ. 

முதுகலன 

தடிப்புகள்  

ரூ. 

முதுஅநிில் 

தடிப்புகள்   

ரூ. 

1. தசர்க்லகக் கட்டம் 100 100 100 

2. சிநப்புக் கட்டம் 500 500 500 

3. திற்ரக் கட்டம் 1500 

 தருக் கட்டம் 

2000 

தருக் கட்டம் 

2 000  

தருக் கட்டம் 

4. தம்தாட்டுக் கட்டம் 100 100 100 

5. நூனகக் கட்டம் 200 250 250 

6. கிப்பதாநிக் கட்டம் 200 200 200 

7. திற்சிக் கட்டம் 500 500 500 

8. தசாலணக்கூடக் கட்டம் -- -- 2000 

9. ிலபாட்டுப்ததாட்டி கட்டம் 100 100 100 

10. காப்புத்பாலக  500 500 500 

11. ாட்டு னப்தி, இலபஞர் னம், 

கலன ற்ரம் தண்தாடு 

100 100 100 

12. இலப / அலடாப அட்லட 100 150 150 

13. முன்ணாள் ார் சங்கம் 500 500 500 

14. உள்கட்டலப்பு சி 1000 1000 1000 

15. ார்கள் கூட்டுநவு ிி 50 50 50 

16. கூட்டுக் காப்பீடு 30 30 30 

17. திந தல்கலனக்ககப் தட்டங்கலப 

ற்தற்காண கட்டம் 

--- 200 200 

18. ிநன் தம்தாட்டுக் கட்டம் 500 500 500 

கூடுல் ரூ 5980 6780 8780 
 

தற்குநிப்திடப்தட்டுள்ப கல்ிக்கட்டங்கள் ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் ற்ரம் ிழ்ப் 

தல்கலனக்ககத்ால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட கல்ி ிரணங்கபில் திலும் ார்களுக்கும் 

பதாருந்தும். ிலநவு பசய்ப்தட்ட ிண்ப்தங்கலப அனுப்த தண்டி முகாி 
 

   திாபர் (பதா) 

   ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் 

   ஞ்சாவூர் - 613 010 
 

ிண்ப்தங்கள் ந்து தச தண்டி கலடசி ாள் : 

 எருங்கிலந் முதுகலனப் தட்டப் தடிப்புகளுக்கு                      :   20.07.2022 

 முதுகலன / முதுஅநிில் தடிப்புகளுக்கு                                    :   30.07.2022 

 முதுிலனப் தட்டம்   /  தட்டம்    / சான்நிழ் தடிப்புகளுக்கு  :   30.08.2022 

திாபர் (பதா) 


