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1. ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் 

ிழ் பாி, தண்தாடு, னார, கலன, அநிில் ஆகிற்லந ஆய்வு பசய்யும் 

ஒர் உாய்வு லாக1981ஆம் ஆண்டு பசப்ம்தர் ிங்கள் 15ஆம் ாள் 

பாடங்கப்பதற்நது ிழ்ப் தல்கலனக்ககம். ஞ்லச-ிருச்சி தசி படுஞ்சாலனில் 

ஞ்சாவூர் புி ததருந்து ிலனத்ிலிருந்து 2 கி.ீ. பாலனில், ாட்ட ஆட்சிர் 

அலுனகத்ிற்கு அருகில் இற்லக பம் சூழ்ந் எில் ிகு ினப்தப்தில் அலந்துள்பது. 

தல்கலனக்கக ல்லகக் குழுின் (UGC) B+ ப்புள்பி பதற்ந இப்தல்கலனக்ககம் ஐந்து 

புனங்கபில் இருதத்ார துலநகளுடன் இங்கி ருகின்நது.  

    

2. சிநப்புகள் ற்ரம் சிகள் 

 பன்ணிந்ிாின் ிகப்பதாி ஆய்வு நூனகம் 

 சிநந் கல்ிாபர்கபால் திற்ரிக்கப்தடுல் 

 ார்கள் தன்தடுத் இலப சி  

 தலன ாய்ப்பு ிகாட்டி லம் 

 ஆய்வுக்கூட சி 

 இருதானருக்காண ணித்ணி ிடுி சி 

 தட்டில்/தங்குடி இணத்ர், ிகவும் திற்தடுத்ப்தட்ட/திற்தடுத்ப்தட்ட  

ார்களுக்காண த்ி, ாின அசுகபின் கல்ி உித்பாலக 

 தல்கலனக்கக ல்லகக் குழுால் ங்கப்தடும் தசித் குித்தர்வு / ாினத் 

குித் தர்ிற்காண இனசப் திற்சி (NET/SET/CSIR/ICHR) 

 ததாட்டித் தர்வுக்காண திற்சிகள் 

 தம்தடுத்ப்தட்ட உடற்திற்சிக்கூடம், ம் ாய்ந் ிலபாட்டு லாணம் 
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3. முலணர் தட்டச் தசர்க்லக தடிிலனகள் 

தசர்க்லக அநிிப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TURCET தர்ச்சி 

ிிினக்கு: NET/SET/JRF/GATE குி பதற்நர்களுக்கும், /ICCR   ல்லக பதற்ந அனக 

ார்களுக்கும் முலணர் தட்ட பதாது நுலவுத் தர்ிலிருந்து ிிினக்கு உண்டு. 

 
 

 
   தர்கால்  

   ார் தசர்க்லக 
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4. முலணர்   தட்டம்   ங்கும்   துலநகள்,  ஏற்தபிக்கப்தட்ட   

    ஆய்வு லங்கள், ிிடங்கள் 

ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ின் துலநகபிலும், ஏற்தபிக்கப்பதற்ந ஆய்வு 

லங்கபிலும்  முழுத/தகுித முலணர் தட்டப் தடிப்திற்கு 2022-2023இல் 

கீழ்க்கண்டார ிிடங்கள் உள்பண. ிிடங்கள் உள்ப துலநகளுக்கு ட்டுத 

ிண்ப்திக்க இலும்.   

. 

எண் 
துலந 

தசர்க்லகக்காண இடங்கள் 

(ஒிிடங்கள்) • 

1. சிற்தத்துலந 0 

2. இலசத்துலந 0 

3. ாடகத்துலந 0 

4. ஒலனச்சுடித்துலந 4  

5. அாி லகபழுத்துச்சுடித்துலந 3 

6. கல்பட்டில் ற்ரம் பால்லில் துலந 0 

7. கடல்சார் னார ற்ரம் கடல்சார் பால்லில் 4 

8. அல்ாட்டுத்ிழ்க்கல்ித்துலந 3 

9. பாிபதர்ப்புத்துலந 3 

10. அகாிில் துலந 3 

11. சமூக அநிில் துலந 2 

12. அநிில் ிழ் ற்ரம் ிழ் பர்ச்சித்துலந 1 

13. கல்ிில் ற்ரம் தனாண்லில் துலந 9 

14. இனக்கித் துலந 6 

15. பாிில் துலந 2 

16. பய்ில் துலந 4 

17. தங்குடி க்கள் ஆய்வு லம் 2 

18. ாட்டுப்புநில் துலந 1 

19. இந்ி பாிகள் ற்ரம் ப்தினக்கிப்தள்பி 3 

20. சித் ருத்துத்துலந 0 

21. கிப்பதாநி அநிில் துலந 6 

22. பாில் ற்ரம் ின அநிில் துலந 0 

23. பால்னநிில் துலந 4 

24. கட்டடக்கலனத்துலந 0 

25. சுற்ரச்சூல் ற்ரம் மூலிலக அநிில் துலந 2 

26. நூனகம் ற்ரம் கல் அநிில் துலந 2 

 கூடுல் 64 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ால் ஏற்தபிக்கப்தட்ட திந ஆய்வு லங்கள். 

. 

எண் 

ிரணத்ின் பதர் ற்ரம் 

பாடர்பு முகாி 
பாலனததசி எண்கள் ிிடங்கள்• 

1. 
உனகத்ிாாய்ச்சி ிரணம், 

ி,பசன்லண – 600 113. 

044-22542992, 

22542781 

பாலனகலி 22541436 

14 

2. 

புதுல பாிில் தண்தாட்டு 

ஆாய்ச்சி ிரணம் 

புதுச்தசாி – 605 008 

0413-225587, 2255817            0 

 தசர்க்லகின் ததாது ஆய்தடு சர்ப்தித்லின் அடிப்தலடில் ிிடங்கபின் எண்ிக்லகில் 

ாற்நம் ஏற்தடனாம் 

5. கல்ித்குி & திந ிிமுலநகள் 

 உர்கல்ித் துலந ற்ரம் தல்கலனக்கக ல்லகக்குழு ிிகபின்தடி அங்கீகாிக்கப்தட்ட 

கல்ி ிரணத்ில் 10+2+3+2 கல்ிப் தடிிலனகபில் தடித்ாக இருத்ல் தண்டும். 

 முதுிலனில் 55% (ிழுக்காடு) ிப்பதண்கள் அல்னது அற்கு இலாண ம் (grade) 

பதற்நிருத்ல் தண்டும். தட்டில் / தங்குடி இணத்ர் / ிகவும் திற்தடுத்ப்தட்தடார் / 

ாற்ரத் ிநணாபிகள் ஆகி திாிிணர்கள் தல்கலனக்கக ல்லகக்குழு 

ிிமுலநகபின்தடி முதுிலனப் தட்டப்தடிப்தில் குலநந்து 50% (ிழுக்காடு) ிப்பதண் 

பதற்நிருத்ல் தண்டும் (சான்பநாப்தம் பதற்ந உாி சாிச்சான்நிழ்  இலத்ல் 

தண்டும்). 

 சித்ருத்தும் ததான்ந தடிப்புகபில் அங்கீகாிக்கப்தட்ட கல்ி ிரணத்ில் 10+2+5+3 

கல்ிப் தடிிலனகபில் தடித்ாக இருத்ல் தண்டும். 

 தசர்க்லகக்கு TURCET நுலவுத் தர்ில் தசர்க்லக பதற்நிருக்கதண்டும். 

NET/SET/SLET/JRF/GATE குி பதற்நர்களுக்கும், ICCR   ல்லக பதற்ந அனக 

ார்களுக்கும் முலணர் தட்ட TURCET பதாது நுலவுத் தர்ிலிருந்து ிிினக்கு 

உண்டு. 

 தகுி த முலணர் தட்டச் தசர்க்லகக்கு உாி தி அநதம் பதற்நிருக்கதண்டும். 

NOC லடின்லச் சான்நிழ் இலக்கதண்டும். முலணர் தட்ட ிிமுலநகள் -2022 

ஐக் காண்க. 

 முலணர் தட்டம் திவு பசய்ற்காண து ம்பு 60 ஆண்டுகள் ஆகும். 

 தலும் ிங்களுக்கு, ிழ்ப் தல்கலனக்கக இல பத்ில் அபிக்கப்தட்டுள்ப 2022 

க்காண முலணர் தட்ட ிிமுலநகலபக் காண்க.   
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6. முலணர் தட்டச் தசர்க்லகக்கு ிண்ப்தித்ல் 

முலணர் தட்டச் தசர்க்லகக்குத் ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ில் கடந் 28.02.2021 அன்ர 

லடபதற்ந TURCET நுலவுத் தர்ில் தர்ச்சி பதற்நர்கள் ற்ரம்  UGC-NET/ JRF/ 

SET/SLET/GATE குி பதற்நர்களும், ICCR, திந ல்லக பதற்ந அனக ார்களும் 

ற்ததாது ிண்ப்திக்கனாம். 

 தசர்க்லகக்கு இலி ட்டுத ிண்ப்திக்க இலும். 

 தசர்க்லகக்கு ிண்ப்திக்கும் முன்ணர் ிழ்ப் தல்கலனக்கக இல பத்ில் 

(www.tamiluniversity.ac.in) உள்ப முலணர் தட்ட ிிமுலநகலப (Ph.D Regulations)  

ன்கு தடிக்கவும். 

 நுலவுத் தர்ில் தர்ச்சிபதற்ந ார்களும், UGC-NET/ JRF/ SET/SLET/GATE குி 

பதற்நர்களும், அனக ார்களும் இல ி முலணர் தட்டச் தசர்க்லகக்கு 

ிண்ப்தித்து தலாண சான்நிழ்கபின் ின்ணணகல்கலபப் திதற்நம் 

பசய்தண்டும்.  

 ிழ்ப் தல்கலனக்கக இல பத்ில் பசன்ர முலணர் தட்டச் தசர்க்லக என்ந 

இலப்லதச் பசாடுக்கி ிண்ப்திக்கனாம்.  

 UGC-NET/ JRF//GATE/ SET/ குி பதற்நர்களும், அனக ார்களும் ிழ்ப் 

தல்கலனக்கக இலபத்ில் புிாகப் திவு பசய்து தசர்க்லகக்கு 

ிண்ப்திக்கனாம்.  

 ிண்ப்தத்ல இல ிாக ிலநவு பசய் தின்ணர், ிண்ப்தத்ின்  இரு 

கல்கலன உாி சான்நிழ்கபின் இலப்புகளுடன் (இரு கல்கள்)  இக்குர், 

கல்ிிலன ஆய்வு இக்ககம், ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர் 613010 என்ந 

முகாிக்கு அநப்தி லக்க தண்டும். 

7. தர்கால் 
 முலணர் தட்டச் தசர்க்லகக்கு ிண்ப்தித்ர்கபில் குிாணர்கள் தர்காலுக்கு 

அலக்கப்தடுர். 

 UGC - JRF/GATE குி பதற்நர்களுக்கு தர்காலில் முன்நாில அபிக்கப்பதரம் 

 NET/SET குிபதற்நர்கள் TURCET குிபதற்நர்களுக்கு இலாகக் கருப்தடுர்.  

 தர்காலுக்கு 1:5 என்ந ிகித்ில் (அாது 1 இடத்ிற்கு 5 ார்கள்)  ார்கள் 

அலக்கப்தடுர். 

 தர்கால் ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் ற்ரம் உனகத் ிாாய்ச்சி ிரணம், பசன்லண 

ஆகி இரு இடங்கபில் லடபதரம்.  

  தர்காலுக்கு ருதர்கள் ங்கபது முலணர் தட்ட ஆய்வு குநித்து 1000 பசாற்களுக்கு 

ிகால் ஆய்வு லலக் (4   கல்கள்) பகாண்டு தண்டும். 

 தர்காலுக்கு ரும்ததாது அலணத்து அசல் சான்நிழ்கலபயும், அற்குாி  

ன்பணாப்திட்ட (Self attested) கல்கலபயும் பகாண்டு தண்டும். 

 தகுி த ிண்ப்தார்கள் NOC சான்நிழ் பகாண்டு  தண்டும்   
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8. ிண்ப்தக் கட்டம் 
 

பதாதுப் திாிவு ரூ.1000 

ஆிிாிடர் /தங்குடிிணர் (சான்நிழ் இலக்கப்தட தண்டும்) ரூ. 500 

 

தசர்க்லகக்கு ிண்ப்திக்க இரி ாள்:     20.07.2022 
 
 
9. ிண்ப்திக்கும் முலந 

முலணர் தட்டச் தசர்க்லகக்கு ிண்ப்திக்க ிரும்புதார் 

www.tamiluniversity.ac.in என்நம் ிழ்ப் தல்கலனக்கக இலப முகாிில் 

ப்தட்டுள்ப இலப்பு (Link) ிாக ிண்ப்தத்ல ிப்தி இல ிாகத 

சர்ப்திக்கனாம். ார்கள்  இலபத்ில் திவு பசய்து, தசர்க்லக ிண்ப்தத்ல 

ிப்தனாம். ிண்ப்தக் கட்டங்கள் இலி பசலுத்ப்பதந தண்டும். ிலநவு 

பசய் ிண்ப்தத்ிலண திிநக்கம் பசய்து  ிண்ப்தம், சான்ரகபின் இரு 

கல்களுடன் இக்குர், கல்ிிலன ஆய்வு இக்ககம், ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர் 

613010 என்ந முகாிக்கு அநப்தி லக்க தண்டும். ிண்ப்தக் கட்டங்கள் 

ரனாக தர கக்கில் பசலுத்ப்தட்டாதனா, இண்டு முலந பசலுத்ிணாதனா ீப 

ங்கப்தட ாட்டாது.   

 

  

10 தர்காலுக்கு ரும்பதாழுது பகாண்டு தண்டி ஆங்கள்: 

1. திதற்நம் பசய் ிண்ப்தத்ின் கல் 

2. தலாண சான்நிழ்கபின் 2 கல்கள் 

3. அசல் சான்நிழ்கள் 

4. இரு கடவுச்சீட்டு அபினாண புலகப்தடங்கள் 
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11. முலணர் தட்டச் தசர்க்லக பாடர்தாண கட்ட 

ிங்கள் 
 

.எண் 
கட்ட ிம் 

Fees 

Full Time            Part Time 

கலன 
Arts  

அநிில் 
Science  

கலன  
Arts 

அநிில் 
Science 

1 ிண்ப்தக் கட்டம் Application Fee  1000 1000 1000 1000 

2 தசர்க்லகக் கட்டம் Admission Fee  1000 1000 1000 1000 

3 
கல்ிக் கட்டம் (ஆண்படான்ரக்கு) 

Academic Fee - annual 10000 10000 10000 10000 

4 சிநப்புக் கட்டம் Special Fee 4000 4000 4000 4000 

5 நூனகக் கட்டம்  Library Deposit   2000 2000 2000 2000 

6 

தசாலணக்கூடக் கட்டம்  Lab Fee – 

annual 0 2500 0 2500 

7 ிலபாட்டுக் கட்டம் Sports Fee 200 200 200 200 

8 திவுக் கட்டம்  Registration Fee 2000 2000 2000 2000 

9 லப்புத் பாலக Caution Deposit  2000 3000 2000 3000 

10 Infrastructure Fees   500 500 500 500 

11 

ார் கூட்டுநவு ிி Student 

Cooperative Fee 100 100 100 100 

12 Group Insurance   50 50 50 50 

13 

முன்ணாள் ார் சங்க ிி Alumni 

Association Fee  1000 1000 1000 1000 

14 அஞ்சல் பசனிணம்  Postal Charges 1000 1000 1000 1000 

15 

ஆய்வு ஆதனாசலணக் குழு 

(ஆண்படான்ரக்கு)  (RAC Fee)  - annual 6000 6000 6000 6000 

16 இலக் கட்டம்  Internet Fee 1000 1000 1000 1000 

17 பாக தர்கால் Campus Interview Fee  300 300 300 300 

18 அலடாப அட்லட  ID card Fee 150 150 150 150 

19 

தகுித ஆய்ாபர்களுக்கு ட்டும்  

Part Time Fee   0  0 10000 10000 

Total கூடுல்  32300 35800 42300 

 

45800 

20 

திந தல்கலனக்ககப் தட்டங்கலப 

ஏற்தற்காண கட்டம்  

Recognition Fee for Other University 1000 1000 1000 1000 



10 
 

Degree 

திந ாினத்ிலுள்ப தல்கலனக்ககப் 

தட்டங்கலப ஏற்தற்காண கட்டம்  

Recognition Fee for Other State University 

Degrees 5000 5000 5000 5000 

பபிாடுகபில் உள்ப தல்கலனக்ககப் 

தட்டங்கலப ஏற்தற்காண கட்டம் 

Recognition Fee for Foreign University 

Degree  10000 10000 10000 10000 

21 

பபிாட்டு ார்களுக்காண 

கல்ிக்கட்டம் (ஆண்படான்ரக்கு) 

Fee for Foreigners  Annual  0 0 0 60000 

22 

பபிாட்டு ார்களுக்கு RAC 

டத்துற்காண கட்டம் 

(ஆண்படான்ரக்கு) 

RAC for Foreign Students  Annual  

   

10000 

தற்குநிப்திடப்தட்டுள்ப கல்ிக்கட்டங்கள் ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் ற்ரம் ிழ்ப் 

தல்கலனக்ககத்ால் ஏற்தபிக்கப்தட்ட ஆய்வு லங்கபில் திலும் ார்களுக்கும் பதாருந்தும். 

 

ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர் 

 தின்ணிலப்பு 1முலணர் தட்டப் தாடங்களும் குிகளும் 

துலநின் 

பதர் 

 

1 

முலணர் தட்டப் தடிப்பு 

 

 

 

2 

முலணர் தட்டப் தடிப்தில் 

தசர்ற்காண ிண்ப்தத்ாாின் 

முதுகலன/முதுஅநிில் தாடத் 

குிகள்  

3 

சிற்தத்துலந 

 

1.னார - HISTORY 

2.னார -நுண்கலன 

History - Fine Arts 

3. கலனனார - Art History 

4.Fine Arts - நுண்கலன 

5.HISTORY-Sculpture  

னார - சிற்தம் 

முதுகலன னார –  M.A. History 

முதுகலன நுண்கலன 

M.A. Fine Arts (Sculpture and Paintings) 

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

இலசத்துலந 

1.இலச - Music  

2.தாட்டிம் - 

Bharathanatiyam 

முதுகலன இலச  

M.A -M.F.A.(Music), M.P.A(Music) 

முதுகலன தாட்டிம் 

M.A., M.F.A. Bharathanatiyam, M.P.A. 

(Bharathanatiyam)  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள்   

ாடகத்துலந ாடகம்  

முதுகலன  ாடகம்   ,நுண்கலன  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 
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ஒலனச் சுடித்துலந 

1.ிழ் - Tamil 

2.ிழ் - சுடிில் 

Tamil -Manuscriptology 

முதுகலனத் ிழ் –  M.A. Tamil   

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

 

1.னார - History 

2.னார - சுடிில் 

History - Manuscriptology 

முதுகலன னார –  

M.A. History  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

 

அாி லகபழுத்துச் 

சுடித்துலந 
1.ிழ் - Tamil 

முதுகலனத் ிழ் - M.A. Tamil  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

 

கல்பட்டில் ற்ரம் 

பால்லில் துலந 

1.னார - History 

2.னார - கல்பட்டில் 

History-Epigraphy 

முதுகலன னார –  M.A History   

முதுகலன னார ற்ரம் பால்லில் - 

M.A. History & Archaeology 

முதுகலனப் தண்லட னார ற்ரம் 

பால்லில் –  

M.A. Ancient History & Archaeology  

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

 

 

கடல்சார் னார ற்ரம் 

கடல்சார் பால்லில் துலந 

1.பால்லில் - Archaeology 

2.னார – History 

3. கடல்சார் பால்லில் Marine 

Archaeology 

முதுகலன பால்லில் 

M.A. Archaeology 

முதுகலன னார - M.A. History 

முதுகலன னார ற்ரம் பால்லில் 

–  

M.A. History&Archaeology 

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

அல்ாட்டுத் ிழ்க்கல்ித் 

துலந 
1.ிழ் - Tamil 

முதுகலனத் ிழ் - M.A. Tamil  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

பாிபதர்ப்புத் துலந 

1.ிழ் - Tamil  

முதுகலனத் ிழ் - M.A. Tamil  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

2.பாிபதர்ப்தில் – 

Translation 

முதுகலனத் ிழ் - M.A. Tamil 

முதுகலன ஆங்கினம் –  

M.A. English  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

3.ஆங்கினம் - English 

முதுகலன ஆங்கினம் –  

M.A. English  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

4. பாிில் - Linguistics 

முதுகலன பாிில் 

M.A. Linguistics  

முதுகலனத் ிழ் - M.A. Tamil 

முதுகலன ஆங்கினம் –  

M.A. English  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

அகாிில் துலந 

1.ிழ் - Tamil  

2.அகாிில் – Lexicography 

3. பாிில் - Linguistics 

முதுகலனத் ிழ், முதுகலன 

பாிில் - M.A.Tamil,  

M.A. Linguistics  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 
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சமூகஅநிில் துலந 
1.சமூகப்தி - Social Work  

 

முதுிலனச் சமூகப்தி - M.A.Social 

Work 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

அநிில்ிழ் ற்ரம் ிழ் 

பர்ச்சித்துலந 
1.ிழ் - limaT 

முதுகலனத் ிழ் - M.A. Tamil ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

கல்ிில் ற்ரம் 

தனாண்லில் துலந 
1.கல்ிில் - Education 

கல்ிில் ிலநஞர் –  

M.Ed. Education  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

இனக்கித் துலந 1.ிழ் - Tamil 
முதுகலனத் ிழ்  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

பாிில் துலந 

1.பாிில் - Linguistics  

2. ஆங்கினம் – English ? 

முதுகலன பாிில்,  

M.A.  scitsiugniL   

முதுகலன ஆங்கினம்-  M .A. English   

முதுகலனத் ிழ் -  M .A. Tamil   

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

2.ஆங்கினம் - English 

முதுகலன ஆங்கினம் -  M.A. English   

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

 

பய்ில் துலந 

1.பய்ில் - Philosophy  

2.தகாில் ிருாகம் - Temple 

Management 

3. தாகா - Yoga 

4.தண்தாடு – Culture 

5. சம் - Religion 

முதுகலன பய்ில், இந்ிப் 

தண்தாடு, தாகா, சம் சார்ந் 

தடிப்புகள் 

PG in Philosophy, Indian Culture, Yoga 

& Religious Studies   ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

தங்குடி க்கள் ஆய்வு லம் 
1.பாிில் - Linguistics  

2.ாநடில் – Anthropology  

முதுகலன பாிில், முதுகலன 

ாநடில் 

M.A Linguistics,   

M.A Anthropology  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

ாட்டுப்புநில் துலந 

1.ிழ் - Tamil 

முதுகலனத் ிழ் - MA Tamil  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள்   

2.ாட்டுப்புநில் – Folklore 

முதுகலன ாட்டுப்புநில் - MA 

Folklore  ற்ரம் பாடர்புலட 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

இந்ி பாிகள் ற்ரம் 

ப்தினக்கிப் தள்பி 

1.ிழ் - Tamil 

முதுகலனத் ிழ் - MA Tamil  ற்ரம் 

பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

1.ப்தினக்கிம் - Comparative 

Literature 

முதுகலனத் ிழ், ஏாது ரு இந்ி 

பாிில் முதுகலனப் தட்டம்  

MA Tamil, PG in any Indian Language  

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள்   

சித்ருத்துத் துலந 

1.சித்ருத்தும் - Siddha 

Medicine 

2.உிர்த் பாில்நுட்தில் 

Biotechnology 

எம்.டி (சித்ா), சித்ருத்தும், ருந்து 

அநிில் 

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் M.D. Siddha, 
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3.உிர்திில் - 

Biochemistry  

4.நுண்ணுிாில் - Microbiology 

5.ாில் - Botany 

6.திில் - Chemistry 

7.ருத்துத்ாில்  

Medicinal Botany 

8.ருந்துஅநிில் 

Pharmaceutical Sciences 

Masters of Pharmacheutical Sciences, 

and related and equivalent subjects 

பாில் ற்ரம் ினஅநிில் 

துலந 

1.ினத்ில் - Geology 

2.தன்தாட்டு ினத்ில் - 

Applied Geology 

3. ினஅநிில் - Earth Science 

4.பாலனயுர்ில் - Remote 

Sensing 

5.புிில் - Geography 

6.புிசார்கலில் – 

Geoinformatics 

 முது அநிில் – ினத்ில் , 

ற்ரம் பாடர்புலட இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் PG in Geology, 

Earth Sciences,  and related and 

equivalent subjects 

பால்னநிில் துலந 

1.Botany - ாில் 

2. உிர்த் பாில்நுட்தில் - 

Biotechnology 

3.தட்டு பர்ப்பு - Sericulture 

4.ணில் – Forestry 

முது அநிில் - ாில்,  

பாடர்புலட, இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள்  

PG in Botany,  and related and 

equivalent subjects 

1. கிம் - Mathematics 

முது அநிில் கிம்  பாடர்புலட, 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் - 

PG in Mathematics  

கட்டடக்கலனத் துலந கட்டடக்கலன - 

கிப்பதாநி அநிில்துலந 
1.கிப்பதாநிஅநிில் 

Computer Science 

M.Sc., Computer Science / Information 

Technology / M.C.A  

முதுிலனக் கிப்பதாநி அநிில் ,

கல் பாில்நுட்தில் ,முதுிலனக் 

கிணிப் தன்தாட்டில்   

சுற்ரச்சூல் ற்ரம் மூலிலக 

அநிில் துலந 

1.சுற்ரச்சூல்அநிில் 

Environmental Science 

2.சுற்ரச்சூல்- உிர்த் 

பாில்நுட்தில் 

Environmental Biotechnology 

3.சுற்ரச்சூல் நுண்ணுிாில் 

Environmental Microbiology 

4.நுண்ணுிாில் - Microbiology 

5.உிர்த் பாில்நுட்தில் -  

Bio-technology 

6. சுற்ரச்சூல் தனாண்ல 

 Environmental Management 

முதுிலனச் சுற்ரச்சூல் அநிில் ,

உிர் அநிில் ற்ரம் பாடர்புலட, 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

PG in Environmental Sciences, related 

and equivalent subjects 

நூனகம் ற்ரம் கல் 

அநிில் துலந  

1.நூனகம் ற்ரம் 

கல் அநிில் 

Library and information Science 

முதுிலன நூனகம் ற்ரம் கல் 

அநிில்  ற்ரம் பாடர்புலட, 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

 

PG in Library and information Science 

and related and equivalent subjects 
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உனகத்ிழ் ஆாய்ச்சி 

ிரணம், பசன்லண 

1.ிழ் – Tamil முதுகலனத் ிழ் - MA Tamil 

2. பாிில் -  scitsiugniL  

முதுகலனத் ிழ், முதுகலன 

பாிில்  ற்ரம் பாடர்புலட, 

இலாகக் கருப்தடும் தாடங்கள் 

MA Tamil, M.A.  scitsiugniL  and related 

and equivalent subjects   

3. ாட்டுப்புநில் – Folklore 

முதுகலன ாட்டுப்புநில்   ற்ரம் 

பாடர்புலட, இலாகக் 

கருப்தடும் தாடங்கள் 

M.A. Folklore   and related and 

equivalent subjects 

புதுச்தசாி பாிில் 

தண்தாட்டு ஆாய்ச்சி ிரணம் 
- - 


