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http://www.tamiluniversity.ac.in/
mailto:daretamiluniv@gmail.com
mailto:directordaretu@gmail.com
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ஆய்ில் ிலநஞர் தட்டம் ங்கப்தடும் துலநகள் 

.எண் துலந தசர்க்லகக்காண 

இடங்கள் 

கல்ித்குி 

1.  சிற்தம் 1 முதுகலன னாறு/நுண்கலன/பால்லில் 

2.  இலச 2 முதுகலன இலச/ தாட்டிம் 

3.  ஒலனச்சுடி 3 முதுகலன ிழ்/ னாறு 

4.  அாிலகபழுத்துச் சுடி 5 முதுகலனத் ிழ்/னாறு 

5.  கல்பட்டில் ற்றும் 

பால்லில் 

2 முதுகலன னாறு/னாறு ற்றும் 

பால்லில்/கல்பட்டில் ற்றும்  

6.  கடல்சார் னாறு ற்றும் 

கடல்சார் பால்லில் 

2 முதுகலன னாறு/ னாறு ற்றும் 

பால்லில்/ கல்பட்டில் ற்றும் 

பால்லில்/ தண்லட னாறு ற்றும் 

பால்லில் 

7.  அல்ாட்டுத் ிழ் கல்ி 6 முதுகலனத் ிழ் 

8.  பாிப்பதர்ப்பு 6 முதுகலன பாிபதர்ப்பு/ிழ்/ஆங்கினம்/ 

பாிில் 

9.  அகாிில் 7 முதுகலனத் ிழ்/பாிில் 

10.  சமூக அநிில் 3 முதுகலன சமூகப்தி 

11.  அநிில் ிழ் 5 முதுகலனத் ிழ் 

12.  கல்ிில் ற்றும் 

தனாண்லில் 

11 கல்ில் ிலநஞர்(M.Ed) 

13.  இனக்கிம் 10 முதுகலனத் ிழ் 

14.  பாிில் 3 முதுகலன பாிில்/ிழ் 

15.  பய்ில் 3 முதுகலனத் 

த்தும்(பய்ில்)/ிழ்/இந்ிப் 

தண்தாடு/தாகா 

16.  தங்குடி க்கள் ஆய்வு 

லம் 

1 முதுகலன பாிில்/ ாட்டுப்புநில் 

17.  ாட்டுப்புநில் 5 முதுகலனத் ிழ்/ப்தினக்கிம்/ஏதநம் ரு 

இந்ி பாிில் முதுகலனப்தட்டம்  

18.  இந்ி பாிகள் ற்றும் 

ப்தினக்கிப்தள்பி 

6 முதுகலனத் ிழ்/ப்தினக்கிம்/ஏதநம் ரு 

இந்ி பாிில் முதுகலனப்தட்டம் 
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19.  சித் ருத்தும் 5 முதுஅநிில்/சித் ருத்ம்/உிர் 

திில்/உிர் பாில் நுட்தில்/ 

ருந்ில்/ ருந்ாக்கில் பாடர்புலட 

திந அநிில் தாடங்கபில் ஏாபாரு 

முதுிலனப்தட்டம் 

20.  பால்னநிில் 3 ாில்/கிில்/ஏதணம் ரு 

முதுஅநிில் தட்டம் 

21.  பாில் ற்றும் ின 

அநிில் 

6 முதுஅநிில் ினத்ில்/புிில்/கடல் 

ினத்ில் ததிவு தனாண்ல/தன்தாட்டு 

ினத்ில் 

22.  கிப்பதாநி அநிில் 3 முதுிலனக் கிப்பதாநி அநிில்(M.Sc 

Computer Science) முதுிலனக் கிப்பதாநி 

தன்தாட்டில்(M.C.A) 

23.  சுற்றுச்சூல் ற்றும் மூலிலக 

அநிில் 

2 முதுஅநிில் சுற்றுச்சூல்/தபாண்ல 

அநிில்/ ண்ில்/ ின அநிில்/ உிர் 

அநிில்/ ினங்கில் 

24.  நூனகம் ற்றும் 

கனநிில் 

4 நூனக அநிிலில் முதுிலனப்தட்டம்(M.L.I.S) 

ிண்ப்தக் கட்டம் 

திாிவு ஆய்ில் ிலநஞர் 

பதாதுப் திாிவு 300 

ஆிிாிடர் / 

தங்குடிிணர் (சான்நிழ் 

இலக்கப்தட தண்டும்) 

150 

 

ிண்ப்திக்க ிரும்புதார் ிழ்ப் தல்கலனக்கக தாங்க் ஆப் இந்ிா கிலபில் உாி 

ிண்ப்தக் கட்டத்ல பசலுத்ி, கல்ிிலன ஆய்வு இக்ககத்ில் தடிாக ிண்ப்தத்லப் 

பதற்றுக்பகாள்பனாம். (அல்னது) www.tamiluniversity.ac.in என்நம் ிழ்ப் தல்கலனக்கக 

இலப முகாிில் ப்தட்டுள்ப இலப்பு (Link) ிாக திிநக்கம் பசய்து 

ிண்ப்தத்ல ிலநவு பசய்து கீழ்க்காணும் ிமுலநகலபப் தின்தற்நி இல ிாக 

ிண்ப்தக்கட்டத்ல பசலுத்னாம்.  
 

 ிழ்ப் தல்கலனக்கக இலத்ில் (www.tamiluniversity.ac.in) 

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=873308 ிாக பசலுத்ி 

அற்காண இசீல PDF ஆக தசித்து லத்துக்பகாள்பவும்.  

http://www.tamiluniversity.ac.in/
http://www.tamiluniversity.ac.in/
https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=873308
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(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 ஐ அழுத்வும்.  

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

EDUCATION APPLICATION FEE என்ந திாிின் கீழ் ாங்கள் தடிக்க ிரும்பும் தாடத்ல 

ஆய்ில் ிலநஞல  தர்ந்படுக்கவும்) திந வுகலப ிப்தி தத்லச் பசலுத்வும்.   

(அல்னது) 

ிலநவு பசய்ப்தட்ட  ிண்ப்தத்ிலண திாபர், ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், 

ஞ்சாவூர் என்ந பதாில் உாி ிண்ப்தக் கட்டத்ல ங்கி லதலனயுடன் 

தல்கலனக்ககத்ிற்கு அநப்தி லக்கனாம். 

 

ிண்ப்தத்ின்  கல் ன்லந உாி இலப்புகளுடன் இக்குர், கல்ிிலன ஆய்வு இக்ககம், 

ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர் 613010 என்ந முகாிக்கு அஞ்சல் ிாக ிண்ப்திப்தற்காண 

இறுி ாபிலிருந்து ருா கானத்ிற்குள் கிலடக்குாறு அநப்தி லக்க தண்டும்.  

 தசர்க்லகக்கு ரும் பதாழுது 

1. திதற்நம் பசய் ிண்ப்தத்ின் கல் ன்லநயும் 

2. தலாண சான்நிழ்கபின் 2 கல்கலபயும் 

3. அசல் சான்நிழ்கலபயும் பகாண்டு தண்டும். 

 தற்குநித் தடிப்புகபில் தச ிரும்பும் ார்கள் ிண்ப்தங்கலப பாடர்புக் லகததசி 

எண் ின்ணஞ்சல் முகாி உட்தட அலணத்து ிங்கலபயும் முழுலாக ிலநவு பசய்து இறுி 

ாளுக்கு முன்தாக அஞ்சல் ிாக சர்ப்திக்க தண்டும்.  அஞ்சல் ி அநப்புதார் 

ிண்ப்தத்துடன் கல்ித்குிச் சான்நிழ், சாிச் சான்நிழ், ாற்றுச் சான்நிழ் ற்றும் திந 

சான்நிழ்கள் ஏதநம் தலிருப்தின் அற்நின் பிப்தட கலனச் பசாந்க் லகபாப்தம் இட்டு 

இலத்து அநப்புல் தண்டும். எக்காம் பகாண்டும் அசல் சான்நிழ்கலப ிண்ப்தத்துடன் 

இலத்ல் கூடாது. 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட கீழ்க்காணும் ிறுணத்ில் ங்கப்பதறும் 

தட்டங்கள் 

. 

எண் 

ிறுணத்ின் பதர் ற்றும் 

பாடர்பு முகாி 

பாலனததசி 

எண்கள் 

ங்கப்பதறும் 

தட்டம் 

1. 
உனகத்ிாாய்ச்சி ிறுணம், 

ி,பசன்லண – 600 113. 

044-22542992, 

22542781 

பாலனகலி 

22541436 

ஆய்ில் 

ிலநஞர் 

 இந்ிறுணத்ில் தசர்ந்து தடிக்க ிரும்பும் ார்கள் ிண்ப்தங்கலப தற்கண்ட 

ிறுணத்ிற்கு அநப்த தண்டும். ிழ்ப் தல்கலனக்ககத்ால் லறுக்கப்தட்டுள்ப கல்ித் 

குிகலபப் பதற்நிருத்ல் தண்டும். 

கல்ிக்கட்ட ிம் 

.எண் கட்ட ிம் 

ஆய்ில் ிலநஞர் 

கலன அநிில் 

1. தசர்க்லகக் கட்டம் 300 300 

2. சிநப்புக் கட்டம் 300 300 

3. திற்றுக் கட்டம் 2000 2000 

4. நூனகக் கட்டம் 300 300 

5. கிப்பதாநிக் கட்டம் 150 150 

6. ிலபாட்டுப்ததாட்டி 100 100 

7. காப்புத்பாலக (ிரும்தப் பதநத்க்கது) 500 500 

8. நூனகக் காப்புத்பாலக (ிரும்தப் பதநத்க்கது) 500 500 

9. ாட்டு னப்தி, இலபஞர் னம், கலன ற்றும் 

தண்தாடு 

  

10. தசாலணக்கூடக் கட்டம் - - 

11. இலப / அலடாப அட்லட 150 150 

12. திந தல்கலனக்ககப் தட்டங்கலப ஏற்தற்காண 

கட்டம் 

200 200 

13. இந்ிாின்  திந ாினப் தல்கலனக்ககப் 

தட்டங்கலப ஏற்தற்காண கட்டம் 

1000 1000 

14. பபிாட்டுப்  தல்கலனக்ககப் தட்டங்கலப 

ஏற்தற்காண கட்டம் 

5000 5000 

15. முன்ணாள் ார் சங்கம் 200 200 

16. பபிாட்டு ார்களுக்காண தசர்க்லகக் 

கட்டம் 

15000 15000 



6 
 

 

தற்குநிப்திடப்தட்டுள்ப கல்ிக்கட்டங்கள் ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் ற்றும் ிழ்ப் 

தல்கலனக்ககத்ால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட கல்ி ிறுணங்கபில் திலும் ார்களுக்கும் பதாருந்தும். 

ிலநவு பசய்ப்தட்ட ிண்ப்தங்கலப அநப்த தண்டி முகாி 

   இக்குர்  

   கல்ிிலன ஆய்வு இக்ககம் 

   ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் 

   ஞ்சாவூர் - 613 010. 

ஆய்ில் ிலநஞர்ப் தடிப்புகளுக்கு ிண்ப்திக்க  இறுி ாள்:  20.08.2022  

திாபர் (பதா) 

 

 


