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(ஐ�தா�� ஒ�	கிைண�த தமி� ��கைல� ப�ட�ப���  
(Five-Year Integrated P.G. M.A. Tamil), தமி� ��கைல ப�ட� (M.A. Tamil), தமி� 
ஆ�விய� நிைறஞ" (M.Phil.,))    

விதி�ைறக�விதி�ைறக�விதி�ைறக�விதி�ைறக�    

ஐ�தா��ஐ�தா��ஐ�தா��ஐ�தா��    ஒ�	கிைண�தஒ�	கிைண�தஒ�	கிைண�தஒ�	கிைண�த    ��கைல��கைல��கைல��கைல    ((((Fiver Years Integrated P.G.)    
�  ப�ளி� க�வி	
ைறயினா� அ�கீகாி�க�ப�ட க�வி நி�வன	தி� 10+2 

க�வி� ப�நிைலகளி� ேத��சி ெப றி!�க ேவ"#$. ெமாழி� பாடமாக	 
தமி' ப�	தி!�க ேவ"#$. 

தமி�தமி�தமி�தமி�    ��கைல��கைல��கைல��கைல    ((((M.A. Tamil))))    
� உய�க�வி	 
ைற ம �$ ப�கைல�கழக ந�ைக�)* விதிகளி+ப� 

அ�கீகாி�க�ப�ட க�வி நி�வன	தி� 10+2+3 க�வி� ப�நிைலகளி� ேத��சி 
ெப றி!�க ேவ"#$. 

இள�கைல/இளமறிவிய� ப��-களி� ெமாழி� பாடமாக	 தமி' ப�தி!�க 
ேவ"#$. 

�  இளநிைல� ப��பி� ஐ/தா$ ப!வ	தி� ேத��சி ெப �, ஆறா$ ப!வ 
1�2க3�காக� கா	தி!�)$ மாணவ�க� வி"ண�ப$ ெச5யலா$. ஒ�# 
ெமா	த ேத��சி மதி�ெப" ப��ய� அளி	த பி+னேர ேச��ைக உ�தி 
ெச5ய�ப#$. 

ஆ�விய�ஆ�விய�ஆ�விய�ஆ�விய�    நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�    
�  1
நிைலயி� 55% (வி*�கா#) மதி�ெப"க� அ�ல
 அத ) இைணயான 

தர$ (grade) ெப றி!	த� ேவ"#$. ப��ய�/பழ�)� இன	தவ�/மிக2$ 
பி ப#	த�ப�ேடா� (Non-creamy layer / மா �	 திறனாளிக� ஆகிய 
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பிாிவின!�)� ப�கைல�கழக மானிய�)* விதி1ைறகளி+ப� வில�) 
உ"#. இ�பிாிவின� 1
நிைல� ப�ட�ப��பி� )ைற/த
 50% (வி*�கா#) 
மதி�ெப" ெப றி!	த� ேவ"#$. (சா+ெறா�ப$ ெப ற உாிய 
சாதி�சா+றித' இைண	த� ேவ"#$). 

�  1
நிைல� ப�ட�ப��பி� 8+றா$ ப!வ	தி� ேத��சி ெப � நா+கா$ 
ப!வ 1�2க3�காக� கா	தி!�)$ மாணவ�க� வி"ண�ப$ ெச5யலா$. 
ஒ�# ெமா	த மதி�ெப" ப��ய� அளி	த பி+ன� ேச��ைக உ�தி 
ெச5ய�ப#$. 

� உய�க�வி	 
ைற ம �$ ப�கைல�கழக ந�ைக�)* விதிகளி+ப� 
அ�கீகாி�க�ப�ட க�வி நி�வன	தி� 10+2+3+2 க�வி� ப�நிைலகளி� 
ப�	தவராக இ!	த� ேவ"#$. 

� சி	தம!	
வ$ ேபா+ற ப��-களி� அ�கீகாி�க�ப�ட க�வி நி�வன	தி� 
10+2+5+3 எ+ற க�வி� ப�நிைலகளி� ப�	தவராக இ!	த� ேவ"#$. 

�  :ைழ2	 ேத�வி+ த)தி அ��பைடயி;$ தமிழக அர< அறிவி	
�ள 
இனவாாி� <ழ சி அ��பைடயி;$ ேச��ைக நைடெப�$. :ைழ2	 ேத�வி� 
ெப ற மதி�ெப"க�, இளநிைல/1
நிைல� ப��-களி� ெப ற 
மதி�ெப"க� அ��பைடயி;$ ப�கைல�கழக ந�ைக� )*வி+ (UGC) 
விதி1ைறகளி+ப� 
ைறயி;�ள இட�கைள� ெபா�	
 மாணவ�க� 
ேச��ைக நைடெப�$. 

�  :ைழ2	 ேத�2 நைடெப�$ நா�, ேநர$, இட$ ஆகியன த)தி=�ள 
வி"ண�பதார�க3�)	 ெதாிவி�க�ப#$. :ைழ2	 ேத�2 எ*தாதவ�களி+ 
வி"ண�ப�க� ேச��ைக�)� பாிசீ>�க�படமா�டா
. 

ேம க"ட அைன	
� ப��-களி;$ மாணவ� ேச��ைக எ"ணி�ைகைய� 
ெபா�	
 ஒ! )றி�பி�ட பாட	ைத நட	
வ
 )றி	
� ப�கைல�கழக$ 
1�ெவ#�)$. 
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வி�ண�ப�வி�ண�ப�வி�ண�ப�வி�ண�ப�    க�டண!க�டண!க�டண!க�டண!    

பிாி�பிாி�பிாி�பிாி�    ஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�தஒ��கிைண�த    
�கைல�கைல�கைல�கைல    / / / / �கைல�கைல�கைல�கைல    

ஆ�விய�ஆ�விய�ஆ�விய�ஆ�விய�    நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�    

ெபா
� பிாி2 200 300 

ஆதிதிராவிட�/பழ�)�யின� 
(சா+றித' இைண�க�பட 
ேவ"#$ 

100 150 

 

வி"ண�பி�க வி!$-ேவா� வி"ண�ப�கைள www.ulakaththamizh.in இைணயதள 
1கவாியி>!/
 பதிவிற�க$ ெச5
 நிைற2 ெச5த வி"ண�ப	திைன இய�)ந�, 
உலக	 தமிழாரா5�சி நி�வன$ எ+ற ெபயாி� உாிய வி"ண�ப� க�டண	ைத வ�கி 
வைரேவாைல=ட+, இய�)ந�, உலக	 தமிழாரா5�சி நி�வன$, இர"டா$ 
1த+ைம� சாைல, ைமய	 ெதாழி�:�ப� பயிலக வளாக$, தரமணி,                  
ெச+ைன-600 113  எ+ற 1கவாி�) அ?�பி ைவ�கலா$. 

அ@ச� வழியாக� ெபற வி!$-ேவா� இய�)ந�, உலக	 தமிழாரா5�சி 
நி�வன$, தரமணி, ெச+ைன எ+ற ெபயாி� உாிய வி"ண�ப� க�டண	ைத வ�கி 
வைரேவாைலயாக� ெப � A.50/-�கான அ@ச� தைல ஒ��ய த+1கவாியி�ட 
உைற இைண	
 நி�வன	தி )  அ?�பி வி"ண�ப�கைள� ெப ��ெகா�ளலா$. 

�றி���றி���றி���றி��:::: தீ:"மி� பரவைல� க!	தி�ெகா"#, வி"ண�ப	ைத� ெப�வத ேகா  
நிைற2ெச5த வி"ண�ப	ைத� சம��பி�பத ேகா யா!$ ேநாி� 
வரேவ"�யதி�ைல. 










