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பளி% கவி

ைறயா அகீகாி%க3ப.ட கவி நி2வன தி 10+2

கவி3 ப/நிைலகளி ேத0சி ெப+றி!%க ேவ(). ெமாழி3 பாடமாக

தமி ப/ தி!%க ேவ().
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மாணவக

வி!3ப தி' அ/3பைடயி இளகைல3 ப.ட

6'றா()

ெமா த ேச%ைக%கான இடக 40.

இ2தியி

ட' ெவளிேயறலா.

தமி கைல (M.A. Tamil))


உயகவி

ைற ம+2 பகைல%கழக நைக%7> விதிகளி'ப/

அகீகாி%க3ப.ட கவி நி2வன தி 10+2+3 கவி3 ப/நிைலகளி
ேத0சி ெப+றி!%க ேவ(). இளகைல/இளமறிவிய ப/35களி
ெமாழி3 பாடமாக தமி3 ப/ தி!%க ேவ().



இளநிைல3 ப/3பி ஐ8தா ப!வ தி ேத0சி ெப+2, ஆறா ப!வ

/:க<%காக% கா தி!%7 மாணவக வி(ண3ப ெசயலா.

ஒ.) ெமா த ேத0சி மதி3ெப( ப./ய அளி த பி'னேர ேச%ைக
உ2தி ெசய3ப).



Aைழ:

ேதவி' த7தி அ/3பைடயி

இனவாாி0 4ழ+சி அ/3பைடயி

 தமிழக அர4 அறிவி

ள

 ேச%ைக நைடெப2. Aைழ:

ேதவி ெப+ற மதி3ெப(க, இளநிைல/ நிைல3 ப/35களி ெப+ற
மதி3ெப(க அ/3பைடயி

விதிைறகளி'ப/

ேச%ைக நைடெப2.

ைறயி

 பகைல%கழக நைக% 7>வி' (UGC)
ள இடகைள3 ெபா2

மாணவக

ேத: நைடெப2 நா, ேநர, இட ஆகியன த7திள



Aைழ:



ெமா த ேச%ைக%கான இடக 14.

வி(ண3பதாரக<%7 ெதாிவி%க3ப).

ேம+க(ட ப/35களி மாணவ ேச%ைக எ(ணி%ைகைய3 ெபா2
7றி3பி.ட பாட ைத நட
ேமகட ப

க

வ

7றி

3 பகைல%கழக /ெவ)%7.

வய வர : 30 வயதி 
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உலக தமிழாராசி நிவன வழி ப!ட பயில வி" ேவா# :
உலக

தமிழாரா0சி

நி2வன

வழி

ப.ட

பயில

வி!5ேவா
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ைணயதள $கவாி
$கவாியி
வாியி%
யி% உாிய விண ப
க!டணைத ெச)தி வி(ண3ப திைன பதிவிற%க ெச

ெகாளலா.

வி(ண3ப திைன அCச வழியாக3 ெபற வி!5ேவா “Registrar,

Tamil University, Thanjavur”, எD ெபயாி உாிய வி(ண3ப% க.டண ைத
வகி

வைரேவாைலயாக3

த'கவாியி.ட

உைற

ெப+2

இைண

,

=.50/-%கான

“பதிவாள#,
பதிவாள#,

அCச

தைல

ஒ./ய

தமி+ ப%கைல கழக,
கழக,

த,சா-#த,சா-#-613010”
613010” எ'ற கவாி%7 அCச வழியாக அD3பி ெப+2%
ெகாளலா.
பதிவிற%க ெசத வி(ண3ப அல
அச வி(ண3ப

அCச வழியாக3 ெபற3 ெப+ற

ட' சா'ெறா3பமிட3ப.ட நககளான கவி

த7தி0

சா'றித, சாதி0 சா'றித, மா+20 சா'றித ம+2 பிற சா'றிதக

ஏேதD ேதைவயி!3பி' அவ+றி' ஒளி3பட நகைல0 ெசா8த% ைகெயா3ப
இ.)

இைண

இயந,
இயந,

உலக

இரடா த(ைம$
த(ைம$ சாைல,
சாைல, ைமய

தமிழாரா#$சி

நி&வன,
நி&வன,

ெதாழி*+ப பயிலக

வளாக,
வளாக, தரமணி,
தரமணி, ெச(ைனெச(ைன-600 113 எ'ற கவாி%7 அD3பி ைவ%க
ேவ(). அச சா'றிதக வி(ண3ப

அD35த 9டா .
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ட' க(/3பாக இைண

