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ேதா�ற�ேதா�ற�ேதா�ற�ேதா�ற�        
உலகளாவிய நிைலயி� அைன	
 வைகயி� தமி� ஆ�விைன�� ஒ	த 


ைறகளி� ஆ�வ�ைடய உலெக�க�� உ�ள தமி� அறிஞ�கைள�� 
ஒ!�கிைண	
 ஒ�� வைகெய�லா� தமி� ஆ�விைன	 ெதாட!� ேநா%கி� 
ெச'ைனயி� 1968ஆ� ஆ(), சனவாி	  தி�களி� நைடெப+ற இர(டாவ
 
உலக	 தமி� மாநா./� ேமனா� தமி�நா) �தலைம0ச� ேபரறிஞ� அ(ணா 
அவ�களா� உலக	 தமிழாரா�0சி நி2வன� ேதா+2வி%க3ப.ட
.  

தமி� இல%கிய� (ம) 4வ/யிய� 5ல�, ச6கவிய�, கைல (ம) ப(பா.)3 
5ல�, தமி�ெமாழி (ம) ெமாழியிய� 5ல� ம+2� அய�நா.)	 தமிழ� 5ல� 
ஆகிய 5ல�களி� உயாிய ேபராசிாிய�கைள% ெகா()  மாணவ�க� 
பய'ெப2� வைகயி� வ735க� நட	த3ப.) வ!கி'ற
.    

உ�க
டைம��உ�க
டைம��உ�க
டைம��உ�க
டைம��    வசதிவசதிவசதிவசதி    / / / / மாணவ�மாணவ�மாணவ�மாணவ�    நல�நல�நல�நல�        
� சிற8த உ.க.டைம35ட' 9/ய ஆ�: ;லக� 
� இ!பால!%கான தனி	தனி க.டணமி�லா வி)தி வசதி 
� ப./ய� / பழ�7/ இன	தவ� / பி+ப)	த3ப.ட / மிக:� பி+ப)	த3ப.ட 
மாணவ�க<%கான ம	திய, மாநில அர4களி' க�வி உதவி	ெதாைக 

� �
கைல	 தமி� (15 மாணவ�க�) ப.ட3ப/35 பயி� மாணவ�க<%7 
ெதாிவி' அ/3பைடயி� அரசி' விதி�ைறக<%7.ப.) சிற35 
உதவி	ெதாைக மாத8ேதா2� =.2000/- 

� ப.ட3ப/35ட' 9)தலாக ப.டய� ம+2� சா'றித� ப/35க� ப/%7� 
வசதி 

� ஆசிாிய� த7தி	ேத�: (TET) ம+2� ப�கைல%கழக ந�ைக% 7>வா� 
வழ�க3ப)� ேதசிய த7தி	ேத�:/மாநில	 த7தி	 ேத�வி+கான இலவச3 
பயி+சி (NET/SET/CSIR/ICHR) 

� நா.) நல3பணி	 தி.ட�    
விதி�ைறக�விதி�ைறக�விதி�ைறக�விதி�ைறக�    
�  அைன	
3 பாட3பிாி:க<%7� பயி+2ெமாழி தமிழா7�.  
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ஐ�தா��ஐ�தா��ஐ�தா��ஐ�தா��    ஒ�	கிைண�தஒ�	கிைண�தஒ�	கிைண�தஒ�	கிைண�த    தமி�தமி�தமி�தமி�    ��கைல��கைல��கைல��கைல    ((((Five Years Integrated 

Tamil P.G.)    
�  ப�ளி% க�வி	
ைறயா� அ�கீகாி%க3ப.ட க�வி நி2வன	தி� 10+2 

க�வி3 ப/நிைலகளி� ேத�0சி ெப+றி!%க ேவ()�. ெமாழி3 பாடமாக	 
தமி� ப/	தி!%க ேவ()�. 

� இ3ப.ட3ப/353 பயி� மாணவ�க� 6'றா() இ2தியி� 
வி!3ப	தி' அ/3பைடயி� இள�கைல3 ப.ட	
ட' ெவளிேயறலா�. 

� ெமா	த ேச�%ைக%கான  இட�க� 40. 

தமி�தமி�தமி�தமி�    ��கைல��கைல��கைல��கைல    ((((M.A. Tamil))))    
� உய�க�வி	 
ைற ம+2� ப�கைல%கழக ந�ைக%7> விதிகளி'ப/ 

அ�கீகாி%க3ப.ட க�வி நி2வன	தி� 10+2+3 க�வி3 ப/நிைலகளி� 
ேத�0சி ெப+றி!%க ேவ()�. இள�கைல/இளமறிவிய� ப/35களி� 
ெமாழி3 பாடமாக	 தமி�3 ப/	தி!%க ேவ()�. 

�  இளநிைல3 ப/3பி� ஐ8தா� ப!வ	தி� ேத�0சி ெப+2, ஆறா� ப!வ 
�/:க<%காக% கா	தி!%7� மாணவ�க� வி(ண3ப� ெச�யலா�. 
ஒ.) ெமா	த ேத�0சி மதி3ெப( ப./ய� அளி	த பி'னேர ேச�%ைக 
உ2தி ெச�ய3ப)�. 

�  Aைழ:	 ேத�வி' த7தி அ/3பைடயி� தமிழக அர4 அறிவி	
�ள 
இனவாாி0 4ழ+சி அ/3பைடயி� ேச�%ைக நைடெப2�. Aைழ:	 
ேத�வி� ெப+ற மதி3ெப(க�, இளநிைல/�
நிைல3 ப/35களி� ெப+ற 
மதி3ெப(க� அ/3பைடயி� ப�கைல%கழக ந�ைக% 7>வி' (UGC) 
விதி�ைறகளி'ப/ 
ைறயி�ள இட�கைள3 ெபா2	
 மாணவ�க� 
ேச�%ைக நைடெப2�. 

�  Aைழ:	 ேத�: நைடெப2� நா�, ேநர�, இட� ஆகியன த7தி��ள 
வி(ண3பதார�க<%7	 ெதாிவி%க3ப)�.  

� ெமா	த ேச�%ைக%கான இட�க� 14. 
ேம+க(ட ப/35களி� மாணவ� ேச�%ைக எ(ணி%ைகைய3 ெபா2	
 ஒ! 
7றி3பி.ட பாட	ைத நட	
வ
 7றி	
3 ப�கைல%கழக� �/ெவ)%7�. 

ேம�க�டேம�க�டேம�க�டேம�க�ட    ப�	
க��ப�	
க��ப�	
க��ப�	
க��    வய�வய�வய�வய�    வர�
வர�
வர�
வர�
    : : : :     30 30 30 30 வயதி��வயதி��வயதி��வயதி��        
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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    ெபா�� பிாி� 200 ஆதிதிராவிட/பழ���யின    (சா�றித� இைண�க�பட ேவ�� ) 100 
உலக�உலக�உலக�உலக�    தமிழாரா��சிதமிழாரா��சிதமிழாரா��சிதமிழாரா��சி    நி�வனநி�வனநி�வனநி�வன    வழிவழிவழிவழி    ப!ட�ப!ட�ப!ட�ப!ட�    பயிலபயிலபயிலபயில    வி"�
ேவா#வி"�
ேவா#வி"�
ேவா#வி"�
ேவா#    ::::    

உலக	 தமிழாரா�0சி நி2வன வழி ப.ட� பயில வி!�5ேவா�  
www.tamiluniversity.ac.in எ'ற இஇஇஇைணைணைணைணயதளயதளயதளயதள    $க$க$க$கவாிவாிவாிவாியியியியி%%%%    உாியஉாியஉாியஉாிய    வி�ண	ப�வி�ண	ப�வி�ண	ப�வி�ண	ப�    
க!டண�ைதக!டண�ைதக!டண�ைதக!டண�ைத    ெச)�திெச)�திெச)�திெச)�தி வி(ண3ப	திைன  பதிவிற%க� ெச�
 ெகா�ளலா�.  

வி(ண3ப	திைன அCச� வழியாக3 ெபற வி!�5ேவா� ““““Registrar, Registrar, Registrar, Registrar, 
Tamil University, ThanjavurTamil University, ThanjavurTamil University, ThanjavurTamil University, Thanjavur””””, எD� ெபயாி� உாிய வி(ண3ப% க.டண	ைத 
வ�கி வைரேவாைலயாக3 ெப+2 =.50/-%கான அCச� தைல ஒ./ய 
த'�கவாியி.ட உைற இைண	
, ““““பதிவாள#பதிவாள#பதிவாள#பதிவாள#, , , , தமி+	ப%கைல�கழக�தமி+	ப%கைல�கழக�தமி+	ப%கைல�கழக�தமி+	ப%கைல�கழக�, , , , 
த,சா-#த,சா-#த,சா-#த,சா-#----613010613010613010613010”””” எ'ற �கவாி%7 அCச� வழியாக அD3பி ெப+2% 
ெகா�ளலா�. 

பதிவிற%க� ெச�த வி(ண3ப� அ�ல
 அCச� வழியாக3 ெபற3 ெப+ற  
அச� வி(ண3ப	
ட' சா'ெறா3பமிட3ப.ட நக�களான க�வி	 த7தி0 
சா'றித�, சாதி0 சா'றித�, மா+20 சா'றித� ம+2� பிற சா'றித�க� 
ஏேதD� ேதைவயி!3பி' அவ+றி' ஒளி3பட நகைல0 ெசா8த% ைகெயா3ப� 
இ.) இைண	
 இய��ந�இய��ந�இய��ந�இய��ந�, , , , உலக உலக உலக உலக     தமிழாரா#$சிதமிழாரா#$சிதமிழாரா#$சிதமிழாரா#$சி    நி&வன�நி&வன�நி&வன�நி&வன�, , , , 
இர�டா�இர�டா�இர�டா�இர�டா�    �த(�த(�த(�த(ைம$ைம$ைம$ைம$    சாைலசாைலசாைலசாைல, , , , ைமய ைமய ைமய ைமய     ெதாழி*+�ப�ெதாழி*+�ப�ெதாழி*+�ப�ெதாழி*+�ப�    பயிலகபயிலகபயிலகபயிலக    
வளாக�வளாக�வளாக�வளாக�, , , , தரமணிதரமணிதரமணிதரமணி,  ,  ,  ,  ெச(ைனெச(ைனெச(ைனெச(ைன----600 113600 113600 113600 113  எ'ற �கவாி%7 அD3பி ைவ%க 
ேவ()�. அச� சா'றித�க� வி(ண3ப	
ட' க(/3பாக இைண	
 
அD35த� 9டா
.  

 

 

www.tamiluniversity.ac.in




6 

 

க%வி�க!டணக%வி�க!டணக%வி�க!டணக%வி�க!டண    விவர�விவர�விவர�விவர�    வவவவ....    எ�எ�எ�எ�                        க�டணக�டணக�டணக�டண    விவர
விவர
விவர
விவர
    ஒ�கிைண�தஒ�கிைண�தஒ�கிைண�தஒ�கிைண�த    ��கைல��கைல��கைல��கைல    தமி�தமி�தமி�தமி�    ��கைல��கைல��கைல��கைல    தமி�தமி�தமி�தமி�    1. ேச��ைக� க�டண
 100 100 2. சிற�� க�டண
 500 500 3. பயி��� க�டண
 1500 ப�வ� க�டண
 2000 ப�வ� க�டண
 4. �லக� க�டண
 200 250 5. கணிெபாறி� க�டண
 200 200 6. பயி�சி� க�டண
 500 500 7. விைளயா��ேபா�� க�டண
 100 100 8. இைணயதள/அைடயாள அ�ைட 100 150 9. பிற ப�கைல�கழக ப�ட�கைள ஏ�பத�கான க�டண
 -- 200                                                                  ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    3200 4000     
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