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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 
� 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�.  
� மாணவ�க� தமி� �
கைல3 ப.ட3ப/3பி� ெப+ற ெமா	த மதி3ெப(களி� 50% ம+2� >ைழ:	 ேத�வி� ெப+ற மதி3ெப(களி� 50%� ேச�	
% கண%கி.)	 ெதாி:3ப./ய� அைம%க3ப)�. உயரள:   மதி3ெப(     வாிைசயி�      ெதாி:   ெச�ய3ெப2�   மாணவ�க�   உாிய  2 



 

க�வி	த7தி%கான 6ல0சா'2கைள�� அவ+றி' சா'ெறா3பமிட3ப.ட ஒளி3பட நக�க� (ஒ?ெவா'றி� இர() @த�) எ)	
வரேவ()�. அச� சா'றித�க� அைன	
� சாிபா�%க3ப.) மாணவ�க� ேச�%ைக%7 அBமதி%க3ப)வ�. 
�  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+2 க�வி ப/நிைலகளி� ேத�0சி ெப+றி!%க ேவ()�.  
�  �
நிைல3 ப/3பி� 6'றா� ப!வ	தி� ேத�0சி ெப+2, நா'கா� 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)�. 
�  >ைழ:	 ேத�வி� ெப+ற மதி3ெப(க�, தமி� �
கைல3 ப/3பி�  ெப+ற மதி3ெப(க� அ/3பைடயி� ப�கைல%கழக ந�ைக% 7=வி' (UGC) விதி�ைறகளி'ப/ 
ைறயி�ள இட�கைள3 ெபா2	
 தமிழக அரசி' இனவாாி 4ழ+சி அ/3பைடயி� மாணவ�க� ேச�%ைக நைடெப2�. 
�  >ைழ:	 ேத�: நைடெப2� நா�, ேநர�, இட� ஆகியன த7தி��ள வி(ண3பதார�க<%7 பி'ன�  ெதாிவி%க3ப)�.   ெமா	த ேச�%ைக%கான இட�க� - 14 
வி�ண�ப�வி�ண�ப�வி�ண�ப�வி�ண�ப�    க	டண�க	டண�க	டண�க	டண�        பிாி�பிாி�பிாி�பிாி�    ஆ�விய	ஆ�விய	ஆ�விய	ஆ�விய	    நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�        ெபா�� பிாி� 300 ஆதிதிராவிட/பழ���யின    (சா�றித� இைண�க�பட ேவ�� ) 150 
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.ulakaththamizh.in எ�ற இைணயதள "கவாியி# ெகா��க�ப$�%��  தமி�� ப#கைல�கழக  இைணயதள  "கவாி   வழியாக�  அ#ல� www.tamiluniversity.ac.in  3 



 

எ'ற தமி�3 ப�கைல%கழக இைணயதள �கவாியி� தர3ப.)�ள இைண35 (Link) வழியாக பதிவிற%க� ெச�
 வி(ண3ப	ைத நிைற: ெச�
 வி(ண3ப% க.டண	ைத கீ�%கா�� வழி�ைறகைள3 பி'ப+றி  இைணய வழியாக ெச	தலா�. 
� தமி�3ப�கைல%கழக இைணய	தி� (www.tamiluniversity.ac.in) https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=873308 வழியாக ெச	தி அத+கான இரசீைத PDF ஆக ேசமி	
 ைவ	
% ெகா�ள:�. (i) ேம+க(ட இைண3ைப ெசா)%கி (Click Check Box to proceed for payment) ேத�:3 ெப./யி� ெசா)%க:�(� I have read and accepted the terms and conditions stated above) (ii) பி'ன�  proceedஐ அ=	த:�. (iii) SBIயி' பண� ெச	
� ப%க	தி+70 ெச'2 Select Payment Category� CAMPUS EDUCATION APPLICATION FEE எ'ற பிாிவி' கீ� தா�க� ப/%க வி!�5� பாட	ைத ஆ�விய� நிைறஞைர ேத�8ெத)%க:� பிற தர:கைள நிர3பி பண	ைத0 ெச	த:�.       (அ�ல
) வி(ண3ப% க.டண	ைத வ�கி வைரேவாைலயாக (The Registrar, Tamil University, Thanjavur எ'ற ெபயாி�) எ)	
, பதிவிற%க� ெச�த வி(ண3ப	திைன நிைற: ெச�
 வி(ண3ப	திைன நக� எ)	
 இய%7ந�, க�விநிைல ஆ�: இய%கக�, தமி�3 ப�கைல%கழக�, தDசாE�-613010 எ'ற �கவாி%7 வ�கி வைரேவாைலேயா) அB3ப ேவ()�.  அச� வி(ண3ப	திைன சா'ெறா3பமிட3ப.ட நக�களான க�வி	 த7தி0 சா'றித�, சாதி0 சா'றித�க�, மா+20 சா'றித� ம+2� பிற சா'றித�க� ஏேதB� ேதைவயி!3பி' அவ+றி' ஒளி3பட நகைல ெ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�ைம��த�ைம��த�ைம��த�ை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 அB3பி ைவ%க ேவ()�. அச� சா'றித�க� வி(ண3ப	
ட' க(/3பாக இைண	
 அB35த� 9டா
.  4 



 

ேம+7றி	த ப/3பி� ேசர வி!�5� மாணவ�க� வி(ண3ப�கைள ெதாட�5% ைக3ேபசி எ( உ.பட அைன	
 விவர�கைள�� �=ைமயாக நிைற: ெச�
 இ2தி நா<%7 �'பாக ேநர/யாகேவா அ�ல
 அDச� வழியாகேவா 07.09.2022%7� சம�3பி%க ேவ()�. ேம� தகவ�கைள ெதாி8
% ெகா�வத+7 044-22542992 எ'ற ெதாைல3ேபசி எ(ணி� அ�ல
 இய%7ந�, உலக	 தமிழாரா�0சி நி2வன�, இர(டா� �த'ைம0 சாைல, ைமய	 ெதாழி�>.ப3 பயிலக வளாக�, தரமணி, ெச'ைன-600113 எ'ற �கவாியி� ெதாட�5 ெகா�ள:�.  
    
    
இய� ந�இய� ந�இய� ந�இய� ந�    ((((!!!!....ெபாெபாெபாெபா.).).).)    
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    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
    தமிஆ�விய�தமிஆ�விய�தமிஆ�விய�தமிஆ�விய�    நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�நிைறஞ�    1. ேச��ைக� க�டண
 300 2. சிற�� க�டண
 300 3. பயி��� க�டண
 2000  4. �லக� க�டண
 300 5. கணிெபாறி� க�டண
 150 6. பயி�சி� க�டண
 500 7. விைளயா��ேபா�� க�டண
 100 8. கா��ெதாைக(தி�
பெபற�த�க�) 500 9. �லக� கா��ெதாைக (தி�
பெபற�த�க�) 500 10. இைணயதள/அைடயாள அ�ைட 150 11. பிற ப கைல�கழக ப�ட"கைள ஏ�பத�கான க�டண
 200                                                                                                                                                                                  ெமா
த�ெமா
த�ெமா
த�ெமா
த�    5000500050005000    12. இ&தியாவி' பிற மாநில ப கைல�கழக ப�ட"கைள ஏ�பத�கான க�டண
 1000 13. ெவளிநா�� ப கைல�கழக ப�ட"கைள ஏ�பத�கான க�டண
 5000 14. ெவளிநா�� மாணவ�க*�கான ேச��ைக� க�டண
 15000                                                 6 


