
1 
 

 

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர் 
(ததசியத் தரமதிப்பீட்டுக்குழுவின் B+ தகுதி பபற்றது) 

கல்வி  நிலல ஆய்வு இயக்ககம் 
 

TAMIL UNIVERSITY, THANJAVUR 

(ACCREDITED BY NAAC WITH B+ GRADE) 

2023 

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக முலைவர் பட்டப் 

தடிப்புக்காண  

 நுலழவுத் ததர்வு விவரக் லகதயடு 

Prospectus for  

Tamil University Research Programme - Common 

Entrance Test (TURCET 2023) 

இலையதளம் : www.tamiluniversity.ac.in 

பதாடர்பிற்கு: 

1. பதாலலதபசி : 04362- 226720 (அலுவலக தநரம் மட்டும்) 

2. மின்ைஞ்சல் : daretamiluniv@gmail.com 

  

http://www.tamiluniversity.ac.in/


2 
 

 

 

பபாருளடக்கம் 
                  பக்கம் 

பகுதி 1- அறிமுகம் 

1. தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம்         03  

2. சிநப்புகள் மற்ரம் சிகள்         03 

3. முனணர் தட்டச் சசர்க்னக படிநிலலகள்       04 

4. முலைவர் பட்டம் வழங்கும் துலறகள், ஏற்பளிக்கப்பட்ட ஆய்வு லமயங்கள்,  

ழிவிடங்கள்           05 

பகுதி 2 - முலைவர் பட்ட நுலழவுத் ததர்வு 2023 

5.   முலைவர்  நுலழவுத் ததர்வு விதி முலறகள்       07 

6. முலைவர்  நுலழவுத் ததர்வுக்கு விண்ைப்பித்தல்      09 

7. ிண்ப்தக் கட்டம்         09  

8. இன ிண்ப்தத்ன ினநவு சசய்மம் முலற     09 

9. ததர்வு நலடபபரம் இடங்கள்         09 

பின்ைிலைப்பு 1 முலைவர் பட்டப் பாடங்களும் தகுதிகளும்     10 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

பகுதி 1 – அறிமுகம் 

 

1. தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம் 

தமிழ் பமாழி, பண்பாடு, வரலார, கலல, அறிவியல் ஆகியவற்லற ஆய்வு பசய்மம் 

ஒர் உயராய்வு லமயமாக1981ஆம் ஆண்டு பசப்தம்பர் திங்கள் 15ஆம் நாள் 

பதாடங்கப்பபற்றது தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம். தஞ்லச-திருச்சி ததசிய பநடுஞ்சாலலயில் 

தஞ்சாவூர் புதிய தபருந்து நிலலயத்திலிருந்து 2 கி.மீ. பதாலலவில், மாவட்ட ஆட்சியர் 

அலுவலகத்திற்கு அருகில் இயற்லக வளம் சூழ்ந்த எழில் மிகு நிலப்பரப்பில் அலமந்துள்ளது. 

பல்கலலக்கழக நல்லகக் குழுவின் (UGC) B+ தரப்புள்ளி பபற்ற இப்பல்கலலக்கழகம் ஐந்து 

புலங்களில் இருபத்தார துலறகளுடன் இயங்கி வருகின்றது.  

    

2. சிறப்புகள் மற்ரம் வசதிகள் 

 பதன்ைிந்தியாவின் மிகப்பபாிய ஆய்வு நூலகம் 

 சிறந்த கல்வியாளர்களால் பயிற்ரவிக்கப்படுதல் 

 மாைவர்கள் பயன்படுத்த இலையதள வசதி (WiFi) 

 தவலல வாய்ப்பு வழிகாட்டி லமயம் 

 ஆய்வுக்கூட வசதி 

 இருபாலருக்காை தைித்தைி விடுதி வசதி 

 பட்டியல்/பழங்குடி இைத்தவர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட/பிற்படுத்தப்பட்ட  

மாைவர்களுக்காை மத்திய, மாநில அரசுகளின் கல்வி உதவித்பதாலக 

 பல்கலலக்கழக நல்லகக் குழுவால் வழங்கப்படும் ததசியத் தகுதித்ததர்வு / மாநிலத் 

தகுதித் ததர்விற்காை இலவசப் பயிற்சி (NET/SET/CSIR/ICHR) 

 தபாட்டித் ததர்வுக்காை பயிற்சிகள் 

 தமம்படுத்தப்பட்ட உடற்பயிற்சிக்கூடம், தரம் வாய்ந்த விலளயாட்டு லமதாைம் 

 தபாட்டித் ததர்வுகளுக்காை பயிற்சி  
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3. முலைவர் பட்டச் தசர்க்லக படிநிலலகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TURCET 2023 நுலழவுத்ததர்வு 

(விதிவிலக்கு: NET/SET/SLET/JRF/GATE தகுதி பபற்றவர்களுக்கும், /ICCR   நல்லக பபற்ற 

அயலக மாைவர்களுக்கும் முலைவர் பட்ட பபாது நுலழவுத் ததர்விலிருந்து விதிவிலக்கு உண்டு.) 

 
 

 

TURCET 2023 

   நுலழவு அறிவிப்பு   

   ததர்வு முடிவுகள் பவளிமடு 

 

தசர்க்லகக்கு விண்ைப்பித்தல்  

   தநர்காைல்  

   மாைவர் தசர்க்லக 

 தசர்க்லக அறிவிப்பு 
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4. முலைவர்   பட்டம்   வழங்கும்   துலறகள்,  ஏற்பளிக்கப்பட்ட   

    ஆய்வு லமயங்கள், ழிவிடங்கள் 

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகத்தின் துலறகளிலும், ஏற்பளிக்கப்பபற்ற ஆய்வு 

லமயங்களிலும்  முழுதநர/பகுதிதநர முலைவர் பட்டப் படிப்பிற்கு 2023இல் கீழ்க்கண்டவார 

ழிவிடங்கள் உள்ளை.  நுலழவுத் ததர்வு முடிந்து தசர்க்லக நலடபபரம் தநரத்தில் 

ழிவிடங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். 

வ. 

எண் 
துலற 

தசர்க்லகக்காை 

இடங்கள் 

(ஒழிவிடங்கள்) • 

அயலக 

மாைவர்கள் 

தசர்க்லகக்காை  

(ஒழிவிடங்கள்) • 
1.  சிற்பத்துலற 3 2 

2.  இலசத்துலற 4 2 

3.  நாடகத்துலற 0 0 

4.  ஒலலச்சுவடித்துலற 6 2 

5.  அாிய லகபயழுத்துச்சுவடித்துலற 4 4 

6.  கல்பவட்டியல் மற்ரம் பதால்லியல் துலற 7 4 

7.  கடல்சார் வரலார மற்ரம் கடல்சார் பதால்லியல் 1 1 

8.  அயல்நாட்டுத்தமிழ்க்கல்வித்துலற 7 4 

9.  பமாழிபபயர்ப்புத்துலற 3 7 

10.  அகராதியியல் துலற 4 5 

11.  சமூக அறிவியல் துலற 2 4 

12.  அறிவியல் தமிழ் மற்ரம் தமிழ் வளர்ச்சித்துலற 5 4 

13.  கல்வியியல் மற்ரம் தமலாண்லமயியல் துலற 11 10 

14.  இலக்கியத்துலற 6 8 

15.  பமாழியியல் துலற 4 6 

16.  பமய்யியல் துலற 3 6 

17.  பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு லமயம் 1 2 

18.  நாட்டுப்புறவியல் துலற 2 6 

19.  இந்திய பமாழிகள் மற்ரம் ப்பிலக்கியப்பள்ளி 2 4 

20.  சித்த மருத்துவத்துலற 3 6 

21.  கைிப்பபாறி அறிவியல் துலற 3 6 

22.  பதாழில் மற்ரம் நில அறிவியல் துலற 6 4 

23.  பதால்லறிவியல் துலற 4 2 

24.  கட்டடக்கலல துலற 0 0 

25.  சுற்ரச்சூழல் மற்ரம் மூலிலக அறிவியல் துலற 5 4 

26.  நூலகம் மற்ரம் தகவல் அறிவியல் துலற 3 4 

 கூடுதல் 99 107 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பிற ஆய்வு லமயங்கள். 

வ. 

எண் 

நிரவைத்தின் பபயர் மற்ரம் 

பதாடர்பு முகவாி 
பதாலலதபசி எண்கள் ழிவிடங்கள்• 

1. 
உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிரவைம், 

தரமைி,பசன்லை – 600 113. 

044-22542992, 

22542781 

பதாலலநகலி 22541436 

8 

2. 

புதுலவ பமாழியியல் பண்பாட்டு 

ஆராய்ச்சி நிரவைம் 

புதுச்தசாி – 605 008 

0413-225587, 2255817               ---- 

•ழிவிடங்களின் எண்ைிக்லகயில் மாற்றம் ஏற்படலாம் 
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பகுதி -2 முலைவர் பட்ட நுலழவுத் ததர்வு 

5 முலைவர் பட்ட நுலழவுத் ததர்வு விதி முலறகள் 

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகத்தின்  முழுலமயாை முலைவர்பட்ட பநறிமுலறகலள அறிய தமிழ்ப் 

பல்கலலக்கழக இலைய தளத்தில் (www.tamiluniversity.ac.in) உள்ள  தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக 

முலைவர் பட்ட வழிகாட்டு பநறிமுலறகள் 2022ஐப் (Ph.D. Regulations 2022) பார்க்கவும்.  

நுலழவுத் ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் முன்ைர் உங்களது முதுகலலப்பாடம் பதாடர்பாை 

பாடத்தில் தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகத்தில் முலைவர் பட்டம் அளிக்கப்படுகிறதா என்பலத 

உரதிப்படுத்திக்பகாள்ளவும். (காண்க - பிண்ைிலைப்பு - 3) 

பயிற்ர பமாழி 

 அலைத்துப் பாடப்பிாிவுகளுக்கும் பயிற்ரபமாழி தமிழாகும்.  ஆய்தவடு தமிழ் பமாழியில் 

அளிக்கப்படதவண்டும். பமாழிபபயர்ப்பியல் மற்ரம் பமாழியியல் துலறகளில் ஆங்கிலப் 

பாடத்திற்கும்,   இலைபநறியாளருடன் தமற்பகாள்ளப்படும் ஆங்கிலப் பாடத்திற்கும், 

கல்வியியல்   துலறயில் ஆங்கிலக் கல்வி பதாடர்பாை பாடத்திற்கும், தாய்பமாழி தமிழ் 

இல்லாதவர்களும், அறிவியல் பாடங்களுக்கும் ஆங்கிலத்தில் ஆய்தவடுகலளச்  

சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வார ஆங்கிலத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் தமிழில் 10 பக்க அளவில் 

ஆய்தவட்டின் சுருக்கம் அளிக்கப்படதவண்டும். 

கல்வித்தகுதி 

 உயர்கல்வித் துலற மற்ரம் பல்கலலக்கழக நல்லகக்குழு விதிகளின்படி அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

கல்வி நிரவைத்தில் 10+2+3+2 கல்விப் படிநிலலகளில் படித்தவராக இருத்தல் தவண்டும். 

 முதுநிலலயில்55% (விழுக்காடு) மதிப்பபண்கள் அல்லது அதற்கு இலையாை தரம் (grade) 

பபற்றிருத்தல் தவண்டும். பட்டியல் / பழங்குடி இைத்தவர் / மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்தடார் / 

மாற்ரத் திறைாளிகள் ஆகிய பிாிவிைர்கள் பல்கலலக்கழக  நல்லகக்குழு 

விதிமுலறகளின்படி முதுநிலலப் பட்டப்படிப்பில் குலறந்தது 50% (விழுக்காடு) மதிப்பபண் 

பபற்றிருத்தல் தவண்டும் (சான்பறாப்பம் பபற்ற உாிய சாதிச்சான்றிதழ்  இலைத்தல் 

தவண்டும்). 

 சித்தமருத்துவம் தபான்ற படிப்புகளில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வி நிரவைத்தில் 10+2+5+3 

கல்விப் படிநிலலகளில் படித்தவராக இருத்தல் தவண்டும். 

பிற விதிமுலறகள் 

 முலைவர் பட்டம் பதிவு பசய்வதற்காை வயது வரம்பு 60 ஆண்டுகள் ஆகும். 

 நுலழவுத் ததர்வு நாள், தநரம், இடம் ஆகியை தகுதிமள்ள விண்ைப்பதாரர்களுக்குத் 

இலைய வழியாகவும் மின்ைஞ்சல் வழியாக மட்டுதம பதாிவிக்கப்படும். எைதவ, சாியாை 

http://www.tamiluniversity.ac.in/
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மின்ைஞ்சல் முகவாிலய அளிக்கவும். நுலழவுத் ததர்வு எழுதாதவர்களின் விண்ைப்பங்கள் 

தசர்க்லகக்குப் பாிசீலிக்கப்படமாட்டாது.  

 ரு முலற நுலழவுத்ததர்வில் ததர்ச்சி பபற்றவர்கள் ததர்வு நலடபபற்ற நாளிலிருந்து 2 

வருடங்கலுக்கு தசர்க்லக பபற தகுதி பபற்றவர்கள்.(2 வருடங்களில் முலைவர் பட்ட 

தசர்க்லக அறிவிப்பின் தபாது நுலழவுத்ததர்வின்றி தநரடியாக விண்ைப்பிக்கலாம்.)  

 முலைவர் பட்டச் தசர்க்லகக்குத் தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகத்தில் கடந்த 28.02.2021 அன்ர 

நலடபபற்ற TURCET நுலழவுத் ததர்வில் ததர்ச்சி பபற்றவர்களுக்காை ததர்ச்சித் தகுதி 2023 

ஜூன் 30 வலர  நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. (துலற, பாடப்பிாிவு மாற்றம் ததலவப்படின் 

TURCET 2023 ததர்விலை எழுதலாம்.) 

  நுலழவுத் ததர்வில் தகுதிபபரவதற்காை குலறந்த அளவு மதிப்பபண்கள். 

 

பபாதுப் பிாிவு       :  50 விழுக்காடு  

பிற்பட்ட  வகுப்பு BC       45 விழுக்காடு 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட / சீர்மரபிைர்  

(/MBC/DNC) வகுப்பிைருக்கு    :  40 விழுக்காடு  

பட்டியல் / பழங்குடி (SC/ST) வகுப்பிைருக்கு   :  35 விழுக்காடு  

 

 முலைவர் பட்ட நுலழவுத்ததர்வில் தகுதி பபற்றவர்களுக்கு மின்ைஞ்சல் வழியாக தகவல் 

அநப்பப்பபரம். நுலழவுத்ததர்வு எழுதியவர்கள் தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக இலைய தளத்திற்குச் 

பசன்ர  (www.tamiluniversity.ac.in) தங்களது மதிப்பபண் சான்றிதழ்கலளப் பதிவிறக்கம் 

பசய்துபகாள்ளலாம். 

விதிவிலக்கு 

ததசியத் தகுதித் ததர்வு (NET)/ மாநில அளவிலாை தகுதித் ததர்வு (SLET)/ அறிவியல், 

பதாழிற்கூட ஆய்வுகளுக்காை குழு-பல்கலலக்கழக நல்லகக் குழுவின் இளநிலலத் தலகலம CSIR-

UGC JRF/GATE பபாறியியலுக்காை பட்டதாாித் திறன் ததர்வு ஆகியவற்றில் தகுதி பபற்ற 

மாைவர்களுக்கும்/ICCR இந்தியப் பண்பாட்டு உறவுகளுக்காை குழுவின் நல்லக பபற்ற அயலக 

மாைவர்களுக்கும் முலைவர் பட்ட பபாது நுலழவுத் ததர்விலிருந்து விதிவிலக்கு 

அளிக்கப்பபரகிறது. 

6. முலைவர் பட்ட நுலழவுத் ததர்விற்கு விண்ைப்பித்தல் 

 ததர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கும் முன்ைர் தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக இலைய தளத்தில் 

(www.tamiluniversity.ac.in) உள்ள 2022ஆம் ஆண்டுக்காை முலைவர் பட்ட விதிமுலறகலள 

(Ph.D Regulations)  நன்கு படிக்கவும். 

 தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக இலைய தளத்தில் பசன்ர முலைவர் பட்டத் ததர்வு 2023 (TURCET 

2023) என்ற இலைப்லபச் பசாடுக்கி விண்ைப்பிக்கலாம்.  

http://www.tamiluniversity.ac.in/
http://www.tamiluniversity.ac.in/
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 TURCET  நுலழவுத் ததர்வு தகுதித்ததர்வு ஆகும்.UGC-NET/ JRF/ SET/SLET/GATE தகுதி 

பபற்றவர்களும், அயலக மாைவர்களும் தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக TURCET  நுலழவுத் ததர்வு 

எழுததவண்டியதில்லல.  

 முதுகலல மதிப்பபண், தநர்முகத் ததர்வு அடிப்பலடயிதலதய தசர்க்லக அலமமம். 

7. விண்ைப்பக் கட்டைம் 
பபாதுப் பிாிவு ரூ.1000 

ஆதிதிராவிடர் /பழங்குடியிைர் (சான்றிதழ் இலைக்கப்பட தவண்டும்) ரூ. 500 

 

நுலழவுத் ததர்வுக்கு விண்ைப்பிக்க இரதி நாள்:  27.03.2023 

 

2023ல் நான்காம் பருவத்தில் முதுகலலத் ததர்வுகள் எழுதும் மாைவர்களும் TURCET 

2023 நுலழவுத் ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கலாம். 

 
 
7. விண்ைப்பிக்கும் முலற 

முலைவர் பட்டச் தசர்க்லகக்கு விண்ைப்பிக்க விரும்புதவார் 

www.tamiluniversity.ac.in என்நம் தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக இலையதள முகவாியில் 

தரப்பட்டுள்ள இலைப்பு (Link) வழியாக விண்ைப்பத்லத நிரப்பி இலைய வழியாகதவ 

சமர்ப்பிக்கலாம். நிலறவு பசய்த விண்ைப்பத்திலை பதிவிறக்கம் பசய்து உாிய 

இலைப்புகளுக்குடன்(சான்றிதழ் நகல்கள்) விண்ைப்பித்த 10 நாட்களுக்குள்  இயக்குநர், 

கல்விநிலல ஆய்வு இயக்ககம், தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர் 613010 என்ற 

முகவாிக்கு அநப்பி லவக்க தவண்டும். விண்ைப்பக் கட்டைங்கள் தவரதலாக தவர 

கைக்கில் பசலுத்தப்பட்டாதலா, இரண்டு முலற பசலுத்திைாதலா பதாலக மீள வழங்கப்பட 

மாட்டாது.   

  

8. விண்ைப்பத்லத இலையவழி நிலறவு பசய்வதற்காை   
    வழிமுலறகள் 

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக முலைவர் பட்டச் தசர்க்லகக்காை இலையவழி 

விண்ைப்பலத நிலறவு பசய்மம் முன்ைர், முகப்பில் உள்ள Instustions எநம் இலைப்பில்  

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுலறகலளப் பின்பற்றவும். 

9.ததர்வு நலடபபரம் லமயம்  

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழக வளாகம், தஞ்சாவூர் மற்ரம்  உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிரவைம், பசன்லை 

 

  

http://www.tamiluniversity.ac.in/
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பின்ைிலைப்பு 1  

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர் 

முலைவர் பட்டப் பாடங்களும் தகுதிகளும் 

துனநயின் 

சதர் 

 

1 

முனணர் தட்டப் படிப்பு 

 

 

2 

நுலழவுத்ததர்வுக்காை பாடம் 

 

3 

முனணர் தட்டப் படிப்பில் 

சசர்ற்காண ிண்ப்தாாின் 

முதுகனன/முதுஅநிில் தாடத் 

குிகள் 

4 

சிற்தத்துனந 

1.னாறு - HISTORY 

2.னாறு -நுண்கனன 

History - Fine Arts 

3. கனனனாறு - Art History 

4.Fine Arts - நுண்கனன 

5.HISTORY-Sculpture  

னாறு - சிற்தம் 

வரலார  

History group 

முதுகனன னாறு –  M.A. History 

முதுகனன நுண்கனன 

M.A. Fine Arts (Sculpture and 

Paintings) மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

இனசத்துனந 

1.இனச - Music  

2.தாட்டிம் - 

Bharathanatiyam 

1.இனச - Music  

2.தாட்டிம் - 

Bharathanatiyam   

முதுகனன இனச  

M.A -M.F.A.(Music), M.P.A(Music) 

முதுகனன தாட்டிம் 

M.A., M.F.A. Bharathanatiyam, 

M.P.A. (Bharathanatiyam)  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள்   

நாடகத்துலற நாடகம்  
நாடகம்  

தற்தபாது  ழிவிடம் இல்லல   

முதுகனன  ாடகம்,  நுண்கனன  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

ஓனனச் சுடித்துனந 

1.ிழ் - Tamil 

2.ிழ் - சுடிில் 

Tamil -Manuscriptology 

ிழ் - 

முதுகனனத் ிழ் –  M.A. Tamil   

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

1.னாறு - History 

2.னாறு - சுடிில் 

History - Manuscriptology 

History 

முதுகனன னாறு –  

M.A. History  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

அாி னகசழுத்துச் 

சுடித்துனந 
1.ிழ் - Tamil Tamil 

முதுகனனத் ிழ் - M.A. Tamil  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

கல்சட்டில் ற்றும் 

சால்லில் துனந 

1.வரலார - History 

2.வரலார - கல்பவட்டியல் 

History-Epigraphy 

History group 

முதுகனன னாறு –  M.A History   

முதுகனன னாறு ற்றும் 

சால்லில் - M.A. History & 

Archaeology 

முதுகனனப் பண்லடய னாறு 

ற்றும் சால்லில் –  

M.A. Ancient History & Archaeology  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

கடல்சார் னாறு 1.சால்லில் - Archaeology History group முதுகனன சால்லில் 
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ற்றும் கடல்சார் 

சால்லில் துனந 

2.னாறு – History 

3. கடல்சார் பதால்லியல் 

Marine Archaeology 

M.A. Archaeology 

முதுகனன னாறு - M.A. History 

முதுகனன வரலார மற்ரம் 

பதால்லியல் –  

M.A. History&Archaeology 

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

அல்ாட்டுத் 

ிழ்க்கல்ித் துனந 
1.ிழ் - Tamil ிழ் 

முதுகனனத் ிழ் - M.A. Tamil  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

சாிசதர்ப்புத் 

துனந 

1.ிழ் - Tamil  ிழ் 

முதுகனனத் ிழ் - M.A. Tamil  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

2.பமாழிபபயர்ப்பியல் – 

Translation 
பமாழிபபயர்ப்பியல் 

முதுகனனத் ிழ் - M.A. Tamil 

முதுகனன ஆங்கினம் –  

M.A. English  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

3.ஆங்கினம் - English ஆங்கினம் 

முதுகனன ஆங்கினம் –  

M.A. English  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

4. சாிில் - Linguistics சாிில் 

முதுகனன சாிில் 

M.A. Linguistics  

முதுகனனத் ிழ் - M.A. Tamil 

முதுகனன ஆங்கினம் –  

M.A. English  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

அகாிில் துனந 

1.ிழ் - Tamil  

2.அகாிில் – 

Lexicography 

3. பமாழியியல் - Linguistics 

ிழ், பமாழியியல்  

முதுகனனத் ிழ், முதுகனன 

சாிில் - M.A.Tamil,  

M.A. Linguistics  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

சமூகஅநிில் துனந 
1.சமூகப்தி - Social Work  

 

Social Work  

 

முதுினனச் சமூகப்தி - 

M.A.Social Work 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

அநிில்ிழ் 

ற்றும் ிழ் 

பர்ச்சித்துனந 

1.ிழ் - Tamil ிழ் 

முதுகலலத் தமிழ் - M.A. Tamil 

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

கல்ிில் ற்றும் 

சனாண்னில் 

துனந 

1.கல்ிில் - Education கல்ிில் 

கல்ிில் ினநஞர் –  

M.Ed. Education  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

இனக்கித் துனந 1.ிழ் - Tamil ிழ் - 

முதுகனனத் ிழ்  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

 

சாிில் துனந 1.சாிில் - Linguistics  சாிில் முதுகனன சாிில்,  
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2. ஆங்கிலம் – English ? M.A. Linguistics  

முதுகலல ஆங்கினம்- M.A. English   

முதுகலலத் ிழ் -  M.A. Tamil   

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

2.ஆங்கினம் - English English 

முதுகனன ஆங்கினம் -  M.A. English   

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

சய்ில் துனந 

1.சய்ில் - Philosophy  

2.சகாில் ிருாகம் - Temple 

Management 

3. சாகா - Yoga 

4.தண்தாடு – Culture 

5. சமயம் - Religion 

Philosophy group  

முதுகனன சய்ில், இந்ிப் 

தண்தாடு, சாகா, சமயம் சார்ந்த 

படிப்புகள் 

PG in Philosophy, Indian Culture, 

Yoga & Religious Studies   மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

தங்குடி க்கள் 

ஆய்வு னம் 

1.சாிில் - Linguistics  

2.மாநடவியல் – 

Anthropology  

1.சாிில் - Linguistics  

2.மாநடவியல் – Anthropology 

முதுகலல சாிில், முதுகலல 

மாநடவியல் 

M.A Linguistics,   

M.A Anthropology  மற்ரம் 

பதாடர்புலடய இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

ாட்டுப்புநில் 

துனந 

1.ிழ் - Tamil 1.ிழ் - Tamil 

முதுகனனத் ிழ் - MA Tamil  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள்   

2.ாட்டுப்புநில் – Folklore 2.ாட்டுப்புநில் – Folklore 

முதுகனன ாட்டுப்புநில் - MA 

Folklore  மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

இந்ி சாிகள் 

ற்றும் ஒப்தினக்கிப் 

தள்பி 

1.ிழ் - Tamil ிழ் – Tamil 

முதுகனனத் ிழ் - MA Tamil  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

1.ப்பிலக்கியம் - 

Comparative Literature 

ப்பிலக்கியம் - Comparative 

Literature 

முதுகனனத் ிழ், ஏாது ஒரு 

இந்ி சாிில் முதுகனனப்  

தட்டம்  

MA Tamil, PG in any Indian 

Language  மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள்   

சித்ருத்துத் துலற 

1.சித்ருத்தும் - Siddha 

Medicine 

2.உிர்த் சாில்நுட்தில் 

Biotechnology 

3.உிர்சிில் - 

Biochemistry  

4.நுண்ணுிாில் - 

Microbiology 

5.ாில் - Botany 

6.சிில் - Chemistry 

7.ருத்துத்ாில்  

Medicinal Botany 

Siddha Group  

எம்.டி (சித்ா), சித்ருத்தும், 

மருந்து அறிவியல் 

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் M.D. Siddha, Masters of 

Pharmacheutical Sciences, and 

related and equivalent subjects 
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8.ருந்துஅநிில் 

Pharmaceutical Sciences 

சாில் ற்றும் 

ினஅநிில் துனந 

1.ினத்ில் - Geology 

2.தன்தாட்டு ினத்ில் - 

Applied Geology 

3. ினஅநிில் - Earth 

Science 

4.பதாலலமைர்வியல் - 

Remote Sensing 

5.புிில் - Geography 

6.புிசார்கலில் – 

Geoinformatics 

Earth Sciences Group 

 முது அறிவியல் – ினத்ில்,  

மற்ரம் பதாடர்புலடய 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் PG in Geology, Earth 

Sciences,  and related and 

equivalent subjects 

சால்னநிில் 

துனந 

1.Botany - ாில் 

2. உிர்த் சாில்நுட்தில் 

- Biotechnology 

3.பட்டு வளர்ப்பு - Sericulture 

4.வைவியல் – Forestry 

Botany Group  

NO Vacany Currently   

முது அறிவியல் - தாவரவியல்,  

பதாடர்புலடய, இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள்  

PG in Botany,  and related and 

equivalent subjects 

1. கைிதம் - Mathematics கைிதம் - Mathematics 

முது அறிவியல் கைிதம்  

பதாடர்புலடய, இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் - PG in 

Mathematics  

கட்டடக்கலலத் துலற கட்டடக்கலல - - 

கிப்சதாநி 

அநிில்துனந 

1.கிப்சதாநிஅநிில் 

Computer Science 

கிப்சதாநிஅநிில் 

Computer Science 

M.Sc., Computer Science / 

Information Technology / M.C.A  

முதுநிலலக் கிப்சதாநி 

அநிில், கல் 

சாில்நுட்தில், முதுினனக் 

கிணிப் தன்தாட்டில்   

சுற்றுச்சூல் ற்றும் 

மூலினக அநிில் 

துனந 

1.சுற்றுச்சூல்அநிில் 

Environmental Science 

2.சுற்றுச்சூல்- உிர்த் 

சாில்நுட்தில் 

Environmental Biotechnology 

3.சுற்றுச்சூல் நுண்ணுயிாில் 

Environmental Microbiology 

4.நுண்ணுிாில் - 

Microbiology 

5.உிர்த் சாில்நுட்தில் 

-  

Bio-technology 

6. சுற்றுச்சூல் சனாண்ன 

 Environmental Management 

Environmental Science Group 

முதுநிலலச் சுற்றுச்சூல் அநிில், 

உிர் அநிில் ற்றும் 

பதாடர்புலடய, இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

PG in Environmental Sciences, 

related and equivalent subjects 

நூனகம் மற்ரம் 

தகவல் அறிவியல் 

துலற  

1.நூனகம் ற்றும் 

கல் அநிில் 

Library and information 

Science 

நூனகம் ற்றும் 

கல் அநிில் 

 

முதுினன நூனகம் ற்றும் கல் 

அநிில்  ற்றும் பதாடர்புலடய, 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

 

PG in Library and information 

Science and related and equivalent 

subjects 
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உலகத்தமிழ் 

ஆராய்ச்சி நிரவைம், 

பசன்லை 

1.ிழ் – Tamil ிழ் – Tamil முதுகனனத் ிழ் - MA Tamil 

2. சாிில் - Linguistics  2. சாிில் - Linguistics  

முதுகனனத் ிழ், முதுகனன 

பமாழியியல்  ற்றும் 

பதாடர்புலடய, இலையாகக் 

கருதப்படும் பாடங்கள் 

MA Tamil, M.A. Linguistics  and 

related and equivalent subjects   

3. ாட்டுப்புநில் – Folklore 3. ாட்டுப்புநில் – Folklore 

முதுகனன ாட்டுப்புநில்   

ற்றும் பதாடர்புலடய, 

இலையாகக் கருதப்படும் 

பாடங்கள் 

M.A. Folklore   and related and 

equivalent subjects 

புதுச்தசாி 

பமாழியியல் 

பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி 

நிரவைம் 

-  - 


