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Award of Postdoctoral Fellowships 2016-17 
 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

 In order to promote scholarship in Classical Tamil, the Central Institute of Classical Tamil proposes 
to award Postdoctoral Fellowships to eligible candidates. The details are as follows.  
 

1. The Postdoctoral Fellowship includes award of Rs. 18,000/- per month for 2 years with a 
contingency grant of Rs. 30,000/- per annum.   

2. Ph.D. Degree holders in Literature, Linguistics, or allied disciplines such as Anthropology, 
Sociology, Education, Archaeology, Epigraphy, Musicology, Performing Arts, Folklore, Philosophy, 
etc. with special emphasis to the period prior to 6th A.D. and also related to the 41 classical Tamil 
texts as prescribed by CICT are eligible to apply.   

3. Non Tamil speaking candidates or those who have not studied Tamil as one of their languages in 
college should produce certificate for knowing Tamil language. 

4. The candidate should not have exceeded 40 years of age as on 3rd September 2016.  Age 
relaxation will be allowed for OBC candidates (three years) and SC/ST candidates (five years).  

5. The evaluation of candidates will be made through a written test followed by an interview. 

66..  TThhee  sseelleeccttiioonn  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreesseerrvvaattiioonn  ppoolliiccyy  aass  aapppplliiccaabbllee..    
7. The selected candidates should undertake their research works in the CICT campus only.  

8. Evidences for Age, Community and Educational Qualifications should be enclosed along with the 
application form without fail. Applications without required enclosures will not be considered. If 
incorrect or false information is given, the Application will be summarily rejected.   

9. A Passport size photo should be pasted in the filled-in Hall Ticket. 
10. The Check List must be marked with � in the Box and attached with the Application form.    

11. Scholars who are in regular employment need not apply. 

12. Suitability and requirements for the ongoing projects and for the projects to be undertaken in the 
CICT will be considered in the selection process and the decision of the Director, CICT is final in 
this regard.   

13. The decision of the Director, CICT is final in all matters related to the selection and award of 
Postdoctoral Fellowships including the number of fellowships to be given.   

14. Application forms may be downloaded from our website (www.cict.in) or collected from our office 
in person or by post.            

 

The completed application may be sent to  
The Registrar,  
Central Institute of Classical Tamil,  
IIRRTT  CCaammppuuss,,  110000  FFeeeett  RRooaadd,,    
TTaarraammaannii,,  CChheennnnaaii  --  660000  111133.  
 
The last date for receiving the applications is 3rd September 2016.  
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ைனவைனவைனவைனவ     ப டப டப டப ட    ேமலாேமலாேமலாேமலா     உதவி ெதாைகஉதவி ெதாைகஉதவி ெதாைகஉதவி ெதாைக    2012012012016666----11117777    
வி ண ப கவி ண ப கவி ண ப கவி ண ப க     வரேவ க ப கி றனவரேவ க ப கி றனவரேவ க ப கி றனவரேவ க ப கி றன    

ெச ெமாழி  தமி  லைமயிைன ேம ப த காக, ைனவைனவைனவைனவ     ப டப டப டப ட    ேமலாேமலாேமலாேமலா     உதவிஉதவிஉதவிஉதவி     
ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைகயிைன  த தி ேளா  வழ க  ெச ெமாழி  தமிழா  ம திய நி வன  வ கிற . 
விவர க  கீேழ தர ப கி றன:  

1. ைனவ  ப ட தி  பி  ேம ெகா ள ப  ஆ கான உதவி ெதாைகயி கீ  தி க ேதா  
. 18,000/- இர  ஆ க  அளி க ப . ஆ  ெதாட பான பிற ெசலவின க  

காக ஆ ேதா  . 30,000/- அளி க ப .   
2. இல கிய , ெமாழியிய , மானிடவிய , ச கவிய , க வியிய , ெதா ய , க ெவ ய , 

இைசயிய , நிக  கைலக , வழ கா றிய , ெம ெபா ளிய  ேபா ற ஏதாவ  ஒ  
ைறயி  ெச ெமாழி  தமிழா  ம திய நி வன  வைரய ள கி.பி.ஆறா  

றா  ப ட 41 ெச வில கிய கேளா  ெதாட ள தைல பி  ைனவ  ப ட  
ெப ேறா  வி ண பி கலா .   

3. தமிைழ  தா ெமாழியாக  ெகா ளாதவ கேளா அ ல  தமிைழ ஒ  பாடமாக  
ப காதவ கேளா வி ண பி ேபா  தமிழி  பயி சி உைடயவ க  எ பத கான 
சா றித கைள ைவ கேவ . 

4. வி ண பிவி ண பிவி ண பிவி ண பி ேபாேபாேபாேபா     00003333----00009999----2012012012016666    அஅஅஅ     40 40 40 40 அகைவையஅகைவையஅகைவையஅகைவைய     கட தி க டாகட தி க டாகட தி க டாகட தி க டா . . . . 
பி ப த பபி ப த பபி ப த பபி ப த ப ேடாேடாேடாேடா         ஆ கஆ கஆ கஆ க     ப ய னப ய னப ய னப ய ன    மமமம     பழபழபழபழ யினயினயினயின     ஐஐஐஐ     
ஆ கஆ கஆ கஆ க     அகைவஅகைவஅகைவஅகைவ    வரவரவரவர     தள த பதள த பதள த பதள த ப ....  

5. எ  ேத வி வழி  அைத  ெதாட  ேந க  ேத வி வழி  த தி ைடேயா  
மதி  ெச ய ப வ . 

6. ேத , உாியவாறான இடஒ கீ  ைறக  உ ப டதா . 
7. ேத ெச ய ப ேவா  ெச ெமாழி நி வன திேலேய ஒ க ப ட பணிகைள ேம ெகா ள 

ேவ .  
8. பிற த நா , சாதி, க வி  த தி ஆகியவ கான சா றித களி  ப கைள வி ண ப ட  

இைண  அ பேவ . ைமயான தகவ களி றி அ ப ப  வி ண ப  
க பாக ஏ க படமா டா . உ ைம  மாறான அ ல  தவறான விவர க  
ெகா க ப டா , அ தைகய வி ண ப  ைமயாக  த ப  ெச ய ப .  

9. ைக பட  ஒ றிைன  ேத  ைழ சீ கான ப வ தி  ஒ  நிைற ெச யேவ . 
10. ஒ  விவர ப வ திைன (Check List), �ெச  வி ண ப ட  அ பேவ .  
11. நிைலயான பணியி  இ ேபா  வி ண பி க ேவ டா . 
12. ெச ெமாழி  தமிழா  ம திய நி வன தி  த ேபாைதய தி ட  பணிகைள  இனி 

ேம ெகா ளவி  தி ட  பணிகைள  நிைறேவ ற  த கவாறான ெபா த பா க  
ேவ ட க  ைனவ  ப ட ேமலா கான ேத  ைறைமகளி  கண கி  ெகா ள  
ப . இவ றி , ெச ெமாழி  தமிழா  ம திய நி வன இய நாி  ேவ இ தியான . 

13. ைனவ  ப ட ேமலா  உதவி  ெதாைகயி  எ ணி ைக உ ளி  ேத  ம  
வழ த  ெதாட பான அைன  நடவ ைககளி  ெச ெமாழி  தமிழா  ம திய நி வன 
இய நாி  ேவ இ தியான . 

14. வி ண ப  ப வ கைள நி வன இைணயதள தி  (www.cict.in) பதிவிற க  
ெச ெகா ளலா  அ ல  நி வன தி  ேநர யாக  அ ச வழி  ெப  
ெகா ளலா .  
00003333----00009999----2012012012016666     கீ காகீ காகீ காகீ கா     கவாிகவாிகவாிகவாி  வ ேசவ ேசவ ேசவ ேச     வைகயிவைகயிவைகயிவைகயி     வி ண ப திைனவி ண ப திைனவி ண ப திைனவி ண ப திைன    
உாியவாறானஉாியவாறானஉாியவாறானஉாியவாறான    இைண க டஇைண க டஇைண க டஇைண க ட     அ பேவஅ பேவஅ பேவஅ பேவ ::::    

பதிவாளபதிவாளபதிவாளபதிவாள , , , ,     
ெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழி     தமிழாதமிழாதமிழாதமிழா     ம தியம தியம தியம திய    நி வனநி வனநி வனநி வன ,,,,    
சாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாகசாைல  ேபா வர  நி வன வளாக , , , , , , , ,         

ற  சாைலற  சாைலற  சாைலற  சாைலற  சாைலற  சாைலற  சாைலற  சாைல, , , , , , , , தரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணி, , , , , , , , ெச ைன ெச ைன ெச ைன ெச ைன ெச ைன ெச ைன ெச ைன ெச ைன 600113600113600113600113600113600113600113600113        
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APPLICATION FOR AWARD OF POST DOCTORAL FELLOWSHIP 

2016–17 
                            To be filled by Office 
           Registration No.                   Examination No. 

7    
    

1. Name of Applicant (தமிழிதமிழிதமிழிதமிழி  - in Tamil) 

 

 

2. Name of Applicant (in English - BLOCK LETTERS) 

                      

 

3. Father/Husband’s Name  

                      
                                                                         
                                                                     D         M               Y   

4. Date of Birth (Day/Month/Year)  

(Copy of Evidence to be Enclosed)    
                                                                    
                                                                   M             F 
 

5. Sex    
                                                                                    SC           ST         OBC         OC 

6. Community (Copy of Evidence to be Enclosed)  
 

7. Address for Communication 

                      
 

                      
 

                      
 

             Pin code        
 

Phone Nos.                  Landline                                                                     Mobile  

            
 

 

 

   

          

 

Passport Size 

Photo duly 

signed by the 

Candidate  



E-mail Address  

                      
 

 

8. Academic Qualification (Copy of Ph.D. Degree Certificate to be Enclosed)    

 

Degree Year University Mark %/Grade Subject 

M.A.     

     

M. Phil.     

Ph.D.     

                                                                               

9. Title of M.Phil. Thesis   

 

 

 

10. Title of Ph.D. Thesis     

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION 
 

I declare that I am not in receipt of any other award/fellowship/scholarship and the 

above particulars are correct to the best of my knowledge and belief. 

I also undertake to state that all the conditions under the scheme are acceptable to me.  

 

 

 

 

Date:                                                                                                  

Place:                   Signature of the Applicant        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check List for filing the Application for Post Doctoral Fellowship 
2016-17 

The Certificates mentioned here only be sent along with the Application 
(Please � the items in the Box) 

 
Name of the Candidate:  
 

1. □ Pasting of Passport size Photo in the first page of the Application 

2. □ Signature of the Candidate across the Photo 

3. □ Signature of the Candidate in the second page of the Application 

4. □ Pasting of Passport size photo in the Hall Ticket 

5. □ Name and Address to be filled in the Hall Ticket along with signature  

6. □ Copy of Birth Certificate issued by competent authority 

7. □ Copy of Community Certificate issued by competent authority, if applicable 

8. □ Copy of Ph.D. Degree Certificate 

9. □ Check List to be filled along with Name and Signature. 

 

 

                                                                                                                  Signature of the Candidate 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CENTRAL INSTITUTE OF CLASSICAL TAMIL, CHENNAI 

HALL TICKET 
Written Test for the selection of Postdoctoral Fellowship 2016-17 

 

 

Roll No. :   
 

Name :  
 

Address  :  

                     
 

                                                                                                                                  Register 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signature of the candidate 
 
 
Venue / Date & Time : 
(To be filled by Office) 

 
 
 
 
          
 
                                                   Registrar 

7 

 
 

Passport size 
photo to be 

pasted 
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