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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu - 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; ,yf;fpak; (B.A TAMIL)
2022 ONWARDS
PROGRAMME OUTCOMES

PO1

jkpo; ,yf;fz ,yf;fpaq;fisf; fw;gjd; top eilKiw tho;tpay;
Kuz;fisf; fise;J nrk;ikahd tho;tpaiyg; ngw khzth;fisj;
jahh;gLj;Jjy;

PO2

jkpo; nkhopapd; tuyhw;iw mwpe;J, nkhopiar; rpwe;j Kiwapy; fw;gpf;Fk;
jpwd; ngWjy;.

PO3

jkpo; nkhopg; gad;ghl;bidf; fw;Wzh;e;J Ngr;Rf;fiy, gilg;Gf;fiy kw;Wk;
gpwJiwg; gad;ghLfis mwpAk; jpwd; ngwy;.

PO4

jkpo; ,yf;fpaq;fs; czh;j;Jk; nghJikg; gz;Gfis mwpe;J, r%fj;jpYk;,
jdpkdpj tho;tpYk; filgpbf;fr; nra;jy;.

PO5

jkpopay; rhh;e;j
Ma;T newpfisf; fw;W, ,yf;fpaq;fis
newpKiwfSf;F cl;gLj;jp MuhAk; jpwd; ngWjy;.

PO6

Nghl;bj; Njh;Tfis vjph; nfhs;Sk; jpwd; ngWjy;

Ma;T

PROGRAMME SPECIFIC OUTCOMES
PSO1

jkpo;nkhopapd; njhd;ik, nrhw;fs;, nkhopaikg;G,
Fwpj;j fUj;Jf;fis vLj;Jiuf;fg; gad;gLfpwJ.

PSO2

jkpo; nkhopapd; Nkd;ikapid gpwh; kdk; nfhs;Sk; tifapy; vspikahf,
,dpikahf, rpwg;ghfj; jkpio cr;rhpf;fj; JizGhpfpd;wJ.
jkpo; nkhopf; fy;tp MSikahy; muR kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fspy;, jkpo;
rhh;e;j fzpdpg;gzp tha;g;Gf;fisAk;, ,jopay;, rl;lk; Kjyhd gy;Jiw
cah;fy;tp tha;g;GfisAk; ngwg; gad;gLfpwJ.
jkpo; ,yf;fpaq;fs; ntspg;gLj;Jk; jkpoh; kuG, tuyhW, r%f, nghUshjhu,
murpay; jsq;fs; topahd jkpohpd; jdpj;Jtg; gz;ghl;Lf; $Wfis
vLj;Jiuf;fg; gad;gLfpwJ.
tuyhW, jj;Jtk;, njhy;ypay;, fy;ntl;bay;, ehl;Lg;Gwtpay;, Clftpay; ,
ngz;zpak;, jypj;jpak;, cstpay; Kjyhd gy;Jiw rhh;e;j jpwdha;Tf;
Nfhl;ghLfis mwpaj; JizGhpfpwJ.
Nghl;bj; Njh;Tfspy; vspjhf Njh;r;rp ngWtjw;F Vw;wjhf mike;Js;sJ.

PSO3
PSO4
PSO5
PSO6
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cr;rhpg;G,

ghLnghUs;

BLUE PRINT OF THE QUESTION PAPER
UG – B.A TAMIL - PART I, MAJOR AND ALLIED PAPERS
Section

Types of Questions

No.of. Questions

A

Short answer Questions
(Open choice)
Paragraph Questions
(Either or Choice)
Essay type Questions
(Open Choice)

15

B
C

5
(Either or Choice)
5

No.of. Questions
to be Answered
10

Marks of each
Questions
2

Total

5

5

25

3

10

30

Total

20

75

PART IV –Rw;Wr;R+oypay; kw;Wk; kjpg;Gf;fy;tp
Section

Types of Questions

No.of. Questions

A

Paragraph Questions
(Either or Choice)
Essay type Questions
(Open Choice)

5
(Either or Choice)
5

B

Total

No.of. Questions
to be Answered
5

Marks of each
Questions
6

Total

3

15

45

30

75
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ார் கல்லூரி (ன்ணாட்சி)

காிந்ாசன் பாகம், ினப்தான, து –625 014

ிழ்த்துந – சுிிப்திரிவு
தகுி – 1 ிழ்

தாடத்ிட்டம்
ஜுன் (2022 னல்)

5

ார் கல்லூரி (ன்ணாட்சி)
காிந்ாசன் பாகம், ினப்தான, து –625 014

ிழ்த்துந – சுிிப்திரிவு
தகுி – 1 – ிழ்

தி..,தி.ஸ்.சி.,தி.சி..,(ஜூன் 2022 இல் சனம் ார்கலக்குரிது CBSE)

Semester

I

Sub
Code

Title
கினேம்
சிறுகனேம்
தக்ி

II

இனக்கினம்

Hours

Credit

Internal

External

Examination
Duration

5

3

25

75

3 ி

5

3

25

75

3 ி

னிணனம்
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ார் கல்லூரி

(ன்ணாட்சி)

காிந்ாசன் பாகம், ினப்தான, து –625 014

ிழ்த்துந – சுிிப்திரிவு
இபங்கன/ இபம் அநிில் – னனாாண்டு – னல் தனம்
தகுி – 1 – ிழ்

ாள் –1 கினேம் சிறுகனேம்

அகிப்தீடு

: 25 ிப்தண்

தாடப/ாம் : 5 ி

னநிப்தீடு

: 75 ிப்தண்

ாள் ிப்ன

: 3

ர்வு ம் : 3 ி

குநிக்காள் :
னக்கி, னதுக்கிின் அப்ன னநிணத் பிவுதடுத்துல்.

னக்கி, னதுக்கிின் ன்கப டுத்துத்ல். சிறுகின்
உட்தானபப் னனப்தடுத்துல்.

கூறு : 1 னக்கி
அ). தாிார்

- 1. சந்ிழ் ாடு
சந்ிழ் ாடனும் தாிணின ....
2. ிழ் - ாநிந் ாிகபின

ஆ). தாிாசன்

- ாினாபர் ிண்ப்தம்
காடு கபந்ாம் – ல்ன .......

இ). கிி சி ிாகம் திள்ப

– உடல் னம் தல்
உடனில் உறுி உட......

ஈ). ாக்கல் கிஞர் . இானிங்கம் திள்ப

- ின் இம்
ின் ன்நார் இணனண்டு.......

உ). தட்டுக்காட்ட கல்ா சுந்ணார்

– தூங்கா ம்தி .........
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ஊ). உடுன ாாகி

– ிசாி
ல்ன ல்ன ினம் தார்த்து ......

). கண்ாசன்

– ாத்ி

). ாிாசன்

– தாி

CO1: னக் கிகள் பிப்தடுத்தும் ாட்டுப்தற்று, ாிப்தற்று, சனெக ம்தாடு
குநித் ிழுிச் சிந்ணகப அநிந்து காள்லல்.

கூறு : 2 னதுக்கி

`

அ). அப்துல் குான்

– னது

ஆ). னத்து

- ினங்கு

இ). ன.த்ா

– னதுகில் ஓர் னெட்ட

ஈ).

- காில் உண்டில் குனறுகிநது

சிற்தி

உ). ஆனொர் ிழ்ாடன்

- கரிக்கிநது ாய்ப்தால்

ஊ). ிச்சி ங்கப்தாண்டின்

– னன்ணகின் ன்னந

). ா

– ஒன கவும் காஞ்சம் கள்பிப்தாலும்

). தணி தாி

– இத்த்ின் ிநம் தச்ச

CO2: னதுக்கிகள் ி சனாச் சீர்கடுகள், அசில் சூழ்ினகள், ன்ணம்திக்கச்
சிந்ணகப பிப்தடுத்தும் ிநண உனாக்குல்.

கூறு : 3 சிறுக
அ). னதுப்தித்ன்

- சல்னம்ாள்

ஆ). இாஜம் கினஷ்ன்

- னி

இ). இந்ிா தார்த்சாி

- ித்து

ஈ). ா.தார்த்சாி

- னப்னக்காி

உ). தான்ண ீனன்

- கணிவு

ஊ). அம்த

- திபாஸ்டிக் டப்தாில் தாசக்ி னனிார்

). கு.அகிரிசாி

- காற்று

). ஆண்டாள் திரிர்சிணி

- ாத்ி

CO3: சிறுககள் உர்த்தும் சனா ற்நத் ாழ்வுகள், னெடப்தக்க க்கங்கள்,
டுத் க்கபின் ாழ்க்க

னநகப அநிந்து அற்நக் கபற்காணத் ிநண

பர்த்ல்.
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கூறு : 4 இனக்கம்
னல் ழுத்து - சார்தழுத்து - ாி னல் ழுத்துக்கள்

– ாி இறுி

ழுத்துக்கள் - ல்னழுத்து ிகும் இடங்கள் – ல்னழுத்து ிகா இடங்கள்.

C04: ிழ் ழுத்ினக்க ன ககள், சால்னின் னல், இறுிில் இடம்தறும்
ழுத்துக்கள், ல்னாற்று ிகும், ிகா இடங்கபத் ரிந்து காள்லல்.

கூறு : 5 இனக்கி னாறு
அ). னக்கிின் ாற்நனம்

பர்ச்சினேம்

ஆ). னதுக்கிின் ாற்நனம்
இ). சிறுகின் ாற்நனம்

CO5:

பர்ச்சினேம்

பர்ச்சினேம்

னக்கி, னதுக்கிின் அப்ன, றுதாடுகள், உத்ிகள் குநித்

சய்ிகப அநிந்து, கி, சிறுக தடக்கும் ிநண பர்த்துக் காள்லல்.

Pedogogy (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion.
தாடநூல்:
ிழ்ப்னக்கள் (கி, சிறுகத் ாகுப்ன) - ிழ்த்துந சுிிப்திரிவு பிீடு
ார் கல்லூரி, து -14.

தார் நூல்கள்:
அ). னி ாக்கில் ிழ் இனக்கி னாறு

- ிண்ல்

ீ ணாட்சி னத்க ினம்,
னைா பாகம்,
48, ாணப்தா னனி ன, து -1.
திப்தாண்டு – , 2010.
ஆ). க ாக்கில் ிழ் இனக்கி னாறு– தாக்கிரி
ினை சஞ்சுரி னக் ஹவுஸ்(தி) னிட்,
41,B சிட்கா இன்டஸ்டிரில் ஸ்டட்,
அம்தத்தூர், சன்ண-600 098.
திப்தாண்டு – ஜூன், 2011.
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இ). தாதுத்ிழ் இனக்கம் – ஜ. சசிக்குார்
ாகள் திப்தகம்,
து – 9.

இம்



https://eluthu.com>ilakkanam-eluthu
http://www.tamilvu.org
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ார் கல்லூரி (ன்ணாட்சி)
காிந்ாசன் பாகம், ினப்தான, து –625 014

ிழ்த்துந – சுிிப்திரிவு
இபங்கன/ இபம் அநிில் – னனாாண்டு – இண்டாம் தனம்

தகுி –1 – ிழ்

ாள் – 2 தக்ி இனக்கினம் னிணனம்
அகிப்தீடு
னநிப்தீடு

: 25 ிப்தண்
:

ர்வு ம்

தாடப/ாம் : 5 ி

75 ிப்தண்

ாள் ிப்ன

: 3

: 3 ி

குநிக்காள்: தக்ி இனக்கித்ின் அப்ன னநக் கற்தித்ல், சிற்நினக்கிங்கபின்
உட்கனத்துக்கப டுத்துக் கூறுல்

, னிண இனக்கித்ின் கூறுதாடுகபப்

னனப்தடுத்துல்.

கூறு : 1 சம்
அ). ினஞாணசம்தந்ர்

– ண்ில் ல்ன ண்ம் (11 தாடல்கள்)

ஆ). ினாவுக்கசர்

- ச்சிாப் திகம்

இ). சுந்ர்

- தான்னும் ய்ப்தானலம்.. (11 தாடல்கள்)

ஈ). ாிக்காசகர்

- ினாசகம் - ினம்தா (னல் 10 தாடல்கள்)

(10 தாடல்கள்)

CO1: ச சக் காள்ககள், ம்திக்ககள், ச அடிார்கபின் தக்ித் ிநன், தக்ி
இக்க கானகட்டத்ின் சனெக, தண்தாட்டு னாறு, திகம் ன்னும் அப்ன னநகப
அநிந்து காள்ர்.

கூறு: 2 ம்
அ). தரிாழ்ார்

- தரிாழ்ார் ினாி - கண்ன் ானாட்டு (10தாடல்கள்)

ஆ). ஆண்டாள்

- ாச்சிார் ினாி - ாாிம் (11 தாடல்கள்)

இ). குனசகாழ்ார் - தனாள் ினாி – ான்காம் ினாி (11 தாடல்கள்)
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ஈ). ாண்டடிப்தாடிாழ்ார் – ினான (னல் 10 தாடல்கள்)

CO2:  சத் த்துங்கள், இநிதாடு, ஆழ்ார்கள் ஆண்டணிடம் காண்ட
அன்ன, தக்ித் ரிந்து காள்லல்.

கூறு: 3 சிற்நினக்கிங்கள்
அ). கனிங்கத்துப்தி

- காடு தாடிது (தாடல்கள் 75 னல் 84 )

ஆ). அகர் கிள்ப ிடு தூது - இநணின் சாங்கம் உத்ல் (97 -123 கண்ிகள்)
இ). ந்ிக் கனம்தகம்

- ஓடரிக்கண் டல்னீ ர் ஆடாா ஊசல்...(29)
குனனம் ஒவ்ாது தின்று ந் ......(49)
ானுறு ி அடந்துன் ணம்...(110)

ஈ). ினக்குற்நானக் குநஞ்சி

- ாணங்கள் கணிகாடுத்து ந்ிாடு காஞ்சும்(1)
னங்குிப் னணனனி கங்கண னத்ாடும்(5)
ஆடு னுி
ீ
காடிில் நிக்கும் (6)

உ). அதிாி அந்ாி

-

னல் 10 தாடல்கள்

CO3: சிற்நினக்கிங்கள் ாற்நம் தற்ந சனெக கானப் தின்ணி, சிற்நினக்கிங்கபின்
தாடுதானள்கள், சிற்நினக்கிங்கள் உர்த்தும் ன்ணர்கபின் னாறுகள், தார்
னநகபத் ரிந்து காள்லல்.

கூறு : 4 னிணம்
ரில் தழுத் தனா

- சு. சனத்ிம்

CO4: இக்கான இனக்கிங்கபில் னிணம் த றுிடம், னிணம் ி சனா ிகழ்வுகப
பிப்தடுத்தும் ிநண பர்த்ல்.

கூறு : 5
அ). இனக்கம்
சால் - சால்னின் தாது இனக்கம் - சால் ககள் – (தர், ிண, இட,

உரி).

ஆகுதர்கள், ிணா, ிட ககள்.

ஆ). இனக்கி னாறு
அ). தக்ி இனக்கித்ின் ாற்நனம் பர்ச்சினேம் (சம், ம்)
ஆ). சிற்நினக்கித்ின் ாற்நனம் பர்ச்சினேம்
இ). னிணத்ின் ாற்நனம் பர்ச்சினேம்
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CO5: ிழ்ச் சால்னினக்க ன , சால்ககபப் னரிந்துகாண்டு திில்னால்
ழுதும் ிநன் தறுல் ச ,  தக்ி இனக்கிங்கள், சிற்நினக்கிங்கள், னிண
இனக்கிங்கபின் ாற்நம், னாறு, பர்ச்சி ினகபத் ரிந்து காள்லல்.

Pedogogy (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion.
தாட நூல்கள்
அ). ிழ்ப்னக்கள் (சய்னேள் ாகுப்ன)

- ிழ்த்துந சுிிப்திரிவு பிீடு
ார் கல்லூரி, து - 14.

ஆ). ரில் தழுத் தனா

- சு. சனத்ிம்
அநிவுப் திப்தகம் (தி) னிிடட்,
16 (142), ஜாணி ஜான் கான் சான,
இாப்தட்ட, சன்ண - 600 014.

தார் நூல்கள் :
அ). னி ாக்கில் ிழ் இனக்கி னாறு

- ிண்ல்

ீ ணாட்சி னத்க ினம், னைா பாகம்,
48, ாணப்த னனி ன, து - 1
திப்தாண்டு – , 2010.
ஆ). க ாக்கில் ிழ் இனக்கி னாறு -தாக்கிரி
ினை சஞ்சுரி னக் ஹவுஸ் (தி) னிட்,
41-Bசிட்கா இன்டஸ்டிரில் ஸ்டட்,
அம்தத்தூர், சன்ண – 600 098.
திப்தாண்டு – ஜூன், 2011.
இ). ன்னூல் சால்னிகாம் – சா. இபசு
ிாசகர் திப்தகம்,
31, சிங்கர் ன, தாரி னண, சன்ண – 600 108.
திப்தாண்டு - 2008.
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இம்

 http://thevaram.org
 http://www.divyaprabantham.in
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu - 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
Kjy; gUtk; - ,sq;fiyj; jkpo; ,yf;fpak;

(B.A TAMIL)

([{d; 2022 ,y; NrUk; khzth;fSf;FhpaJ)
Evaluation
Sem Part

Title of the course

Hours

Credit

Internal

External

Total

Exam
Duration

Syllabus
Changed/Not
Changed

ftpijAk; rpWfijAk;

5

3

25

75

100

3hrs

New

Mq;fpyk;
Kjd;ikg; ghlq;fs;
(Core courses)
1. ed;Dhy; - vOj;J
2. ,f;fhy ,yf;fpak;

5

3

25

75

100

3hrs

New

6

5

25

75

100

3hrs

New

5

4

25

75

100

3hrs

New

5

5

25

75

100

3hrs

New

2

2

25

75

100

3hrs

New

2

2

25

75

100

3hrs

New

I
II

I
III

,iaGg; ghlk; (Allied course)
1. jkpof tuyhWk; gz;ghLk;

IV

Rw;Wr;#oypay;
(Environmental Science)
Skill Based Elective
(communicative English)
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu - 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L - Kjy; gUtk;

Kjd;ikg; ghlk; (Core Course) - jhs;: 1
mfj;Njh;T
Gwj;Njh;T
Njh;T Neuk;

: 25 kjpg;ngz;fs;
: 75 kjpg;ngz;fs;
: 3 kzp

ed;Dhy; - vOj;J

ghlNtis/thuk; : 6
jhs; kjpg;G
: 5

Nehf;fk;:


jkpo; vOj;Jf;fspd; gpwg;G tiffs;> nkhopapd; fl;likg;G Nghd;wtw;iw
mwpKfg;gLj;Jjy;.



vOj;Jf;fspd; Gzh;r;rp tpjpfisg; Gyg;gLj;Jjy;.



jkpo;nkhop kuG mwpe;J gpioapy;yhky; vOjTk; NgrTk; toptFj;jy;.

$W: 1
ghaputpay;

C01 - vOj;jpyf;fz kugpd; top Mrphpah; khzth; ,yf;fzj;ijj; njhpe;J nfhs;sy;
$W: 2
vOj;jpay; (Ehw;gh 1 Kjy; 46 tiu)

C02 - jkpo; vOj;Jf;fspd; tiffisAk; xypf;Fk; KiwapidAk; mwpe;J nfhs;sy;
$W: 3
vOj;jpay; (Ehw;gh 47 Kjy; ,Wjptiu), gjtpay;

C03 - gFgj cWg;Gf;fisAk;> xw;WkpFk;> kpfh ,lq;fisAk; njhpe;J nfhs;sy;
$W: 4
caphPw;Wg;Gzhpay;

C04 - vOj;jpyf;fzj;jpd; top gpioapd;wp vOJk; jpwidg; ngWjy;.
$W: 5
nka;aPw;Wg;Gzhpay;> cUGg;Gzhpay;

C05 -

nrhw;fspd; fl;likg;Gg; gw;wp mwpe;Jnfhz;L gz;ila ,yf;fpaq;fisf; fw;fg; goFjy;
16

Pedagogy: (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion

ghlE}y;:


MWKfehtyh;

- ed;Dhy; vOj;jjpfhuk;
fhz;bifAiu>
Ky;iy epiyak;>
nrd;id-17.

ghh;it Ehy;fs;:


=jud;.vd;,

- gpioapd;wpj; jkpo; vOJNthk;
fq;if Gj;jf epiyak;,
nrd;id - 17.



gukrptk;.Nrh

- ew;wkpo; ,yf;fzk;
gl;Lg; gjpg;gfk;,
nrd;id- 40.



rrpf;Fkhh;.N[

- nghJj;jkpo; ,yf;fzk;
ehkfs; gjpg;gfk;,
kJiu- 9.

,izak;:


www.ytamizh.com



noolaham.org.
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu- 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L - Kjy; gUtk;

Kjd;ikg; ghlk; (Core Course) - jhs; : 2 ,f;fhy ,yf;fpak;
mfj;Njh;T
Gwj;Njh;T
Njh;T Neuk;

: 25 kjpg;ngz;fs;
: 75 kjpg;ngz;fs;
: 3 kzp

ghlNtis/thuk;
jhs; kjpg;G

: 5
: 4

Nehf;fk;:


jkpo; kuGf;ftpij> GJf;ftpij Kjyhdtw;iw mwpKfg;gLj;Jjy;.



rpWfij> Gjpdk;> ciueil> Kjyhd ,yf;fpa tbtq;fisf; fw;gpj;jy;.



jw;fhy ,yf;fpaj;jpd; kPjhd <h;gi
; g Cf;Ftpj;jy;.

$W: 1
kuGf;ftpij / GJf;ftpij
ghujpahh;

-

Fapy;ghl;L (KOtJk;)

ghujpjhrd;

-

Gul;rpf;ftp (KOtJk;)

fz;zjhrd;

-

1. cd;idawpe;jhy;
2. kdpjd; vd;gtd;
3. MW kdNk MW

ituKj;J

-

1. kuq;fisg; ghLNtd;
2 Ie;J nghpJ MW rpwpJ
3 ryitf;F Nghlhj [dehafk;

jhkiu

-

xUfjTk; nfhQ;rk; fs;spg;ghYk;
1. $l;lhQ;NrhW
2. NjePh; tpUe;J
3. Xl;lil

C01 - kuGf;ftpij> GJf;ftpij Kjyhd ,yf;fpa tifikfis mwpe;J nfhs;sy;.
$W: 2 rpWfij
1. GJikg;gpj;jd;
2. mz;zh
3. mNrhfkpj;jpud;

- flTSk; fe;jrhkp gps;isAk;
- nrt;thio
- mk;khTf;fhf xU ehs;
18

4.
5.
6.
7.

n[afhe;jd;
F.g.uh
kPdhl;rp
itifr;nry;tp

-

nghk;ik
tpbAkh?
jha;kdR
Njit md;G kl;Lk;

C02 - jw;fhy ,yf;fpa kuGfspy; rpWfijfspd; gad;ghl;ilj; njhpe;J nfhs;sy;.
$W: 3 Gjpdk;
Gjpa nkhl;Lf;fs;

- nghd;dPyd;

C03 - ,f;fhy ,yf;fpag; gilg;Gfspy; fhzyhFk; Gjpdj;jpd; cj;jpfisg; Ghpe;J
nfhs;sy;.

$W: 4 ehlfk;
nusj;jpuk; goF - K. ,uhkrhkp (3 ehlfq;fs;)

C04 - jw;fhy ,yf;fpa kuGfspy; ehlfk; Fwpj;j Mo;e;j tpkh;rdg; ghh;it ngwy;.
$W: 5 ciueil
gz;ghl;L mirTfs; - njh. gukrptd; (Njh;e;njLf;fg;gl;l fl;Liufs; - jkpo;, tPLk;
tho;Tk; , gy;yhq;Fop)

C05 - ,f;fhyg; gilg;Gf;fspd; top gilg;ghf;f Kaw;rpapy; <Lgl Mh;tk; nfhs;sy;.
Pedagogy: (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion

ghl Ehy;fs;:


ftpij/rpWfij efy; njhFg;G



nghd;dPyd;



,uhkrhkp .K



gukrptd; .njh

- jkpo;j;Jiw (Raepjpg;gphpT),
ahjth; fy;Yhhp, kJiu – 14.
- Gjpa nkhl;Lf;fs;
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T]; gpiuNtl; ypkpnll; ,
nrd;id- 98.
- nusj;jpuk; goF
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T]; gpiuNtl; ypkpnll; ,
nrd;id- 98.
- gz;ghl;L mirTfs;
669 Nf.gp.rhiy,
ehfh;Nfhtpy; - 1.
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ghh;it Ehy;fs;:


ghujpahh;

-



ghujpjhrd;

-



ituKj;J

-



jhkiu

-



ty;ypf;fz;zd;

-



Nfhtpe;juhR .kh

-



mofg;gd;. MW

-

ghujpahh; ftpijfs;
ckh gjpg;gfk;,
nrd;id- 98.
ghujpjhrd; ghly;fs;
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T]; gpiuNtl; ypkpnll;,
nrd;id- 98.
,e;jg;G+f;fs; tpw;gidf;fy;y
#h;ahypl;Nur;rh; (gp) ypl;,
nrd;id-24.
xU fjTk; nfhQ;rk; fs;spg;ghYk;
Fkud; gjpg;gfk;,
nrd;id.
GJf;ftpijapd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;
rPij gjpg;gfk; ,
nrd;id- 4,
gjpg;ghz;L (2008)
GJf;ftpijf; fl;likg;G
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T]; gpiuNtl; ypkpnll;,
nrd;id- 98.
jkpo; ehlfj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;
ghhpepiyak; ,
nrd;id- 8.

,izak;:



www.gunathamizh.com
www.tamilvu.org
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu- 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L - Kjy; gUtk;

,iaGg; ghlk; (Allied Course) - jhs;: 1 jkpof tuyhWk; gz;ghLk;
mfj;Njh;T
Gwj;Njh;T
Njh;T Neuk ;

: 25 kjpg;ngz;fs;
: 75 kjpg;ngz;fs;
: 3 kzp

ghlNtis/thuk;
jhs; kjpg;G

: 5
: 5

Nehf;fk;:




jkpo; kf;fspd; r%f tuyhW kw;Wk; gz;ghl;ilf; fw;gpj;jy;.
jkpofj;jpy; Vw;gl;l gz;ghl;L epiyfis czh;j;Jjy;.
jkpo; kf;fspd; tho;tpay; tpOkpar; rpe;jidfisg; gapw;Wtpj;jy;.

$W: 1
jkpof tuyhw;iw mwpa cjTk; rhd;Wfs; - jkpofj;jpd; ,aw;if mikg;G
tuyhw;Wld; nfhz;l njhlh;G - GijnghUs; Ma;tpy; tuyhw;Wf;F Kw;gl;l jkpofk; gw;wp
mwpayhFk; cz;ikfs; - rpe;JntspAk; Fkhpf;fz;lKk; jkpo;g; gz;ghl;Lld; nfhz;l
njhlh;G - jkpofk; may;ehl;Lld; nfhz;l thzpfg; gz;ghl;Lj; njhlh;Gfs;.

C01 - gz;ila jkpo; epyj;jpd; njhd;ikahd tuyhw;wpidj; njhpe;J nfhs;sy;.
$W: 2
rq;fk; ,Ue;jjw;fhd rhd;Wfs; - rq;ffhy murh;fs;, murpay; epiy rKjhaepiy - rkaepiy - Nghh; Kiw - fiyfs; - fsg;gpuh; tUifAk; ,Uz;lfhyj;
jkpofKk; - gy;ytg; Nguurh;fs; - gy;yt Ml;rp Kiw.

C02 - rq;fk; ,Ue;jjw;fhd rhd;Wfs; fpilf;fg; ngw;w ,yf;fpaj; juTfSf;Fkhd
nghUj;jq;fisg; Ghpe;Jnfhs;sy;.

$W: 3
jpUg;Gwk;gpag; NghUk; Nrhog; Nguurpd; Njhw;wKk; - Nrhog; NguuRfs; - Nrhohpd;
tPo;rr
; p - Nrhoh;fhy murpay; epiy - rKjhaepiy - rkaepiy - fiyfSk; Nfhtpy;
gzpfSk;.

C03 - jkpofj;jpy; epytp te;j muR> rkak;> r%fk; Nghd;wtw;why; fhye;NjhWk; Vw;gl;L
te;j Nrhoh;fspd; khw;wq;fis mwpe;J nfhs;sy;.

$W: 4
gpw;fhyg; ghz;bah; vOr;rp - khypf;fhg+h; gilnaLg;Gk; ghz;bah; tPo;rr
; pAk; tpraefu kd;dh;fs; - ehaf;f kd;dh;fs; - ehaf;fh;fhyr; rKjhaepiy - murpay;epiy rkaepiy - fiyfs;.

21

C04 - gy;NtW fhyfl;lq;fspy; epytp te;j ghz;bah;, ehaf;fh; kd;dh;fspd; Ml;rp
khw;wq;fSf;fhd fhuzpfisAk;, gpd;dzpfisAk; Ghpe;J nfhs;sy;.

$W: 5
jkpofj;jpy; kuhl;bah; Ml;rp - Mq;fpNyah; Ml;rp - Mq;fpNyah; Ml;rpapd;
tpisTfs; - ,e;jpa tpLjiyg; Nghhpy; jkpofj;jpd; gq;F - tpLjiyf;Fg; gpd; jkpofk;
ngw;Ws;s tsh;rr
; pepiy.

C05

- Mq;fpNyah; Ml;rp tpLjiyf;Fg; gpd; jkpofk; ngw;Ws;s tsh;r;rp epiyfisj;

njhpe;J nfhs;sy;.
Pedagogy: (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion

ghl Ehy;fs;:


,uhkfpU\;zd;. lhf;lh; M.

-

jkpof tuyhWk; gz;ghLk;
rh;Nthjah ,yf;fpag; gz;iz>
kJiu-1.

jkpoh; tsh;j;j moFf; fiyfs;
ehk; jkpoh; gjpg;gfk;,
nrd;id-5.
jkpoh; ehfhPfKk; gz;ghLk;
aho; ntspaPL,
nrd;id- 40.
jkpof tuyhWk; gz;ghLk;
kzpthrfh; gjpg;gfk;,
nrd;id-8.

ghh;it Ehy;fs;:


Ntq;flrhkp, kapiy rPdp.,

-



jl;rpzh%h;j;jp. m.,

-



nry;yk;. Nt.jp.,

-

,izak;:


www.tamildigitallibrary.in



www.panuval.com
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ahjtu; fy;Y}up> (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu -625 014

jkpo;j;Jiw (Raepjpg;gpupT)
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhkhz;L - Kjy; gUtk;
jhs; : 1 - Rw;Wr;R+oypay;
gUtk;
ghlf; FwpaPL

: Kjy; gUtk;
:

ghlNtis/ thuk; : 2
jhs; kjpg;G
:2

Nehf;fk;:
Rw;Wr;R+oy; rhu;e;j mbg;gil mwpitAk;> mjd; NjitiaAk; czu;j;Jk; tifapy;
,g;ghlj;jpl;lk; mikf;fg;gl;Ls;sJ.

$W : 1
Rw;Wr;R+oy; mwpKfk; - gad;fs; - Kf;fpaj;Jtk; - ,aw;iftsq;fs; - tiffs; ePu;tsq;fs;.

CO1 : Rw;Wr;R+oypd; mwpKfk; kw;Wk; ,aw;if tsq;fisg; gw;wpj; njupe;J nfhs;tu;.
$W : 2
Mw;wy; tsq;fs; - epytsk; - ,aw;if tsq;fisg; ghJfhg;gjpy; kdpjdpd; gq;F

CO2 : ,aw;if tsq;fSf;Fk; kdpjDf;Fk; ,ilNa cs;s njhlu;ig mwpe;J nfhs;tu;.
$W : 3
Rw;Wr;R+oy; khRghL - fhw;W khRghL - ePu; khRghL - fly; khRghL - kz; khRghL –
xyp khRghL - fjpu;tr
P ;R khRghL - khRghl;ilj; jLg;gjpy; jdpkdpjdpd; gq;F

CO3 : ,aw;if khRghLfs; Fwpj;J mwpaKbAk;.
$W : 4
Nguplu; Nkyhz;ik - mwpKfk; - nts;sg;ngUf;F - epyeLf;fk; - Gay;fhw;W - epyr;rupT Rdhkp

CO4 : Nguplu;fs; Fwpj;Jj; njupe;J nfhs;tu;.
$W : 5
r%fg; gpur;rpidfSk; Rw;Wr;R+oYk; - Rw;Wr;R+oy; xOf;f newpKiwfs; - rPNjhrzepiy
khw;wk; - Gtpntg;gkhjy; - mkpykio - XNrhd; glyk; mlu;T Fiwjy; - Rw;Wr;R+oy;
ghJfhg;Gr; rl;lk; - ePu; khRghl;Lr; rl;lk;.

CO5 : Rw;Wr;R+oypdhy; Vw;gLk; r%fg; gpur;rpidfis mwpaKbAk;.

23

ghlE}y; :
1. vd;.MWKfk;
tp.FkNurd;

-

Rw;Wr;R+oy; fy;tp
rhu]; gjpg;gfk;>
ehfu;Nfhtpy;>
fd;dpahFkup khtl;lk;
kWgjpg;G - 2018.

Pedagogy: (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu - 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,uz;lhk; gUtk; - ,sq;fiyj; jkpo; ,yf;fpak; (B.A TAMIL)
([{d; 2022 ,y; NrUk; khzth;fSf;FhpaJ)
Evaluation
Sem

Part
I
II

II

III

IV

Title of the
Course
gf;jp ,yf;fpaKk;
GjpdKk;
Mq;fpyk;
Kjd;ikg; ghlq;fs;
(Core courses)
3. ed;Dhy; - nrhy;
4. rka ,yf;fpak;
,iaGg; ghlk; (Allied course)
2. jkpoh; fiyfs;
kjpg;Gf;fy;tp
(Value Education)
Skill Based Elective
(communicative English)
Total

Syllabus
Changed/Not
Changed

Hours

Credit

Internal

External

Total

Exam
Duration

5

3

25

75

100

3hrs

New

5

3

25

75

100

3hrs

New

6

5

25

75

100

3hrs

New

6

4

25

75

100

3hrs

New

4

5

25

75

100

3hrs

New

2

2

25

75

100

3hrs

New

2

2

25

75

100

3hrs

New

30
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu - 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L - ,uz;lhk; gUtk;

Kjd;ikg; ghlk; (Core Course) - jhs;: 3
mfj;Njh;T
Gwj;Njh;T
Njh;T Neuk ;

: 25 kjpg;ngz;fs;
: 75 kjpg;ngz;fs;
: 3 kzp

ed;Dhy; - nrhy;

ghlNtis/thuk;
jhs; kjpg;G

: 6
: 5

Nehf;fk;:
jkpo; ,yf;fz kuGfisAk; nrhw;fspd; tiffisAk; mwpjy; - nrhy; ,yf;fz
tpjpfisf; fw;wy; - nrhw;fs; cUthf;fk; kw;Wk; kugpid mwpar; nra;jy; - nrhw;fspd;
jd;ikia milahsg;gLj;jpf; fhl;ly;.

$W: 1 ngahpay;
C01

-

nrhy; ,yf;fzj;ij mwpKfk; nra;jy; - cah;jpiz, m/wpizg; ghFghLfs;
Ntw;Wik tiffis mwpe;J nfhs;Sjy;

$W: 2 tpidapay;
C02

-

tpidr;nrhy;, tpidKw;W Mfpatw;wpd; nghJ ,yf;fzj;ijg; gFj;jha;jy; jkpo;rn
; rhw;fs; gad;ghl;il kjpg;gPL nra;jy;

$W: 3 nghJtpay;
C03

-

njhifepiy, njhfhepiyj; njhlh;fs;, jpiz, ghy; tOtikjpfisj; njhpe;J
nfhs;Sjy; - ngah;, tpidapaypy; nrhy;yg;glhj fUj;Jfisg; gFg;gha;T nra;jy;

$W: 4 ,ilapay;
C04

-

,ilr; nrhw;fspd; ,dq;fis mwpe;J nfhs;Sjy; - ,yf;fzg; gpioapd;wp
vOjf; fw;Wf; nfhs;Sjy;

$W: 5 chpapay;
- chpr;nrhy;, caph;, capuy;yhj nghUs;fs;, caph; th;f;fq;fs; Fwpj;J tpsq;fpf;
nfhs;Sjy;.
C05

Pedagogy: (Teaching Methods)
Chalk and Talk, Seminar, Group discussion
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ghlEhy;:


,stuR.Nrhk.,

-

ed;Dhy; nrhy;yjpfhuk;
kzpthrfh; gjpg;gfk;,
nrd;id– 600 008.

ghh;it Ehy;fs;:


gukrptk;.nrh.,

-

ew;wkpo; ,yf;fzk;
gl;Lg; gjpg;gfk;,
nrd;id – 600 040.



Re;ju%h;j;jp.,.,

-

Ie;jpyf;fzk;
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T];(gp)ypkpnll;,
nrd;id – 600 098.

,izak;:


https://www.ytamil.com



www.tamilvu.org



https://noolaham.net



https://www.tamildigiatllibrary.in
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu - 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L - ,uz;lhk; gUtk;

Kjd;ikg; ghlk; (Core Course) - jhs;: 4 - rka ,yf;fpak;
mfj;Njh;T
Gwj;Njh;T
Njh;T Neuk ;

: 25 kjpg;ngz;fs;
: 75 kjpg;ngz;fs;
: 3 kzp

ghlNtis/thuk;
jhs; kjpg;G

: 6
: 4

Nehf;fk;:
rka ,yf;fpaq;fspy; Gyg;gLk; gf;jpnewp, gf;jpr; Rit, topghl;L Nkd;ik,
tho;tpay; mwk;, jj;Jtq;fs;, rkag; nghJik, ,iwf;Nfhl;ghLfs;, nfhs;iffs; Kjyhd
$Wfis mwpjy;

$W: 1 - irtk;


jpUQhdrk;ge;jh;

- NfhsWgjpfk; (NtAW Njhspgq;fd; - 11 ghly;fs;)



jpUehTf;furh ;

- jpUmq;fkhiy (jiyNa eP tzq;fha; - 11 ghly;fs;)



Re;juh;

- jpUj;njhz;lj;njhif (jpy;iytho; me;jzh; - 11 ghly;fs;)



khzpf;fthrfh;

- jpUthrfk; (jpUr;rjfk; - nka;Azh;jy; - 10 ghly;fs;)

C01

-

irtrka ,yf;fpaq;fis milahsk; fhZjy;, jpUKiwfspy; fhzyhFk;

cs;shh;e;j fUj;Jf;fisg; Ghpe;J nfhs;Sjy;

$W: 2 - itztk;


ek;kho;thh; - jpUtha;nkhop (cah;tw cah; eyk; cilatd; - 11 ghly;fs;)



nghpaho;thh; - nghpaho;thh; jpUnkhop (tz;z khlq;fs;



Mz;lhs;

- 10 ghly;fs;)

- jpUg;ghit (KOtJk;)

C02 -

Mo;thh;fspd; ,iwf;Nfhl;ghl;il khzth;fs;
jw;fhyj;jpy; cs;s ,iwtopghl;NlhL nghUj;jpg; ghh;j;jy;

Ghpe;Jnfhz;L

$W: 3 - ngsj;jKk; - rkzKk;


Fz;lyNfrp - (KOtJk;)



#shkzp

- JwTr;RUf;fk; - 2000 Kjy; 2024 tiu (25 ghly;fs;)
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mtw;iwj;

- rkz, ngsj;jf; Nfhl;ghLfis ,dk; fhzy; - rkaf; fUj;Jf;fisj;
jw;fhy fyhr;rhuj;NjhL nghUj;jpg; ghh;j;Jj; jpwdha;T nra;jy;
C03

$W: 4 - fpwpj;jtk; - ,Ryhk;


,NaRfhtpak; - (jfg;gdpd; md;G, Cjhhpg; gps;is – 21 ghly;fs;)



Fzq;Fb kh];jhd; rhfpG ghly;fs; - guhguf;fz;zp (1-20 fz;zpfs;)

- fpwpj;jt ,Ryhkpa ,yf;fpar; rpwg;igg; Ghpe;Jnfhs;Sjy;. gpw;fhyg; gf;jpg;

C04

gDty;fisg; gioa gf;jpg; gDty;fSld; nghUj;jpg; ghh;f;Fk; jpwidg; ngWjy;

$W: 5 - rpj;jh; ghly;fs;
 ts;syhh; - jpUtUl;gh - jpUg;gs;spnaOr;rp (nghOJ tpbe;jJ - 1-5 ghly;fs;)




jhAkhdth; - guhguf;fz;zp - (1-10 fz;zpfs;)
rptthf;fpah; - mwpTepiy - (10 ghly;fs; 33-42 tiuAs;s ghly;fs;)
gl;bdj;jhh; - md;id ,we;jNghJ ghbait (1-10 ghly;fs;)

- mbahh;fspd; ghly; jpwd;fisAk;,
tho;tpaNyhL nghUj;jpg; gFj;jha;T nra;jy;
C05

rpj;jh;fspd;

ghlw;

fUj;JfisAk;
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ghlEhy;fs;
ghly;fspd; efy; njhFg;G

-

jkpo;j;Jiw (Raepjpg;gphpT),
ahjth; fy;Yhhp, kJiu – 14.

ghh;it Ehy;fs;


nts;isthuzh;.f.,

-

gd;dpU jpUKiw tuyhW
Kjw;gFjp (Kjy; VO jpUKiwfs;),
mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk;,
rpjk;guk;.



nts;isthuzh;.f,

-

gd;dpU jpUKiw tuyhW
,uz;lhk; gFjp (8-12 jpUKiwfs;),
mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk;,
rpjk;guk;.
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ghDkjp uNk\;

-

irtk; tsh;j;j jkpo;
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T]; (gp)ypl;,
nrd;id– 600 098.



fUzhepjp.M.,,

-

rpj;jh; ,yf;fpaq;fspy; rKjhag; ghh;it
ghit gg;spNf\d;],;
nrd;id– 14.



Ntq;flrhkp kapiy. rPdp.,

-

ngsj;jKk; jkpOk;,
ghit gg;spNf\d;],;
nrd;id– 14.

,izak;:


www.thoguppukal.com



www.kappiyakalanjiyam.blogspot.com



www.tamilvu.org



www.noolaham.in

 www.projectmadurai.org
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ahjth; fy;Yhhp (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu- 625 014

jkpo;j;Jiw - Raepjpg;gphpT
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L - ,uz;lhk; gUtk;

,iaGg; ghlk; (Allied Course) - jhs;: 2 - jkpoh; fiyfs;
mfj;Njh;T
Gwj;Njh;T
Njh;T Neuk ;

: 25 kjpg;ngz;fs;
: 75 kjpg;ngz;fs;
: 3 kzp

ghlNtis/thuk;
jhs; kjpg;G

: 4
: 5

Nehf;fk;:
jkpoh; tsh;j;njLj;j moFf; fiyfs;
gz;ghl;bw;Fkhd njhlh;G gw;wpAk; mwpjy;.

gw;wpAk;>

fiy

tbtq;fSf;Fk;>

$W: 1
fl;llf;fiy - tpsf;fk; - kuf;Nfhapy;fs; - nrq;fy; fl;llq;fs; - Fiff; Nfhapy;fs; fw;wspfs; - fl;llq;fspd; %tifg; gphpTfs; - Nfhapy; tiffs;

- jkpoh; tsh;j;j fl;llf; fiyfspd; tsh;rr; p kw;Wk; tuyhw;wpidj; njhpe;J
nfhs;Sjy;.
C01

$W: 2
rpw;gf;fiy - tpsf;fk; - rpw;gk; mikj;jpLk; nghUs;fs; - gytif %h;j;jq;fs; ehy;tifg; gphpT - nja;t cUtq;fs;.

C02

- rpw;gf;fiyapd; mtrpak; , Kf;fpaj;Jtk; gw;wpg; Ghpe;J nfhs;Sjy;

$W: 3
Xtpaf;fiy tpsf;fk; - Xtpaf;fiyapd; gioik – Rth; Xtpaq;fs; - gy;yth;fhy,
Nrhoh;fhy, ehaf;fh; fhy Xtpaq;fs; - XtpaEhy;fs;
- njd;dpe;jpa Xtpaq;fspd;
rpwg;Gfs;.

C03

- Xtpaf; fiyapd; gioik, rpwg;G, gy;NtW fhyfl;lq;fspy; Xtpaf;fiy

tsh;e;j tpjk; gw;wpj; njhpe;J nfhs;Sjy;.

$W: 4
,irf;fiy - tpsf;fk; - ghpghlypy; ,ir - jkpopy; ,irEhy;fs; - gQ;rkuG ,uhfq;fs;
- ,irf;fUtpfs;
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- ,yf;fpaq;fspy; ,irf;fiy ngWkplj;ij czh;e;J nfhs;Sjy;.

C04
$W: 5

$j;Jf;fiy - tpsf;fk; - gjpNdhh; Mly; - $j;JEhy;fs; - gujehl;bak; - jiyf;Nfhy; aho;ntd;wp, Mly;ntd;wp - fiyQh;fisg; Nghw;Wjy;

-

C05

$j;Jf;fiyapd; rpwg;G, tsh;rr
; pia
Kaw;rpfisj; njhpe;J nfhs;Sjy;.

mwpe;J

fiyfisg;
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ghlEhy;


Ntq;flrhkp, kapiy. rPdp., -

jkpoh; tsh;j;j moFf; fiyfs;
tre;jh gjpg;gfk; ,
Mjk;ghf;fk; ,
nrd;id– 600 088.

ghh;it Ehy;fs;:


Ntq;flrhkp, kapiy. rPdp., -

Ez;fiyfs;
tre;jh gjpg;gfk; ,
Mjk;ghf;fk; ,
nrd;id– 600 088.



ghf;fpaNkhp

-

fhyk; NjhWk; jkpoh; fiyfs;
mwpTg; gjpg;gfk;, nrd;id– 600 014.



nry;yk; .Nt.jp.,

-

jkpof tuyhWk; gz;ghLk;
kzpf;fthrfh; gjpg;gfk;,
nrd;id– 600 008.



NrJuhkd; .F

-

ngsj;j rkaf; fiy tuyhW
epA+nrQ;Rhp Gf; `T]; (gp)ypl;,
nrd;;id – 600 098.

,izak;:




https://www.tamildigitallibrary.in
http://www.tamilvu.org
https://archive.org
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Nghw;Wk;

ahjtu; fy;Y}up> (jd;dhl;rp)
Nfhtpe;juhrd; tshfk;, jpUg;ghiy, kJiu -625 014

jkpo;j;Jiw (Raepjpg;gpupT)
,sq;fiyj; jkpo; Kjyhkhz;L - ,uz;lhk; gUtk;
jhs; : 2 - kjpg;Gf;fy;tp
gUtk;
ghlf; FwpaPL

: ,uz;lhk; gUtk;
:

ghlNtis/thuk;
jhs; kjpg;G

:2
:2

Nehf;fk;:
khztu;fSf;F xOf;fnewp rhu;e;j mbg;gil mwpitAk;> mjd; NjitiaAk;
czu;j;Jk; tifapy; ,g;ghlj;jpl;lk; mikf;fg;gl;Ls;sJ.

$W : 1
kjpg;Gf; fy;tp - kjpg;G vd;why; vd;d - kjpg;Gf; fy;tpf;fhd Njit jdpkdpjDk; - kdpjdpd; Fzey Nkk;ghL .- jdpkdpj xOf;fk; - jd;dk;gpf;if

mwKk;

CO1 : kjpg;Gf; fy;tpapd; Njitiag; gw;wpj; njupe;Jnfhs;tu;.
$W : 2
rKjhak; - rKjhaj;jpd; tiuaiw - gz;gl;l rKjhak; - gzpg;gz;G

CO 2 : r%fr; R+oYf;F Vw;wKiwapy; thOk; Kiwia mwpjy;
$W : 3
mwk; mikf;Fk; mikg;Gfs; - FLk;gk; - FLk;g cwTfs; - jdpkdpjDk; rKjhaKk; fy;tp - kjpg;Gf; fy;tpapy; kf;fs; njhlu;G rhjdq;fspd; gq;F

CO 3 : kjpg;Gf; fy;tpapd; rpwg;gpid mwptu;.
$W : 4
jkpo; $Wk; mwq;fs; - Mj;jpR+b - nfhd;iwNte;jd; - cyfePjp - jpUf;Fws; - ehybahu;

CO 4 : jkpo; $Wk; mwq;fisj; njupe;Jnfhs;tu;.
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$W : 5
mwk; fz;ltu; $Wk; mwq;fs; - tpNtfhde;ju; - md;id nju]h - vk;.v];. cja%u;j;jp
- N[.fpU];z%u;j;jp - mg;Jy; fyhkpd; rPupaNehf;F - ,uhkypq;f mbfshu; $Wk; mwk;.

CO 5 : mwpQu;fspd; mwf;nfhs;iffis mwpe;Jnfhs;s KbAk;.
ghlE}y; :
1. jp.nry;tehafp
nt.kPdhFkhup

-

ntw;wpia Nehf;fp
epA+nrQ;Rhp Gf; `T]; (gp)ypl;,
nrd;;id – 600 098.
xd;gjhk; gjpg;G - 2021
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