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OUTCOME BASED EDUCATION WITH CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

REGULATIONS AND SYLLABUS 

(with effect from Academic Year 2020 - 2021) 

V.V.Vanniaperumal College for Women, Virudhunagar, established in 1962, offers 20 

UG Programmes, 14 PG Programmes, 6 M.Phil. Programmes and 6 Ph.D. Programmes.  The 

curricula for all these Programmes, except Ph.D. Programmes, have been framed as per the 

guidelines given by the University Grants Commission (UGC) &Tamil Nadu State Council for 

Higher Education (TANSCHE) under Choice Based Credit System (CBCS) and the guidelines 

for Outcome Based Education (OBE).  

The Departments of Commerce, English, History, Mathematics, Biochemistry and 

Tamil upgraded as Research Centres offer Ph.D. Programmes as per the norms and regulations 

of Madurai Kamaraj University, Madurai and do not come under the purview of CBCS. 

A. CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS) 

The CBCS provides an opportunity for the students to choose Courses from the 

prescribed Courses. The CBCS is followed as per the guidelines formulated by the UGC. The 

performance of students is evaluated based on the uniform grading system. Computation of the 

Cumulative Grade Point Average (CGPA) is made to ensure uniformity in evaluation system.  

List of Programmes in which CBCS/Elective Course System is implemented 

UG PROGRAMMES 

Arts & Humanities : History (E.M. & T.M.), English, Tamil 

Physical & Life Sciences : Mathematics, Zoology, Chemistry, Physics, Biochemistry, 

Home Science - Nutrition and Dietetics, Costume Design and 

Fashion, Microbiology, Biotechnology, Computer Science, 

Information Technology and Computer Applications 

 

Commerce &  Management : Commerce, Commerce (Computer Applications), 

Commerce (Professional Accounting), 

Business Administration 
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PG PROGRAMMES 

Arts & Humanities : History, English, Tamil 

Physical & Life Sciences : Mathematics, Physics, Biochemistry, Food Processing 

& Quality Control, Chemistry, Zoology, Computer 

Science, Information Technology, Computer 

Applications (MCA*) 

Commerce & Management : Commerce, Business Administration  (MBA*) 

* AICTE approved Programmes 

 PRE-DOCTORAL PROGRAMMES (M.Phil.) 

Arts & Humanities : History, English, Tamil 

Physical & Life Sciences : Mathematics, Biochemistry 

Commerce & Management : Commerce 

 

OUTLINE OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM – UG 

1. Core Courses 

2.   Discipline Specific Elective Courses (DSEC) 

      3.   Allied Courses 

      4.    Skill Enhancement Courses (SEC) 

      5.   Non Major Elective Courses (NMEC) 

      6.   Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) 

      7.   Generic Elective Courses (GEC) 

      8.   Self Study Courses 

      9.   Extra Credit Courses (Optional)   
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List of Non Major Elective Courses (NMEC) Offered 

UG PROGRAMMES 

Name of the Course Semester Department 

History of India upto A.D.1858 III History(EM) 

,e;jpa tuyhW fp.gp. 1858 tiu III History (TM) 

Indian National Movement (A.D 1885-1947) IV History(EM) 

,e;jpa Njrpa ,af;fk; (fp.gp. 1885 – 1947) IV History(TM) 

English for Professions I III English 

English for Professions II IV 

,f;fhy ePjp ,yf;fpak; III Tamil    

ciueil ,yf;fpak; IV 

Basic Hindi – I III Hindi 

Basic Hindi – II IV 

Practical Banking III Commerce 

Basic Accounting Principles IV 

Business Management III Business Administration  

Entrepreneurship  IV 

Quantitative Aptitude III Mathematics 

Statistics and Operation Research IV 

Physics in Everyday life III Physics 

Fundamentals of Electronics IV 

Industrial Chemistry III Chemistry 

Drugs and Natural Products IV 

Applied Zoology III Zoology 

Animal Science IV 

Basic Food Science III Home Science – 

Nutrition and Dietetics  Basic Nutrition and Dietetics IV 

Women and Health III Biochemistry 

Lifestyle Associated Disorders  IV 

Medical Lab Technology III Microbiology 

Applied Microbiology IV 

Infectious Diseases III Biotechnology 

Organic Farming IV 

Basics of  Fashion                                                  III Costume Design And 

Fashion Interior Designing                                                   IV 

Introduction to Computers and Office Automation III Computer Science 

Introduction to Internet and HTML 5 IV 

MS Office III Information Technology 

Introduction to HTML IV 

Fundamentals of Computers III Computer Applications 

Web Design with HTML IV 

Horticulture – I III Botany 

Horticulture – II IV 

kUj;Jt jhtutpay; - I III 

kUj;Jt jhtutpay; - II IV 

Library and Information Science – I III Library Science 

Library and Information Science – II IV 
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Nky;epiy fy;tp tiu jkpio Kjd;ik ghlkhf vLj;J gbf;fhj khztpfs; 

fPof;fz;l ghlq;fis fl;lhak; gbf;f Ntz;Lk; 

1. mbg;gilj; jkpo; - vOj;jwpjy; 

2. mbg;gilj; jkpo; - nkhopj;jpwdwpjy; 

 

List of Non Major Elective Courses (NMEC)  

(2023-2024 onwards) 

UG PROGRAMMES 

Name of the Course Semester Department 

History of India upto A.D.1858 III History(EM) 

,e;jpa tuyhW fp.gp. 1858 tiu III History (TM) 

Indian National Movement (A.D 1885-1947) IV History(EM) 

,e;jpa Njrpa ,af;fk; (fp.gp. 1885 – 1947) IV History(TM) 

English for Professions I III English 

English for Professions II IV 

,f;fhy ePjp ,yf;fpak; III Tamil    

ciueil ,yf;fpak; IV 

Basic Hindi – I III Hindi 

Basic Hindi – II IV 

Fundamental Hindi - I III 

Fundamental Hindi - II IV 

Practical Banking III Commerce 

 Basic Accounting Principles IV 

Financial Literacy I III 

Financial Literacy II IV 

Self-Employment And Start-Up Business       III Commerce CA 

Fundamentals Of Marketing IV 

Women Protection Laws III Commerce (Professional 

Accounting) Basic Labour Laws IV 

Business Management III Business Administration  

Entrepreneurship  IV 

Quantitative Aptitude I III 

 

Mathematics 

Basic Statistics 

Quantitative Aptitude II IV 

Operations Research 

Physics in Everyday life -I III Physics 

Physics in Everyday life -II IV 

Industrial Chemistry III Chemistry 

Drugs and Natural Products IV 

Applied Zoology III Zoology 

Animal Science IV 

Basic Food Science III Home Science – 

Nutrition and Dietetics  Basic Nutrition and Dietetics IV 
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Women and Health III Biochemistry 

Lifestyle Associated Disorders  IV 

Medical Lab Technology III Microbiology 

Applied Microbiology IV 

Infectious Diseases III Biotechnology 

Organic Farming IV 

Basics of  Fashion                                                  III Costume Design And 

Fashion Interior Designing                                                   IV 

Introduction to Computers and Office Automation III Computer Science 

Introduction to Internet and HTML 5 IV 

MS Office III Information Technology 

Introduction to HTML IV 

Fundamentals of Computers III Computer Applications 

Web Design with HTML IV 

Horticulture – I III  

Botany Horticulture – II IV 

kUj;Jt jhtutpay; - I III 

kUj;Jt jhtutpay; - II IV 

Library and Information Science – I III Library Science 

Library and Information Science - II IV 

Cadet Corps for Career Development I III National Cadet Corps 

Cadet Corps for Career Development II IV 
                                          

Nky;epiyf; fy;tp tiu jkpio Kjd;ikg; ghlkhf vLj;Jg; gbf;fhj khztpfs; 
fPo;f;fz;l ghlq;fisf; fl;lhak; gbf;f Ntz;Lk;  

1. mbg;gilj; jkpo; - vOj;jwpjy; 
2. mbg;gilj; jkpo; - nkhopj;jpwdwpjy; 
 

List of Ability Enhancement Compulsory Courses & Generic Elective Courses (GEC) 

Offered 

ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY COURSES (AECC) 

1. Value Education 

2. Environmental Studies 

GENERIC ELECTIVE COURSES - 1  

1. Human Rights 

2. Women Studies 

GENERIC ELECTIVE COURSES - 2 

1. Constitution of India 

2. Modern Economics 

3. Adolescent Psychology 

4.  Disaster Management 
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B. OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) FRAMEWORK 

The core philosophy of Outcome Based Education rests in employing a student - centric 

learning approach to measure the performance of students, based on a set of pre-determined 

outcomes. The significant advantage of OBE is that it enables a revamp of the curriculum based 

on the learning outcomes, upgrade of academic resources, quality enhancement in research and 

integration of technology in the teaching–learning process. It also helps in bringing clarity 

among students as to what is expected of them after completion of the Programme in general 

and the Course in particular. The OBE directs the teachers to channelise their teaching 

methodologies and evaluation strategies to attain the Programme Educational Objectives 

(PEOs) and fulfill the Vision and Mission of the Institution. 

Vision of the Institution  

The founding vision of the Institution is to impart Quality Education to the rural 

womenfolk and to empower them with knowledge and leadership quality. 

Mission of the Institution  

 The mission of the Institution is to impart liberal education committed to quality and 

excellence. Its quest is to mould learners into globally competent individuals instilling in them 

life-oriented skills, personal integrity, leadership qualities and service mindedness.  

 

B.1 Programme Educational Objectives, Programme Outcomes and Programme 

Specific Outcomes 

 

              It is imperative for the Institution to set the Programme Educational Objectives 

(PEOs), Programme Outcomes (POs) and Course Outcomes (COs), consistent with its Vision 

and Mission statements. The PEOs and the POs should be driven by the Mission of the 

Institution and should provide distinctive paths to achieve the stated goals. The PEOs for each 

Programme have to fulfill the Vision and Mission of the Department offering the Programme. 

Vision of the Department of History 

To enhance the students with intellectual potentials and skills to solve the problems of 

ever-changing Modern World with buoyancy. 

Mission of the Department of History 

 To broaden the intellectual acumen of the students with the past and present of India 

and the World. 

 To empower the rural Womenfolk along with quality education and digital literacy.  
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 To stimulate research attitude and build transferable skills in preparing for a range of 

careers and for further studies.  

 To develop a sense of commitment to the Society and to the Nation.  

B.1.1 Programme Educational Objectives (PEOs) 

PEOs are broad statements that describe the career and professional achievements, that 

the Programme is preparing the graduates to achieve within the first few years after graduation. 

PEOs are framed for each Programme and should be consistent with the Mission of the 

Institution.  

Programme Educational Objectives of B.A. History Programme 

The Students will be able to 

 To become successful research scholars, govt servants, teachers, journalists, 

archaeologists, curators, administrators, social workforces and tourist guide. 

 To develop necessary skills to analyse the happenings of the past for facing the  

 challenges in the current scenario. 

 To uphold their standards by inculcating the spirit of Nationalism and moral values and 

making them as a responsible citizen.  

Key Components of the Mission Statement PEO1 PEO2 PEO3 

Enriching the intellectual acumen of the students with the past and 

present of India and the world 

      

Empowering the Womenfolk with quality education and digital 

literacy.  

    - 

Stimulating research attitude, skills and Preparing for range of 

careers 

           - 

 

B.1.2 Programme Outcomes (POs)  

                POs shall be based on Graduate Attributes (GAs) of the Programme. The GAs are the 

attributes expected of a graduate from a Programme in terms of knowledge, skills, attitude and 

values. The Graduate Attributes include Disciplinary Knowledge, Communication Skills, 

Critical Thinking, Problem Solving, Analytical Reasoning, Research Related Skills, Co-

operation/Team Work, Scientific Reasoning, Reflective Thinking, Information/Digital 

Literacy, Multicultural Competence, Moral and Ethical Awareness/Reasoning, Leadership 

Qualities and Lifelong Learning. 
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On successful completion of the Programme, the students will be able to 

1 apply effectively the acquired knowledge and skill in the field of Arts, Physical Science, 

Life Science, Computer Science, Commerce and Management for higher studies and 

employment.  (Disciplinary Knowledge) 

2 communicate proficiently and confidently with the ability to express original/complex 

ideas effectively in different situations. (Communication Skills) 

3 identify, formulate and solve problems in real life situations scientifically/ 

systematically by adapting updated skills in using modern tools and techniques.  

(Scientific Reasoning and Problem Solving) 

4 critically analyse, synthesise and evaluate data, theories and ideas to provide valid 

suggestions for the betterment of the society.  (Critical Thinking and Analytical 

Reasoning) 

5 use ICT in a variety of self-directed lifelong learning activities to face career challenges 

in the changing environment. (Digital Literacy, Self - directed and Lifelong Learning) 

6 self-manage and function efficiently as a member or a leader in diverse teams in a 

multicultural society for nation building. (Co-operation/Team Work and Multicultural 

Competence) 

7 uphold the imbibed ethical and moral values in personal, professional and social life for 

sustainable environment. (Moral and Ethical Awareness) 

B.1.3 Programme Specific Outcomes (PSOs) 

Based on the Programme Outcomes, Programme Specific Outcomes are framed for each 

UG Programme. Programme Specific Outcomes denote what the students would be able to do 

at the time of graduation. They are Programme-specific and it is mandatory that each PO should 

be mapped to the respective PSO.  

On completion of B.A.  History Programme, the students will be able to 

PO1: Disciplinary Knowledge 

PSO 1.a: apply profound knowledge of the subjects of Regional, National and 

International importance, the allied subject General Economics and analyse the 

development of the period under study in pursuing Higher Education.  

PSO 1.b: enhance their administrative skills and other professional skills in acquiring 

jobs like Teacher, Epigraphist, Curator, Archaeologist, Social Worker, Tourist Guide 

and Tourist Agent and thereby becoming a responsible citizen and an empowered 

woman.  
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PO2: Communication Skills  

PSO2: uphold their ability to convey and exchange the historical information and interact 

efficiently in a diverse and ever-changing world.  

PO3: Scientific Reasoning and Problem Solving 

PSO3.a: identify the remarkable events in history, analyse from an economic 

perspective and understand its impact to meet the conflicting situations in the current 

scenario.  

PSO3.b: recognise the policies, economic theories and the reforms of administrators 

and develop Justice, Peace and Harmony in a pluralistic society for sustainable 

environment. 

PO4:  Critical thinking and Analytical Reasoning 

PSO4: analyse the pros and cons in History and widen their perspective for the 

establishment of a welfare State.  

PO5:  Digital Literacy, Self - directed and Lifelong learning 

PSO5: make use of basic familiarities with digital tools and platform towards the 

betterment of their Self-directed and Lifelong learning activities for their successful 

career development in a competitive world.   

PO6:  Cooperation/Team Work and Multicultural Competence 

PSO6: uphold the spirit of Nationalism and Patriotism by imbibing the historical, 

Multicultural and traditional values in preserving the unity of a State. 

PO7:  Moral and Ethical awareness 

PSO7.a: practice the Moral, Ethical and Social values by abiding the    Constitution and 

the gospels of the great men and women. 

PSO7.b: construct their knowledge over Gender Equality, Social Justice, Communal 

Harmony, Secularism and Human Rights in maintaining equality in society.  

 

PO-PEO Mapping Matrix 

Attainment of PEOs can be measured by a PO-PEO matrix. PEOs should evolve through 

constant feedback from alumnae, students, industry, management, etc.  It is mandatory that each 

PEO should be mapped to at least one of the Pos. 
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            PEOs 

 

 POs/PSOs 

 

   PEO1 PEO2 PEO3 

PO1/PSO1    

PO2/PSO2   - 

PO3/PSO3    

PO4/PSO4    

PO5/PSO5    

PO6/PSO6    

PO7/PSO7    

 

B.1.4 Course Outcomes (COs) 

 Course Outcomes are narrow statements restricted to the Course contents given in five 

units. Course Outcomes describe what students would be capable of, after learning the contents 

of the Course. They reflect the level of knowledge gained, skills acquired and attributes 

developed by the students after learning of Course contents. COs are measurable, attainable and 

manageable in number. COs contribute to attain POs in such a way that each CO addresses at 

least one of the POs and also each PO is reasonably addressed by adequate number of COs. 

 

 It is important to determine the methods of assessment. A comprehensive assessment 

strategy may be outlined using the revised Bloom’s Taxonomy levels. 
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BLOOM’S TAXONOMY 

 

 

CO – PO Mapping of Courses 

              After framing the CO statements, the COs framed for each Course is mapped with POs 

based on the relationship that exists between them. The COs which are not related to any of the 

POs is indicated with (-), signifying Nil. Measurement Mapping is based on Four Points Scale 

[High (H), Medium (M), Low (L) and Nil (-)]. For calculating weighted percentage of 

contribution of each Course in the attainment of the respective POs, the weights assigned for H, 

M and L are 3, 2 and 1 respectively. 

CO-PO/PSO Mapping Table (Course Articulation Matrix) 

ELIGIBILITY FOR ADMISSION 

 The candidate should have passed the Higher Secondary Examination conducted by the 

Board of Higher Secondary Education, Tamil Nadu. 

 

         PO/PSOs 

COs 

Cos 

PO1/ 

PSO1 

PO2/ 

PSO2 

PO3/ 

PSO3 

PO4/ 

PSO4 

PO5/ 

PSO5 

PO6/ 

PSO6 

PO7/ 

PSO7 

CO1        

CO2        

CO3        

CO4        

CO5        
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DURATION OF THE PROGRAMME 

The candidates shall undergo the prescribed Programme of study for a period of three 

academic years (six semesters). 

MEDIUM OF INSTRUCTION 

                English & Tamil 

COURSES OFFERED 

Part I       : Tamil/Hindi/Alternate Course 

Part II    : English 

Part III   : Core Courses 

 Discipline Specific Elective Courses 

 Allied Courses                                              

 Self Study Course 

Part IV    : Skill Enhancement Courses (SEC) 

 Non-Major Elective Courses (NMEC) 

 Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) 

 Generic Elective Courses (GEC)     

 Self Study Course 

Part V : National Service Scheme/ Physical Education/ Youth Red Cross 

Society/ Red Ribbon Club/ Science Forum/ Eco Club/ Library and     

Information Science/ Consumer Club/ Health and Fitness Club/ 

National Cadet Corps/ Rotaract Club 

 

B.2 EVALUATION SCHEME 

B.2.1.PART II 

 

 

 

 

Components Internal Assessment 

Marks 

External Examination 

Marks 

Total 

Marks 

Theory 15 75 100 

Practical 5+5  - 
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INTERNAL ASSESSMENT 

Distribution of Marks  

Three Periodic Tests - Average of the best two will be considered 

B.2.1.1 PART II (II UG – 2023-2024 onwards) 

INTERNAL ASSESSMENT 

Distribution of Marks  

Three Periodic Tests - Average of the best two will be considered 

EXTERNAL ASSESSMENT  

Distribution of Marks 

  

 

 

 B.2.1 Part I& PART III - Core Courses, Discipline Specific Elective Courses & Allied 

Courses 

 

Components Internal Assessment 

Marks 

External Examination 

Marks 

Total 

Marks 

Theory 25 75 100 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 15 

Practical : 10 

Total : 25 

Components Internal Assessment  

Marks 

External  Examination  

Marks 

  Total 

Marks 

Test 15 60 100 

Practical 10 15 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 15 

Practical : 10 

Total : 25 

Mode of Evaluation  Marks 

Theory : 60 

Practical : 15 

Total : 75 
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INTERNAL ASSESSMENT  

Distribution of Marks  

Theory 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 15 

Assignment  Core: I UG-K4 Level,         

II & III UG- K5 Level 

:   5 

Part I &Allied: K4 Level 

DSEC: K5 Level 

Quiz K2 Level :  5 

           Total     : 25 

Three Periodic Tests  - Average of the best two will be considered 

Two Assignments  - Better of the two will be considered 

Three Quiz Tests - Best of the three will be considered 

PART III - Discipline Specific Elective Courses (VI Semester) 

INTERNAL ASSESSMENT  

Distribution of Marks  

Theory 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 15 

Project :                        10 

           Total     : 25 

 

Question Pattern for Periodic Tests                         Duration: 2 Hours 

Section 

Types of 

Question 

No. of 

Questions 

No. of 

Questions 

to be answered 

Marks  

for each 

Question 

Total 

Marks 

A 

Q.No.(1- 4) 
Multiple  Choice 4 4 1 4 

B 

Q.No.(5- 7) 

Internal Choice -  

Either Or Type 
3 3 7 21 

C 

Q.No.(8-9) 

Internal Choice -  

Either Or Type 
2 2 10 20 

                                                                     Total                                            45* 

 

*The total marks obtained in the Periodic Test will be calculated for 15 marks  
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EXTERNAL EXAMINATION  

Question Pattern                  Duration: 3 Hours 

Section 

Types of 

Question 

No. of 

Questions 

No. of 

Questions to be 

answered 

Marks 

for each 

Question 

Total 

Marks 

A 

Q. No.(1- 10) 

Multiple  Choice  

 

10 
10 1 10 

B 

Q. No.(11 -15) 

Internal Choice –  

Either Or Type 

 

5 5 7 35 

            C 

  Q. No.(16-18) 

Internal Choice – 

Either Or Type 

 
        3 

 
          3 

 
   10 

 
30 

Total 75 

 

B.2.2 PART III - Self Study Course 

Core & Allied Courses Quiz – Online  

Assessment by Internal Examiner only 

 Question Bank is prepared by the Faculty Members of the Departments. 

 No. of Questions to be taken 700. 

 Multiple Choice Question pattern is followed. 

 Online Test will be conducted in VI Semester for 100 Marks. 

 Model Examination is conducted after two periodic tests. 

Distribution of Marks 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 40 

Model Examination : 60 

                                                                                           Total : 100 

Two Periodic Tests  - Better of the two will be considered 

 B.2.3 PART IV - Skill Enhancement Courses & Non-Major Elective Courses  

INTERNAL ASSESSMENT 

Distribution of Marks 

Theory       

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 25 

Assignment  SEC: K4 Level : 10 

NMEC:K3 Level 

Quiz K2 Level :   5 

Total     : 40 
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Three Periodic Tests  - Average of the best two will be considered 

Two Assignments  - Better of the two will be considered 

Three Quiz Tests - Best of the three will be considered 

Question Pattern for Periodic Test                Duration: 1 Hour 

         Section 

Types of 

Question 

No. of 

Questions 

No. of 

Questions to 

be answered 

Marks for 

each 

Question 

Total 

Marks  

A 

Q. No.(1- 3) 

Internal Choice -  

Either Or Type 
3 3 5 15 

B 

Q. No.(4) 

Internal Choice –  

Either Or Type 

 

1 1 10 10 

Total 25 

EXTERNAL EXAMINATION  

Question Pattern              Duration: 2 Hours 

        Section 

Types of 

Question 

No. of 

Questions 

No. of 

Questions 

to be 

answered 

Marks for 

each 

Question 

Total  

Marks 

A 

Q. No.(1- 6) 

 

Internal Choice -  

Either Or Type 

 

6 

 

6 

 

5 

 

30 

B 

Q. No.(7- 9) 

 

Internal Choice –  

Either Or Type 

 

 

3 

 

3 

 

10 

 

30 

Total 60 

B.2.4 PART IV- Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) & 

Generic Elective Courses (GEC) 

Assessment by Internal Examiner only 

 Model Examination is conducted after two periodic tests. 

 Book and Study Material prepared by the Faculty of the respective departments will  

      be prescribed. 

 Distribution of Marks 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 30 

Assignment K2 Level : 10 

Model Examination : 60 

Total     : 100 
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Two Periodic Tests  - Better of the two will be considered 

Two Assignments  - Better of the two will be considered 

Question Pattern for Periodic Tests                Duration: 1 Hour 

           Section 

Types of 

Question 

No. of 

Questions 

No. of 

Questions to 

be answered 

Marks for 

each 

Question 

Total 

Marks  

A 

Q. No.(1- 3) 

 

Internal Choice 

–  

Either Or Type 

 

3 3 6 18 

B 

Q. No.(4) 

Internal Choice 

–  

Either Or Type 

 

1 1 12 12 

Total 30 

 

Question Pattern for Model Examination                                        Duration: 2 Hours  

         Section 

Types of 

Question 

No. of 

Questions 

No. of 

Questions to 

be answered 

Marks for 

each 

Question 

Total 

Marks  

A 

Q. No.(1-5) 

 

Internal Choice –  

Either Or Type 

 

5 5 6 30 

B 

Q. No.(6- 8) 

 

Internal Choice –  

Either Or Type 

 

3 3 10 30 

Total 60 

 

B.2.5 PART IV - Self Study Course 

Practice for Competitive Examinations - Online 

Assessment by Internal Examiner only 

 Question Bank  prepared by the Faculty Members of the respective departments 

       will be followed. 

 Multiple Choice Question pattern is followed. 

 Online Test will be conducted in V Semester for 100 Marks.  

 Model Examination is conducted after two periodic tests. 
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Subject wise Allotment of Marks  

Subject  Marks 

Tamil : 10 

English : 10 

History : 10 

Mathematics : 10 

Current affairs : 10 

Commerce, Law & Economics : 10 

Physical Sciences  : 10 

Life Sciences  : 15 

Computer Science : 5 

Food and Nutrition : 5 

Sports and Games : 5 

Total : 100 

 Distribution of Marks 

Mode of Evaluation  Marks 

Periodic Test : 40 

Model Examination : 60 

                                                                                              Total : 100 

Two Periodic Tests  - Better of the two will be considered 

B.2.6 Part V – Extension Activities 

Assessment by Internal Examiner only 

Distribution of Marks 

Mode of Evaluation  Marks 

Attendance : 5 

Performance : 10 

Report/Assignment/Project/Camp/Practical  : 10 

                                                                                          Total : 25* 

*The marks obtained will be calculated for 100 marks 

B.2.7 Extra Credit Course 

 Two credits are allotted for the Extra Credit Course offered by the Department.  

 Assessment by Internal Examiner Only 

Mode of Evaluation  Marks 

Project Work and Report                    : 60  

Presentation and Viva -voce                : 40  

                                                                         Total   : 100 
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ELIGIBILITY FOR THE DEGREE 

 The candidate will not be eligible for the Degree without completing the prescribed Courses 

of study, lab work, etc., and a minimum Pass marks in all the Courses.   

 No Pass minimum for Internal Assessment. 

 Pass minimum for External Examination is 27 marks out of 75 marks for Core 

Courses, Discipline Specific Elective Courses and Allied Courses. 

 Pass minimum for External Examination is 21 marks out of 60 marks for Skill 

Enhancement Courses and Non-Major Elective Courses. 

 The aggregate minimum pass percentage is 40. 

 Pass minimum for External Practical Examination is 21 marks out of 60 marks.  

 Pass minimum for Ability Enhancement Compulsory Courses and Generic  

   Elective Courses is 40 marks.  

 Pass minimum for Self Study Courses is 40 marks. 

 

 Attendance 

 For UG, PG and M.Phil. Programmes, 

a) The students who have attended the classes for 76 days (85%) and above are permitted to 

appear for the Summative Examinations without any condition. 

b) The students who have only 60-75 days (66% - 84%) of attendance are permitted to appear 

for the Summative Examinations after paying the required fine amount and fulfilling other 

conditions according to the respective cases.  

c) The students who have attended the classes for 59 days and less – upto 45 days (50% - 65%) 

can appear for the Summative Examinations only after getting special permission from the 

Principal. 

d) The students who have attended the classes for 44 days or less (<50%) cannot appear for 

the Summative Examinations and have to repeat the whole semester. 

 For Part V in UG Programmes, the students require 75 % of attendance to get a 

credit. 

 For Certificate, Diploma, Advanced Diploma and Post Graduate Diploma 

Programmes, the students require 75% of attendance to appear for the 

Theory/Practical Examinations. 

These rules come into effect from 2020-2021 onwards. 
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B.3 ASSESSMENT MANAGEMENT PLAN 

An Assessment Management Plan that details the assessment strategy both at the 

Programme and the Course levels is prepared. The continuous assessment is implemented using 

an assessment rubric to interpret and grade students. 

B.3.1 Assessment Process for CO Attainment 

Assessment is one or more processes carried out by the institution that identify, collect 

and prepare data to evaluate the achievement of Course Outcomes and Programme Outcomes. 

Course Outcome is evaluated based on the performance of students in the Continuous Internal 

Assessments and in End Semester Examination of a Course. Target levels of attainment shall 

be fixed by the Course teacher and Heads of the respective departments. 

Direct Assessment (Rubric based) - Conventional assessment tools such as Term Test, 

Assignment, Quiz and End Semester Summative Examination are used. 

Indirect Assessment – Done through Course Exit Survey. 

CO Assessment Rubrics 

For the evaluation and assessment of COs and POs, rubrics are used.  Internal 

assessment contributes 40% and End Semester assessment contributes 60% to the total 

attainment of a CO for the theory Courses. For the practical Courses, internal assessment 

contributes 50% and Semester assessment contributes 50% to the total attainment of a CO. 

Once the Course Outcome is measured, the PO can be measured using a CO-PO matrix. 

CO Attainment 

Direct CO Attainment 

Course Outcomes of all Courses are assessed and the CO – wise marks obtained by all 

the students are recorded for all the assessment tools. The respective CO attainment level is 

evaluated based on set attainment rubrics. 

Attainment Levels of COs 

Assessment Methods Attainment Levels 

Internal Assessment Level 1 50% of students scoring more than average marks or 

set target marks in Internal Assessment tools 

Level 2 55% of students scoring more than average marks or 

set target marks in Internal Assessment tools 

Level 3 60% of students scoring more than average marks or 

set target marks in internal Assessment tools 
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End Semester Summative 

Examination 

Level 1 50% of students scoring more than average marks or 

set target marks in End Semester Summative 

Examination 

Level 2 55% of students scoring more than average marks or 

set target marks in End Semester Summative  

Examination 

Level 3 60% of students scoring more than average marks or 

set target marks in End Semester Summative 

Examination 

 

Target Setting for Assessment Method 

              For setting up the target of internal assessment tools, 55% of the maximum mark is 

fixed as target. For setting up the target of End Semester Examination, the average mark of the 

class shall be set as target.   

Formula for Attainment for each CO 

Attainment = Percentage of students who have scored more than the target marks  

                            

                                             Number of Students who Scored more than the Target 

Percentage of Attainment=                                                                                            x 100 

     Total Number of Students 

 

Indirect CO Attainment 

 At the end of each Course, an exit survey is conducted to collect the opinion of the 

students on attainment of Course Outcomes. A questionnaire is designed to reflect the views 

of the students about the attainment of Course Outcomes. 

Overall CO Attainment= 75% of Direct CO Attainment + 25 % of Indirect CO Attainment 

  In each course, the level of attainment of each CO is compared with the predefined 

targets.  If the target is not reached, the Course teacher takes necessary steps for the 

improvement to reach the target. 

 For continuous improvement, if the target is reached, the Course teacher can set the 

target as a value greater than the CO attainment of the previous year. 

B.3.2 Assessment Process for Overall PO Attainment 

 With the help of CO against PO mapping, the PO attainment is calculated. PO 

assessment is done by giving 75% weightage to direct assessment and 25% weightage to 

indirect assessment. Direct assessment is based on CO attainment, where 75% weightage is 
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given to attainment through End Semester examination and 25% weightage is given to 

attainment through internal assessments. Indirect assessment is done through Graduate Exit 

Survey and participation of students in Co-curricular/Extracurricular activities. 

PO Assessment Tools 

Mode of Assessment Assessment Tool Description 

Direct Attainment 

(Weightage -75%) 

CO Assessment This is computed from the calculated CO 

Attainment value for each Course 

Indirect Attainment 

(Weightage - 25%) 

Graduate         

Exit Survey 10% 

At the end of the Programme, Graduate Exit 

Survey is collected from the graduates and it gives 

the opinion of the graduates on attainment of 

Programme Outcomes 

Co-curricular/ 

Extracurricular 

activities 15% 

For participation in Co–curricular/ Extracurricular 

activities during the period of their study. 

Programme Articulation Matrix (PAM) 

Course Code Course Title PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

         

         

Average Direct PO Attainment        

Direct PO Attainment in percentage        

Indirect Attainment of POs for all Courses 

Pos PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

Graduate Exit Survey        

Indirect PO Attainment        

Attainments of POs for all Courses 

Pos PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

Direct Attainment (Weightage - 75%) 

 

 

       

Indirect Attainment (Weightage - 25%) 

 

       

Overall PO Attainment        
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Overall PO Attainment= [ 75% of Direct PO Attainment + 

                                              25% of Indirect PO Attainment (Graduate Exit Survey      

                                                                           & Participation in Co- curricular and  

                                                                                          Extracurricular Activities)] 

Expected Level of Attainment for each of the Programme Outcomes 

Pos Level of Attainment 

Value  > = 70% Excellent 

Value  > = 60 % and Value < 70% Very Good 

Value   > = 50 % and Value < 60% Good 

Value   > = 40% and Value < 50% Satisfactory 

Value    <  40% Not Satisfactory 

 

Level of PO Attainment 

Graduation Batch Overall PO Attainment 

(in percentage) 

Whether Expected Level of 

PO is Achieved? 

 (Yes/No) 
   

 

B.3.3 Assessment Process for PEOs 

                The curriculum is designed so that all the Courses contribute to the achievement of 

PEOs. The attainment of PEOs is measured after 5 years of completion of the Programme only 

through Indirect methods. 

Target for PEO Attainment 

Assessment Criteria       Target (UG)  Target (PG) 

Record of Employment 25% of the class strength   30% of the class strength 

Progression to Higher Education 40% of the class strength 5% of the class strength 

Record of Entrepreneurship 2% of the class strength 5% of the class strength 
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Attainment of PEOs 

 

 

Expected Level of Attainment for each of the Programme Educational Objectives 

Pos Level of Attainment 

Value  > = 70% Excellent 

Value  > = 60 % and Value < 70% Very Good 

Value   > = 50 % and Value < 60% Good 

Value   > = 40%  and Value < 50% Satisfactory 

Value    <  40% Not Satisfactory 

 

 

 

 

 

Assessment Criteria & Tool                Weightage 

Record of Employment                10 

Progression to Higher Education   20 

Record of Entrepreneurship           10 

Feedback from Alumnae   30 

Feedback from Parents                 10 

Feedback from Employers             20 

                                  Total Attainment                       100 
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Level of PEO Attainment 

Graduation Batch Overall PEO Attainment 

(in percentage) 

Whether Expected Level of 

PEO is Achieved? (Yes/No) 

   

 

C. PROCESS OF REDEFINING THE PROGRMME EDUCATIONAL OBJECTIVES 

The college has always been involving the key stake holders in collecting information 

and suggestions with regard to curriculum development and curriculum revision. Based on the 

information collected, the objectives of the Programme are defined, refined and are inscribed 

in the form of PEOs. The level of attainment of PEOs defined earlier will be analysed and will 

identify the need for redefining PEOs. Based on identified changes in terms of curriculum, 

regulations and PEOs, the administrative system like Board of Studies, Academic Council and 

Governing Body may recommend appropriate actions. As per the Outcome Based Education 

Framework implemented from the Academic Year 2020 -2021, the following are the 

Programme Structure, the Programme Contents and the Course Contents of B.A. History 

Programme. 
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                 BACHELOR OF ARTS - HISTORY (T.M & E.M) - (1010 & 1011) 

Outcome Based Education with Choice Based Credit System 
              Programme Structure - Allotment of Hours and Credits 

               For those who join in the Academic Year 2020-2021 

 

 
Components 

Semester Total 

Number of 

Hours 

(Credits) 

I II III IV V VI 

Part I : Tamil /Hindi/ Alternate Course 6 (3) 6 (3) 6 (3) 6 (3) - - 24 (12) 

Part II :English 6 (3) 6 (3) 6 (3) 6 (3) - - 24 (12) 

Part III: Core Courses, Discipline Specific Elective Courses, Allied Courses& Self Study Course 

Core Course 6 (5) 6 (5) 5 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (5) 33 (29) 

Core Course 5 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 6 (5) 29 (26) 

Core Course - - - - 5 (5) - 5 (5) 

Core Course - - - - 5 (4) - 5 (4) 

DSEC - - - - 4 (4) 6 (4) 10 (8) 

DSEC - - - - - 6 (4) 6 (4) 

Allied Course 5 (4) 5 (4) 6 (4) 6 (4) - - 22 (16) 

Self Study Course - - - - - 0 (1) 0 (1) 

Part IV :Skill Enhancement Courses, Non Major Elective Courses, Ability Enhancement 

Compulsory Courses, Generic Elective Courses & Self Study Course 

SEC - 2 (2) - - 2 (2) 2 (2) 6 (6) 

SEC - - - - 2 (2) 2 (2) 4 (4) 

SEC - - - - - 2 (2) 2 (2) 

Non Major Elective Course - - 2(2) 2(2) - - 4(4) 

AECC - Value Education 2(2) - - - - - 2(2) 

AECC - Environmental Studies - - - - 2(1) - 2(1) 

GEC - 1 - - 1 (1) - - - 1(1) 

GEC – 2 - - - 1 (1) - - 1(1) 

Self Study Course - - - - 0 (1) - 0 (1) 

Part V – Extension Activities - - - 0 (1) - - 0(1) 

Total 30 (21) 30 (21) 30 (21) 30 (23) 30 (29) 30(25) 180 (140) 

  

DSEC: Discipline Specific Elective Course  SEC: Skill Enhancement Course  

AECC: Ability Enhancement Compulsory Course                  GEC: Generic Elective Course 
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PART I-TAMIL 

S.No. Sem. Code Title of the Course Credits Marks 

1. I 20UTAG11  nghJj;jkpo;  jhs; I 3 100 

2. II 20UTAG21  nghJj;jkpo;  jhs; II 3 100 

3. III 20UTAG31 nghJj;jkpo; jhs; III 3 100 

4. IV 20UTAG41 nghJj;jkpo; jhs; IV 3 100 

 TOTAL 12 400 

PART I -HINDI 

S. No. Sem. Code Title of the Course Credits Marks 

1. I 20UHDG11/ 

 

 

22UHDG11 

Hindi -  Paper I 

Prose – I & II, Ancient Stories - I, General 

Essays, Functional Hindi – I & Grammar/ 

General Hindi - I   

3 100 

2. II 20UHDG21/ 

 

 

 

22UHDG21 

Hindi  - Paper II 

Drama, One Act Play, Letter, 

Correspondence, Functional Hindi – II & 

Grammar  / 
General Hindi - II  

3 100 

3. III 20UHDG31/ 

 

 

22UHDG31 

Hindi - Paper III 

Ancient Poetry, Drama, Indian History, Hindi 

Grammar & Functional Hindi III/ 

Advanced Hindi - I 

3 100 

4. IV 20UHDG41/ 

 

 

 

22UHDG41 

Hindi - Paper IV 

Modern Poetry, Hindi Literary Essays, Letter 

Correspondence, Conversation & Functional 

Hindi IV/ 

Advanced Hindi - II 

3 100 

 TOTAL 12 400 

PART II-ENGLISH 
S. No. Sem. Code Title of the Course Credit

s 

Marks 

1. I  

20UENG11A/ 

20UENG11B/ 

  20UENG11C 

English – Paper I 

English for Advanced Learners – I 

English for Career Guidance – I 

English for Communicative Competence-I 

3 100 

2. II  

20UENG21A/ 

20UENG21B/ 

20UENG21C 

English – Paper II 

English for Advanced Learners – II 

English for Career Guidance – II 

English for Communicative Competence – II 

3 100 
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3. III  

20UENG31A/ 

20UENG31B/ 

20UENG31C/ 

22UENG31 

 

English – Paper III 

English for Advanced Learners – III 

English for Career Guidance – III 

  English for Communicative Competence – III 

Communicative English- I 

3 100 

4. IV  

20UENG41A/ 

20UENG41B/ 

 20UENG41C/ 

 22UENG41 

English – Paper IV 

English for Advanced Learners – IV 

English for Career Guidance – IV 

English for Communicative Competence –IV/ 

Communicative English- II 

3 100 

 TOTAL 1

2 

400 

 

PART III – CORE, DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSES 

 

S. No. Sem. Code Title of the Course Credits Marks 

1 I 20UHIC11 History of India 

(upto A.D. 900)-Paper I 

5 100 

2 I 20UHIC12 History of Tamil Nadu 

(upto A.D. 850) – Paper I 

4 100 

3 II 20UHIC21/ 

20UHIC21N 

History of India  

(A.D. 900 – 1761) -Paper II 

5 100 

4 II 20UHIC22/ 

20UHIC22N 

History of Tamil Nadu 

(A.D. 850 - 1529) -Paper II 

4 100 

5 III 20UHIC31 History of India 

 (A.D.1761 – 1947) - Paper III 

4 100 

6 III 20UHIC32 History of Tamil Nadu  

(A.D. 1529 – 1800) -Paper III 

4 100 

7 IV 20UHIC41/ 

20UHIC41N 

History of India  

(A.D. 1947 – 1997) Paper - IV 

5 100 

8 IV 20UHIC42/ 

20UHIC42N 

History of Tamil Nadu  

(A.D. 1801 – 2006) Paper-IV 

4 100 

9 V 20UHIC51/ 

20UHIC51N 

Development of India  

(A.D. 1947-2004) –Paper- V 

5 100 

10 V 20UHIC52/ 

20UHIC52N 

History of Europe 

 (A.D. 1453 -1789) – Paper – I 

5 100 

11 V 20UHIC53 Elements of  Historiography 5 100 

12 V 20UHIC54 History of USA (upto A.D.1865) 4 100 

13 V 20UHIE51/ 

20UHIE51N 

20UHIE52/   

20UHIE53 

DSEC – 1 

 Indian Archaeology/ 

 Tourism in India/ 

 Archives Keeping in India 

4 100 

14 VI 20UHIC61 History of China and  

 Japan (A.D. 1840-1950) 

5 100 
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15 VI 20UHIC62 

 

History of Modern   

 Europe (A.D.1789-1919) – Paper – II 

5 100 

16 VI 20UHIE61/ 

20UHIE62/ 

20UHIE63 

DSEC – 2 

History of Science and Technology  

since 1453/  

Liberal Movements/ 

Indian  Political Thought 

4 100 

17 VI 20UHIE64/ 

20UHIE65/ 

20UHIE66 

DSEC-3 

Panchayat Raj /   

Women Studies /   

Rural Development in India 

4 100 

18 VI 20UHIQ61 Self Study Course 

Core and Allied Courses  Quiz – Online 

1 100 

                                                                                                                Total 77 1800 

 

PART III – ALLIED COURSE  

 

S.No. Sem. Code Title of Paper Credits Marks 

1 I 
20UHIA11/ 

20UHIA11N 
Geography of India 4 100 

2 II 
20UHIA21/ 

20UHIA21N 
Modern Governments 4 100 

3 III 20UHIA31 General Economics I 4 100 

4 IV 20UHIA41 General Economics II 4 100 

                                                                                                   Total 16 400 

PART IV -SKILL ENHANCEMENT COURSES 

 

S.No. Sem. Code Title of Paper Credits Marks 

1 II 20UHIS21 Journalism 2 100 

2 V      20UHIS51  Introduction to MS Office 2 100 

3 V      20UHIS52  Museology 2 100 

4 VI 20UHIS61  Indian Architecture 2 100 

5 VI 20UHIS62 

 

 Desk Top Publishing 2 100 

6 VI 20UHIS63  History of Virudhunagar 2 100 

                                                                                                       Total 12 600 
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PART IV – NON MAJOR ELECTIVE COURSES 

S.No. Sem. Code Title of Paper Credits Marks 

1 III 20UHIN31 History of India upto A.D.1858 2 100 

2 IV 20UHIN41 Indian National Movement 
A.D.1885 – 1947 

2 100 

                                                                                                       Total 4 200 

 

 

PART IV-ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY COURSES,    

                   GENERIC ELECTIVECOURSESAND INTERNSHIP /FIELD PROJECT 

 

S.No. Sem. Code Title of Paper Credits Marks 

1 I 20UGVE11 Value Education 2 100 

2 III 
20UGEH31/ 

20UGEW32 
1. Human Rights/ 
2. Women Studies 

1 100 

3 IV 

20UGEC41 / 
20UGEM42 / 

20UGEA43 / 

20UGED44 

1. Constitution of India/ 
2. Modern Economics/ 

3. Adolescent Psychology/ 

4. Disaster Management 

1 100 

4 V 20UGES51 Environmental Studies 1 100 

5 V 20UGCE51 
Self Study Course 
Practice for Competitive    
 Examinations – Online 

1 100 

                                                                                                      Total 6 500 

 

EXTRACREDIT COURSES 

S.No. Sem. Code Title of Paper Credits Marks 

1 V 20UHIO5PR Project 2 100 

                                                                                                     Total 2 100 
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PARTV-EXTENSIONACTIVITIES 
 

S. No. Sem. Code Title of  the Course Credit 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I,II, 

III &IV 

20UVNS1, 

20UVNS2 

National Service Scheme  
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 20UVPE1 Physical Education 

3 20UVYR1 

20UVYR2 

Youth Red Cross Society 

4 20UVRR1 Red Ribbon Club 

5 20UVSF1 Science Forum 

6 20UVEC1 Eco Club 

7 20UVLI1 Library and Information Science 

8 20UVCC1 Consumer Club 

9 20UVHF1 Health and Fitness Club 

10 20UVNC1 

20UVNC2 

National Cadet Corps 

11 20UVRO1 Rotaract Club 
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                                                                            BACHELOR OF HISTORY (T.M &E.M) 

                                                                                Programme Code – 1010 &1011 

                                                                                                   PROGRAMME CONTENT  

                                                                                                                SEMESTER I 

 
S.No. 

 
Components 

 
Title of the Course 

 

Course 

Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part I Tamil/Hindi    20UTAG11/ 
20UHDG11 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English –I 20UENG11A/ 

  20UENG11B/ 

 20UENG11C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part III Core Course -1 History of India 
(upto A.D. 900)-Paper I 

 20UHIC11 6 5 3 25 75 100 

4. Core Course -2 History of Tamil Nadu 

(upto A.D. 850) –  

Paper I 

 20UHIC12 5 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -1 Geography of India 20UHIA11 5 4 3 25 75 100 

6. Part IV AECC – 1 Value Education 20UGVE11 2 2 - 100 - 100 

Total   30        21  600 
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B.A. History – SEMESTER II 

 

 
S.No. 

 

Components 
 
Title of the Course 

 
Course Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part I Tamil/Hindi 20UTAG21/ 
   20UHDG21 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English 20UENG21A/ 

20UENG21B/ 

 20UENG21C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part III Core Course -3 History of India 

(A.D. 900 – 1761) - 

Paper II 

20UHIC21 6 5 3 25 75 100 

4. Core Course -4 History of 

Tamil Nadu 

(A.D. 850 - 1529) - 

Paper II 

20UHIC22 5 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -2 Modern 
Governments 

20UHIA21 5 4 3 25 75 100 

6. Part IV SEC-1 Journalism 20UHIS21 2 2 2 40 60 100 

Total 30 21  600 
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B.A. History – SEMESTER III 

 

 
S.No. 

 

Components 
 
Title of the Course 

 
Course Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part I Tamil/Hindi 20UTAG31/ 
20UHDG31 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English 20UENG31A/ 

20UENG31B/ 

   20UENG31C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part III Core Course -5 History of India (A.D. 
1761 – 1947) - Paper III 

20UHIC31 
5 4 3 25 75 100 

4. Core Course -6 History of Tamil Nadu 

(A.D. 1529 – 1800) - 

Paper III 

20UHIC32 

4 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -3 General Economics I 20UHIA31 6 4 3 25 75 100 

6. Part IV NMEC- 1 History of India upto 
A.D.1858 

20UHIN31 
2 2 2 40 60 100 

7. GEC – 1 3.  Human Rights/ 

4. Women Studies 

20UGEH31/ 

20UGEW32 

1 1 2 100 - 100 

Total 30 21  700 
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B.A. History – SEMESTER IV 

 

 

S.No. 

 
Components 

 
Title of the Course 

Course 

Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

 

1. 

Part I Tamil/Hindi 20UTAG41/ 

20UHDG41 

 

6 

 

3 

3 25 75 100 

2. Part II English 20UENG41A/ 

20UENG41B/ 

20UENG41C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part-III Core Course -7 History of India (A.D. 

1947 – 1997) Paper - IV 

20UHIC41 5 5 3 25 75 100 

4. Core Course -8 History of Tamil 

Nadu (A.D. 1801 – 

2006) 

Paper-IV 

20UHIC42 4 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -4 General Economics II 20UHIA41 6 4 3 25 75 100 

6. Part-IV NMEC- 2 Indian National Movement 

A.D.1885 – 1947 

20UHIN41 2 2 3 40 60 100 

7. GEC – 2 5. Constitution of India/ 
6. Modern Economics/ 

7. Adolescent Psychology/ 

8. Disaster Management  

20UGEC41 / 
20UGEM42 / 

20UGEA43 / 

20UGED44 

 

1 1 2 100 - 100 

8. Part - V Extension Activities - 1                          100 

Total 30 23 800 
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B.A. History – SEMESTER V 

 
S.No. 

 

Components 
 
Title of the Course 

 

Course Code 

Hours 

Per Week 
 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part–III  Core Course -

9 

 Development of India (A.D.    

 1947-2004) –Paper- V 

20UHIC51 5 5 3 25 75 100 

2.  Core Course -

10 

 History of Europe 

 (A.D. 1453 -1789) – Paper 

– I 

20UHIC52 5 5 3 25 75 100 

3.  Core Course -

11 

 Elements of 

 Historiography 

20UHIC53 5 5 3 25 75 100 

4.  Core Course -

12 

 History of USA 

 (upto A.D.1865) 

20UHIC54 5 4 3 25 75 100 

5.  DSEC – 1  Indian Archaeology/ 

 Tourism in India/ 

 Archives Keeping in India 

     20UHIE51/ 

     20UHIE52/ 

     20UHIE53 

4 4 3 25 75 100 

6. Part IV  SEC- 2  Introduction to MS Office      20UHIS51 2 2 2 40 60 100 

7.  SEC-3  Museology      20UHIS52 2 2 2 40 60 100 

     8.  AECC – 2  Environmental Studies      20UGES51 2 1 2   100 100 

     9.  Self Study   

 Course 

 Practice for Competitive    

 Examinations – Online 

20UGCE51 0 1 _ 100 - 100 

                                                                                                                                                      

Total 

         30 29    900 

10.  Extra Credit 

Course 

Project 20UHIO5PR  2  100  100 
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B.A. History – SEMESTER VI 

 

S.No. 

 

Components 

 

Title of the Course 

 

Course Code 

Hours Per 

Week 

 

Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part–III  Core Course -

13 

 History of China and    

 Japan (A.D. 1840-1950) 

20UHIC61 6 5 3 25 75 100 

2.  Core Course -

14 

 History of Modern   

 Europe (A.D.1789-1919) 

 – Paper – II 

20UHIC62 6 5 3 25 75 100 

3.  DSEC – 2  History of Science and   

 Technology since 1453/ 

Liberal Movements/Indian  

 Political Thought  

20UHIE61/ 

20UHIE62/ 

20UHIE63 

6 4 3 25 75 100 

4.  DSEC-3  Panchayat Raj /   

Women Studies /   

Rural Development in 

India 

20UHIE64/ 

20UHIE65/ 

20UHIE66 

6 4 3 25 75 100 

5.  Self Study 

Course 

 Core and Allied Courses   

 Quiz – Online 

20UHIQ61 0 1 _ 100 - 100 

6. Part IV  SEC – 4  Indian Architecture 20UHIS61 2 2 2 40 60 100 

7.  SEC – 5  Desk Top Publishing 20UHIS62 2 2 2 40 60 100 

8.  SEC – 6  History of Virudhunagar 20UHIS63 2 2 2 40 60 100 

Total        30 25  800 
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                                                                                      BACHELOR OF HISTORY (T.M &E.M) 

                                                                                Programme Code – 1010 &1011 

                                                                                            REVISED PROGRAMME CONTENT  

                                                                                                                SEMESTER I 

 
S.No. 

 
Components 

 
Title of the Course 

 

Course 

Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part I Tamil/Hindi  20UTAG11/ 
 20UHDG11 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English –I  20UENG11A/ 

 20UENG11B/ 

 20UENG11C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part III Core Course -1 History of India 
(upto A.D. 900)-Paper I 

 20UHIC11 6 5 3 25 75 100 

4. Core Course -2 History of Tamil Nadu 

(upto A.D. 850) –  

Paper I 

 20UHIC12 5 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -1 Geography of India 20UHIA11N 5 4 3 25 75 100 

6. Part IV AECC – 1 Value Education 20UGVE11 2 2 - 100 - 100 

Total   30        21  600 
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B.A. History – SEMESTER II 

 

 
S.No. 

 

Components 
 

Title of the Course 

 
Course Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part I Tamil/Hindi  20UTAG21/ 
 20UHDG21 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English  20UENG21A/ 

 20UENG21B/ 

 20UENG21C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part III Core Course -3 History of India 

(A.D. 900 – 1761) - 

Paper II 

20UHIC21N 6 5 3 25 75 100 

4. Core Course -4 History of 

Tamil Nadu 

(A.D. 850 - 1529) - 

Paper II 

20UHIC22N 5 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -2 Modern 
Governments 

20UHIA21N 5 4 3 25 75 100 

6. Part IV SEC-1 Journalism  20UHIS21 2 2 2 40 60 100 

Total 30 21  600 
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B.A. History – SEMESTER III 

 

 
S.No. 

 

Components 
 
Title of the Course 

 
Course Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part I Tamil/Hindi 20UTAG31/ 
20UHDG31 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English 20UENG31A/ 

20UENG31B/ 

  20UENG31C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part III Core Course -5 History of India (A.D. 
1761 – 1947) - Paper III 

20UHIC31 
5 4 3 25 75 100 

4. Core Course -6 History of Tamil Nadu 

(A.D. 1529 – 1800) - 

Paper III 

20UHIC32 

4 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -3 General Economics I 20UHIA31 6 4 3 25 75 100 

6. Part IV NMEC- 1 History of India upto 
A.D.1858 

20UHIN31 
2 2 2 40 60 100 

7. GEC – 1 5.  Human Rights/ 

6. Women Studies 

     20UGEH31/ 

     20UGEW32 

1 1 2 100 - 100 

Total 30 21  700 
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B.A. History – SEMESTER IV 

 

 

S.No. 

 
Components 

 
Title of the Course 

Course 

Code 

Hours 

Per 

Week 

 
Credits 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

 

1. 

Part I Tamil/Hindi 20UTAG41/ 

20UHDG41 

6 3 3 25 75 100 

2. Part II English 20UENG41A/ 

20UENG41B/ 

20UENG41C 

6 3 3 25 75 100 

3. Part-III Core Course -7 History of India (A.D. 1947 – 

1997) Paper - IV 

20UHIC41N 5 5 3 25 75 100 

4. Core Course -8 History of Tamil Nadu 

(A.D. 1801 – 2006) 

Paper-IV 

20UHIC42N 4 4 3 25 75 100 

5. Allied Course -4 General Economics II 20UHIA41 6 4 3 25 75 100 

6. Part-IV NMEC- 2 Indian National Movement 

A.D.1885 – 1947 

20UHIN41 2 2 3 40 60 100 

7. GEC – 2 9. Constitution of India/ 
10. Modern Economics/ 

11. Adolescent 

Psychology/ 

12. Disaster 

Management  

20UGEC41 / 
20UGEM42 / 

20UGEA43 / 

20UGED44 

 

1 1 2 100 - 100 

8. Part - V Extension Activities - 1                          100 

Total 30 23 800 
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B.A. History – SEMESTER V 

 
S. No. 

 

Components 
 
Title of the Course 

 

Course Code 

Hours 

Per Week 
 
Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part–III  Core Course -9  Development of India 

(A.D.    

 1947-2004) –Paper- V 

20UHIC51N 5 5 3 25 75 100 

2.  Core Course -

10 

 History of Europe 

 (A.D. 1453 -1789) –  

Paper – I 

20UHIC52N 5 5 3 25 75 100 

3.  Core Course -

11 

 Elements of 

 Historiography 

20UHIC53 5 5 3 25 75 100 

4.  Core Course -

12 

 History of USA 

 (up to A.D.1865)  

20UHIC54 5 4 3 25 75 100 

5.  DSEC – 1  Indian Archaeology/ 

 Tourism in India/ 

 Archives Keeping in India 

     20UHIE51N/ 

     20UHIE52/ 

     20UHIE53 

4 4 3 25 75 100 

6. Part IV  SEC- 2  Introduction to MS Office      20UHIS51 2 2 2 40 60 100 

7.  SEC-3  Museology      20UHIS52 2 2 2 40 60 100 

     8.  AECC – 2  Environmental Studies      20UGES51 2 1 2   100 100 

     9.  Self Study   

 Course 

 Practice for Competitive    

 Examinations – Online 

20UGCE51 0 1 _ 100 - 100 

                                                                                                                        Total                                                                                                                

 

30 29    900 

10.  Extra Credit 

Course 

Project 20UHIO5PR  2  100  100 
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B.A. History – SEMESTER VI 

 

S. No. 

 

Components 

 

Title of the Course 

 

Course Code 

Hours Per 

Week 

 

Credits 

 

Exam. 

Hours 

Marks 

Int. Ext. Total 

1. Part–III  Core Course -13  History of China and    

 Japan (A.D. 1840-1950) 

20UHIC61 6 5 3 25 75 100 

2.  Core Course -14  History of Modern   

 Europe (A.D.1789-1919)– 

Paper – II 

20UHIC62 6 5 3 25 75 100 

3.  DSEC – 2  History of Science and   

 Technology since 1453/ 

Liberal Movements/Indian  

 Political Thought  

20UHIE61/ 

20UHIE62/ 

20UHIE63 

6 4 3 25 75 100 

4.  DSEC-3  Panchayat Raj /   

Women Studies /   

Rural Development in 

India 

20UHIE64/ 

20UHIE65/ 

20UHIE66 

6 4 3 25 75 100 

5.  Self Study 

Course 

 Core and Allied Courses   

 Quiz – Online 

20UHIQ61 0 1 _ 100 - 100 

6. Part IV  SEC – 4  Indian Architecture 20UHIS61 2 2 2 40 60 100 

7.  SEC – 5  Desk Top Publishing 20UHIS62 2 2 2 40 60 100 

8.  SEC – 6  History of Virudhunagar 20UHIS63 2 2 2 40 60 100 

                                                                                                                        Total 30 25  800 
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இளங்கலை வைாறு 

(2020 -21ஆம்ஆண்டு முதல்) 
 

முதற் பருவம் 

 

 

இந்திய வரைாறு 

(கி. பி. 900 வலர) 

தாள்- 1 

 

 

நேரம் / வாரம் : 6 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு:  5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC11 

அகமதிப்பபண் 

25 
புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

   CO1:  இே்தியாவின் பண்மடய காைத்தின் வரைாறு மற்றும் கைாசச்ார   

               முக்கியத்துவத்மத அங்கீகரிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.்  [K1] 

       CO2: வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் பண்மடய இே்தியாவின்     

                      முக்கிய   ேிகழ்வுகமள அமடயாளம் காணும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

           CO3: வரைாற்று   ஆதாரங்கள் அடிப்பமடயிை் பண்மடய   இே்தியாவின்    

                          சமூக ேிமையிமன உணரும் அறிவிமனப் பபற்றிருப்பர ். [K2] 

            CO4:  பண்மடய நபரரசுகளின் எை்மைகள் மற்றும் ேிைப்பகுதிகமள குறித்து    

                          மற்றும் எடுத்துமரக்கும்  புைமம   பபற்றிருப்பர.் [K3] 

          CO5:  இே்திய பாரம்பரியங்கமள பாதுகாப்பதிை்    பாரம்பரியம், அறம்,   

                         கைாசச்ாரம்,  ,பண்பாடு  மற்றும் மதம் சாரே்்த விழுமியங்கமள    

                 கட்டமமக்கும்   திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

அைகு I 

வரைாற்று ஆதாரங்கள்: இைக்கியம் – பதாை்பபாருள் - பவளிோட்டவர ்

பயணக் குறிப்புகள் சிே்து சமபவளி  ோகரிகம்:  சிே்து ஸ்தைங்கள் - முக்கிய 

அம்சங்கள், சமூகம் - பபாருளாதாரம், சமய ேிமைகள், சிே்து முத்திமரகள்.நவத 

காைோகரிகம்: நவதங்கள் - முே்திய நவத காைம், பிே்திய நவதகாைம் காவியக் காைம் 

– அரசியை், பபாருளாதாரம், சமூகம் மற்றும் சமய வாழ்க்மக.            (19  மணிநநரங்கள்)                                                                                  
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அைகு II 

கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டிை் வட இந்தியாவின் நிலை:   சமணசமயம், 

வரத்்தமான மகாவீரரின் வாழ்க்மக வரைாறு – பகாள்மககள் – சமண சமயக் 

பகாமடகள், புத்த சமயம் - பகளதம புத்தரின் வாழ்க்மக வரைாறு – பகாள்மககள் - 

புத்த சமயக் பகாமடகள் - பாரசீகம் மற்றும் மாசிநடானிய பமடபயடுப்புகள் – 

விமளவுகள்.                                                                                                         (16  மணிநநரங்கள்)                                             

                                                                                                                                    

அைகு III 

        மகதத்தின் எழுசச்ி: மகாஜனபதங்கள் - பமளரியர ் வம்சம் - சே்திரகுப்த 

பமௌரியர ் –அநசாகர ் – கலிங்கப்நபார ் – அநசாகரின் ஆமணகள் - அநசாகர ் புத்த 

சமயத்திற்கு ஆற்றிய பதாண்டுகள் - பமளரியரின் ஆட்சிமுமற - பமளரிய நபரரசின் 

வீழ்சச்ிக்கானக் காரணங்கள் – கனிஷ்கர ் - புத்த மதத்திற்கு ஆற்றிய பதாண்டுகள் - 

காே்தாரக் கமை.                                                                                                  (20  மணிநநரங்கள்)                                

                                                                                                                                                  

அைகு IV 

குப்தப்நபரரசு: முதைாம் சே்திரகுப்தர ் – சமுத்திரகுப்தர ் - இரண்டாம் 

சே்திரகுப்தர–்சாதமனகள் - குப்தரக்ளின் காைம் பபாற்காைம் - ஆட்சி முமற - 

வீழ்சச்ிக்கான காரணங்கள் - ஹுணரக்ளின் பமடபயடுப்பு.            (17  மணிநநரங்கள்)                                                   

அைகு V 

வரத்்தமானப்நபரரசு: ஹரஷ்வரத்்தனர ் - அநரபியரக்ளின் சிே்து 

பமடபயடுப்பு - காரணங்கள் மற்றும் விமளவுகள் – பாைரக்ள் – கங்கரக்ள் – 

சாளுக்கியரக்ள் - இரண்டாம் புலிநகசி -  இராஷ்டிரகூடரக்ள்.               (18  மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                                                                 

வலரபடங்கள் 

 

      1.  சிே்துபவளி ஸ்தைங்கள். 

      2.  அநசாகர ்ஆமணகள் & அநசாகப் நபரரசு. 

      3.   குப்தப் நபரரசு. 

      4.    கனிஷ்கர ்நபரரசு. 

      5.    ஹரஷ்ப் நபரரசு. 

உலர புத்தகங்கள் 

 

1. நகாமதிோயகம்,பி. (2001). இே்திய வரைாறு (முதை் பகுதி-கி.பி.900 வமர),                                             

            இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீகங்கா பப்ளிநகஷன்ஸ். 

2. தங்கநவலு,நகா. (2007). இே்திய வரைாறு (கி.பி 1206 வமர),பதாகுதி-1,பசன்மன: 

            பழனியப்பா பிரதரஸ்். 
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குறிப்பு புத்தகங்கள் 

 

1. தரம்ராஜ்,நஜ.(2006). இே்திய வரைாறு (900வமர), பதாகுதி-1, மதுமர: படன்சி             

       பப்ளிநகஷன்ஸ். 

2. பவங்கநடசன்,க. (2017).பண்மடகாை இே்திய வரைாறு, பசன்மன:வரத்்தமானன்          

        பதிப்பகம். 

3. ராம் சரண் சரம்ா(2019). பண்மடக்காை இே்தியா, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக்   

   ஹவுஸ். 

4. சுப்ரமணியன்,ே.(2018).இே்திய வரைாறு, பசன்மன: பாமவ பிரிண்டரஸ்். 

 

 

 

Course Code 

20UHIC11 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1.a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3.a 

PSO 

3.b 

PSO 

4 

PSO 
 
5 

PSO 

6 

PSO 
 

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H L H - - M - H L L 

CO2 H L H - - M - H L L 

CO3 H L H - - M - - - M 

CO4 H L L - - - - H H H 

CO5 H M L - - L M - - - 

 

  

 

       

 

                                                                                                                  முமனவர.்ச.ைலிதா 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                           திருமதி.மு.மநகஸ்வரி 

துலறத்தலைவர்                                                                    பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

(2020 -21ஆம்ஆண்டு முதல்) 

 

முதற் பருவம் 

 
 

தமிழக வரைாறு 

(கி.பி. 850 வமர ) 

தாள்-I 
 

 

நேரம் / வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு:  4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC12 

அகமதிப்பபண் 

25 
புறமதிப்பபண் 

75 

  

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:  வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் ஆதாரங்கள்      

           மற்றும் ேிமையிமன ேிமனவு கூறும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2:  பண்மடய தமிழகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகள் மற்றும் அதன்   

           தாக்கம் பற்றி விவாதிக்கும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: பண்மடய தமிழரக்ளின்   அரசியை் பபாருளாதார  மற்றும் கைாசச்ார  

           வரைாற்றிமன  ேன்கு அறிே்திருப்பர.் [K2] 

CO4: இே்திய கைாசச்ாரத்திற்கு தமிழரக்ளின் பகாமடகள் பற்றிய அறிமவ  

       கட்டமமக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO5: வரைாற்றுக்கு முே்மதய மற்றும் வரைாற்றுக்காை தமிழ் சமூகத்தின்  

     வளரச்ச்ிமய பகுத்தாய்வு பசய்யும் ஆற்றை் பபற்றிருப்பர.்  [K4] 

அைகு I           

ஆதாரங்கள்: இைக்கியம் மற்றும் பதாை்பபாருள் ஆதாரங்கள் - 

பபருங்கற்காைம்  சங்க காைம், பை்ைவரக்ள் காைம், முதைாம் பாண்டியரக்ள் காைம் - 

வரைாற்றுக்கு முற்பட்ட தமிழகம்: பமழயகற்காைம், புதியகற்காைம், 

பபருங்கற்காைம்.                                                                                                             (15 மணிநநரங்கள்)                                                       
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அைகு II             

சங்ககாைம்: கரிகாைன் - நசரன் பசங்குடட்ுவன் - தமையாைங்கானத்துச ் 

பசருபவன்ற  பாண்டியன் பேடுஞ்பசழியன் – குறுேிை மன்னரக்ள் - சமூக, அரசியை், 

பபாருளாதாரம் மற்றும்  சமய ேிமை.                                                                    (15 மணிநநரங்கள்)              

அைகு III        

களப்பிரரக்ள்காைம்: இருண்டகாைம்  - களப்பிரரக்ள் காை சமய ேிமை. 

முதைாம் பாண்டியப்நபரரசு: கடுங்நகான் - அரிநகசரி மாறவரம்ன் – ஜடிைபராே்தக 

பேடுஞ்சமடயன் – இரண்டாம் வரகுணபாண்டியன் -  வீழ்சச்ிக்கான காரணங்கள்.       

                                                                                                                                          (12 மணிநநரங்கள்) 

அைகு  IV    

 பை்ைவரக்ள் காைம்: பை்ைவரக்ளின் நதாற்றம் - சிம்ம விஷ்ணு - முதைாம் 

மநகே்திரவரம்ன் - முதைாம் ேரசிம்மவரம்ன் - இராஜசிம்மன் – பை்ைவரக்ளின் 

ஆட்சி முமற.                                                                                                                   (18  மணிநநரங்கள்) 

 

அைகு  V        

பை்ைவரக்ளின் பங்களிப்புகள்: பை்ைவரக்ளின் சமூக, பபாருளாதார மற்றும் 

சமயேிமை – பக்திஇயக்கம் – பை்ைவர ்ஆட்சியின் கீழ் கை்வி வளரச்ச்ி – கமை மற்றும் 

கட்டிடக்கமைக்கு பை்ைவரக்ள் ஆற்றிய பணிகள்  - இைக்கியம்.            

                                                                                                                                      (15 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகங்கள் 

1. நகாமதிோயகம்,பி. (2007). தமிழக வரைாறு (சங்க காைம் முதை் இன்று வமர),      

       இராஜபாமளயம்: ரத்னாபப்ளிநகஷன்ஸ். 

2.  தியாகராஜன்,நஜ.(2000).தமிழக வரைாறு (ஆரம்பம் முதை் இன்று வமர),      

   மதுமர:பாமவ பதிப்பகம். 

3.  தரம்ராஜ்,நஜ. (2006).தமிழக வரைாறு (1336வமர), 

மதுமர:படன்சிபப்ளிநகஷன்ஸ். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. பிள்மள, நக.நக. (2002). தமிழக வரைாறும் மக்கள் பண்பாடும், பசன்மன:  

        உைக தமிழாராய்சச்ி ேிறுவனம். 

2. சுவாமிோதன்,ஏ. (2000). தமிழக வரைாறும் பண்பாடும், பசன்மன:      

      தீபாபதிப்பகம். 

3. தங்கநவலு,நகா. (2008).தமிழக சமூக பண்பாடட்ு வரைாறு, பசன்மன:  

           அமிழ்தம் பதிப்பகம்.   

4. மங்கள முருநகசன்,ே.க. (1996).தமிழக வரைாறும் பண்பாடும், மதுமர:           
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            பாமவ பதிப்பகம். 

5. பவங்கநடசன்,க.(2012).முற்காை தமிழ்ோடட்ு வரைாறு (300B.C–1600A.D.),      

            இராஜபாமளயம்: வி.சி.பப்ளிநகஷன்ஸ். 

 

 

 

 

Course Code 

20UHIC12 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1.a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3.a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H L M - - - - L L L 

CO2 H L - - - - L M M L 

CO3 H L M - - - L L L L 

CO4 H L M - - - - M - - 

CO5 H L M - - - L L - - 

 

 

 

                                                                                                       முமனவர.்ம.நபபிராணி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                முமனவர.்மு.சே்திரகைா 

துலறத்தலைவர்                                                பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

(2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

முதற் பருவம் 

இந்தியப் புவியியை் 

நேரம் / வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு :  4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIA11 
 

 

அகமதிப்பபண்  

25 

புறமதிப்பப

ண்  

75 
 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

       CO1:   இே்தியாவின் புவியியை் அமமப்பு ,தன்மமகள் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி  

                     அறிே்திருப்பர.் [K1] 

       CO2:   இயற்மக வளங்கள், ஆற்றை் வளங்கள் kw;Wk; Nghf;Ftuj;J Jiwapd; 
             பயன்பாடுகமள கண்டு அறிே்திருப்பர.் [K2] 

CO3:  இே்திய புவியியலின் தாக்கம் பற்றி விவாதிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO4: இே்திய புவியியலின் ேிைப் பிரிவிமனகமளயும் அதன் வளங்கமளயும்  

              குறித்து ஆய்வு பசய்யும் புைன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO5:   புவியியலுக்கும் ,இே்திய பபாருளாதாரத்திற்கும் உள்ள பதாடரப்ிமன    

             அமடயாளம் காணும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

அைகு I                                                                                                                          

இந்திய புவியியை் கூறுகள்: இமயமமை – ஆரவை்லிமமை – நமற்குபதாடரச்ச்ி 

மமை மற்றும் கிழக்கு பதாடரச்ச்ி மமை - சிே்து கங்மகசச்மபவளி - தார ்பாமைவனம் 

-  தக்காணப்பீடபூமி – கடற்கமரச ்சமபவளிகள்.                                    (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                     

அைகு II                                                                                                                          

நீரவ்ள ஆதாரங்கள்: வற்றாத ஜீவேதிகள் – தீபகற்ப ஆறுகள் – மமழப்பபாழிவு 

- பருவக் காற்றுகள் – காைேிமை - காற்று வீசும் திமசகள் – ேீரப்் பாசன முமறகள் - பை் 

நோக்குத் திட்டங்கள் - பக்ராேங்கை் திட்டம் - தாநமாதர ் திட்டம் – ஹிராகுட் 

அமணத்திட்டம் - ோகாரஜ்ுனா சாகர ்திட்டம் - சம்பை் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் - காவிரி 

அமணக்கடட்ுத் திட்டம்.                                                                                        (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                       
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அைகு III                                                                                                                         

நிைவளம்: மண் வமககள் - காடுகளின் வமககள் - தாது வளங்கள் – 

இரும்புத்தாது, மாங்கனீசு, மமக்கா - சக்தி வளங்கள் – ேிைக்கரி, பபட்நராலியம், 

இயற்மக வாயு, அணு ஆற்றை்.                                                                                  (15 மணிநநரங்கள்)                                      

அைகு IV         

விவசாயம் மற்றும் வதாழிற்சாலை: விவசாய பகுதிகள் - உணவுப்பயிர ்

இமழப்பயிர ் - பணப்பயிர:் பதாழிற்சாமை பகுதிகள் - இரும்பு மற்றும் எஃகு 

பதாழிற்சாமைப் பகுதிகள் - நூற்பாமை - பருத்தி - சணை் – சரக்்கமர – சிபமண்ட் - 

கனரக பதாழிற்சாமை - கப்பை் கடட்ும் பதாழிற்சாமைகள்.                 (18 மணிநநரங்கள்) 

அைகு V          

நபாக்குவரத்து: இரயிை் நபாக்குவரத்து - சாமைப் நபாக்குவரத்து - விமானப் 

நபாக்குவரத்து - இே்தியாவிை் உள்ள முக்கியத் துமறமுகங்கள்.        (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                                                                                                                

வலரபடங்கள் 

1.காைேிமை பருவக்காற்று,காற்று வீசும் திமசகள், தட்பபவப்ப 

ேிமைபகுதிகள். 

2. பை்நோக்கு திட்டங்கள். 

3. முக்கிய விமளபயிரக்ள் பங்கீடு. 

4.தாது வளங்கள் பங்கீடு - இரும்புத்தாது, பபட்நராலியம், அணு ஆற்றை்,    

    தாதுக்கள். 

              5. பதாழிற்சாமைகள் - இரும்பு எஃகுஆமை,பருத்தி,சணை், சரக்்கமர ஆமை. 

உலர புத்தகம் 

             வரைாற்றுத் துமறயாை் தயாரிக்கப்பட்ட பாடதப்தாகுப்பு. 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

 1. நசதுராக்காயி, ச. (2018).இே்தியப் புவியியை்,பசன்மன: வரத்்தமானன் 

பதிப்பகம். 

 2. இே்தியப் புவியியை், இே்திய IAS அகாடமி. 
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Course Code 

20UHIA11 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H M L - - - L M - - 

CO2 H M L - - - - L L - 

CO3 H M L - - - M M - - 

CO4 H M H - - - L M - - 

CO5 H M L - - - M L - - 

 

 

  

 

 

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                            முமனவர.்வி.ேடச்த்திர பசை்வகுமாரி 

துலறத்தலைவர்                                                                            பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளர் 
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இளங்கலை வரைாறு 

 

 (2023 -24 ஆம் ஆண்டு முதை்) 

 

         

முதற் பருவம் 

இந்தியப் புவியியை் 

நேரம் / வாரம் : 5 

துமணப்பாடம் 1 தர மதிப்பு :  4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIA11N 
 

 

அகமதிப்பபண்  

25 

புறமதிப்பபண்  

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டம் நிலறவுற்ற நிலையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: இே்தியாவின் புவியியை் அமமப்பு, தன்மமகள் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி  

     அறிே்திருப்பர.் [K1] 

CO2: இயற்மக வளம், ஆற்றை் வளங்கள் அதன் பயன்பாடுகமள  கண்டு  

     அறிே்திருப்பர.் [K2] 

CO 3:  இே்திய புவியியலின்  தாக்கம் பற்றி விவாதிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO4: புவியியலுக்கும், இே்திய பபாருளாதாரத்திற்கும் உள்ள பதாடரப்ிமன  

    அமடயாளம் காணும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO5: இே்திய புவியியலின் ேிைப் பிரிவிமனகமளயும் அதன் வளங்கமளயும்  

     குறித்து ஆய்வு பசய்யும் புைன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

அைகு I                                                                                                                          

இந்திய புவியியை் கூறுகள்: இமயமமை – நமற்கு பதாடரச்ச்ி மமை மற்றும் கிழக்கு 

பதாடரச்ச்ி மமை - சிே்து கங்மகச ்சமபவளி - தார ்பாமைவனம் -தக்காணப் பீடபூமி – 

கடற்கமரச ்சமபவளிகள் - தீவுகள்.                                                                       (15 மணி நநரங்கள்)                                                                                                                                              

அைகு II                                                                                                                          

நீர் வள ஆதாரங்கள்: வற்றாத ஜீவேதிகள் – தீபகற்ப ஆறுகள் – மமழப் பபாழிவு - 

பருவக் காற்றுகள் – காை ேிமை - காற்று வீசும் திமசகள் – ேீரப்் பாசனம்: முமறகள் - 

பை் நோக்குத் திட்டங்கள் - பக்ராேங்கை் திட்டம் -தாநமாதர ்திட்டம் – ஹிராகுட் 

அமணத ்திட்டம் - ோகாரஜ்ுனா சாகர ்திட்டம் -சம்பை் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் - காவிரி 

அமணக்கடட்ுத் திட்டம்.                                                                                 (15 மணி நநரங்கள்) 
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அைகு III                                                                                                                         

நிைவளம்: மண் வமககள்- காடுகளின் வமககள் - தாது வளங்கள் – இரும்புத்தாது, 

மாங்கனீசு, மமக்கா - சக்தி வளங்கள் – ேிைக்கரி, காற்று சக்தி, பபட்நராலியம், 

இயற்மக வாயு, சூரிய சக்தி, அணு ஆற்றை்.                                         (15 மணி நநரங்கள்)    

 

அைகு IV         

விவசாயம் மற்றும் வதாழிற் சாலை: விவசாய பகுதிகள் - உணவுப்பயிர ்

இமழப்பயிர ் - பணப்பயிர ்  : பதாழிற்சாமை பகுதிகள்- இரும்பு மற்றும் எஃகு 

பதாழிற்சாமைப் பகுதிகள் -  நூற்பாமை - பருத்தி – படட்ு - சணை் – சரக்்கமர – 

சிபமண்ட் - கனரக பதாழிற்சாமை - கப்பை் கடட்ும் பதாழிற்சாமைகள்.                                               

                                                                                                                                    (15 மணி நநரங்கள்)                                                                                                                                          

 

அைகு V          

நபாக்குவரத்து: இரயிை் நபாக்குவரத்து - சாமைப் நபாக்குவரத்து - விமானப் 

நபாக்குவரத்து –ேீரப்்நபாக்குவரத்து - இே்தியாவிை் உள்ள முக்கியத் துமறமுகங்கள்.  

                                                                                                                                    (15 மணி நநரங்கள்) 

வலரபடங்கள் 

 1. காைேிமை: பருவக் காற்று, காற்று வீசும் திமசகள். 

 2. ஆறுகள் மற்றும் பை்நோக்கு திட்டங்கள். 

 3. முக்கிய விமளபயிரக்ள் பங்கீடு. 

  4. தாது வளங்கள் பங்கீடு - இரும்புத்தாது, ேிைக்கரி, பபட்நராலியம், மாங்கனசீு  

   மற்றும் மமக்கா. 

  5. பதாழிற்சாமைகள் - இரும்பு எஃகுஆமை, பருத்தி, படட்ு, சணை் மற்றும் சரக்்கமர 

ஆமை. 

உலர புத்தகம்: 

 1. வரைாற்றுத் துமறயாை் தயாரிக்கப்பட்ட பாடதப்தாகுப்பு. 

குறிப்பு புத்தகங்கள்: 

1. நசதுராக்காயி, ச. (2018). இே்தியப் புவியியை், பசன்மன: வரத்்தமானன் பதிப்பகம். 

2. இே்தியப் புவியியை், இே்திய IAS அகாடமி. 
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Course Code 

20UHIA11N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2. a 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4.a 

PSO5. 

a 

PSO 

6.a 

PSO 7. 

A 

PSO 

7.b 

CO 1 H M L - - - L M - - 

CO 2 H M L - - - - L L - 

CO 3 H M L - - - M M - - 

CO 4 H M H - - - L M - - 

CO 5 H M L - - - M L - - 

 

 

  

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                 முமனவர.்வி.ேடச்த்திர பசை்வகுமாரி 

துலறத்தலைவர்                                                         பாடத் திட்டவடிவலமப்பாளர் 
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இளங்கலை வரைாறு 

(2020 -21ஆம்ஆண்டு முதல்) 

 

 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

    CO1: வரையறுக்கப்பட்ட கற்றல் காலத்தின் கீழ் இந்தியாவின் பல்வவறு வபைைசைக்ள் 

மற்றும் அவைக்ளின் ஆட்சி முரறகரள நிரனவு கூறும் திறன் பபற்றிருப்பை.் 

[K1] 

   CO2: இரடக்கால இந்தியாவின் அைசியல் பபாருளாதாை சமூக நிரலயிரன 

கண்டறியும் ஆற்றல் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

    CO3: இந்தியாவில் முஸ்லீம் ஆட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகரள அறிந்திருப்பை.் 

[K3] 

    CO4: வபைைசுகளின் எல்ரலகரளயும் இந்தியாவின் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் அைசைக்ளின் 

சாதரனகரளயும் அரடயாளம் காணும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K3] 

    CO5: இந்திய துரணக் கண்டத்தில் கலாசச்ாைக் கலப்பு மற்றும் அைசியல் தன்ரமரய 

பகுப்பாய்வு     பசய்யும் புலரம பபற்றிருப்பை ். [K4] 

அைகு I  

   இராஜபுத்திரரக்ள்: ஆதாரங்கள் -  இராஜபுத்திரரக்ளின் நதாற்றம் - இே்திய                  

 கைாசச்ாத்திற்கு    இராஜபுத்திரரக்ளின்  பங்களிப்பு. 

முஸ்லீம் ஆட்சிலய நிறுவுதை்: கஜினி முகமது - நகாரி முகமது.  

வடை்லி சுை்தானியரக்ள்: அடிமம வம்சம் - குத்புதீன் ஐபக் – இை்தூத்மிஷ் -  

சுை்தானா  ரஸியா – பாை்பன் - சீரத்ிருத்தங்கள்.                                              (18  மணிநநரங்கள்) 

 

இரண்டாம் பருவம் 

இந்திய வரைாறு 

(கி.பி. 900-1761) 

தாள்- II 

 

நேரம் / வாரம் : 6 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு : 5 

பாடக் குறியீடு 

    20UHIC21 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 
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அைகு II 

  கிை்ஜி வம்சம்: அைாவுதீன் கிை்ஜி – பமடபயடுப்புகள் - சீரத்ிருத்தங்கள். 

               துக்ளக் வம்சம்: முகமது பின் துக்ளக் – பமடபயடுப்புகள் - சீரத்ிருத்தங்கள். 

              லசயது மற்றும் நைாடிவம்சம்: கமை மற்றும் கட்டிடக்கமை - வீழ்சச்ி 

                                                                                                                                       (16 மணிநநரங்கள்) 

அைகு III 

  விஜயநகரப் நபரரசு: கிருஷ்ண நதவராயரின் சாதமனகள் - பாமினி அரசு. 

   முகைாயப் நபரரசு: பாபர ்பமடபயடுப்பின் நபாது  இே்தியாவின் ேிமை –                   

  பாபர ் பமடபயடுப்பு – ஹுமாயூன் – நபாரக்ள் – பஷரஷ்ா – பமடபயப்பு - ஆட்சி 

முமற. 

                                                                                                                          (20 மணிநநரங்கள்)                                                                              

அைகு IV 

அக்பர:் பமடபயடுப்புகள் - இராஜபுத்திரக் பகாள்மக – தீன்-இைாஹி – 

ஜஹாங்கீர ் –நூரஜ்ஹான் – ஷாஜஹான் – முகைாயரக்ாைம் பபாற்காைம் - 

வாைிசுரிமமப் நபாரக்ள். ஔரங்கசீப் பமடபயடுப்பு - தக்காணக் பகாள்மக - சமயக் 

பகாள்மக – சிவாஜியுடனான பதாடரப்ு.                                                   (18 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                                                     

அைகு V 

                 முகைாயரக்ளின் ஆட்சியிை் இந்தியாவின் நிலை: சமூக - பபாருளாதார   

  ேிமை -  முகைாயரின் ஆட்சி முமற. 

   மராட்டியரக்ள்: சிவாஜி – சாதமனகள் - ஆட்சி முமற – பீஷ்வாக்கள் - பாைாஜி       

   விஸ்வோத் - பாைாஜி பாஜிராவ் - மூன்றாம் பானிபட் நபார.்                                 

                                                                                                                                      (18 மணிநநரங்கள்) 

வலரபடங்கள் 

  1.அைாவுதீன்கிை்ஜி காைத்திை் இே்தியா 

 2.முகமது பின் துக்ளக்  காைதத்ிை் இே்தியா 

   3.அக்பரின் நபரரசு 

  4.ஔரங்கசீப் நபரரசு 

  5.சிவாஜியின் நபரரசு 

உலர புத்தகம் 

         நகாமதிோயகம்,பி.(2001).இே்திய வரைாறு (900முதை்1707 வமர) பகுதி-I 

         இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

 



Curriculum for B.A History (T.M) 

                                                                                        58                      17th Academic Council Meeting 31.01.2023               
 

 
 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. பிரகாஷ்,மு. (1993) இே்திய வரைாறு (கி.பி1206-1773), அரியலூர ்: பபாற்சுடர ்    

   பதிப்பகம். 

2.  தங்கநவலு,நகா.(2007).இே்திய வரைாறு (கி.பி.1206 வமர) பதாகுதி-1,   

   பசன்மன: பழனியப்பா பிரதரஸ்். 

3.  மங்கள  முருநகசன்,ே.க.(2002).இே்திய வரைாறு (கி.பி 1206 முதை் கி.பி   

   1526 வமர), பசன்மன: பழனியப்பா பிரதரஸ்். 

 

 

 

 

 

 

    Course Code      

    20UHIC21 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 
 
5 

PSO 

6 

PSO 
 

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H H H - - H - H M 
 

M 

CO2 H H H - - H - M M L 

CO3 H H H - - H - H M M 

CO4 H H H - - H - H M M 

CO5 H H H - - H - H M M 

 

 

                                                                                                                               

முமனவர.்மா.கீதா                                                                   முமனவர.்ச.ைலிதா                                                  

துலறத்தலைவர்                                                                 திருமதிமு.மநகஸ்வரி 

                                                                                       பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

(2022 -23ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் இே்தியாவின் பை்நவறு ேிரவ்ாக  

        முமறகமள ேிமனவு கூறும் திறன் பபற்றிருப்பர.்[K1] 

 

CO2:இமடக்காை இே்தியாவின் அரசியை், பபாருளாதார, சமூக ேிமையிமன 

        கண்டறிே்திருப்பர.்[K2] 

 

CO3:இே்தியாவிை் முஸ்லிம் ஆட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகமள 

        அறிே்திருப்பர.்[K2] 

  

CO4:இே்தியாவின் இே்து மற்றும் முஸ்லீம் நபரரசுகளின் எை்மைகமளயும்  

        பகுதிகமளயும் குறித்து அமடயாளம் கண்டு குறிக்கும் திறன்  

        பபற்றிருப்பர.்[K3] 

  

CO5:இே்தியதுமணக் கண்டத்திை் கைாசச்ாரத்தின் இமணமவ பகுப்பாய்வு  

        பசய்யும் புைமம பபற்றிருப்பர.்[K4] 

 

அைகு I  

இராஜபுத்திரரக்ள்:ஆதாரங்கள்- இராஜபுத்திரரக்ளின் நதாற்றம்-இே்திய 

கைாசச்ாத்திற்கு இராஜபுத்திரரக்ளின் பங்களிப்பு. - முஸ்லீம் ஆட்சிமய ேிறுவுதை்: 

கஜினி முகமது-நகாரி முகமது.- டிை்லிசுை்தானியரக்ள்:அடிமம வம்சம்- குத்புதீன் 

ஐபக்–இை்தூத்மிஷ்-சுை்தானா ரஸியா–பாை்பன்-சீரத்ிருத்தங்கள். (18 மணி நநரங்கள்) 

அைகு II 

கிை்ஜி வம்சம்:ஜைாலுதீன் கிை்ஜி- அைாவுதீன் கிை்ஜி–பமடபயடுப்புகள்–

சீரத்ிருத்தங்கள்: ராணுவ மற்றும் சே்மத. துக்ளக் வம்சம்: கியாசுதீன் துக்ளக் -  

முகமது பின் துக்ளக் –பிநராஷா துக்ளக் -–சீரத்ிருத்தங்கள்.-  மதமூர ்பமடபயடுப்பு - 

இரண்டாம் பருவம் 
இந்திய வரைாறு 

(கிபி 900-1761) 

தாள்- II 

 

நேரம் / வாரம் : 6 

முதன்மமப் பாடம் 3 தர மதிப்பு : 5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC21N 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 
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லசயது மற்றும் நைாடிவம்சம்: கமை மற்றும் கட்டிடக்கமை-வீழ்சச்ி – 

டிை்லிசுை்தானியத்தின் வீழ்சச்ி                                                        (18 மணி நநரங்கள்) 

 

அைகு III 

விஜயநகரப் நபரரசு:கிருஷ்ண நதவராயரின் சாதமனகள். 

முகைாயப் நபரரசு:பாபர ்பமடபயடுப்பின் நபாது இே்தியாவின் ேிமை– பாபர ்

பமடபயடுப்பு–ஹுமாயூன் – நபாரக்ள் – பஷரஷ்ா – பமடபயப்பு - ஆட்சி முமற. 

                                                                                                                 (18 மணி நநரங்கள்) 

அைகு IV 

அக்பர:் பமடபயடுப்புகள் - இராஜபுத்திரக் பகாள்மக - தீன்-இைாஹி – ஜஹாங்கீர ்–

நூரஜ்ஹான் – ஷாஜஹான் – முகைாயர ்காைம் பபாற்காைம் - அரசுரிமமப் நபாரக்ள். 

ஔரங்கசீப்பமடபயடுப்பு - தக்காணக் பகாள்மக - சமயக் பகாள்மக - 

சிவாஜியுடனான பதாடரப்ு. – முகைாயரக்ளின் வீழ்சச்ி            (18 மணி நநரங்கள்) 

அைகு V 

முகைாயரக்ளின் ஆட்சியிை் இந்தியாவின் நிலை: சமூகப் பபாருளாதார மற்றும் 

சமய ேிமை-முகைாயரின் ஆட்சிமுமற. 

மராட்டியரக்ள்:சிவாஜி–சாதமனகள்-ஆட்சி முமற–பீஷ்வாக்கள்-பாைாஜி 

விஸ்வோத்-பாைாஜி பாஜிராவ்-மூன்றாம் பானிபட் நபார.்          (18 மணி நநரங்கள்) 

வலரபடங்கள்: 

 1.அைாவுதீன்கிை்ஜி காைத்திை் இே்தியா 

 2.முகமது பின் துக்ளக் காைத்திை் இே்தியா 

 3.அக்பரின் நபரரசு 

 4.ஔரங்கசீப் நபரரசு 

 5.சிவாஜியின் நபரரசு 

 

உலர புத்தகம்: 

1.நகாமதிோயகம்,பி.(2001).இே்திய வரைாறு(900முதை்1707 வமர)பகுதி-

2,இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள்: 

1.மங்களமுருநகசன்,ே.க.(2002). இே்திய வரைாறு (கி.பி 1206முதை் கி.பி 1526வமர), 

பசன்மன: பழனியப்பா பிரதரஸ்். 

2.தங்கநவலு,நகா. (2007). இே்திய வரைாறு (கி.பி.1206 வமர) பதாகுதி-1, பசன்மன: 

பழனியப்பா பிரதரஸ்். 

3..ராம் சரண் சரம்ா; பமாழி பபயரத்்தவர ்ரங்கசாமி.ரா. (2017). பண்லடக்காை 

இந்தியா, 8ம் பதிப்பு, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுக்்ஷ பிமரநவட் லிமிபடட். 

4.நராமிைா தாபர,் பமாழி பபயரத்்தவர ்முத்துகுன்றன்.ஏ. (2017).முற்காை இந்தியா 

(வதாடக்கத்திலிருந்து கி.பி.1300 வலர), 2ம் பதிப்பு, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக் 

ஹவுக்்ஷ பிமரநவட் லிமிபடட். 
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5.சுப்ரமணியன்,ோ (2015), இே்திய வரைாறு, 8ம் பதிப்பு, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக் 

ஹவுஷ் பிமரநவட் லிமிபடட். 

 
Course Code 

20UHIC21N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2. a 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4.a 

PSO5. 

A 

PSO 

6.a 

PSO 7. 

A 

PSO 

7.b 

CO 1 H M M - - - L M L - 

CO 2 H M H - - - M H L M 

CO 3 H M L - - - L M L L 

CO 4 H M M - - - L M - L 

CO 5 H M H - - - L M L L 

 

                                                                                                                          முமனவர.்ச.ைலிதா 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                                திருமதிமு.மநகஸ்வரி 

துலறத்தலைவர்                                                                    பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

        CO1:  வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் ஆதாரங்கள்  

                     மற்றும்  ேிமையிமன ேிமனவு கூறும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

         CO2:  பை்நவறுவம்சத்தின் ேிரவ்ாக முமறமய அமடயாளம் காணும் திறன் 

                    பபற்றிருப்பர ். [K2] 

       CO3:  இமடக்காை தமிழ்ோட்டிை் வபைைசுகள் ஆற்றிய பணிகரள       

                       நகாடிடட்ுக்காடட்ும் புைமம பபற்றிருப்பர ். [K2] 

        CO4: இே்திய கைாசச்ாரதிற்கு புகழ்பபற்ற வபைைசைக்ள் மற்றும் தமிழைக்ளின்                             

                 பகாமடகமள கண்டு அறிே்திருப்பர.் [K3] 

       CO5:  தமிழகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகமளயும் அதன் தாக்கத்மதயும்  

                    ஆய்வு  பசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பர ். ]4K[   

 

அைகு  I   

      ஆதிக்கசந்சாழரக்ள்: ஆதாரங்கள் – விஜயாையன் – முதைாம்பராே்தகன் – முதைாம் 

இராஜராஜன் – முதைாம் இராநஜே்திரன் – முதைாம் குநைாத்துங்கன் –மூன்றாம் 

குநைாத்துங்கன்.                                                                                                  (15 மணிநநரங்கள்)                                

            

அைகு  II                                                                                                        

       நசாழரக்ளின் பகாமடகள்: கிராம சுயாட்சி – சமூக மற்றும் பபாருளாதார ேிமை - 

கமை, கட்டிடக்கமை மற்றும் இைக்கியம் – பக்தி இயக்கம்.      (15 மணிநநரங்கள்) 

 

 

 

இரண்டாம் பருவம்  

தமிழக வரைாறு 

(கி.பி. 850- 1529) 

தாள்-II 

         நேரங்கள் / வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு : 4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC22 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண்  

75 
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அைகு III                                                                                                      

         இரண்டாம் பாண்டியப்நபரரசு: முதைாம் சமடயவரம்ன் குைநசகரபாண்டியன் –

முதைாம் மாறவரம்ன் சுே்தரபண்டியன் – முதைாம் சமடயவரம்ன் சுே்தரபாண்டியன்  

- முதைாம் மாறவரம்ன் குைநசகரன் – மாரக்்நகாநபாநைா குறிப்புகள் 

                                                                                                                                         (17 மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV                                                                                                      

         முஸ்லீம் பமடபயடுப்புகள்: மாலிக்காபூர ் பமடபயடுப்பு மதுமர சுை்தான்கள்: 

ஜைாலுதீன் அசன்ஷா – கியாசுதீன் தமகன்ஷா – ேசீருத்தீன் முகமது – அைாவுதீன் 

சிக்கே்தரஷ்ா – தமிழகத்திை் முஸ்லீம் ஆட்சியின் தாக்கம்.                                                                                                                                 

                                                                                                                                         (17 மணிநநரங்கள்) 

அைகு V  

         விஜயேகர ் ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்ோடு: குமாரகம்பணரின் பமடபயடுப்பு –

ோயங்கரா முமற – விஜயேகரப் நபரரசின் கைாசச்ார பங்களிப்பு – கமை மற்றும் 

கட்டிடக்கமை - சமூக, பபாருளாதார மற்றும் சமயேிமை.                         (11 மணிநநரங்கள்) 

 

உலர புத்தகங்கள் 

1. நகாமதிோயகம்,பி.(2007).தமிழக வரைாறு (சங்ககாைம் முதை் இன்று வமர), 

இராஜபாமளயம்:இரத்னாபப்ளிநகஷன்ஸ். 

2. தியாகராஜன்,நஜ. (1999). தமிழக வரைாறு (1565 முதை்1990 வமர) 

மதுமர:பாமவபதிப்பகம். 

3. பவங்கநடசன்,க. (2012). முற்காை தமிழ்ோடட்ு வரைாறு (300 B.C – 1600 A.D.) 

இராஜபாமளயம்: வி.சி. பப்ளிநகஷன்ஸ். 

 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. பிள்மள,நக.நக.(2002).தமிழக வரைாறும் மக்களும் பண்பாடும், 

பசன்மன:உைக தமிழாராய்சச்ி ேிறுவனம். 

2. தங்கநவலு,நகா. (2008). தமிழகச ்சமூக பண்பாடட்ு வரைாறு, 

பசன்மன:அமிழ்தம் பதிப்பகம்.   

3. சுவாமிோதன்,ஏ.(2000). தமிழக வரைாறும் பண்பாடும், பசன்மன: 

தீபாபதிப்பகம். 

4. இராமன்,நக.வி.(1977).பாண்டியர ்வரைாறு,பசன்மன:தமிழ்ோடட்ு பாடநூை் 

கழகம். 

5. ேீைகண்டசாஸ்திரி,நக.ஏ. (1973). பதன்னிே்திய வரைாறு, பசன்மன: 

தமிழ்ோடட்ு பாடநூை் கழகம். 



Curriculum for B.A History (T.M) 

                                                                                        64                      17th Academic Council Meeting 31.01.2023               
 

 
 

 

 

Course Code 

20UHIC22 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H M M - - - M H L L 

CO2 H M M - - - L M L - 

CO3 H M M - - - M L L L 

CO4 H M M - - - L M - L 

CO5 H M H - - - M M - L 

 

 

 

 

                                                                                                                   முமனவர.்ம.நபபிராணி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                           முமனவர.்மு.சே்திரகைா 

துலறத்தலைவர்                                                                   பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள்
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இளங்கலை வரைாறு 

 

 (2022 -23ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் ஆதாரங்கள்      

         மற்றும் ேிமையிமன ேிமனவு கூறும் திறன் பபற்றிருப்பர.்[K1] 

CO2:பை்நவறு வம்சத்தின் ேிரவ்ாகமுமறமய அமடயாளம் காணும் திறன் 

         பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3:இமடக்காை தமிழ்ோட்டிை் நபரரசுகளின் பங்களிப்பிமன 

        நகாடிடட்ுக்காடட்ும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO4:இே்திய கைாசச்ாரதிற்கு தமிழரக்ள் மற்றும் நபரரசுகளின்   பகாமடகமள  

கண்டு அறிே்திருப்பர.்[K3] 

CO5:தமிழகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகமளயும், அதன் தாக்கத்மதயும் 

        ஆய்வு பசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பர.்[K4]. 

அைகு  I   

ஆதிக்கசந்சாழரக்ள்: ஆதாரங்கள் – விஜயாையன் – முதைாம் பராே்தகன் –முதைாம் 

இராஜராஜன் – முதைாம் இராநஜே்திரன் – முதைாம் குநைாத்துங்கன் – மூன்றாம் 

குநைாத்துங்கன் – நசாழ-சாளுக்கிய உறவுகள்.                                     (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு  II                                                                                                        

நசாழரக்ளின் பகாமடகள்: கிராமசுயாட்சி–சமூகப் பபாருளாதார ேிமை - கமை, 

கட்டிடக்கமை மற்றும் இைக்கியம்–பக்தி இயக்கம்.                     (15 மணிநநரங்கள்) 

 

 

 

இரண்டாம் பருவம்  

தமிழக வரைாறு 

(கி.பி 850 – 1529) 

தாள்-II 

         நேரங்கள்  /வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் 4 தர மதிப்பு : 4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC22N 

அகமதிப்பப

ண் 

25 

புறமதிப்பபண்  

75 
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அைகு III                                                                                                      

இரண்டாம் பாண்டியப்நபரரசு:முதைாம் சமடயவரம்ன் குைநசகரபாண்டியன்–

முதைாம் மாறவரம்ன் சுே்தரபண்டியன்  – முதைாம் சமடயவரம்ன் சுே்தரபாண்டியன்  

- முதைாம் மாறவரம்ன் குைநசகரன்  – சமூகப் பபாருளாதரேிமை-  மாரக்்நகாநபாநைா 

மற்றும் வாசஃப் குறிப்பு                                                                            (15 மணிநநரங்கள்)            

அைகு IV                                                                                                      

முஸ்லீம் பமடபயடுப்புகள்:  மாலிக்காபூர ் பமடபயடுப்பு மதுமர சுை்தான்கள்: 

ஜைாலுதீன் அசன்ஷா – கியாசுதீன் தமகன்ஷா – ேசீருத்தீன் முகமது–அைாவுதீன் 

சிக்கே்தரஷ்ா – தமிழகத்திை் முஸ்லீம் ஆட்சியின் தாக்கம்.    (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு V  

விஜயேகர ்ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்ோடு :குமாரகம்பணரின் பமடபயடுப்பு –ோயங்கரா 

முமற – விஜயேகரப் நபரரசின் கைாசச்ாரப் பங்களிப்பு –கமை மற்றும் கட்டிடக்கமை 

- சமூக, பபாருளாதார மற்றும் சமயேிமை.                                           (15 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

நகாமதிோயகம்,பி. (2007). தமிழக வரைாறு (சங்ககாைம் முதை் இன்று வமர), 

இராஜபாமளயம்: இரத்னா பப்ளிநகஷன்ஸ். 

 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. பிள்மள,நக.நக. (2002).  தமிழக வரைாறும் மக்களும் பண்பாடும், பசன்மன: 

உைக தமிழாராய்சச்ி ேிறுவனம். 

2. தங்கநவலு,நகா.  (2008). தமிழகச ்சமூக பண்பாடட்ு வரைாறு, பசன்மன: 

அமிழ்தம் பதிப்பகம்.   

3. தங்கநவலு,நகா. (2002).  தமிழகச ்சமூக பண்பாட்டு வரைாறு – சமுக மற்றும் 

கைாசச்ார தமிழக வரைாறு - பகுதி-1, பசன்மன: மகுடம் பதிப்பகம்.   

4. சுவாமிோதன்,ஏ. (2000). தமிழக வரைாறும் பண்பாடும், பசன்மன: தீபா 

பதிப்பகம். 

5. பவங்கநடசன்,க. (2012).முற்காை தமிழ்ோடட்ு வரைாறு (300 B.C – 1600 A.D.) 

இராஜபாமளயம்: வி.சி. பப்ளிநகஷன்ஸ். 
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Course Code 

20UHIC22N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2. a 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4.a 

PSO5. 

a 

PSO 

6.a 

PSO 7. 

a 

PSO 

7.b 

CO 1 H M M - - - M H L L 

CO 2 H M M - - - L M L - 

CO 3 H M M - - - M L L L 

CO 4 H M M - - - L M - L 

CO 5 H M H - - - M M - L 

 

 

                                                                                                                      முமனவர.்ம.நபபிராணி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                             முமனவர.்மு.சே்திரகைா 

துலறத்தலைவர்                                                                   பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளரக்ள்
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இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

இரண்டாம் 

பருவம் 

 

 

தற்காைஅரசாங்கங்கள் 

 

 

நேரங்கள் / வாரம் : 5 

     துமணப் பாடம் தர மதிப்பு :  4 

பாடக் குறியீடு 

20UHIA21 

அகமதிப்பபண்  

25 

புறமதிப்பபண்  

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:  ஓை ்அைசின் அைசியலரமப்பின் முக்கியத்துவத்ரத அரடயாளம்   

              கண்டுபகாள்ளும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2:  பல்வவறு அைசியலரமப்புகளின் வகாட்பாடுகள் மற்றும் தன்ரமகள்  

               பற்றி கண்டறியும் புலன் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3: அைசாங்கத்தின் அரமப்பு மற்றும் பணிகரளயும்இ அதனுரடய  

                                அைசியல் நிறுவனங்கள் பற்றி விவாதிக்கும் அறிரவ பபற்றிருப்பை.் [K2] 

              CO4:   ஓை ்அைசின் மூன்று நிறுவனங்கள் பசயல்படும் முரறகள் மற்றும்  

                            வகாட்பாடுகள் பற்றிய அறிரவ கட்டரமக்கும் புலரம பபற்றிருப்பை.்   

                       [K3] 

CO5:   பை்வமக அரசாங்கங்களின் அரசியைமமப்நபாடு ஒப்பிடட்ு அவற்மற   

                           வமகப்படுத்தும் திறமனப் பபற்றிருப்பர.் [K4]  

அைகு I 

        அடிப்பமடக் கருத்துக்கள் – அரசு மற்றும் அதன் கூறுகள். – அரசியைமமப்பின் 

வமககள் – எழுதப்பட்ட, எழுதப்படாத அரசியைமமப்பு – பேகிழும், பேகிழா 

அரசியைமமப்பு – அரசாங்கத்தின் அமமப்பு – ஒற்மறயாட்சி, கூட்டாட்சி, 

அமரக்கூட்டாட்சி – அதிகாரப்பிரிவிமனக் நகாட்பாடு – கட்சிமுமற – 

தன்னைக்குழுக்கள்.                                                                                                        (15 மணிநநரங்கள்) 
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அைகு II 

       இங்கிைாே்து அரசியைமமப்பு – சிறப்பு அம்சங்கள் – இங்கிைாே்திை் முடியாட்சி – 

பிரதமர ்– அமமசச்ர ்குழு – பபாதுமக்கள் சமப – பிரபுக்கள் சமப – சட்டஆக்க முமற - 

இங்கிைாே்திை் ேீதித்துமற – சட்டத்தின் ஆட்சி.                                 (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                              

அைகு III 

       அபமரிக்க ஐக்கிய ோடுகளின் அரசியைமமப்பு – சிறப்பு அம்சங்கள் –

அரசியைமமப்புத்திருத்த முமற – அபமரிக்க ஜனாதிபதி – துமண ஜனாதிபதி –

பிரதிேிதிகள்சமப – பசனடச்மப – சட்டஆக்க முமற – குழுமுமற – ேீதிப்புனராய்வு. 

                                                                                                                                      (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV 

இே்திய அரசியைமமப்பு – மூைங்கள் – அடிப்பமட உரிமமகள் – அடிப்பமடக் 

கடமமகள் – வழிகாட்டி பேறிகள் – இே்தியக் குடியரசுத ்தமைவர ்– துமணக் குடியரசுத ்

தமைவர ் – இே்தியப் பிரதமமே்திரி – அமமசச்ரமவ. 

                                                                                                                                      (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு V 

பாராளுமன்றம் – மக்களமவ – மாேிைங்களமவ – சட்டமியற்றும் வழிமுமற – 

இே்தியாவிை் குழுமுமற- ேீதித்துமற  – தமைமம ேீதிமன்றம் – உயர ் ேீதிமன்றம் - 

மாேிை அரசாங்கம் – ஆளுேர ்– முதைமமசச்ர ்– அமமசச்ரமவ.        (15 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகங்கள் 

1. நகாமதிோயகம்,பி. (1999). தற்காை அரசாங்கங்கள், இராஜபாமளயம்: 

பிநரம்பதிப்பகம். 

2. ைாமலிங்கம், டி.எஸ்.(1970), தற்கால அைசாங்கங்கள், திருபநல்வவலி: 

டி.எஸ்.ஆை.்பதிப்பகம் 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. வகாமதிநாயகம்,பி.(1998), தற்கால அைசியல் பகுப்பாய்வு, இைாஜபாரளயம்: 

பிவைம்பதிப்பகம். 

2. அழகுமரல,எ.(2002), தற்கால அைசாங்க முரறகள், மதுரை: வஜ.வஜ. பதிப்பகம். 

3. கஸ்தூைி,வஜ.(1998), தற்கால அைசியல் அரமப்புகள், உடுமரலப்வபடர்ட: 

ஈன்ஸ்பதிப்பகம். 

4. வகசவன்,வி.(1968), தற்கால அைசியல் அரமப்புகள், ஸ்ரீரவகுண்டம்: 

நைம்தாபதிப்பகம். 
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Course Code 

20UHIA21 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H H H M M - - - L - 

CO2 H H H M M - - - L - 

CO3 H H H M M - - - L - 

CO4 H H H M M - - - L - 

CO5 H H H M M - - - L - 

 

 

 

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                           முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி  

துலறத்தலைவர்                                                                       பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளர்
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இளங்கலை வரைாறு 

 

 (2022 -23ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

 

இரண்டாம் 

பருவம் 

 தற்காை அரசாங்கங்கள் 

 

 

நேரங்கள் / வாரம் : 5 

துமணப்பாடம் 2 தர மதிப்பு :  4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIA21N 

அகமதிப்பபண்  

25 

புறமதிப்பபண்  

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:ஒர ்அரசின் அரசியைமமப்பின் முக்கியத்துவத்மத அமடயாளம் காணும்  

    திறன் பபற்றிருப்பர.்[K1] 

 

CO2 :பை்நவறு அரசியைமமப்புகளின் கருத்துக்கள், நகாட்பாடுகள் மற்றும் 

          அவற்றின் அம்சங்கமள ேன்கு புரிே்திருப்பர.் [K2] 

 

CO3:அரசாங்கத்தின் அமமப்புஅதன் அரசியை் ேிறுவனங்களின் பணிகமள 

        விவாதிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

 

CO4:அரசின் மூன்று அமமப்புகள் பசயை்படும் விதம் மற்றும் நகாட்பாடுகள் 

        குறித்த அறிமவ கட்டமமக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

 

CO5:பை்வமக அரசாங்கங்களின் அரசியைமமப்நபாடு ஒப்பிடட்ு அவற்மற 

       வமகப்படுத்தும் ஆற்றமை பபற்றிருப்பர.் [K4]  

 

அைகு I 

அடிப்பமடக்கருத்துக்கள் – அரசு மற்றும் அதன் கூறுகள். –அரசியைமமப்பின் 

வமககள் – எழுதப்பட்ட, எழுதப்படாத அரசியைமமப்பு – பேகிழும், பேகிழா 

அரசியைமமப்பு – அரசாங்கத்தின் அமமப்பு –ஒற்மறயாட்சி, கூட்டாட்சி, 

அமரக்கூட்டாட்சி– அதிகாரப்பிரிவிமனக் நகாட்பாடு – கட்சிமுமற – 

தன்னைக்குழுக்கள்.                                                                                            (15 மணிநநரங்கள்) 
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அைகு II 

இங்கிைாே்து அரசியைமமப்பு –  சிறப்பு அம்சங்கள் – இங்கிைாே்திை் முடியாட்சி–

பிரதமர ்– அமமசச்ர ்குழு – பபாதுமக்கள் சமப – பிரபுக்கள் சமப – சட்டஆக்க முமற-

இங்கிைாே்திை் ேீதித்துமற – சட்டத்தின் ஆட்சி.                                   (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு III 

அபமரிக்க ஐக்கிய ோடுகளின் அரசியைமமப்பு – சிறப்புஅம்சங்கள்–

அரசியைமமப்புத் திருத்த முமற – அபமரிக்க ஜனாதிபதி – துமண ஜனாதிபதி – 

பிரதிேிதிகள் சமப-பசனட் சமப – சட்ட ஆக்க முமற – குழு முமற – ேீதிப்புனராய்வு.         

                                                                                                                                       (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV 

இே்திய அரசியைமமப்பு – அரசியைமமப்பின் வளரச்ச்ி - அரசியைமமப்பு 

ேிரண்யசச்மப -– மூைங்கள்– சிறப்பம்சங்கள் – அடிப்பமட உரிமமகள் – அடிப்பமடக் 

கடமமகள் – அரசு வழிகாட்டி பேறிகள் – ேிரவ்ாகத்துமற: குடியரசுத்தமைவர ் – 

துமணக் குடியரசுத்தமைவர ்– இே்தியப் பிரதமமே்திரி- அமமசச்ரமவ.  

                                                                                                                                       (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு V 

சட்டத்துமற: மக்களமவ – மாேிைங்களமவ – சட்டமியற்றும் வழிமுமற – 

அரசியைமமப்புத் திருத்தமுமற - குழு முமற- ேீதித்துமற  – தமைமம ேீதிமன்றம்– 

உயர ்ேீதிமன்றம். 

மாேிை அரசாங்கம் – ஆளுேர ் – முதைமமசச்ர ் – அமமசச்ரமவ– மத்திய மாேிை 

அரசுகளுக்கிமடநயயான உறவுகள் – நதரத்ை் ஆமணயம்.               (15 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

1. நகாமதிோயகம்,பி. (2002). தற்காைஅரசாங்கங்கள், இராஜபாமளயம்: 

பிநரம்பதிப்பகம். 

குறிப்புப்புத்தகங்கள் 

1. நகாமதிோயகம்,பி.(2002), தற்காைஅரசியை்பகுப்பாய்வு, இராஜபாமளயம்: 

பிநரம் பதிப்பகம். 

2. நகாமதிோயகம், பி. (2003). இே்தியஅரசியை்முமறயமமப்பு, மதுமர:  

மவமக பதிப்பகம்.  

3. அழகுமமை,எ.(2002), தற்காைஅரசாங்கமுமறகள், மதுமர: நஜ.நஜ. பதிப்பகம். 

4. கஸ்தூரி,நஜ.(1998), தற்காைஅரசியை்அமமப்புகள், உடுமமைப்நபடம்ட: ஈன்ஸ் 

பதிப்பகம். 

5. தரம்ராஜ், நஜ. (2011). தற்காை அரசாங்கங்கள், சிவகாசி: படன்சி 

பப்ளிநகஷன்ஸ். 
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முமனவர.்மா.கீதா                                                                           முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி  

துலறத்தலைவர்                                                                   பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளர்

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Course Code 

20UHIA21N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2. a 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4.a 

PSO5. 

a 

PSO 

6.a 

PSO 7. 

A 

PSO 

7.b 

CO 1 H L L - - - H M H M 

CO 2 H M L - - - H - - L 

CO 3 H M - - - - H - - - 

CO 4 H M M - - - M - L - 

CO 5 H M L - - - H L L L 
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இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

 

இரண்டாம் பருவம் 

 

இதழியை் 

நேரங்கள் / வாரம் : 2 

திறன் 

நமன்பாடட்ுபாடம் 

தர மதிப்பு :  2 

பாடக் குறியீடு 

20UHIS21 

அகமதிப்பபண் 

40 

புறமதிப்பபண் 

60 
 

60  

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: ஒரு ஜனோயக  அரசிை் பத்திரிமகயின் முக்கியத்துவத்மத கண்டு   

          உணரும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

 CO2:  பத்திரிக்மக மற்றும் பத்திரிக்மகயாளரக்ளின் பன்முக திறமன  

          அமடயாளம் காணும் அறிவிமன பபற்றிருப்பர.் [K3] 

 CO3: இே்தியாவிை் பத்திரிக்மககள் மற்றும் பத்திரிக்மகயாளரின் ேியதிகள்,  

             சட்டங்கள், பணிகள் மற்றும்  பசயை்படும் விதம் பற்றி அறிே்திருப்பர.்[K4] 

 CO4: இதழியலின் சமூக வசரவகரள குறித்த விழிப்புணைர்வ  

             வளைத்்துக்பகாள்வை.் [K5] 

 CO5: ஓை ்அைசின் பத்திைிக்ரக மற்றும் பத்திைிக்ரகயாளைின் உைிரமகள் மற்றும்    

             வரையரறகரள பகுப்பாய்வு பசய்யும் அறிவிரன பபற்றிருப்பை.் [K6] 

அைகு I  

அறிமுகம் : விளக்கம் – பபாருள் – இதழியலின் ேியதிகளும் பேறிமுமறகளும் –

இதழியலின் வரைாறு - இதழ்களின் வமககள்.                                   (7  மணிநநரங்கள்) 

அைகு II 

மக்களாட்சியிை் இதழியை் : மக்களாட்சியிை் இதழியலின் பங்கு - இே்தியாவிை் 

பத்திரிக்மக சுதே்திரம்  – விடுதமைப் நபாராட்டத்திை்  பத்திரிமககளின் பங்கு –

சுநதசமித்திரன் –  இே்தியா - நதசபக்தன்.                                                                (7  மணிநநரங்கள்) 
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அைகு III 

பத்திரிக்மக மன்றமும் சட்டங்களும்: இே்திய பத்திரிக்மக மன்றம் – 

பத்திரிக்மக சட்டங்கள் – அவதூறு சட்டங்கள் - ேீதிமன்ற அவமதிப்புச ் சட்டம் – 

அலுவைக ரகசியச ்சட்டம் - ஆபாச தமடச ்சட்டம்.                        (5  மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV  

பத்திரிக்மக ேிறுவனம்: இே்திய பசய்தி ேிறுவனங்கள் – ஆசிய பன்னாடட்ு 

பசய்தி ேிறுவனம் - இே்திய பத்திரிக்மக கழகம் - யுமனபடட் இே்திய பசய்தி 

ேிறுவனம் –  இே்துஸ்தான் சமாசச்ார ்- சமாசச்ார ்பாரதி.          (5  மணிநநரங்கள்) 

 

அைகு V  

தகுதிகளும் பணிகளும்:  பத்திரிக்மகயாளருக்கான நதமவகள் 

பத்திரிக்மகயாளரின் கடமமகளும், பபாறுப்புகளும் - பசய்தி எழுதுதலின் வமககள் 

– பசய்தி எழுதுதலின் நுட்பங்கள் - ஒழுங்குபடுத்துதை் -  பசய்தி அறிக்மக 

தயாரித்தை்.                                                                                                              (6  மணிநநரங்கள்)                                                                                                                          

உலர புத்தகம் 

            குருசாமி,ம.பா.(2001).இதழியை்கமை, சிவகாசி:சக்திபதிப்பகம், 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

        1.  நவைம்மாள்,ோ.(2008).தமிழ் இதழ்களிை் கட்டமமப்புக் கூறுகள், பசன்மன:    

             தாமமரபதிப்பகம். 

        2.  இராசா,தி.(2008). இதழியை், பசன்மன:தாமமரபதிப்பகம். 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                முமனவர.்ம.பவானி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                      முமனவர.்ரா.மாைதி                                                                                

துலறத்தலைவர்                                                              பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 

 

 

Course Code 

20UHIS21 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1.a 

 PSO 

 1.b 

PSO 

2 

PSO 

3.a 

PSO 

3.b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H M M - - - H M H H 

CO2 H M - - - - - - L - 

CO3 H M M - - - M M - - 

CO4 H H H - - - M L - - 

CO5 H M M - - - H L M M 
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இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

பருவம் III 

 

 

 

 

இந்திய வரைாறு 

(கி.பி. 1761 – 1947) 

தாள் III 

நேரங்கள் / வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு :  4 

பாடக் குறியீடு  

20UHIC31 
 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

        CO1:ஏகாதிபத்திய ஆட்சிமய ேிறுவுவதிை் ஐநராப்பியரக்ளின்   

                     ராஜதே்திர பகாள்மககமள அமடயாளம் காணும் அறிவிமனப்  

                     பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: இே்தியாவிை் ஆங்கிநையரக்ளின் நிைவ்ாகமுரற குறித்த அறிவிமன  

           பவளிப்படுத்துவர.் [K2] 

CO3: இே்தியாவிை் பிரிட்டிஷ் பிரநதசங்களின் விரிவாக்கத்மதக்   

            கண்டறிே்திருப்பர.் [K3] 

CO4: வரையறுக்கப்பட்ட கற்றல் காலத்தின் கீழ்  குறிப்பிடத்தக்க   

             நிகழ்வுகரள  பகுப்பாய்வு பசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K4] 

CO5: ஆங்கிநையரக்ள் இே்தியாவிற்கு அளித்த பகாமடகள் மற்றும்  

            பகாள்மககமள  மதிப்பீடு பசய்யும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K5] 

 

அைகு I 

   ஐநராப்பியரக்ளின் வருமக - பிளாசிப்நபார ்– பக்ஸார ்நபார ்– இராபரட்க்ிமளவ் 

வாரன்நஹஸ்டிங்ஸ்: சீரத்ிருத்தங்கள் - வாரன்நஹஸ்டிங்ஸ் மீதான துநராக 

குற்றசச்ாடட்ு -  காரன்வாலிஸ்  பிரபு: ேிரே்தர ேிைவரித ்

திட்டம்.                                                                                                                               (15 மணிநநரங்கள்) 
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அைகு II 

       பவை்பைஸ்லி பிரபு – துமணப்பமடத்திட்டம் - விை்லியம்பபண்டிங் பிரபு - 

சீரத்ிருத்தங்கள் -  டை்பஹளசி பிரபு – அவகாசியிலிக் பகாள்மக  - சிப்பாய்க்கைகம் -   

மகாராணியாரின் நபரரறிக்மக -  ரிப்பன் பிரபு – ஸ்தை சுயஆட்சி -  கரச்ன்பிரபு     

                                                                                                                               (17 மணிநநரங்கள்)  

அைகு III  

இே்திய நதசிய காங்கிரஸின் நதாற்றம் -  மிதவாதிகள் - நகாகநை -  

தீவிரவாதிகள் - திைகர-் தன்னாட்சி இயக்கம் - பரளைடச்த்தியாகிரகம் – ஜாலியன் 

வாைாபாக் படுபகாமை – கிைாபத் இயக்கம்.                                                    (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV 

        ஒத்துமழயாமம இயக்கம் - சுயராஜ்யக்கட்சி – மசமன்கமிஷன் – சட்டமறுப்பு 

இயக்கம் - வட்ட நமமச மாோடுகள் – ஆகஸ்ட் அறிக்மக – பவள்மளயநன பவளிநயறு 

இயக்கம்.                                                                                                                (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                               

அைகு V 

 இே்திய நதசிய இராணுவம் – கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு – அமமசச்ரமவத் தூதுக்குழு – 

மவுண்ட்நபட்டன் திட்டம் – இே்திய சுதே்திரசச்ட்டம் – பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் 

பகாமடகள்.                                                                                                                 (13 மணிநநரங்கள்) 

வலரபடங்கள் 

1. ஐநராப்பிய குடிநயற்றங்கள். 

2. வாரன்நஹஸ்டிங்ஸ் காைத்து இே்தியா. 

3. பவை்பைஸ்லி பிரபு காைத்து இே்தியா. 

4. டை்பஹளசி பிரபு காைத்து இே்தியா. 

5. 1857 ம் ஆண்டு புரட்சி ேடே்த முக்கிய இடங்கள். 

உலர புத்தகம் 

         நகாமதிோயகம், பி.(2001).இே்திய வரைாறு(1707 முதை் 2000 வமர)பகுதி-2,    

          இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1.பவங்கநடசன்,க.(2017),இே்திய வரைாறு, பசன்மன:வரத்்தமானன் பதிப்பகம். 

2. சுப்ரமணியன்,ே.(2018),இே்திய வரைாறு, பசன்மன:பாமவ    

                   பிரிண்டரஸ்்(பி)லிட். 

3.பிபின் சந்திைா,(2019),நவீனகால இந்தியா, பசன்ரன: நியூபசஞ்சுைி   

    புக்ஹவுஸ்(பி)லிட். 
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                                                                                                               முமனவர.்ே.அனிதா 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                 முமனவர.்மு.பாத்திமா நபகம் 

துலறத்தலைவர்                                                                    பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Course Code 

20UHIC31 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1.a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3.a 

PSO 

3.b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H H M - - - - M - L 

CO2 H H H - - - - M - L 

CO3 H H H - - - - M - L 

CO4 H H M - - - - M - L 

CO5 H M L - - - M M L L 



Curriculum for B.A History (T.M) 

                                                                                        79                      17th Academic Council Meeting 31.01.2023               
 

 
 

           

                                                        இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:  தமிழ்ோட்டிை் ோயக்கரக்ளின் வருமகயிலிருே்து ஐநராப்பியரக்ளின்  

         வருமக வமர ேடே்த முக்கிய ேிகழ்வுகமள  epidT nfhs;th;. [K1] 

CO2:   வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் அரசியை், 

         சமூக, மதம் மற்றும் பபாருளாதார ேிமைமய  Fwpg;gpLk;  திறன்    

         பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3:  தமிழ்ோட்டிை் அன்னியரக்ளின் சாதமனகள் மற்றும் ேிரவ்ாகக் 

          கட்டமமப்மப அறியும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO4:   பை்நவறு ஆட்சியாளரக்ள் மற்றும் நமற்கத்தியரக்ள் பகாண்டு வே்த 

         மாற்றங்கள் மற்றும் முன்நனற்றங்கமள பகுப்பாய்வு  பசய்யும் திறன் 

         பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5:  தமிழ்ோட்டின் வளரச்ச்ிக்கு ோயக்கரக்ள், நசதுபதிகள், மராட்டியரக்ள் 

           மற்றும் ஐநராப்பியரக்ளின் பங்களிப்புகமள மதிப்பீடு பசய்யும் 

         புலரம பபற்றிருப்பர.் [K5]  

அைகு I 

விஸ்வோத ோயக்கர ்– திருமமை ோயக்கர ்– இராணி மங்கம்மாள் – மீனாட்சி –

–பசஞ்சி கிருஷ்ணப்ப ோயக்கர ்-  தஞ்மச ரகுோத ோயக்கர.்         (12 மணிநநரங்கள்) 

 

 

பருவம்  III  

தமிழக வரைாறு 

(கி.பி. 1529-1800) 

தாள் – III 

நேரங்கள் / வாரம்:    4 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு       :   4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC32 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 
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அைகு II 

ோயக்கரக்ளின் ஆட்சி முமற – பாமளயக்காரர ்முமற – ோயக்கரக்ளின் 

ஆட்சியின் கீழ் சமூக பபாருளாதார  ேிமை – கிறிஸ்துவ மதம் பரவுதை் – தமிழக 

கைாசச்ாரத்திற்கு ோயக்கரக்ள் ஆற்றிய பங்கு.                                  (12 மணிநநரங்கள்)                                                                     

அைகு  III 

இைாமநாதபுை வசதுபதிகள்: முதைாம் இரகுோத நசதுபதி - கிழவன் நசதுபதி –

தஞ்சாவூை ்மைாட்டியைக்ள்: எக்நகாஜி – இரண்டாம் சரநபாஜி - மராட்டியர ்ஆட்சி முமற 

–தமிழக கைாசச்ாரத்திற்கு மராட்டியரக்ள் ஆற்றிய பங்கு.              (12 மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV 

கரே்ாடக ேவாப்புகள்: சே்தா சாகிப் – அன்வருதீன் – கரே்ாடகப் நபாரக்ள் – 

முகமது அலி – ஆட்சி முமற .                                                                           (12 மணிநநரங்கள்) 

அைகு V 

கான்சாகிப் – பூலித் நதவன் – வீரபாண்டிய கட்டபபாம்மன் – தமிழகத்திை் 

ஐநராப்பியரக்ள் வருமக – நபாரச்ச்ுக்கீசியரக்ள் – டசச்ுக்காரரக்ள் - 

பிபரஞ்சுக்காரரக்ள்-   ஆங்கிநையரக்ள்.                                             (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                            

உலர புத்தகம் 

       பவங்கநடசன், க. (2012).தமிழக வரைாறு, இராஜபாமளயம்:வி.சி.பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

    1. சுப்பிரமணியன்,ே. (1982). தமிழக  வரைாறு, (கி .பி 1565-1956),மதுமர:கூடை் 

        பதிப்பகம் 

2. இராஜய்யன், நக. (1982). தமிழக வரைாறு (A.D1565 - 1982),மதுமர:இராஜ்     

     பதிப்பகம். 

3. இைாமசாமி,அ.(2018). தமிழ்ோடட்ு வரைாறு, பசன்மன : ேியூ பசஞ்சுரி புக்    

    ஹவுஸ்(பி) லிட். 
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Course Code 

20UHIC32 
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H M H M - - L H L L 

CO2 H H H M - - - M - L 

CO3 H H H M - - M M L M 

CO4 H H M M - - M H H - 

CO5 H H M M - - M H L - 

 

                                 

                                                                                                                 முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                              திருமதி.பா.அமுதா 

துலறத் தலைவர்                                                                  பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 
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                                                       இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

பருவம் ; III 

பபொதுப் பபொருளொதொரம் 

முதல்பொகம் 

வநைம் / வாைம் : 6 

துரணப் பாடம் 1 தைமதிப்பு : 4 

பாடக் குறியீடட்ு 

எண் 

 20UHIA31 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

 75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

இந்தப் பாடத்திட்டம் முடிந்த பிறகு, மாணவைக்ள் 

CO1: நுண்ணியல் மற்றும் வபைியல் பபாருளாதாைத்தில் உள்ள அடிப்பரட  

              கருத்துக்கரள நிரனவு கூறும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2: nghJ nghUshjhuj;jpd; gy;NtW Nfhl;ghLfs;> cw;gj;jpfhuzpfs;> 

     re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; tpiy eph;zak; Mfpatw;iw Nfhbl;Lf;    

     fhl;Lk; Gyik ngw;wpUg;gh;. [K2] 

CO3: jw;Nghija #o;epiyapy; Ez;zpay; nghUshjhuj;jpd; ed;ik  

     jPikfis milahsk; fhZk; jpwd; ngw;wpUg;gh;. [K3] 

         CO4:;; md;whltho;tpd; nghUshjhu Nfhl;ghLfisAk; nfhs;iffisAk;   

     gad;gLj;Jk; jpwd; ngw;wpUg;gh;. [K3] 

CO5: nghJ nghUshjhuj;ij ed;F mwptjd; %yk; jw;Nghija  

     nghUshjhuj;ij gFg;gha;T nra;Ak; jpwd; nfhz;bUg;gh;. [K4] 

myF I 

mwpKfk;: nghUshjhu ,yf;fzq;fs;: Mlk; ];kpj;> My;gpul; khh;\y;> yady; 

uhgpd;];> rhKNty;rd; - nghUspaypd; gug;ngy;iy – rpw;wpay; kw;Wk; Nghpay; 

nghUshjhuk; - nghUshjhuf; fiyr; nrhw;fs; : nghUl;fs; - gad;ghL – kjpg;G 

– tpiy–mq;fhb kw;Wk; tUtha;.                  (18 மணிநநரங்கள்)                       
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myF II 

Efh;Nthh; nray;ghl;L tpjp: gad;ghL tpjp- Fiwe;j nry; ,Wjpepiyg; 

gad;ghL tpjp – rk ,Wjpepiyg; gad;ghL tpjp – Njit tpjp – Njit 

nefpo;r;rp – Njitnefpo;r;rpapd; tiffs; : tpiy Njit nefpo;r;rp> tUtha; 

Njit nefpo;r;rp> kw;Wk; FWf;Fj; Njit nefpo;r;rp – tpiy Njit nefpo;r;rpia 

fzpf;fpLk; top Kiwfs; - Efh;Nthh; vr;rk;.         (18 மணிநநரங்கள்)                

                                                                                                                      

myF III 

cw;gj;jpf; Nfhl;ghL : cw;gj;jp: nghUs; - cw;gj;jpf; Nfhl;ghL – cw;gj;jpf; 

fhuzpfs;: epyk;> ciog;G> Kjy; kw;Wk; mikg;G (,ay;Gfs; kl;Lk;) – njhopy; 

KidNthhpd; gzpfs;.                                                          (18 மணிநநரங்கள்)                

myF IV 

mq;fhb kw;Wk; tpiy eph;zaKiwfs;: nghUs; kw;Wk; ,ay;Gfs; - 

epiwTg; Nghl;b – Kw;Whpik – Kw;Whpikg; Nghl;b–  tpiy kw;Wk; ntspaPL 

eph;zak; - epiwTg; Nghl;b – Kw;Whpik – Kw;Whpikg; Nghl;b.                           

                                                                                      (18 மணிநநரங்கள்)                

myF V 

 kf;fl; njhiftpjp : khy;j]pd; kf;fs; njhiff; Nfhl;ghL – cj;jk 

kf;fl;njhiff; Nfhl;ghL – kf;fl; njhif ngUFtjw;fhd fhuzq;fs; - jPh;T 

eltbf;iffs;.                                                                         (18 மணிநநரங்கள்)                

                                                      

RaMa;T 

1. kf;fs; njhif tpjpfs.; 

2. kdpjtpUg;gq;fs;.  

ghl E}y; 

 rPdpthrd;. e. (2016). nghJg; nghUshjhuk; - Kjy; ghfk;. kJiu: kPdhl;rp 

gjpg;gfk;> 

 

Fwpg;Gf;fhd Gj;jfq;fs; 

1. FUrhkp.kh. gh. (1981). Ez;zpdg; nghUspay; (nghUspay; Nfhl;ghLfs;) 

FU.Njnkhop> jpUr;nre;J}h;. 
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2. Gpulhpf;. G.W.; (1971). nghUshjhuf; Nfhl;ghLfs; kJiu fhkuh[h; 

gy;fiyf;fofk;> kJiu. 

 

Course Code 

20UHIA31 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1.a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3.a 

PSO 

3.b 

PSO 

4 

PSO 

5.a 

PSO 

5.b 

PSO 

6 

PSO 

7 

CO1 H H L L - H - - - - 

CO2 H H H L - H - - - - 

CO3 H H M L - H - - - - 

CO4 H H H M - H - - - - 

CO5 H M M L - H - - - - 

 

 

   Dr.S.Vaidehi                                                                                                   Dr.S.Vaidehi 

Head of the Department                                                                                   Course Designer 
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இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டு முதல்) 

 

பருவம் IV 

 

 
இந்திய வரைாறு 

(கி.பி.1947 – 1997) 

தாள்-IV 

நேரங்கள் / வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு :  5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC41 
 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: சுதே்திர இே்தியாவின்   வளரச்ச்ி மற்றும் ஒரு;ங்கிமணப்பின் பை்நவறு  

             கட்டங்கமள பதாடரப்ுபடுத்தும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: பிரதம மே்திரிகளின் ேிரவ்ாகம் மற்றும் பகாள்மககமள இமணக்கும்    

            அறிமவப்   பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3:  வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழுள்ள குறிப்பிடத்தக்க   

            ேிகழ்வுகமள அமடயாளம் காணும்   திறமன பவளிப்படுத்துவர.் [K3] 

CO4:  இே்தியா மூன்றாம் உைக சக்தியாக எழுசச்ி அமடவது பற்றி ஆய்வு  

            பசய்யும்  திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5:  இே்திய பவளியுறவுக் பகாள்மகயின் முக்கியத்துவம் மற்றும்                 

            தனித்துவத்மத மதிப்பீடு பசய்யும் ஆற்றை் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அைகு I 

       சுதே்திரத்தின் விடியை் - சுதே்திரத்தின் விமை - நதசிய சின்னங்கள் - நேரு சகாப்தம் 

- சுநதச சமஸ்தானங்களின்  ஒருங்கிமணப்பு - சரத்ார ்வை்ைபாய் பநடை் - பிபரஞ்சு மற்றும்  

நபாரச்ச்ுக்கீசிய பகுதிகளின் ஒருங்கிமணப்பு – பமாழிவாரி மாேிை மறு சீரமமப்பு திட்டக் 

குழு.                                                                                                                                      (15 மணி நநரங்கள்)                                                       

அைகு II 

         ைாை்பகதூர ்சாஸ்திரி - உணவு பேருக்கடி, 1964 - இே்தி எதிரப்்பு நபாராட்டம் - 

இே்திரா காே்தி – 1966ம் ஆண்டு குழப்பம்  - வங்கிகள்  நதசியமயமாக்கை் – பேருக்கடிேிமை 
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காை ஆட்சி 1975-77 - 20 அம்சத் திட்டம் - ஜனதா ஆட்சி - பமாராஜி நதசாய் - சுருள் திட்டம் - 

ஷா கமிஷன் - சரண்சிங்.                                                                                   (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                         

 

அைகு III 

மீண்டும் இே்திரா காே்தி  1980-84 – ேீை ேடச்த்திர ேடவடிக்மக -  படுபகாமை - 

ராஜீவ் காே்தி 1984-89 - நபாபாை் விஷவாயு துயரம் - இே்திய - இைங்மக ஒப்பே்தம் -  

ேம்பிக்மக ஆண்டு – பபபரஸ்பதரய்கா – ஜனோயக அதிகாரப்பரவை். 

                                                                                                                             (15 மணிநநரங்கள்) 

அைகு IV 

            நதசிய முன்னணி அரசு - வி.பி.சிங் - இடஒதுக்கீடட்ுக் பகாள்மக - சே்திரநசகர ்- 

பி.வி.ேரசிம்மராவ் 1991-96  – பபாதுேை அரசு அமமப்பிை் இே்தியாவின் பங்கு –  

ஐ.ோ சமப – சாரக்்.                                                                                                  (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                        

                                        

அைகு V 

     இே்தியாவின் பவளியுறவுக் பகாள்மக - முக்கிய தன்மமகள் - அணிநசரா இயக்கம் - 

இே்தியா மற்றும் சீனா - இே்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் - இே்தியா மற்றும் அபமரிக்கா - 

இே்தியா மற்றும் நசாவியத் இரஷ்யா - நதசிய ஒருமமப்பாட்டிற்கு ஊறுவிமளவிக்கும் 

காரணிகள்.                                                                                                                  (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                          

உலர புத்தகம் 

   நகாமதிோயகம்,(2001).இே்திய வரைாறு (1707 முதை் 2000 வமர) பகுதி-2,    

       இராஜபாமளயம்:ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

 

 1. பவங்கநடசன்,க. (2017).இே்திய வரைாறு,பசன்மன:வரத்்தமானன் பதிப்பகம். 

 2. சுப்ரமணியன்,ே.(2018).இே்திய வரைாறு,பசன்மன:பாமவ பிரிண்டரஸ்்(பி)லிட். 

3. பிபின்சந்திைா, (2019).நவீன காலஇந்தியா, பசன்ரன:    

   நியூபசஞ்சுைி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட். 
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Course Code 

 20UHIC41 

PO1 PO2      PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3.b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H H M    M - M - - M H 

CO2 H H M M - M - - L L 

CO3 H H M M - M - - - M 

CO4 H H M M - - - - M H 

CO5 H H M M - L - - - M 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  முமனவர.்ம.நபபிராணி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                              முமனவர.்ம.பவானி 

துலறத்தலைவர்                                                                    பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

 

 (2022 -23ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

ோன்காம் பருவம் 

 

 

இந்தியவரைாறு 

(கிபி1947 – 1997) 

தாள்-4 

நேரங்கள் / வாரம் : 5 

முதன்மமப் பாடம் 

5 

தர மதிப்பு :  5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC41N 
 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: சுதே்திர இே்தியாவின் வளரச்ச்ி மற்றும் ஒருக்கிமணப்பின் பை்நவறு 

       கட்டங்கமள பதாடரப்ுபடுத்தும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: பிரதம மே்திரிகளின் ேிரவ்ாக மற்றும் பகாள்மககமள இமணக்கும் 

        அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழுள்ள குறிப்பிடத்தக்க                            

ேிகழ்வுகமள அமடயாளம் காணும் திறமன பவளிப்படுத்துவர.் [K3] 

CO4: இே்தியா மூன்றாம் உைகசக்தியாகும் எழுசச்ி பற்றி ஆய்வு பசய்யும் திறன்  

         பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5: இே்திய பவளியுறவுக்பகாள்மகயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

         தனித்துவத்மத மதிப்பீடு பசய்யும் ஆற்றை் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அைகு I. 

       நதசிய சின்னங்கள் - நேரு சகாப்தம் - சுநதச சமஸ்தானங்களின்  ஒருங்கிமணப்பு- 

சரத்ார ்வை்ைபாய் பநடை் - பிபரஞ்சு மற்றும் நபாரச்ச்ுக்கீசிய பகுதிகளின் ஒருங்கிமணப்பு 

– பமாழிவாரி மாேிை மறுசீரமமப்புதிட்டக் குழு.                                          (15 மணி நநரங்கள்)              

                                                

 அைகு II 

         ைாை்பகதூர ்சாஸ்திரி - உணவு பேருக்கடி, 1964 - இே்தி எதிரப்்பு நபாராட்டம் - இே்திரா 

காே்தி – 1966ம்ஆண்டு குழப்பம்  - வங்கிகள் நதசியமயமாக்கை் – பேருக்கடிேிமை காை 

ஆட்சி 1975-77 - 20 அம்சத் திட்டம் - ஜனதா ஆட்சி - பமாராஜி நதசாய் - சுருள் திட்டம் - ஷா 

கமிஷன் - சரண்சிங்.                                                                         (15 மணி நநரங்கள்) 
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அைகு III 

மீண்டும் இே்திரா காே்தி  1980-84 – ேீை ேடச்த்திர ேடவடிக்மக - இே்திரா காே்தி  

படுபகாமை - ராஜீவ் காே்தி 1984-89 - நபாபாை் விஷவாயு துயரம் – இே்திய இைங்மக 

ஒப்பே்தம் -  ேம்பிக்மக ஆண்டு -  ஜனோயக அதிகாரப்பரவை்.  (15 மணி நநரங்கள்) 

அைகு IV 

            நதசிய முன்னணி அரசு - வி.பி.சிங் - இடஒதுக்கீடட்ுக் பகாள்மக - சே்திரநசகர ் - 

பி.வி.ேரசிம்மராவ் –-புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்மக 1991 - வாஜ்பாய் – நதசிய 

ஒருமமப்பாட்டிற்கு ஊறுவிமளவிக்கும் காரணிகள்: தீவிரவாதம், மதவாதம்.      

                                                                                                                              (15 மணி நநரங்கள்)                      

அைகு V 

     இே்தியாவின் பவளியுறவுக் பகாள்மக-முக்கிய தன்மமகள்-அணிநசரா இயக்கம் - 

இே்தியா மற்றும் ஸ்ரீைங்கா - இே்தியா மற்றும் சீனா - இே்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் - 

இே்தியா மற்றும் நசாவியத் இரஷ்யா- பபாதுேை அரசு அமமப்பிை் இே்தியாவின் பங்கு – 

ஐ.ோ சமப - சாரக்் .                                                                                        (15 மணி நநரங்கள்) 

 உலர புத்தகம் 

  நகாமதிோயகம்,(2004).இே்திய வரைாறு (1947 முதை் 2002வமர)பகுதி-4,இராஜபாமளயம்:     

       ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

குறிப்புப் புத்தகங்கள்: 

1.பவங்கநடசன்,க. (2012). சமகாை இந்திய வரைாறு (1947-2012), இராஜபாலளயம்:     

    வி.சி. பதிப்பகம். 

2. சுப்ரமணியன்,ே.(2018).இே்திய வரைாறு, பசன்மன: பாமவ பிரிண்டரஸ்் (பி) லிட். 

3.பிபின்சே்திரா, (2019).ேவீன காை இே்தியா, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)  

    லிட். 

4.பிபின்சே்திரா, (2019).சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இே்தியா, பசன்மன: ேியூபசஞ்சுரி புக்  

    ஹவுஸ் (பி) லிட். 

5. ரஜனி பாமிடத்், பமாழி பபயரத்்தவர ்ராமகிருஷ்ணன்.ச. (2017). இன்லறய இந்தியா,  

     2ம் பதிப்பு, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுக்்ஷ பிமரநவட் லிமிபடட். 
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                                                                                                           முமனவர.்ம.நபபிராணி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                         முமனவர.்ம.பவானி 

துலறத்தலைவர்                                                               பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளரக்ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

Code 
20UHIC41N 

PSO 

1. a 

PSO 

1.B 

PSO 

2. a 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4.a 

PSO5. 

a 

PSO 

6.a 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO 1 H L H - - - - H L L 

CO 2 H L H - - - - H L L 

CO 3 H L H - - - - - - M 

CO 4 H L L - - - - H H H 

CO 5 H M L - - - M - - - 
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இளங்கலை வரைாறு 

 (2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதல்) 

 

 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: தற்காை தமிழக வரைாற்றிை் குறிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகமள ேிமனவு   

           கூறும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: சுதே்திரத்திற்கு முே்மதய மற்றும் பிே்மதய தமிழக வரைாற்றிமன  

         பதாகுக்கும் அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் பபாருளாதார மற்றும் 

          சமூக ேிமைமமகமள அமடயாளம் காணும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO4: சமூக ேீதிமய நமம்படுத்துவதிை் தமிழரக்ளின் பகாள்மககள்,  

         கருத்துக்கள் மற்றும் கிளரச்ச்ிகமள ஆய்வுபசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5: பை்நவறு துமறகளிை் தமிழ்ோட்டின் வளரச்ச்ிமயயும் அதன் 

         முக்கியத்துவத்மதயும் மதிப்பிடும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அைகு I 

               பதன்னிே்தியக் கிளரச்ச்ி - நவலூர ்கைகம் - ஆங்கிநையரக்ளின் ேிை வருவாய் 

முமற – இரயத்வாரி முமற - ேீதித்துமறயின் வளரச்ச்ி -  நமற்கத்திய கை்வி அறிமுகம்.                                                                                       

                                                                                                                            (12 மணிநநரங்கள்) 

                                                                                                                                                        

அைகு II 

சமூக - சமய சீரத்ிருத்த இயக்கம் - மவகுண்ட சுவாமிகள் -  வள்ளைார ்–– சதி 

ஒழிப்புமுமற - குழே்மதத் திருமணம் – நதவதாசி முமற.                 (12 மணிநநரங்கள்)                         

பருவம்   IV  

தமிழக வரைாறு 

(கி.பி. 1801 – 2006) 

தாள்-IV 

நேரங்கள் /வாரம்:   4 

முதன்மமப் பாடம் தர மதிப்பு       :   4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC42 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 
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அைகு III 

               நகாயிை் நுமழவுப் நபாரட்டம் – நதாள் சீமை நபாராட்டம் - ேீதிக் கட்சியின் 

எழுசச்ி மற்றும் வீழ்சச்ி - சுயமரியாமத இயக்கம் - சுதே்திரப் நபாராட்டத்திை் 

தமிழகத்தின் பங்கு.                                                                                     (12 மணிநநரங்கள்)                        

                                                                                                     

அைகு IV 

               இராஜாஜி - காமராஜர ் - பக்தவத்சைம் - தமிழ்ோடு உருவாகுதை் – 1965 ஆம் 

ஆண்டு இே்தி எதிரப்்பு நபாராட்டம்.                                                               (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                 

அைகு V 

அண்ணாதுமர மற்றும் கருணாேிதி ேிரவ்ாகம் -  எம்.ஜி.இராமசச்ே்திரன் 

ேிரவ்ாகம் -  பஜயைலிதா ேிரவ்ாகம் - 1947 லிருே்து பபாருளாதாரம் மற்றும் 

பதாழிை்வளரச்ச்ி – சமூக ேை ேடவடிக்மககள்.                                                 (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                          

உலர புத்தகம் 

பவங்கநடசன், க. (2012).தற்காை தமிழ் ோடட்ு வரைாறு,     

 இராஜபமளயம்:வி.சி.பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1.   கநணசன், பி.சி. (2005). தமிழக திராவிட இயக்க 

அரசியை்,பசன்மன:அருே்ததிேிமையம். 

2.   இைாமசாமி,அ. (2018).தற்காைத் தமிழ்ோடட்ு வரைாறு (கி.பி.1801 – 2018), 

பசன்மன : ேியூ பசஞ்சுரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட். 

3.   இராஜய்யன், நக. (1982). தமிழக வரைாறு (A.D1665 - 1982),மதுமர:இராஜ் 

பதிப்பகம். 

4.   சுப்பிரமணியன், என். (1982). தமிழ் ோட்டின் வரைாறு, (கி.பி 1565-1956),மதுமர: 

கூடை் பவளியீட்டாளரக்ள். 
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Course Code 

20UHIC42 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1.a 

PSO 

1.b 

PSO 

2 

PSO 

3.a 

PSO 

3.b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H H M H - H L H L L 

CO2 H H M - - - L H L L 

CO3 H H H - - - L - - M 

CO4 H H L - - - L H H H 

CO5 H M L - - - M - - - 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                              திருமதி.பா.அமுதா.   

துலறத்தலைவர்                                                                    பாடத்திட்ட வடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

 

 (2022 -23ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டம் ேிமறவுற்ற ேிமையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: தற்காை தமிழக வரைாற்றிை் குறிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகமள ேிமனவு கூறும்  

திறன் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: சுதே்திரத்திற்கு முே்மதய மற்றும் பிே்மதய தமிழக வரைாற்றிமன  

பதாகுக்கும் அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் தமிழக பபாருளாதார மற்றும் 

சமூகேிமைமமகமள அமடயாளம் காணும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO4: சமூகேீதிமய நமம்படுத்துவதிை் தமிழரக்ளின் பகாள்மககள், கருத்துக்கள்  

மற்றும் கிளரச்ச்ிகமள ஆய்வு பசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5: பை்நவறு துமறகளிை் தமிழ்ோட்டின் வளரச்ச்ிமயயும் அதன் 

முக்கியத்துவத்மதயும் மதிப்பிடும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [k5] 

அைகு I 

     பதன்னிே்தியக் கிளரச்ச்ி - நவலூர ்கைகம் - ஆங்கிநையரக்ளின் ேிை வருவாய் 

முமற – இரயத்வாரிமுமற - நமற்கத்திய கை்வி அறிமுகம்.          (12 மணி நநரங்கள்) 

அைகு II 

சமூக-சமய சீரத்ிருத்த இயக்கம் - வள்ளளார ்– மவகுண்ட சுவாமிகள் – 

ஏமிகாரம்மக்நகை்  – சதி ஒழிப்புமுமற -குழே்மதத் திருமணம் - டாக்டர.்முத்துைட்சுமி 

பரட்டி –நதவதாசி முமற.                                                                             (12 மணி நநரங்கள்) 

 

ோன்காம் பருவம்  

தமிழக வரைாறு 

(கி.பி 1801 – 2006) 

தாள்-4 

நேரங்கள் /வாரம்:   4 

முதன்மமப்பாடம் 6 தர மதிப்பு       :   4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC42N 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 
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அைகு III 

நகாயிை் நுமழவுப் நபாரட்டம் – நதாள் சீமை நபாராட்டம் - ேீதிக் கட்சியின் 

எழுசச்ி மற்றும் வீழ்சச்ி  - ேீதிக் கட்சியின்  சாதமனகள் - சுயமரியாமத இயக்கம் - 

சுதே்திரப் நபாராட்டத்திை் தமிழகத்தின் பங்கு.                           (12 மணி நநரங்கள்) 

அைகு IV 

இராஜாஜி - காமராஜர ் - பக்தவத்சைம் - தமிழ்ோடு உருவாகுதை் – 1965 ஆம் 

ஆண்டு இே்தி எதிரப்்பு நபாராட்டம்.                                                             (12மணி நநரங்கள்) 

அைகு V 

அண்ணாதுமர மற்றும் கருணாேிதி ேிரவ்ாகம் - எம்.ஜி.இராமசச்ே்திரன் 

ேிரவ்ாகம் - பஜயைலிதா ேிரவ்ாகம் - 1947 லிருே்து பபாருளாதாரம் மற்றும் 

பதாழிை்வளரச்ச்ி-சமூகேை ேடவடிக்மககள்.                                                 (12மணி நநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

பவங்கநடசன், க. (2012).தற்காைதமிழ்ோடட்ுவரைாறு,இராஜபமளயம்:வி.சி.பதிப்பகம். 

குறிப்புப் புத்தகங்கள் 

1.   கநணசன், பி.சி. (2005). தமிழக திராவிட இயக்க அரசியை், பசன்மன: அருே்ததி 

ேிமையம். 

2.   இராமசாமி,அ. (2018). தற்காைத் தமிழ்ோடட்ு வரைாறு (கி.பி.1801 – 2018), 

பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட். 

3. இராமசாமி, அ. (2018). தமிழ்ோடட்ு வரைாறு, 9ம் பதிப்பு, பசன்மன: ேியூ 

பசஞ்சுரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட். 

4. தங்கநவலு,நகா. (2002). தமிழகச ்சமூக பண்பாட்டு வரைாறு – சமுக மற்றும் 

கைாசச்ார தமிழக வரைாறு-பகுதி-1, பசன்மன: மகுடம் பதிப்பகம்.   

5. .தியாகராஜன்,நஜ.(2000). தமிழக வரைாறு (ஆரம்பம் முதை் இன்று வமர), மதுமர:  

பாமவ பதிப்பகம். 
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Course Code 

20UHIC42N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. B 

PSO 

2. a 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4.a 

PSO5. 

a 

PSO 

6.a 

PSO 7. 

a 

PSO 

7.b 

CO 1 H L H - - - - H L L 

CO 2 H L H - - - - H L L 

CO 3 H L H - - - - - - M 

CO 4 H L L - - - - H H H 

CO 5 H M L - - - M - - - 

 

 

 

 

 

                                                                                                 முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி 

முமனவர.்மா.கீதா                                                         திருமதி.பா.அமுதா.  

 துலறத்தலைவர்                                                   பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளரக்ள் 
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 இளங்கலை வரைாறு 

 

 (2022 -23ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

 

gUtk; IV 

பபொதுப்பபொருளொதொரம் - 

இரண்டொம் பொகம் 

Neuk; /  thuk; : 6 

Jizg; ghlk; 1 jukjpg;G :4 

ghlf; FwpaPl;L vz; 

20UHIA41 

mfkjpg;ngz; 
25 

Gwkjpg;ngz; 
75 

 

fw;wy; ntspg;ghL 

CO1: ,e;jpa nghUshjhuj;jpd; gy;NtW Jiwfisg; gw;wpa mwpT  

     ngw;wpUg;gh;. [K1] 

CO2: ,e;jpa nghUshjhuj;jpd; jd;ik kw;Wk; nray;ghl;ilj;  

     njhFj;Jf; $Wk; jpwd; ngw;wpUg;gh;. [K2] 

CO3: ,e;jpahtpy; nghJnghUshjhuj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; kw;Wk;      

     jhf;fj;ijAk; milahsk; fhZk;jpwd; ngw;wpUg;gh;. [K3] 

CO4: ,d;iwa tho;f;if #o;epiyfspy; gzk;> tq;fp> th;j;jfk; kw;Wk;  

     nghJ epjp Mfpatw;wpy; cs;s nfhs;iffisg; gad;gLj;Jk;   

     Gyik ngw;wpUg;gh;. [K3] 

CO5: ,e;jpahtpd; fyg;G nghUshjhuj;jpy; cs;s rthy;fs; kw;Wk;  

     tha;g;Gfis gFg;gha;T nra;Ak; jpwd; ngw;wpUg;gh;. [K4] 

 

myF I 

gzk;: gz;lkhw;W Kiw– gzj;jpd; ,yf;fzk; kw;Wk; gzpfs; - gzj;jpd; 

gzpfs; - Kjyhspj;Jt> Nrhrypr kw;Wk; fyg;Gg; nghUshjhuj;jpy; gzj;jpd; 

gq;F–gzkjpg;G ,og;G.                                               

                                             (18 kzpNeuk;) 
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myF II  

tq;fpapay;: tzpftq;fpfs; : gzpfs;> nghUshjhutsh;r;rpapy; tzpf 

tq;fpfspd; gq;F – ikatq;fp: gzpfs;> nghUshjhutsh;r;rpapy; ika tq;fpfspd; 

gq;F.                                        (18 மணிநநரங்கள்)                                                                                    

                                              

myF III  

gd;dhl;L thzpgk;:  gd;dhl;L thzpgj;jpw;Fk; cs;ehl;L 

thzpgj;jpw;Fk; ,ilNa cs;s NtWghL – thzpgf; nfhLg;gy; epiy kw;Wk; 

may;ehl;L nrYj;Jepiy: nghUs; - may;ehl;Lr; nrYj;J epiyapy; 

rkepiyapd;ik ,Ug;gjw;fhdf; fhuzq;fs; kw;Wk; rkepiyiar; rhp nra;Ak; 

top Kiwfs; - jilapy;yh thzpgk; Vs fhg;Gf; nfhs;if. (ed;ikfs; kw;Wk; 

jPikfs;)                                      (18 மணிநநரங்கள்)                

 

myF IV 

nghJepjp:  nghJepjpaj;jpd; nghUs; kw;Wk; Nehf;fk; - nghJepjpapd; 

Mjhuq;fs;> thptpjpg;G tpjpfs;> thp: Neh;Kf kw;Wk; kiwKfthpfs;> Kw;Nghf;fhd 

kw;Wk; tpfpjhrhuthp: [pv];b - nghJr;nryT – nghUs; kw;Wk; tifg;ghL 

nghJr;nryT – ngUfpajw;fhd fhuzq;fs; - nghJf;fld; - tuTnryTj; jpl;lk;.                                   

                                        (18 மணிநநரங்கள்)                

myF V 

 tzpfr;Roy;: nghUs; ,ay;Gfs; kw;Wk; fl;lq;fs; - gztPf;fk;: nghUs;> 

tiffs; kw;Wk; gztPf;fj;jpw;fhd fhuzq;fs; - gzthl;lk;: nghUs;> tiffs; 

kw;Wk; gzthl;lj;jpw;fhd fhuzq;fs; - gztPf;fk; kw;Wk; gzthl;lj;jpw;F 

vjpuhd eltbf;iffs;.                           (18 மணிநநரங்கள்)                                                             

                                                  

 RaMa;T 

1. gzkjpg;G ,og;G / fWg;Gg;gzk; 

2. jilapy;yh thzpgk; kw;Wk; fhg;Gf; nfhs;iff;F ,ilNa cs;s 

NtWghLfs; 

ghl E}y; 

rPdpthrd;.e. (2017). nghJg; nghUshjhuk; (,uzlhk; 

ghfk;).kJiu:kPdhl;rpgjpg;gfk;> 
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Fwpg;Gf;fhd Gj;jfq;fs; 

1. gpsnrl;rpq; Y.W.  (1969)>gztpay;>tq;fpay;>epjpapay;.  

2. FUrhkp. kh.gh. (1974).gzk;>tq;fp>gd;dhl;Lthzpgk;>nghJepjp-,ay;fs; 

3. nghd;dk;khs; F.ghz;bad; (2007). gd;dhl;Lg; nghUshjhuk; jkpo;ehL 

khepy cah;fy;tpkd;wk;> nrd;id. 

4. RFkhh; S.N. ;(2016)>gztpay; nghUshjhuk; 

 

Course Code 

20UHIA41 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 
1.a 

PSO 
1.b 

PSO 
2 

PSO 
3.a 

PSO 
3.b 

PSO 
4 

PSO 
5 

PSO 
5 

PSO 
6.a 

PSO 
7.a 

CO1 H H L L - H - - - - 

CO2 H H H L - H - - - - 

CO3 H H M L - H - - - - 

CO4 H H H M - H - - - - 

CO5 H M M L - H - - - - 

 

 

 

   Dr.S.Vaidehi          Dr.S.Vaidehi 

Head of the Department                                                                                 Course Designer 
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                                                        இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

ஐந்தாம் பருவம் 

இந்தியொவின் ெளரச்ச்ி 

(கி.பி. 1947-2004) 

         

வநைங்கள் / வாைம்:   5 

முதன்ரம பாடம் – 9 

 

தை மதிப்பு       :   5 

பொடக்குறியீடு 

20UHIC51 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: சுதந்திைத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவின் சமூக, பபாருளாதாை, அறிவியல்  

              மற்றும் பதாழில்நுட்ப வளைச்ச்ி பற்றி அங்கீகைிக்கும் திறன்   

              பபற்றிருப்பை.்  [K1] 

CO2: மக்கள் நல அைசில் ஜனநாயகத்தின் பங்ரக குறிப்பிடட்ுக் காடட்ும்  

              புலரம பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3:  சமகால உலகில் நவீன இந்தியாவின் வளைச்ச்ிரய அரடயாளம் காணும்   

              திறன் பபற்றிருப்பை.் [K3] 

CO4: சுதந்திை இந்திய அைசின் பகாள்ரககள் மற்றும் திட்டங்கரள ஆய்வு  

              பசய்யும் அறிவு பபற்றிருப்பை.் [K4] 

CO5: இந்தியா வல்லைசு சக்தியாக மாற வதரவயான எழுசச்ி குறித்த  

               கருத்துக்கரள கட்டரமக்கும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K5] 

அலகு I 

         கல்வி வளைச்ச்ி: ைாதாகிருஷ்ணன் கமிஷன்-வகாத்தாைிக் கமிஷன்-வதசிய கல்விக் 

பகாள்ரக - பள்ளிக் கல்வி - பதாழில்நுட்பக் கல்வி - பல்கரலக்கழகம் மற்றும் உயை ்

கல்வி - யுஜிசி - தமிழ்நாடு மாநில உயாக்ல்வி குழு – என்.சி.இ.ஆை.்டி - பபண்கள் 

கல்வி.                                                                                                                    (15 மணிநநரங்கள்) 

அலகு II 

         சமூக வளைச்ச்ி: எஸ்சி / எஸ்டி- பிற்படுத்தப்பட்வடாை ் - சிறுபான்ரமயினை ் - 

ஊனமுற்வறாை ் - குழந்ரதகள் நலன் - சமூக நலத் திட்டங்கள் - பபண்கள் நலத் 

திட்டங்கள்.                                                                                                       (15 மணிநநரங்கள்) 
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அலகு III 

        பபாருளாதாைத்தின் வளைச்ச்ி: ஜந்தாண்டு திட்டங்கள் - விவசாய வளைச்ச்ி - 

பசுரமப் புைட்சி - பவண்ரம புைட்சி - நீலப் புைட்சி - பதாழில் வளைச்ச்ி - இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதி பகாள்ரககள்.                                                                    (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                            

அலகு IV 

         வபாக்குவைத்து மற்றும் தகவல் பதாடைப்ு வளைச்ச்ி: இையில்வவ - சாரலப் 

வபாக்குவைத்து - நீைப்் வபாக்குவைத்து - விமான வபாக்குவைத்து - அஞ்சல் அரமப்பு - 

பதாரலத் பதாடைப்ு – மக்கள் தகவல் பதாடைப்ு.                                               (15 மணிநநரங்கள்) 

அலகு V 

        அறிவியல் மற்றும் பதாழில் நுட்பத்தின் வளைச்ச்ி: விவசாய ஆைாய்சச்ி - 

பதாழில்துரற ஆைாய்சச்ி - அணு ஆைாய்சச்ி - மருத்துவ ஆைாய்சச்ி - பாதுகாப்பு 

ஆைாய்சச்ி - விண்பவளி ஆைாய்சச்ி - உயிை ்பதாழில்நுட்பம்.                (15 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகங்கள் 

1.   வகாமதி நாயகம்,பி.(2001). இந்திய வைலாறு (1707 முதல் 2000 வரை) பகுதி-2,  

 இைாஜபாரளயம்: ஸ்ரீவிநாயகா பதிப்பகம். 

2.  தைம்ைாஜ்,வஜ.(2018).சமகால இந்திய வைலாறு (1947 – 2017), சிவகாசி: படன்சி  

 பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள்          

1.   பவங்கவடசன்,க. (2017). சமகால இந்திய வைலாறு,பசன்ரன:வைத்்தமானன்     

   பதிப்பகம். 

2.   சுப்ைமணியன்,ந. (2018). இந்திய வைலாறு, பசன்ரன:பாரவ பிைிண்டைஸ்்  

  (பி) லிட். 

3.  பிபின் சந்திைா, (2019). நவீன கால இந்தியா, பசன்ரன: நியூ பசஞ்சுைி புக்     

  ஹவுஸ் (பி)லிட்.  
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Course Code 

20UHIC51 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7.a 

PSO 

7.b 

CO1 H M H H H H M H L L 

CO2 H H M H H H L H H H 

CO3 H H H H H H L H H H 

CO4 H H H H H H L H M M 

CO5 H H H H H H L H H H 

 

 

 

முரனவை.்மா.கீதா                                                                முரனவை.்மு. சிவ சங்கைி 

துரறத் தரலவை ்                                                                              பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலைவரைாறு 

(2023 -24ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

ஐே்தாம் பருவம் 

இந்தியாவின்வளரச்ச்ி 

(கி.பி. 1947-2004) 

நேரங்கள் / வாரம்:   5 

முதன்மமப்பாடம் 

9 

தரமதிப்பு       :   5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC51N 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை்வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம்நிலறவுற்றநிலையிை்மாணவரக்ள் 

CO1:சுதே்திரத்திற்குப் பிறகு இே்தியாவின் சமூக, பபாருளாதார, அறிவியை் 

          மற்றும் பதாழிை் நுட்ப வளரச்ச்ி பற்றி அங்கீகரிக்கும் திறன் 

            பபற்றிருப்பர.்  [K1] 

 

CO2:மக்கள் ேை அரசியை் ஜனோயகத்தின் பங்மக குறிப்பிடட்ுக் காடட்ும் 

          புைமம பபற்றிருப்பர.் [K2] 

 

CO3: சம காை உைகிை் ேவீன இே்தியாவின் வளரச்ச்ிமய அமடயாளம் காணும்                        

 திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

 

CO4:சுதே்திர இே்திய அரசின் பகாள்மககள் மற்றும் திட்டங்கமள ஆய்வு 

         பசய்யும் அறிவு பபற்றிருப்பர.் [K4] 

 

CO5:இே்தியா வை்ைரசு சக்தியாக மாற நதமவயான எழுசச்ி குறித்த 

        கருத்துக்கமள கட்டமமக்கும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அைகு I 

        கை்வி வளரச்ச்ி: ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன் – நகாத்தாரிக் கமிஷன் - நதசிய கை்விக் 

பகாள்மக 1986  - பள்ளிக்கை்வி - பதாழிை்நுட்பக்கை்வி – பை்கமைக்கழகம் மற்றும் 

உயரக்ை்வி - யுஜிசி- தமிழ்ோடு மாேிை உயாக்ை்வி குழு– என்.சி.இ.ஆர.்டி- 

எஸ்.சி.இ.ஆர.்டி -பபண்கள் கை்வி.                                                              (15 மணிநேரங்கள்) 
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அைகு II 

        சமூகவளரச்ச்ி: எஸ்சி / எஸ்டி- பிற்படுத்தப்பட்நடார ் - சிறுபான்மமயினர ் – 

ஊனமுற்நறார ்– முதிநயாரக்ள் – பபண்கள் - குழே்மதகள்– மூன்றாம் பாலினத்தவர ்– 

சமூகேைத் திட்டங்கள்.                                                                         (15 மணிநேரங்கள்) 

அைகு III 

        திட்டக்குழு - பபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ி: ஜே்தாண்டு திட்டங்கள் – விவசாய 

வளரச்ச்ி - பசுமமப்புரட்சி  - பவண்மம புரடச்ி - ேீைப்புரட்சி – பதாழிை் வளரச்ச்ி – 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பகாள்மககள் – வறுமம ஒழிப்புத்திட்டங்கள். 

                                                                                                                                   (15 மணிநேரங்கள்) 

அைகுIV 

        நபாக்குவரத்து மற்றும் தகவை் பதாடரப்ு வளரச்ச்ி:  இரயிை்நவ – சாமைப் 

நபாக்குவரத்து - ேீரப்்நபாக்குவரத்து - விமானப்நபாக்குவரத்து - அஞ்சை்அமமப்பு – 

பதாமைத்பதாடரப்ு –மக்கள் தகவை் பதாடரப்ு.                (15 மணி நேரங்கள்)                                        

அைகு V 

        அறிவியை் மற்றும் பதாழிை் நுட்பத்தின் வளரச்ச்ி:  விவசாய ஆராய்சச்ி – 

பதாழிை்துமற ஆராய்சச்ி – அணு ஆராய்சச்ி – மருத்துவ ஆராய்சச்ி – பாதுகாப்பு 

ஆராய்சச்ி – விண்பவளி ஆராய்சச்ி 

–   உயிரப்தாழிை்நுட்பம்.                                                                              (15மணிநேரங்கள்) 

உலரபுத்தகம் 

நகாமதிோயகம்,பி.(2001). இே்திய வரைாறு (1707 முதை் 2000 வமர) பகுதி-2,  

இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

 

குறிப்புபுத்தகங்கள் 

1. பவங்கநடசன் ,க) . 2012.(சமகாை இந்திய வரைாறு (1947-2012), 

இராஜபாமளயம் :வி.சி. பதிப்பகம். 

2. சுப்ரமணியன்,ே. (2018). இே்திய வரைாறு, பசன்மன: பாமவ பிரிண்டரஸ்் 

(பி) லிட். 

3. பிபின்சே்திரா, (2019). ேவீன காை இே்தியா, பசன்மன: ேியூபசஞ்சுரிபுக் 

ஹவுஸ் (பி) லிட்.  
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4. தரம்ராஜ்,நஜ.(2018).சமகாை இே்திய வரைாறு (1947 – 2017),சிவகாசி: படன்சி 

பதிப்பகம். 

5. ரஜனி பாமிடத்், பமாழி பபயரத்்தவர ்ராமகிருஷ்ணன்.ச. (2017). இன்லறய 

இந்தியா, 2ம் பதிப்பு, பசன்மன: ேியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுக்்ஷ பிமரநவட் 

லிமிபடட். 

 

 

 

Course Code 

20UHIC51 N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7.a 

PSO7.b 

CO 1 H M H H H H M H L L 

CO 2 H H M H H H L H H H 

CO 3 H H H H H H L H H H 

CO 4 H H H H H H L H M M 

CO 5 H H H H H H L H H H 

 

 

 

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                 முமனவர.்மு.சிவசங்கரி 

துமறத்தமைவர ்                                                                                  பாடத்திட்டவடிவமமப்பாளர்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 
 

ஐந்தாம் பருவம்  

 

ஐநரொப்பிய ெரலொறு  

(கி.பி 1453-1789) 

தொள்-1 

வநைங்கள் / வாைம்:    5 

முதன்ரமப்பாடம் - 

10 

தை மதிப்பு       :   5 

பொடக் குறியீடு 

20UHIC52 

 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1:வரையறுக்கப்பட்ட கற்றல் காலத்தின் கீழ் உள்ள வைலாற்று  

         நிகழ்வுகள் மற்றும் அதன் தாக்கத்ரத நிரனவு கூறும் திறரனப்  

          பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2:நவீன ஐவைாப்பாவின் எழுசச்ிக்கான காைணங்கள் மற்றும் விரளவுகரள  

          சுட்டிக்காடட்ும் அறிரவப் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3:ஐவைாப்பாவில் மன்னைக்ளின் ஆட்சியின் கீழ் உள்ள நிரலயிரன  

           நிைம்ானிக்கும் அறிவிரனப் பபற்றிருப்பை.்  [K3] 

CO4:ஐவைாப்பிய நாடுகளுக்கு இரடவய உள்ள பதாடைப்ிரனயும் அதன்   

           தாக்கத்ரதயும் கிைகிக்கும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K4] 

CO5:ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் காலனி ஆதிக்க வளைச்ச்ிக்கான காைணங்கரள    

           விவாதிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K5]  

 

 அலகு I 

       நிலமானிய முரறயின் வீழ்சச்ி மற்றும் நவீன சகாப்தத்தின் ஆைம்பம்- 

கான்ஸ்டான்டிவநாபிளின் வீழ்சச்ி - வதசிய நாடுகளின் வதாற்றம்: ஸ்பபயின் - 

இங்கிலாந்து – வபாைச்ச்ுக்கல் - பிைான்ஸ் - ஐவைாப்பாவில் மறுமலைச்ச்ி:இத்தாலி மற்றும் 

மறுமலைச்ச்ி பைவல் – மறுமலைச்ச்ியின் தாக்கம் - பதிரனந்து மற்றும் பதினாறாம் 

நூற்றாண்டுகளில் நிலவியல் கண்டுபிடிப்புகள் - காலனித்துவம்.                                                                                                                                            

                                                                                                                                         (15 மணிநநரங்கள்) 
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 அலகு II 

            சமய சீைத்ிருத்தம் - மாைட்்டின் லூதை ்– எட்டாம் பஹன்றி – உல்ைிச ்ஸ்விங்லி - ஜான் 

கால்வின் - சமய சீைத்்திருத்த மறுப்பியக்கம்: ஏசுசரப – ஸ்பபயினின் எழுசச்ி ஐந்தாம் 

சாைல்ஸ் - இைண்டாம் பிலிப் - பிைான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்துடன் ஸ்பானியப் வபாை.்                                                                                                                                                

                                                                                                                                       (15 மணிநநரங்கள்) 

   

அலகு III             

 நான்காம் பஹன்றி ஆட்சியின் கீழ் பிைான்ஸ் - அைச எவதசச்திகாைத்தின் 

வளைச்ச்ி - காைட்ினல் ைிசச்ல்யூ - காைட்ினல் மாஸைின் – பதிமுன்றாம் லூயி – 

முப்பதாண்டுப் வபாை ் - பவஸ்ட்வபலியா உடன்படிக்ரக - பதினான்காம் லூயி: 

பவளியுறவுக் பகாள்ரக – சமயக் பகாள்ரக - கால்பைட்்டிசம்.                                                  

                                                                                                                                       (15 மணிநநரங்கள்) 

அலகு IV 

          ைஷ்யாவின் எழுசச்ி - மகா பீட்டை ் – இைண்டாம் காதைின் - துருக்கியுடனான 

ைஷ்யாவின் வபாை ்- பிைஷ்யாவின் எழுசச்ி -  மகா பிைடைிக் - ஆஸ்திைியாவின்  எழுசச்ி – 

மைியபதைஸா - ஆஸ்திைிய வாைிசுைிரமப் வபாை ் - ஏழாண்டுப் வபாை ் - இைண்டாம் 

வஜாசப்.                                                                                                                      (15 மணிநநரங்கள்)                                                                             

                                                                                                                                             

அலகு V 

         பிைான்சின் வீழ்சச்ி: பதிரனந்து மற்றும் பதினாறாம் லூயி - பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் 

ஆைம்பம் - விவசாய மற்றும் பதாழிற்புைட்சி - காைணங்கள் மற்றும் விரளவுகள் - 

வசாசலிசத்தின் எழுசச்ி - நவீன முதலாளித்துவத்தின் எழுசச்ி.  

                                                                                                                                         (15 மணி நநரங்கள்)                           

உலர புத்தகம் 

      தங்கசாமி, எஸ்.ஏ.(1994). ஐவைாப்பிய வைலாறு (1453-1789), மதுரை:பண்ரண  

       பதிப்பகம்.  

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

    1. வாசுவதவைாய்,டி.என்.(1983). ஐவைாப்பிய வைலாறு (1453-1815), பசன்ரன: தமிழ்  

        நாடட்ுப் பாடநூல் நிறுவனம்.  

  2.  பஜயபாலன், நா. (1978). ஐவைாப்பிய வைலாறு, மதுரை:கூடல் பப்ளிஷைஸ்். 

   3. ஆலாலசுந்தைம், இை. (1972). ஐவைாப்பிய வைலாறு (1453-1815), புதுசவ்சைி:பபாதிரக    

        பதிப்பகம். 
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Course Code 

20UHIC52 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H M H   M M H L M H H 

CO2 H L M M M M L M H H 

CO3 H M H M M H L H H H 

CO4 H L H M M H L L H H 

CO5 H M M M M M L L H H 

 

                              

 

                      

           முரனவை.்மா.கீதா                                                                    திருமதி.பா.அமுதா 

           துரறத் தரலவை ்                                            பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலைவரைாறு 

(2023 -24ஆம்ஆண்டுமுதை்) 
 

ஐே்தாம் பருவம்  

 

ஐநராப்பிய வரைாறு 

(கி.பி 1453-1789) 

தாள்-1 

நேரங்கள் / வாரம்:    5 

முதன்மமப்பாடம்  10 தரமதிப்பு       :   5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC52N 
 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை்வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் நிலறவுற்ற நிலையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:வமரயறுக்கப்பட்ட கற்றை் காைத்தின் கீழ் உள்ள வரைாற்று 

       ேிகழ்வுகள் மற்றும் அதன் தாக்கத்மத ேிமனவு கூறும் திறமனப் 

       பபற்றிருப்பர.் [K1] 

 

CO2:ேவீன ஐநராப்பாவின் எழுசச்ிக்கான காரணங்கள் மற்றும் விமளவுகமள 

        சுட்டிக்காடட்ும் அறிமவப் பபற்றிருப்பர.்[K2] 

 

CO3:ஐநராப்பாவிை் மன்னரக்ளின் ஆட்சியின் கீழ் உள்ள ேிமையிமன 

        ேிரம்ானிக்கும் அறிவிமனப் பபற்றிருப்பர.்  [K3] 

 

CO4:ஐநராப்பிய ோடுகளுக்கு இமடநய உள்ள பதாடரப்ிமனயும் அதன் 

       தாக்கத்மதயும் கிரகிக்கும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K4] 

 

CO5:ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் காைனி ஆதிக்க வளரச்ச்ிக்கான காரணங்கமள 

        விவாதிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K5]  

 

அைகு I 

       ேிைமானிய முமறயின் வீழ்சச்ி மற்றும் ேவீன சகாப்தத்தின் ஆரம்பம்- 

கான்ஸ்டான்டிநோபிளின் வீழ்சச்ி – நதசிய ோடுகளின் நதாற்றம் -மறுமைரச்ச்ி -

இத்தாலி-மறுமைரச்ச்ி பரவை் – தாக்கம்- ேிைவியை் கண்டுபிடிப்புகள்.                                                                                                                                            

                                                                                                                   (15 மணிநேரங்கள்) 

அைகு II 

            சமய சீரத்ிருத்தம் – மாரட்்டின் லூதர ்– எட்டாம் பஹன்றி – உை்ரிசஸ்்விங்லி – 

ஜான் காை்வின் – சமய சீரத்்திருத்த மறுப்பியக்கம்: ஏசுசமப – ஸ்பபயினின் எழுசச்ி - 

ஐே்தாம்சாரை்ஸ் – இரண்டாம் பிலிப் – பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிைாே்துடன் நபார.்      

                                                                                                                                          (15மணி நேரங்கள்) 
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அைகு III             

ோன்காம் பஹன்றி ஆட்சியின் கீழ் பிரான்ஸ் – அரச எநதசச்திகாரத்தின் 

வளரச்ச்ி – காரட்ினை் ரிசச்ை்யூ – காரட்ினை் மாஸரின் – பதிமுன்றாம் லூயி – 

முப்பதாண்டுப் நபார ் – பவஸ்ட்நபலியா உடன்படிக்மக – பதினான்காம் லூயி: 

பவளியுறவுக் பகாள்மக – சமயக் பகாள்மக - காை்பரட்்டிசம்.     (15 மணிநேரங்கள்) 

அைகு IV 

           ரஷ்யாவின் எழுசச்ி – மகா பீட்டர ்– இரண்டாம் காதரின் – பிரஷ்யாவின் 

எழுசச்ி -  மகா பிரடரிக் – ஆஸ்திரியாவின் எழுசச்ி – மரிய பதரஸா – ஆஸ்திரிய 

வாரிசுரிமமப் நபார ்- ஏழாண்டுப்நபார ்– இரண்டாம் நஜாசப்.     (15 மணிநேரங்கள்) 

அைகு V 

         பிரான்சின் வீழ்சச்ி:  பதிமனே்து மற்றும் பதினாறாம் லூயி – விவசாய மற்றும் 

பதாழிற்புரட்சி – காரணங்கள் மற்றும் விமளவுகள் – நசாசலிசத்தின் எழுசச்ி – ேவீன 

முதைாளித்துவத்தின் எழுசச்ி .                                                                    (15 மணிநேரங்கள்) 

வலரபடம் 

1. ேிைவியை் கண்டுபிடிப்புகள் 

2. ஐே்தாம் சாரை்ஸ் 

3. முப்பதாண்டுப்நபார ் 

4. பதினான்காம் லூயி 

5. மகா பீட்டர ்

உலர புத்தகம் 

தங்கசாமி, எஸ்.ஏ.(1994). ஐநராப்பியவரைாறு (1453-1789), மதுமர: பண்மண 

பதிப்பகம்.  

குறிப்புப் புத்தகங்கள் 

1. வாசுநதவராய்,டி.என் .(1983).  ஐநராப்பிய வரைாறு (1453-1815), பசன்மன:  

தமிழ்ோடட்ுப் பாடநூை் ேிறுவனம்.  

2.  பஜயபாைன், ோ. (1978). ஐநராப்பிய வரைாறு, மதுமர:கூடை் பப்ளிஷரஸ்். 

3. ஆைாைசுே்தரம், இர. (1972). ஐநராப்பிய வரைாறு (1453-1815), புதுசந்சரி:பபாதிமக 

பதிப்பகம். 

4.தரம்ராஜ், நஜ. (2003). ஐநராப்பிய வரைாறு (1453-1789), சிவகாசி: படன்சி 

பப்ளிநகஷன்ஸ். 

5.தியாகராஜன்,நஜ.(2000).ஐநராப்பிய வரைாறு (1453-1789), மதுமர: பாமவபதிப்பகம். 
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முமனவர.்மா.கீதா                                                                                      திருமதி.பா.அமுதா 

துலறத்தலைவர்                                                        பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளர் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Code 

20UHIC52N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO6 PSO 

7. a 

PSO7.b 

CO 1 H M H   M M H L M H H 

CO 2 H L M M M M L M H H 

CO 3 H M H M M H L H H H 

CO 4 H L H M M H L L H H 

CO 5 H M M M M M L L H H 
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

ஐந்தாம் பருவம்  

 

ெரலொற்று 

ெலரவியலும் ,    

          அடிப்பலட 

கூறுகளும்  

 

வநைங்கள் / வாைம்:    5 

முதன்ரமப் பாடம்-

11 

தை மதிப்பு       :   5 

பொடக் குறியீடு 

 20UHIC53 

அகமதிப்பபண் 

25 

புறமதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1:  வைலாறு மற்றும் வைலாற்று வரைவியல் பற்றிய அடிப்பரட  

             கருத்துக்கரள விளக்கும் திறரன வளைத்்திருப்பை.் [K1] 

 CO2: வைலாற்று  வரைவியல்   கூறுகள் மற்றும்  அதன் மதிப்புகரள விளக்கி      

              கூறும் அறிரவப் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

 CO3:  வைலாற்றில் உள்ள வகாட்பாடுகள் மற்றும் முரறகரள அரடயாளம்        

             காணும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K3] 

 CO4: வைலாறு மற்றும் வைலாற்று வரைவியலின் முக்கியத்துவத்ரத  

             பகுத்தாய்வு பசய்யும் அறிவிரன வளைத்்திருப்பை.் [K4] 

CO5:  ஆைாய்சச்ிரயத் பதாடைவ்தில் வைலாறு மற்றும் வைலாற்று  

             வரைவியலின் எல்ரலரய மதிப்பிடும் திறரன பபற்றிருப்பை.் [K5] 

 

அலகு I 

வைலாற்றின் பபாருள் வரையரற - வைலாற்றின் எல்ரலயும் வநாக்கமும் - 

வைலாறும் அதன் பதாடைப்ுரடய பாடங்களும் - வைலாற்றின் வரககள் - வைலாறு 

கரலயா? அறிவியலா?  - வைலாற்றின் படிப்பிரனகள் - வைலாற்றின் பயன்களும், 

பகடு பயன்களும்.                                                                                                          (15 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                                                                                                                  
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அலகு II        

  காைணகாைிய பதாடைப்ுகளும் மாறுதல்களும் - காைணங்களின் இயல்பு 

- பதய்வீக சக்தியின் பங்கு - கருத்துக்களின் பசயல்பாடு - தனிநபை ் பசயற்பாடு - 

மறுபடி வகாட்பாடு - முன்வனற்றக் வகாட்பாடு.                                                  (15 மணிநநரங்கள்)      

அலகு III 

    பவளிநாடட்ு வைலாற்றாளைக்ள்: பஹவைாடடஸ் - தூசிரடடஸ் - புனித 

அகஸ்டின் - எடவ்ைட்் கிப்பன் - லிவயாவபால்ட் வான் ைாங்வக - அைன்ால்ட் வஜாசப் 

டாயின்பி - ஆண்டனி கிைாப்டன் - மாைன்ி ஹீக்ஸ் - வாைிங்டன்.           (15 மணிநநரங்கள்)      

அலகு IV 

   இந்திய வைலாற்றாளைக்ள்: கல்கணை ் - அபுல் பாசல் – ஜாடுநாத் சைக்்காை ் –     

K.A.நீலகண்ட சாஸ்திைி - K. இைாஜய்யன் - பைாமிலா தாப்பை ்– ைணஜித் குகா - உபிந்தை ்

சிங்.                                                                                                                                         (15 மணிநநரங்கள்)      

அலகு V 

     வைலாற்று ஆய்வு - ஆய்வாளருக்குைிய தகுதிகள் - ஆய்வு தரலப்ரபத் 

வதைந்்பதடுத்தல் - சான்றுகரள வசகைித்தல் - முதல் நிரல மற்றும் இைண்டாம் நிரல 

சான்றுகள் - திறனாய்வு - வைலாறு எழுதுவதில் நடுநிரல வநாக்கு - ஒருங்கிரணத்தல் - 

ஆய்வு கடட்ுரையாக்கம் - அடிக்குறிப்பு - நூற்பட்டியல் - பிற்வசைக்்ரக.                                                                                                            

                                                                                                                                         (15 மணிநநரங்கள்)     

உலர புத்தகங்கள் 

   1.  வகாமதிநாயகம்,பி. (1998). வைலாற்று வரைவியல் சில அடிப்பரடக் கூறுகள்,  

         இைாஜபாரளயம்: ஸ்ரீ விநாயகம் பதிப்பகம்.            

   2.    தைம்ைாஜ், வஜ. (2011). வைலாற்று வரைவியல் (அடிப்பரடக் கூறுகள்), சிவகாசி:  

          படன்சி பப்ளிவகஷன்ஸ். 

  குறிப்பு புத்தகங்கள் 

  1.       பவங்கவடசன்,க. (2009). வைலாற்று வரைவியல், இைாஜபாரளயம்:   

             வி.சி.பப்ளிவகஷன்ஸ். 

   2.       தங்க சாமி, S.A. (2001). வைலாற்றுக் வகாட்பாடும் முரறயியலும், மதுரை:  

             பாரவ பதிப்பகம். 

   3.       தியாகைாஜன்,J. தங்க சாமி, S.A. (2003). வைலாற்றுக் வகாட்பாடும்       

            முரறயியலும், மதுரை: பாரவ பதிப்பகம். 
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Course Code 

20UHIC53 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H H M M H M - - - 

CO2 H H H M M H M - - - 

CO3 H H H M M H M - - - 

CO4 H H H M M H M - - - 

CO5 H H H M M H M - - - 

 

 

 

    முரனவை.்மா.கீதா                                                                     முரனவை.்ந.அனிதா      

     துரறத் தரலவை ்                                                                         பாடத் திட்ட வடிவரமப்பாளை ்                                                                                                                                                            
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 
 

ஐந்தாம் 

பருவம் 

 

 

அபமரிக்கஐக்கியநொடுகளின் 

ெரலொறு 

(கி.பி 1865 ெலர) 

 

வநைங்கள் / வாைம்:    5 

முதன்ரம 

பாடம் - 12 

தை மதிப்பு       :   4 

பொடக்குறியீடு 

20UHIC54 

அகமதிப்பபண் 

            25 

புறமதிப்பபண் 

           75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: அபமைிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வதாற்றத்திற்க்கான வைலாற்றுப்  

            பின்னணிரயத் பதாடைப்ுபடுத்தும் திறரனப் பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2: அபமைிக்க சுதந்திைப்வபாைின் நிகழ்வுகள் மற்றும் தாக்கத்ரத    

           வகாடிடட்ுக் காடட்ும் அறிரவப் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3: வரையறுக்கப்பட்ட கற்றல் காலத்தின்அபமைிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

            ரகயாண்ட அைசியல் வளைச்ச்ி முரற பற்றி புைிந்து பகாள்ளும் புலரம  

            பபற்றிருப்பை.் [K3] 

CO4: அபமைிக்கா, எழுசச்ி மற்றும் வளைச்ச்ியின் மூலம் ஒரு உன்னத நிரலரய  

           அரடந்த முரற பற்றி நன்கு அறிந்திருப்பை.் [K4] 

CO5: ஜனநாயகத்தின் மதிப்புகள் மற்றும் கருத்துக்கரள அரடயாளம் காணும்  

            திறன் பபற்றிருப்பை.் [K5] 

 

அலகு I 

    புதிய உலக கண்டுபிடிப்பு - ஐவைாப்பிய காலனித்துவம் - சுதந்திைப்வபாை ் - 

காைணங்கள் – வபாைின் வபாக்கு - பாைிஸ் உடன்படிக்ரக - புைட்சியின் 

முக்கியத்துவம்.                                                                                         (15 மணிநநரங்கள்) 

அலகு II 

அைசியலரமப்ரப உருவாக்குதல் - அைசியலரமப்பின் மு க்கிய அம்சங்கள் - 

கூட்டாட்சி நிைவ்ாகம் - ஜாைஜ்் வாஷிங்டன்- ஜான் ஆடம்ஸ்.            (15 மணி நநரங்கள்) 
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அலகு III 

1800ம்  வருட வதைத்ல் - தாமஸ் பஜபைச்ன் - மாைப்ைி எதிைம்ாடிசன் வழக்கு - 

1812ம் ஆண்டுப் வபாை-் பகன்ட் உடன்படிக்ரக - வஜம்ஸ் மன்வறா. 

                                                                                                                                 (15 மணி நநரங்கள்)                     

அலகு IV 

வமற்கு வநாக்கிய விைிவாக்கம் - லூசியானா விரலக்கு வாங்கப்படுதல் - 

புவளாைிடாரவ ரகப்பற்றுதல் - படக்சாஸ் மற்றும் ஓைிகானின் இரணப்பு - 

பவளிப்பரட விதி - பமக்சிவகாவபாை.் 

                                                                                                                                  (15 மணிநநரங்கள்) 

அலகு V 

 அடிரம முரற பற்றிய பிைசச்ரன – 1820 ம் ஆண்டின் மிபசளைி சமைசம் - 

1850 ஆம் ஆண்டின் சமைசம் - உள்நாடட்ுப் வபாை ் - காைணங்கள், வபாைின் வபாக்கு 

மற்றும் விரளவுகள் - ஆபிைகாம் லிங்கனின் பங்கு.  

                                                                                                                                 (15 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

1. இைாஜய்யன்,வக. (1996). அபமைிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் வைலாறு, மதுரை : ைாஜ் 

பப்ளிவகசன்ஸ். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. ஆலாலசுந்தைம்,இை.(2002). அபமைிக்க ஐக்கியநாடுகளின் வைலாறு (1865-2001), 

பாண்டிசவ்சைி: GRS பதிப்பகம். 

2. பஜகந்நாதன்,குரு.(2014).அபமைிக்க ஐக்கிய நாடுகளின்  வைலாறு 

              (1776-2000), பசன்ரன:மீைா ஆப்பசட் பிைிண்டைஸ்். 

3. வகாமதிநாயகம்,பி.&அனுசுயா,ைா.(2001). அபமைிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் 

வைலாறு (குடிவயற்றம் முதல் 1865 வரை), இைாஜபாரளயம்: விநாயகம் 

பதிப்பகம். 
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Course Code 

20UHIC54 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H M H   M M H L M M M 

CO2 H L M M M M L M M M 

CO3 H M H M M H L H M M 

CO4 H L H M M H L L M M 

CO5 H M M M M M L L M M 

 

 

 

 

 முரனவை.்மா.கீதா                                                                            முரனவை.்ச.லலிதா 

                         

துரறத் தரலவை ்                                                   பாடத்திட்ட வடிவரமப்பாளை ்
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               இளங்கலல ெரலொறு 

            (2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 
 

ஐந்தாம் பருவம்  

 

இந்திய பதொல்லியல் 

 

வநைங்கள் / வாைம்:   4 

துரற சாை ்விருப்பப் 

பாடம்-1 

தை மதிப்பு       :   4 

பொடக் குறியீடு 

20UHIE51 

அக மதிப்பபண் 

25 

புற மதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1:  பதால்லியலின் அடிப்பரட மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்ரத  

             அங்கீகைிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பை.்   [K1]          

CO2:  இந்திய பதால்லியலின் தன்ரம மற்றும் வைலாற்றின் மதிப்ரப              

             பதாகுத்துரைக்கும் திறன் பபற்றிருப்பை.்  [K2] 

CO3:  இந்திய பதால்லியலின் பகாள்ரககள் மற்றும் முரறகரள  

             அரடயாளம் காணும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K3] 

CO4:  வைலாற்று ஆைாய்சச்ியில் இந்தியபதால்லியலின் பங்ரக    

             பகுப்பாய்வு பசய்யும் அறிவிரனப் பபற்றிருப்பை.்  [K4]  

CO5:  இந்திய பதால்லியலின் பல்வவறு பைிமாணங்கரள மதிப்பிடும்   

             திறன் பபற்றிருப்பை.் [K5]      

 

அலகு I 

         பதால்லியல் – பபாருள் விளக்கம் – பதால்லியல் வகாட்பாடுகள் - வநாக்கம் மற்றும் 

எல்ரல - பதால்லியலுக்கும் சமூக மற்றும் இயற்ரக அறிவியலுக்கும் உள்ள பதாடைப்ு 

– பதால்லியலின் வரககள் – பதால்லியலின் பயன்கள்.   

                                                                                                                                   (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                                           

 அலகு II 

         இந்திய பதால்லியலின் வைலாறு – அபலக்சாண்டை ் கன்னிங்ஹாம் – இைாபைட்் 

ப்ருஸ் பூட் – வஜம்ஸ் பைக்ஸ் – ஜான் மாைஷ்ல் - சை ் மாைட்்டிமை ் வீலை ் - பதன்னிந்திய 
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பதால்லியலாளைக்ள்: வக. வி. ைாமன் - இைா.நாகசாமி - விடுதரலக்கு பின் இந்திய 

பதால்லியல்.                                                                                                          (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                                 

  

  

அலகு III 

வைலாற்றுக்கு முந்திய காலம் மற்றும் வைலாற்றுக் காலம் - பதால்லியல் – 

அகழாய்வு பணியாளைக்ள் -  பணிகள் – கள ஆய்வு  – வமற்பைப்பு கள ஆய்வு  – கள 

ஆய்வு இட வதைவ்ு முரறகள்  – அகழாய்வு உபகைணங்கள்.              (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                    

 

அலகு IV 

         அகழ்வாய்வு பநறி முரறகள் – அகழ்வாய்வு வரககள் – பசவ்வக வதாண்டல் 

முரற - சவக்குழி அகழ்வாய்வு – குரக அகழ்வாய்வு – வரல சட்ட அகழ்வாய்வு – 

திறந்த அகற்றம் முரற – நாற்வகாண முரற – நீைினுள் அகழ்வாய்வு – தற்வபாதய 

அகழ்வாய்வுகள் – கீழடி - அழகன் குளம் – பகாந்தரக.                     (12 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                  

 

அலகு V 

                 கால கணிப்பு முரறகள் – வைடிவயா காைப்ன் முரற – பதைவ்மாலுமிபசன்ஸ் 

முரற - ஃப்வளாைின் முரற - மைவளய  கால கணிப்பு முரற – மகைந்த தூள் கணிப்பு 

முரற – ஒலிஅதிைவ்ு கால கணிப்பு முரற - ஆய்வு பதாகுப்பு எழுதுதல் மற்றும் 

பவளியிடுதல்   – அரும்பபாருள்கரள பைாமைித்தல்.                                      (12 மணிநநரங்கள்)  

 களஆய்வு / பயிற்சி திட்டம் 

                                                                                            

 உலர புத்தகம் 

      பசல்வைாஜ்,ச.(2018). பதால்லியல் ஒரு அறிமுகம், பசன்ரன: பகளைா பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. ஸ்படல்லா, வஜ.(2016). பதால்லியல், பசன்ரன:மதி பப்ளிஷைஸ்். 

2. மவனான்மணி, தி. & பசல்வநாயகி, தி. (2018), பசன்ரன :நியூ பசஞ்சுைி புக் 

ஹவுஸ்.  

3. எகாம்பைம்,அ.& அைங்க பபான்னு சாமி.(1983). பதால்லியல் அகழ்வாய்வு பநறி 

முரறகள், பசன்ரன: வைாகினி பதிப்பகம். 

4. தைம்ைாஜ்,வஜ.(2017). பதால்லியல், சிவகாசி:படன்சி பப்ளிவகஷன்ஸ். 
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Course Code 

20UHIE51 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO

4 

PSO 

5 

PSO

6 

PSO 

7. a 

PSO

7.b 

CO1 H H M - - L M M L - 

CO2 H H M - - L M M L - 

CO3 H H M - - L M M L - 

CO4 H H M - - L M M L - 

CO5 H H M - - L M M L - 

 

 

 

 

                                                                                                                

       முரனவை.்மா.கீதா                                                                   முரனவை.்ம.வபபிைாணி                                                                           

      துரறத் தரலவை ்                                                       பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளைக்ள் 
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இளங்கலை வரைாறு 

            (2023 -24ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 
 

ஐே்தாம் பருவம்  

 

இே்திய பதாை்லியை் 

 

நேரங்கள் / வாரம்:   4 

துமறசார ்விருப்பப்பாடம் 1 தரமதிப்பு       :   4 

பாடக்குறியீடு 

20UHIE51N 

அகமதிப்ப

ப ண் 

25 

புறமதிப்பப

ண் 

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத்திட்டம் நிலறவுற்ற நிலையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:பதாை்லியலின் அடிப்பமட மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்மத 

 அங்கீகரிக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.்[K1]  
  
CO2:இே்திய பதாை்லியலின் தன்மம மற்றும் வரைாற்றின் மதிப்மப 

 பதாகுத்துமரக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

 

CO3:இே்திய பதாை்லியலின் பகாள்மககள் மற்றும் முமறகமள 

 அமடயாளம் காணும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

 

CO4:வரைாற்று ஆராய்சச்ியிை் இே்திய பதாை்லியலின் பங்மக 

 பகுப்பாய்வு பசய்யும் அறிவிமனப் பபற்றிருப்பர.் [K4]  

 

CO5: இே்திய பதாை்லியலின் பை்நவறு பரிமாணங்கமள மதிப்பிடும் 

 திறன் பபற்றிருப்பர.்[K5] 

 

அைகு I 

           பதாை்லியை்  – பபாருள் விளக்கம்– பதாை்லியை் நகாட்பாடுகள்  - நோக்கம் 

மற்றும் எை்மை – பதாை்லியலுக்கும் சமூக மற்றும் இயற்மக அறிவியலுக்கும் உள்ள 

பதாடரப்ு –  பதாை்லியலின் வமககள் – பதாை்லியலின் பயன்கள்.     

                                                                                                                                           (12மணிநேரங்கள்) 

அைகு II 

            இே்திய பதாை்லியலின் வரைாறு –  அபைக்சாண்டர ்கன்னிங்ஹாம் – 

இராபரட்்ப்ருஸ்பூட் –  நஜம்ஸ்பரக்ஸ் – ஜான் மாரஷ்ை்- சர ்மாரட்்டிமரவ்ீைர-் 
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பதன்னிே்திய பதாை்லியைாளரக்ள்:நக. வி. ராமன் -  இரா.ோகசாமி – விடுதமைக்கு 

பின் இே்திய பதாை்லியை்.                                                                                 (12 மணி நேரங்கள்) 

 

அைகு III 

வரைாற்றுக்கு முே்தியகாைம் மற்றும் வரைாற்றுக்காைம் - பதாை்லியை் – 

அகழாய்வு பணியாளரக்ள் -  பணிகள் – களஆய்வு  – நமற்பரப்பு களஆய்வு  – 

களஆய்வு இட நதரவ்ு முமறகள்  – அகழாய்வுஉபகரணங்கள்.       (12 மணிநேரங்கள்) 

 

அைகு IV 

           அகழ்வாய்வு பேறிமுமறகள்  – அகழ்வாய்வு வமககள் – பசவ்வகநதாண்டை் 

முமற – சவக்குழி அகழ்வாய்வு – குமக அகழ்வாய்வு  – வமைசட்ட அகழ்வாய்வு  – 

திறே்த அகற்றம் முமற – ோற்நகாண முமற  – ேீரினுள் அகழ்வாய்வு  – தற்நபாதய 

அகழ்வாய்வுகள்  – கீழடி  -  அழகன்குளம் – பகாே்தமக –பவம்பக்நகாடம்ட மற்றும் 

பபாருமே.                                                                                                              (12 மணிநேரங்கள்) 

 

அைகு V 

       காைகணிப்பு முமறகள் – நரடிநயா காரப்ன்முமற  – பதரந்மாலுமிபசன்ஸ் முமற – 

ஃப்நளாரின் முமற  - மரவளய காைகணிப்பு முமற – மகரே்ததூள் கணிப்புமுமற  – 

ஒலிஅதிரவ்ு காைகணிப்புமுமற  - ஆய்வுபதாகுப்பு எழுதுதை் மற்றும் பவளியிடுதை்   – 

அரும் பபாருள்கமள பராமரித்தை்.                                                          (12 மணிநேரங்கள்)  

 

களஆய்வு 

 

உலரபுத்தகம் 

பசை்வராஜ்,ச.(2018). பதாை்லியை் ஒரு அறிமுகம் ,பசன்மன: பகளரா பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. ஸ்படை்ைா, நஜ.(2016). பதாை்லியை், பசன்மன:மதிபப்ளிஷரஸ்். 

2. மநனான்மணி, தி. &பசை்வோயகி, தி. (2018), பதாை்லியை், பசன்மன :ேியூ 

பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்.  

3. எகாம்பரம்,அ.&அரங்கபபான்னுசாமி.(1983). பதாை்லியை் அகழ்வாய்வு 

பேறிமுமறகள், பசன்மன: நராகினிபதிப்பகம். 

4. தரம்ராஜ்,நஜ.(2017). பதாை்லியை், சிவகாசி:படன்சி பப்ளிநகஷன்ஸ். 

5. குருமூரத்்தி.சா. (2004), பதாை்பபாருள் ஆய்வும் தமிழர ்பண்பாடும், பசன்மன: 

பசன்மனப்பை்கமைக்கழகம் 
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Course Code 

20UHIE51N 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO

4 

PSO 

5 

PSO

6 

PSO 

7. a 

PSO

7.b 

CO 1 H H M - - L M M L - 

CO 2 H H M - - L M M L - 

CO 3 H H M - - L M M L - 

CO 4 H H M - - L M M L - 

CO 5 H H M - - L M M L - 

 

 

 

 

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                     முமனவர.்ம.நபபிராணி 

துலறத் தலைவர்                                                               பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளரக்ள் 
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 

 ஐந்தாம் பருவம்  

 

இந்தியச ்சுற்றுலொ 

 வநைங்கள் / வாைம்:    4 

 துரறசாை ்விருப்பப்  

பாடம் - 1 
 தை மதிப்பு       :   4 

 பாடக் குறியீடு 

 20UHIE52 

அக 

மதிப்பபண் 

25 

புற மதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

 CO1: சுற்றுலாவின் அடிப்பரட தன்ரமகள் மற்றும் அதன்    

          முக்கியத்துவத்ரதயும் நிரனவுபடுத்தும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K1]   

CO2: இந்தியச ்சுற்றுலாவின் பகாள்ரககள் மற்றும் நரடமுரறகரளக்     

            குறிப்பிடும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

 CO3: இந்திய பபாருளாதாைம் மற்றும் கலாசச்ாைத்ரத வமம்படுத்துவதில்    

            சுற்றுலாவின் பங்ரக அரடயாளம் காணும் ஆற்றல் பபற்றிருப்பை.் [K3] 

 CO4: இந்தியச ்சுற்றுலாவின் கருத்துக்கள், கூறுகள், நரடமுரற  

          பநறிகள் மற்றும் ஈைப்்புகள் பற்றி கண்டறியும் ஆற்றல் பபற்றிருப்பை.்  

            [K4] 

 CO5: இந்தியாவில் சுற்றுலாத் துரறயின் வளைச்ச்ிரய மதிப்பிடும் திறன்      

             பபற்றிருப்பை.் [K5] 

அலகு I 

              சுற்றுலா பற்றிய கருத்துகள் - சுற்றுலாவின் வைலாறு - சுற்றுலாவின் வரககள் - 

உள்நாடட்ுச ் சுற்றுலா - பன்னாடட்ுச ் சுற்றுலா - சுற்றுலாவின் பிைிவுகள் - சுற்றுலா 

வளைச்ச்ிக்கான காைணங்கள் - சுற்றுலாவின் தாக்கம்.                              (12 மணி நநரங்கள்)  

அலகு II 

சுற்றுலாவின் அடிப்பரடக் கூறுகள் - சுற்றுலாப் வபாக்குவைத்து வரககள்: 

சாரல, ையில், விமானம் மற்றும் நீைவ்ழி - தங்குமிடம்: வஹாட்டல்கள் மற்றும் 

பநடுஞ்சாரல விடுதிகள் – துரண விடுதிகள்.                                               (12 மணி நநரங்கள்) 
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அலகு III 

               இந்தியாவில் பயண நிறுவனம் – பயண முகவைின் பசயல்பாடுகள் – சுற்றுலா 

வழிகாட்டி - பயண ஆவணங்கள்: கடவுச ் சீடட்ு - விசா - சுற்றுலா நரடமுரறகள்: 

சுகாதாை நரடமுரற பநறிகள் - சுங்க நரடமுரற பநறிகள்.             (12 மணிநநரங்கள்) 

 அலகு IV 

        இந்தியாவில் சுற்றுலா: இந்தியாவில் சுற்றுலா வளைச்ச்ி - சாைப்ஜன்ட் குழு - 

சுற்றுலாத் துரற - ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுலா - இந்திய சுற்றுலா 

வளைச்ச்ிக் கழகம் - இந்தியாவில் கலாசச்ாை சுற்றுலா - இந்தியாவில் சுற்றுலாரவ 

வமம்படுத்துவதில் திருவிழாக்களின் பங்கு.                                 (12 மணிநநரங்கள்) 

அலகு V 

             தமிழ்நாடட்ு சுற்றுலா: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளைச்ச்ிக் கழகம் - 

மரலவாசஸ்தலங்கள்: உதகமண்டலம், பகாரடக்கானல் - அருவி: குற்றாலம் - 

கடற்கரைகள்: பசன்ரன, கன்னியாகுமைி - புனிதத் தளங்கள் - இைாவமஸ்வைம் - 

வவளாங்கன்னி - நாகூை.்            

கல்வி சுற்றுலா                                                                                                                 (12 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

              சாந்தகுமாைி,ஆை.்(2002), சுற்றுலா,பசன்ரன:சாந்தா பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. தைம்ைாஜ்,வஜ. (1998), சுற்றுலா, சிவகாசி:படன்சி பப்ளிவகஷன்ஸ். 

2. காந்திதாசன்,எம்.தியாகைஜன்&பஜ.சதாசிவம்,பி.(2004),சுற்றுலாவியல்,மதுரை: 

பாரவ பதிப்பகம். 

3. இைாமகிருஷ்ணன்,சீ.(2008),இந்திய மைபுச ் சுற்றுலா,பசன்ரன:பாரவ 

பதிப்பகம். 

Course Code 

20UHIE52 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2.  

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H H - - - M M - - 

CO2 H H H - - - M M - - 

CO3 H H H - - - M M - - 

CO4 H H H - - - M M - - 

CO5 H H H - - - M M - - 
      

 

முரனவை.்மா.கீதா                                                                                திருமதி.மு. மவகஸ்வைி                          

     துரறத் தரலவை ்                                                         பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 

ஐந்தாம் பருவம்  

 

இந்தியொவில் 

ஆெணக் கொப்பகம் 

வநைங்கள் / வாைம்:    4 

துரற சாை ்விருப்பப் 

பாடம் - 1 

தை மதிப்பு       :  4 

பொடக் குறியீடு 

20UHIE53 
அக மதிப்பபண் 

25 

புற மதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: வைலாறு எழுதுவதில் ஆவணப் பதிவவடுகளின் முக்கியத்துவத்திரன     

           கண்டுணரும் திறரனப் பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2: வைலாற்றில் ஆவணக்காப்பகத்தின் மதிப்பிரன  

           குறிப்பிடட்ுக்காடட்ும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3: ஆவணக் காப்பகத்தின் வைலாறு, வளைச்ச்ி மற்றும் அதரனப் பாதுகாத்தல்  

           வபான்றவற்ரற நிைண்யம் பசய்யும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K3] 

CO4: காலந்வதாைறும் ஆவணக் காப்பகத்தின் பணிகள் மற்றும் அதன் வசரவகரள   

           ஆைாயும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K4] 

CO5: அறிவு வமம்படுவதற்கு  ஆவணங்கள் ஒரு பபாக்கிஷ அரற என்பரத  

           மதிப்பிடும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K5] 

  அலகு I                                      

     ஆவணக் காப்பகங்கள்: பபாருள் மற்றும் எல்ரல - இந்தியாவில் முற்கால, 

இரடக்கால, மற்றும் நவீன காலஆவணக் காப்பகங்களின் வைலாறு.        

                                                                                                                                        (12 மணிநநரங்கள்) 

அலகு II                                 

           ஆவணக் காப்பகங்களிரன உருவாக்குதல்: ஆவணப் பதிவவடட்ு 

அலுவலகங்கரள நிறுவுதல் – ஆவணக் காப்பகங்கரள அரமத்தல் – ஆவணக் 

காப்பகங்களின் பணிகள்- ஆவணக் காப்பகங்களின் பயன்கள்.                                                            

                                                                                                                                      (12 மணிநநரங்கள்) 
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அலகு III                                 

           ஆவணக் காப்பகங்கரளப் பாதுகாத்தல்: சீைக்ுரலவுக்கான காைணிகள்- 

பாதுகாத்தல் முரறகள் மற்றும்  ஆவணக் காப்பகப் பபாருடக்ரள பழுது பாைத்்தல்  - 

வணக் காப்பகங்கரள பைாமைித்தலில் உள்ள இரடயூறுகள்.         (12 மணிநநரங்கள்) 

அலகு IV                                                    

       ஆவணக் காப்பகங்களின் நிைவ்ாகம்: இந்திய வைலாற்று பதிவவடட்ு ஆரணயம்- 

வதசிய ஆவணக் காப்பகம் - தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம் - பணிகள் - சட்டங்கள் 

மற்றும் ஒழுங்குபநறிகள்                                                                                   (12 மணிநநரங்கள்) 

 அலகு V 

       தனியாை ் ஆவணக் காப்பகங்கள்:  வநரு நிரனவு அருங்காட்சியகம்    ஆசியக் 

கழகம், வங்காளம் - வங்காளக் கழகம்- விஸ்வபாைதி - சிருங்வகைி மடம் - இந்திய -

வபாைத்்துகீசிய ஆவணக் காப்பகம், வகாவா - பமட்ைாஸ் வபைாயம் - பசண்பகனூை ்

ஆவணக் காப்பகம், பகாரடக்கானல்.                                             (12 மணிநநரங்கள்)                                                                     

உலர புத்தகம் 

              தைம்ைாஜ்,பஜ.(2014).ஆவணக் காப்பியல், சிவகாசி: படன்சி பதிப்பகம். 

 

Course Code 

20UHIE53 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H H L - L M L - - 

CO2 H H H L - L M L - - 

CO3 H H H L - L M L - - 

CO4 H H H - - - - - L - 

CO5 H H H L - L M L - - 
  

 

 

முரனவை.்மா.கீதா                                         முரனவை.்ைா.மாலதி 
  துரறத் தரலவை ்                                             பாடத்திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 

 

ஐந்தாம் பருவம்  

 

எம் எஸ் ஆபிஸ் 

அறிமுகம் 

வநைங்கள் / வாைம்:    2 

திறன் வமன்பாடட்ு பாடம்  - 2 தை மதிப்பு       :   2 

பொடக்குறியீடு 

20UHIS51 

அக மதிப்பபண் 

40 

புற மதிப்பபண் 

60 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1:  எம் எஸ் ஆபிஸின் அடிப்பரடத் தன்ரமகரள புைிந்து பகாள்வை.் [K1]  

CO2: ரமக்வைாசாப்ட் பசயல்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அதன்  

            முக்கியத்துவத்ரத கண்டு அறிவை.் [K2] 

CO3: எம் எஸ் ஆபிஸில் உள்ள கருவிகளின் பசயல்பாடுகரள  

            உயைக்ல்வியுடன் இரணக்கும் அறிவிரனப் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO4: எம் எஸ் ஆபிஸ் பயில்வதன் மூலம் கணினி அறிவு மற்றும் திறன்  

            வளைத்்துக் பகாள்வை.் [K3] 

CO5:  வசரவ நிறுவனங்களில் வவரலவாய்ப்பு பபறுவதற்கு எம் எஸ்    

            ஆபிஸின் பயன்பாட்டிரன ஆய்வு பசய்யும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K4] 

அலகு I 

எம்.எஸ்.வவைட்ு: எம்.எஸ்.வவைட்ு – அறிமுகம் – விண்வடாவிற்கான வவைட்ு – ஒரு 

வவைட்ு ஆவணத்ரத உருவாக்குதல் – ஆவணத்ரத வசமிப்பது – பக்க அரமவு – 

ஆவணத்ரத அசச்ிடுதல் – ஆவணத்ரத சைிபசய்தல்.                                     (6 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                                  

அலகு II 

ஆவணத்ரத வடிவரமத்தல்: தளவரமப்பு – தரலப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு – 

கிளிப் ஆைட்் – ஆவணத்தின் சீைரமப்பு – பத்தி வடிவரமத்தல் – அட்டவரண 

உருவாக்கம்.                                                                                                                       (6 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                                                      
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அலகு III 

எம் எஸ் எக்பசல்: எம் எஸ் எக்பசல் அறிமுகம் – பணித்தாள் மற்றும் 

பணிப்புத்தகம் – குறுக்கு வழி விரசகள் – விளக்கப் படங்களின் உருவாக்கம் – 

விளக்கப் படங்களின் வரககள்.                                                                         (6 மணிநநரங்கள்)                                                         

அலகு IV  

எக்பசல்லில் தைவுகரள இரணத்தல்: வைிரசகள் மற்றும் பநடுவைிரசகரள 

நீக்குதல் – தானாக உள்ளடீுகரள நிைப்புதல் – சிற்றரைரய நகபலடுத்தல் மற்றும் 

அழித்தல் – தளவரமப்ரப மாற்றுதல் – எக்பசல் தாரள அசச்ிடுதல். 

                                                                                                                          (6 மணிநநரங்கள்) 

அலகு V 

எம் எஸ் பவைப்ாயிண்ட்: அறிமுகம் – இரணத்தல்- விளக்கக் காட்சிரயத் 

தயாைித்தல் – விளக்கக் காட்சிரய உருவாக்குதல் – ஸ்ரலடுகரள நீக்குதல் – வவைட்ு 

ஆைட்், விளக்கப்படத்ரத இரணத்தல் – பவைப்ாய்ண்ட் காட்சிகள்.      (6 மணிவநைங்கள்)                                                                                                                              

உலர புத்தகங்கள்   

1. புவவனஸ்வைி,இ.வக. (2016): எம்.எஸ் வவைட்,்பசன்ரன: அநுைாகம் பதிப்பகம். 

2. பலனின்,ம. (2008): எளியதமிழில் எக்பசல்,பசன்ரன: சிக்ஸ்த் பசன்ஸ் 

பப்ளிவகஷன்ஸ். 

3. வீைநாதன்,இ.பஜ. (2000): எம்.எஸ்.பவைப்ாய்ண்ட்,வகாயம்புத்தூை:் பாலாஜி   

கணினி வரைகரலப் பயிலகம். 

Course Code 

20UHIS51 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO  

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H L L - H - - - - 

CO2 H H L L - H - - - - 

CO3 H H L L - H - - - - 

CO4 H H L L - H - - - - 

CO5 H H L L - H - - - - 
                  

 

 

  முரனவை.்மா.கீதா                                                                              முரனவை.்மா.கீதா                              

    துரறத் தரலவை ்                                                                  பாடத் திட்ட வடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 

ஐந்தாம் பருவம்  

 

அருங்கொட்சியகம் 

வநைங்கள் / வாைம்:    2 

திறன் வமன்பாடட்ு 

பாடம் - 3 

தை மதிப்பு       :   2 

பொடக் குறியீடு 

20UHIS52 

அக மதிப்பபண் 

40 

புற மதிப்பபண் 

60 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: வைலாற்றில் ஆய்வு வமற்பகாள்ள அருங்காட்சியகத்தின்       

          முக்கியத்துவத்திரன அரடயாளம் காண்பை.் [K1] 

CO2: இந்தியாவின்  அருங்காட்சியகப் பபாருடக்ரள ரகயாளுவது   

          மற்றும்காட்சிப்படுத்தும் திறரன பவளிப்படுத்துவை.் [K2] 

CO3: இந்தியாவின் பழம்பபாருடக்ரள பைாமைித்தல், வரகப்படுத்துதல்  

                       மற்றும் பாதுகாத்தல் பற்றி பதாகுக்கும் அறிரவ பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO4: இந்தியாவின்  அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் அதன்பணிகள் பற்றிய  

                       அறிவு மற்றும் திறரன வளைத்்துக் பகாள்வை.் [K3] 

CO5: அருங்காட்சியகத்தின் வைலாற்று மற்றும் கலாசச்ாை மதிப்பிரன  

                       ஆைாயும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K4] 

அலகு I 

               அருங்காட்சியகம் – பபாருள் – அருங்காட்சியம் ஒரு கலாசச்ாைப் பபாக்கிஷம் – 

நிரனவுச ் சின்னங்கள் பாதுகாப்பிற்கானச ் சட்டங்கள் – பதைிவு பசய்யப்பட்ட 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் – சாஞ்சி – அஜந்தா – அருங்காட்சியகப் பபாருடக்ளின் 

சீைவ்கட்டிற்கானக் காைணங்கள்.                                                                                 (6 மணிநநரங்கள்)                                                                                                                                        

 அலகு II 

  பைாமைிப்பு – பைாமைிக்கும் முரற – சீைப்டுத்தும் பபாதுவான முரறகள் – 

தனிப்பட்டப் பபாருடக்ளின் பைாமைிப்பு – மைவவரலப்பாடட்ுப் பபாருட்கள் – 

ஓவியங்கள் – உவலாகப் பபாருட்கள் – கற் பபாருடக்ள் – சுடுமண் பபாருட்கள் – 

பநசவுப்பபாருடக்ள் – தந்தம் மற்றும் எலும்புப் பபாருடக்ள்.                                                

                                                                                                                      (6 மணிநநரங்கள்) 
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அலகு III 

 அருங்காட்சியகக் கண்காட்சி - காட்சிப்படுத்தும் வரககள் – காட்சிப்பபட்டி – 

குறிப்புசச்ிடர்டகள் மற்றும் விளக்கப்படங்கள் – விளக்கு – நகரும் கண்காட்சி. 

                                                                                                                     (6 மணிநநரங்கள்)  

அலகு  IV 

 வட இந்திய அருங்காட்சியகங்கள் – வதசிய அருங்காட்சியகம், புது டில்லி – 

மதுைா அருங்காட்சியகம் – சாைநாத் அருங்காட்சியகம் – சாஞ்சி அருங்காட்சியகம் – 

கஜுைாவஹா அருங்காட்சியகம் – வாைணாசி அருங்காட்சியகம் – கிழக்கிந்திய 

அருங்காட்சியகங்கள் – இந்திய அருங்காட்சியகம், பகால்கத்தா – விக்வடாைியா 

நிரனவு அருங்காட்சியகம் – நாளந்தா அருங்காட்சியகம்.                     (6 மணிநநரங்கள்) 

அலகு  V 

 வமற்கிந்திய அருங்காட்சியகங்கள் – வவல்ஸ் இளவைசை ் அருங்காட்சியகம் – 

காலிவகா பநசவு அருங்காட்சியகம் – பதன்னிந்திய அருங்காட்சியகங்கள் – மாநில 

அைசு அருங்காட்சியகம், பசன்ரன – சாலை ் ஜங் அருங்காட்சியகம், ரஹதைாபாத் – 

அைசு அருங்காட்சியகம் – திருவனந்தபுைம் – தஞ்சாவூை ் கரலக் களஞ்சியம் – காந்தி 

அருங்காட்சியகம்.               

பயிற்சி திட்டம்                                                                                                                     (6 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

          அருங்காட்சியகம்: வைலாற்றுத்துரற பவளியீடு. 

Course 

Code 

20UHIS52 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

 7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H M - - - H H L - 

CO2 H H M - - - H H L - 

CO3 H H M L L - H H H H 

CO4 H H M - - - H H L - 

CO5 H H M - - - H H H M 
 

     

 

 முரனவை.்மா.கீதா                                                         முரனவை.்வி.நடச்த்திை பசல்வகுமாைி 

     துரறத் தரலவை ்                                            பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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நவ.வ.வன்னியப்வபருமாள் வபண்கள் கை்லூரி 
(விருதுநகர ்இந்து நாடாரக்ளுக்குப் பாத்தியப்படட்து) 

மதுலர காமராசர் பை்கலைக்கழகத்தின் கீழ் தன்னாட்சி உரிமம் வபற்றது 

(நதசிய தரமதிப்பீட்டுக் குழுவின் மறுமதிப்பீட்டிை் (மூன்றாம் சுற்று) ‘A’ அந்தஸ்து வபற்றது) 

விருதுநகர் – 626001 

 

இளங்கலல ெரலொறு 

 (2020 – 2021 ஆம் ஆண்டு முதை் நசரும் மாணவரக்ளுக்குரியது) 
 

ஐே்தாம் பருவம்  

ஆய்வுத் திட்ட 

வலரவு 

நேரம் வாரம் :0 

Extra Credit Course தரமதிப்பு : 2 

பாடக்குறியீடட்ுஎண் 

20UHIO5PR 

அகமதிப்பபண் 

100 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

இே்தப்பாடத்திட்டம்முடிே்தபிறகு, மாணவரக்ள் 

CO1 : ஆய்விரனத் பதாடரும் பசயல்முரறரயக் கற்றுக்பகாள்வை.் [K1] 

CO2 : ஆய்வுத் தகவல்கரள வசகைிப்பிற்கான அறிவிரன வளைத்்துக் பகாள்வை.் [K2] 

CO3 : ஆய்வுத் தகவல்கரள விளக்குவதில் பகுத்தாய்வுத் திறரனப் பபற்றிருப்பை.் [K3] 

CO4 : ஆய்வுத் திட்ட வரைவிரன எழுதும் கரலயில் அவைக்ளின் பாைர்வரய 

விைிவுபடுத்தி இருப்பை.் [K4] 

CO5 : பகுப்பாய்வு பசய்த கருத்துக்கரள பதாகுத்து வமலும் பைிந்துரைகரள வழங்கும் 

அறிரவப் பபற்றிருப்பை.் [K5] 

 

ஒவ்பவாரு மாணவியரும் தனித்தனியாக வைலாற்று  ஆய்விரன 

வமற்பகாள்ளலாம். அவைக்ள் தமிழ்ோட்டின் பகுதிக்குள் தமைப்புகமள நதரவ்ு 

பசய்யைாம். தங்கள் ஆய்வுக்கு வரைாற்று ஆராய்சச்ி முமறமயப் அவரக்ள் பின்பற்ற 

நவண்டும். ஆய்வுத்திட்டத்திை் அறிமுகம் மற்றும் சுருக்கம் உட்பட மூன்று 

அத்தியாயங்கள் இருக்க நவண்டும் மற்றும் அது 30 பக்கங்களுக்கு மிகாமை் இருக்க 

நவண்டும். ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்கமள நமற்நகாள் காட்ட, MLA மகநயட்டின் 

எட்டாவது பதிப்பிரனப் பின்பற்றப்பட நவண்டும். 

மாணவரக்ள் வரைாறு பதாடரப்ான குறிப்பிட்ட பகுதிகளிை் ஏநதனும் ஒரு 

திட்டத்மத ஆய்விற்கு நமற்பகாள்ளைாம். அவரக்ள் வதைந்்பதடுக்கும் தரலப்புகள் 

பின்வருபரவ பதாடரப்ுமடயதாக இருக்கலாம்: 

 காலங்கள் வதாறும் வரைாறு. 

 புத்தக மதிப்பீடு. 

 பபண்ணியை். 

 மனித உரிமமகள். 

 சுற்றுைா. 

 பபாது ேிரவ்ாகம். 
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 அரசு சாரா ேிறுவனங்கள். 

 ஒப்பீடட்ு ஆய்வு. 

 தனிேிகழ்வு ேிமரேிரை் ஆய்வு. 

 வாழும் ஆளுமமகளின் வாழ்க்மக வரைாறு. 

துமறகளுக்கிமடநயயான ஆய்விமனயும் ஊக்குவிக்கைாம். 

இவ்வாறு பபறப்பட்ட முதன்மம மற்றும் இரண்டாம் ேிமை தகவை்கள் 

அவரக்ளின் ஆய்வுக்காக பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட நவண்டும். மாணவரக்ள் 

நகள்வித்தாள்கமளத் தயாரித்து மற்ற ேிறுவனங்களிடமிருே்து அை்ைது 

பபாதுமக்களிடமிருே்து தகவை்கமள நசகரிக்கைாம். திட்டமானது, திட்டவமரவானது 

புறநிரல / திட்டக் குறிக்வகாள் / பைப்பு மற்றும் நோக்கம், தகவை்கமள 

வமகப்படுத்துதை், ஆைாய்சச்ி பநறி முரற வபான்றரவ அறிமுக அத்தியாயத்திை் 

இடம் பபற்றிருக்க வவண்டும். நிரறவுரையில் சுருக்கமான கண்டுபிடிப்புகள் அை்ைது 

பரிே்துமரகள் வழங்கப்பட நவண்டும். அரசு ஆமண / உள்ளூர ் பசய்தித்தாள் 

அறிக்ரக (NNPR) / மாதமிருமுரற அறிக்மக /புமகப்படங்கள் /வமரபடங்கள் / 

நகள்வித்தாள் நபான்ற முதன்மம ஆதாரங்கள் பின்னிமணப்பிை் இமணக்கப்பட 

நவண்டும். 

திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதை்கள்/ விதிமுலறகள்:  

 ஒவ்பவாரு மாணவியரும் தனித்தனியாக ஆய்விரன வமற்பகாள்ள வவண்டும் 

 ஒரு மாணவிக்கு ஒரு ஆசிரியர ்மடட்ும் பேறியாளராகச ்பசயை்பட நவண்டும். 

 திட்ட வரைவின் தரலப்பானது பாடத்திட்டத்திற்கு பதாடைப்ுரடயதாக் இருக்க 

வவண்டும். 

 திட்ட வமரவு முன்னுமர மற்றும் ஆய்வுசச்ுருக்கம் வசைந்்து மூன்று 

பதாகுதிகளாக அரமதல் நவண்டும். 

 ஆய்வுத்திட்ட வமரவு 20 முதை் 30 பக்கங்களுக்கு மிகாமை் தமிழ் எழுத்துரு 

லதாவில் எழுத்தின் அளவு 10 எனவும் வைிகளுக்கிரடவய 1.5 புள்ளி 

இரடபவளியிலும் அமமதை் நவண்டும். 

 MLA மகநயட்டின் எட்டாவது பதிப்பிரனப் பின்பற்றி அறிக்ரக தயாை ்பசய்தல் 

நவண்டும். 

 கணிப்பபாறி அசச்ு உருவாக்கத்திை் அமமே்த மூன்று ஆய்வுத் திட்டப் படிகள் 

நவம்பை ்மாதத்தில் சமரப்்பிக்கப்பட நவண்டும்.. 
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ஆய்வு திட்ட வலரவு மதிப்பீடு – அகமதிப்பீடு மட்டும். 

 

ஆய்வுத்திட்டப்பணி / அறிக்ரக   – 60 மதிப்பபண்கள்  

விளக்கக்காட்சி & வாய்பமாழித் நதரவ்ு  - 40 மதிப்பபண்கள் 

       . 

மதிப்வபண்கள் ஒதுக்கீடு 

மதிப்பீடட்ு முமற   மதிப்பபண்கள் 

அக மதிப்பீடு     

திட்டப்பணி / அறிக்மக : 60 

விளக்கக்காட்சி & வாய்பமாழித் நதரவ்ு : 40 

பமாத்தம்  : 100 

  

பாடக்குறியீடட்ுஎண் 

20UHIO5PR  
          PO1   PO2          PO3 PO4  PO5  PO6   PO7   

PSO 

1.a 

PSO 

1.b 

 

PSO 

  2.a 

PSO 

  3.a 

PSO 

 3.b 

PSO 

 4 

PSO 

  5 

PSO 

  6 

PSO 

 7.a 

PSO 

  7.a 

     CO1 H H H H H H M M   -   - 

     CO2 H H H H H H M M   -   - 

     CO3 H H H H H H M M   -   - 

     CO4 H H H H H H M M   -   - 

     CO5 H H H H H H M M   -   - 

                                  

முரனவை.்மா.கீதா                                                                     முரனவை.்மா.நபபிராணி                          

துமறத் தமைவர ்                                                                 பாடத்திட்ட வடிவமமப்பாளர ்
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இளங்கலல ெரலொறு 

                                                 (2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 

பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 
 

CO1: பதப்தான்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து சீன ஜப்பானிய வைலாற்ரற                                                            

            நிரனவு கூறும் அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: சீனா மற்றும் ஜப்பான் மீது நமற்கத்திய ஆதிக்கத்ரதயும் மற்றும்  

                           அதன் தாக்கத்ரத பதாகுத்துரைக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: நமற்கத்திய ோடுகள் மற்றும் தூரக் கிழக்கு ோடுகளுக்கிமடயிைான  

             உறவிமன அமடயாளம் கண்டறியும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO4: சீனா மற்றும் ஜப்பானிய ோடுகளின் அரசியை், சமூக, பபாருளாதார  

             ேிமைகமளப் பகுப்பாய்வு பசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5: சீன ஜப்பானிய வரைாற்றிை் குறிப்பிடத்தகுே்த ேிகழ்வுகமள மதிப்பீடு    

             பசய்யும் அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அைகு I 

      சீனாவிை் ஐநராப்பியரக்ள் பசை்வாக்கு - முதை் அபினிப் நபார ்- மதப்பிங் கைகம் - 

இரண்டாம் அபினிப் நபார ்– பசை்வாக்கு மண்டைங்கள் - திறே்த பவளிக் பகாள்மக – 

சீனாவிை்  சீரத்ிருத்த இயக்கங்கள் - பாக்ஸர ் கைகம்.                      

                                                                                                                                         (18 மணிவநைங்கள்) 

அைகு II 

நபரரசி நதாநவஜர ் சூசி - டாக்டர.்சன்-யாட்-பசன் - 1911ம் ஆண்டுப் புரட்சி - 

மஞ்சுக்களின் வீழ்சச்ி - குடியரசின் கீழ் சீனா - யுவான்-சி-காய் - சீனாவும் முதை் உைகப் 

நபாரும் - நம ோன்காம் ோள் இயக்கம்.                     (18 மணிநநரங்கள்) 

ஆறாம் பருவம்  

சீன மற்றும் ஜப்பொனிய 

ெரலொறு (கி.பி. 1840 -1950) 

நேரங்கள் / வாரம் :  6 

முதன்மமப் 

பாடம் 13  

தர மதிப்பு    :  5 

பாடக் குறியீடு               

  20UHIC61 

அக மதிப்பபண் 

25 
புற மதிப்பபண்  

75 
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அைகு III 

  நகாமிண்டாங் கட்சி - நகாமிண்டாங்குகளுக்கும் கம்யூனிஸ்டட்ுகளுக்கும் 

இமடயிைான நபாராட்டம் - ஷியாங்-காய்-நஷக் - சீனாவும் இரண்டாம் உைகப் நபாரும் 

- மக்கள் குடியரசு ேிறுவப்படை் - ஃபாரந்மாசாவிை் நதசிய அரசாங்கம் - மா-நச-துங்.                                                                                                                                             

                                                                                                                                        (18 மணி நநரங்கள்) 

அைகு IV 

   நஷாகநனட் - பமய்ஜி மீட்சி – முட்சி ஹிட்வடா - முதை் சீன - ஜப்பானியப் நபார ்– 

ஆங்கிநைய - ஜப்பானியக் கூட்டணி -  ரஷ்ய - ஜப்பானியப் நபார ் - ஜப்பானும் முதை் 

உைகப் நபாரும் - 21 அம்சக் நகாரிக்மககள்.                                                      (18 மணிநநரங்கள்)                                            

அைகு V 

    இரண்டாம் சீன-ஜப்பானியப் நபார ் – ஜப்பானும் இரண்டாம் உைகப் நபாரும் - 

ஜப்பான் சரணமடதை் - பபாருளாதார வளைச்ச்ி மற்றும் மீட்பு.           (18 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

   1.தியாகராஜன்,நஜ.  சீனா வைலாறு (1800 – 1900 வரை),  மதுமர: பாமவ   

    பதிப்பகம்.  

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. ஆைாைசுே்தரம், இர.(2002).சீனாவின் வைலாறு (1800 – 1900 வரை), 

பாண்டிசந்சரி: GRS பதிப்பகம்.  

2. ஆைாைசுே்தரம். இர. (2002).ஜப்பானிய வைலாறு (1800 – 2001 வரை), 

பாண்டிசந்சரி: GRS பதிப்பகம்.  

 

Course Code 

20UHIC61 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H M M L - H L L - - 

CO2 H M M L - H L L - - 

CO3 H M M L - H L L - - 

CO4 H M M L L H L L - - 

CO5 H M M L - H L L - - 
 

 

 

 

முரனவை.் மா.கீதா                        முரனவை.் ம.பவானி 

 துரறத் தரலவை ்                                                     பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலைவரைாறு 

(2020 -21ஆம்ஆண்டுமுதை்) 

 

ஆறாம் பருவம் 

ேவீன ஐநராப்பிய 

வரைாறு (கி .பி. 1789-1919) 

தாள் 2 

நேரங்கள்  /வாரம் : 6 

முதன்மமப் 

பாடம் 14 

 

தர மதிப்பு :  5 

பாடக்குறியீடு 

20UHIC62 

அக 

மதிப்பபண்  

25 

புற  

மதிப்பபண்  

75 

 
 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பாடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலையிை் மாணவரக்ள் 

 

CO1: பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் காை கட்டங்களின் வரைாற்று   

           ேிகழ்வுகள் மற்றும் அதன் தாக்கங்கமள ேிமனவு கூறும் ஆற்றை்  

             பபற்றிருப்பர.் [K1]   

 CO2: ஐநராப்பாவின் ஆதிக்கக் கூட்டணிகமளயும் அதன் விமளவுகமளயும்  

           சுட்டிக்காடட்ும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: ஐநராப்பிய மன்னரக்ள் மற்றும் தமைவரக்ளின் இராஜதே்திரம் பற்றிய  

                         அறிவிமன கட்டமமக்கும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO4: உைக வரைாற்மற மாற்றியமமத்தலிை் ஐநராப்பிய ோடுகளின்   

          பங்கிமன ஊகித்து அறியும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5: ஐநராப்பிய சக்திகளின் ஏகாதிபத்திய மனப்பான்மமமய  

           விளக்கியறியும் திறமமப் பபற்றிருப்பர.் [K5] 
 

அைகு I 

பிபரஞ்சுப்புரட்சி – காரணங்கள் – நபாக்கு - விமளவுகள் - பேப்நபாலியன் 

நபானபாரட்் – சீரத்ிருத்தங்கள் - பவளியுறவுக் பகாள்மக – கண்டத்திட்டம் - வியன்னா 

மாோடு – ஐநராப்பியக் கூட்டமமப்பு - புனித உடன்பாடு.           (15 மணி நேரங்கள்)   

 

அைகு II 

பமட்டரன்ிக் - 1830ம் வருட புரட்சி - 1848 ம் வருட புரட்சி - மூன்றாம் 

பேப்நபாலியன் - உள்ோடட்ுக் பகாள்மக - பவளிோடட்ுக் பகாள்மக - மூன்றாம் 

பிபரஞ்சுக் குடியரசு – மத்திய ஐநராப்பாவிை் ஏற்பட்ட புரட்சிகள் – ஹங்நகரியப் புரட்சி 

– நபாைே்துப் பிரிவிமன.                                                                                 (15 மணி நேரங்கள்)                   
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அைகு III 

இத்தாலிய இமணவு:  இரண்டாம் விக்டர ் இமானுநவை் – மாசினி – கவூர ் – 

கரிபாை்டி - பஜரம்ானிய இமணவு - சாை்வரின் – ஆட்நடாவான் பிஸ்மாரக்்கும் 

பஜரம்ானிய இமணவும் – பிஸ்மாரக்்கின் கீழ் பஜரம்ானியப் நபரரசு.    

                                                                                                   (15 மணி நேரங்கள்)                                                         

அைகு IV 

கிழக்கத்தியப் பிரசச்மன - கிநரக்க சுதே்திரப் நபார ்- கிருமியப் நபார ்- ரஷ்ய-

துருக்கியப் நபார ் – பமகமது அலியும் துருக்கியும் - இளே்துருக்கியர ் இயக்கம் - 

முதைாம் பாை்கன் நபார ்– இரண்டாம் பாை்கன் நபார.்                  (15 மணி நேரங்கள்) 
      

அைகு V 

முக்கூடட்ு உடன்படிக்மக – மூவர ்நேச உடன்படிக்மக – முதை் உைகப்நபார ் – 

காரணங்கள் - நபாரின் நபாக்கு – விமளவுகள் – 1917 ம் ஆண்டு ரஷ்யப் புரட்சி – பாரிசு 

அமமதி உடன்படிக்மக - அமமதி உடன்படிக்மககள்: பவரப்சய்ை்ஸ் உடன்படிக்மக – 

பிற ோடுகளுடனான உடன்படிக்மககள்.                                              (15 மணி நேரங்கள்)                              

வலரபடம் 

1. வியன்னா மாோடு 

2. மூன்றாம் பேப்நபாலியன் 

3. இத்தாலிய இமணவு 

4. பஜரம்ானிய இமணவு 

5. முதை் உைகப்நபார ்

 

உலர புத்தகம் 

 

நகாமதிோயகம்,பி.  மற்றும் அனுசுயா,ரா (2003). ஐநராப்பிய வரைாறு கி.பி 

1789 முதை் கி.பி 1914வலர), இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீ விோயகா பதிப்பகம்.  

. 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1.தியாகராஜன், நஜ. (2003). ஐநராப்பிய வரைாறு (கி.பி 1789 முதை் கி.பி 1914வலர),  

மதுமர:  பாமவ பதிப்பகம். 

2.தியாகராஜன், நஜ. (2003). பன்னாட்டு அரசியை் உறவுகள்,  மதுமர:  பாமவ 

பதிப்பகம். 

3.தரம்ராஜ்,நஜ.(2009), ஐநராப்பிய வரைாறு கி.பி 1789 முதை் கி.பி 1914வலர),  

சிவகாசி: படன்சி பதிப்பகம்      

4.திைகவதி பஜகதீசன்,.(1971),ஐநராப்பிய வரைாறு(கி.பி 1789 முதை் தற்காைம் 

வமர), பசன்மன: தமிழ்ோடு பாடநூை் ேிறுவனம். 

5.வாசுநதவராவ்,T.N.(1983), ஐநராப்பிய வரைாறு(1453 முதை்1815 வமர), பசன்மன: 

தமிழ்ோடு பாடநூை் ேிறுவனம். 
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Course 

Code 

20UHIC62 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO6 PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO 1 H M H M M H L M H H 

CO 2 H L M M M M L M H H 

CO 3 H M H M M H L H H H 

CO 4 H L H M M H L L H H 

CO 5 H M M M M M L L H H 

 

 

 

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                          முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி 
துலறத் தலைவர்                                                   பாடத் திட்டவடிவலமப்பாளர் 
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இளங்கலலெரலொறு 

(2020 - 21ஆம் ஆண்டு முதல்) 

ஆறாம் பருவம் 

அறிவியல் 

பதொழில்நுட்ப 

ெரலொறு 1453 

ஆண்டு முதல் 

நேரங்கள் / வாரம் : 6 

துரறசாை ்விருப்பப் 

பாடம் 2 

தர மதிப்பு     :  4 

பாடக்குறியீடு  

20UHIE61 

அக மதிப்பபண்  

25 
புற மதிப்பபண்  

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு 

பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: அறிவியல் பதாழில்நுட்பத்தின் வகாட்பாடுகள் மற்றும் பகாள்ரககரள 

      அரடயாளம் காணும் திறன் வபற்றிருப்பர். [K1] 

CO2: புகழ் பபற்ற விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அதன் 

      முக்கியத்துவம் பற்றி வதாகுத்துலரக்கும் திறன் வபற்றிருப்பர்.  [K2] 

CO3: அறிவியல் பதாழில்நுட்பத்தின் வளைச்ச்ி மற்றும் அதன் விரளவு பற்றி 

      கட்டரமக்கும் அறிவு வபற்றிருப்பர்.  [K3]  

CO4: மனித குலத்தின் நலனுக்கான அறிவியல் ஆைாய்சச்ியில் உலகின் 

       முன்நனற்றம் பற்றி ஊகித்து அறியும் புைலம வபற்றிருப்பர்.  [K4]  

CO5: நவீன சமுதாயத்தில் அறிவியல் பதாழில்நுட்பத்தின் தாக்கத்ரத  

     மதிப்பிடும் ஆற்றல் பபற்றிருப்பை.் [K4]  

அைகு I 

மறுமைரச்ச்ி மற்றும் நவீன அறிவியலின் பிறப்பு; (15ம் நூற்றாண்டிலிருந்து 17ம் 

நூற்றாண்டு வரை) - வானவியை்: நிக்வகாலஸ் வகாபர ் ேிக்கஸ் – வஜாஹன்னஸ் 

பகப்ளை ் – கலிலிவயா கலிலி - இயற்பியல்: ஐசக்ேியூட்டன் – மருத்துவ அறிவியல்: 

ஆண்ட்ைியாஸ் பவசாலியஸ் – வில்லியம் ஹாைவ்ி - வவதியியல்: ைாபைட்்பாயிை் - 

பதாழிை்நுட்பம்: திமசகாட்டி மற்றும் அசச்ுப்பபாறி கண்டுபிடிப்பு.                                                    

                                                                                                                      (18 மணிநநரங்கள்) 
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அைகு II  

புரட்சிக்காைம்: (18ம் நூற்றாண்டு) - வவதியியல்: வஜாசப் பிைீஸ்டல்ி - ஆன்டனி 

ைாவாய்சியர ்– இயற்ரக அறிவியல்: கவுண்ட்-டி பஃப்பன் – மருத்துவ அறிவியல்: ஜான் 

ஹண்டை ்– எடவ்ைட்் பஜன்னை ்– பதாழிை்நுட்பம்: பேசவுத் பதாழிலில் கண்டுபிடிப்புகள் 

– நீைாவி இயந்திைம்.                                                                                              (18 மணிநநரங்கள்)                                              

அைகு III 

அறிவியலின் பபாற்காைம்: (19 ஆம்நூற்றாண்டு) - இயற்பியல்: ரமக்வகல் 

ஃபாைவட – தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் - கணிதவியல்: வஜம்ஸ் கிளைக்் வமக்ஸ்பவல் - 

ஜான்டால்டன் – பமண்டல்ீவ் - உயிைியல்: லூயிஸ் பாயீஸ்டர ்– தகவை் பதாடைப்ு: தந்தி 

மற்றும் பதாரலவபசி.                                                                                                    (18 மணிநநரங்கள்)                      

அைகு IV 

   20ம் நூற்றாண்டிை் அறிவியை்: இயற்பியை்: ஆை்பரட்் ஐன்ஸ்டீன் மற்றும் சாரப்ுக் 

நகாட்பாடு – எக்ஸ் கதிர ் – நரடியம் - அணு குண்டு வரைாறு – கம்பியிை்ைா தகவை் 

பதாடரப்ு: மாரந்கானி – நரடார ்– பதாமைக் காட்சி – தகவை் பதாழிை்நுட்ப வரைாறு: 

இமணயம் – இ-பமயிை் – வரலத் வதடல் – விண்பவளி காைம் - உளவியல்: சிக்மண்ட் 

பிைாய்டு.                                                                                                                  (18 மணிநநரங்கள்)                           

அைகு V 

நவீன இந்தியாவில் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம்: விண்பவளி ஆைாய்சச்ி 

– அணு சக்தி ஆரணயம் – இே்திய விஞ்ஞானிகள்: வஜ.சி.வபாஸ் – ஸ்ரீனிவாச 

இைாமானுஜம் – சை.்சி.வி.இைாமன்- டாக்டை.்ஏ.பி.வஜ.அப்துல்கைாம் – சகுே்தைா நதவி 

(மனித கணினி).                                                                                   (18 மணிநநரங்கள்)

               

உலர புத்தகம் 

நகாமதிோயகம்,பி. (1999). அறிவியை் மற்றும் பதாழிை்நுட்ப வரைாறு,   

      இராஜபாமளயம்: ஸ்ரீவிோயகா பதிப்பகம். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. மவரநவை்,ோ. (1997). அறிவியை், பதாழிை்நுட்ப வரைாறு , மதுரை: ஆனந்தம் 

பதிப்பகம். 

2. தரம்ராஜ்,நஜ.(2012),அறிவியை் பதாழிை்நுட்ப வரைாறு (1453 – 2007), சிவகாசி: 

படன்சி பதிப்பகம்.  
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Course Code 

20UHIE61 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H - L M L M M - - - 

CO2 H - L M L M M - - - 

CO3 H - L M L M M - - - 

CO4 H - L M L M M - - - 

CO5 H - L M L M M - - - 

 

 

 

 

முமனவர.்மா. கீதா.                                                                                      திருமதி.மு.மநகஸ்வரி 

துரறத் தரலவை ்                                                              பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலலெரலொறு 

(2020 - 21ஆம் ஆண்டு முதல்) 

ஆறாம் பருவம்  

சுதந்திர 

இயக்கங்கள் 

வநைங்கள் / வாைம்  :    6 

துரறசாை ்விருப்பப் 

பாடம் 2 

தைமதிப்பு       :    4 

பொடக்குறியீடு 

20UHIE62 

அக 

மதிப்பபண் 

25 

புற மதிப்பபண் 

75 

 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

          CO1: உலக வைலாற்றில் சுதந்திை இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்ரத உணரும் 

                   திறரனப் பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2: சுதந்திை இயக்கம் மற்றும் வைலாற்றில் அதன் தாக்கம் பற்றிய    

          தத்துவக் கருத்துக்கரள வகாடிடட்ுக்காடட்ும் அறிரவப் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3: உலக வைலாற்றில் சுதந்திை இயக்கங்கள் எவ்வாறு பபைிய 

      மாற்றங்கரள பகாண்டு வருகின்றன என்று கண்டறியும் புலரமரய 

      பபற்றிருப்பை.் [K3]  

CO4: வைலாற்றில் சுதந்திை இயக்கதிற்கான காைணங்கள் மற்றும் 

         விரளவுகரளப் பகுப்பாய்வு பசய்யும் திறரனப் பபற்றிருப்பை.் [K4] 

CO5: உலகநாடுகளின் சுதந்திை சிந்தரனகரள மதிப்பீடு பசய்யும் திறன் 

         பபற்றிருப்பை.் [K5] 

அலகு I  

  சுதந்திைத்துவம் – பபாருள் – வரககள் – பாைம்பைிய சுதந்திைத்துவம் – நவீன 

சுதந்திைத்துவம் – சுதந்திைத்தின் அடிப்பரடக் கருத்துக்கள்: சுதந்திைம் – மனித 

உைிரமகள் – குடியைசு – ஜனநாயகம்.                                                                    (18 மணிநநரங்கள்) 

அலகு II  

எவதசச்திகாைத்தின் அைசியல் வகாட்பாடுகள் – இங்கிலாந்தில் 

எவதசச்திகாைத்தின் தன்ரம – பிைான்ஸில் எவதசச்திகாைத்தின் தன்ரம – 
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ஸ்பபயினில் எவதசச்திகாைத்தின் தன்ரம – வைவனவடகாைட்ஸ்் - தாமஸ்ஹாப்ஸ் – 

நியூட்டன் – வால்வடை ்- ரூவசா – சுதந்திை தத்துவம்.                                        (18 மணிநநரங்கள்) 

அலகு III 

புைட்சிகள் – இங்கிலாந்தின் மாண்புறு புைட்சி – பதாழில் புைட்சி – விவசாயப் 

புைட்சி - அபமைிக்க சுதந்திைப் வபாை ்– பிபைஞ்சுப் புைட்சி – ைஷ்யப் புைட்சி.                                             

                                                                                                  (18 மணிநநரங்கள்)                                                 

அலகு IV 

ஜனநாயகத்தின் ஆதிக்கம்- மகா பிைிட்டனில் ஜனநாயகத்தின் பைிணாம 

வளைச்ச்ி – பிைான்ஸில் ஜனநாயகம் – மத்திய ஐவைாப்பாவில் ஜனநாயகம் – அபமைிக்க 

ஐக்கிய நாடுகளில் ஜனநாயகம்.                       (18 மணிநநரங்கள்)                                                

அலகு V 

 ஆசியாவின் வசாசலிச ஜனநாயக முரறகள் – ஒருங்கரமக்கப்பட்ட இந்திய 

ஜனநாயகம் – இந்வதாவனசியாவில் வழி நடத்தும் ஜனநாயகம் – சீனாவின் மக்கள் 

ஜனநாயகம் – இலத்தீன் அபமைிக்கா மற்றும் ஆப்பிைிக்காவின் ஜனநாயக வசாதரன.                                                       

                                                                                                                                       (18 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

கிருஷ்ணமூைத்்தி,வி,எம்.(1972). உலக வைலாறு, பநய்யூை;் விஜயலட்சுமி 

      பப்ளிவகஷ்ன்ஸ். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. இைாஜய்யன்,ந.(1995).அபமைிக்க ஐக்கியநாடுகளின் வைலாறு, மதுரை: ைாஜ் 

பப்ளிவகசன். 

2. வகாமதிநாயகம்,பி. (1992). அைசியல் சிந்தரனகள், மதுரை: ரவரக 

பதிப்பகம். 

3. தியாகைாஜன்,  (2004). சீன ஜப்பானிய வைலாறு, மதுரை: பாரவ பதிப்பகம். 

 

Course Code 

20UHIE62 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H M H M M H L M H H 

CO2 H L M M M M L M H H 

CO3 H M H M M H L H H H 

CO4 H L H M M H L L H H 

CO5 H M M M M M L L H H 
 

 

முரனவை.்மா.கீதா                                                                    முரனவை.்ச.லலிதா 

துரறத் தரலவை ்                                                    பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 - 21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

ஆறாம் பருவம்  

 

இந்திய அரசியல் 

சிந்தலனகள் 

வநைங்கள் / வாைம் :    6 

துரறசாை ்விருப்பப் 

பாடம் 2 

 தை மதிப்பு   :     4 

பாடக் குறியீடு 

20UHIE63 

அக மதிப்பபண் 

25 
புற மதிப்பபண் 

75 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

 பாடத்திட்டம் நிரறவுற்ற நிரலயில் மாணவைக்ள் 

  CO1: நவீன அைசியல் சிந்தரனயின் அடிப்பரடக் கருத்துகரள நிரனவு   

              கூறும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K1]  

  CO2: காலந்வதாறும் உள்ள அைசியல் கருத்துக்கரள சுட்டிக்காடட்ும்   

             புலரம பபற்றிருப்பை.் [K2] 

          CO3: அைசியல் சிந்தரனயாளைக்ளின் கருத்துகரள பதாடைப்ுபடுத்தும்  

                    திறன் பபற்றிருப்பை.் [K3] 

   CO4: அைசியல் வகாட்பாடுகளின் முக்கியத்துவத்ரத ஆைாயும் திறன்   

                பபற்றிருப்பை.் [K4] 

   CO5: இந்திய அைசியலில் நவீன அைசியல் சிந்தரனயின் தாக்கத்ரத  

               விளக்கும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K4] 

அலகு I 

வைலாற்றுப் பின்னணி: புத்த தைம்ம் - மனு தைம்ம் - பகௌடில்யைின் 

இைாஜதந்திைம் - நவீன இந்திய வதசியவாதம்: இைாஜாைாம் வமாகன் ைாய் - மகாவதவ் 

வகாவிந்த ைானவட - வகாபால கிருஷ்ண வகாகவல.                                          (18 மணிநநரங்கள்)                                                                                 

அலகு II 

         தீவிைவாதம்: பாலகங்காதை திலகை ் - அைவிந்த வகாஷ் - சுபாஷ் 

சந்திைவபாஸ் – பகத்சிங் - பகுத்தறிவுவாதம்: ஈ.பவ.இைாமசாமி.     (18 மணிநநரங்கள்)                                                      

அலகு III 

           சமயங்களில் அைசியல் கருத்துக்கள்: சுவாமி தயானந்த சைஸ்வதி - சுவாமி 

விவவகானந்தை ்– முகமது இக்பால் – முகம்மது அலி ஜின்னா.    

                                                                                                                          (18 மணிநநரங்கள்) 
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அலகு IV 

 

காந்திய சிந்தரன: சுயைாஜ்யம் – சத்தியாகிைகம் – சைவ்வாதயம் - அகிம்ரச - 

அைசு வநைடி வழிகாடட்ு பநறிமுரறயில் காந்தியக் பகாள்ரககள்.                  

                                                                                                                          (18 மணிநநரங்கள்) 

அலகு V 

  சமகால கருத்துக்கள்: சமூக நீதி: அம்வபத்கை ் - இந்துத்துவம்: வீைசவாைக்்கை ்– 

மதசச்ாைப்ின்ரம: ஜவஹைல்ால் வநரு – சமூகத்துவம்: வலாகியா – ஜனநாயக 

சமூகதுவம்: க.காமைாஜ் 

                                                                                                                        (18 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

1. தைம்ைாஜ், வஜ. (2011). தற்கால அைசியல் சிந்தரன, சிவகாசி: படன்சி   

 பப்ளிவகஷன்ஸ். 

குறிப்பு புத்தகங்கள்   

1. வகாமதிநாயகம், பி. (1998). இந்திய அைசியல் முரறயரமப்பு, மதுரை:      

 ரவரக பதிப்பகம்.  

2. பசல்லப்பா.(1964). அைசியலுக்கு ஒரு அறிமுகம், தமிழ்நாடு: தமிழ்  

 பவளியீடட்ுக் கழகம். 

3. சைம்ா, இைாம் சைண். (1989). பழங்கால இந்தியாவில் அைசியல் பகாள்ரககள்,   

 நிரலயங்கள்- சில வதாற்றங்கள், பமட்ைாஸ்: நியூ பசஞ்சுைி புக் ஹவுஸ்.  

 

 

Course Code 

20UHIE63 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H L - - L M H H H 

CO2 H H L - - L M H H H 

CO3 H H L - - L M H H H 

CO4 H H L - - L M H H H 

CO5 H H L - - L M H H H 
 

 

 

முரனவை.்மா.கீதா                                                                               முரனவை.்மா.கீதா    

துரறத் தரலவை ்                                                              பாடத் திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 - 21ஆம்ஆண்டு முதல்) 

ஆறாம் பருவம் 

பஞ்சொயத்து ரொஜ் 

வநைங்கள் / வாைம் :  6 

துரறசாை ்விருப்பப்  

பாடம் 3 

தைமதிப்பு      :  4 

பாடக் குறியீடு 

20UHIE64 

அக  

மதிப்பபண் 

25 

புற 

மதிப்பபண் 

75 
  

கற்றல் பெளிப்பொடு: 

பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

         CO1: உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வளரச்ச்ி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்மத       

                        ேிமனவுகூறும் அறிவு பபற்றிருப்பர.் [K1] 

         CO2: கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் அமமப்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகமள  

                        பற்றி விளக்கும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K2]  

         CO3: பஞ்சாயத்து ேிறுவனம் அதிகாரப் பரவலின் வழி ேிமையாக உள்ளது  

                        என்பமத அமடயாளம் காணும் திறமன பபற்றிருப்பர.் [K3] 

         CO4: இன்மறய அரசியை் சூழலிை் பஞ்சாயத்து ராஜ்ஜியத்தின் பங்மக  

                           பகுத்தாய்வு பசய்யும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K4] 

           CO5:  ஆய்வுத ்திறமனப் பயன்படுத்தி பஞ்சாயத்து ைாஜ் நிைவ்ாக முரற பற்றி கருத்து 

                          விளக்கம் தரும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அலகு I 

ஸ்தை சுயாட்சி - ஓர ் அறிமுகம் – இே்தியாவிை் பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்தின் 

பரிணாம வளரச்ச்ி - பிரிட்டிஷ் காைனித்துவ அரசாங்கத்தின் பங்கு – ரிப்பன் பிரபுவின் 

பங்களிப்பு – காே்தியக் பகாள்மககள் – பூமிதான இயக்கம்.        (19 மணி நநரங்கள்)                                                                                                                                                                                              

அலகு II  

       சுதந்திைத்திற்கு பிந்ரதய ஸ்தை சுயாட்சி – பஞ்சாயத்து ைாஜ் பற்றிய 243வது விதி - 

பை்வே்த்ராய் நமத்தா குழு – அநசாக் நமத்தா குழு – 73வது அரசியைமமப்பு 

திருத்தசச்ட்டம் - 74வது அரசியைமமப்பு திருத்தச ்சட்டம்.            (19 மணி நநரங்கள்)                                       

அலகு III 

     தமிழ் ோட்டிை் பஞ்சாயத்து ராஜ்ய முமற – 1687 முதை் 1920  வமரயிலான 

வளரச்ச்ி - 1920 முதை் 1947 வமரயிைான வளரச்ச்ி -  1947 முதை் 2001 வமரயிைான 

வளரச்ச்ி –  காமராஜர ்காைத்திை் ஈரடுக்கு முமற – எம்.ஜி இராமசச்ே்திரன் ஆட்சிக் 

காைத்திை் நேரடித் நதரத்ை்.                                                                         (19 மணி நநரங்கள்)                                                                                                              
             

அலகு IV 

கிராம பஞ்சாயத்து முமற:  கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் - பஞ்சாயத்து சமிதிகள் - 

ஜிை்ைா பரிஷத் - ேகர ் புற உள்ளாட்சி – ேகராட்சி முமற: ேகராட்சிகள் - 

மாேகராட்சிகள் – நதரத்ை் முமற – பணிகள் - உள்ளாட்சி ேிறுவனங்களிை் மக்களின் 

பங்கு.                                                                                                                             (18 மணி நநரங்கள்)      
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அலகு V 

ஆய்வுத் திட்ட வரைவு                                   (15 மணி நநரங்கள்) 
 

ஆய்வுத்திட்ட வரைவு 15 முதல் 20 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் அரமதல் வவண்டும். 

ஆய்வுத்திட்ட வரைவிரன யுனிவகாட் எழுத்துருவில் 1.5 இரடபவளியில் கணினியில் 

அசச்ுருவாக்கம் பசய்து அளித்தல் வவண்டும் ஒரு ஆய்வுத்திட்டத்மத அதிகபடச்ம் 

இரண்டு மாணவியா ்நமற்பகாள்ளைாம். 

 உலர புத்தகம் 

        1. தைம்ைாஜ், வஜ., (2009).பஞ்சாயத்து ராஜ், சிவகாசி: படன்சி பப்ளிநகஷன்ஸ். 

 குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. ஞானப்பிரகாசம்,சி., தமிழக உள்ளாட்சி ேிைவ்ாகம், மதுமர: காமராஜர ்

பை்கமைக்கழகம். 

2. தரம்ராஜ், நஜ.,(2014). சமகாை இே்திய வரைாறு, சிவகாசி: படன்சி பதிப்பகம் 

 

Course 

Code 

20UHIE64 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO6 PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO 1 H H M L L M M H L L 

CO 2 H H M L L M M H L L 

CO 3 H H M L L M M H L L 

CO 4 H H M L L M M H L L 

CO 5 H H M H H M M H H H 

 

 முமனவர.்ம.கீதா                 முமனவர.்ே.அனிதா 

துலறத் தலலெர்                                 பொடத் திட்டெடிெலமப்பொளர் 
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      இளங்கலை வரைாறு 

        (2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதல்) 

ஆறாம் பருவம் 

வபண்ணியை் 

 

நேரங்கள் / வாரம் : 6 

துரறசாை ்விருப்பப்  

பாடம் 3 

தர மதிப்பு :  4 

பாடக் குறியீடு 

20UHIE65 
 

 

அக 

மதிப்பபண்  

25 

புற  

மதிப்பபண் 

75 

 

கற்றை் வவளிப்பாடு: 

பாடத்திட்டத்லத நிலறவுற்ற நிலையிை் மாணவரக்ள் 

CO1: தற்நபாமதய சூழலில் பபண் கை்வியின் முக்கியத்துவத்மத   

                          ேிமனவுகூறும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: மகளிை ் நமம்பாட்டில் வரைாற்று பின்னணிமய விளக்கும் 

           அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: பபண்ணியம் மற்றும் பபண் கை்வி பற்றிய கருத்துக்கரள  

           அரடயாளம் காணும் அறிரவப் பபற்றிருப்பர.்[K3] 

CO4: பபண்கள் நமம்பாட்டிற்குைிய திட்டங்கள்  பற்றிய கருத்மத  

            கவனத்திை் பகாள்ளும் அறிமவ பபற்றிருப்பர.் [K4] 

CO5: ஆய்வுத ்திறமனப் பயன்படுத்தி பபண்களின் நிரல மற்றும் பாலின     

                          சமத்துவம்  பற்றி கருத்து விளக்கம் தரும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

 

அைகு I 

முன்னுமர: பபண் கை்வியின் நோக்கம் மற்றும் குறிக்வகாள் – பபண் கை்வியின் 

முக்கியத்துவம் – பபண்ணியத்தின் வரைாறு – இைக்குகள்- பபண்ணியத்தின் 

வமககள் - சுதே்திர பபண்ணியம் - மாரக்்சிச பபண்ணியம் – தீவிரவாத பபண்ணியம்.              

                                                                                                                                (18 மணி நநரங்கள்)                                                                                                                                                            

அைகு II 

இந்திய பபண்களின் ேிமை: நவத காைத்திை் பபண்கள் - சங்ககாைம் மற்றும் 

முஸ்லீம்கள் காைம் - சுதே்திர நபாராட்டத்திை் பபண்களின் பங்கு - ேவீன காைம் - 

பிந்ரதய ேவீன காைம் – பபண்ணின நமம்பாடு - இே்தியாவில் ஆற்றல் சாை ்பபண்கள் 

- இே்திரா காே்தி - அன்மன பதரசா - அருந்ததி ைாய் - இே்திரா நூயி.                                                             

                                                                                                                                (19 மணி நநரங்கள்)   

அைகு III  

சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் தமைமமத்துவம் – பஞ்சாயத்து ராஜ் - 

அரசியலிை் பபண்களின் பங்கு மற்றும் பங்வகற்பு – அரசு சாரா அமமப்புகள் மற்றும் 

பபண்கள் முன்நனற்றம் - மகளிர ்நலனுக்கான அரசின் திட்டங்கள்: பபண்களுக்கான 



Curriculum for B.A History (T.M) 

                                                                                        150                      17th Academic Council Meeting 31.01.2023               
 

 
 

மத்திய அரசின் சமூக ேைத்  திட்டங்கள் – நதசிய முன்நனாக்கு திட்டம் - நதசிய 

மகளிர ் நமம்பாடட்ு திட்டம் (2001) - மாேிை அைசின் பபண்களுக்கான சமூக ேைத ்

திட்டங்கள்.                                                                                                        (19 மணி நநரங்கள்) 

அைகு IV 

பபண்களுக்கு எதிரான வன்முமற: கருக்பகாமை - குடும்ப வன்முமற – 

பணிபுைியும் இடங்களில் எதிைப்காள்ளும் சவால்கள் - பாலியை் வன்முமற – மகளிர ்

சட்டங்கள்: இே்திய அரசியைமமப்பு பாதுகாப்பு விதிகள் - பபண்கள் மற்றும் 

குழந்ரதகள் கடத்தல் தடுப்புச ்சட்டம் (1956) (SITA) -  வரதடச்மண தடுப்புச ்சட்டம் 1961 

- பபண்கள் ஆபாச சித்தரிப்பு  தமடச ்சட்டம் 1986 – குடும்ப வன்முமறச ்தமட சட்டம் 

2005.                                                                                                                        (19 மணி நநரங்கள்)                                            

அலகு V 

ஆய்வுத் திட்ட வரைவு                                     (15 மணி நநரங்கள்) 
 

ஆய்வுத்திட்ட வரைவு 15 முதல் 20 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் அரமதல் வவண்டும். 

ஆய்வுத்திட்ட வரைவிரன யுனிவகாட் எழுத்துருவில் 1.5 இரடபவளியில் 

கணினியில் அசச்ுருவாக்கம் பசய்து அளித்தல் வவண்டும்.   

ஒரு ஆய்வுத்திட்டத்மத அதிகபட்சம் இரண்டு மாணவியா ்நமற்பகாள்ளைாம். 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

உலர புத்தகம் 

   முத்து சிதம்பைம்,ச. (2017), பபண்ணியம் வதாற்றமும் வளைச்ச்ியும், பசன்ரன: 

நியூபசஞ்சுைி புக் ஹவுஸ். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. தியாகராஜன் & காே்திதாசன் பபண்ணியல், பசன்மன : உைகதமிழ்ஆராய்சச்ி 

ேிறுவனம். 

2. பிநரமா.இரா.(1994),பபண்ணியம், பசன்மன: உைகதமிழ்ஆராய்சச்ி ேிறுவனம். 

3. தரம்ராஜ்,நஜ,(2012),பபண்ணியம், சிவகாசி: படன்சி பப்ளிக்நகஷன்ஸ். 

Course 

Code 

20UHIE65 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO6 PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO 1 H H L L L L L M H H 

CO 2 H H L L L L L M H H 

CO 3 H H L L L L L M H H 

CO 4 H H L L L L L M H H 

CO 5 H H L H H L L M H H 
 

முமனவர.்மா.கீதா                                                முரனவை.்ம.வபபிைாணி 

துலறத் தலலெர்                              பொடத் திட்டெடிெலமப்பொளர் 
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      இளங்கலல ெரலொறு 

     (2020 -21ஆம் ஆண்டு முதல்) 

கற்றல் பெளிப்பொடு: 

பொடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 
 

 CO1: ஊரக வளரச்ச்ியின் வரைாறு மற்றும் முக்கியத்துவத்மத அமடயாளம் காணும்     

           அறிவு பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: ஊரகப்பகுதிகளின் திட்ட உத்திகள் மற்றும் பிரசச்மனகமள நகாடிடட்ுக்காடட்ும்  

              திறன் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3: ஊரக வளரச்ச்ியின் முக்கியத்துவத்திரன கண்டறியும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K3] 

CO4: இே்திய அரசாங்கத்திற்கும் ஊரகங்களுக்கும் இமடநயயான உறமவ பகுத்தாய்வு  

         பசய்யும் புைமம பபற்றிருப்பர.் [K4] 

       CO5: ஆய்வுத ்திறமனப் பயன்படுத்தி இே்தியாவில்  ஊரக வளரச்ச்ி பற்றி கருத்து  

   விளக்கம் தரும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K5] 

அைகு I 
 ஊரக வளரச்ச்ி பற்றிய கருத்துக்கள் - இந்தியாவில் ஊரகங்களின் வளரச்ச்ிக்கான 

அணுகுமுமற: காே்திய அணுகுமுமற – அதிகாைப் பரவை்  திட்டமிடை் அணுகுமுமற – ஊரக 

சுகாதாரம்: ஊரகங்களிை் சுகாதார நசமவ  -  ஆரம்ப சுகாதார ேிமையம் – தாய் நசய் ேைம் - 

நதசிய ஊரக சுகாதாரக் பகாள்மக.                                                                             (19 மணி நநரங்கள்) 

அைகு II 

 ஊரக வீடட்ு வாரியத் திட்டம்: இே்திராகாே்தி ேிமனவு குடியிருப்புத் திட்டம் - சமாக்கிர 

ஆவாஸ் நயாஜனா - கிராமப்புற வீடட்ு வசதி திட்டத்திை் புதுமமயான முமறகள் மற்றும் 

வாழ்விட நமம்பாடட்ுக்கான திட்டம் – பிரதம மே்திரி ஆவாஸ் நயாஜனா – தமிழ்ோடு 

முதைமமசச்ர ்பசுமமக் குடியிருப்புத் திட்டம்.                                              (18 மணி நநரங்கள்)                                                                                                     

அைகு III 

 ஒருங்கிமணே்த ஊரக வளரச்ச்ித ்திட்டங்கள் – சமூக வமம்பாடட்ுத் திட்டம் – பஞ்ச 

நிவாைணப்பகுதி திட்டம் (DPAP) – சிறுவிவசாயிகளின் முன்வனற்ற முகரம (SFDA)  – 

கிைாமப்புற இரளஞைக்ளுக்கான சுயவவரலவாய்ப்புப் பயிற்சி (TRYSEM) – வதசிய 

ஊைக  வவரலவாய்ப்புத் திட்டம் (NREP).                                                        (19 மணி நநரங்கள்)

         

அைகு IV 

 பகுதி வளரச்ச்ி திட்டம்: வதசிய வவளாண் வளைச்ச்ித்திட்டம் (NADP) – வதசிய ஊைக 

குடிநீைத்் திட்டம் (NRDWP) - மானாவாைிப் பகுதி வமம்பாடட்ுத் திட்டம் (CADP) – வறட்சிப் 

ஆறாம் பருவம்  

 

இந்தியொவில் ஊரக  ெளரச்ச்ி 

 

வநைங்கள்/ வாைம் : 6 

துரறசாை ்

விருப்பப்பாடம் 3 

தைமதிப்பு :  4 

பாடக் குறியீடு 

20UHIE66 

அக 

மதிப்பபண் 
25 

புற 

மதிப்பபண் 
75 
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பகுதி வமம்பாடட்ுத் திட்டம் (DDP) – ஒருங்கிமணே்த பழங்குடியினர ் நமம்பாடட்ு 

ேிறுவனம்.                                              (19 மணி நநரங்கள்) 

                                                             

அலகு V 

      ஆய்வுத் திட்ட வரைவு                                   (15 மணி நநரங்கள்)      
 

ஆய்வுத்திட்ட வரைவு 15 முதல் 20 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் அரமதல் வவண்டும். 

ஆய்வுத்திட்ட வரைவிரன யுனிவகாட் எழுத்துருவில் 1.5 இரடபவளியில் கணினியில் 

அசச்ுருவாக்கம் பசய்து அளித்தல் வவண்டும்.   ஒரு ஆய்வுத்திட்டத்மத அதிகபடச்ம் 

இரண்டு மாணவியா ்நமற்பகாள்ளைாம். 

                                                                                                                             

உலர புத்தகம் 

        1. தைம்ைாஜ், வஜ., (2009).பஞ்சாயத்து ராஜ், சிவகாசி: படன்சி பதிப்பகம். 

 

 குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. ஞானப்பிரகாசம்,சி., தமிழக உள்ளாட்சி நிைவ்ாகம், மதுமர: காமராஜர ்பை்கமைக் 

கழகம். 

2. தரம்ராஜ், நஜ.,(2014). சமகால இந்திய வைலாறு, சிவகாசி: படன்சி பதிப்பகம் 

 

Course 

Code 

20UHIE66 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO6 PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO 1 H H M L L M M H L L 

CO 2 H H M L L M M H L L 

CO 3 H H M L L M M H L L 

CO 4 H H M L L M M H L L 

CO 5 H H M H H M M H L L 

 
 

முமனவர.்மா.கீதா           முமனவர.்ே.அனிதா   

துலறத் தலலெர்                                        பொடத்திட்ட ெடிெலமப்பொளர்      
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இளங்கலல ெரலொறு 

     (2020 -21ஆம் ஆண்டு முதல்) 

 

 

ஆறாம் பருவம்  

 

இந்தியக் 

கட்டிடக்கலல 

வநைங்கள் / வாைம்  :  2 

திறன் வமன்பாடட்ுப்  

பாடம்  4 
தைமதிப்பு       :   2 

பாடக்குறியீடு 

20UHIS61 

அக மதிப்பபண் 

40 
புற மதிப்பபண் 

60 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

பொடத்திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: இந்தியக் கட்டிடக்கரலயின் பபாருள் மற்றும் வளைச்ச்ிரய  

            அங்கீகைிக்கும் அறிரவப் பபற்றிருப்பை.் [K1] 

CO2: பல்வவறு வரகயான கட்டிடக்கரலப்பாணியின் திட்டம் மற்றும் 

                  வடிவரமப்ரபக் வகாடிடட்ுக் காடட்ும் திறன் பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO3: சமயம் மற்றும் சமயம் சாைா கட்டிடங்களின் தன்ரமகரளத் 

                  பதாகுத்துரைக்கும் புலரம பபற்றிருப்பை.் [K2] 

CO4: இந்தியக் கட்டிடக்கரலயில் மதங்களின் தாக்கத்ரத அரடயாளம் 

                  கண்டு பகாள்வை.் [K3] 

CO5: இந்தியக் கட்டிடக்கரலயின் அழகு மற்றும் கலாசச்ாை மதிப்பிரன   

        ஆைாயும் திறரம பபற்றிருப்பை.் [K4] 

அலகு I 

கட்டிடக்கரல – பபாருள் விளக்கம் – புத்த கட்டிடக் கரலப்பாணி – ஸ்தூபிகள் – 

ரசத்தியங்கள் – விகாைங்கள் – சாஞ்சிஸ்தூபி – அஜந்தா குரகக் வகாயிலின் 

ரசத்தியங்கள் மற்றும் விகாைங்கள்.                                                                        (6 மணிநநரங்கள்)                    

 

அலகு II 

 இந்து கட்டிடக் கரலப்பாணி: நாகை கரலப்பாணி: சிறப்புத்தன்ரமகள் - 

சூைியவகாவில், பகானாைக்் – வவசை கரலப்பாணி: சிறப்புத்தன்ரமகள் – லட்கான் 

வகாவில் மற்றும் துைக்்ரக வகாவில், அய்வகால் – திைாவிட கரலப்பாணி: 
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சிறப்புத்தன்ரமகள் - தமிழக வகாவில் கட்டிடக்கரலகள் - மாமல்லபுைம் கடற்கரைக் 

வகாவில்கள் – பிைகதீஸ்வைை ்வகாவில், தஞ்சாவூை.்                                        

                                                                                                                                          (6 மணிநநரங்கள்)                     

 

அலகு III 

படல்லி சுல்தானியக் கட்டிடக் கரலப்பாணி: இந்து இஸ்லாமியக் கட்டிடக் 

கரலப்பாணி: சிறப்புத்தன்ரமகள் –ஆதிக்க கரலப்பாணி – அடிரம வம்சம் – கில்ஜி 

வம்சம் – துக்ளக் வம்சம் மாகாண கரலப்பாணி – தக்காணக் கட்டிடக் கரலப்பாணி.                                                    

                                                                                                                             (6 மணிநநரங்கள்)                         

அலகு IV 

 முகலாய கட்டிடக் கரலப்பாணி: சிறப்புத்தன்ரமகள் – ஹுமாயூன் கல்லரற – 

பவதபூைச்ிக்ைி – ஆக்ைா வகாடர்ட – தாஜ்மஹால் – பசங்வகாடர்ட.  

                                                                                                                 (6 மணிநநரங்கள்)                                  

அலகு V 

வமற்கத்தியக் கட்டிடக் கரலப்பாணி: சிறப்புத்தன்ரமகள் – 

வபாைச்ச்ுக்கீசியைக்ள் கட்டிடக் கரலப்பாணி – பிைிட்டிஷ் கட்டிடக் கரலப்பாணி – 

விக்வடாைியா நிரனவு மண்டபம், பகால்கத்தா – இைாஷ்டிைபதிபவன், புது படல்லி.                   

                                                                                                                           (6 மணிநநரங்கள்)             

கல்விசச்ுற்றுலொ:  

மாணவியைக்ள் வைலாற்று நிரனவுச ்சின்னங்கரளப் பாைர்வயிடட்ு ஒரு 

ஆய்வுக்கடட்ுரைரய சமைப்்பிக்க வவண்டும். 

 

உலர புத்தகம் 

தைம்ைாஜ், வஜ. (2011). இந்தியக் கட்டிடக்கரல, சிவகாசி: படன்சி 

பப்ளிவகஷன்ஸ். 

 

குறிப்புப்புத்தகங்கள் 

1.இைாவசந்திைன், பபா.&சாந்தலிங்கம்,பசா.(2017). வகாயிற்கரல, பசன்ரன: 

நியூபசஞ்சுைிபுக்ஹவுஸ் (பி) லிட். 

2.சாலமன் பபைன்ாடஷ்ா,எம். &முத்துக்குமைன்,பி. (2016). இந்தியக்கரலவைலாறு, 

பசன்ரன: நியூபசஞ்சுைிபுக்ஹவுஸ் (பி) லிட். 

3. சாலமன்பபைன்ாடஷ்ா,எம். &முத்துக்குமைன்,பி. (2014). இந்திய 

இஸ்லாமியக்கரலவைலாறு, பசன்ரன: நியூபசஞ்சுைிபுக்ஹவுஸ் (பி) லிட். 
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4. குன்றில்குமாை.் (2014). இந்தியக்கரலசப்சல்வங்கள் 

(கஜிைாவஹாமுதல்கிருஷ்ணாபுைம்வரை), பசன்ரன: நியூகுறிஞ்சி. 

 

 

 

 

 

Course Code 

20UHIS61 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H H L - - - M H L L 

CO2 H H L - - - M H L L 

CO3 H H L - - - M H L L 

CO4 H H L - - - M H L L 

CO5 H H L - - - M H L L 

 

 

 

 

 

முரனவை.்மா.கீதா      முரனவை.்வி.நடச்த்திைபசல்வகுமாைி 

துரறத்தரலவை ்      பாடத்திட்டவடிவரமப்பாளை ்
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                                                             இளங்கலை வரைாறு 

                                                  (2020 -21 ஆம் ஆண்டு முதை்) 

கற்றை்வவளிப்பாடு 

பாடத் திட்டம் நிலறவுற்ற நிலையிை் மாணவரக்ள் 

CO1:நகாரை்டிரா மற்றும் நபாட்நடாஷாப் நபான்ற பதிப்பக பமன்பபாருளின்  

         பயன்பாட்மடக் காட்சிப்படுத்தும் திறமமமய அமடே்திருப்பர.்[K1] 

CO2:பை்நவறு நமமஜயிடை் பவளியீட்டுக் கருவிகமளக் கண்டறியும்  

         புைமம பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO3:உமர வடிவமமத்தை் மற்றும் வமரகமையிமனப் பயன்படுத்தி   

          பமன்பபாருள் பயன்பாட்டிமன பசறிவூட்டும் ஆற்றை் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

CO4:எளிய பவளியீடமை இம்பமன்பபாருமளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கும்    

          திறமன வளரத்த்ிருப்பர.் [K3] 

CO5:நமமஜயிடை் பவளியீடலிை் வண்ணங்கள், படங்கள் மற்றும்  

         உமரயின் பயன்பாட்மடக் கண்டறிே்து கவரும் விதமாக மாற்றும்  

          திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4]                                                                                                               

அைகு I 

வபாட்வடாஷாப் சிஎஸ்2 துவக்கம்: வபாட்வடாஷாப் சிஸ்2 துவக்கத்திற்கு 

தயாைாகுதல் – புதிய வகாப்புகரள உருவாக்குதல் – வபாட்வடாஷாப் பசயல்பாட்டின் 

விண்வடா உள்ளிருக்கும் வகாப்புகரளத் திறத்தல் –– கருவிப்பபட்டி – புதிய 

வகாப்புகரளச ்வசமித்தல் – வகாப்புகரள மூடுதல் – படங்களுடன் பணியாற்றுதல் – 

வதைவ்ு பசய்தல்                                                                                        (6 மணிநேரங்கள்) 

                                                                              

 

 

ஆறாம் பருவம்  

 

நமலஜயிடை் வவளியீடு 

நேரங்கள் /வாரம் :  2 

திறன் 

நமம்பாடட்ுப்  

பாடம் 5 

தர மதிப்பு    :  2 

பாடக் குறியீடு               

  20UHIS62 

அக மதிப்பபண் 

40 
புற 

மதிப்பபண்  

60 
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அைகு II 

       ஓவியம் வரைதல் மற்றும் மாற்றியரமக்கும் கருவிகள்: ஓவியக்கருவிகள் – 

வரைதல் கருவிகள் – மாற்றியரமக்கும் கருவிகள் – அடுக்குகள்: அடுக்குகளுடன் 

பணிபுைிதல் – அடுக்குகரள மரறத்தல் – அடுக்குகரளக்காண்பித்தல் – 

படங்கரளத்தடர்டயாக்குதல் – அடுத்தடுத்த அடுக்குகளுடன் பணிபுைிதல் – 

அடுக்குகளில் மாறுதல்கரள ஏற்படுத்துதல்.                                                  (6 மணிநேரங்கள்)                                        
 

அைகு III  

        வகாைல்டிைாவின் அடிப்பரடகள்: வகாைல்டிைாவின் துவக்கத்திற்கு தயாைாகுதல் – 

புதியவகாப்புகரள உருவாக்குதல் – வகாைல்டிைா திரை – பிைாப்பைட்்டி பாை ் – 

அடிப்பரட வடிவியல் படங்கரள வரைதல் – பலவகாணம் வரைதல் -

வகாப்புகரளசவ்சமித்தல் - வகாப்புகரள மூடுதல் – ஏற்கனவவ உள்ள வகாைல் 

வரைபடத்ரத திறத்தல் – வரைதல் மற்றும் வதைவ்ு பசய்தல் – வடிவங்களுடன் 

பணியாற்றுதல் – வடிவங்களில் மாறுதல்கரளச ் வசைத்்தல்.                                                                                                                        

                                                                                                                                              (6 மணிநேரங்கள்)                                        

அைகு IV  

      பபாருள்களுடன் பணிபுரிதை்: பபாருள்கமளத் நதரே்்பதடுத்தை் மற்றும்  நதரவ்ு 

பசய்த பபாருட்கமள ேீக்குதை் – பபாருள்கமள ேீக்குதை் – பபாருள்கமள அளவிடுதை் 

– சுழலும் பபாருடக்ள் – பபாருள்கமள இமணத்தை் – பபாருள்களின் மீது வமளவாக 

மாற்றும் கட்டமளமய பசயை்படுத்துதை் – பபாருட்களுக்கு வண்ணங்கமளத் 

நதரே்்பதடுத்தை் – பபாருடக்ளிை் வண்ணங்கமள ேிரப்புதை்                  (6 மணிநேரங்கள்)      

 

அைகு V 

    உமரயுடன் பணிபுரிதை்: உமரயின் வமககள் – உமரமய மாற்றுதை் – 

உமரயின் நதாற்றத்மத மாற்றுதை் – உமரக்கு விமளவுகமளப் பயன்படுத்துதை் – 

பபாருடக்மள சுற்றிப் பத்தி உமரமய மடித்தை் – பிட்நமப்புகளுடன் நவமை பசய்தை்: 

கிராப்பிங் – மறுமாதிரி பசய்தை் – மறுஅளவிடுதை்                               (6 மணிநேரங்கள்)                                 

                   

உலர புத்தகம் 

தவீே்தரச்ிங் மின்ஹாஸ்,மடனமிக் கம்ப்யூட்டர ்நகாரஸ்், (2009): ேியூபடை்லி,புயூஷன் 

புக்ஸ். 

குறிப்பு புத்தகங்கள்: 

1.பாைசங்கரன், கணிப்பபாறியிை் நபஜ்நமக்கர,்(2004): பசன்மன, எங்மமண்டஸ்் 

பப்ளிநகஷன்ஸ். 

2.பாக்கியோதன், அநடாப் நபாட்நடாஷாப் சிஎஸ்,(2010):பசன்மன, கண்ணதாசன் 

பதிப்பகம். 

3.பாக்கியோதன், நகாரை்டிரா 12,(2009): பசன்மன, கண்ணதாசன் பதிப்பகம். 

 

Course 

Code 

20UHIS62 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO4 PSO 

5 

PSO6 PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO 1 H H L L - H - - - - 

CO 2 H H L L - H - - - - 

CO 3 H H L L - H - - - - 

CO 4 H H L L - H - - - - 

CO 5 H H L L - H - - - - 
 

முமனவர.்மா.கீதா                                                        முமனவர.்பா.மைரவ்ிழி 
துலறத்தலைவர்                                                                       பாடத்திட்டவடிவலமப்பாளர்
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இளங்கலல ெரலொறு 

(2020 -21ஆம் ஆண்டு முதல்) 
 

கற்றல் பெளிப்பொடு 

பொடத்திட்டம் நிலறவுற்ற நிலலயில் மொணெரக்ள் 

CO1: ஸ்தல வைலாற்ரற அதன் வைலாற்றுக் கண்வணாட்டத்தில் ேிமனவு 

                          கூறும் ஆற்றல் பபற்றிருப்பர.் [K1] 

CO2: விருதுநகைின் பல்வவறு அம்சங்கரள விளக்கும் திறன் 

                  பபற்றிருப்பை.் [K2] 

     CO3: காலந்வதாறும் விருதுநகைின் வளைச்ச்ிரய பதாகுத்துக்கூறும்  

                  அறிமவப் பபற்றிருப்பர.் [K2] 

     CO4: கடந்தகால மற்றும் நிகழ்காலத்தின் குறிப்பிடத்தக்க தகவரல 

                  அமடயாளம் காணும் புைமம பபற்றிருப்பர.்  [K3] 

     CO5: விருதுநகைின் வைலாற்ரற பற்றிய ஒரு கண்வணாட்டத்ரத  

               பகுப்பாய்வு பசய்யும் திறன் பபற்றிருப்பர.் [K4] 

அலகு I 

விருதுேகைின் வரைாற்றுப் பின்னணி – இருப்பிடம் – மக்கள் பதாமக – ேகரின் 

முக்கியத்துவம் - விருதுேகர ்ேகராட்சி – பஞ்சாயத்துகள்.                             (6 மணிநநரங்கள்) 

 

 

அலகு II  

சுதே்திரப் நபாராட்டத்திை் விருதுேகரின் பங்கு – விருதுேகரிை் ேீதிக் கட்சி – 

விருதுேகரிை் சுயமரியாமத இயக்கம் – முக்கியத் தமைவரக்ள் – காமைாஜை ் - 

வி.வி.ராமசாமி – எம்.எஸ்.பி.பசே்திக் குமாைை ்                                                     (6 மணிநநரங்கள்) 

ஆறாம்பருவம்  
 

விருதுநகர் 

ெரலொறு 

வநைங்கள்/வாைம்:    2 

திறன் வமன்பாடட்ுப்  

பாடம் 6 

தைமதிப்பு   :    2 

பாடக்குறியீடு 

20UHIS63 

அக 

மதிப்பபண் 

40 

புற மதிப்பபண் 

60 
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அலகு III 

விருதுேகரின் சமூக ேிமைகள்:  கை்வி – பள்ளிக் கூடங்கள் – கை்லூரிகள் – 

பதாழிை் ேிறுவனங்கள் – கை்விக்கு மகமமயின் பங்களிப்பு -. அரசு மருத்துவக் 

கை்லூரி.                          

                                                                                                                             (6 மணிநநரங்கள்) 

அலகு IV 

விருதுேகரின் பபாருளாதார ேிமைகள்: விவசாயம் - வரத்்தகமும், வாணிபமும் 

– பதாழிற்சாமைகள் – மகமம – வரத்்தக சங்கங்களின் பங்கு – குழே்மத பதாழிைாளர ்

பிரசச்மன.                                                                                                (6 மணிநநரங்கள்) 

அலகு V 

சமயம் – நகாயிை்கள் – பங்குனிப் பபாங்கை்  திருவிழா - இே்து ோடார ்

நதவஸ்தானம் – நதவாையங்கள் – மசூதிகள்.                                                       (6 மணிநநரங்கள்) 

உலர புத்தகம் 

       வைலாற்றுத் துரற ஆசிைியைக்ளால் தயாைிக்கப்பட்ட பாடநூல். 

குறிப்பு புத்தகங்கள் 

1. பஜகநாதன், N. (1997). விருதுேகர ்வரைாறு - பகுதி-1, சிவகாசி: அன்பு பயிற்சி 

ேிமையம். 

2.  பஜகநாதன், N. (2007). விருதுேகர ்வரைாறு - பகுதி-2, சிவகாசி: அன்பு   

    பயிற்சி ேிமையம்.         .                                                           

 

Course Code 

20UHIS63 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

PSO 

1. a 

PSO 

1. b 

PSO 

2 

PSO 

3. a 

PSO 

3. b 

PSO 

4 

PSO 

5 

PSO 

6 

PSO 

7. a 

PSO 

7.b 

CO1 H L M L L M M L L - 

CO2 H L M L L M M L L - 

CO3 H L M L L M M L L - 

CO4 H L M L L M M L L - 

CO5 H L M L L M M L L - 

 

முமனவர.்மா.கீதா                                                                      முமனவர.்மு.சே்திர கைா 

துலறத் தலைவர்                                                                        பாடத் திட்டவடிவலமப்பாளர் 
 


