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Department of Tamil 

 

 



Course Outcomes (CO) 

 
SEMESTER - I 

 

 
nghJj;jkpo;-1 

gUtk; : I ghlNtis : 6 

ghlk; vz;fs; : 19UT101 ghlk; : jkpo;- I  

mfkjpg;gPl;L 

kjpg;ngz;    

: 25 Gw kjpg;gPl;L 

kjpg;ngz; 

: 75 

ghlk; : nghJj;jkpo;-1 kjpg;gPl;L 

myFfs; 

: 3 

 

  
ghlj;jpl;lj;jpd; gad;ghLfs;: 
 CO1  kuGf;ftpijfspd;  thapyhf vspa nrhw;gjq;fisg; gad;gLj;jp tho;tpay; epfo;Tfis 

mwpar; nra;jy;.  
CO2  GJik Nehf;fpy; GJf;ftpij  jd; eilia khw;wp midtiuAk;   <h;j;J  

gbf;fTk;>gilf;fTk; J}z;LfpwJ. 
CO3  rpWfijfspd; thapyhf r%fk; rhu;e;j rpe;jidfs; typAWj;jg;gLfpwJ. 
CO4  nkhopg;;gpiofisf; fz;lwpe;J ePf;Fk; topKiwfisr; rhd;Wld;  gapw;Wtpj;jy; Nehf;fkhFk;. 
CO5  gilg;gpyf;fpa rpe;jidiaAk; fw;gid Mw;wiyAk; tsh;j;jy;.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Course Outcomes (CO) 

 
SEMESTER - II 

 

nghJj;jkpo;-1 

gUtk; II ghlNtis 6 

ghlk; vz;fs; 19UT102 ghlk; jkpo;- II 

mfkjpg;gPl;L 

kjpg;ngz; 
25 

Gwkjpg;gPl;L 

kjpg;ngz; 
75 

ghlk; nghJj;jkpo;-II kjpg;gPl;L myFfs; 3 

 

 
gf;jp ,yf;fpaKk; ciueilAk ; 

gUtk; - 2 
 
ghlj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: 
 CO1:  irt ,yf;fpaq;fspd; thapyhf  ehad;khh;fspd;    gf;jpnewp   kw;Wk; 

njhd;kk; rhh;e;j mwf;fUj;Jfis vLj;Jiuj;jy;. 

CO2:  itzt ,yf;fpaq;fspd; %yk; Mo;thh;fspd; gf;jpnewp kw;Wk;  goik rhh;e;j 

mwtpaiy tpsf;Fjy;. 

CO3: ciueilapd;  topNa  vspa nrhw;gjk;> Mokhd  fUj;Jr;nrwpT>  ,lj;jpw;F 

jFe;j nghUj;jkhd Nkw;Nfhs;> jw;fhy  fiyr;nrhy; vdg; gytw;iw 

mwpar;nra;jy; 

CO4: nkhopiag; gpioapd;wp NgrTk>; vOjTk; rhd;WfSld; gapw;Wtpj;jy;. 

CO5: gilg;gpyf;fpa rpe;jidiaAk;> fw;gid Mw;wiyAk; tsh;j;jy;. 

 
 



 

 

Course Outcomes (CO) 

 
SEMESTER - III 

 

 
PART III / பொதுத்தநிழ் III 

(CBCS with OBE) – ருயம் ;–III 

(2019-20ம் கல்யினொண்டின் நொணயர்களுக்கு அிமுகம் பெய்னப்ட்ட புதின ொடத்திட்டம்)                     

Course: Common to B.Sc. (MCHM, CS, NW, Viscom, Animation,  Food Science &Processing Management)  

பொதுத்தநிழ்- 3 

ருயம் III நதிப்ீட்டு 

அகுகள் 

 3 

ொடக் குினீடுகள் 19UT301 ொடம் பொதுத்தநிழ் - III 

அகநதிப்ீட்டு 

நதிப்பண்    

25 பு நதிப்ீட்டு 

நதிப்பண் 

75 

          கொப்ின இக்கினமும் ொடக இக்கினமும்  

ொடத்திட்டத்தின் னன்ொடுகள்: 

Course  Course Outcome  

C102.1  கொப்ின இக்கினங்கள் யொனிொக அயினலமம் 

யொழ்யினலமம்   அினச் பெய்தல். 

C102.2  இக்கினங்கின் யமி ெமுதொன அலநப்பு முலகள்¸ 

அபெினல் சூழ்ிலகள் ஆகினயற்ின் நொறுட்ட 

யர்ச்ெிலன எடுத்துலபத்தல். 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C102.3 ொடக இக்கினம் மூம் ெமூகம் ெொர்ந்த  ீதிபி 

ெிந்தலகலப் புகுத்துதல் 

C102.4 இக்கண அலநப்ின் யொனிொக பநொமிலனக் 

லகனொளும்  யிதிமுலகலச்; ெொன்றுடன்  

னிற்றுயித்தல்  

C102.5 லடப்ிக்கின ெிந்தலலனமம்¸ கற்ல 

ஆற்லமம் யர்த்தல்.  



 
 

Course Outcomes (CO) 

NME 
SEMESTER – III 



gUtk; - 3 : jhs; - 1 
mbg;gilj; jkpo; - I kjpg;gPl;L myFfs; : 2 

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

  

 mbg;gilj;jkpo; vOj;Jfs; mwpar; nra;jy; Nehf;fkhFk;.  

 cwTg; ngah;fs;> clw;ghfq;fs;> cil tiffs; Fwpj;j nrhw;fisg; Ngr> 
vOjg; gof;Fjy;. 

 fzpjk; Fwpj;j mbg;gil nrhw;fisAk; fhyk; kw;Wk; gzj;ijf; 
fzf;fpLk; KiwfisAk; gapw;Wtpj;jy 

 nkhopia ,yf;fzg; gpioapd;wp NgrTk; vOjTk; fw;gpj;jy;. 

 nrhw;fisj; njhlh; mikg;gpy; thrpf;fTk; vOjTk; nra;jy; Nehf;fkhFk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (CO) 

NME 
SEMESTER – IV 



gUtk; - 4 : jhs; - 2 
mbg;gilj; jkpo; - II kjpg;gPl;L myFfs; : 2 

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

 பொருட்கள்¸அறுசுலயகள் ற்ின அடிப்லட பெொற்கல உச்ெரிப்புடன் பசுதல்.  

 ல்துல ெொர்ந்த யொர்த்லதகல அிந்து னன்டுத்துதல் 

 எழுத்து பயறுொடுகள்¸ பெொற்கலச் பெர்த்து¸ிரித்து எழுதும் முலகலத்  பதரிந்து 

ின்ற்றுதல் 

 உலபனொடல் பெய்து தநிலமச் ெபநொகப் பசுதல் 

 பெொற்கலத் பதொடர் அலநப்ில் யொெித்து  எழுதுதல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Course Outcomes (CO) 

NME Advanced Tamil 
SEMESTER – III 

 



gUtk; - 3 : jhs; - 1 

rpwg;Gj; jkpo; - I kjpg;gPl;L myFfs; : 2 

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

ghlj;jpl;lj;jpd; gad;ghLfs;:  

goe;jkpo; ,yf;fpaq;fs; thapyhf mf;fhy tho;tpay; rpe;jidfis mwpar; nra;jy;  

,f;fhy ,yf;fpaq;fspd; %yk; nrhy;tsk;>nghUs;tsk; mwpe;J nfhs;s VJthfpwJ.  

mw ,yf;fpaq;fs; vf;fhyj;jpw;Fk; Vw;Gila ikaf;fUtpid ndhz;L tpsq;FfpwJ.  

,yf;fzq;fs; $Wk; tpjpfspd; mbg;gilapy; gpiofisr; rhp nra;J nfhs;s gad;gLfpwJ.  

gilg;gpyf;fpa rpe;jidiaAk; fw;gid Mw;wiyAk; tsh;f;fpwJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes (CO) 

NME Advanced Tamil 
SEMESTER – IV 



 



gUtk; - 4 : jhs ; - 2 
rpwg;Gj; jkpo; - II kjpg;gPl;L myFfs; : 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
irtk;>itztk; tsh;j;j rka rhd;Nwhh;fis mwpar; nra;jy; Nehf;fkhFk;.  

fhg;gpa ,yf;fpaq;fspd; thapyhf cah;e;j Fwpf;Nfhs;fisAk; rpwe;j ePjpf;fijfisAk; 
czuyhk;.  

jkpo; ,yf;fpaj;jpd; tuyhw;iw fhy mbg;gilapy; Ma;e;J gytif rpwg;gk;rq;fis 
vLj;Jiug;gjhFk;.  

jdp kdpj xOf;fj;ij ePjp E}y;fs; rpwg;ghf $wpapUf;fpwJ.  

jkpopy; fye;J cs;s gpwnkhopr; nrhw;fis NtWgLj;jp jkpo;r; nrhw;fis mwpar; 
nra;jyhFk;.  

nghJj; jiyg;gpy; khzhf;fh;fisr; nrhe;jkhf fl;Liu vOjg; gof;Fjy;.  

 


