
 

1 
 

தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-613010 

Tamil University, Thanjavur  

முலயர்ட்ட      நுலமவுத்ததர்வுக்கா ாடத்திட்டம் (2020) 

TURCET : Tamil University Research Programme - Common Entrance Test  
 

Ph.D. ENTRANCE Syllabus -2020 

    :         

Subject: Mathematics  
 

90         -        1-6    = 90          

      10          -       7     = 10         

          = 100        

 

Part I      I 

Unit-1 

Analysis: Elementary set theory, finite, countable and uncountable sets, Real 

number system as a complete ordered field, Archimedean property, supremum, 

infimum. Sequences and series, convergence, limsup, liminf. Bolzano Weierstrass 

theorem, Heine Borel theorem. Continuity, Differentiability, Mean value theorem, 

Sequences, and series. Functions of several variables, Metric spaces, 

compactness, connectedness. Normed Linear Spaces. 

Linear Algebra: Vector spaces, algebra of linear transformations. Algebra of 

matrices, determinant of matrices, linear equations. Eigenvalues and eigenvectors, 

Cayley-Hamilton theorem. Matrix representation of linear transformations. Change 

of basis, canonical forms, diagonal forms, triangular forms, Jordan 

forms.Quadratic forms, reduction, and classification of quadratic forms 
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அகு 1: 

குப்ாய்வு: ததாடக்க ததாகுப்புக் தகாட்ாடு, யலபனறுக்கப்ட்ட, 

கணக்கிடக்கூடின நற்றும் கணக்கிட முடினாத ததாகுப்புகள், முழுலநனா 

யாிலசப்டுத்தப்ட்ட புநாக உண்லநனா எண் அலநப்பு, ஆர்க்கிநீடினன் 

தசாத்து, தநாதிக்கம், குலந்தட்சம். ததாடர்கள் நற்றும் ததாடர், குயிதல், 

லிம்ஸப், லிநின்ஃப். தால்சாதா வீர்ஸ்ட்பாஸ் ததற்ம், தெய்ன் தாபல் 

ததற்ம். ததாடர்ச்சி, தயறுாடு, சபாசாி நதிப்பு ததற்ம், ததாடர்கள் நற்றும் 

ததாடர்.  நாிகள், தநட்ாிக் இலடதயிகள், சுமெக்கத்தன்லந, இலணப்பு 

ஆகினயற்ின் தசனல்ாடுகள். தாினல் தாினல் இலடதயிகள்.  

தாினல் இனற்கணிதம்: திலசனன் இலடதயிகள், தாினல் நாற்ங்கின் 

இனற்கணிதம். தநட்ாிக்வன் இனற்கணிதம், தநட்ாிக்லஸ ிர்ணனிப்யர், தாினல் 

சநன்ாடுகள். ஈதென்தயல்மஸ் நற்றும் ஈதென்தயக்டர்ஸ், தகய்லி-ொநில்டன் 

ததற்ம். தாினல் நாற்ங்கின் தநட்ாிக்ஸ் ிபதிிதித்துயம். அடிப்லட, ினந 

யடியங்கள், மூலயிட்ட யடியங்கள், முக்தகாண யடியங்கள், தொர்டான் 

யடியங்கள். இமெடி யடியங்கள், குலப்பு நற்றும் இமெடி யடியங்கின் 

யலகப்ாடு 

 

Unit 2 

Complex Analysis: Algebra of complex numbers, the complex plane, polynomials, 

power series, transcendental functions such as exponential, trigonometric, and 

hyperbolic functions. Analytic functions, Cauchy-Riemann equations. Contour 

integral, Cauchy’s theorem, Cauchy’s integral formula, Liouville’s theorem, 

Maximum modulus principle, Schwarz lemma, Open mapping theorem. Taylor 

series, Laurent series, calculus of residues. Conformal mappings, Mobius 

transformations. 

Algebra: Permutations, combinations, Fundamental theorem of arithmetic, 

divisibility in Z, congruences, Chinese Remainder Theorem, Euler’s Ø- function, 
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primitive roots, Cayley’s theorem, Sylow theorems. Rings, ideals, prime and 

maximal ideals, quotient rings, unique factorization domain, Polynomial rings, and 

irreducibility criteria. Fields, finite fields, field extensions, Galois Theory. 

Topology: basis, dense sets, subspace and product topology, separation axioms, 

connectedness, and compactness.  

 

அகு 2: 

சிக்கா குப்ாய்வு: சிக்கா எண்கின் இனற்கணிதம், சிக்கா யிநாம், 

ல்லுறுப்புக்தகாலயகள், சக்தித் ததாடர், அதிதயக, முக்தகாணயினல் நற்றும் 

லெர்தாலிக் தசனல்ாடுகள் தான் ஆழ்ில தசனல்ாடுகள். குப்ாய்வு 

தசனல்ாடுகள், காச்சி-லபநான் சநன்ாடுகள். யிிம்பு ஒமெங்கிலணப்பு, காச்சினின் 

ததற்ம், காச்சினின் ஒமெங்கிலணந்த சூத்திபம், லிதனாயில்லின் ததற்ம், அதிகட்ச 

நாடுஸ் தகாள்லக, ஸ்யார்ஸ் தம்நா, திந்த தநப்ிங் ததற்ம். தடய்ர் 

ததாடர், ாபன்ட் ததாடர், எச்சங்கின் கால்குஸ். முலனா தநப்ிங்ஸ், 

தநாினஸ் நாற்ங்கள்.  

இனற்கணிதம்: யாிலசநாற்ங்கள், தசர்க்லககள், எண்கணிதத்தின் அடிப்லட 

ததற்ம், Z இல் யகுத்தல், ஒற்றுலநகள், சீ நீதமுள் ததற்ம், மாின் function- 

தசனல்ாடு, மலநனா தயர்கள், தகய்லினின் ததற்ம், லசதா ததற்ங்கள். 

தநாதிபங்கள், இட்சினங்கள், ிபதா நற்றும் அதிகட்ச இட்சினங்கள், 

தநற்தகாள் தநாதிபங்கள், தித்துயநா காபணிநனநாக்கல் கம், 

ல்லுறுப்புறுப்பு யலனங்கள் நற்றும் நறுக்கமுடினாத அவுதகால்கள். புங்கள், 

யலபனறுக்கப்ட்ட புங்கள், பு ீட்டிப்புகள், கதானிஸ் தகாட்ாடு.  

இடயினல்: அடிப்லட, அடர்த்தினா ததாகுப்புகள், துலணதயி நற்றும் 

தனாாிப்பு இடயினல், ிாிப்பு தகாட்ாடுகள், இலணப்பு நற்றும் சுமெக்கத்தன்லந. 
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Unit 3 

Ordinary Differential Equations (ODEs): Existence and uniqueness of solutions of 

initial value problems for first-order ordinary differential equations, singular 

solutions of first-order ODEs, the system of first-order ODEs. 

Partial Differential Equations (PDEs): Lagrange and Charpit methods for solving 

first order PDEs, Cauchy problem for first-order PDEs. Classification of second-

order PDEs, General solution of higher-order PDEs with constant coefficients, 

Method of separation of variables for Laplace, Heat and Wave equations. 

Numerical Analysis: Numerical solutions of algebraic equations, Method of 

iteration and Newton-Raphson method, Rate of convergence,  

Calculus of Variations: Variation of a functional, Euler-Lagrange equation, 

Necessary and sufficient conditions for extrema. Variational methods for boundary 

value problems in ordinary and partial differential equations. 

Linear Integral Equations: Linear integral equation of the first and second kind of 

Fredholm and Volterra type, Solutions with separable kernels. Characteristic 

numbers and eigenfunctions, resolvent kernel. 

Classical Mechanics: Generalized coordinates, Lagrange’s equations, Hamilton’s 

canonical equations, Hamilton’s principle and the principle of least action, Two-

dimensional motion of rigid bodies, Euler’s dynamical equations for the motion of a 

rigid body about an axis, the theory of small oscillations.  

 

அகு 3: 

சாதாபண தயறுாடு சநன்ாடுகள் (ODE கள்): முதல்-யாிலச சாதாபண தயறுாடு 

சநன்ாடுகளுக்கா ஆபம் நதிப்பு சிக்கல்கின் தீர்வுகின் இமெப்பு நற்றும் 

தித்துயம், முதல்-யாிலச ODE கின் ஒற்ல தீர்வுகள், முதல்-யாிலச ODE கின் 

அலநப்பு.  
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குதி தயறுாடு சநன்ாடுகள் (PDE கள்): முதல் யாிலச PDE கலத் 

தீர்ப்தற்கா ாக்தபஞ்ச் நற்றும் சர்ிட் முலகள், முதல்-யாிலச PDE களுக்கா 

காச்சி சிக்கல். இபண்டாம்-யாிலச PDE கின் யலகப்ாடு, ிலனா 

குணகங்களுடன் உனர்-யாிலச PDE கின் தாது தீர்வு, தப்தஸ், தயப் 

நற்றும் அல சநன்ாடுகளுக்கா நாிகள் ிாிக்கும் முல. எண் குப்ாய்வு: 

இனற்கணித சநன்ாடுகின் எண்ணினல் தீர்வுகள், நறு தசய்லக முல நற்றும் 

ிமட்டன்-பாப்சன் முல, ஒன்ிலணக்கும் வீதம்,  

நாறுாடுகின் கால்குஸ்: ஒமெ தசனல்ாட்டு, மர்-ாக்தபஞ்ச் சநன்ாட்டின் 

நாறுாடு, தீயிபத்திற்கு ததலயனா நற்றும் தாதுநா ிலலநகள். சாதாபண 

நற்றும் குதி தயறுாடு சநன்ாடுகில் எல்ல நதிப்பு சிக்கல்களுக்கா 

நாறுட்ட முலகள். தாினல் ஒமெங்கிலணந்த சநன்ாடுகள்: முதல் நற்றும் 

இபண்டாயது யலகனா ஃப்தபட்தொம் நற்றும் தயால்தடர்பா யலககின் 

தாினல் ஒமெங்கிலணந்த சநன்ாடு, ிாிக்கக்கூடின கர்ல்களுடன் தீர்வுகள். 

சிப்ினல்பு எண்கள் நற்றும் ஈதென்ஃங்க்ஷன்ஸ், தீர்க்கும் கர்ல்.  

கிாசிக்கல் தநக்காிக்ஸ்: தாதுலநப்டுத்தப்ட்ட ஆனத்ததாலவுகள், 

ாக்தபஞ்சின் சநன்ாடுகள், ொநில்டின் ினந சநன்ாடுகள், ொநில்டின் 

தகாள்லக நற்றும் குலந்தட்ச தசனலின் தகாள்லக, கடிநா உடல்கின் இமெ 

ாிநாண இனக்கம், ஒமெ அச்லசப் ற்ி ஒமெ கடிநா உடலின் இனக்கத்திற்கா 

மாின் இனக்கயினல் சநன்ாடுகள், சிின அலவுகின் தகாட்ாடு. 

 

Unit 4 

Descriptive statistics, exploratory data analysis, Sample space, discrete 

probability, independent events, Bayes theorem. Random variables and 

distribution functions (univariate and multivariate); expectation and moments. 

Independent random variables, marginal and conditional distributions. 

Standard discrete and continuous univariate distributions. Sampling distributions, 

standard errors and asymptotic distributions, distribution of order statistics, and 

range. 
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Methods of estimation, properties of estimators, confidence intervals. Tests of 

hypotheses, Gauss-Markov models, estimability of parameters, best linear 

unbiased estimators, confidence intervals, tests for linear hypotheses. Analysis of 

variance and covariance. Simple and multiple linear regression, Multivariate 

normal distribution, Distribution of quadratic forms.  

Data Reduction Techniques: Principle component analysis, Discriminant analysis, 

Cluster analysis, Canonical correlation. Simple random sampling, stratified 

sampling and systematic sampling. Probability proportional to size sampling. 

 

அகு 4: 

யிக்க புள்ியியபங்கள், ஆய்வு தபவு குப்ாய்வு, நாதிாி இடம், தித்துயநா 

ிகழ்தகவு, சுனாதீ ிகழ்வுகள், தனஸ் ததற்ம். சீபற் நாிகள் நற்றும் யிிதனாக 

தசனல்ாடுகள் (univariate நற்றும் multivariate); எதிர்ார்ப்பு நற்றும் தமெணங்கள். 

சுனாதீநா சீபற் நாிகள், யிிம்பு நற்றும் ிந்தல யிிதனாகம்.  

ிலனா தித்துயநா நற்றும் ததாடர்ச்சினா ஒற்றுலநனற் யிிதனாகங்கள். 

நாதிாி யிிதனாகம், ிலனா ிலமகள் நற்றும் அிகுி யிிதனாகம், ஒழுங்கு 

புள்ியியபங்கின் யிிதனாகம் நற்றும் யபம்பு.  

நதிப்பீட்டின் முலகள், நதிப்பீட்டார்கின் ண்புகள், ம்ிக்லக 

இலடதயிகள். கமெதுதகாள்கின் தசாதலகள், காஸ்-நார்தகாவ் நாதிாிகள், 

அவுமெக்கின் நதிப்பீடு, சிந்த தாினல் க்கச்சார்ற் நதிப்பீட்டார்கள், 

ம்ிக்லக இலடதயிகள், தாினல் கமெதுதகாள்களுக்கா தசாதலகள். 

நாறுாடு நற்றும் தகாயாபன்ஸ் குப்ாய்வு. எின நற்றும்  தாினல் 

ின்லடவு, ன்முக இனல்ா யிிதனாகம், இமெடி யடியங்கின் யிிதனாகம்.  

தபவு குலப்பு நுட்ங்கள்: தகாட்ாடு கூறு குப்ாய்வு, ாபட்சநா 

குப்ாய்வு, கிஸ்டர் குப்ாய்வு, ினந ததாடர்பு. எின சீபற் நாதிாி, அடுக்கு 

நாதிாி நற்றும் முலனா நாதிாி. அவு நாதிாிக்கு யிகிதாசாப ிகழ்தகவு. 
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Unit 5 

Sensitivity Analysis: Introduction – Sensitivity Analysis – Change in Objective 

Function Coefficient – Change in the Availability of Resources – Changes in the 

Input Output Coefficients – Addition of New Variable – Addition of New Constraint. 

Basics of Operations Research –   General Linear Programming Problem - 

Mathematical formulation - Integer Linear Programming: Introduction - Graphical 

Method - Alternative optimal solution - Unbounded solution - Infeasible solution. 

Canonical and Standard form of LPP - Basic Solution - Basic Feasible and 

Infeasible solution - Degenerate solution - The Simplex Algorithm - Artificial 

variable Techniques: Twophase method. Artificial variable Techniques: Big M 

method. Primal Dual pair – Formulating a Dual problem 

 

அகு 5: 

    உணர்தின் குப்ாய்வு: அிமுகம் – உணர்தின் குப்ாய்வு – குிக்தகாள் 

தசனல்ாடு குணகத்தில் நாற்ம் – யங்கள்(Resources) கிலடப்தில் நாற்ம் – 

உள்ீட்டு தயிமட்டு குணகங்கில் நாற்ங்கள் – புதின நாி தசர்த்தல் – புதின 

கட்டுப்ாடு தசர்த்தல். தசனல்ாட்டு ஆபாய்ச்சினின் அடிப்லடகள் – னன்ாடுகள் 

– தாது லீினர் புதபாகிபாநிங் சிக்கல் – கணித உமெயாக்கம் - முழு(Integer) 

லீினர் புதபாகிபாநிங் - யலபகல முல – நாற்று உகந்த தீர்வு – யபம்ற் தீர்வு 

– சாத்தினநல் தீர்வு. எல்ிினின் ினந நற்றும் ிலனா யடியம் – அடிப்லட 

தீர்வு – அடிப்லட சாத்தினநா நற்றும் சாத்தினநல் தீர்வு – தீர்வு சிலதவு –  

சிம்ப்க்ஸ் அல்காாிதம் – தசனற்லக நாி நுட்ங்கள்: இபண்டு கட்ட முல. 

தசனற்லக நாி நுட்ங்கள்: தாின எம் முல. முதன்லந இபட்லட தொடி – 

இபட்லட சிக்கல உமெயாக்குதல் – அணி யடியத்தில் முதன்லந இபட்லட தொடி – 

இமெலந நற்றும் சிம்ப்க்ஸ் முல. 
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Part II Research Methods in Sciences 

      II                           

 

Unit 6 

Research: Meaning – Objectives – Methods vs Methodology.  Types of Research – 

Research Process – Research Design – Review of Literature.  Sampling Methods. 

Measurement and scaling: Qualitative and Quantitative Methods. Statistics in Research (Mean, 

Median and Mode) –Chi Square Test – Analysis of Covariance 

    6 

   :       –          –                         - 

           -            –                    -             . 

             :                ,               .                

         :       ,      ,     (     ) -    -          

    III          

Part III Research Aptitude 

Unit 7 - Research Aptitude  

Mathematic Aptitude- Reading Comprehension - Reasoning: Deductive Reasoning & Inductive 

reasoning, Evaluation and distinguishing, Verbal Classification - Logical Reasoning: Venn diagram, 

Reasoning Logical Diagrams: Simple and multi- diagrammatic relationship- Data Interpretation: 

Qualitative data, Quantitative Data, Acquisition, and interpretation of data, Mapping and graphical 

representation of the data.  
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               :            ,             .            ,         
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