










   தநிழ்ப் ல்கரக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

இங்கல்யினினல்  பதாநாண்டு -  பதல் ருயம் 

ிற்கல் - 02.00  - 05.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 1FBCG 1 குமந்ரதப் ருயபம் யர்ச்சிபெம் 

27.12.2022 1FBCE 2 சநகா இந்தினாவும் கல்யிபெம் 

28.12.2022 1FBLC 3 மநாமி அடிப்ரடனிா கரத்திட்டம் 

29.12.2022 1FBYP 4 யனாக, உடற்கல்யி நற்றும் உடல்க் கல்யி 

30.12.2022 1FBT5 தநிழ் கற்ிக்கும் பரகள் 

30.12.2022 1FBE5 ஆங்கிம் கற்ிக்கும் பரகள் 

30.12.2022 1FBM5 கணிதம் கற்ிக்கும் பரகள் 

30.12.2022 1FBPS5 மாருியினல் கற்ிக்கும் பரகள் 

30.12.2022 1FBBS5 உனபியினல் கற்ிக்கும் பரகள் 

30.12.2022 1FBH5 யபாறு கற்ிக்கும் பர 

30.12.2022 1FBG5 புயினினல் கற்ிக்கும் பரகள் 

 

 

        

 

யதர்வுக் கட்டுப்ாட்டு அலுயர் (மா.) 

 

 

 

 



சிற்த்துர 

பதுநுண்கர பதாநாண்டு -  பதல் ருயம் 

பற்கல் - 10.00 – 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 MFA – C11 இந்தின யகானில்கள் – யதாற்ம் நற்றும் யர்ச்சி 

27.12.2022 MFA – C12 இந்தின டிநக்கரக் கூறுகள் (ரசய டிநம், ரயண டிநம்) 

28.12.2022 MFA – E11 க்தி இக்கினம் 
 

இரசத்துர 

பதுநுண்கர பதாநாண்டு -  பதல் ருயம் 

பற்கல்10.00 – 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 ப.இ.இ.1 இரச இனல் 

27.12.2022 ப.இ.ய.1 இரச யபாறு 
 

ாடகத்துர 

பதுகர ிகழ்த்துக்கர - பதாநாண்டு -  பதல் ருயம் 

பற்கல்10.00 – 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 DTA 101 உக ாடக யபாறு 

27.12.2022 DTA 102 தநிழ் ாடக யபாறு 

28.12.2022 DTA 103 டிப்புக் யகாட்ாடுகள் - மநபபு 

 

ாடகத்துர 

பதுகர ிகழ்த்துக்கர - இபண்டாநாண்டு -  பன்ாம் ருயம் 

ிற்கல் - 02.00 – 05.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 DTA 201 ாடக இக்கினங்கள்  - யாசிப்பும் குப்ாய்வும் 

27.12.2022 DTA 205 தநிழ் வீ ாடக பரரநகள் 
 

 

 

 



 

கடல்சார் யபாறு நற்றும் கடல்சார் மதால்லினல்   துர 

பதுகர பதாநாண்டு -  பதல் ருயம் 

பற்கல் - 10.00 – 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 DMH 3211 நிதப் டிிர யர்ச்சிபெம் இந்தினத் மதால்மங்கா, 

யபாற்றுரதன கா யபாறும்  

27.12.2022 DMH 3212 இந்தின ாகாிகபம் ண்ாட்டு யபாறும்(சிந்துமயி 

ாகாிகக் காம் பதல் மா.ஆ.1206 யரப) 

28.12.2022 DMH 3213 தநிமக சபக –மாருாதாப, ண்ாட்டு யபாறு (சங்க 

காம் பதல் கி.ி.1336 யரப) 

29.12.2022 DMH 3214 இந்தின கல்மயட்டினல் நற்றும் மதால்மழுத்தினல் 

30.12.2022 DRP 8311 சுயடிப் ாதுகாப்பு மிபரகள்  
 

 

கடல்சார் யபாறு நற்றும் கடல்சார் மதால்லினல்   துர 

பதுகர இபண்டாநாண்டு -  பன்ாம் ருயம் 

ிற்கல் - 02.00 – 05.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 DMH 3231 மதால்லினலில் அியினல் னன்ாடு 

27.12.2022 DMH 3232 இந்தினக் கட்டடக்கர யபாறு 

28.12.2022 DMH 3234 தநிமகக் கல்மயட்டுகளும் மசப்யடுகளும் 

29.12.2022 DMH 8231 அருங்காட்சினகயினல் 

30.12.2022 DMH 8232 இநபபுத் மதால்லினல் நற்றும் மசய்பரத் மதால்லினல் 

02.01.2023 DMH 9231 மாது அிவு &  ஆய்வுத்தின் 

 

 

 

 

 

 



 

சபக அியினல்   துர 

பதுகர - சபகப்ணி 

பதாநாண்டு -  பதல் ருயம் 

பற்கல் -10.00 – 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 CCSW101 சபகப்ணி அிபகம் 

27.12.2022 CCSW102 திர் சபகப்ணி 

28.12.2022 CCSW103 சபகக் குழுப்ணி 

29.12.2022 CCSW104 சபகப்ணிக்கா சபகயினல் நற்றும் உயினல் 

30.12.2022 ECSW106 குடும்ம் நற்றும் குமந்ரதகளுக்கா சபகப்ணி 

 

இக்கினத் துர/ உகத் தநிமாபாய்ச்சி ிறுயம் 

ருங்கிரணந்த பதுகர  தநிழ் – ான்காம் ஆண்டு – ஏமாம் ருயம்  

பதுகர தநிழ் – பதாம் ஆண்டு  - பதல் ருயம் 

பற்கல் - 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 DLT3111 இக்கா இக்கினம் 

27.12.2022 DLT3112 மதால்காப்ினம்-எழுத்ததிகாபம் (இம்பூபணம்) 

28.12.2022 DLT3113 சிற்ிக்கினம் 

29.12.2022 DLT7111 துரசார் யிருப்ப் ாடம் 

மாதுமநாமினினல் 

30.12.2022 DSC94111 துரசாபா யிருப்ப் ாடம் 

மதலுங்கு / கணிப்மாி அியினல் 

 

 

 

 

 



இக்கினத் துர/ உகத் தநிமாபாய்ச்சி ிறுயம் 

பதுகர தநிழ் – இபண்டாம் ஆண்டு  - பன்ாம்ருயம் 

ிற்கல்  - 02.00  - 05.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 DLT3311 ப்ிக்கினம் இக்கினத் திாய்வுக் யகாட்ாடுகளும் 

27.12.2022 DLT3312 மதால்காப்ினம்-மாருதிகாபம் (ச்சிார்கிினம் - யபாசிாினர்) 

28.12.2022 DLT3313 அ இக்கினம் 

29.12.2022 DLT7313 துரசார் யிருப்ப் ாடம் 

இதமினல் நற்றும் நக்கள் தகயல் மதாடர்ினல் 

30.12.2022 DLT8312 துரசாபா யிருப்ப் ாடம் 

நூக அியினல் 

02.01.2023 ட்டனம் இதமினலும் மநாமிமனர்ப்பும் 
 

                  

மநாமினினல் துர -  பதுகர பதாநாண்டு  -  பதல் ருயம் 

பற்கல் 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 LING CO1 மநாமிபெம் மநாமினினலும் 

27.12.2022 LING CO2 லினினலும் லினினலும் 

28.12.2022 LING CO3 உருினல் 

29.12.2022 LING CO4 மதாடாினல் 

30.12.2022 CSE01 கணிித் தநிழ் 

                 

மநாமினினல் துர -  பதுகர இபண்டாநாண்டு  -  பன்ாம் ருயம் 

ிற்கல்  - 02.00  - 05.00  

ாள் ாடக்குிபடு ாடத் தாள் 

26.12.2022 LING O9 சபதான மநாமினினல் 

27.12.2022 LING 10 கணிி மநாமினினல் 

28.12.2022 LING 11 மநாமி கற்ித்தலும் ாடநூல் தனாாித்தலும் 

29.12.2022 LING 12 கிரமநாமினினல் 

30.12.2022 CSE03 இரணனத்தநிழ் 



மநய்னினல் துர -  பதுகர யனாகா பதாநாண்டு  -  பதல் ருயம் 

பற்கல்  - 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 PYCIY -1 யனாகா ஒர் அிபகம் 

27.12.2022 PYCIY -2 இந்தினத் தத்துயம் – 1 

28.12.2022 PYCIY -3 தநிழ்ப் ண்ாடு 

29.12.2022 க.1 கணிித்தநிழ் 

30.12.2022 PYSTA -5 யகானிற்கரகள்  

மங்குடி நக்கள் ஆய்வு ரநனம் -  பதுகர நாநடயினல் நற்றும் மங்குடினினல் 

 பதாநாண்டு  -  பதல் ருயம் 

பற்கல் - 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 ANTS – CC 01 சபக – ண்ாட்டு நாநடயினல் 

27.12.2022 ANTS – CC 02 மதால்லினல் நாநடயினல் 

28.12.2022 ANTS – CC 03 நாநடயினல் ஆபாய்ச்சினின் பர 

29.12.2022 ANTS – EC0 01 காட்சி நற்றும் தகயல் மதாடர்பு நாநடயினல் 

சுற்றுச்சூமல் (ந) பலிரக அியினல் துர 

பதுஅியினல் பதாநாண்டு  - பதல் ருயம் 

பற்கல்  - 10.00  - 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 MES 4111 அடிப்ரடச் சுற்றுச்சூமல் அியினல் 

27.12.2022 MES 4112 சுற்றுச்சூமல் நுண்ணுனிாினில் உனிர் மதாமிற்நுட்யினல் நற்றும் 

ச்சினினல் 

28.12.2022 MES 4114 சுற்றுச்சூமல் யயதினினல் 

29.12.2022 EES 4131 உனிர் புள்ினினல் நற்றும் கணிி னன்ாடு 

30.12.2022 SES 4121 சூமல் சுற்றுா நற்றும் யயிங்கு யநாண்ரந 

 



சுற்றுச்சூமல் (ந) பலிரக அியினல் துர 

பதுஅியினல் இபண்டாநாண்டு  - பன்ாம் ருயம் 

ிற்கல்  - 02.00  - 05.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 MES 4311 சுற்றுச்சூமல் மாினினல் 

27.12.2022 MES 4312 ஆய்வு யடியரநப்பு நற்றும் உகபண நற்றும் உகபண பரகள் 

28.12.2022 MES 4314 கமிவு யநாண்ரந 

29.12.2022 EES 4331 யாிடர் யநாண்ரந 

30.12.2022 SES4321 உக சுற்றுச்சூமல் ிபச்சிரகள் நற்றும் யநாண்ரந 

 

கணிப்மாி அியினல் துர 

பதுஅியினல் பதாநாண்டு  - பதல் ருயம் 

பற்கல்  - 10.00  - 01.00 

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022  கணிப்மாி அியினல் கணித அடிப்ரடக் கூற்றுகள் 

27.12.2022  யநம்ட்ட ஜயா யமினரநப்பு 

28.12.2022  கணிப்மாி யரனரநப்பு 

 

ாடகத்துர 

ருங்கிரணந்த பதுகர பதாநாண்டு - பதல் ருயம் 

 பற்கல்  - 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IDTA 101 தநிழ் 

27.12.2022 IDTA 102 ஆங்கிம் 

28.12.2022 IDTA 103 ாடகம் ஒர் அிபகம் 

29.12.2022 IDTA 106 நதிப்புக்கல்யி 

 

 



கல்மயட்டினல் நற்றும் மதால்லினல்  துர 

ருங்கிரணந்த பதுகர பதாநாண்டு - பதல் ருயம் 

 பற்கல்  - 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IMAHTLC1 இக்கா இக்கினம் (கயிரத, சிறுகரத, இக்கின யபாறு) 

27.12.2022 IMAHELC1 குதி 2- ஆங்கிம்  English Prose for Effective Communication-1 

28.12.2022 IMAHCC1 இந்தின யபாறு  (கி.ி 712 யரப) 

29.12.2022 IMAHCC2 தநிமக யபாறு கி.ி 850 யரப 

30.12.2022 IMAHAC1 நித உாிரநகள் 

02.01.2023 IMAHVE நதிப்புக் கல்யி 

                                

கல்மயட்டினல் நற்றும் மதால்லினல்  துர 

ருங்கிரணந்த பதுகர இபண்டாநாண்டு - பன்ாம் ருயம் 

 ிற்கல் 02.00  - 05.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IMAHTLC3 தநிழ் அ இக்கினபம் காப்ினபம் 

27.12.2022 IMAHELC3 குதி 2- ஆங்கிம்  English – Drama for Effective 

Communication-1 

28.12.2022 IMAHCC5 இந்தின யபாறு -3 கி.ி 1707-1947 

29.12.2022 IMAHCC6 தநிமக யபாறு -3 கி.ி 1565-1947 

30.12.2022 IMAHAC3 தற்கா அபசாங்கங்கள் - 2 

02.01.2023 IMAHSBE 1 கணிித் தநிழ் /  இரணனத்தநிழ் 

03.01.2023 IMAHGES ாலி சநத்துயக் கல்யி 

                                        

 

 

 

 



கல்மயட்டினல் நற்றும் மதால்லினல்  துர 

ருங்கிரணந்த பதுகர பன்ாநாண்டு  - ஐந்தாம்  ருயம் 

 பற்கல் -  10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IMAHTLCC9 ஐயபாப்ின யபாறு கி.ி 1453 - 1945 

27.12.2022 IMAHELC10 ன்ாட்டு உவுகள் 1945 - பதல் 

28.12.2022 IMAHCC11 உக ாகாிகங்கின் யபாறு 

29.12.2022 IMAHCC12 யபாற்று யரபயினலும்  ஆய்வு மிபரகளும் 

30.12.2022 IMAHEC1 ண்ாட்டு நாிடயினல் 

02.01.2023 IMAHNME 2 தநிமக யகானிற்கரபெம் யமிாடும் 

03.01.2023 IMAHSSD மநன்தின் யநம்ாடு - இரணனத்தநிழ் 

 

இக்கினத் துர/ உகத் தநிமாபாய்ச்சி ிறுயம் 

ருங்கிரணந்த பதுகர தநிழ் –பதாநாண்டு  - பதல் ருயம் 

 பற்கல் 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IMATTLC-1 இக்கா இக்கினம் (மநாமிப்ாடம்) 

27.12.2022 IMATELC-1 குதி 2 ஆங்கிம் – English through Literature-II- Poetry 

28.12.2022 IMATCC-1 வீ இக்கினம் 1 (பதன்ரநப் ாடம் -1) 

29.12.2022 IMATCC- 2 ன்நல் – எழுத்ததிகாபம் (பதன்ரநப் ாடம் - 2) 

30.12.2022 IMATAC-1 தநிமிக்கின யபாறு (இரனபுப் ாடம் - 1) 

02.01.2023 IMATVAE நதிப்புக் கல்யி 

 

 

 

 

 

 



 

இக்கினத் துர/ உகத் தநிமாபாய்ச்சி ிறுயம் 

ருங்கிரணந்த பதுகர தநிழ் – இபண்டாநாண்டு  - பன்ாம் ருயம் 

 ிற்கல் 02.00  - 05.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IMATTEC 3 அ இக்கினபம் காப்ினபம் 

27.12.2022 IMATELC 3 Drama for Effective Communication 

28.12.2022 IMATCC 5 சிற்ிக்கினம் 

29.12.2022 IMATCC 6 ம்ினகப்மாருள் 

30.12.2022 IMATAC 3 சித்தர் இக்கினம் 

02.01.2023 IMATSBE1 இரணனத்தநிழ் 

03.01.2023 IMATGS ாலி சநத்துயக் கல்யி 

 

இக்கினத் துர/ உகத் தநிமாபாய்ச்சி ிறுயம் 

ருங்கிரணந்த பதுகர தநிழ் –பன்ாநாண்டு  - ஐந்தாம் ருயம் 

 பற்கல் 10.00  - 01.00  

ாள் ாடக் 

குிபடு 

ாடத் தாள் 

26.12.2022 IMATCC 9 காப்ினங்கள் - 1 

27.12.2022 IMATCC 10 னாப்ருங்கக்காாிரக 

28.12.2022 IMATCC 11 இக்கின நாிடயினல் 

29.12.2022 IMATCC 12 தநிழ்மநாமி யபாறு 

30.12.2022 IIMATMATEC 1 அகபாதினினல்  - ஒர் அிபகம் 

02.01.2023 IMATNME -2 சிற்யினல் 

03.01.2023 IMATSSD இதமினல் 

 

 

யதர்வுக் கட்டுப்ாட்டு அலுயர் (மா) 


