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REGULATIONS

இசசைகக்கசலைமணண  - ISAIKALAIMANI 
 

INTRODUCTION

“ISAIKALAIMANI” Programme  shall  extend  over  a  period  of  Four  years  and  shall  be
conducted at the University (Department of Music) in accordance with the regulations here-in after
laid down.

OBJECTIVE

On successful completion of the programmes, the candidates who pass out will be able to
perform music concerts. With regular practices and experience of performing over 3 to 4 years the
title of “ISAIKALAIMANI” will be awarded. 

CONDUCT OF PROGRAMME

The Programme for the title shall comprise instructions of the following courses according to
the syllabi and/or text books prescribed from time to time.

i) Practical-I
ii) Practical-II
(iii)  The  Subsidiary  course  for Isaikalaimani  students  will  be  vocal.  

The  syllabus  will  be  the  same  as  prescribed  for  the  Isaikalaimani  Veena,  Violin,  Flute,
Nadaswaram Disciplines.

All  the  written  papers  will  be  set  in  Tamil  and  shall  be  answered  in  Tamil  only.  
The Practical tests will also' be conducted by Tamil Medium only.

SCHEME OF EXAMINATIONS
FIRST YEAR
Subject Code Subjects Exam Marks

11 Theory I 100
12 Practical – I 100
13 Practical – II 100
14 Practical Subsidiary- I 50

Total 350

SECOND YEAR
Subject Code Subjects Exam Marks

21 Theory and History II 100
22 Practical – III 100



23 Practical – IV 100
24 Practical Subsidiary- II 50

Total 350

THIRD YEAR
Subject Code Subjects Exam Marks

31 Theory and History -III 100
33 Practical – V 100
34 Practical – VI 100
35 Practical Subsidiary – III 50

Total 350

FOURTH YEAR
Subject Code Subjects Exam Marks

41 Theory and History - IV 100
42 Acoustics 50
43 Practical – VII 100
44 Practical –VIII 100
45 Practical Subsidiary-IV 50

Total 400



இசசைகக்கசலைமணண
முதலைலாமக் ஆணக்ட

(மணருதஙக்கமக்)

COURSE CODE: 11 – THEORY-I

I. இசசை / லைய இயலைக்
கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: தலாளதக்தணனக் நதலாறக்றமக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO2: 7 தலாளஙக்களணனக் அசமபக்புமக் அஙக்கஙக்களுமக் அறணதலைக் 
LO3: 5 ஜதணகளக் , ஜலாதணகளக் அறணதலைக் 
LO4: 35 தலாளஙக்களக் நதலானக்றணய வணதஙக்களக் அறணதலைக் 
LO5: தலாள தசைபக்பணரலாணஙக்களக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO6 நதசைலாதண, மதக்யலாதண, சைலாபக்புதலாளஙக்களக்.பறக்றண அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 தலாளதக்தணனக் நதலாறக்றமக் - லையமக்;; மலாரக்ககமக், நதசைணய தலாளஙக்களக்.
அலைக – 2 7 தலாளஙக்களணனக் அசமபக்புமக் அஙக்கஙக்களுமக்.
அலைக – 3 5 ஜதணகளக் ஃ ஜலாதணகளக்.
அலைக – 4 35 தலாளஙக்களக் நதலானக்றணய வணதஙக்களக்.
அலைக – 5 தலாள தசைபக்பணரலாணஙக்களக் (பதக்த உயணரக் நணசலைகளக்)
அலைக – 6 நதசைலாதண, மதக்யலாதண, சைலாபக்புதலாளஙக்களக்.

பயனக்:
CO1: தலாளதக்தணனக் நதலாறக்றமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO2: 7 தலாளஙக்களணனக் அசமபக்புமக் அஙக்கஙக்களுமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO3: 5 ஜதணகளக் , ஜலாதணகளக்  ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO4: 35 தலாளஙக்களக் நதலானக்றணய வணதஙக்களக் ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO5: தலாள தசைபக்பணரலாணஙக்களக் பறக்றண; ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO6 நதசைலாதண, மதக்யலாதண, சைலாபக்புதலாளஙக்கள பறக்றண; ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 

COURSE CODE: 12 – PRACTICAL-I

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் அறணதலைக்.
LO2: கணடதக, தரணகணட பலாடஙக்களக். அறணதலைக்.
LO3: கணணகணட பலாடஙக்களக். அறணதலை
LO4: ததலாமக்கணட, தகதணன பலாடஙக்களக் அறணதலைக் 
LO5: கணடதக, தளலாஙக்க – பலாட வரணசசைகளக் அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் த – தண – ததலாமக் - நமக் - பலாட வரணசசைகளக்.
அலைக – 2 கணடதக, தரணகணட பலாடஙக்களக்.
அலைக – 3 கணணகணட, தரணதக – பலாடஙக்களக் 
அலைக – 4 ததலாமக்கணட, தகதணன பலாடஙக்களக்.
அலைக – 5 கணடதக, தளலாஙக்க – பலாட வரணசசைகளக்

பயனக்:
CO1: ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் த – தண – ததலாமக் - நமக் - பலாட வரணசசைகள வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO2: கணடதக, தரணகணட பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO3: கணணகணட, தரணதக பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: ததலாமக்கணட, தகதணன பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO5: கணடதக, தளலாஙக்க – பலாட வரணசசைகளக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத



COURSE CODE: 13 – PRACTICAL-II

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: தகதரணகணடதக  பலாடஙக்களக் அறணதலைக் 
LO2: நகதணரணதணரணகணட பலாடஙக்களக் அறணதலைக் 
LO3: ஆதணதலாள தசைலாறக்கடக்டகளக் அறணதலைக் 
LO4: ரூபகதலாள ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் அறணதலைக்
LO5: கணக்டமக், மணஸக்ரமக், சைஙக்ககீரக்ணமக், பயணறக்சைண பலாடஙக்களக் அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 தகதரணகணடதக  பலாடஙக்களக்.
அலைக – 2 நகதணரணதணரணகணட – பலாடஙக்களக்
அலைக – 3 ஆதணதலாள தசைலாறக்கடக்டகளக்.
அலைக – 4 ரூபகதலாள ஆரமக்ப பலாடஙக்களக்.
அலைக – 5 கணக்டமக், மணஸக்ரமக், சைஙக்ககீரக்ணமக், பயணறக்சைண பலாடஙக்களக்.

பயனக்:
CO1: தகதரணகணடதக  பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: நகதணரணதணரணகணட பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: ஆதணதலாள தசைலாறக்கடக்டகளக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: ரூபகதலாள ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: கணக்டமக், மணஸக்ரமக், சைஙக்ககீரக்ணமக், பயணறக்சைண பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத



COURSE CODE: 14 – ALLIED PRACTICAL-I

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் அறணதலைக்
LO2: கணடதக பலாடமக்அறணதலைக்
LO3: தரணகணட பலாடமக்அறணதலைக்
LO4: கணணகணட பலாடமக்அறணதலைக்
LO5: தரணதக பலாடமக்அறணதலைக்

அலைக:
அலைக – 1 ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் த – தண – ததலாமக்  - நமக் பலாட வரணசசைகளக்.
அலைக – 2 கணடதக பலாடமக்
அலைக – 3 தரணகணட பலாடமக்.
அலைக – 4 கணணகணட பலாடமக்
அலைக – 5 தரணதக – பலாடமக்

பயனக்:
CO1: மணருதஙக்கதக்தணனக் ஆரமக்ப பலாடஙக்கசள அறணநக்ததகலாளக்ள உதவுகணறத.
CO2: கணடதக பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.  
CO3: தரணகணட பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.  
CO4: கணணகணட பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத 
CO5: தரணதக பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத

இரணக்டலாமக் ஆணக்ட
(மணருதஙக்கமக்)

COURSE CODE: 21 – THEORY and History -II

I. இசசை / லைய இயலைக் / இயலைக் வரலைலாற
கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: முகக்கணயமலான சைஙக்ககீதகக் கருவணகளுமக் அவறக்றணனக் வசககளக் அறணதலை
LO2: இசசை நுணக்கசலைகளணலைக் ஒனக்ற எனக்பசத பறக்றண அறணதலை
LO3: இநக்தணய நலாடக்டிலைக் நமத இசசைகக்கரணய மதணபக்புமக் அதனக் இடஙக்களுமக், உலைக இசசையணலைக் இதறக்கரணய மதணபக்பு 

பறக்றண அறணதலைக் 
LO4: நலாரலாயணசைலாமண அபக்பலா, தகக்கரலாமக் தஞக்சசை கணக்ணுசைலாமண நடக்டவனலாரக்.தஞக்சசை பகக்கணரண, 

முதக்ததக்தலாணக்டவரக்.இவரக்களணனக் வலாழக்கக்சக வரலைலாற அறணதலைக்

அலைக:
அலைக – 1 முகக்கணயமலான சைஙக்ககீதகக் கருவணகளுமக் அவறக்றணனக் வசககளுமக்.
அலைக – 2 இசசை நுணக்கசலைகளணலைக் ஒனக்ற – வணளகக்கமக்.
அலைக – 3 இநக்தணய நலாடக்டிலைக் நமத இசசைகக்கரணய மதணபக்புமக் அதனக் இடஙக்களுமக், உலைக இசசையணலைக் 

இதறக்கரணய மதணபக்பு.
அலைக – 4 ககீழக்கணக்டவரக்களணனக் வலாழக்கக்சக வரலைலாறமக் அவரக்களக் இசசைகக்க ஆறக்றணய ததலாணக்டகளுமக்.

1. நலாரலாயணசைலாமண அபக்பலா, தகக்கரலாமக்
2. தஞக்சசை கணக்ணுசைலாமண நடக்டவனலாரக்.
3. தஞக்சசை பகக்கணரண, முதக்ததக்தலாணக்டவரக்.

பயனக்:
CO1: முகக்கணயமலான சைஙக்ககீதகக் கருவணகளுமக் அவறக்றணனக் வசககளக் பறக்றண ததரணநக்த தகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO2: இசசை நுணக்கசலைகளணலைக் ஒனக்ற எனக்பசத பறக்றண ததரணநக்த தகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO3: இநக்தணய நலாடக்டிலைக் நமத இசசைகக்கரணய மதணபக்புமக் அதனக் இடஙக்களுமக், உலைக இசசையணலைக் இதறக்கரணய மதணபக்பு 

பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO4: நலாரலாயணசைலாமண அபக்பலா, தகக்கரலாமக் தஞக்சசை கணக்ணுசைலாமண நடக்டவனலாரக்.தஞக்சசை பகக்கணரண, 

முதக்ததக்தலாணக்டவரக்.இவரக்களணனக் வலாழக்கக்சக வரலைலாற பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 



COURSE CODE: 22 – PRACTICAL-III

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ஆதண தலாளமக் 4 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா 1 அறணதலைக் 
LO2: ஆதண தலாளமக் 4 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா 2 அறணதலைக்
LO3: சைபக்த தலாள தசைலாறக்கடக்ட;களக் 7 அறணதலைக் 
LO4: ஆதண தலாளமக் 8 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா  1 அறணதலைக் 
LO5: ஆதண தலாள ஃபரணக்ஸக்அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 ஆதண தலாளமக் - 4 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா – 1
அலைக – 2 ஆதண தலாளமக் - 4 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா – 2
அலைக – 3 சைபக்த தலாள தசைலாறக்கடக்ட;களக் – 7
அலைக – 4 ஆதண தலாளமக் - 8 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா – 1
அலைக – 5 ஆதண தலாள ஃபரணக்ஸக்

பயனக்:
CO1: ஆதண தலாளமக் 4 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா 1 வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: ஆதண தலாளமக் 4 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா 2 வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: சைபக்த தலாள தசைலாறக்கடக்ட;களக் 7 வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: ஆதண தலாளமக் 8 ஆவரக்தக்தன நமலாரலா  1 வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: ஆதண தலாள ஃபரணக்ஸக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத



COURSE CODE: 23 – PRACTICAL-IV

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: தணஸக்ர ஏகமக், கணக்டசைலாபு நமலாரலா அறணதலைக் 
LO2: மணஸக்;ர சைலாபு நமலாரலா அறணதலைக் 
LO3: கணக்ட தணருபுசட நமலாரலா அறணதலைக் 
LO4: சைரக்வலைக தசைலாறக்கடக்டகளக் அறணதலைக் 
LO5: மணருதஙக்கமக் சுருதண நசைரக்கக்கமக் முசற அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 தணஸக்ர ஏகமக், கணக்டசைலாபு – நமலாரலா
அலைக – 2 மணஸக்ர சைலாபு – நமலாரலா
அலைக – 3 கணக்ட தணருபுசட நமலாரலா.
அலைக – 4 சைரக்வலைக – தசைலாறக்கடக்டகளக்.
அலைக – 5 மணருதஙக்கமக் சுருதண நசைரக்கக்கமக் முசற

பயனக்:
CO1: தணஸக்ர ஏகமக், கணக்டசைலாபு நமலாரலா அசமபக்சப ததரணநக்த  தகலாணக்ட வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: மணஸக்;ர சைலாபு நமலாரலா அசமபக்சப ததரணநக்த  தகலாணக்ட வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: கணக்ட தணருபுசட நமலாரலா அசமபக்சப ததரணநக்த  தகலாணக்ட வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: சைரக்வலைக தசைலாறக்கடக்டகளக் பலாடக்டிறக்க வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: மணருதஙக்கமக் தமக்பூரலா சுருதண நசைரக்கக்க பயனக்படகணறத

COURSE CODE: 24 – ALLIED PRACTICAL-II

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ததலாமக்கணட பலாடமக்அறணதலைக்
LO2: தரணகணட பலாடமக்அறணதலைக்
LO3: தகதணன பலாடமக்அறணதலைக்
LO4: தளலாஙக்க பலாடமக்அறணதலைக்
LO5: தகதரணகணடதக நகதணரணதணரகணட பலாடமக்அறணதலைக்

அலைக:
அலைக – 1 ததலாமக்கணட – பலாடமக்
அலைக – 2 தரணகணட – பலாடமக்
அலைக – 3 தகதணன – பலாடமக்
அலைக – 4 தளலாஙக்க – பலாட வரணசசைகளக்.
அலைக – 5 தகதரணகணடதக – பலாடஙக்களக், நகதணரணதணரகணட – பலாடஙக்களக்

பயனக்:
CO1: ததலாமக்கணட பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: தரணகணட பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: தகதணன பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: தளலாஙக்க பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: தகதரணகணடதக நகதணரணதணரகணட பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத

மூனக்றலாமக் ஆணக்ட
(மணருதஙக்கமக்)

COURSE CODE: 31 – THEORY and History  -III



I. இசசை / லையமக் / இயலைக் வரலைலாற
கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: நஷலாடசைலாஙக்கஙக்களுமக் அவறக்றணனக் கணரணசயகளுமக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO2: மணருதஙக்கமக், தவணலைக் வலாதக்தணய அசமபக்பு  சுரதண நசைரக்கக்கமக் வணதமக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO3: நகலாரக்சவகளக் தசைலாறக்தலாள (தநலாநடசைனக் -நழவயவசழn) மூலைமக் எழுதமக் வணதமக் பறக்றண அறணதலைக்
LO4: கரக்நலாடக ஃ ஹணநக்தஸக்தலானண இசசைகளணலைக் நதலாறக்கருவணகளக் ஒறக்றமக் ஃ நவறக்றசம; பறக்றண அறணதலைக் 
LO5: கலாயக கண நதலாஷஙக்களக்.; பறக்றண அறணதலைக்
LO6: நலாடக்டிய நலாடகமுமக் அதனக் இலைகக்கணஙக்களுமக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO7: தஞக்சசை தபலானக்சனயலா பணளக்சள கமக்பநகலாணமக் அழக நமக்பணயலா பணளக்சளஇ தஞக்சசை மஹலா 

சவதக்தணயநலாத ஐயரஇநகீடலாமஙக்கலைமக் மகீனலாடக்சைண சுநக்தரமக் பணளக்சளஇதஞக்சசை பஞக்சைலாபண.கமக்பநகலாணமக் 
ரஙக்கயக்யஙக்கலாரக் இமனக்னலாரக்கடி நநடசைபக் பணளக்சளஇ தகலானக்னகக்நகலாரக்  பகக்கணரணயலாபக்பணளக்சள இவரக்களணனக் 
வலாழக்கக்சக வரலைலாற பறக்றண அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 நஷலாடசைலாஙக்கஙக்களுமக் அவறக்றணனக் கணரணசயகளுமக்.
அலைக – 2 மணருதஙக்கமக், தவணலைக் வலாதக்தணய அசமபக்பு – சுரதண நசைரக்கக்கமக் வணதமக்.
அலைக – 3 நகலாரக்சவகளக் தசைலாறக்தலாள (தநலாநடசைனக் -நழவயவசழn) மூலைமக் எழுதமக் வணதமக்.
அலைக – 4 கரக்நலாடக ஃ ஹணநக்தஸக்தலானண இசசைகளணலைக் நதலாறக்கருவணகளக் ஒறக்றமக் ஃ நவறக்றசம.
அலைக – 5 கலாயக கண நதலாஷஙக்களக்.
அலைக – 6 நலாடக்டிய நலாடகமுமக் அதனக் இலைகக்கணஙக்களுமக்.
அலைக – 7 ககீழக்கக்கணக்ட வணதக்வலானக்களணனக் வலாழக்கக்சக வரலைலாறமக் அவரக்களக் இசசைகக்க ஆறக்றணய 

ததலாணக்டகளுமக்.
அ. கமக்பநகலாணமக் அழக நமக்பணயலா பணளக்சள
ஆ. தஞக்சசை தபலானக்சனயலா பணளக்சள.
இ. தஞக்சசை மஹலா சவதக்தணயநலாத ஐயரக்.
ஈ. நகீடலாமஙக்கலைமக் மகீனலாடக்சைண சுநக்தரமக் பணளக்சள
உ. தஞக்சசை பஞக்சைலாபண.
ஊ. கமக்பநகலாணமக் ரஙக்கயக்யஙக்கலாரக்.
எ. மனக்னலாரக்கடி நநடசைபக் பணளக்சள.
ஏ. தகலானக்னகக்நகலாரக் பகக்கணரணயலாபக்பணளக்சள

பயனக்:
CO1: நஷலாடசைலாஙக்கஙக்களுமக் அவறக்றணனக் கணரணசயகளுமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO2: மணருதஙக்கமக், தவணலைக் வலாதக்தணய அசமபக்பு - சுரதண நசைர;கக்கமக் வணதமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள 

பயனக்படகணறத 
CO3: நகலார;சவகளக் தசைலாறக்தலாள (தநலாநடசைனக் -நழவயவசழn) மூலைமக் எழுதமக் வணதமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள 

பயனக்படகணறத 
CO4: கர;நலாடக ஃ ஹணநக்தஸக்தலானண இசசைகளணலைக் நதலாறக்கருவணகளக் ஒறக்றமக் ஃ நவறக்றசம; பறக்றண 

ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO5: கலாயக கண நதலாஷஙக்களக். பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO6 நலாடக்டிய நலாடகமுமக் அதனக் இலைகக்கணஙக்களுமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO7 தஞக்சசை தபலானக்சனயலா பணளக்சள கமக்பநகலாணமக் அழக நமக்பணயலா பணளக்சளஇ தஞக்சசை மஹலா 

சவதக்தணயநலாத ஐயரஇநகீடலாமஙக்கலைமக் மகீனலாடக்சைண சுநக்தரமக் பணளக்சளஇதஞக்சசை பஞக்சைலாபண.கமக்பநகலாணமக் 
ரஙக்கயக்யஙக்கலார; இமனக்னலார;கடி நநடசைபக் பணளக்சளஇதகலானக்னகக்நகலார; பகக்கணரணயலாபக்பணளக்சள இவலா;களணனக் 
வலாழக்கக்சக வரலைலாற பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத. 

COURSE CODE: 32 – PRACTICAL-V

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ஆதண தலாளமக் சைணறணய நகலாரக்சவகளக் அறணதலைக் 
LO2: ரூபக தலாளமக் சைணறணய நகலாரக்சவகளக் அறணதலைக் 
LO3: ஆதண தலாளமக் தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக் அறணதலைக்
LO4: ரூபக தலாளமக் தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக் அறணதலைக்
LO5: கணக்டசைலாபு, மணஸக்ர சைலாபு; தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக் அறணதலைக்



அலைக:
அலைக – 1 ஆதண தலாளமக் சைணறணய நகலாரக்சவகளக்.
அலைக – 2 ரூபக தலாளமக் சைணறணய நகலாரக்சவகளக்.
அலைக – 3 ஆதண தலாளமக் - தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக்.
அலைக – 4 ரூபக தலாளமக் - தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக்.
அலைக – 5 கணக்டசைலாபு, மணஸக்ர சைலாபு – தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக்.

பயனக்:
CO1: ஆதண தலாளமக் சைணறணய நகலாரக்சவகள பலாடதக்தடனக் நசைரக்தக்த வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.  
CO2: ரூபக தலாளமக் சைணறணய நகலாரக்சவகளக் பலாடதக்தடனக் நசைரக்தக்த வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத. 
CO3: ஆதண தலாளமக் தசைலாறக்கடக்டகளக் தனண ஆவரக்தக்தனதக்தணலைக் பலாடதக்தடனக் நசைரக்தக்த வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத. 
CO4: ரூபக தலாளமக் தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத. 
CO5: கணக்டசைலாபு, மணஸக்ர சைலாபு; தனண ஆவரக்தக்தன தசைலாறக்கடக்டகளக்; வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத

COURSE CODE: 33 – PRACTICAL-VI

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: கணக்டசைலாபு, நகலாரக்சவகளக்  அறணதலைக்
LO2: மணஸக்ர சைலாபு நகலாரக்சவகளக்  அறணதலைக்
LO3: கணக்டஜலாதண தணருபுசட தலாளமக் நகலாரக்சவகளக் அறணதலைக் 
LO4: பலைவணதமலான எடபக்பு நகலாரக்சவகளக்; அறணதலைக் 
LO5: 35 தலாளஙக்களணலைக் 10 தலாளஙக்களுகக்க நகலாரக்சவகளக் அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 கணக்டசைலாபு நகலாரக்சவகளக் – 2
அலைக – 2 மணஸக்ர சைலாபு நகலாரக்சவகளக் – 2
அலைக – 3 கணக்டஜலாதண தணருபுசட தலாளமக் நகலாரக்சவகளக்.
அலைக – 4 பலைவணதமலான எடபக்புகளுகக்க – நகலாரக்சவகளக்.
அலைக – 5 35 தலாளஙக்களணலைக் 10 தலாளஙக்களுகக்க நகலாரக்சவகளக்.

பயனக்:
CO1: கணக்டசைலாபு, நகலாரக்சவகளக் தனண ஆவரக்தக்தனதக்தணலைக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: மணஸக்ர சைலாபு நகலாரக்சவகளக் தனண ஆவரக்தக்தனதக்தணலைக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO3: கணக்டஜலாதண தணருபுசட தலாளமக் நகலாரக்சவகளக் தனண ஆவரக்தக்தனதக்தணலைக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத. 
CO4: பலைவணதமலான எடபக்புகளுகக்க  நகலாரக்சவகளக் தனண ஆவரக்தக்தனதக்தணலைக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத. 
CO5: 35 தலாளஙக்களணலைக் 10 தலாளஙக்களுகக்க நகலாரக்சவகளக் அசமபக்பு ததறணநக்த வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத. 



COURSE CODE: 34 – ALLIED PRACTICAL-III

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ஆதண தலாள தசைலாறக்கடக்டகளக் அறணதலைக்
LO2: கணட தக பலாடமக்; அறணதலைக்
LO3: கணட கணட தக பலாடமக்; அறணதலைக் 
LO4: ரூபகம ஆரமக்ப பலாடஙக்களக்; அறணதலைக் 
LO5: கணக்ட சைலாபு  ஆரமக்ப பலாடமக்; அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 ஆதண தலாள – தசைலாறக்கடக்டகளக்
அலைக – 2 கணட தக பலாடமக்
அலைக – 3 கணட கணட தக பலாடமக்.
அலைக – 4 ரூபகமக் - ஆரமக்ப பலாடஙக்களக்.
அலைக – 5 கணக்ட சைலாபு  - ஆரமக்ப பலாடமக்.

பயனக்:
CO1: ஆதண தலாள தசைலாறக்கடக்டகளக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: கணட தக பலாடம வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: கணட கணட தக பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: ரூபகம ஆரமக்ப பலாடஙக்களக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: கணக்ட சைலாபு  ஆரமக்ப பலாடமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத

நலானக்கலாமக் ஆணக்ட
(மணருதஙக்கமக்)

COURSE CODE: 41 – THEORY and History -IV

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:

I. இசசை / லையமக் / இயலைக் வரலைலாற 
LO1: பலைக்லைவண அசமபக்புமக், மூனக்ற கலாலைமக் வலாசைணகக்கமக் முசறகளுமக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO2: தக்ரநயலாதசை லைடக்சைணஙக்களக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO3: பலாகவத நமள நலாடகமக் பறக்றண அறணதலைக் 
LO4: அமக்மலாசைமுதக்தணரமக் கணக்ணுசைலாமண, மலாமுணக்டியலாபக் பணளக்சள பழநண முதக்சதயலாபக்பணளக்சள, 

புதகக்நகலாடக்சடதடக்சைணணலாமூரக்தக்தணபக் பணளக்சள, சமலைலாடக்டூரக் சைலாமண ஐயர வணதக்வலானக்களணனக் வலாழக்கக்சக வரலைலாற
பறக்றண அறணதலைக் 

LO5: நலாடக்டிய நலாடகமுமக் அதனக் இலைகக்கணஙக்களுமக் பறக்றண அறணதலைக்

அலைக:
அலைக – 1 பலைக்லைவண அசமபக்புமக், மூனக்ற கலாலைமக் வலாசைணகக்கமக் முசறகளுமக்.
அலைக – 2 தக்ரநயலாதசை லைடக்சைணஙக்களக் (13 வணத இலைகக்கணஙக்களக்)
அலைக – 3 பலாகவத நமள நலாடகமக்.
அலைக – 4 ககீழக்கணக்ட வணதக்வலானக்களணனக் வரலைலாற 

1. அமக்மலாசைமுதக்தணரமக் கணக்ணுசைலாமண, மலாமுணக்டியலாபக் பணளக்சள 
2. பழநண முதக்சதயலாபக்பணளக்சள, புதகக்நகலாடக்சட
3. தடக்சைணணலாமூரக்தக்தணபக் பணளக்சள சமலைலாடக்டூரக் சைலாமண ஐயரக்.

அலைக – 5 நலாடக்டிய நலாடகமுமக் அதனக் இலைகக்கணஙக்களுமக்.

பயனக்:
CO1: பலைக்லைவண அசமபக்புமக், மூனக்ற கலாலைமக் வலாசைணகக்கமக் முசறகளுமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO2: தக்ரநயலாதசை லைடக்சைணஙக்களக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 



CO3: பலாகவத நமள நலாடகமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத 
CO4: அமக்மலாசைமுதக்தணரமக் கணக்ணுசைலாமண, மலாமுணக்டியலாபக் பணளக்சள பழநண முதக்சதயலாபக்பணளக்சள, 

புதகக்நகலாடக்சடதடக்சைணணலாமூரக்தக்தணபக் பணளக்சள சமலைலாடக்டூரக் சைலாமண ஐயர வணதக்வலானக்களணனக் வலாழக்கக்சக 
வரலைலாற பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள பயனக்படகணறத

CO5: நலாடக்டிய நலாடகமுமக் அதனக் இலைகக்கணஙக்களுமக் பறக்றண ததரணநக்ததகலாளக்ள  பயனக்படகணறத 

                                      Code 42  – ஒலைணயணயலைக்

நநலாகக்கமக்

LO1:ஒலைண உணக்டலாவதணனக் கலாரணஙக்களணனக் வணளகக்கஙக்கசள  பயணறக்றவணதக்தலைக்.

LO2:மலாணவரக்களுகக்க ஒலைண பரவுகணனக்ற வணளகக்கஙக்கசள பயணறக்றவணதக்தலைக்.

LO3:மலாணவரக்களுகக்க இசசையணனக் தவவ;நவற ஒலைண அளவுகசள  பறக்றண பயணறக்றவணதக்தலைக்.

LO4:மலாணவரக்களுகக்க இசசைகக்கருவணகளணலைக் ஒலைண உணக்டலாகமக் பணக்புகளக் பறக்றணய வணளகக்கஙக்கசள 

பயணறக்றவணதக்தலைக்.

LO5:இசசை அரஙக்க அசமவணடமக் பறக்றணய வணளகக்கஙக்கசள பயணறக்றவணதக்தலைக்.

அலைக – 1

ஒலைண பரவுதலைக்

ஒலைண உணக்டலாவதணனக் கலாரணமக் - பரவுமக் வணதமக் - ஒலைண அசலை வசககளக் - அசலைநகீளமக்,  தணசசைநவகமக்,

அதணரக்தவணக் - இவறக்றணறக்களக்ள ததலாடரக்பு – மனணத தசைவணனக் அசமபக்புமக் தசையலைக்படமக் முசறயமக்.

அலைக – 2

அதணரக்வு வணதணகளக்

கமக்பணகளணலைக் உணக்டலாகமக் கறகக்கதணரக்வணறக்கலான வணதணமுசறகளக் -  சுரமலானணயணனக் அசமபக்பு –  சுரதணகளணனக்

மதணபக்சபகக் கணகக்கணடதலைக் -  பரணவலார சுருதணகளக் -  ஒதக்ததணரக்வு – அதனக் பயனக்களக் -  கழலாயணனளக் ஒலைணயணனக் பணக்பு –

ஒதக்ததணரக்வு நசைலாதசன மூலைமக் கலாறக்றணலைக் ஒலைணயணனக் தணசசை நவகதக்சதகக் கணகக்கணடதலைக் -  தவபக்ப நணசலை அழுதக்தமக்

இவறக்றணலைக் ஒலைணயணனக் தணசசை நவகதக்தணலைக் ஏறக்படமக் மலாறபலாட.

அலைக – 3

இசசை ஒலைண அளவுநகலாலைக்  

ஒழுஙக்க இசசை –  ஒருஙக்க இசசை -  இசசை இசடதவளண நமஜரக் சமனரக் தசைமணநடலானக்களக் -

இயறக்சக அளவுநகலாலைக் - டயடக்டலானணகக் அளவுநகலாலைக் - சைமசுருதண அளவுநகலாலைக் - வலாதண, சைமக்வலாதண, வணவலாதண சுவரஙக்களக் -

நமறக்கதக்தணய இசசை இவறக்றணனக் நவறபலாட.

அலைக – 4

இசசைகக் கருவணகளக்

இசசை ஒலைணயணனக் பணக்புகளக் - கமக்பணகக் கருவணகளக்(தமக்புரலா, வகீசண, வயலைணனக்) - கலாறக்றகக் கருவணகளக் 

(புலைக்லைலாஙக்கழலைக், நலாகஸக்வரமக்) – நதலாறக் கருவணகளக் (மணருதஙக்கமக், தவணலைக்) இவறக்றணனக் அதணரக்வு வசக தசையலைக்பலாட முசற.

அலைக – 5

இசசை ஒலைண பகபக்பலாயக்வு மறக்றமக் இசசை அரஙக்ககளக்

ஆயக்வணறக்க உதவுமக் தமனக் தபலாருடக்களக் - ஒலைண பரபக்பு சைலாதனஙக்களக் - வலாதனலாலைண, ததலாசலைகக் கலாடக்சைண –

ஒலைண வலாஙக்கண அசமபக்பு - இசசை ஒலைணபக்தணவு கநறக்தடக்டிலைக் ஒலைணபக்பதணவு - இவறக்சறபக் பறக்றணபக் தபலாதவலான வணளகக்கஙக்களக்.



எதணதரலாலைண –  எதணரக் முழகக்கமக் -  கறகக்ககீடக்ட வணசளவுகளக் -  நலைக்லை இசசை அரஙக்கணனக் பணக்புகளக் -

இசசை அரஙக்க அசமபக்புதக் தகதணகளக் - கறபக்பணடதக்தகக்க இசசை அரஙக்ககளக் - கடக்டடஙக்களக். 

பலாரக்சவ நலைக்களக்:

 Prof. R.K. Viswanathan, The Physics of Music, Annnamalai University Publication .

 The Text Book of Sound, Khanna & Bedi Munshilal Publication, New Delhi.

 Prof. C. Subramaniyan Iyer, Acoustics for Students.

பயனக்:

CO1:ஒலைணயணனக் அதணரக்வுகசள பறக்றண அறணதலைக்.

CO2:ஒலைணயணனக் அளவுகசள பறக்றண அறணதலைக்.

CO3:சுருதணகளணனக் அளவுகளக் பறக்றணய வணளகக்கஙக்கசள பயணனக்றலைக்.

CO4:இசசை வலாதக்தணயஙக்கசள பறக்றண அறணதலைக்.

CO5:இசசை அரஙக்க அவறக்றணனக் அசமபக்புகசள பறக்றண அறணதலைக்.

COURSE CODE: 43 – PRACTICAL-VII

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: கணக்டஜலாதண தணருபுசட தலாளமக் தனண ஆவரக்தக்தனமக் அறணதலைக்
LO2: தணஸக்ரமக், கணக்டமக் கசறபக்புகளக்; அறணதலைக்
LO3: மணஸக்ரமக் மறக்றமக் சைஙக்ககீரக்ணம கசறபக்புகளக்; அறணதலைக் 
LO4: தணஸக்ரமக், கணக்டமக் நசட நகலாரக்சவகளக்  அறணதலைக் 
LO5: மணஸக்ரமக் நசட நகலாரக்சவ அறணதலைக் 

அலைக:
அலைக – 1 கணக்டஜலாதண தணருபுசட தலாளமக் - தனண ஆவரக்தக்தனமக்.
அலைக – 2 தணஸக்ரமக், கணக்டமக் - கசறபக்புகளக்.
அலைக – 3 மணஸக்ரமக் மறக்றமக் சைஙக்ககீரக்ணமக்  - கசறபக்புகளக்.
அலைக – 4 தணஸக்ரமக், கணக்டமக் - நசட நகலாரக்சவகளக்.
அலைக – 5 மணஸக்ரமக் - நசட நகலாரக்சவ.

பயனக்:
CO1: கணக்டஜலாதண தணருபுசட தலாளமக் தனண ஆவரக்தக்தனமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO2: தணஸக்ரமக், கணக்டமக் கசறபக்புகளக்; வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO3: மணஸக்ரமக் மறக்றமக் சைஙக்ககீரக்ணம கசறபக்புகளக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO4: தணஸக்ரமக், கணக்டமக் நசட நகலாரக்சவகளக்  வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO5: மணஸக்ரமக் நசட நகலாரக்சவ வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.

COURSE CODE: 44– PRACTICAL-VIII

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: ஆதண தலாளமக் இரணக்டகசள பலைக்லைவணகக்க தனண ஆவரக்தக்தனமக் பறக்றண; அறணதலைக்
LO2: ஆதண தலாளமக் வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்கமக் முசற பறக்றண; அறணதலைக்
LO3: அட தலாள வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்கமக் முசற பறக்றண; அறணதலைக்
LO4: ரூபக தலாள வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்கமக் முசற பறக்றண; அறணதலைக்
LO5: ஆதண தலாளமக் இரணக்டகசள பலைக்லைவணகக்க தனண ஆவரக்தக்தனமக் பறக்றண; அறணதலைக்

அலைக:



அலைக – 1 பலைக்லைவண அசமபக்புகளக் அதனக் முசறகளக்.
அலைக – 2 ஆதண தலாளமக் இரணக்டகசள பலைக்லைவணகக்க தனண ஆவரக்தக்தனமக் வலாசைணகக்கமக் முசற
அலைக – 3 ஆதண தலாளமக் வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்கமக் முசற – 1
அலைக – 4 அட தலாள வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்கமக் முசற
அலைக – 5 ரூபக தலாள வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்கமக் முசற

பயனக்:
CO1: பலைக்லைவண அசமபக்புகக்க வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத.
CO2: ஆதண தலாளமக் இரணக்டகசள பலைக்லைவணகக்க தனண ஆவரக்தக்தனமக் வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: ஆதண தலாளமக் வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: அட தலாள வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: ரூபக தலாள வரக்ணதக்தணறக்க வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத

COURSE CODE: 45 – ALLIED PRACTICAL-IV

கறக்றலைக் நநலாகக்கமக்:
LO1: மணஸக்ர சைலாபு ஆரமக்ப பலாடமக் அறணதலைக் 
LO2: சைஙக்ககீரக்ண சைலாபு ஆரமக்ப பலாடமக் அறணதலைக் 
LO3: ஆதண தலாளமக் ஃபரனக்ஸக்; அறணதலைக் 
LO4: ஆதண தலாளமக் நமலாரலா -  1 அறணதலைக் 
LO5: ஆதண தலாளமக் நமலாரலா -  2 அறணதலைக்

அலைக:
அலைக – 1 மணஸக்ர சைலாபு ஆரமக்ப பலாடமக் – 5
அலைக – 2 சைஙக்ககீரக்ண சைலாபு ஆரமக்ப பலாடமக் – 5
அலைக – 3 ஆதண தலாளமக் ஃபரனக்ஸக்
அலைக – 4 ஆதண தலாளமக் நமலாரலா -  1
அலைக – 5 ஆதண தலாளமக் நமலாரலா – 2

பயனக்:
CO1: மணஸக்ர சைலாபு ஆரமக்ப பலாடமக்; வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO2: சைஙக்ககீரக்ண சைலாபு ஆரமக்ப பலாடமக்; வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO3: ஆதண தலாளமக் பரனக்ஸக்; வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO4: ஆதண தலாளமக் நமலாரலா -  1 வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத
CO5: ஆதண தலாளமக் நமலாரலா -  2 வலாசைணகக்க பயனக்படகணறத


