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REGULATIONS

 ததவவர இசசகககசலமணண

INTRODUCTION

"THEVARA 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 "THEVARA 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) Theory and History of Thevaram; 

ii)  Practical

(iii)  The  Subsidiary  course  for  Thevara  Isaikalaimani  students  will  be  vocal.  

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

Nadaswaram Disciplines.

EXAMINATION SCHEME

There will be examinations at the end of each academic year. Carry over system shall be

permitted.

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 and History of Thevaram – I 100
12 Practical – I 100
13 Practical Subsidiary- I 50

Total 250

SECOND YEAR

21 Theory and History of Thevaram – II 100
22 Practical – II 100

23 Practical – III 100

  24 Practical Subsidiary- II 50
Total 350

THIRD YEAR

31 Theory of Thevaram – III 100
32 History of Thevaram – IV 100
33 Practical – IV 100
34 Practical – V 100
35 Practical Subsidiary – III 50

Total 450

FOURTH YEAR

41 Theory of Thevaram – V 100
42 History of Thevaram – VI 100
43 Acoustics 50
44 Practical – VI 100
45 Practical – VII 100
46 Practical Subsidiary – IV 50

Total 500

Outcome : 

After completion of “Thevara Isai Kalaimani”  course, with regular practice, students can

perform in  temples,  Ritual  functions,  get  job  in  Govt.  Music  Institutions,  temples,   temples  in

Abroad and Abroad Institutions.
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முதலவமக ஆணகட

11. ததவவர இயலக மறகறுமக வரலவறு – I

11. Theory and History of Thevaram - I

தநவகககமக:

L.O1: ஞவனபகபவலக உணகடத, சூசல தநவயக நநீஙககணயத, சூழலக அறணதலக

L.O2: ஆடகககவணகடதமக, கபவறகறவளமக கபறகறதமக அறணதலக

L.O3: அடியவரககளணனக அருடகபணணகளக அறணதலக

L.O4: அருளவளரக வவழகவுமக அருடகபதணகஙககளக கணகட தணறமுமக அறணதலக

L.O5: ஐஙககரனக கபருசமயுமக அடியவரக வவழகவுமக அறணதலக

அலக 1: தணருஞவனசமகபநகதரக ஞவனபகபவலக உணகட வரலவறு

தணருநவவுகககரசருககக சூசல தநவயக நநீஙககணய அறகபுதமக

அலக 2: சுநகதரரக இசறவனவலக தடதகதவடகககவணகட தணறமக

கபறகறவளமக கபறகற அறகபுத நணகழகவு

அலக 3:தணருஅஙககமவசல பதணகசக சணறபகபு

தணருதககதவணகடதககதவசக அருளணய சூழலக மறகறுமக அதனக சணறபகபு

அலக 4:மவணணகககவவசகரக அருளக வரலவறு

தணருமுசற கணகட வரலவறு

அலக 5:ஔசவயவரக அருளணய வணநவயகரக அகவலக சணறபகபு

கமரகருபரரக அருளக வரலவறு

பவரகசவ நூலககளக:

1. பனகனணரு தணருமுசற வரலவறு – வணதகதவவனக க. கவளகசளவவரணனக, அணகணவமசலபக பலககசலகககழக கவளணயநீட

பயனக:

C.O1: தணருபதணகஙககளக பவடிதக தணருவருளக கபறகற தணறமக உணரகதலக

C.O2: அறகபுதஙககளக கசயகத சூழலக கதரணநகத பயனசடதலக

C.O3: கடவுளடி தபவறகறணய புனணதரககளணனக புகழக அறணநகத தபவறகறலக

C.O4: தணருவவசகதகதணறமக, தணருமுசற கணகட தணறமுமக, வரலவறகறணனக வவயணலவக கதரணநகத பயனசடதலக

C.O5: ஔசவ, கமரகருபரரக அருடகதணறமக உணரகதலக
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12. கசயலக முசற – I

12. Practical – I

தநவகககமக: 

L.O1: ததவவரபக பணகணணசசயணனக ஆரமகப அடிபகபசட நணசலகசளதக கதரணநகத ககவளகளலக

L.O2: சூசலதநவயக தநீரகநகதத தடதகதவடக ககவணகடத, கபவறகறவளமக கபறகற அறகபுதஙககளக அறணதலக

L.O3: அஙககமவசல, தணருதககதவணகடதககதவசக பதணகஙககளக பணககளக அறணதலக

L.O4: மனனமக கசயகத பதமக பணரணதகத பவடமக முசற அறணதலக

L.O5: சநகத இசச கதரணநகத கபவருளறணநகத பவடமக முசற அறணதலக

அலக 1: பூழணயரகதகவனக, பணடியதனக உருஉசம, ததவடசடய கசவணயனக – பதணகமக

அலக 2: கூறகறவ இனவவறு, பணதகதவ பணசறசூடி, மசடயணலக  வவசள – பதணகஙககளக

அலக 3: தசலதய நநீவணஙககவயக, தணலகசல வவழக அநகதணரக, முதலக தணருமுசறபக பணககளக

அலக 4: சணவபுரவணமக, வணநவயகரக அகவலக முழுவதமக

அலக 5: தணருபகபுகழக – 5, சகலகலவவலகலணமவசல – 5

பவரகசவ நூலககளக:

1. பனகனணரு தணருமுசறதக கதவகதண (16 பகதணகளக) தருசம ஆதநீனமக ஞவனசமகபநகதமக பதணபகபக கவளணயநீட

பயனக:

C.O1: பதணகஙககளக அருளணய சூழலக அதனக பணகணணசச அசமபகபு முசற கதரணநகத ககவளகளலக

C.O2: அறகபுதபக பதணகஙககளக வரலவறு கதரணநகத ககவளகளலக

C.O3: பணண கசயகத அடியவரககளக, மறகறுமக பணககளக தணறமக அறணநகத கசயலகபடதலக

C.O4: அரனக, ஆசனமுகனக அருடகதணறமக அறணநகத பவடமக தணறமக கபறுதலக

C.O5: கசவறகசுசவ, கபவருடகசுசவ அறணநகத பவடதலக
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13. தசணபகபவடமக

13. Practical Subsidiary- I

Nehf;fk;:

LO1: மவணவரககளுககக இசச கசயலக முசறயவக பயணறகறுவணதகதலக

LO2: மவணவரககளுககக சபகத ஸகவரஙககளக மறகறுமக ஆரமகப பவடஙககசள பயணறகறுவணதகதலக

LO3: தமலக ஸகதவயண மறகறுமக தவடகட வரணசசகசள பயணறகறுவணதகதலக

LO4: மவணவரககளக கரலக பயணறகசண மறகறுமக கநீதஙககசள பயணறகறுவணதகதலக

LO5: மவணவரககளுககக ஸகவரஜதண பயணறகறுவணதகதலக

அலக 1: சரளண வரணசசகளக, ஜணகட வரணசசகளக 

அலக 2: தவடகட வரணசசகளக, தமலக ஸகதவயண வரணசசகளக

அலக 3: அலஙககவரமக

அலக 4: கநீதமக – மவயவமவளவகககௌசள மறகறுமக தமவகனமக

அலக 5: ஸகவரஜதண  - 1

பயனக

CO1: மவணவரககளக இசச மறகறுமக தவளஙககசள அறணநகதககவளகளலக

CO2: இசச கறகக கரலகவளமக கபறுதலக

CO3: சபகத தவளஙககளணலக அலஙககவரஙககளக பயணனகறலக

CO4: மவணவரககளக கநீதஙககசள அறணநகதககவளகளலக

CO5: மவணவரககளக நனகக பவடவதறகக ஆரமகப பவடஙககசள அறணநகதககவளகளலக
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இரணகடவமக ஆணகட

21. இயலக மறகறுமக வரலவறு – ததவவரமக

21. Theory and History of Thevaram - II

தநவகககமக

L.O1: சமகபநகதரக அறகபுதபக பதணகசக சூழலக அறணதலக

L.O2: அபகபரணனக அறகபுதபக பதணகசக சூழலக அறணதலக

L.O3: சுநகதரரக அறகபுதபக பதணகசக சூழலக அறணதலக

L.O4: பணககளக, அநகதவதணபக பவடலககளக பவடமக முசற அறணதலக

L.O5: அருளவளரககளக வவழகவு கதரணநகத அவரககளக அருளணய பவடலகதணறமக அறணதலக 

அலக 1: இடரககசளயுமக தணருபகபதணகசக சணறபகபு

தகவளறு தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

அலக 2: தணருநநீறகறுதக தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

மவசணலகவநீசணயுமக தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

அலக 3: மவதரகபணசறகக கணகணணயவசன தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

சுநகதரரக இடகககணக வலகககணக கபறகற தணருபகபதணகசக சூழலக

அலக 4: பணககளணனக வசககளக – பகறகபணக, இரவபகபணக, கபவதபகபணக

அபணரவமணபகபடகடரக, அபணரவமண அநகதவதண அருளணய சூழலக

அலக 5: ஆணகடவளக வவழகககசக வரலவறு

அருணகணரணநவதரக வவழகககசக வரலவறு

பவரகசவ நூலககளக:

1. அருணகணரணநவதரக வரலவறுமக நூலவரவயகசகசணயுமக மஙகசக பதணபகபக கவளணயநீட தணணசகமணண வ.சு. கசஙககலகவரவயபணளகசள

2. பனகனணகரு ஆழகவவரககளக, ஸகரநீரவமகணருஷகண மடமக கவளணயநீட தணருமதண. கககௌரணரவஜதகவபவலக 

பயனக:

C.O1: இடரககசளயுமக இசறயருளுமக தகவளக நநீகககமக முசறயுமக அறணநகத பயனசடதலக

C.O2: தணருநநீறகறணனக தணறமுமக, தணருவருளக தசணயுமக அருளக வரலவறகறணனக மூலமக உணரகதலக

C.O3: தணருபகபவதமக கணகடதமக கணககளக மநீணகடமக ஒளண கபறகறதமக பதணகஙககளக மூலமக உணரகதலக

C.O4: கவலபகபணககளக அவறகறணனக வசகபகபவட கதரணநகத பயனகபடதகததலக

C.O5: ஆணகடவளக, அருணகணரணயவரக வரலவறகறணனக மூலமக அவரககளணனக அருடகதணறமக கதரணநகதககவளகளலக 
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22. கசயலக முசற‡ II

22. Practical – II

தநவகககமக:

L.O1 : இடரககசளயுமக பதணகமக பவடமக முசற அறணதலக

L.O2 : தகவளறு பதணகமக, தணருநநீறகறுபக பதணகமக பவடமக முசற அறணதலக

L.O3 : நநீறகறசறயணலுமக, நநீரணலக மூழககண எழுநகதமக அருளணய அபகபரகதணறமக அறணதலக

L.O4 : இசறயருளவலக இருகணககளக கபறகற நமகபணயவரூரரக அருடகதணறமக அறணதலக

L.O5 : சமகபநகதரக பணககளக பவடமக முசறசமகளக அறணதலக

அலக 1: மசறயுசடயவயக – பதணகமக

அலக 2: தவயுறு ததவளணபஙககனக, மநகதணரமவவத நநீறு – பதணகஙககளக

அலக 3: மவசணலக வநீசணயுமக, மவதரக பணசறகககணகணணயவசன – பதணகஙககளக

அலக 4: ஆலநகதவனக உகநகத, மநீளவ அடிசம – பதணகஙககளக

அலக 4: இரணகடவமக தணருமுசறபகபணககளக

பவரகசவ நூலககளக:

 தணருஞவனசமகபநகதரக, தணருநவவுகககரசரக, சுநகதரரக ததவவரமக வரலவறகறு முசற சணவகவசண சணவனடியவரக அறகநறணகககழக கவளணயநீட – 
தபரவசணரணயரக முசனவரக. க. சுநகதரமூரகதகதண

பயனக

C.O1: அடியவரககடசமயுமக இசறவனக அருளுமக உணரகதலக

C.O2: அடியவரககளக கபருசமயுமக தணருநநீறகறணனக தணறமுமக கதரணநகத ககவளகளலக

C.O3: இசறயருளவலக கசயறககரணய கசயலககளக கசயகத அபகபரக தணறமக உணரகதலக

C.O4: கடவுளடி தபவறகறண கணககளக கபறகற அடியவரணனக அருளக வரலவறகறணசன அறணநகத ககவளகளலக

C.O5: இரணகடவமக தணருமுசறயணனக பணககசள கடகடசள தபததகதடனக அறணநகத பவடதலக
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23. கசயலகமுசற ‡ III

23. Practical – III

தநவகககமக:

L.O1: இபகபவடலககளக உணரகதகதமக கருதகதறணதலக

L.O2: மவணணகககவவசகரக மவணகபு அறணதலக

L.O3: அருணகணரணயவரணனக அருடகபவடலககளக பவடமக முசற அறணதலக

L.O4: அபணரவமண அநகதவதண பவடமக முசற அறணதலக

L.O5: ஆழகவவரககளணனக அருடகபவசுரஙககளக அறணதலக

அலக 1:தணருபகபளகளணகயழுசகசண – 10 பவடலககளக, தணருகவமகபவசவ – 20 பவடலககளக

அலக 2:தணருவவசகமக, தணருககதகவசவயவரக – 15 பவடலககளக

அலக 3:தணருபகபுகழக – 5 பவடலககளக

அலக 4:அபணரவமண அநகதவதண – 10 பவடலககளக

அலக 5:தணருபகபவசவ – 5 பவடலககளக, தணவகயபகபணரபநகதமக – 5 பவடலககளக

பவரகசவ நூலககளக:

1. தணருஞவனசமகபநகதரக, தணருநவவுகககரசரக ஓரக ஆயகவு, கசனகசனபக பலககசலகககழகமக கவளணயநீட, சவ. கரதகதணனசபவபதண, தணருபகபுகழக,
தணருபகபுகழகசகசஙககமமக கவளணயநீட வசலயபகதபடகசட ரவ. கணருஷகணனக.

2. தருசம ஆதணன அபணரவமண அநகதவதண ஆரவயகசகசண கவளணயநீட – ததவகண முதகசதயவ 

பயனக:

C.O1: இபகபவடலககளணனக இசசதக தணறமக அறணநகத பவடதலக

C.O2: தணருவவசகமக உணரகதகதமக இசற அனுபவமக உணரகதலக

C.O3: சநகத இசசயணனக தனணதகதனகசம கதரணநகத பவடதலக

C.O4: அனகசன அபணரவமணயணனக அருடகதணறஙககசள இபகபவடலககளக மூலமக உணரகதலக

C.O5: தணருமவலணனக அருடகதணறஙககசள இபகபவசுரஙககளக வவயணலவக அறணநகத பயனசடதலக 
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24. தசணபகபவடமக – II

24. Practical Subsidiary- II

Nehf;fk;:

LO1: மவணவரககளுககக இடசச கசயலக முசறயவக பயணறகறுவணதகதலக

LO2: மவணவரககளுககக ஆரமகப பவடஙககசள சஙககரவபரண இரவகதகதணலக பயணறகறுவணதகதலக

LO3: மவணவரககளுககக ஆரமகப பவடஙககசள கலகயவணண இரவகதகதணலக பயணறகறுவணதகதலக

LO4: மவணவரககளுககக கரலக பயணறகசண கபருவதறககரணய தவன வரகணஙககசள பயணறகறுவணதகதலக

LO5: மவணவரககளுககக கநீதமக பயணறகறுவணதகதலக

அலக 1: ஸகவர பயணறகசணகளக

அலக 2: சரளண வரணசசகளக, ஜணகட வரணசசகளக, தமலக ஸகதவயண வரணசசகளக,

அலஙககவரஙககளக

கநீழககககணகட இரவகஙககளணலக 

சஙககரவபரணமக, கரஹரபகரணயவ, கலகயவணண

அலக 3: கநீதமக 
நவகஸகவரவளண

       மதகயமவவதண

அலக 4: தவனவரகணமக - 1

   சஙககரவபரணமக

அலக 5: கநீழககககணகட இரவகஙககளணலக கநீரகதகதசனகளக

    மவயவமவளவகககௌசள, தகதவரமக, சககரவவகமக

பயனக

CO1: இசச மறகறுமக தவளஙககசள அறணநகத ககவளகளலக

CO2: ஆரமகப பவடஙககசள பயணறகசண கபறுதலக

CO3: தவன வரகணஙககசளபக பயணனகறலக

CO4: எளணய பவடலககசள அறணநகதககவளகளலக

CO5: கருவணயணசச மவணவரககளுமக பவடவதறகக அறணநகதககவளகளலக.
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மூனகறவமக ஆணகட 

31. ததவவர இயலக – III

31. Theory of Thevaram – III

தநவகககமக

L.O 1: வவசண தநீர கவசு கபறகற அறகபுதமக அறணதலக

L.O 2: உலவவகககணழண அருளணய சூழலக அறணதலக

L.O 3: வணடமக நநீஙகக அருளணய பதணகதகதணலக சூழலக அறணதலக

L.O 4: பூதகததரகநகதவயன பதணகசக சூழலக அறணதலக

L.O 5:  களணரகசுரமக நநீஙகக பவடியருளணய தணருபகபதணகதகதணறமக அறணதலக

பயனக

C.O 1: வவசணதநீரதவ அறகபுதபக  பதணக அருடகதணறமக வரலவறகறணனக மூலமக கதரணநகத ககவளகளலக

C.O 2: உலக நலனக தவணகடிபக பவடிய பதணகதகதணறமக அறணநகத பயனசடதலக

C.O 3: சமகபநகதரணனக சமுதவயபக பணண அறணநகத ககவளகளலக

C.O 4: தவளவணகசமயணலக மவறகறமக கசயகத மவணகபு பறகறண கதளணதலக

C.O 5: அடியவரககளணனக சமய கநறணமுசறகசள பதணகமக வவயணலவக அறணநகதககவளகளலக

அலக 1: வவசணதநீரதவ தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

அலக 2: தணருஞவனசமகபநகதரக கபவறககணழண கபறகற அறகபுதமக 

அலக 3: சசடயவயக எனுமவலக தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

அலக 4: ஆணகபசன கபணகபசனயவகககணய அறகபுதமக

அலக 5: தணருநநீலகணகட தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக
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32. ததவவர வரலவறு – IV

32. History of Thevaram – IV

தநவகககமக

C.O 1: மநகதணரசக கசவலகலணனக மவணகபறணநகதபக பயனசடதலக

C.O 2: ஞவனசமகபநகதரணனக பணககணக பறகறண அறணதலக

C.O 3: தணருவணசசபகபவ அருளணய தணறமக அறணதலக

C.O 4: தணருமூலரக, கவசரகககவலக அமகசமயவரக அருளணய பவடலககளக தணறமக அறணதலக

C.O 5: 11, 12 தணருமுசற ஆசணரணயரககளணனக பவடலக தணறமக அறணதலக

அலக 1: ஐநககதழுதகத, நமசகசணவவய தணருபகபதணகஙககளக அருளணய சூழலக

தமகசமதய புகழகநகத தணருபகபதணகமக அருளணய சூழலக

அலக 2: தணருஞவனசமகபநகதரக அருளணய பணககளக அதனக கடகடசளகளக

அலக 3: ஒனகபதவமக தணருமுசற ஆசணரணயரககளக வரலவறு

அலக 4: தணருமூலரக – தணருமநகதணரமக - தநகதணரஙககளக

கவசரகககவலக அமகசமயவரக அருளக வரலவறு

அலக 5: ஐயடிகளக கவடவரகதகவனக முதலக நமகபணயவணகடவரக நமகபண வசர உளகள
பதணகனவனகறவமக தணருமுசற ஆசணரணயரககளக வரலவறு 

தசகககணழவரக கபரணயபுரவணமக அருளணய வரலவறு

பயனக

C.O 1: நமசகசணவவய  தணருபகபதணகஙககசள பவடமக முசற அறணநகத பயனசடதலக

C.O 1: முதலக மூனகறு தணருமுசறகளணனக பணககளக அதனக கடகடசளகளக அறணநகத பயனககபறலக

C.O 1: தணருவணசசபகபவ, தணருபகபலகலவணகட பவடலககளக அதனக பணககளக பவடமக முசற

அறணநகத பயனகசடதலக

C.O 1: தணருமநகதணரதகதணறமுமக அமகசமயவரக பவடலககளணனக அருடக தணறமுமக பவடமக முசற

அறணநகத பவடிபகபயனக கபறுதலக

C.O 1: ஆலவவயுசடயவரக முதலக தசகககணழவரக வசர உளகள ஆசணரணயரககளணனக வரலவறகறுசக

சணறபகபுகசள அறணநகத பயனகசடதலக

பவரகசவ நூலககளக: 

1. பனகனணரு தணருமுசற வரலவறு – வணதகதவவனக க. கவளகசளவவரணனக, அணகணவமசலபக பலககசலகககழக கவளணயநீட

2. பனகனணரு தணருமுசறதக கதவகதண (16 பகதணகளக) தருசம ஆதநீனமக ஞவனசமகபநகதமக பதணபகபக கவளணயநீட  
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33. கசயலகமுசற ‡ IV

33. Practical – IV

தநவகககமக:

L.O1: கபவனக.கபவருளக கபறகற பதணகஙககசள பவடமக முசற அறணதலக

L.O2: சமகபநகதரக அறகபுதபக பதணகஙககளக சநகத இசச அறணதலக

L.O3: ஐநககதழுதகதபக பதணகமக பவடமக முசற அறணதலக

L.O4: அபகபரணனக நமசகசணவவயபக பதணகமக பவடமக முசற அறணதலக

L.O5: சுநகதரரணனக நமசகசணவவயபக பதணகமக பவடமக முசற அறணதலக

அலக 1: வவசணதநீரதவ, இடரணனுநகதளரணனுமக – பதணகஙககளக

அலக 2: சசடயவகயனுமவலக, பூதகததரகநகதவயன, அவகவணசனகககணவகவணசன – பதணகஙககளக

அலக 3: தஞகசலுமக தஞகசலக, கவதலவகண கசணநகத – பதணகஙககளக

அலக 4: கசவறகறுசண தவதணயனக – பதணகமக

அலக 5: மறகறுபகபறகறு எனகககணனகறண – பதணகமக

பவரகசவ நூலககளக:

1. தருசம ஆதணன, தணருபகபனநகதவளக கவசணதக தணருமட தணருமுசற கவளணயநீடகளக

2. பனகனணரு தணருமுசற அருளவளரககளக தணருவவவடதசற ஆதநீன கவளணயநீட எஸக. நவரவயணசுவவமண

பயனக

C.O1: கபவறககவசுமக, கபவறககணழணயுமக கபறகற பதணகஙககசள கபவருளறணநகத பவடமக முசற கதரணநகத ககவளகளலக

C.O2: சமகபநகதரணனக அறகபுதபக பதணகஙககசள அதறககணகடவன இசசவடிவஙககதளவட பவடதலக

C.O3: ஐநககதழுதகத, நமசகசணவவய பதணகஙககசள பவடதலக

C.O4: நவவுகககரசரணனக நமசகசணவவய பதணகமக பதமக பணரணதகதபக பவடதலக

C.O5: நமகபணயவரூரரணனக நமசகசணவவய பதணகமக கபவருளக உணரகநகத பவடதலக
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34. கசயலக முசற – V

34. Practical – V

தநவகககமக 

L.O 1 :  சுநகதரரணனக இபகபதணகஙககசள ஐயுறவணனகறண பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 2 :  மூனகறவமக தணருமுசறபக பணககசள கடகடசள தபதமறபக பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 3 : 9, 10 தணருமுசறபக பவடலககசள பவடமக முசற அறணதலக

L.O 4 : 11, 12 தணருமுசறபக பவடலககசள பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 5 : அனுபூதண, அலஙககவரபக பவடலககசளபக பவடமக முசற அறணதலக 

அலக 1: தமகசமதய புகழகநகத, தவகனசன முனக பசடதகதவனக - பதணகஙககளக

அலக 2: மூனகறவமக தணருமுசறபகபணககளக

அலக 3: தணருவணசசபகபவ-10, தணருபகபலகலவணகட-13, தணருமநகதணரமக-10 பவடலககளக

அலக 4: பதணகனவனகறவமக தணருமுசற-11, பனணகரணகடவமக தணருமுசற-12 பவடலககளக

அலக 5: சுநகதரக அலஙககவரமக, கநகதரனுபூதண-10 பவடலககளக

பவரகசவ நூலககளக: 

1. பனகனணரு தணருமுசற வரலவறு – வணதகதவவனக க. கவளகசளவவரணனக, அணகணவமசலபக பலககசலகககழக கவளணயநீட

பயனக 

C.O 1   : சுநகதரரணனக அறகபுதபக பதணகஙககசள இசச நயதகதடனக பவடதலக 

C.O 2   : சமகபநகதரணனக பணககசள முசறசமகளக கதரணநகத பவடதலக 

C.O 3   :  இபகபவடலககசள பதமக பணரணதகத இசசதயவட பவடதலக 

C.O 4   :  அருடகபவடலககசள இசச அசமவுடனக அழகவகபக பவடதலக

C.O 5   : இசச அசமதகத இனணசமயவகபக பவடதலக 
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35. தசணபகபவடமக – III

35. Practical Subsidiary – III

தநவகககமக

LO1: மவணவரககளுககக தவனவரகணமக பயணறகறுவணதகதலக

LO2: மவணவரககளுககக கநீரகதகதசனகசள பயணறகறுவணதகதலக

LO3: மவணவரககளுககக கரலகவள பயணறகசணகசளயுமக, கமகஙககசளயுமக, இரவகஙககசளயுமக

     பயணறகறுவணதகதலக

LO4: மவணவரககளுககக கரலக பயணறகசண கபருவதறககரணய வழணகசளயுமக, உசகசரணபகபுகசளயுமக,

     ஸகவரரவகதவள கறணபகபுகசளயுமக பயணறகறுவணதகதலக

LO5: மவணவரககளுககக தணருபகபுகழககசள பயணறகறுவணதகதலக

அலக 1: இலகககண கநீதமக - 1

அலக 2: தவனவரகணமக - 1 ஆதண (தமவகனமக)

அலக 3: கநீரகதகதசன - 1

அலக 4: கநீரகதகதசன - 1

        ததவவரமக - 1

அலக 5: தணருபகபுகழக - 1

பயனக

CO1: இசச மறகறுமக தவளஙககசள அறணநகதககவளகளலக

CO2: வவயகபகபவடகட பயணறகசண கபறுதலக

CO3: கவவகதவறு இரவகஙககளணலக கநீரகதகதசனகசள பயணனகறலக

CO4: எளணய பவடலககசள அறணநகதககவளகளலக

CO5: கருவணயணசச மவணவரககளுமக பவடவதறகக அறணநகதககவளகளலக
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நவனககவமக ஆணகட  

41. ததவவர  இயலக – V 

41. Theory of Thevaram – V

தநவகககமக 

L.O 1 :  முதலக மூனகறு தணருமுசறகளணனக அறகபுதபக பதணகஙககளக அசமபகபு முசற அறணதலக

L.O 2 :  நவனகக, ஐநகத, ஆறு தணருமுசறகளணனக அறகபுதபக பதணகஙககளக அசமபகபுமுசற அறணதலக

L.O 3 : ஏழவமக தணருமுசறயணனக அறகபுதபக பதணகஙககளக அசமபகபு முசற அறணதலக

L.O 4 : தணருஞவனசமகபநகதரணனக சணறபகபு மணகதக தணருபகபதணகஙககளணனக தணறமக அறணதலக

L.O 5 : தணருநவவுகககரசரக அருளணய பணககளக அவறகறணனக பதணகதகதணறமக அறணதலக

அலக 1: தணருஞவனசமகபநகதரணனக அறகபுததக தணருபகபதணகஙககளக

அலக 2: தணருநவவுகககரசரணனக அறகபுததக தணருபகபதணகஙககளக

அலக 3: சுநகதரரணனக அறகபுததக தணருபகபதணகஙககளக

அலக 4: ககவணகட கூடகடிபகபவடமக முசறசம  ஞவனசமகபநகதரணனக யவபகபசமதண 

தணருபகபதணகஙககளக

அலக 5: தணருநவவுகககரசரக அருளணய பணககளக

பயனக

CO 1: சமகபநகதரக அறகபுதபக பதணகஙககசள பணகமுசற அறணநகத பவடதலக

CO 2: அபகபரணனக அறகபுதபக பதணகஙககசள அருடகசூழலக அறணநகத பணககபவருநகதபக பவடதலக

CO 3: சுநகதரரக அருளணய அறகபுதபக பதணகஙககளக அதனக பவஙககறணநகத பவடதலக

CO 4: கடகடசள தபதமக, யவபகபசமதண அறணநகத ககவணகட கூடகடிபக பவடதலக

CO 5: நவனககவமக தணருமுசறபக பணககளக அதனக அசமபகபுமுசறயுமக பவடமக தணறமுமக அறணநகத பவடதலக
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42. ததவவர  வரலவறு – VI 

42. History of Thevaram – VI

தநவகககமக

L.O. 1: தணருதகதலஙககளக மறகறுமக அடியவரககளக கபருமயுமக பணககளணனக தணறமுமக அறணதலக

L.O. 2: தணருமுசற ஆசணரணயரககளக தணறமக வநீரடகடதகதலஙககளணனக கபருசமயுமக அறணதலக

L.O. 3: தணருஞவனசமகபநகதரக அருளக வவகககமக பறகறண அறணதலக

L.O. 4: தவயுமவன அடிகளக அருடகதணறமக அறணதலக

L.O. 5: வளகளலவரணனக அருடககபருசமயுமக அருடகபவவுமக அறணதலக

அலக 3: பஞகசபூத பஞகசசசப தணருதகதலஙககளக

சுநகதரரக அருளணய பணககளக

அறுபதகதமூவரக நவயனகமவரககளக வரலவறு

அலக 4: ததவவரபகபவடலக கபறகற தணருதகதலஙககளக

பனகனணரு தணருமுசற அசமபகபு முசற

அடகட வநீரடகடதகதலஙககளக

அலக 5: கருஞவனசமகபநகதரக அருளக வரலவறு

தவயுமவன அடிகளக அருளக வரலவறு

வடலூரக இரவமலணஙகக வளகளலவரக அருளக வரலவறு 
பயனக

C.O. 1: தணருதகதலபக கபருசமயுமக தணருமுசறபக பணககளணனக அருசமயுமக கதரணநகத ககவளகளலக

C.O. 2: பனகனணரு தணருமுசற அசமபகபுமுசற வரலவறகறு தணறமக உணரகதலக

C.O. 3: தருசம யவதநீன கரு முதலகவரக தணறமக அறணநகத தபவறகறுதலக

C.O. 4: தவயுமவன அடிகளக வவழகவுமக வவகககமக அறணநகத வணஙககதலக

C.O. 5: வளகளலவரக வவழகசவ வழணககககவணகட தபவறகறலக

பவரகசவ நூலககளக: 

1. பனகனணரு தணருமுசற அருளவளரககளக, தணருவவவடதசற ஆதநீன கவளணயநீட, எஸ. நவரவயணசுவவமண

2. தமணழரக இசச, உலகதக தமணழவரவயகசகசண நணறுவனமக கவளணயநீட, டவககடரக ஏ.எனக. கபருமவளக

3. தமணழகபக பணகபவடகட வரலவறு,  அணகணவமசலபக பலககசலகககழக கவளணயநீட,  
கச. சவதகதணயலணஙககனக
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43. ஒலணயணயலக 

43. Acoustics

தநவகககமக

LO1: ஒலண உணகடவவதணனக கவரணஙககளணனக வணளகககஙககசள பயணறகறுவணதகதலக

LO2: மவணவரககளுககக ஒலண பரவுகணனகற வணளகககஙககசள பயணறகறுவணதகதலக

LO3: மவணவரககளுககக இசசயணனக கவவகதவறு ஒலண அளவுகசள பறகறண பயணறகறுவணதகதலக

LO4: மவணவரககளுககக இசசகககருவணகளணலக ஒலண உணகடவகமக பணகபுகளக பறகறணய

           வணளகககஙககசள  பயணறகறுவணதகதலக

LO5: இசச அரஙகக அசமவணடமக பறகறணய வணளகககஙககசள பயணறகறுவணதகதலக

அலக 1: ஒலண பரவுதலக

ஒலண உணகடவவதணனக கவரணமக – பரவுமக வணதமக – ஒலண அசல வசககளக – அசலநநீளமக, தணசசதவகமக, அதணரககவணக – இவறகறணறககளகள
கதவடரகபு – மனணத கசவணனக அசமபகபுமக கசயலகபடமக முசறயுமக.

அலக 2: அதணரகவு வணதணகளக

கமகபணகளணலக உணகடவகமக கறுகககதணரகவணறககவன வணதணமுசறகளக – சுரமவனணயணனக அசமபகபு – சுரதணகளணனக மதணபகசபகக கணகககணடதலக –
பரணவவர சுருதணகளக – ஒதகததணரகவு – அதனக பயனககளக – கழவயணனுளக ஒலணயணனக பணகபு – ஒதகததணரகவு தசவதசன மூலமக கவறகறணலக ஒலணயணனக தணசச
தவகதகசதகக கணகககணடதலக – கவபகப நணசல அழுதகதமக இவறகறணலக ஒலணயணனக தணசச தவகதகதணலக ஏறகபடமக மவறுபவட.

அலக 3: இசச ஒலண அளவுதகவலக 
ஒழுஙகக இசச – ஒருஙகக இசச – இசச இசடகவளண தமஜரக சமனரக கசமணதடவனககளக – இயறகசக அளவுதகவலக – டயடகடவனணகக

அளவுதகவலக – சமசுருதண அளவுதகவலக – வவதண, சமகவவதண. வணவவதண சுவரஙககளக – தமறககதகதணய இசச இவறகறணனக தவறுபவட.

அலக 4: இசசகக கருவணகளக

இசச ஒலணயணனக பணகபுகளக – கமகபணகக கருவணகளக (தமகபுரவ, வநீசண, வயலணனக) – கவறகறுகக கருவணகளக (புலகலவஙககழலக, நவகஸகவரமக) –
ததவறக கருவணகளக (மணருதஙககமக, தவணலக) இவறகறணனக அதணரகவு வசக கசயலகபவட முசற.

அலக 5: இசச ஒலண பகபகபவயகவு மறகறுமக இசச அரஙகககளக

ஆயகவணறகக உதவுமக கமனக கபவருடககளக – ஒலண பரபகபு சவதனஙககளக – வவகனவலண, கதவசலகக கவடகசண – ஒலண வவஙககண அசமபகபு – இசச
ஒலணபகபதணவு கறுநகதடகடிலக ஒலணபகபதணவு – இவறகசறபக பறகறணபக கபவதவவன வணளகககஙககளக.

எதணகரவலண – எதணரக முழகககமக – கறுகககநீடகட வணசளவுகளக – நலகல இசச அரஙககணனக பணகபுகளக – இசச அரஙகக அசமபகபுதக
தகதணகளக – கறுபகபணடதகதககக இசச அரஙகககளக - கடகடடஙககளக

பவரகசவ நூலககளக

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

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

3. Prof. C. Subramaniyan Iyer, Acoustics for Students.
பயனக

CO1: xypapd; mjpu;Tfis gw;wp mwpjy;.
CO2: xypapd; msTfis gw;wp mwpjy;.
CO3: RUjpfspd; msTfs; gw;wpa tpsf;fq;fis gapd;wy;.
CO4: ,ir thj;jpaq;fis gw;wp mwpjy;.
CO5: ,ir muq;F mtw;wpd; mikg;Gfis gw;wp mwpjy;.
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44.  VI

44. Practical – VI

தநவகககமக 

L.O 1 :  இபகபவடலககசள ககவணகட கூடகடிபக பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 2 :  இபகபவடலககளணனக யவபகபு முசற அறணநகத ககவளகளலக 

L.O 3 : மூல இலகககணயமவக கமவழணநகத பவடலககசள பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 4 : சமகபநகதரணனக சணறபகபுபக பதணகஙககளணனக பணகணணசசதகதணறமக அறணதலக 

L.O 5 : இசசதகதணறமக மணககக இனணசமமணகபக பதணகஙககசள பவடமக முசற அறணதலக

அலக 1:  சணசறயவகமக மடகககணளணதய, கதவணகடரஞகசு களணறுமக - பவடலககளக

அலக 2: ஒருவவயணசன – தணருஎழுகூறகறணருககசக, பநகததகதவலக – தணருதகதவளசகசதண, மவதரக
மடபகபணடியுமக – யவழகமூரண - பவடலககளக

அலக 3: யவமவமவநநீ – மவசல மவறகறு, சுரருலகநரரககளக பயணலக வழணகமவழணதக
தணருவணரவகமக, வணளஙககணய சநீரகபணபரமனக ஊரக – தணருசகசகககரமவறகறு – பவடலககளக

அலக 4: பூமனகஊரக புதகததளுககக – தணருககதகவமூதகதணரண, பணரமபுரதகதசற கபமகமவனக - 

ஏகபவதமக - பவடலககளக

அலக 5: உறகறுசம தசரகவத – தணருவணயமகமக, கவடத அணணகலமக – கமவழண மவறகறு -  

பவடலககளக

பயனக

C.O 1   :  பதமக பணரணதகத கசவறகசுசவதயவட ககவணகட கூடகடி இனணசமயவகபக பவடதலக 

C.O 2   :  பணகமுசற அறணநகத இசசநயமக கபவஙகக மணக இனணசமயவகபக பவடமக தணறமக 

C.O 3   :  பணகணணசசயணனக அசமபகபுமுசற அறணநகத பவடதலக 

C.O 4   :  பணககளணனக பவகபவட அறணநகத கநறணமுசறயவகபக பவடதலக 

C.O 5   :  சணறபகபுமணகபக பதணகஙககசள அதனக இசசசக சணறபகபறணநகத பவடமக தணறமக 

பவரகசவ நூலககளக 
1. தணருஞவனசமகபநகதரக, தணருநவவுகககரசரக ஓரக ஆயகவு, கசனகசனபக பலககசலகககழக கவளணயநீட, சவ. கரதகதணனசபவபதண.

2. யவழக நூலக, யவதமவகண பதணபகபக கவளணயநீட, தவதகதணரு வணபுலவநநகத அடிகளக
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45.  VII

45. Practical – VII

தநவகககமக 

L.O 1 :  தணருநவவுகககரசரக பணககளக பவடலககளக பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 2 :  பணகணவஙககமக சுநகதவஙககமக பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 3 : சுநகதரரக பணககளக பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 4 : இபகபவடலககசள சநகத இசச அசமதணதயவட பவடமக முசற அறணதலக 

L.O 5 : பதமக பணரணதகத இசச அசமதகத பவடலககசள இனணசமயவக பவடமக முசற அறணதலக

அலக 1: நவனககவமக தணருமுசறபக பணககளக, தணருதநரணசச-10, தணருவணருதகதமக-10 பவடலககளக

அலக 2: தணருகககறுநககதவசக-10, தணருதகதவணகடகமக-15 பவடலககளக

அலக 3: ஏழவமக தணருமுசறபக பணககளக

அலக 4: தணருபகபுகழக-5, கசவகககநவத கவணகபவ, சணவதபவகசவரமக-10 பவடலககளக

அலக 5: தவயுமவனவரக பவடலககளக-5, தணருவருடகபவ-5, பணளகசளதக தமணழக-5 பவடலககளக 

பயனக 

C.O 1   : நவனககவமக தணருமுசறபக பவடலககசள பணகமுசற அறணநகத பவடதலக 

C.O 2   :  கபவருளக உணரகதவவட இசசகககூடகடிபக பவடமக தணறமக கபறலக 

C.O 3   :  ஏழவமக தணருமுசறபக பவடலககசள அவறகறணனக பணகதணறமக அறணநகத பவடதலக 

C.O 4   :  அருடகபவடலககசள இசச நயதகததவட பதமக பணரணதகதபக பவடதலக 

C.O 5   :  கபவருளக உணரகநகத இனணசமயவகபக பவடதலக 

பவரகசவ நூலககளக: 

1. பனகனணரு தணருமுசறதக கதவகதண (16 பகதணகளக) தருசம ஆதநீனமக ஞவனசமகபநகதமக பதணபகபக கவளணயநீட
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46. தசணபகபவடமக – IV

46. Practical Subsidiary - IV

தநவகககமக

LO1: மவணவரககளுககக பலகதவறு உருபகபடிகசள பயணறகறுவணதகதலக

LO2: மவணவரககளுககக கநீரகதகதசனகசள பயணறகறுவணதகதலக

LO3: மவணவரககளுககக கரலகவள பயணறகசணகசளயுமக வரகணஙககசளயுமக பயணறகறுவணதகதலக

LO4: மவணவரககளுககக கரலக பயணறகசண கபருவதறககரணய வழணகசளயுமக, உசகசரணபகபுகசளயுமக,

     ஸகவரரவகதவள கறணபகபுகசளயுமக பயணறகறுவணதகதலக

LO5: மவணவரககளுககக தணருபகபுகழககசள பயணறகறுவணதகதலக

அலக 1: தவள வரகணமக – 1 (ஆரபண)

அலக 2: கநீரகதகதசன - 1

அலக 3: தமணழக கநீரகதகதசன - 1

அலக 4 தணருபகபுகழக - 1

அலக 5 தணருவருடகபவ - 1

பயனக

CO1: இசச மறகறுமக தவளஙககசளயுமக வரகணஙககசளயுமக அறணநகதககவளகளலக

CO2: வவயகபகபவடகட பயணறகசண கபறுதலக

CO3: கவவகதவறு இரவகஙககளணலக கநீரகதகதசனகசள பயணனகறலக

CO4: எளணய பவடலககசள அறணநகதககவளகளலக

CO5:  கருவணயணசச மவணவரககளுமக பவடவதறகக அறணநகதககவளகளலக
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