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Annamalai        University
Department of Music

B.F.A Music& Instruments 

Programme Code: Vocal-FMUSO1, Veenai-  FMUS11
Violin-FMUS21& Flute-FMUS31(Four Year - Tamil Medium)

Programme Structure
(For students Admitted from the Academic Year 2019-2020)

SCHEME OF EXAMINATIONS

Course
Code

Course Title
Hours/We

ek

C

Marks

L P CIA ESE Total

Semester-I       
19ITAC11 Language-I: Course 1 3 3 25 75 100
19IENC12 Language–II: Course 1 3 3 25 75 100
19BVIC13 Core1:Theory of Music-I 3 5 25 75 100
19BVIC14 Core2:Practical-I 10 5 25 75 100
19BVIA15 Allied Practical-I 4 4 40 60 100

Total Credits                                           20
Semester-II

19ITAC21 Language-I: Course 2 3 3 25 75 100
19IENC22 Language– II: Course 2 3 3 25 75 100
19 BVIC23 Core3:History of Music - I 3 5 25 75 100
19 BVIC24 Core4: Practical-II 10 5 25 75 100
19 BVIA25 Allied Practical-II 4 4 40 60 100

Total Credits 20
Semester-III

19ITAC31 Language-I: Course 3 3 3 25 75 100
19IENC32 Language–II: Course 3 3 3 25 75 100
19BVIC33 Core 5:Theory of Music-II 3 5 25 75 100
19BVIC34 Core 6: Practical–III 10 5 25 75 100
19BVIA35 Allied Practical-III 4 4 40 60 100

20
Semester-IV

19ITAC41 Language–I: Course 4 3 3 25 75 100
19IENC42 Language–II: Course 4 3 3 25 75 100
19BVIC43 Core 7: History of Music-II 3 5 25 75 100
19BVIC44 Core 8: Practical-IV 10 5 25 75 100
19BVIA45 Allied Practical-IV 4 4 40 60 100

Total Credits 20
Semester-V

19 BVIC51 Core 9:Theory of Dance-III 5 4 25 75 100
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19BVIC52 Core 10: Practical-V 10 4 25 75 100
19 BVIA53 Allied Practical-V 4 4 40 60 100

Elective 1: Department Elective-Theory 3 6 25 75 100
Elective 2: Department Elective-Practical 3 4 25 75 100

Total Credits  22
Semester-VI

19 BVIC61 Core 11: History of Music-III 5 4 25 75 100
19 BVIC62 Core 12: Practical-VI 10 4 25 75 100
19 BVIA63 Allied Practical-VI 4 4 40 60 100

Elective 3: Department Elective-Theory 3 6 25 75 100
Elective 4: Department Elective-Practical 3 4 25 75 100

Total Credits 22
Semester-VII

19 BVIC71 Core 13:Theory of Music-IV 5 4 25 75 100
19 BVIC72 Core 14:Practical-VII 10 6 25 75 100
19 BVIA73 Allied Practical-VII 4 4 40 60 100

Elective 5: Department Elective-Theory 3 5 25 75 100
Elective 6: Department Elective-Practical 3 4 25 75 100

Total Credits 23
Semester-VIII

19 BVIC81 Core 15: History of Music-IV 5 4 25 75 100
19 BVIC82 Core 16: Practical-VIII 10 6 25 75 100
19 BVIA83 Allied Practical-VIII 4 4 40 60 100

Elective7:InterdepartmentalElective-Acoustics 3 5 25 75 100
Elective 8: Department Elective-Practical 3 4 25 75 100

   Total Credits 23
Semesters I-VIII Total Credits 170

L-  Lectures;  P-  Practical;  C-  Credits;  CIA-  Continuous  Internal  Assessment;  ESE-  End-
Semester Examination

Note:

1.Students shall  take both Department Electives (DEs)  and Interdepartmental  Electives (IDEs)
from a range of choices available. 

2. Students may opt for any Value-added Course listed in the University website.

Elective Courses
Department Elective (DE)

Course
Code

Course Title
Hours /
Week C

Marks

L P CIA ESE Total
19BVIE54 Folk Music and Folk Arts of Tamilnadu 3 3 25 75 100
19BVIE55 Elective Practical 3 3 25 75 100
19BVIE64 Opera-Music Dramas 3 3 25 75 100
19BVIE65 Elective Practical 3 3 25 75 100
19BVIE74 Music of Ancient Tamil 3 3 25 75 100
19BVIE75 Elective Practical 3 3 25 75 100
19BVIE85 Elective Practical 3 3 25 75 100
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INTERDEPARTMENTAL ELECTIVES (IDE)

Course
Code

Course Title
Hours /
Week C

Marks

L P CIA ESE Total
19BVIX84 Acoustics 3 3 25 75 100

Program Objectives (POs):
By introducing the program, it is intended to:

 Develop the ability of the learner to comprehend and appreciate from basic level to   

advance level of lessons in Music.
 Enhance the competence of the learner in development of Musical instruments and 

Opera 
 Improve the interest of the learner in various Raga lakshanas in Carnatic and 

Hindustani music and its forms 
 Enable the students to study and analyze movement of  Ancient Tamil music and 

South Indian Music
 The broad aim of this course is to enable the learner to know life History of 

Composers and their Compositions

Program Outcomes(POs): : 

At the end of the program, the students will be able to:
 Competency in knowledge of  Music and Tala skills to use effectively in construction 

of Janaka and Janya Ragas 
 To attain the flow of musical skill through Vocal and Instruments in Concert pattern

 Proficiency in the classification of Tamil simple songs effectively in their compositions

 Learner can ensure about the traditional methods of Gamakas and Sangathis while 
singing 

 Students can come up with new ideas while singing Varnams  and Keertanams from 
different perspectives.

I YEAR - I SEMESTER

B. F.A (VOCAL)

Semester -I  Course Code: 19ITAC 11 Course Title: Language : Tamil Credits: 4

Hours : 4
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முதலலாமம்ஆணம்ட – முதறம்பருவமம்
Part - I Language –jkpo;
ITAC11 - நவவீனஇலகம்ககியமுமம்நலாடகமுமம்

மதகிபம்பபணம் : 75
ககிரடிடம் : 3

நநலாகம்கமம்
தமகிழகிலம்நதலானம்றகியநவவீனஇலகம்ககியஙம்களம்குறகிதம்துஅறகிமுகமம்பசெயம்தலம்.  நவவீனஇலகம்ககியஙம்களம்குறகிதம்தவரரயரற -

நதலாறம்றபகினம்னணகி -  நவவீனஇலகம்ககியவரககளம் -  உரரநரட -  புதுகம்கவகிரத -  பசெயம்தகிதம்தலாளம் -
நலாடகமம்நபலானம்றவறம்றகினம்வரலலாறம்ரறவகிளகம்குதலம்.
இலகம்ககியஙம்கரளயுமம்அரவபதலாடரம்பலானஇலகம்ககியவரலலாறம்ரறயுமம்இரணதம்துபம்படிதம்தலம்.

அலகு - 1 செகிறுகரத

1. புதுரமபம்பகிதம்தனம் - பலாலம்வணம்ணமம்பகிளம்ரள
2. ககி.ரலாஜநலாரலாயணனம் - கதவ
3. கு.அழககிரகிசெலாமகி - ரலாஜலாவநம்தகிருகம்ககிறலாரம்
4. கணம்மணகிகுணநசெகரனம் - உயகிரம்தம்தணம்ணவீரம்
5. நமலலாணம்ரமபபலானம்னுசெம்செலாமகி - நதசெகியமயகிலம்

அலகு - 2புதுகம்கவகிரத

1. பலாரதகியலாரம் - புதுரமபம்பபணம்
2. பலாரதகிதலாசெனம் - தமகிழம்உணவ
3. உவரமகம்கவகிஞரம்சுரதலா - தமகிழகிலம்பபயரகிடஙம்களம்
4. நதவநதவனம் - புகடம்டலம்
5. அறகிவமதகி - நடம்புகம்கலாலமம் (முதலம் 20 மடம்டமம்) 
6. மகிதம்ரலா - ரஹைகூஎனம்நதலாழகி (முதலம் 20 மடம்டமம்)

அலகு - 3 புதகினமம்

1. டி.பசெலம்வரலாசு - பபலாயம்கம்கலாலம்குதகிரர

அலகு - 4 நலாடகமம்

1. இனம்குலலாபம் - ஔரவ

அலகு  - 5 இகம்கலாலஇலகம்ககியவரலலாறு

ஐநரலாபம்பகியரம்வருரக - நவவீனஇலகம்ககியஙம்களம்அறகிமுகமம் - புதுகம்கவகிரத - செகிறுகரத - 
புதகினமம்ஆககியவறம்றகினம்நதலாறம்றமுமம்வளரம்செம்செகியுமம் - இலகம்ககியமுனம்நனலாடிகளம் - பசெயம்தகிதம்தலாளம்வருரக - நலாடகமம் - 
நதலாறம்றமுமம்வளரம்செம்செகியுமம்.

பலாடநூலம் :

1. பலாரதகியலாரம் - பலாரதகியலாரம்கவகிரதகளம்
நகியூபசெஞம்செரகிபுகம்ஹைவஸம், பசெனம்ரன

2. பலாரதகிதலாசெனம் - பலாரதகிதலாசெனம்கவகிரதகளம்
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

3. செ.நவ.சுபம்பகிரமணகியனம் - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

4. நசெலா.நலா.கநம்தசெலாமகி - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

5. சுரதலா - துரறமுகமம்
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சுவலாதகிபதகிபம்பகமம், அமம்பதம்தூரம், பசெனம்ரன

6. டி. பசெலம்வரலாசு - பபலாயம்கம்கலாலம்குதகிரர
நகியூபசெஞம்செரகிபுகம்ஹைவஸம், பசெனம்ரன.

7. அறகிவமதகி - நடம்புகம்கலாலமம்
கவகிதலாபதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

8. இனம்குலலாபம் - ஔரவ
அகரமம்பதகிபம்பகமம், தஞம்செலாவூரம்.

9. உ.கருபம்பதம்நதவனம் - புதுரமபம்பகிதம்தனம்புதுரமகம்கரதகளம்
நகியூபசெஞம்செரகிபுகம்ஹைவஸம், பசெனம்ரன.

10. மகிதம்ரலா - ரஹைகூ

11. நதவநதவனம் - அமுதமம்மலாதம்தகிரநமபவளகிபம்படம்டது
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Semester -I Course Code:
19IENC12

Course Title: Language : English Credits: 3

Hours : 3

Learning Objectives:
By introducing the course, it is intended to:

LO1:  Develop the Language ability of the students
LO2:  Enable students to understand the passage, to read fluently, to enrich their 
           vocabulary, and to enjoy reading and writing
LO3:  Make the students proficient in the four language skills 
LO4:  Make the students read with correct pronunciation, stress, intonation, pause, and 
          articulation of voice
LO5:  Develop their inquiry skill

Unit I

Stephen Leacock “With the Photographer”
Winston S. Churchill  “Examinations”
Grammar:                                           Introduce the Parts of speech Nouns, Verbs, 

Adjectives, and Adverbs
Unit II
G.B. Shaw “Spoken English and Broken English”
M.K. Gandhi “Voluntary Poverty” 
Grammar:                                            Articles

Unit III
Robert Lynd “On Forgetting”
Virginia Woolf “Professions for Woman”
Grammar: Pronouns

Unit IV
A. G. Gardiner “On Umbrella Morals”
R.K. Narayan “A Snake in the Grass”
Grammar:                                            Prepositions

Unit V
Martin Luther King (Jr.) “I Have a Dream”
George Orwell “The Sporting Spirit”
Grammar:                                            Conjunctions & Interjections

Text Book:
Ayyappa Raja. S., Deivasigamani. T., Saravana Prabhakar. N., Karthikeyan. B. English 
through Literature: Prose.

David Green: Contemporary English Grammar: Structures and Composition, Macmillan
Course Outcomes:
At the end of the course, the students will be able to:

CO1:  Competency in communication both in written and oral skills
CO2:  Fluency in the English language
CO3:  Knowledge about construction of sentence structures
CO4:  English Vocabulary to use the English language effectively 
CO5:  Proficiency in the four communication skills
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I YEAR - I SEMESTER

Semester -I Course Code:
19BVIC13         

Course Title: Musicology  Credits: 5

Hours : 3

நநலாகம்கமம்:

LO1 :   மலாணவரம்களம் இரசெகம்கரலரய நமறம்பகலாளம்ளதலம்

LO2 :  மலாணவரம்களம் நலாதமம், ஸம்ருதகி,    ஸம்வரஸம்தலானஙம்கரளபம் பறம்றகி

அறகிநம்தகிருதம்தலம்

LO3:     ஏழ தலாளஙம்கரளபம் பறம்றகி மலாணவரம்களகம்கு கறம்பகிதம்தலம்

LO4:      மலாணவரம்களம் பதனம்னகிநம்தகிய இரசெ மரபுகளம் பறம்றகி அறகிவகிதம்தலம்

LO5:  இரசெகம்கரலரய பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

 அலகு -1

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலாண வகிளகம்கஙம்களம்:

நலாதமம், ஸம்ருதகி, ஸம்வரஸம்தலானமம்,  பகிரகம்ருதகி ஸம்வரமம்,  வகிகம்ருதகி ஸம்வரமம், ஆநரலாஹைணமம், அவநரலாஹைணமம், 

ஸம்தலாணகி, பரம்வலாஙம்கமம், உதம்தரலாஙம்கமம், தலாது, மலாது, அனம்னகியஸம்வரமம்.

 அலகு -2

கவீதமம், ஸம்வரஜதகி, ஜதகிஸம்வரமம், வரம்ணமம்

 அலகு -3

  ஏழதலாளஙம்களமம் அதனம் வகிளகம்கஙம்களமம்

 அலகு -4

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலாண வகிளகம்கஙம்களம்:

உபலாஙம்கமம், பலாஷலாஙம்கமம், வரம்ஜமம், வகம்ரமம், செமம்பரம்ணமம், ஷலாடவமம், ஓளடவமம், 

ஸம்வரலாநம்தகிரமம்

 அலகு -5

  ஜனக ஜனம்யரலாக பகிரகிவகளம்

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music and Musicians (Vol I ), The 

Indian Music pub, Chennai, 2001. 

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music and Musicians (Vol II), The 

Indian Music pub, Chennai, 2001.

 PTChelladurai, The splendor of south Indian music, Vaigarai pub,  Dindugal, 2010.

 R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam, 1984. 

பயனம்களம்:
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CO1::     இரசெ பறம்றகியுமம் தலாளஙம்கரளபம் பறம்றகியுமம் அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO2:    இரசெயகியலம் பறம்றகிய வகிளகம்கஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO3:     ஜனக ஜனம்ய ரலாகஙம்கரள பறம்றகி அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO4:   இரசெயகினம் அரமபம்புகரள பயகினம்றலம்

CO5:    இரசெகம்கரலரய பறம்றகி நனம்கு அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

Semester -I Course Code:
19BVIC14

Course Title: Practical - I Credits: 5

Hours : 10

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் இரசெகம்கரலயகிலம் பசெயலம்முரறரய நமறம்பகலாளம்ளதலம்

LO2:       மலாணவரம்களம் ஏழ ஸம்வரஙம்கரள பறம்றகியுமம் ஆரமம்ப பலாடஙம்கரள

அறகிநம்தகிருதம்தலம்

LO3:  ஜணம்ட வரகிரசெ,    தலாடம்ட வரகிரசெகரள மலாணவரம்களகம்கு கறம்பகிதம்தலம்

LO4:  மலாணவரம்களகம்கு உசெம்செரகிபம்பு,    ஸம்வரதலாளகம்குறகிபம்புகளம் மறம்றுமம் குரலம்வள

  பயகிறம்செகி அளகிதம்தலம்

LO5:   பலாடமம் தகிறரன பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

 அலகு -1
செரளகிவரகிரசெகளம், ஜணம்டவரகிரசெகளம்,  தலாடம்ட வரகிரசெகளம்,  தலாரஸம்தலாயகி வரகிரசெகளம்,  செபம்ததலாள அலஙம்கலாரமம்

 அலகு -2
  கவீழம்கணம்ட ரலாகஙம்களகிலம் அலஙம்கலாரஙம்களம்:

செஙம்கரலாபரணமம், கரஹைரபம்ரகியலா, பநம்துவரலாளகி

 அலகு -3

  செஞம்செலாரகி கவீதமம் - 4

 அலகு -4

  ஜதகி ஸம்வரமம் -1

 அலகு -5

 ஸம்வரஜதகி -1

பயனம்:

CO1:     இரசெ பறம்றகியுமம் தலாளஙம்கரளபம் பறம்றகியுமம் அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்
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CO2:   குரலம்வள பயகிசெம்செகிகரள பயகினம்றலம்

CO3:      பலம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் செபம்த தலாள அலஙம்கலாரஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO4:     ஜதகி ஸம்வரமம் பலாடமம் முரறரய பயகினம்றலம்

CO5 : கவீதமம்,  ஸம்வரஜதகிகரளயுமம் அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

(    கருவகியகிரசெ மறம்றுமம் பரதநலாடம்டிய மலாணவரம்களம்)

Semester -I Course Code:
19BVIA15

Course Title: Allied Practical-I Credits: 4

Hours:4

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் இரசெகம்கரலயகிலம் பசெயலம்முரறரய நமறம்பகலாளம்ளதலம்

LO2:       மலாணவரம்களம் ஏழ ஸம்வரஙம்கரள பறம்றகியுமம் ஆரமம்ப பலாடஙம்கரள

அறகிநம்தகிருதம்தலம்

LO3:  ஜணம்ட வரகிரசெ,    தலாடம்ட வரகிரசெகரள மலாணவரம்களகம்கு கறம்பகிதம்தலம்

LO4:  மலாணவரம்களகம்கு உசெம்செரகிபம்பு,    ஸம்வரதலாளகம்குறகிபம்புகளம் மறம்றுமம் குரலம்வள

  பயகிறம்செகி அளகிதம்தலம்

LO5:   பலாடமம் தகிறரன பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

செரளகிவரகிரசெகளம்

அலகு-2

 ஜணம்ட வரகிரசெகளம்

அலகு-3

 தலாடம்ட வரகிரசெகளம்

அலகு-4

 நமலம்ஸம்தலாயகி வரகிரசெகளம்

அலகு-5

அலஙம்கலாரஙம்களம்

பயனம்:

CO1:     இரசெ பறம்றகியுமம் தலாளஙம்கரளபம் பறம்றகியுமம் அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO2:   குரலம்வள பயகிசெம்செகிகரள பயகினம்றலம்

CO3:      பலம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் செபம்த தலாள அலஙம்கலாரஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO4:      மலாணவரம்களம் கருவகியகிரசெயகிலம் இரசெகம்க உதவமம் பலாடஙம்கரள பயகினம்றலம்
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CO5:     குரலகிரசெயகிலம் ஆரமம்ப பலாடஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

I YEAR - II SEMESTER

Semester -I Course Code:
19ITAC21        

Course Title: Langauge-1 Tamil  Credits:3

Hours:3

முதலலாணம்ட - இரணம்டலாமம்பருவமம்
Part - I Language – தமகிழம்
ITAC21 பகம்தகிஇலகம்ககியமுமம்செகிறம்றகிலகம்ககியமுமம்

மதகிபம்பபணம்: 75
ககிரடிடம்: 3

நநலாகம்கமம் :

தமகிழம்பம்பகம்தகிஇலகம்ககியஙம்கரளயுமம்செகிறம்றகிலகம்ககியஙம்கரளஅறகிமுகமம்பசெயம்தலம்.  பகம்தகிஇலகம்ககியதம்தகினம்பசெலம்வலாகம்கு -
நதலாறம்றமம்வளரம்செம்செகி -  பலாகுபலாட -  தமகிழகினம்தனகிதம்தனம்ரமரயஉணரம்தம்தகியபலாஙம்குநபலானம்றவறம்ரறவரலலாறம்றுடனம்வகிளகம்குதலம்.
இலகம்ககியஙம்கரளயுமம்அரவபதலாடரம்பலானஇலகம்ககியவரலலாறம்ரறயுமம்இரணதம்;துபம்படிதம்தலம்.

அலகு- 1 பகம்தகிஇலகம்ககியமம்

1. தகிருஞலானசெமம்பநம்தரம் - தகிருநளம்ளலாறு - பசெம்ரசெபதகிகமம்
(முதலம் 5 பலாடலம்களம்)

2. தகிருமூலரம் - தகிருமநம்தகிரமம் (உடமம்பகிரனமுனம்ரன, 
யலாவரம்கம்குமலாமம், ஒனம்நறகுலமுமம், 
உளம்ளமம்பபருஙம்நகலாயகிலம், 
ஆரம்கம்குமம்எனதம்பதலாடஙம்குமம்பலாடலம்களம்)

3. செகிவவலாகம்ககியரம் - அறகிவநகிரல (5 பலாடலம்களம்)

அலகு– 2 பகம்தகிஇலகம்ககியமம்

1. ஆணம்டலாளம் - தகிருபம்பலாரவ (முதலம் 5 பலாடலம்களம்)

2. வளம்ளலலாரம் - தகிருவருடம்பலா - பகிளம்ரளசெம்செகிறுவகிணம்ணபம்பமம்

அலகு– 3 பகம்தகிஇலகம்ககியமம்

1. நதமம்பலாவணகி - குழவகிகளம்வரதபம்படலமம்

2. செவீறலாபம்புரலாணமம் - மலானுகம்குபம்பகிரணநகினம்றபடலமம்

அலகு– 4 செகிறம்றகிலகம்ககியமம்

1. குறம்றலாலகம்குறவஞம்செகி - மரலவளமம் (வலானரஙம்களம்... பலாடலம்முதலம்)

2. முகம்கூடறம்பளம்ள - நலாடம்டவளமம்

அலகு - 5 இலகம்ககியவரலலாறு
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பகம்தகிசெகிறம்றகிலகம்ககியவரலலாறு -  இரடகம்கலாலதம்தமகிழகசெம்சூழலம் -  ரசெவரவணசெமயஙம்களகினம்பசெலம்வலாகம்கு -
செமணபபபௌதம்தசெமயஇலகம்ககியஙம்களம் -  ககிறகிதம்துவஇசுலலாமம்இலகம்ககியஙம்களம் -  நலாயகம்கரம்கலாலசெம்செகிறம்றகிலகம்ககியஙம்களம்நதலாறம்றபகினம்னணகி -
செகிறம்றகிலகம்ககியவரக.

பலாடநூலம் :

1. செ.நவ.சுபம்பகிரமணகியனம் - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

2. நசெலா.நலா.கநம்தசெலாமகி - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

3. ந.வவீ.பசெயரலாமனம் - செகிறம்றகிலகம்ககியசெம்பசெலம்வமம்
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.-1968.

4. ந.வவீ. பசெயரலாமனம் - பளம்ளஇலகம்ககியமம்
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.- 1980.

5. க.ப.அறவலாணனம் - கலகிஙம்கதம்துபம்பரணகிஒருமதகிபம்பவீட
ரஜனஇரளஞரம்மனம்றமம், பசெனம்ரன - 1976.

6. நகலா.நகசெவனம் - பளம்ளஇலகம்ககியமம்ஒருசெமூகவகியலம்பலாரம்ரவ
அனம்னமம்பவளகியவீட, தஞம்செலாவூரம் - 1981.

7. நவஙம்கடரலாமனம் - பளம்ளஇலகம்ககியஙம்களகிலம்மளம்ளலா; மரபுகளம்
நதநவநம்தகிரமனம்றமம், நகலாயமம்புதம்தூரம் - 1998.

8. ந.நசெதுரகுநலாதனம், ப.ஆ - முகம்கூடறம்பளம்ள
கழகமம்பவளகியவீட, பசெனம்ரன - 1970.

Semester -II  Course Code:
19IENC22

Course Title: Langauge-
IIEnglish

Credits:3

Hours:3

Learning Objectives:
By introducing the course, it is intended to:
LO1:  Develop the ability of the learner to comprehend  and appreciate poems in English
LO2:  Enhance the competence of the learner in using the English language
LO3:  Improve the interest of the learner in human values and perceptions
LO4:  Enable students to study and analyze the use of language in poetry
LO5:  Provide learners with the theoretical and practical understanding of grammar

UNIT I
William Shakespeare “Sonnet 116”
William Blake                    “Lamb”
Robert Burns                   “A Red, Red Rose”
Grammar Finite & Non-finite verbs

UNIT II

PB Shelley                  “To Wordsworth”
John Keats                “Sonnet to Sleep”
Thomas Hardy    “Neutral Tones”
Grammar Strong and Weak Verbs, Auxiliaries and Modals

UNIT III
Robert Frost        “Stopping By Woods on a Snowy Evening”
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Wilfred Owen     “Anthem for Doomed Youth”
Emily Dickinson  “A Narrow Fellow in the Grass”
Grammar Transitive, Intransitive Verbs, Active and Passive 

Voice

UNIT IV
Sri Aurobindo “The Tiger and the Deer”
AK Ramanujan “Obituary”
Sarojini Naidu      “Queen’s Rival”
Grammar Concord

UNIT V
Roger Mc Gough     “My Bus Conductor”
Maya Angelou       “Still I Rise”
Langston Hughes   “The Negro Speaks of Rivers”
Grammar Tenses and their forms

Supplementary Reading

 Hydes, Jack.Touched With Fire. London: Cambridge UP, 1985.
 Narasimhaiah, C. D. An Anthology of Common Wealth Literature.  New Delhi: 

Macmillan, 2006.
 Thomas, C. T. Twentieth Century Verse: An Anglo-American Anthology.  New Delhi: 

Macmillan, 2006.
 Gates, Henry Louis, and Nellie Y. McKay.The Norton Anthology of African American 

Literature.New York: W.W. Norton & Co, 2004.
 Ramachandran. C. N. and Radha Achar. Five Centuries of Poetry. New Delhi: Laxmi, 

1998.

Course Outcomes:

At the end of the course, the students will be able to:
CO1:  Competency in communication, both in written and oral skills
CO2:  Fluency in English language
CO3:  Knowledge about construction of sentence structures
CO4:  Vocabulary to use the English language effectively

CO5:  Acquire the aesthetic sense for appreciating poetry 

I YEAR - II SEMESTER

Semester
-II  

Course Code: 19BVIC23 Course Title: History of 
Music-I

Credits:5

Hours:3
நநலாகம்கமம்:

LO1:     மலாணவரம்களம் இரசெகம்கரலயகிலம் இரலாகஙம்கரளபம் பறம்றகி அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:      மலாணவரம்களம் வரம்ணமம் மறம்றுமம் ககிருதகிகரளபம் பறம்றகி அறகிநம்தகிருதம்தலம்

LO3:   இரசெகம்கரலரய மலாணவரம்களகம்கு கறம்பகிதம்தலம்

LO4:      மலாணவரம்களகம்கு தகிரநயலாதசெ லடம்செணஙம்கரள பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:       இரசெயகியலம் பறம்றகியுமம் பசெயலம்முரற பறம்றகியுமம் தமகிழகிரசெ பறம்றகியுமம்
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பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

   –     ஸம்வரஙம்களகினம் பரகிமலாண வளரம்செம்செகி ஏழ ஸம்வரஙம்களகினம் தமகிழம் பபயரம்களம் -   தமகிழகிரசெயகிலம் இரலாகஙம்களகினம் வரகபலாடகளம்

அலகு-2

 பணம் -  தகிறமம் -  –    முரற ககிரலாம மூரம்செம்செரன ஜலாதகி அரமபம்புகளம்

அலகு-3

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலாண வகிளகம்ககஙம்களம்:

 வரம்ணமம் -  – ககிருதகி கவீரம்தம்தரனகளம்

அலகு-4

 தகிரநயலாதசெ லடம்செணஙம்களம்

அலகு-5

  கவீழம்கணம்டவரம்களகினம் வலாழம்கம்ரக வரலலாறு:

  நதவலார மூவரம் -  மலாணகிகம்கவலாசெகரம் -  கலாரரகம்கலாலம் அமம்ரமயலாரம்

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music and Musicians (Vol II), The 

Indian Music pub, Chennai, 2001.

 S.Bhagyalekshmy, Karnatic Music Reader , CBH pub, Nagerkoil, 1996-1998. 

 Vidya Shankar, The Art and Science of Carnatic Music, Parampara pub, Chennai, 

1999.

 R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam,1984.

பயனம்:

CO1:      இரசெ பறம்றகியுமம் வலாழம்கம்ரக வரலலாறு பறம்றகியுமம் அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO2:     இரசெயகியலகிலம் இரசெ வரலலாறு பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO3:  பணம், தகிறமம், ககிரமமம்,   மூரம்செம்செரன அரமபம்புகரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO4: வரம்ணமம்,   கவீரம்தம்தரனகரள பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO5:     ஏழ ஸம்வரஙம்களகினம் தமகிழம் பபயரம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

Semester -II  Course Code: 19BVIC24      Course Title: Practical -II Credits:5

Hours:10

நநலாகம்கமம்:

LO1:   மலாணவரம்களம் தலானவரம்ணஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:   பவவம்நவறு இரலாகஙம்கரள பயகினம்றலம்
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LO3:   மலாணவரம்களகம்கு குரலம்வள பயகிசெம்செகியளகிதம்தலம்

LO4:      மலாணவரம்களகம்கு வரம்ணஙம்கரள பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:  மலாயலாமலாளவபகபௌரள, ஆநபலாககி, அமகிருதவரம்~    ணகி நபலானம்ற இரலாகஙம்கரள

\ பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  – தலான வரம்ணமம் 1

அலகு-2

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகளம்:

மலாயலாமலாளவபகபௌரள

அலகு-3

ஆநபலாககி

அலகு-4

அமகிருதவரம்~ணகி

அலகு-5

கலம்யலாணகி, கமம்பவீரநலாடம்ட

பயனம்:

CO1:  மலாணவரம்களம் வரம்ணஙம்களம்,  ககிருதகிகளம் பயகினம்றலம்

CO2::   பலாடமம் தகிறரன பயகினம்றலம்

CO3:    பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

CO4:  மலாணவரம்களகம்கு வரம்ணமம்,  கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

CO5:     ஐநம்து கவீரம்தம்தரனகளம் பலாடமம் தகிறரன பயகினம்றலம்

Semester -II  Course Code: 19BVIA 25 Course Title: Allied Practical -II Credits:4

Hours: 4

 (    கருவகியகிரசெ மறம்றுமம் பரதநலாடம்டிய மலாணவரம்களம்)

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் பசெயலம்முரற பலாடஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2: கவீதமம்,  ஜதகிஸம்வரமம் பயகினம்றலம்

LO3: :   மலாணவரம்களகம்கு ஸம்வரஜதகிரய பயகிசெம்செகியளகிதம்தலம்

LO4:       மலாணவரம்களகம்கு உசெம்செரகிபம்பு மறம்றுமம் குரலம்வள பயகிசெம்செகி பபற

 பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5: :    பலாடமம் தகிறரன மலாணவரம்களகம்கு பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1
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 அலஙம்கலாரஙம்களம் (செஙம்கரலாபரணமம்)

அலகு-2

 அலஙம்கலாரஙம்களம் (கலம்யலாணகி)

அலகு-3

  செஞம்செலாரகி கவீதமம் - 1

அலகு-4

  ஜதகி ஸம்வரமம் - 1

அலகு-5

 ஸம்வரஜதகி - 1

பயனம்:

CO1:  மலாணவரம்களம் இரசெ,  தலாளநணகம்கஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO2:  குரலம்வளமம் பபறுதலம்

CO3:  ஸம்வரஜதகி பயகினம்றலம்

CO4: :     மலாணவரம்களகம்கு கருவகியகிரசெகம்கு உறுதுரணயலாகுமம் பலாடஙம்கரள

பயகினம்றலம்

CO5:     கருவகியகிரசெ மலாணவரம்களமம் பலாடமம் தகிறரன பயகினம்றலம்

II YEAR - III SEMESTER

Semester -III  Course Code: 19ITAC31 Course Title: Language - I Tamil Credits:3

Hours: 3

இரணம்டலாமம்ஆணம்ட - மூனம்றலாமம்பருவமம்
Part-I Language  - தமகிழம்

ITAC31 அறஇலகம்ககியமுமம்கலாபம்பகியமுமம்

நநலாகம்கமம்: 
தமகிழகிலம்நதலானம்றகிஅறஇலகம்ககியஙம்கரளயுமம்கலாபம்பகியஇலகம்ககியஙம்கரளயுமம்அறகிமுகமம்பசெயம்தலம்.

அவறம்றகினம்வரககரளவரலலாறம்றுடனம்வகிளகம்குதலம்.
இலகம்ககியஙம்கரளயுமம்அரவபதலாடரம்பலானஇலகம்ககியவரலலாறம்ரறயுமம்இரணதம்;துபம்படிதம்தலம்.

அலகு– 1அறஇலகம்ககியமம்

தகிருகம்குறளம் - உழவ, ஒழகம்கமுரடரம, கலாலமறகிதலம், 
நடம்பு, பகிரகிவலாறம்றலாரம

அலகு– 2அறஇலகம்ககியமம்
1. நலாலடியலாரம் - பபரகியலாரரபம்பகிரழயலாரம
2. பழபமலாழகிநலானூறு -  கலம்வகி

அலகு - 3கலாபம்பகியமம்

1. செகிலபம்பதகிகலாரமம் - இநம்தகிரவகிழவஊபரடதம்தகலாரத
2. ;மணகிநமகரல - ஆபுதம்தகிரனம்தகிறனம்அறகிவகிதம்தகலாரத

அலகு - 4கலாபம்பகியமம்
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1. பபரகியபுரலாணமம் - அபம்பு+தகிஅடிகளம்புரலாணமம்
2. கமம்பரலாமலாயணமம் - வலாலகிவரதபம்படலமம்

அலகு - 5இலகம்ககியவரலலாறு
செஙம்கமருவகியகலாலஅறஇலகம்ககியஙம்களம் -  தகிருகம்குறளகினம்பபருரம -  அறஇலகம்ககியஙம்களகினம்வளரம்செம்செகி -

கலாபம்பகியஇலகம்கணமம் - பகுபம்புகளம் - கலாலநம்நதலாறமம்நதலானம்றகியகலாபம்பகியஙம்களம் - வரலலாறு.

பலாடநூலம்களம்

1. செ.நவ.சுபம்பகிரமணகியனம் - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

2. நசெலா.ந.கநம்தசெலாமகி - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன.

3. -------- - பதகிபனணம்கவீழம்கம்கணகம்குநூலம்களம்
மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம், பசெனம்ரன

4. இளஙம்நகலாவடிகளம் - செகிலபம்பதகிகலாரமம்

5. செவீதம்தரலசெம்செலாதம்தனலாரம் - மணகிநமகரல
6. நசெகம்ககிழலாரம் - பபரகியபுரலாணமம்
7. கமம்பரம் - கமம்பரலாமலாயணமம்

Semester -III Course Code: 19IENC32 Course Title: Language-II English Credits:3

Hours: 3

Learning Objectives:
By introducing the course, it is intended to:

LO1:  Enhance the conversational competence of the learners by introducing drama in 
English.
LO2:  Make the students the understand characteristics of the Elizabethan Age. 
LO3:  Make the students appreciate Shakespearean drama. 
LO4:  Make the students learn the key elements of sentence structures
LO5:  Make the students master the mechanics of writing

Unit I
William Shakespeare The Tempest (Act I)
Grammar “Phrases and Clauses”

Unit II
William Shakespeare The Tempest (Act II)
Grammar “Simple, Compound, and Complex Sentences”

Unit III
William Shakespeare The Tempest (Act III)
Grammar “Transformation of Sentences”

Unit IV
William Shakespeare The Tempest (Act IV)
Grammar “Sequence of Tenses and Reported Speech”

Unit V
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William Shakespeare The Tempest (Act V)
Grammar “Punctuation and Capitals”

Text Books: 
1. Shakespeare, William. The Tempest. Ed. W. Turner. New Delhi: S. Chand & Co., 2008. 
2. Green, David. Contemporary English Grammar, Structures, and Composition. Chennai: 

MacMillan, 2010. 

Supplementary Reading:

 Cahn, L Victor. Shakespeare the Playwright: A Companion to the Complete 

Tragedies Histories, Comedies, and Romances. London: Praeger, 1996. 
 Crystal, David. Shakespeare's Words: A Glossary and Language Companion. 

London: Penguin, 2009. 
 Greenbaum , Sidney. Oxford English Grammar. London: Oxford UP, 2005. 

 McCarthy. Cambridge Grammar of English. London: Cambridge UP, 2018. 

 Quirk, Randolph. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: 

Pearson, 2010. 

Course Outcomes: 
At the end of the course, the students will be able to:

CO1:  Obtain a literary acumen to answer MCQs of NET/SET Examinations and other 
          competitive examination 
CO2:  Appreciate conversational English 
CO3:  Recognize the dramatic elements of Shakespearean dramas
CO4:  Use punctuations and capitals effectively in their composition 
CO5:  Recognize the elements of the spoken discourses  

Semester -III Course Code: 19BVIC33 Course Title: Theory of Music-II Credits:5

Hours:3

நநலாகம்கமம்:

LO1:     மலாணவரம்களம் பணம் மறம்றுமம் இரலாகஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:     கலாயக குணஙம்களம் மறம்றுமம் கலாயக நதலா~   ஙம்கரளபம் பறம்றகி பயகினம்றலம்

LO3: :    மலாணவரம்களகம்கு இரசெகம்கருவகிகரளபம் பறம்றகி பதளகிவபடதம்துதலம்

LO4:     மலாணவரம்களகம்கு இரலாக இலகம்கணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5: :      இரசெயகியலம் மறம்றுமம் பசெயலம்முரற பலாடஙம்களமம் தகிருபம்பலாரவ

   பறம்றகியுமம் மலாணவரம்களகம்கு பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

   நதவலாரபம்பணம்களகிலம் தறம்கலால நகிலவகிவருமம் இரலாகஙம்களம்

அலகு-2
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   கலாயக குணஙம்களம் மறம்றுமம் நதலா~ஙம்களம்

அலகு-3

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலாண வகிளகம்கஙம்களம்:

 –  – தமம்புரலா வவீரண மகிருதஙம்கமம்

அலகு-4

 –  தகிருபம்பலாரவ தகிருபவமம்பலாரவ வகிளகம்கமம்

அலகு-5

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகம்கு இலகம்கணஙம்களம்:

 –  மலாயலாமலாளவபகபௌரள செஙம்கரலாபரணமம் - அமகிருதவரம்~ணகி

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music and Musicians (Vol  III), The

Indian Music pub, Chennai, 2001.

 P T Chelladurai, The splendor of south Indian music, vaigarai pub,Dindugal 2010.

 R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam 1984.

 4. B.M Sundaram Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts pub, 

Chennai, 2009. 

பயனம்:

CO1:  மலாணவரம்களம் இரசெ,   இரசெகம்கருவகிகரளபம் பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO2:    இரசெயகியலம் பலாடஙம்கரள பயகிறம்செகி பபறுதலம்

CO3: :       பணம்கரளயுமம் தறம்கலால நகிலவகி வருககினம்ற இரலாகஙம்கரளபம் பறம்றகி

பயகினம்றலம்

CO4: தகிருபம்பலாரவ,   தகிருபவமம்பலாரவபம் பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO5:   இரலாக இலகம்கணஙம்கரள பயகினம்றலம்

Semester -III Course Code: 19BVIC34 Course Title: Practical-III Credits:5

Hours: 10

நநலாகம்கமம்:

LO1:     மலாணவரம்களம் அலஙம்கலாரஙம்கரள பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம்

அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:    எளகிய வரக கவீதஙம்கரள பயகினம்றலம்

LO3:    மலாணவரம்களகம்கு இலகம்கண கவீதஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:  மலாணவரம்களகம்கு நதவலாரமம்,   தகிருபம்புகழம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5: :    இரசெகம்குறகிபம்புகளடனம் கூடிய கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்
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அலகு-1

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகிலம் அலஙம்கலாரமம்

 –  ஹைரகிகலாமம்நபலாதகி கலம்யலாணகி - நதலாடி

அலகு-2

  செஞம்செலாரகி கவீதமம் - 3

அலகு-3

  இலகம்கண கவீதமம் - 1

அலகு-4

 நதவலாரமம் - 1,  தகிருபம்புகழம் - 1

அலகு-5

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகளம்:

 –  – ஹைரகிகலாமம்நபலாதகி கலம்யலாணகி நதலாடி

பயனம்:

CO1:   மலாணவரம்களம் ஆரமம்ப பலாடஙம்கரளயுமம்,  நமறம்பலாடஙம்கரளயுமம் பயகினம்றலம்

CO2:    குரலம்வளரம்செம்செகிகம்குரகிய பலாடஙம்கரள பயகிறம்செகி பபறுதலம்

CO3: கவீதமம்,  இலகம்கணகவீதமம் பயகினம்றலம்

CO4: நதவலாரமம்,  தகிருபம்புகழம் பயகினம்றலம்

CO5:    பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

Semester -III Course Code: 19BVIA35 Course Title: Allied Practical-III Credits:4

Hours:4

நநலாகம்கமம்:

LO1: :    மலாணவரம்களம் பசெயலம்முரற பலாடஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:     ஆரமம்ப பலாடஙம்கரள செஙம்கரலாபரண இரலாகதம்தகிலம் பயகினம்றலம்

LO3: :ஜணம்டவரகிரசெ,     தலாடம்ட வரகிரசெகரள கலம்யலாணகி இரலாகதம்தகிலம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      மலாணவரம்களகம்கு குரலம்வளபம்பயகிறம்செகி மறம்றுமம் வலாயம்பம்பலாடம்ட பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5: :    இரசெகம்குறகிபம்புகளடனம் கூடிய கவீதஙம்களம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 செரளகி வரகிரசெகளம்,  ஜணம்ட வரகிரசெகளம்,       நமலம்ஸம்தலாயகி வரகிரசெகளம் மறம்றுமம் தலாடம்ட வரகிரசெ செஙம்கரலாபரண இரலாகதம்தகிலம்

அலகு-2

 செரளகி வரகிரசெகளம்,  ஜணம்ட வரகிரசெகளம்,       நமலம்ஸம்தலாயகி வரகிரசெகளம் மறம்றுமம் தலாடம்ட வரகிரசெ கலம்யலாணகி இரலாகதம்தகிலம்

அலகு-3

 செரளகி வரகிரசெகளம்,  ஜணம்ட வரகிரசெகளம்,       நமலம்ஸம்தலாயகி வரகிரசெகளம் மறம்றுமம் தலாடம்ட வரகிரசெ ஹைரகிகலாமம்நபலாதகி இரலாகதம்தகிலம்

அலகு-4
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 செஞம்செலாரகி கவீதமம் - 2

அலகு-5

 ஸம்வரஜதகி - 1

பயனம்:

CO1:  மலாணவரம்களம் இரசெரயயுமம்,  தலாளஙம்கரளயுமம் பயகினம்றலம்

CO2:    குரலம்வளரம்செம்செகிகம்குரகிய பலாடஙம்கரள பயகிறம்செகி பபறுதலம்

CO3: :    ஆரமம்பபம்பலாடஙம்கரள பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் பயகினம்றலம்

CO4:   எளகியவரக பலாடலம்கரள பயகினம்றலம்

CO5:    கருவகியகிரசெ மலாணவரம்களமம் குரலகிரசெ பயகினம்றலம்

II YEAR - IV SEMESTER

Semester -IV Course Code: 19ITAC41 Course Title: Language-I Tamil Credits:3

Hours:3

இரணம்டலாமம்ஆணம்ட - நலானம்கலாமம்பருவமம்

Part-I Language- தமகிழம்
ITAC41  -   செஙம்கஇலகம்ககியமுமம்பசெமம்பமலாழகிவரலலாறுமம்

மதகிபம்பபணம்களம் : 75
ககிரடிடம் : 3

நநலாகம்கமம்:
உலகசெம்பசெமம்பமலாழகியகினம்வரலலாறம்ரறகம்கூறுதலம்.

தமகிழம்செம்பசெமம்பமலாழகியகினம்தனகிசெம்செகிறபம்புகம்கரளயுமம்பசெமம்பமலாழகிஇலகம்ககியஙம்கரளயுமம்வகிவரகிதம்தலம் -
செஙம்கஇலகம்ககியஙம்களகினம்தனகிதம்தனம்ரமகரளவரலலாறம்றுடனம்வகிளகம்குதலம்.

அலகு – 1 அகஇலகம்ககியஙம்களம்
1. குறுநம்பதலாரக - 125, 129, 177, 302, 397 (பநயம்தலம்)
2. நறம்றகிரண - 206, 217, 304, 334, 382 (குறகிஞம்செகி)
3. ஐஙம்குறுநூறு - 17, 18, 71, 75, 96, (மருதமம்)
4. அகநலானூறு - 147, 303, 370 (பலாரல)
5. கலகிதம்பதலாரக - 104, 105 (முலம்ரல)

அலகு - 2 புறஇலகம்ககியஙம்களம்
1. புறநலானூறு - பபணம்பலாறம்புலவரம்களம்

76, 83, 133, 146, 178, 
188, 227, 261, 264, 278

அலகு - 3பதம்துபம்பலாடம்ட
1. பநடபநலம்வலாரட

அலகு - 4செஙம்கஇலகம்ககியவரலலாறு
பதலாலம்கலாபம்பகியமம் - செஙம்ககலாலமம் - முறம்செஙம்கஙம்களம் - பலாடம்டமம்பதலாரகயுமம் - பதலாகுபம்புமுரற - தனகிதம்தனம்ரமகளம்.

அலகு - 5பயனம்பலாடம்டதம்தமகிழமம்பசெமம்பமலாழகிவரலலாறுமம்

பமலாழகிவகிளகம்கமம் - பமலாழகிகம்குடமம்பஙம்களம் - உலகசெம்பசெமம்பமலாழகிகளம் - இநம்தகியசெம்பசெமம்பமலாழகிகளம் - பசெமம்பமலாழகிதம்தகுதகிகளம் -
வரரயரறகளம் -  வலாழமம்பசெமம்பமலாழகிதம்தமகிழம் -  தமகிழகினம்பதலானம்ரம -  தமகிழகினம்செகிறபம்புகம்களம் -  தமகிழம்செம்பசெமம்பமலாழகிநூலம்களம் -
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தமகிழம்பசெமம்பமலாழகிஅறகிநம்நதறம்பு -  பரகிதகிமலாறம்கரலஞரம்முதலம்தறம்கலாலஅறகிஞரம்களம்வரர (அறகிஞரம்களம் -  அரமபம்புகளம் -  நகிறுவனஙம்களம் -
இயகம்கஙம்களம்பதலாடரம்முயறம்செகிகளம் - அறபம்நபரலாடம்டஙம்களம் - உலதம்தமகிழம்செம்பசெமம்பமலாழகிமலாநலாட, நகலாரவ-2010)

பலாடநூலம் :
1. செ.நவ.சுபம்பகிரமணகியனம் - செஙம்கஇலகம்ககியமம்

மணகிவலாசெகரம்பதகிபம்பகமம்.
பலாரம்ரவநூலம்களம் :
1. மு.வரதரலாசெனம் - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு,

செலாககிதம்தகியஅகலாபதமகிபவளகியவீட 1998.

2. பவணம்ணனம் - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு, 
கழகபவளகியவீடபசெனம்ரன.

3. தமகிழணம்ணலம் - புதகியநநலாகம்ககிலம்தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
மவீனலாடம்செகிபுதம்தகநகிரலயமம், மதுரர - 1998.

4. செகி.பலாலசுபம்பகிரமணகியனம் - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு, 
பலாரகிநகிரலயமம், பசெனம்ரன - 1987

5. எமம்.ஆரம்.அரடகம்கலசெலாமகி - தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறு
கழகபவளகியவீட, பசெனம்ரன - 1994.

6. மது.செ.வகிமலலானநம்தமம் -  தமகிழம்இலகம்ககியவரலலாறம்றுகம்களஞம்செகியமம், 
1987.

7. கணம்ணனம்ப.ஆ. - புறபம்பலாடலம்களகிலம்பபணம்பலாறம்புலவரம்களம்
பரதனம்பதகிபம்பகமம். 1/47, நநடசெனம்செலாரல. 
பரழயபலம்லலாவரமம், பசெனம்ரன – 117

Semester -IV  Course Code:
19IENC42     

Course Title: Language-II English Credits:3

Hours: 3

Learning Objectives:
By introducing the course, it is intended to:

LO1:  Develop the communicative competence of learners in the English Language 
through 
          training them in the skills of listening, speaking, reading, and writing
LO2:  Enable the students to know about the origin and development of short story
LO3:  Write objectively, avoiding vague, prejudice, and exaggeration 
LO4:  The broad aim of this course is to enable the learner to function through the written 
          mode of English language in all situations including classroom, library, laboratory 
etc
LO5:  It also aims at different levels of a short story, such as discovering an 
author's purpose,     
drawing conclusions about certain events, evaluating cause and effect, and 
understanding     
          point of view

Unit I
1.  O’ Henry “The Gift of The Magi”
2.  Ken Liu “The Paper Menagerie”
Grammar Synonyms and Antonyms

Unit II    
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1. Flora Annie Steel “Valiant Vicky”
2. Oscar Wilde “Happy Prince”
Grammar Words often confused 

Unit III
1. R. K. Narayan “The Martyr’s Corner”
2. Mahasweta Devi “Draupati” 
Grammar Paragraph-Writing       

Unit IV
1. Leo Tolstoy “How much Land Does a Man Need?”
2. Somerset Maugham “The Verger”
Grammar  Letter-Writing

Unit V
1. Langston Hughes “On the Road”
2. Premchand “BakthiMarg”
Grammar  Precis-Writing

Supplementary Reading:

 Srinivasa Iyengar, K.R.  Indian Writingin English. Sterling Publ., 1996.
 Swan, Michael. Practical English Usage: Oxford University Press, 2016.
 Palmer, Frank Robert. Grammar: (by) Frank Palmer. Penguin Books, 1975.
 Browns, Julie, ed., Ethnicity and the American Short Story. Garland, 1997.

 Patea, Viorica, ed., Short Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective. Rodopi,  
2012.

Course outcomes:
At the end of the course, the students will be able to:

CO1:  Use more vocabularies while writing
CO2:  Learner can ensure about the history and development 
CO3:  The learner has a development in flow of writing
CO4:  Students can come up with new ideas while reading stories from different 
perspectives.
CO5:  Write in a style appropriate for communicative purposes

Semester -IV  Course Code: 19BVIC43 Course Title: History of Music-II Credits:5

Hours: 3

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் இரசெ வரலலாறுகரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:   பதலாலம்கலாபம்பகிய இரசெகம்கூறுகரள பயகினம்றலம்

LO3: :   இரசெயகியலம் இலகம்கணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:  கருணலாமம்ருத செலாகரமம்,    யலாழம்நூலம் வலாயகிலலாக இரசெகம்கூறுகரள
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 பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:     இரசெகம்கருவகிகளகினம் நதலானம்றஙம்கரளயுமம் அதனம் பலாஙம்கரளயுமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 கவீழம்கணம்ட நரமம்புகம்கருவகிகளம்:

 தமம்புரலா - வவீரண

அலகு-2

 கவீழம்கணம்ட தலாளதம்தளகம்கருவகிகளம்:

 மகிருதஙம்கமம் - கஞம்செகிரலா

அலகு-3

 பதலாலம்கலாபம்பகிய இரசெகம்கூறுகளம்

அலகு-4

 இரசெகம்கூறுகளம் -  கருணலாமம்ருதசெலாகரமம் - யலாழம்நூலம்

அலகு-5

இரசெபம்பவீடஙம்களம்:  தஞம்செலாவூரம் - தகிருவனநம்தபுரமம்

ghu;it E}y;fs;:

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music (Volume IV), Ed by M.B 

Vedavalli, The Karnatic Music book center, Chennai, 2007.

 B.M Sundaram Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts pub, 

Chennai, 2009

 Vidya Bhavani Suresh, Treatise on Carnatic Music, Skanda pub, Chennai, 2007.  

 R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam, 1984.

பயனம்:

CO1:    மலாணவரம்களம் இரசெ வரலலாறுகரளபம் பயகினம்றலம்

CO2:      வரலலாறுகளம் வலாயகிலலாக இரசெயகினம் வளரம்செம்செகிகரள பறம்றகி அறகிதலம்

CO3: :  இரசெகம்கூறுகரள பயகினம்றலம்

CO4:     மலாணவரம்களம் புதகிய யுகம்தகிகரள பகலாணம்ட பயகினம்றலம்

CO5:  இரசெகம்கருவகிகரளபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

Semester -IV Course Code: 19BVIC44 Course Title: Practical - IV Credits:5

Hours:10

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் தலான வரம்ணஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:    கணம்டஜலாதகி அடதலா வரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்
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LO3: :தகிருபம்பலாரவ,  தகிருவருடம்பலா பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் அரமநம்த கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:        ஸம்வர ரலாக தலாள குறகிபம்புகளம் பகலாணம்ட கவீரம்தம்தரனகரளயுமம் அவறம்றகிலம்

  வருககினம்ற கமகஙம்கரளயுமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  தலான வரம்ணமம் -2

அலகு-2

  கணம்டஜலாதகி அடதலாளவரம்ணமம் - 1

அலகு-3

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகளம்:

 செகம்ரவலாகமம் -  –  –  – சுதம்ததனம்யலாசெகி பநம்துவரலாளகி பபபௌளகி கலம்யலாணகி

அலகு-4

 – தகிருபம்பலாரவ 1  தகிருவருடம்பலா - 1

அலகு-5

நதவலாரமம் – 1

பயனம்:

CO1:     மலாணவரம்களம் ஆரமம்பபலாடஙம்கரளயுமம் நமலம்நகிரல பலாடஙம்கரளயுமம் பயகினம்றலம்

CO2:   குரலம்வள பயகிறம்செகி பபறுதலம்

CO3: தலானவரம்ணமம்,  அடதலாளவரம்ணமம் பயகினம்றலம்

CO4: நதவலாரமம்,  தகிருவருடம்பலா பயகினம்றலம்

CO5:     பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் அரமநம்த கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

Semester -IV Course Code: 19BVIA45 Course Title: Allied Practical-IV Credits:4

Hours:4

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் பசெயலம்முரற பலாடஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:     ஆரமம்ப பலாடஙம்கரள செஙம்கரலாபரண இரலாகதம்தகிலம் பயகினம்றலம்

LO3: ஜணம்டவரகிரசெ,     தலாடம்ட வரகிரசெகரள கலம்யலாணகி இரலாகதம்தகிலம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      மலாணவரம்களகம்கு குரலம்வளபம்பயகிறம்செகி மறம்றுமம் வலாயம்பம்பலாடம்ட பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:    இரசெகம்குறகிபம்புகளடனம் கூடிய கவீதஙம்களம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 அலஙம்கலாரஙம்களம் - நமலாகனமம்
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அலகு-2

  செஞம்செலாரகி கவீதமம் - 1

அலகு-3

  தலான வரம்ணமம் - 1

அலகு-4

 கவீரம்தம்தரன - 1

அலகு-5

தகிருபம்பலாரவ

பயனம்:

CO1:  மலாணவரம்களம் இரசெரயயுமம்,  தலாளஙம்கரளயுமம் பயகினம்றலம்

CO2:    குரலம்வளரம்செம்செகிகம்குரகிய பலாடஙம்கரள பயகிறம்செகி பபறுதலம்

CO3:    ஆரமம்பபம்பலாடஙம்கரள பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் பயகினம்றலம்

CO4:   எளகியவரக பலாடலம்கரள பயகினம்றலம்

CO5:    கருவகியகிரசெ மலாணவரம்களமம் குரலகிரசெ பயகினம்றலம்

III YEAR - V SEMESTER

Semester -V Course Code: 19BVIC51 Course Title: Theory of Music-III Credits:5

Hours:4

நநலாகம்கமம்:

LO1:     கமகஙம்களம் மறம்றுமம் தசெவகித கமஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2: N~h     டசெலாஙம்கமம் மறம்றுமம் மதம்யலாதகி தலாளஙம்கரள பயகினம்றலம்

LO3:   இரசெ முரறகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     மலாணவரம்களகம்கு மநனலாதரம்ம இரசெரய பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:   இரலாக இலகம்கணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலான வகிளகம்கஙம்களம்:

 கமகமம் -  அலஙம்கலாரமம் -  தசெவகித கமகஙம்களம்

அலகு-2

 நசெலாடசெலாஙம்கமம் -  மதம்யலாதகி தலாளஙம்களம்

அலகு-3

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலான வகிளகம்கஙம்களம்:

 –  இரலாகமலாலகிரக பதமம் - அ~;  – டபதகி தரஙம்கமம்

அலகு-4

  மநனலாதரம்ம செஙம்கவீதமம் -   –  இரலாக ஆலலாபரன நகிரவலம் - கலம்பரனஸம்வரமம்
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அலகு-5

 கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலான இரலாகஇலகம்கணஙம்களம்:

 –  பரம்வகிகலம்யலாணகி செகிமம்நமநம்தகிரமதம்யமமம் -  –  கலானடலா நகதலாரபகபௌரள - ரவீதகிபகபௌரள

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music and Musicians (Volume IV),

Edited by M.B Vedavalli, The Karnatic Music book center, Chennai, 2007.

 Vidya Shankar, The Art and Science of Carnatic Music, Parampara pub, Chennai, 

1999.

 B.M Sundaram, Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts pub, 

Chennai, 2009.

 4. Vidya Bhavani Suresh, Treatise on Carnatic Music, Skanda pub, Chennai, 2007. 

பயனம்:

CO1:    மலாணவரம்களம் தசெவகித கமகஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO2: N~h   டசெலாஙம்களகினம் வகிளகம்கஙம்கரள அறகிதலம்

CO3:   இரசெகம்கரலயகினம் பகுதகிகரள பயகினம்றலம்

CO4:   மநனலாதரம்ம இரசெரய பயகினம்றலம்

CO5:   இரலாக இலகம்கணஙம்கரள பயகினம்றலம்

Semester -V Course Code: 19BVIC52 Course Title: Practical-V Credits:4

Hours: 10

நநலாகம்கமம்:

LO1:   தலான வரம்ணஙம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:   அடதலாள வரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

LO3:இரலாகமம், பலாவமம், ஜதகி,    செலாககிதம்யஙம்களம் பகலாணம்ட பதவரம்ணஙம்கரள

பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     நதவரம்நலாமலா மறம்றுமம் தகிருபம்புகழம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:    பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 தலானவரம்ணமம் - 1

அலகு-2

   கணம்டஜலாதகி அடதலாள வரம்ணமம் - 1

அலகு-3
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 பதவரம்ணமம் - 1

அலகு-4

  –நதவரம் நலாமலா  1  தகிருபம்புகழம் - 1

அலகு-5

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகளம்:

 பரம்வகிகலம்யலாணகி -  –  கலானடலா ஸம்ரவீரஞம்செனகி -  –  – ஷணம்முகபம்ரகியலா நலாடம்ரட செலாரஙம்கலா

பயனம்:

CO1:கமகஙம்களம்,  செஙம்கதகிகரள பயகினம்றலம்

CO2:   பலாரமம்பரம்ய இரசெரய அறகிதலம்

CO3:   இரலாகமம் பலாடமம்முரறரய பயகினம்றலம்

CO4:    பவவம்நவறு வரக வரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO5:    பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம் கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

Semester-V Course Code: 19BVIA53 Course Title: Allied Practical-V Credits: 4

Hours: 4

நநலாகம்கமம்:

LO1:    மலாணவரம்களம் ஜதகி ஸம்வரமம் அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:   தலான வரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

LO3: இரலாகமம்,  தலாளமம் பலாவமம்,   பகலாணம்ட வரம்ணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4: உசெம்செரகிபம்புகளமம்,    ஸம்வரரலாகதலாள குறகிபம்புகரளயுமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:    கவீரம்தம்தரனகரள பலாடமம் தகிறரன பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  இலகம்கண கவீதமம் - 1

அலகு-2

  ஜதகி ஸம்வரமம் - 1

அலகு-3

 தலானவரம்ணமம் - 1

அலகு-4

 ககிருதகி – 1 

அலகு-5

  தமகிழம் கவீரம்தம்தரன - 1

பயனம்:

CO1     இரசெ மறம்றுமம் தலாள நணகம்கஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO2:  குரலகிரசெரய பயகினம்றலம்
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CO3: :    இரசெயகினம் நமலம் நகிரலபம்பலாடஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO4:  வரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO5:    கருவகியகிரசெ மலாணவரம்களமம் குரலகிரசெ பயகினம்றலம்

Semester -V Course Code: 19BVIE54 Course Title: Elective- I, Theory Credits:6

Hours:3

நநலாகம்கமம்:

LO1:   ககிரலாமகிய இரசெரயபம்பறம்றகி அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:     செமுதலாயதம்தகிலம் ககிரலாமகிய இரசெயகினம் பஙம்களகிபம்ரப பயகினம்றலம்

LO3::    ககிரலாமகிய இரசெயகினம் ஒழஙம்குகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     ககிரலாமகிய இரசெயகிலம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரசெகம்கருவகிகரளபம்பறம்றகி

 பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:     ககிரலாமகிய இரசெயகிலம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரலாகஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  –   ககிரலாமகிய இரசெ ககிரலாமகிய இரசெயகிலம் தமகிழம்நலாட

அலகு-2

   செமுதலாயதம்தகிலம் ககிரலாமகிய இரசெயகினம் பஙம்களகிபம்பு

அலகு-3

 ககிரலாமகிய வரககளம்:

 கரகமம் -  –  –  –  –  – கலாவடி பபலாயம்கலாலம்குதகிரர கணம்ணகியனம்கூதம்து தூரம்பம்பலாரவகூதம்து பதருகம்கூதம்து பகலம்நவ~  மம் - 

 நதவரலாடம்டமம் -  ஒயகிலலாடம்டமம் -  –  – வகிலம்லபம்பலாடம்ட குமம்மகி நகலாலலாடம்டமம்

அலகு-4

 ககிரலாமகிய இரசெகம்கருவகிகளம்:

 நலாகஸம்வரமம் -  தவகிலம் -  –  –  பமம்ரப உருமகி வகிலம் - ககிடககிடம்டி

அலகு-5

   ககிரலாமகிய இரசெயகிலம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரலாகஙம்களம்:

 –   –  – பமடம்ட ககிளம்ளகிகணகி செகிநம்து பநலாணம்டிசெகிநம்து பதமம்மலாஙம்கு

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்: 

 Prof. Sambamoorthy, A dictionary of  South Indian Music and Musicians 

(Volume V), Edited by M.B Vedavalli, The Indian Music pub, Chennai,2010. 

 B.M Sundaram, Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts 

pub, Chennai,2009.

 P TChelladurai, The splendor of south Indian music, Vaigarai pub, 

Dindugal,2010.
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 4.R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam, 1984

பயனம்:

CO1:   ககிரலாமகிய இரசெரய பயகினம்றலம்

CO2:     ககிரலாமகிய கரலகரளயுமம் ககிரலாமகிய இரசெரயயுமம் பயகினம்றலம்

CO3:   ககிரலாமகி வரககரள பயகினம்றலம்

CO4:     செமுதலாயதம்தகிலம் ககிரலாமகிய கரலகளகினம் பயனம்பலாடகரள பயகினம்றலம்

CO5:   ககிரலாமகிய இரசெகம்கருவகிகரள பயகினம்றலம்

Semester -V Course Code: 19BVIE55 Course Title: Elective -II, Practical Credits: 4

Hours: 3

நநலாகம்கமம்:

LO1::  தகிருபம்புகழம்கரள அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:     செநம்த தலாளஙம்களகிலம் அரமநம்த தகிருபம்புகழம்கரள பயகினம்றலம்

LO3:இரலாகமம், தலாளமம், பலாவமம்,    ஜதகிகரள பகலாணம்ட தகிருபம்புகழம்கரள

பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     பவவம்நவறு வரகயலான தலாளஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:  பவவம்நவறு இரலாகமம்,   தலாளஙம்களகிலம் தகிருபம்புகழம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 இயலகிரசெயகிலம் -   இரலாகமம் ஹைஹநசெனகி

அலகு-2

  பரகிமளகளப சுகநம்த -   இரலாகமம் நமலாகனமம்

அலகு-3

  அபகலார நகிநம்ரத -  இரலாகமம் பசெபௌரலா~;  ரமம்

அலகு-4

 கலாதகிநமலாதகி -   இரலாகமம் சுபபநம்துவரலாளகி

அலகு-5

 அநம்தரம்பதகி -   இரலாகமம் கலம்யலாணகி

பயனம்:

CO1: :   இரலாக தலாளஙம்கரள பலாடதலம்

CO2:    பலாரமம்பரம்ய முரறபம்படி பலாட பயகினம்றலம்

CO3:      இரலாகமம் பலாடவமம் செஙம்கதகிகளம் பகலாணம்ட பலாடவமம் பயகினம்றலம்
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CO4:     பவவம்நவறு வரகயலான செநம்ததலாளஙம்களகிலம் தகிருபம்புகழம்கரள பயகினம்றலம்

CO5: :   அரஙம்ககிரசெகம்குரகிய தகிருபம்புகழம்கரள பயகினம்றலம்

III YEAR - VI SEMESTER

Semester -VI Course Code: 19BVIC61 Course Title: History of Music-III Credits: 4

Hours:5

நநலாகம்கமம்:

LO1:     இரசெயகினம் வளரம்செம்செகிரயபம் புறகிநம்துபகலாளம்வதறம்குமம் பலாரலாடம்டவதறம்குமம்

  கறம்பவரம்களகினம் இயலம்ரப வளரம்தம்துகம்பகலாளம்ளதலம்

LO2:    இரசெபவீடஙம்கரளபம் பறம்றகி அறகிநம்து பகலாளம்ளலம்

LO3:      இரசெ செமம்மநம்தமலான வரலலாறம்று ஆதலாரஙம்களகிரன செகிறம்பஙம்களம்

    கலம்பவடம்டகளகினம் மூலமம் அறகிநம்து பகலாளம்ளலம்

LO4::       நலாடம்டிய நலாடகமம் மறம்றுமம் குறவஞம்செகி நலாடகஙம்களகினம் பகுபம்பலாயம்வ

   பசெயம்வதறம்கலான இயலம்ரப வளரம்தம்துகம் பகலாளம்ளலம்

LO5:      வலாகம்நகயகம் கலாரரம்களகினம் வரலலாறம்றகிரன பதளகிவலாக அறகிநம்து பகலாளம்ளலம்

அலகு-1 :  15-    மம் நூறம்றலாணம்ட முதலம் 20-     ஆமம் நூறம்றலாணம்ட வரர இரசெயகினம்

                     வளரம்செம்செகி

அலகு-2 :   – இரசெ பவீடஙம்களம் பசெனம்ரன, இரலாமநலாதபுரமம்

அலகு-3 :    –  இரசெ வரலலாறம்றகம்கலான ஆதலாரஙம்களம் செகிறம்பஙம்களம் , கலம்பவடம்டகம்களம்

அலகு-4:      நலாடம்டிய நலாடகஙம்களம் மறம்றுமம் குறவஞம்செகி நலாடகஙம்களகினம்

   இலகம்கணஙம்களம்

அலகு-5:   –  வலாழம்கம்ரக வரலலாறு ஸம்ரவீ தகியலாகரலாஜரம்,   ஸம்ரவீ முதம்துஸம்வலாமகி தவீடம்செகிதரம், 

     செகியலாமலா செலாஸம்தகிரகி,  அருணலாசெம்செலகம் கவகிரலாயரம்

பயனம்களம்:

CO1:       இரசெ மறம்றுமம் வலாதம்தகியமம் செமம்மநம்தமலாக பதளகிவலான நதரம்செம்செகி பபறம்றலம்

CO2:      இரசெயகினுரடய ததம்துவலாரம்தம்த அமம்செஙம்களம் பறம்றகி வகிரகிவலாக

அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO3:    இரசெபம்பவீடஙம்களம் செமம்மநம்தமலான அறகிரவ பபறம்றலம்

CO4:      நலாடம்டிய நலாடக வரகபம்பலாடகரள அறகிநம்துபகலாளம்ளமம் தகிறரனபம் பபறம்றலம்

CO5:    இரசெவரலலாறு செமம்மநம்தமலான செலானம்றலாதலாரஙம்கரள பயகினம்றலம்
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Semester -VI Course Code: 19BVIC62 Course Title: Practical - VI   Credits:4

Hours:10

நநலாகம்கமம்:

LO1:   கணம்டஜலாதகி அடதலாளமம் கறம்பகிதம்தலம்

LO2:      குறகிபம்பகிடபம்படம்ட ரலாகஙம்களகிலம் அரமநம்த இரசெ உருபம்படிகரள

பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:      தமகிழம் பதஙம்கரளகம் கறம்றலமம் வகிருதம்தகி பசெயம்தலமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      ஜலாவளகி மறம்றுமம் தகிலம்லலானலா பலாடவதறம்கலான தகிறரன நமமம்படதம்துதலம்

LO5:     ரலாகமலாளகிரகரயபம் பறம்றகி பலாடவதறம்கலான தகிறரன நமமம்படதம்துதலம்

அலகு-1 :  

 –  கணம்டஜலாதகி அடதலாளமம் 1

அலகு-2 :

  பசெமம்நமநம்தகிர மதம்யமமம், நகதலாரபகளரள, ரவீதகிபகளரள, மதம்தகியமலாவதகி, 

வசெநம்தலா,  கமலாஸம் - கவீரம்தம்தரனகளம்

அலகு-3 : 

  தமகிழம் பதமம் 1

அலகு-4: 

 ஜலாவளகி 1,  தகிலம்லலானலா 1

அலகு-5: 

  ரலாக மலாளகிரக 1

பயனம்களம்:

CO1:   கணம்டஜலாதகி அடதலாளமம் பயகினம்றலம்

CO2:      குறகிபம்பகிடம்ட இரலாகஙம்களகிலம் அரமநம்த இரசெ உருபம்படிகரளபம் பயகினம்றலம்

CO3:    தமகிழம் பதமம் பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO4:      ஜலாவளகி மறம்றுமம் தகிலம்லலான பலாடவரத நனம்கு பயகினம்றலம்

CO5:      ரலாக மலாளகிரகரயபம் பறம்றகி பலாடவதறம்கலான தகிறரன வளரம்தம்தலம்

Semester -VI Course Code: 19BVIA63 Course Title: Allied Practical - VI   Credits: 4

Hours: 4

நநலாகம்கமம்:

LO1:      வலாயம்பம்பலாடம்ட அலம்லலாத மலாணவரம்களகம்கு பதவரம்ணமம் எனம்பரத

பயகிறம்றுவகிதம்தலம்
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LO2:     கம்ருதகிகரளபம் பறம்றகி மலாணவரம்களகம்கு நனம்கு பயகிறம்றவகிதம்தலம்

LO3:       அகலார செலாதகமம் மறம்றுமம் குரலம் பயகிறம்செகியகிரன பலம்நவறுபடம்ட

 இரலாகஙம்ஙம்களகிலம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:  செரகியலான உசெம்செரகிபம்பு,     இரசெ குறவீயவீட ஆககியவறம்றகிரன பறம்றகி

அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO5:      நதவலாரமம் மறம்றுமம் தகிருபம்புகழம் பலாடமம் தகிரரன பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1 :   

 பதவரம்ணமம் 1

அலகு-2 :

 கம்ருதகி 1

அலகு-3 : 

 கவீரம்தம்தனஙம்களம் 2

அலகு-4: 

 நதவலாரமம் 1 

அலகு-5: 

 தகிருபம்புகழம் 1

பயனம்களம்:

CO1:   பதவரம்ணஙம்களம் பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO2:    கம்ருதகிகரளபம் பறம்றகி நனம்கு பயகினம்றலம்

CO3:        பவவம்நவறு ரலாகஙம்களகிலம் அகலார செலாதகமம் மறம்றுமம் குரலம் பயகிறம்செகி பயகினம்றலம்

CO4:  செரகியலான உசெம்செரகிபம்பு,    இரசெகம்குறகியவீட ஆககியவறம்ரறயுமம் பகிரநயலாகமம்

  பறம்றகியுமம் பயகினம்றலம்

CO5:    நதவலாரமம் மறம்றுமம் தகிருபம்புகழம் பயகினம்றலம்

Semester -VI Course Code: 19BVIE64 Course Title: Elective -III, Theory Credits: 6

Hours: 3

நநலாகம்கமம்:

LO1:    பலம்நவறு நலாடம்டிய நலாடகஙம்கரளபம்பறம்றகி அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

LO2:     நலாடம்டிய நலாடகஙம்கரளபம்பறம்றகி மதகிபம்பவீட பசெயம்வதறம்கு பயகிறம்றவகிதம்தலம்

LO3:    பலம்நவறு இரசெநலாடகஙம்களகினம் இயலம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      இரசெ நலாடகஙம்களகினம் பலம்நவறு கதலாபதம்தகிரஙம்கரளபம் புரகியரவதம்தலம்
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LO5:       இரசெ நலாடகஙம்களகினம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இலகம்ககிய நயதம்ரதபம் பறம்றகியுமம்

 இரலாகஙம்கரளபம்பறம்றகியுமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  இரசெ நலாடகதம்தகினம் மதகிபம்பவீட

அலகு-2

  இரசெ நலாடக வடிவஙம்களம்

அலகு-3

  இரசெ நலாடகதம்தகினம் பலாதம்தகிரஙம்களம்

அலகு-4

     இரசெ நலாடகதம்தகிலம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரலாகமம் மறம்றுமம் தலாளஙம்களம்

அலகு-5

  கவீழம்கணம்டவறம்றகிறம்கலான ரலாக முகம்ககியதம்துதம்துவமம்:

 இரலாமநலாடகமம் -   நநம்தனலாரம் செரகிதம்தகிரமம் -   –   – அழகரம் குறவஞம்செகி பசெபௌகம்கலா செரகிதம்தகிரமம்

 பம்ரகலலாத பகம்தவகிஜயமம்

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 Prof. Sambamoorthy, A Dictionary of  South Indian Music and Musicians (Volume IV),

Edited by M.B Vedavalli, The Karnatic Music book center, Chennai, 2007.

 P T Chelladurai, The splendor of south Indian music, Vaigarai pub, Dindugal  2010.

 Vidya Shankar, The Art and Science of Carnatic Music, Parampara pub, 

Chennai,1999.

 R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam, 1984• 

பயனம்களம்:

CO1:  நலாடகஙம்கரளபம்பறம்றகி அறகிநம்துபகலாளம்ளலம்

CO2:   இரசெ நலாடகஙம்கரளபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO3 :   இரசெநலாடகஙம்களகினம் இயலம்கரள பயகினம்றலம்

CO4:    இரசெ நலாடகஙம்களகினம் எழதம்துகம்கரள பயகினம்றலம்

CO5:     இரசெ நலாடகஙம்களகினம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரலாகஙம்கரளபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

Semester -VI Course Code: 19BVIE65 Course Title: Elective -IV, Practical Credits:4

Hours:3

நநலாகம்கமம்:

LO1:   நவகம்ககிரக கவீரம்தம்தரனகரள கறம்பகிதம்தலம்
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LO2:    தகிருமூலரம் இயறம்றகிய பலாடலம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3::    எளகியவரக தமகிழம் பலாடலம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     தமகிழம் பகம்தகி பலாடலம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5::    கலாரரகம்கலாலம் அமம்ரமயலாரம் பதகிகஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  நகலாளறு பதகிகஙம்களம் - 1

அலகு-2

 தகிருமநம்தகிரமம் - 1

அலகு-3

 தகிருவலாசெகமம் - 1

அலகு-4

  அபகிரலாமகி அநம்தலாதகி - 1

அலகு-5

   – கலாரரகம்கலாலம் அமம்ரமயலாரம் பலாடலம் 1

பயனம்;:

CO1: :   நவகம்ககிரக பதகிகதம்தகிரன பயகினம்றலம்

CO2:    தகிருமூலரம் இயறம்றகிய பலாடலம்கரள பயகினம்றலம்

CO3: :    எளகியவரக தமகிழம் பலாடலம்கரள பயகினம்றலம்

CO4:    தமகிழம் பகம்தகி பலாடலம்கரள பயகினம்றலம்

CO5: :    கலாரரகம்கலாலம் அமம்ரமயலாரம் பதகிகஙம்கரள பயகினம்றலம்

IV YEAR - VII SEMESTER

Semester -VII Course Code: 19BVIC71 Course Title:Theory of Music - IV Credits: 4

Hours:5

நநலாகம்கமம்:

LO1: :22    ஸம்ருதகி முரறகளம் மறம்றுமம் வலாதகி, செமம்வலாதகி, அனுவலாதகி,   வகிவலாதகி ஸம்வரஙம்கரளபம்பறம்றகி கறம்பகிதம்தலம்

LO2:     மலாணவரம்களகம்கு ககிரக நபத முரறகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:     இரசெ உருபம்படிகளகினம் கலாணபம்படமம் முதம்தகிரரகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:          பதனம்னகிநம்தகிய இரசெ மறம்றுமம் இநம்துஸம்தலானகி இரசெயகினம் ஒறம்றுரம நவறம்றுரமகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்
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LO5: :   இரலாக இலகம்கணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

22  ஸம்ருதகிகளமம் - வலாதகி, செமம்வலாதகி, அனுவலாதகி,  வகிவலாதகி ஸம்வரஙம்களமம்

அலகு-2

ககிரகநபதமம்

அலகு-3

   இரசெ உருபம்படிகளகிலம் கலாணபம்படமம் முதம்தகிரரகளம்

அலகு-4

 பதனம்னகிநம்தகிய செஙம்கவீதமம்,    – இநம்துஸம்தலானகி செஙம்கவீதமம் ஒறம்றுரம நவறம்றுரம

அலகு-5

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகம்கு இலகம்கணஙம்களம்:

 –  –  –  –  – ரபரவகி செலாருநகசெகி சுதம்தசெலாநவரகி பகபௌரகிமநனலாகரகி நதலாடி நலாடம்டகம்குறகிஞம்செகி

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 Prof. Sambamoorthy, A Dictionary of  South Indian Music and Musicians (Volume V), 

Edited by M.B Vedavalli, The Indian Music pub, Chennai, 2010.

 Vidya Shankar, The Art and Science of Carnatic Music, Parampara pub, Chennai, 

1999.

 Vidya Bhavani Suresh, Treatise on Carnatic Music, Skanda pub, Chennai, 2007.  

  S.Bhagyalekshmy, Karnatic Music Reader (4vol), CBH pub, Nagerkoil, 1996-1998

 பயனம் :

CO1:22    ஸம்ருதகி முரறகளம் மறம்றுமம் வலாதகி, செமம்வலாதகி, அனுவலாதகி,  வகிவலாதகி

 ஸம்வரஙம்கரளபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO2:      மலாணவரம்களகம்கு ககிரக நபத முரறகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம் பயகினம்றலம்

CO3:     இரசெ உருபம்படிகளகினம் கலாணபம்படமம் முதம்தகிரரகரள பயகினம்றலம்

CO4:        பதனம்னகிநம்தகிய இரசெ மறம்றுமம் இநம்துஸம்தலானகி இரசெயகினம் ஒறம்றுரம நவறம்றுரமகரள \

பயகினம்றலம்

CO5:   இரலாக இலகம்கணஙம்கரள பயகினம்றலம்

Semester -VII Course Code: 19BVIC72 Course Title: Practical-VII   Credits:6

Hours:10

நநலாகம்கமம்:

LO1: :  ஸம்வரஜதகிகரள கறம்பகிதம்தலம்

LO2:   மலாணவரம்களகம்கு தலானவரம்ணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்
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LO3:    கணம்டஜலாதகி அடதலாள வரம்ணஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     பதவரம்ணமம் மறம்றுமம் இரலாகமலாலகிரக பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:    கவீரம்தம்தரனகரளயுமம் மநனலாதரம்ம செஙம்கவீததம்ரதயுமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  தமகிழம் ஸம்வரஜதகி - 1

அலகு-2

 தலானவரம்ணமம் - 1

அலகு-3

   கணம்டஜலாதகி அடதலாள வரம்ணமம் - 1

அலகு-4

 பதவரம்ணமம் - 1,  இரலாகமலாலகிரக - 1

அலகு-5

  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகம்கு கவீரம்தம்தரன, இரலாகஆலலாபரன,  கலம்பரன ஸம்வரஙம்களம்:

 –  –  –  –  – ரபரவகி செலாருநகசெகி சுதம்தசெலாநவரகி பகபௌரகிமநனலாகரகி நதலாடி நலாடம்டகம்குறகிஞம்செகி

பயனம்;:

CO1: :  ஸம்வரஜதகிகரள பயகினம்றலம்

CO2:   மலாணவரம்களகம்கு தலானவரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO3:    கணம்டஜலாதகி அடதலாள வரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO4:    பதவரம்ணமம் மறம்றுமம் இரலாகமலாலகிரக பயகினம்றலம்

CO5:    கவீரம்தம்தரனகரளயுமம் மநனலாதரம்ம செஙம்கவீததம்ரதயுமம் பயகினம்றலம்

Semester -VII Course Code: 19BVIA73 Course Title: Allied Practical - VII   Credits: 4

Hours:4

நநலாகம்கமம்:

LO1:  தலானவரம்ணஙம்கரள கறம்பகிதம்தலம்

LO2:   மலாணவரம்களகம்கு நதவலாரஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:     பவவம்நவறு இரலாகதம்தகிலம் அரமநம்த கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     குரலம்வள பயகிறம்செகிகம்குரகிய பலாடஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:   தகிருபம்புகழம்கரள பலாட பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 தலானவரம்ணமம் - 1

அலகு-2

நதவலாரமம்; - 1
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அலகு-3

 தகிருபம்புகழம் - 1

அலகு-4

 ககிருதகி - 1

அலகு-5

  தமகிழம் கவீரம்தம்தரன - 1

பயனம்:

CO1:  தலானவரம்ணஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO2:   மலாணவரம்களகம்கு நதவலாரஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO3:     பவவம்நவறு இரலாகதம்தகிலம் அரமநம்த கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

CO4:    குரலம்வள பயகிறம்செகிகம்குரகிய பலாடஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO5:   தகிருபம்புகழம்கரள பலாட பயகினம்றலம்

Semester -VII Course Code: 19BVIE74 Course Title: Elective-V, Theory Credits: 5

Hours: 3

நநலாகம்கமம்:

LO1:    தமகிழம் இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி கறம்பகிதம்தலம்

LO2:    மலாணவரம்களகம்கு பணம்முரறகளகிலம் இரலாகஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:  இரசெகம்கருவகிகரளபம்பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:       செகிலபம்பதகிகலாரமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரபு வழகி இரசெகம்குறகிபம்புகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:     பவவம்நவறு பகம்தகி இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  தமகிழம் இலகம்ககியஙம்களகிலம் -  பதலாலம்கலாபம்பகியமம் -  – பதம்துபம்பலாடம்ட எடம்டதம்பதலாரக

அலகு-2

 தமகிழகிரசெயகிலம் -   ஸம்வரஙம்களகினம் நதலாறம்றமம் -   – எழபபருமம் பலாரல 103 பணம்களம்

அலகு-3

இரசெகம்கருவகிகளம்:   நரமம்பகிரசெ கருவகிகளம்

அலகு-4

   செகிலபம்பதகிகலாரமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரபு இரசெகூறுகளம்

அலகு-5

 பகம்தகி இலகம்ககியஙம்களம்:  நதவலாரமம் -   தகிவம்ய பகிரபநம்தமம் - பபரகியபுரலாணமம்

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்: 

 Prof. Sambamoorthy, A Dictionary of  South Indian Music and Musicians (Volume V), 

Edited by M.B Vedavalli, The Karnatic Music book center, Chennai, 2007.
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 P TChelladurai, The splendor of south Indian music, Vaigarai pub, Dindugal,2010.

 B.M Sundaram, Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts pub, 

Chennai, 2009.

R.V. Krishnan, Sangeetha

பயனம்:

CO1:    தமகிழம் இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO1   பணம்முரறகளகிலம் இரலாகஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO1:  இரசெகம்கருவகிகரளபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO1      செகிலபம்பதகிகலாரமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரபு வழகி இரசெகம்குறகிபம்புகரள பயகினம்றலம்

 CO1     பவவம்நவறு பகம்தகி இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

Semester -VII Course Code: 19BVIE75 Course Title: Elective -VI, Practical Credits:4

Hours:3

நநலாகம்கமம்:

LO1:   நதவலார பசெயம்முரறபலாடஙம்கரள கறம்பகிதம்தலம்

LO2:    மலாணவரம்களகம்கு தகிவம்ய பகிரபநம்தஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:  தகிருவலாசெகஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     தகிருமூலரம் அருளகிய தகிருமநம்தகிரஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:  தகிருபம்பலம்லலாணம்ட பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

 நதவலாரமம் - 1

அலகு-2

  தகிவம்ய பகிரபநம்தமம் - 1

அலகு-3

 தகிருவலாசெகமம் - 1

அலகு-4

 தகிருமநம்தகிரமம் - 1

அலகு-5

 – தகிருபம்பலம்லலாணம்ட 1

பயனம்:

CO1   நதவலார பசெயம்முரறபலாடஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO1   தகிவம்ய பகிரபநம்தஙம்கரள பயகினம்றலம்
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CO1:  தகிருவலாசெகஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO1    தகிருமூலரம் அருளகிய தகிருமநம்தகிரஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO1  தகிருபம்பலம்லலாணம்ட பயகினம்றலம்

IV YEAR - VIII SEMESTER

Semester -VIII Course Code: 19BVIC81 Course Title: History of Music-IV Credits: 4

Hours:5

நநலாகம்கமம்:

LO1:    தமகிழம் இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி கறம்பகிதம்தலம்

LO2:    மலாணவரம்களகம்கு பணம்முரறகளகிலம் இரலாகஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:  இரசெகம்கருவகிகரளபம்பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:       செகிலபம்பதகிகலாரமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரபு வழகி இரசெகம்குறகிபம்புகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:     பவவம்நவறு பகம்தகி இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1
 இரசெ வரலலாறுகளம்:  செகிறம்பஙம்களம் -  ஓவகியஙம்களம் -  கலம்பவடம்டகளம் - 

 அரசெலாஙம்க கருவூலஙம்களம்

அலகு-2
 தமகிழகிரசெ இயகம்கமம்

அலகு-3
  கவீழம்கணம்டவரம்களகினம் வலாழம்கம்ரக வரலலாறுகளம்:

 பஜயநதவரம் -    ஊதம்துகம்கலாட பவஙம்கட சுபம்ரபயரம் -    – மலாயவரமம் நவதநலாயகமம் பகிளம்ரள கவகிகுஞம்செரபலாரதகி

அலகு-4
இரசெகம்குறகிபம்புகளம்:  இரலாகவகிநபலாதமம் -  நசெலாமநலாதரம் -   –செதுரம்தணம்டி பகிரகலாசெகிரக

பவஙம்கடமககி

அலகு-5
   இரசெ அரஙம்குகளகினம் நதலாறம்றமுமம் வளரம்செம்செகியுமம்

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்: 
 Prof. Sambamoorthy, A Dictionary of  South Indian Music and Musicians (Volume V),

Edited by M.B Vedavalli, The Karnatic Music book center, Chennai, 2007.

 P T Chelladurai, The Splendor of south Indian music, Vaigarai pub, Dindugal,2010.

 B.M Sundaram, Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts pub, 

Chennai, 2009.

 R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam,1984.
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பயனம்:

CO1    தமகிழம் இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO2:    மலாணவரம்களகம்கு பணம்முரறகளகிலம் இரலாகஙம்கரள பயகினம்றலம்

CO3:  இரசெகம்கருவகிகரளபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

CO4:      செகிலபம்பதகிகலாரமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரபு வழகி இரசெகம்குறகிபம்புகரள பயகினம்றலம்

CO5:     பவவம்நவறு பகம்தகி இலகம்ககியஙம்களகிலம் இரசெபம்பறம்றகி பயகினம்றலம்

Semester -VIII Course Code: 19BVIC82 Course Title: Practical -VIII Credits:6

Hours: 10

நநலாகம்கமம்:

LO1:   பஞம்செரதம்தகின கம்ருதகிகரள கறம்பகிதம்தலம்

LO2:   மலாணவரம்களகம்கு கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:   மநனலாதரம்ம இரசெரயபம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:     பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம்அரமநம்த கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:      இரலாகமம் தலானமம் பலம்லவகி பலாடமம் முரறகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  கனரலாக பஞம்செரதம்தகினமம் - 1

அலகு-2
  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகம்கு இரலாகஆலலாபரன, நகிரவலம்,  கறம்பரன ஸம்வரமம்:

  வலாசெஸம்பதகி மறம்றுமம் லதலாஙம்ககி

அலகு-3
  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகம்கு இரலாகஆலலாபரன, நகிரவலம்,  கறம்பரன ஸம்வரமம்:

  கரஹைரபம்ரகியலா மறம்றுமம் கலாமம்நபலாதகி

அலகு-4
  கவீழம்கணம்ட இரலாகஙம்களகம்கு இரலாகஆலலாபரன, நகிரவலம்,  கறம்பரன ஸம்வரமம்:

  ஸம்ரவீரலாகமம் மறம்றுமம் ஆனநம்தரபரவகி

அலகு-5
        இரலாகமம் தலானமம் பலம்லவகி எளகிய தலாளஙம்களகிலம் ஆதகி மறம்றுமம் தகிசெம்ர தகிரகிபுரட

பயனம்;:

CO1   பஞம்செரதம்தகின ககிருதகிகரள பயகினம்றலம்

CO1   மலாணவரம்களகம்கு கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

CO1:   மநனலாதரம்ம இரசெரயபம் பயகினம்றலம்
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CO1    பவவம்நவறு இரலாகஙம்களகிலம்அரமநம்த கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

CO1      இரலாகமம் தலானமம் பலம்லவகி பலாடமம் முரறகரள பயகினம்றலம்

Semester -VIII Course Code: 19BVIA83 Course Title: Allied Practical - VIII Credits: 4

Hours:4

நநலாகம்கமம்:

LO1:    பவவம்நவறு கவீரம்தம்தரனகரள பசெயலம்முரறயகிலம் கறம்பகிதம்தலம்

LO2:   மலாணவரம்களகம்கு கவீரம்தம்தரனகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:   இரசெகம்கசெம்நசெரகிகளகம்கு மலாணவரம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      உசெம்செரகிபம்பு மறம்றுமம் குரலம்வள பயகிறம்செகிகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:  தகிருபம்புகழம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1

  கணம்டஜலாதகி அடதலாளவரம்ணமம் - 1

அலகு-2

 கவீரம்தம்தரன - 1

அலகு-3

 தகிருவருடம்பலா - 1

அலகு-4

 தகிலம்லலானலா - 1

அலகு-5

 தகிருபம்புகழம் - 1

பயனம்:

CO1:    பவவம்நவறு கவீரம்தம்தரனகரள பசெயலம்முரறயகிலம் பயகினம்றலம்

CO2:  கவீரம்தம்தரனகரள பயகினம்றலம்

CO3:   இரசெகம்கசெம்நசெரகிகளகம்கு மலாணவரம்கரள பயகினம்றலம்

CO4: :     உசெம்செரகிபம்பு மறம்றுமம் குரலம்வள பயகிறம்செகிகரள பயகினம்றலம்

CO5:  தகிருபம்புகழம்கரள பயகினம்றலம்

Semester -VIII  Course Code: 19BVIX84 Course Title: Elective-VII, Acoustics Credits:5

Hours: 3

நநலாகம்கமம்

LO1 :      ஒலகி உணம்டலாவதகினம் கலாரணஙம்களகினம் வகிளகம்கஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்.
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LO2:     மலாணவரம்களகம்கு ஒலகி பரவககினம்ற வகிளகம்கஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்.

LO3:        மலாணவரம்களகம்கு இரசெயகினம் பவவம்நவறு ஒலகி அளவகரள பறம்றகி பயகிறம்றுவகிதம்தலம்.

LO4 :        மலாணவரம்களகம்கு இரசெகம்கருவகிகளகிலம் ஒலகி உணம்டலாகுமம் பணம்புகளம் பறம்றகிய வகிளஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்.

LO5:      இரசெ அரஙம்கு அரமவகிடமம் பறம்றகிய வகிளஙம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்.

 – அலகு 1
 ஒலகி பரவதலம்

   ஒலகி உணம்டலாவதகினம் கலாரணமம் -   பரவமம் வகிதமம் -    ஒலகி அரல வரககளம் - அரலநவீளமம், தகிரசெநவகமம், 

 அதகிரம்பவணம் -   –     இவறம்றகிறம்குளம்ள பதலாடரம்பு மனகித பசெவகினம் அரமபம்புமம் பசெயலம்படமம் முரறயுமம்.

 அலகு – 2
 அதகிரம்வ வகிதகிகளம்

    கமம்பகிகளகிலம் உணம்டலாகுமம் குறுகம்கதகிரம்வகிறம்கலான வகிதகிமுரறகளம் -    –   சுரமலானகியகினம் அரமபம்பு சுரதகிகளகினம் மதகிபம்ரபகம்

 கணகம்ககிடதலம் -    பரகிவலார சுருதகிகளம் -   –   ஒதம்ததகிரம்வ அதனம் பயனம்களம் -     –  குழலாயகினுளம் ஒலகியகினம் பணம்பு ஒதம்ததகிரம்வ நசெலாதரன

      மூலமம் கலாறம்றகிலம் ஒலகியகினம் தகிரசெ நவகதம்ரதகம் கணகம்ககிடதலம் -        பவபம்ப நகிரல அழதம்தமம் இவறம்றகிலம் ஒலகியகினம் தகிரசெ நவகதம்தகிலம்

 ஏறம்படமம் மலாறுபலாட.

 அலகு – 3
    இரசெ ஒலகி அளவநகலாலம்

  –   ஒழஙம்கு இரசெ ஒருஙம்கு இரசெ -      இரசெ இரடபவளகி நமஜரம் ரமனரம் பசெமகிநடலானம்களம் -  இயறம்ரக

 அளவநகலாலம் -   டயடம்டலானகிகம் அளவநகலாலம் -   செமசுருதகி அளவநகலாலம் - வலாதகி, செமம்வலாதகி,   வகிவலாதகி சுவரஙம்களம் -   நமறம்கதம்தகிய இரசெ

 இவறம்றகினம் நவறுபலாட.

 – அலகு 4
 இரசெகம் கருவகிகளம்

   இரசெ ஒலகியகினம் பணம்புகளம் -  கமம்பகிகம் கருவகிகளம்(தமம்புரலா, வவீரண, வயலகினம்) -   கலாறம்றுகம் கருவகிகளம்

(புலம்லலாஙம்குழலம், நலாகஸம்வரமம்) –   நதலாறம் கருவகிகளம் (மகிருதஙம்கமம், தவகிலம்)     இவறம்றகினம் அதகிரம்வ வரக பசெயலம்பலாட முரற.

 அலகு – 5
            இரசெ ஒலகி பகுபம்பலாயம்வ மறம்றுமம் இரசெ அரஙம்குகளம்

    ஆயம்வகிறம்கு உதவமம் பமனம் பபலாருடம்களம் -    ஒலகி பரபம்பு செலாதனஙம்களம் - வலாபனலாலகி,   –  பதலாரலகம் கலாடம்செகி ஒலகி

  வலாஙம்ககி அரமபம்பு -     இரசெ ஒலகிபம்தகிவ குநறம்தடம்டிலம் ஒலகிபம்பதகிவ -    இவறம்ரறபம் பறம்றகிபம் பபலாதுவலான வகிளகம்கஙம்களம்.

 –   எதகிபரலாலகி எதகிரம் முழகம்கமம் -   குறுகம்கவீடம்ட வகிரளவகளம் -     நலம்ல இரசெ அரஙம்ககினம் பணம்புகளம் -   இரசெ அரஙம்கு

  அரமபம்புதம் தகுதகிகளம் -    குறுபம்பகிடதம்தகம்க இரசெ அரஙம்குகளம் - கடம்டடஙம்களம். 

 பலாரம்ரவ நூலம்களம்:

 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.

பயனம்:

CO1    ஒலகியகினம் அதகிரம்வகரள பறம்றகி அறகிதலம்.

CO1    ஒலகியகினம் அளவகரள பறம்றகி அறகிதலம்.



43

CO1     சுருதகிகளகினம் அளவகளம் பறம்றகிய வகிளகம்கஙம்கரள பயகினம்றலம்.

CO1.    இரசெ வலாதம்தகியஙம்கரள பறம்றகி அறகிதலம்.

CO1      இரசெ அரஙம்கு அவறம்றகினம் அரமபம்புகரள பறம்றகி அறகிதலம்.

Semester -VIII Course Code: 19BVIE85 Course Title: Elective - VIII,Practical Credits: 5

Hours: 3

நநலாகம்கமம்:

LO1:   மலாணவரம்களகம்கு நதவலாரமம் கறம்பகிதம்தலம்

LO2:    மலாணவரம்களகம்கு தகிவம்ய பகிரபநம்தமம் பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO3:    தகிருவலாசெகமம் பலாட மலாணவரம்கரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO4:      உசெம்செரகிபம்பு மறம்றுமம் குரலம்வள பயகிறம்செகிகரள பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

LO5:  தகிருபம்பலம்லலாணம்ட பயகிறம்றுவகிதம்தலம்

அலகு-1
கலாவடிசெகிநம்து

அலகு-2
ககிளம்ளகிகணம்ணகி

அலகு-3
 தலாஸரம் பதமம்

அலகு-4
தரஙம்கமம்

அலகு-5
தகிலம்லலானலா

பயனம்:

CO1:  நதவலாரமம் பயகினம்றலம்;

CO2:   தகிவம்ய பகிரபநம்தமம் பயகினம்றலம்;

CO3:    தகிருவலாசெகமம் பலாட மலாணவரம்கரள பயகினம்றலம்;

CO4:     உசெம்செரகிபம்பு மறம்றுமம் குரலம்வள பயகிறம்செகிகரள பயகினம்றலம்;

CO5:  தகிருபம்பலம்லலாணம்ட பயகினம்றலம்;


