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INTRODUCTION

Isai  Chelvamani  Special  Programme Shall  be  on  seven  disciplines  viz.,  Vocal,  Veena,
Violin, Flute, Mridangam, Nagaswaram and Tavil. The programme shall extend over duration of two
years.

OBJECTIVE

On successful completion of this programme, the candidates who pass out successfully, will
be  able  to  render  music  concerts  to  a  level  of  the  least  70% compared  to  an  accomplished
musician with rigorous practices and rendering regular concert over two years since passing out,
the  candidate  shall  be  reaching  the  standard  of  an  accomplished  musician  with  an  ability  to
perform with ease all musical items including complicated Ragam, Tanam, Pallavi-s.

ELIGIBILITY FOR ADMISSION

I. Those persons with a title of “Isai Chelvamani” of this University or equivalent thereto from
other Universities as accepted by the Syndicate ‘or ‘ passed higher grade examination in
music conducted by the Government of tamilnadu.

II. Possession of a standard of at least 60% level compared to an accomplished Musician in
rendering a Music Concert (except Ragam – Tanam – Pallavi) as adjudged by a committee
who will conduct an entrance test for admission to the programme.

III. A minimum of 18 years of age, as on First July of that year of Admission. No upper limit of
age is prescribed.

CONDUCT OF THE PROGRAMME

An intensive teaching of advanced versions of songs with high density including  Ragam,
Tanam and  Pallavi of complicated pattern in different “NADAI’s” with be followed in the programme
curriculum.

Practical will be the only subject but of high intensity for the programme.

EXAMINATION SCHEME

There will be an examination at the end of each year of the programme. The examination at
the end of first year will be ‘Preliminary’ examination and the other the ‘Final’ Examination.

Candidates  having  at  least  75%  attendance  shall  only  be  permitted  to  take  up  the
examinations. However, it  shall  be open to the syndicate to grant exemption in genuine cases
when the attendance is short of 75% on the recommendations of the Head of the Department.
Those who are not permitted shall repeat the programme.

The syllabus hours and details of examinations will be as under:



FIRST YEAR
Year Subject Exam Duration Exam marks
First Practical - I

Practical - II
Practical - III(Concert)

As required
As required
1 Hour

100
100
100

Total 300
 
SECOND YEAR
Year Subject Exam Duration Exam marks
Second Practical - IV

Practical - V
Practical - VI(Concert)

As required
As required
1 Hour

100
100
100

Total 300

In both examination Practical – I shall be rendering the compositions and Practical – II,
Manodharma Sangeetham comprising Raga Alapana, Tanam Redering Niraval, KalpanAswara-s.
In addition Pallavi rendering will be tested in Practical – II of final examination.

CEITERIA FOR PASS & CLASSIFICATION

1) Candidates obtaining at least 50% in each examination will be declared as passed.
2) Candidates obtaining an aggregate of  75% or obove in  both years examination will  be

declared to havepassed in First Class with Distinction.
3) Those obtaining 60% or above but below 75%  in aggregate in both years examination will

be declared as passed in First Class.
4) Others securing 50% or above but below 60% in aggregate in both years put together will

be declared as passed in Second Class.
5) The ‘First Class with Distinction’ and ‘First Class’ as stipulated at sub paras (b) & (c) above

respectively will be applicable only to those who complete the programme in more than two
years. Those who complete the programme in more than two years because of failure in
First  or  Second years or  both years,  will  be declared as passed in  second class only,
irrespective of the aggregate marks, subject to fulfilling pass stand as stipulated at sbu para
(a) above.

6) Carry over system permitted.



மமிருதஙங்கமங்
இசசைசைங் சசைலங்வமணமி முதலலாமங் ஆணங்ட

சசையலங்முசற
FIRST YEAR – PRACTICAL – I - 11

கறங்றலங் நநலாகங்கமங்:
LO1: சைதுஸங்ரஜலாதமி துருவ தலாளமங் நகலாரங்சவ அறமிதலங்.
LO2: மமிஸங்ரஜலாதமி மடங்டியதலாளமங் நகலாரங்சவ அறமிதலங்.
LO3: சைதுஸங்ரஜலாதமி ரூபகதலாளமங் நகலாரங்சவ அறமிதலங்.
LO4: மமிஸங்ரஜலாதமி ரூபகதலாளமங் நகலாரங்சவ அறமிதலங்.
LO5: தமிஸங்ரஜலாதமி தமிருபுசட தலாளமங் நகலாரங்சவ அறமிதலங்.

அலக:
அலக-1 சைதுஸங்ரஜலாதமி துருவ தலாளமங் - நகலாரங்சவகளங் - 4  
அலக-2 மமிஸங்ரஜலாதமி மடங்டியதலாளமங் - நகலாரங்சவகளங் - 4  
அலக-3 சைதுஸங்ரஜலாதமி ரூபகதலாளமங் - நகலாரங்சவகளங் - 4
அலக-4 மமிஸங்ரஜலாதமி ரூபகதலாளமங் - நகலாரங்சவகளங் - 4 
அலக-5 தமிஸங்ரஜலாதமி தமிருபுசட தலாளமங் - நகலாரங்சவகளங் - 4

பயனங்:
CO1: சைதுஸங்ரஜலாதமி துருவ தலாளமங் நகலாரங்சவ வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO2: மமிஸங்ரஜலாதமி மடங்டியதலாளமங் நகலாரங்சவ வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO3: சைதுஸங்ரஜலாதமி ரூபகதலாளம நகலாரங்சவகளங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO4: மமிஸங்ரஜலாதமி ரூபகதலாளமங் நகலாரங்சவகளங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO5: தமிஸங்ரஜலாதமி தமிருபுசட தலாளமங் நகலாரங்சவகளங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.

FIRST YEAR – PRACTICAL – II – 12 
கறங்றலங் நநலாகங்கமங்:
LO1: 35 தலாளஙங்களமிலங் ஐநங்து தலாளஙங்களுகங்க தமிஸங்ரமங், கணங்டமங், நசடகளங் அறமிதலங்.
LO2: ஆதமி தலாளதங்தமிலங் கசறபங்புகளங் நசடகளங் அறமிதலங்.
LO3: தமிலங்லலானலாவமிறங்க வலாசைமிகங்கமங் அறமிதலங்.
LO4: ஆதமி தலாளதங்தமிலங் சைமதங்தமிலமிருநங்து இரணங்ட தளங்ளமி எடபங்புகளுகங்க தனமி ஆவரங்தங்தனமங்அறமிதலங்.
LO5: ஆதமி தலாளதங்தமிலங் சைமதங்தமிலமிருநங்து நலானங்க தளங்ளமி எடபங்புகளுகங்க தனமி ஆவரங்தங்தனமங்அறமிதலங்.

அலக:
அலக-1 35 தலாளஙங்களமிலங் ஐநங்து தலாளஙங்களுகங்க தமிஸங்ரமங், கணங்டமங், நசடகளங் வலாசைமிதங்தலங்
அலக-2 ஆதமி தலாளதங்தமிலங் கசறபங்புகளங் வலாசைமிகங்கமங் முசறகளங்.
அலக-3 தமிலங்லலானலாவமிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசறகளங்.
அலக-4 ஆதமி தலாளதங்தமிலங் சைமதங்தமிலமிருநங்து இரணங்ட தளங்ளமி எடபங்புகளுகங்க தனமி ஆவரங்தங்தனமங் 

வலாசைமிகங்கமங் முசற.
அலக-5 ஆதமிதலாளதங்தமிலங் சைமதங்தமிலமிருநங்து நலானங்க தளங்ளமி எடபங்புகளுகங்க தனமி ஆவரங்தங்தனமங் 

வலாசைமிகங்கமங் முசற.

பயனங்:
CO1: தலாளஙங்களமிலங் ஐநங்து தலாளஙங்களுகங்க தமிஸங்ரமங், கணங்டமங், நசடகளங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO2: ஆதமி தலாளதங்தமிலங் கசறபங்புகளங் நசடகளங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.



CO3: தமிலங்லலானலாவமிறங்க வலாசைமிகங்கமங்; வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO4: ஆதமி தலாளதங்தமிலங் சைமதங்தமிலமிருநங்து இரணங்ட தளங்ளமி எடபங்புகளுகங்க தனமி ஆவரங்தங்தனமங்; வலாசைமிகங்க 

பயனங்படகமிறது.
CO5: ஆதமி தலாளதங்தமிலங் சைமதங்தமிலமிருநங்து நலானங்க தளங்ளமி எடபங்புகளுகங்க தனமி ஆவரங்தங்தனமங் வலாசைமிகங்க 

பயனங்படகமிறது.

FIRST YEAR – PRACTICAL – III - 13

கறங்றலங் நநலாகங்கமங்: அரஙங்கமிசசை நமிகழங்தங்துதலங் பறங்றமி அறமிதலங்.

அரஙங்கமிசசை நடதங்துதலங்

பயனங்: அரஙங்கமிசசை வலாசைமிபங்பதமிலங் உளங்ள நுணுகங்கஙங்கசள அறமிய பயனங்படகமிறது.

மமிருதஙங்கமங்
இசசைசைங் சசைலங்வமணமி இரணங்டலாமங் ஆணங்ட

சசையலங்முசற
SECOND YEAR – PRACTICAL – IV - 21

கறங்றலங் நநலாகங்கமங்:
LO1: 35 தலாளஙங்களமிலங் ஏநதனுமங் 5 தலாளஙங்களுகங்க மமிஸங்ர நசட அறமிதலங்.
LO2: 35 தலாளஙங்களமிலங் ஏநதனுமங் 5 தலாளஙங்களுகங்க சைஙங்ககீர;ண நசட அறமிதலங்.
LO3: ஆதமி தலாளமங் இரணங்ட கசளபங் பலங்லவமிகங்க தனமிஆவர;தங்தனமங் அறமிதலங்.
LO4: அனலாகத எடபங்புகங்க தனமிஆவர;தங்தனமங்  அறமிதலங்.
LO5: அதகீத எடபங்புகங்க நகலார;சவ அறமிதலங்.

அலக:
அலக-1 35 தலாளஙங்களமிலங் ஏநதனுமங் 5 தலாளஙங்களுகங்க மமிஸங்ர நசட வலாசைமிதங்தலங்.
அலக-2 35 தலாளஙங்களமிலங் ஏநதனுமங் 5 தலாளஙங்களுகங்க சைஙங்ககீர;ண நசட வலாசைமிதங்தலங்.
அலக-3 ஆதமி தலாளமங் இரணங்ட கசளபங் பலங்லவமிகங்க தனமிஆவர;தங்தனமங் வலாசைமிகங்கமங் முசற.
அலக-4 அனலாகத எடபங்புகங்க தனமி வலாசைமிகங்கமங் முசற.
அலக-5 அதகீத எடபங்புகங்க நகலார;சவ வலாசைமிகங்கமங் முசற

பயனங்:
CO1: 35 தலாளஙங்களமிலங் ஏநதனுமங் 5 தலாளஙங்களுகங்க மமிஸங்ர நசட வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO2: 35 தலாளஙங்களமிலங் ஏநதனுமங் 5 தலாளஙங்களுகங்க சைஙங்ககீர;ண நசட வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது
CO3: ஆதமி தலாளமங் இரணங்ட கசளபங் பலங்லவமிகங்க தனமிஆவர;தங்தனமங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO4: அனலாகத எடபங்புகங்க தனமிஆவர;தங்தனமங் வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.
CO5: அதகீத எடபங்புகங்க நகலார;சவ வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது.

SECOND YEAR – PRACTICAL – V - 22
கறங்றலங் நநலாகங்கமங்:
LO1: ஆதமி தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க அறமிதலங்.
LO2: அட தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க அறமிதலங்.
LO3: ரூபக தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க அறமிதலங்.
LO4: மமிஸங்ர ஜலாதமி ஜமங்ப தலாளதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க அறமிதலங்.
LO5: பஞங்சைரதங்தமின ககீரங்தங்தசனகளங் இரணங்டிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசற அறமிதலங்.

அலக:
அலக-1 ஆதமி தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசற.
அலக-2 அட தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசற
அலக-3 ரூபக தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசற
அலக-4 மமிஸங்ர ஜலாதமி ஜமங்ப தலாளதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசற



அலக-5 பஞங்சைரதங்தமின ககீரங்தங்தசனகளங் இரணங்டிறங்க வலாசைமிகங்கமங் முசற

பயனங்:
CO1: ஆதமி தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது
CO2: அட தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது
CO3: ரூபக தலாள வரங்ணதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது
CO4: மமிஸங்ர ஜலாதமி ஜமங்ப தலாளதங்தமிறங்க வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது
CO5: பஞங்சைரதங்தமின ககீரங்தங்தசனகளங் இரணங்டிறங்க வலாசைமிகங்க பயனங்படகமிறது

SECOND YEAR – PRACTICAL – VI - 23

கறங்றலங் நநலாகங்கமங்: அரஙங்கமிசசை வலாசைமிகங்கமங் முசற பறங்றமி அறமிதலங்.
அரஙங்கமிசசை நமிகழங்தங்துதலங்

பயனங்: அரஙங்கமிசசையமிலங் எவங்வலாற வலாசைமிபங்பது எனங்பது பறங்றமி அறமிய பயனங்படகமிறது.


