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(TWO YEARS – TAMIL MEDIUM)

REGULATIONS AND SYLLABUS

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 Kalaimani” 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:

Year Subject Exam Duration Exam marks
First Practical - I

Practical – II
As required
As required

100
100



Practical – III(Concert) 1 Hour 100
Total 300

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.



சசெயலல்முறற-I 
இறசெசெல் சசெலல்வமணண – தவணலல்

முதலலாமல் ஆணல்ட

COURSE CODE:11

 கறல்றலல் நநலாகல்கமல்:

LO1 :  செதுஸல்ரஜலாதண தணருபுறட, மணஸல்ரசெலாபு தலாளதல்தணலல் ஜதணகளணனல் 
              சசெலாறல்கறள சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO2 :   செஙல்ககீரல்ணசெலாபு தலாளதல்தணலல் ஜதணயுமல் ஆதணதலாளதல்தணலல் 32 கணல்டமல் 
               சகலாணல்ட 5 நறடகளல் சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO3: ஆதணதலாளதல்தணலல் 5 ததண கண னசதலாமல் நகலாரல்றவகளல்,குறறபல்புகறள 
                 அறணதலல்.
LO4: 5 வறகயலான தலாளதல்தணலல் நமலாரலாகல்களல், கசெல்நசெரணகளணலல்வலாசெணகல்க 
                 சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல்  
LO5: கசெல்நசெரணகளணலல் ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணகல்குமல் பலாஙல்குமல் உருடல்ட 
                  சசெலாறல்கறள சதரணநல்து சகலாளல்ளுதலல். 

அலகு 1 - செதுஸல்ர ஜலாதண தணருபல்புறட தலாளதல்தணலல் ஒரு ஜதண.
       மணஸல்ர செலாபு தலாளதல்தணலல் ஒரு ஜதண.

அலகு 2 - செஙல்ககீரல்ண செலாபு தலாளதல்தணலல் ஒரு ஜதண.
       ஆதண தலாளதல்தணலல் 32 கணல்டமல் சகலாணல்ட 5 நறடகளல்

அலகு 3 - ஆதண தலாளதல்தணலல் 5 த தண கணனசதலாமல் வருவது நபலாலல் 
                      நகலாரல்றவகளல்.

      ஆதண தலாளதல்தணலல் 16 கணல்டமல், 16 தணஸல்ரமல், 16 மணஸல்ரமல், 16 செதுஸல்ரமல், 
        16 செஙல்ககீரல்ணமல் குறறபல்புகளல்.

அலகு 4 - ஆதண தலாளமல், தணஸல்ரமல், மணஸல்ரமல், கணல்டமல், செஙல்ககீரல்ண தலாளதல்தணலல் 
                 நமலாரலா  ஆதண தலாளதல்தணலல் ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணகல்குமல் முறற.
அலகு 5- தணஸல்ர ஏக தலாளதல்தணலல் ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணகல்குமல் முறறஆதண 
                       தலாளதல்தணலல் உருடல்ட சசெலாறல்களல்.

பயனல்: 
CO1:   ஜதணகளுகல்சகன உளல்ள சசெலாறல்கறள வலல்லணனமல் 
              சமலல்லணனதல்துடனல் சதரணநல்து வலாசெணதல்தலல். 
CO2: சவவல்நவற தலாள அறமபல்புகளணலல் ஜதணசசெலாறல்கறள சதரணநல்து 
                 சகலாளல்ளுதலல். 
CO3: கசெல்நசெரணகளணலல் வலாசெணகல்க நகலாரல்றவகறளயுமல் தனண 

ஆவரதல்தனதல்தணறல்கலான குறறபல்புகறள வலாசெணதல்தலல். 
CO4: ஆதண, தணஸல்ரமல், மணஸல்ரமல், கணல்டமல் செஙல்ககீரல்ண தலாள அளவுகளணலல் 
               நமலாரலா வலாசெணதல்தலல். 
CO5: இறசெகல் கசெல்நசெரணகளணலல் வலாசெணகல்குமல் அனுபவமல் சபறதலல். 
                   

சசெயலல்முறற-II
இறசெசெல் சசெலல்வமணண – தவணலல்

முதலலாமல் ஆணல்ட
தலாளல் – 2

COURSE CODE:12



 கறல்றலல் நநலாகல்கமல்:

LO1: ஆதணதலாளதல்தணலல் தணஸல்ரசகதண அமரல்தல்தண நகலாரல்றவகளல் சசெலாலல்லண 
               மலாணவனணனல் தணறனல் நமமல்படதல்துதலல். 
LO2: தணஸல்ர ஏகதல்தணலல் தனண ஆவரல்தனமல் வலாசெணதல்தலல். 
LO3: மணஸல்ர செலாபு தலாளதல்தணலல் தலாளபணடிபல்புடனல் வலாசெணகல்க தணறனல் 
               ஏறல்படதல்துதலல். 
LO4: கணல்ட ஜதண ஏகதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல் வலாசெணகல்க சதரணநல்து 
               சகலாளல்ளுதலல். 
LO5: ஆதண தலாளதல்தணலல் சுரதல்தணறல்கு வலாசெணகல்க மலாணவரல்கறள தயலாரல் 
                  சசெயல்தலல். 

அலகு 1 - ஆதண தலாளதல்தணலல் தணஸல்ரசகதண அமரல்தல்தண நகலாரல்றவ ஒனல்ற 5 – 
                       த தண கண ன சதலாமல் வருவது நபலாலல்.
அலகு 2 - தணஸல்ர ஏகதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல்.
அலகு 3- மணஸல்ர செலாபு தலாளதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல்.
அலகு 4- கணல்ட ஜலாதண ஏகதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல்
அலகு 5- ஆதண தலாளதல்தணலல் சுரதல்தணறல்கு வலாசெணதல்தலல்

பயனல்: 
CO1: ஆதண தலாளதல்தணலல் தணஸல்ர சகதண அமரல்தல்துவதலாலல் தலாளபல்பணடிபல்புமல் 
            தணறனுமல் நமமல்படமல். 
CO2: தணஸல்ர ஏகதல்தலாளமல் தனண ஆவரல்தல்தனமல் வலாசெணபல்பணனல் மூலமல் தனண 
           தணறனல் சவளணபல்படதலல். 
CO3: மணஸல்ரசெலாபு தலாளதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனதல்தணனல் அறமபல்றப 
            சதரணநல்து சகலாளல்ளுதலல். 
CO4: கணல்ட ஜலாதண ஏகதல்தணலல் தனண ஆவரதல்தனமல் நகலாரல்றவ, 
            நறடகளல் சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
CO5: கசெல்நசெரணகளணலல் சுரதல்தணறல்கு வலாசெணகல்க சதரணநல்து சகலாளல்ளுதலல்.

சசெயலல்முறற பலாடதல்தணடல்டமல்இறசெசெல் சசெலல்வமணண – தவணலல் 

இறசெசெல் சசெலல்வமணண – தவணலல்
முதலலாமல் ஆணல்ட

சசெயலல்முறற-III
நமறடகசெல்நசெரண- Concert (1 hour)

COURSE CODE:13
 கறல்றலல் நநலாகல்கமல்:

LO1: இறசெயணனல் உயரல்நணறலயலாக அறணயபல்படமல் அரஙல்கணறசெ 
           நணகழல்தல்துதலுகல்குரணய வழணமுறறகறள தலாமலாகநவ கடல்டறமகல்க 
           அறணயசெல்சசெயல்தலல்.
அலகு 1: பலாரல்றவயலாளரல்களல் முனல் அரஙல்கணறசெ நணகழல்தல்துதலல்.

பயனல்: 
CO1 : இறசெகல்கலல்வணயணலல் செணறநல்ததலாக அறணயபல்படமல் மநனலாதரல்ம இறசெ 
              வடிவஙல்கறள றகயலாளல்வறத அறணநல்து சகலாளல்ளலல். 



இறசெசெல் சசெலல்வமணண – தவணலல்
இரணல்டலாமல் ஆணல்ட

சசெயலல்முறற-I

COURSE CODE: 21
 கறல்றலல் நநலாகல்கமல்:

 
LO1: மநனலாதரல்ம சசெலாறல்கறள சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO2: ககீரல்தல்தறன, சுரதல்தணறல்குறணய சசெலாறல்கறள வலாசெணகல்க சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO3: ½ இடமல் பலல்லவணகல்கு வலாசெணகல்கவுமல் தனண ஆவரல்தனமல் வலாசெணகல்கவுமல் 
            சதரணநல்து சகலாளல்ளுதலல். 
LO4: பலல்லவணகல்குமல், மணஸல்ரஜலாதண ரூபகதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல் வலாசெணகல்க 
           சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO5: மணஸல்ர ஜலாதண சஜமல்றப தலாளதல்தணலல் இரடல்றட கறளயணலல் 
            பலல்லவணகல்கு வலாசெணதல்தலல். 

அலகு 1 - ஆதண தலாளதல்தணலல் மநனலாதரல்ம உருடல்ட சசெலாறல்களல்.மணஸல்ர செலாபு 
                        தலாளதல்தணலல் சுரதல்தணறல்கு வலாசெணகல்குமல் சசெலாறல்களல்.
அலகு 2- கணல்டஜலாதண தணருபல்புறட தலாளதல்தணலல் ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணபல்பது.

கணல்ட ஜலாதண தணருபல்புறட தலாளதல்தணலல் சுரதல்தணறல்கு வலாசெணபல்பது.
அலகு 3- ஆதண தலாளமல் இரடல்றட கறள ½ இடமல் பலல்லவண மூனல்ற கலாலமல் 

        சசெயல்து தணஸல்ரமல் சசெயல்தலல்.
     ஆதண தலாளமல் இரடல்றட கறள ½ இடமல் தளல்ளண தனண ஆவரல்தல்தனமல்.

அலகு 4 - கணல்டஜலாதண தணருபுறட இரணல்டகறள பலல்லவண மூனல்ற கலாலமல் 
                        சசெயல்து தணஸல்ரமல் சசெயல்தலல். 

    மணஸல்ரஜலாதண ரூபகதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல்.
அலகு 5 - மணஸல்ர ஜலாதண சஜமல்றப இரடல்றட கறளயணலல் பலல்லவண மூனல்ற 
                    கலாலமல் சசெயல்து தணஸல்ரமல் சசெயல்தலல்.

        மணஸல்ர ஜலாதண சஜமல்றப தலாளதல்தணலல் தனண ஆவரல்தல்தனமல்.

பயனல்: 
CO1:  மநனலாதரல்ம உருடல்ட சசெலாறல்களுமல் சுரதல்தணறல்கலான சசெலாறல்களுமல் 
             கசெல்நசெரணகளணலல் வலாசெணகல்க பயனல்படமல். 
CO2:      கசெல்நசெரணகளணலல் ககீரல்தல்தறன வலாசெணபல்பணறல்கலான கறல்பறன தணறனல்
         நமமல்படமல். 
CO3: பலல்லவண  ½ இடமல் வலாசெணகல்குமல் நபலாது தலாள பணடிபல்புமல் லயமுமல் 
           கணறடகல்குமல். 
CO4: பலல்லவணகல்கு வலாசெணபல்பதலாலல் அனுபவமுமல் அதறல்கலான தனணஆவரல்தல்தன 
            வலாசெணபல்புமல் நமமல்படமல். 
CO5: பலல்லவணமணஸரஜலாதணசஜமல்றப தலாளதல்தணலல்,அடல்செரமல் அளவு 
            கூடதலணலல் வலாசெணபல்பதலாலல் வலாசெணபல்பு தணறனல் நமமல்படமல். 

சசெயலல்முறற-II

COURSE CODE:22

 கறல்றலல் நநலாகல்கமல்:

LO1: அறதண சசெலாறல்களல் எனல்ற முடிவு சசெலாறல்கறள சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல்.
LO2: எடபல்பு நகலாரல்றவகறள சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO3: ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணகல்க சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல்.



LO4: சுவலாமண புறபல்பலாடல்டிறல்கலான மலல்லலாரண சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல். 
LO5: மலல்லலாரண 3 கலாலமல் வலாசெணதல்து தணஸல்ரமல்  சசெயல்ய சதரணநல்துசகலாளல்ளுதலல்.

அலகு 1 - அறதண சசெலாறல்களல் ஆதண தலாளமல், தணஸல்ர ஏகமல்.
அலகு 2 -  ஆதண தலாளதல்தணலல் எடபல்பு நகலாரல்றவகளல் 

         மணஸல்ரசெலாபு தலாளதல்தணலல் எடபல்பு நகலாரல்றவ
அலகு 3 - மணஸல்ர செலாபு தலாளதல்தணலல் ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணகல்குமல் முறற

அலகு 4 - ஆதண தலாளதல்தணலல் மலல்லலாரண – 1, மூனல்ற கலாலமல் வலாசெணதல்து தணஸரமல் 
                       சசெயல்தலல்.
அலகு 5 - கணல்ட ஜலாதண தணருபுறட  தலாளதல்தணலல் மலல்லலாரண – 1, மூனல்ற கலாலமல் 
                       வலாசெணதல்து தணஸல்ரமல் சசெயல்தலல்

    தணருபுறட தலாள மலல்லலாரண – 1 மூனல்ற கலாலமல் வலாசெணதல்து தணஸல்ரமல் 
        சசெயல்தலல்.

பயனல்: 
CO1: கசெல்நசெரணகளணலல் பலாடல்டிறல்கலான முடிறவ (அறதண) சவளணபல்படதல்துதலல். 
CO2: கசெல்நசெரணகளணலல்ககீரல்தல்தறனகல்குஎடபல்புநகலாரல்றவவலாசெணதல்துஅனுபலல்லவணகல்கு 
            எடபல்பலாக நகலாரல்றவறய வலாசெணதல்தலல். 
CO3: மணஸல்ர செலாபு தலாளதல்தணலல் ககீரல்தல்தறனகல்கு வலாசெணகல்ககுமல் அனுபவமல் 
            சபறதலல். 
CO4:     மலல்லலாரண வலாசெணபல்பதலாலல் தலாளபல்பணடிபல்புமல் கலாலபல்ரமலாணமுமல்
          கணறடகல்குமல். 
CO5: கணல்ட ஜலாதண தணருபுறட தலாள மலல்லலாரண, மூனல்ற கலாலமல் வலாசெணதல்து 
            தணஸல்ர சகதணயணலுமல் வலாசெணபல்பதறல்கு கறல்றலல். 

சசெயலல்முறற-III
நமறடகசெல்நசெரண- Concert (1 hour)

COURSE CODE:23

 கறல்றலல் நநலாகல்கமல்:

LO1: இறசெயணனல் உயரல்நணறலயலாக அறணயபல்படமல் அரஙல்கணறசெ 
           நணகழல்தல்துதலுகல்குரணய வழணமுறறகறள தலாமலாகநவ கடல்டறமகல்க 
           அறணயசெல்சசெயல்தலல்.

அலகு 1 - பலாரல்றவயலாளரல்களல் முனல் அரஙல்கணறசெ நணகழல்தல்துதலல்.

பயனல்: 
CO1: இறசெகல்கலல்வணயணலல் செணறநல்ததலாக அறணயபல்படமல் மநனலாதரல்ம இறசெ 
               வடிவஙல்கறள றகயலாளல்வறத அறணநல்து சகலாளல்ளலல். 


