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REGULATIONS

Introduction 

“Isaikalaimani” Programmes will be conducted in 7 Disciplines viz., Vocal, Veena, Violin,

Flute, Mridangam, Nagaswaram and Thavil. These Programmes shall extend over a period of

Four Years 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, to a moderate satisfaction level of the audience / listeners.  With regular
practices and experience of performing over 3 to 4 years the title of “ISAIKALAIMANI” will be
awarded. 

Eligibility for admission

The following qualification/criteria will make persons eligible to be admitted in the 

programmes:

i) A pass in 10th Standard from High Schools, recognized by the Directorate of School 

Education, Chennai.
ii) Aptitude for learning Music as adjudged b a committee who will conduct an entrance 

test.



iii) A maximum age of 25 years completion as on 1st July of the year of entry. However, 

due consideration for exemption of the prescribed age limit, depending on their 

“PRACTICAL ABILLITY” during Entrance Test will be given.
iv) For MRIDANDAM discipline of the “ISAIKALAIMANI” programme, a pass in 8th 

standard from a recognized school with Tamil as a subject will suffice. A minimum of 

14years and maximum of 25 years of age should have been completed as on 1st July

of the year of Admission.
v) For NAGASWARAM and THAVIL disciplines of the ISAIKALAIMANI programme, a 

pass in 6th Standard from recognized school with Tamil as a subject will suffice. A 

minimum of 12 and maximum 25 years of age should have been completed as on 1st

July of the year of admission.

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 Music
ii) Practical
iii) Acoustics (Only in the fourth Academic Year)
iv) Subsidiary: For the student of Vocal discipline the subsidiary course will be Violin,

Veena, Mridangam, and Flute. For other discipline the subsidiary course will be 

vocal only.

The syllabus  coverage on the course theory and History of Music will be the same for

the  discipline  Vocal,  Veena,  Violin  and  Flute.  The  prescribed  syllabus  for  this  course  for

Mridangam will  be different.  There is  no “Theory, History of  Music and Acoustic”  Papers to

Nagaswaram and Thavil Disciplines.

The syllabus for the course of “Acoustics” will be the same for all the discipline of this 

title and will be conducted in the fourth year of the course only.

Examination  Scheme

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

permitted from 2019 -2020.

All  the written papers will  be set  in  Tamil  and shall  be answered in  Tamil  only. The

Practical tests will also be conducted by usage of Tamil Medium only.



The details on weekly coverage of each course (in terms of hours) examination duration

and total mark for each examination year wise are appended in the  tables hereinafter. Students

having at least 80% of the total attendance in the academic year only will be allowed to take up

the examination.

Syllabus/Examination Table

First Year

 Course
Code

Course Title Examination 
Duration

Exam 
Marks

12 Practical – I As required 100
13 Practical – II As required 100
14 Practical Subsidiary As required 50

                                                           Total 250

Second Year

Course 
Code

Course Title Examination 
Duration

Exam 
Marks

22 Practical – III As required 100
23 Practical – IV As required 100
24 Practical Subsidiary As required 50

                                                           Total 250

Third  Year

Course 
Code

Course Title Examination 
Duration

Exam 
Marks

33 Practical – V As required 100
34 Practical – VI As required 100
35 Practical Subsidiary As required 50

                                                           Total 250

Fourth Year

Course 
Code

Course Title Examination 
Duration

Exam 
Marks



44 Practical – VII As required 100
45 Practical – VIII As required 100
46 Practical Subsidiary As required 50

                                                           Total 250

Criteria for pass and classification

A candidate shall be declared to have passed in the examination in each year if 

he/she obtains a minimum of 40% in each course (Theory and Practical). All other 

candidates shall be deemed to have failed in the examination.

Successful candidates will be arranged in three classes based on Marks 

obtained in Four years.

i) Those who have secured 60-% and above aggregate shall be placed in First 

Class
ii) Those who have secured 50-% and above but below 60% aggregate will be 

placed in Second class
iii) Those who have secured 40-% and above but below 50% aggregate will be 

placed in Third class

முதலலாமம     ஆணமட    

Course Code:12  சசெயலமமுறற - I     

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அடிபமபறட சுருதத நதறலறய அறதயறவைதமதலம.

LO2:சுர ஸமதலானஙமகறள அறதயசெம சசெயமதலம.

LO3:சுர நதறல அலகுகளதனம நவைறுபலாடகறளகம கறமபததமதலம.

LO4:தலாள வைறககறள வைதளகமகுதலம

LO5:பறமபல தலாளஙமகளதலம அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள அறதயசெம சசெயமதலம.

அலகு-1

                       1. சுருதத நசெரமகமகுமம முறற



                       2. சுரஸமதலானஙமகறள அறதய றவைதமதலம

அலகு-2

                      1. எளதய வைரதறசெகளம (ஸமவைரலாவைளத வைரதறசெகளம)

                     2. இரடமறட வைரதறசெகளம (ஜணமறட வைரதறசெகளம)

அலகு-3

                    1. நமலம ஸமதலாயத வைலாரதறசெகளம

      2.தலாடமட வைரதறசெகளம

அலகு-4

                  35 தலாள வைதளகமகமம

அலகு-5

                  ஏழ தலாள அலஙமகலாரஙமகளம

பயனம :   

CO1:ஆதலார சுருததறய மலாணவைரமகளம அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO2:சுரஙமகளதனம அளவுகறள அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO3:சுர நதறலகளதனம பலம நதறலபம பயறன அறதநமத சகலாளமளலம.

CO4:தலாள உடம பதரதவுகறள புரதநமத சகலாளமளுதலம.

CO5:நவைறுபடமட தலாளஙமகளதலம அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள சதரதநமத சகலாளமளுதலம.

Course Code:13  சசெயலமமுறற - II  

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:இறசெ வைடிவைஙமகளதனம அறதமுக நதறலறயதம சதரதவைததமதலம.

LO2:ரலாக மலாறமறமம குறததமத ஞலானதமறத எறமபடதமததலம.

LO3:இறசெ வைடிவைஙமகளதனம பலமநவைறு பரதமலானஙமகறள அறதவைததமதலம.

LO4:சுரகம நகலாரமறவைகளலாலம கடமடறமகமகபமபடமட இறசெ வைடிவைதமறத  அறதமுகபமபடதமததலம.

LO5:சுர நதறலயதனம பலமநதறல மறமறஙமகறளகம சகலாணமட இறசெ வைடிவைதமறதகம    கறமபததமதலம.      

அலகு-1  -  ககீதமம

         ஸமரகீ கண நலாதலா - மலஹரத     - செதஸமர ரூபகமம - புரநமதரதலாசெரம



அலகு-2   -  ககீதமம

          குருநலாதலா - பூபலாளமம - ரூபகமம - அருணலாசெல அணமணலாவைத

அலகு-3    -  ககீதமம

          வைரவைகீணலா - நமலாகனமம  - செதஸமர ரூபகமம - புரநமதரதலாசெரம

அலகு-4   -  ஜததஸமவைரமம

                          செகமகரவைலாகமம - ரூபகமம - தஞமறசெ நலாலமவைரம

அலகு-5   -   ஸமவைரஜதத 

                                ரலாரநவைண - பதலஹரத – ஆதத

பயனம : 

CO1:அடிபமபறடபம பயதறமசெதகமகுபமபதனம வைருமம இறசெ வைடிவைமம குறததமத அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO2:ரலாக தலாள மலாறமறஙமகளதலம இறசெ வைடிவைஙமகறளதம சதரதநமத சகலாளமளுதலம.

CO3:ககீதமம - நமலாகன ரலாகமம பறமறதய ஞலானதமறதகம கறமறுகம சகலாளமளுதலம.

CO4:ஜததஸமவைரதமததனம கலாலபமபதரமலான அளறவைகம றகயலாளுமம முறறறய அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO5:வைரமணமம ககீரமதமதறன நபலானமற பலாடஙமகறளகம கறமபதறமகுரதய முனம     அனுபவைதமறதபம சபறுதலம.  

Course Code:14   தறணபமபலாடமம - I

 கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அடிபமபறட சுருதத நதறலறய அறதயறவைதமதலம.

LO2:சுர ஸமதலானஙமகறள அறதயசெம சசெயமதலம.

LO3:சுர நதறலகளதனம அலகுகளதனம நவைறுபடகறள கறமபததமதலம.

LO4:தலாள வைறககறள வைதளகமகுதலம

LO5:பறமபல தலாளஙமகளதலம அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள அறதயசெம சசெயமதலம.

அலகு-1                ஸமவைரபம பயதறமசெதகளம

அலகு-2              எளதய வைரதறசெகளம

அலகு-3              இரடமறட வைரதறசெகளம

அலகு-4              தலாடமட வைரதறசெகளம

அலகு-5                 அலஙமகலாரமம



பயனம  : 

CO1:ஆதலார சுருததறய மலாணவைரமகளம அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO2:சுரஙமகளதனம அளவுகறள அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO3:சுர நதறலகளதனம பலமநதறலபம பயறன அறதநமத சகலாளமளலம.

CO4:தலாள உடம பதரதவுகறள புரதநமத சகலாளமளுதலம.

CO5:நவைறுபடமட தலாளஙமகளதலம அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள சதரதநமத சகலாளமளுதலம.

இரணமடலாமம      ஆணமட

Course Code:22   சசெயலமமுறற - III  

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:ரலாகதமததனம தனமறமறய எளதய இறசெ வைடிவைமம மூலமம பயதறமறுவைததமதலம.

LO2:தலாத - மலாத இறவைகறளகம றகயலாளுமம நபலாகமறககம கறமபததமதலம.

LO3:இறசெ வைடிவைதமததனம பலமநதறலகம கடமடறமபமபுகறள வைரமணமம மூலமம அறதயசெம சசெயமதலம.

LO4:வைரமணமம, அதனம உடம பதரதவுகறளகம கறமகசெம சசெயமதலம.

LO5:சுர நதறலகளதனம உறுதததம தனமறமறய வைரமணமம மூலமம பயதறமறுவைததமதலம.

அலகு-1

       கருறணகமகடலமுநத - நலாடமடகமகுறதஞமசெத - ஆதத - றடகரம வைரதலாசெமசெலாரதயலாரம

அலகு-2

               செதவைசநறதநய  - நலாகஸமவைரலாளத - ரூபகமம - ததருபமபலாமமபுரமம    டி.எனம.சுவைலாமதநலாதபதளமறள



அலகு-3

       அனமனநம - ஆரபத - ஆதத - றடகரம வைரதலாசெமசெலாரதயலாரம

அலகு-4

        நதனமனுநகலாரத - நமலாகனமம - ஆதத - ரலாமநலாதபுரமம ஸமரகீனதவைலாசெ ஐயஙமகலாரம

அலகு-5

     ஜலஜலாகத  - ஹமமசெதமவைனத - ஆதத - மலானமமபுசெமசெலாவைடி நவைஙமகட சுபமறபயரம

பயனம : 

CO1:சுர நதறலகளதனம நவைறுபலாடகறள ககீதமம வைலாயதலலாக அறதநமத சகலாளமளலம.

CO2:சுர செலாகததமயதமததனம பயனமபலாடமறடகம கறமறுகம சகலாளமளலம.

CO3:வைரமணதமததனம முகமகதயதமதவைதமறத அறதநமத சகலாளமளலம.

CO4:வைரமணதமததனம உடம பதரதவுகளம மூலமம இறசெகம கடமடறமபமபுகறள அறததலம.

CO5:செலாஹததமயமம குறறவைலாக உளமளதனம பயறன அறதயசெம சசெயமதலம.

Course Code:23  சசெயலமமுறற - IV     

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:எணமணதகமறக அததகமம சகலாணமட தலாளதமததலம வைரமணமம கறமபததமதலம.

LO2:ரலாக ஆலலாபறனகமகுரதய வைழதமுறறறய வைரமணமம வைலாயதலலாக அறதயசெம சசெயமதலம.

LO3:அடிபமபறடபம பலாடமுறறகளுகமகுபமபதனம அரஙமறகறசெ வைடிவைதமறத அறதமுகபம படதமததலம.

LO4:அணமணலாமறலபம பலமகறலகமகழக வைலாழமதமதபம பலாடறலகம கறமபததமதலம.

LO5:ததருமுறற இறசெ வைடிவைமம அறதமுகபம படதமததலம.

அலகு-1    வைரமணமம

     சநர நமமமதததனயமய - கலானடலா - கணமடஜலாதத அட தலாளமம - ரலாமநலாதபுரமம ஸமரகீனதவைலாசெ ஐயஙமகலாரம

அலகு-2   ககீரமதமதறன

    ஆடிகமசகலாணமடலாரம - மலாயலாமலாளவை சககௌறள - ஆதத - முதமததமதலாணமடவைரம

அலகு-3    ககீரமதமதறன

      உனமறன நமமபதநனனம  - ககீரவைலாணத - ஆதத -முதமததமதலாணமடவைரம

அலகு-4     ககீரமதமதறன



     வைலாழமதமத நவைணமடநம - சுதமத தனமயலாசெத - ரூபகமம - மு.அருணலாசெலமமபதளமறள

அலகு-5

            நதவைலாரமம-1 

பயனம:  

CO1:அட தலாளதமததலம கடமடறமகமகபமபடமட இறசெ வைடிவைமம மூலமம மலாணவைரமகளதனம   ததறறன நமமமபடதமததலம.  

CO2:ரலாக ஆலலாபறனகமகுரதய நுணகமகதமறத வைரமணமம வைலாயதலலாக அறதநமத   சகலாளமளுதலம.

CO3:அரஙமகதறசெ வைடிவைதமததனம கடமடறமபமறபகம கறமறலம.

CO4:அணமணலாமறலபம பலமகறலகமகழதமததனம புகறழபம பலாடலம வைலாயதலலாககம கறமறுகமசகலாளமளலம.

CO5:நதவைலார இறசெ வைடிவைமம கறமறுகமசகலாளமளலம.

 Course Code:24 தறணபமபலாடமம - II

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:செஙமகரலாபரணமம ரலாகமம அறததலம.

LO2:கலமயலாணத ரலாகமம அறததலம.

LO3:ஹரதகலாமமநபலாஜத ரலாகமம அறததலம.

LO4:கரஹரபமபதரதயலா ரலாகமம அறததலம.

LO5:பநமதவைரலாளத ரலாகமம அறததலம.

ககீழம கலாணமம ரலாகஙமகளதலம எளதய வைரதறசெகளம, இரடமறட வைரதறசெகளம.  

அலகு-1             செஙமகரலாபரணமம 

அலகு-2          கலமயலாணத   

அலகு-3         ஹரதகலாமமநபலாஜத

அலகு-4            கரஹரபமபதரதயலா

அலகு-5     பநமதவைரலாளத

பயனம :



CO1:அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள செஙமகரலாபரணதமததலம சதரதநமதசகலாளமளலம.

CO2:அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள கலமயலாணதயதலம சதரதநமதசகலாளமளலம. 

CO3:அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள ஹரதகலாமமநபலாஜதயதலம சதரதநமதசகலாளமளலம. 

CO4:அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள கரஹரபமபத¡¢யலாவைதலம சதரதநமதசகலாளமளலம. 

CO5:அடிபமபறடபம பலாடஙமகறள  பநமதவைரலாளதயதலம சதரதநமதசகலாளமளலம. 

மூனமறலாமம      ஆணமட

 Course Code:33  சசெயலமமுறற - V    

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:சுர நதறலகளதலம கலாணபமபடமம உறுதததம தனமறமறயகம கறமபததமதலம.

LO2:ரலாக லடமசெணஙமகறளயுமம தலாள அஙமகஙமகறளயுமம அறதயசெம சசெயமதலம.

LO3:ததருமுறற இறசெ வைடிவைஙமகறள அறதமுகமம சசெயமதலம.

LO4:ததருபமபுகழம இறசெ வைடிவைதமறதகம கறமபததமதலம.

LO5:எளதய இறசெ வைடிவைமம வைலாயதலலாக இறசெயதனம நுணமறமறய வைதளகமகுதலம.

அலகு-1       ஆதத தலாள வைரமணமம -2

           அ) எவைமவைரத -  ஆநபலாகத - ஆதத - படமடணமம சுபமரமணதய ஐயரம

           ஆ) செலாமத நதனமநன - செஙமகரலாபரணமம - ஆதத - வைகீறண குபமறபயரம

அலகு-2    அட தலாள வைரமணமம - 1 

    வைதரதநபலாணத -றபரவைத - கணமடஜலாதத அட தலாளமம - பசெமசெதமதரதயமம ஆததயபமறபயரம

அலகு-3 நதவைலாரமம - 2 

       அ) நதலாடறடய - கமமபகீர நலாடமறட - ரூபகமம - ததருஞலான செமமபநமதரம

         ஆ) சசெலாறமறுறன நவைததயனம - நகதலார சககௌறள - ஆதத - ததருநலாவுகமகரசெரம

அலகு-4   ததருபமபுகழம 

      அ) தளமளுமத - ஹமமசெலாநநமதத - கணமடஜலாதத ஜமமறப - அருணகதரதநலாதரம

அலகு-5     ததருபமபுகழம

       ஆ) அகரமுமலாகத - சுதமத செலாநவைரத - ஆதத -  அருணகதரதநலாதரம



பயனம  : 

CO1:வைரமணஙமகளம வைலாயதலலாக சுர ஞலானமம ஏறமபடதமததலம.

CO2:ரலாக ஆலலாபறனயதலம கலாணபமபடமம கறமபறனதம ததறறன உருவைலாகமகசெம சசெயமதலம.

CO3:ஆலய வைழதபலாடமடிறமகுரதய இறசெ வைடிவைதமததறனகம கறமறலம.

CO4:ஆலய மரபதறசெ வைடிவைஙமகளதனம கடமடறமபமபுகமகறளதம சதரதநமத சகலாளமளுதலம.

CO5:ததருபமபுகழம கறமறலம.

 Course Code:34   சசெயலமமுறற - VI   

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அரஙமகதறசெகமகுரதய பலாடலமகறளகம கறமபததமதலம.

LO2:பலமநவைறு தலாளஙமகளதலம ககீரமதமதறனகறள அறதயசெம சசெயமதலம.

LO3:அரஙமகதறசெயதலம றகயலாளபமபடமம முகமகதய ரலாகஙமகளதலம ககீரமதமதறனகறளபம பயதறமறுவைததமதலம.

LO4:பலமநவைறு வைலாகமநகயகமகலாரரமகளதனம இறசெ வைடிவைஙமகறளகம கறமபததமதலம.

LO5:செமமபூரமண ரலாகதமததலுமம எளதய ரலாகதமததலுமம ககீரமதமதறனகறளகம கறமறலம.

அலகு-1   ககீரமதமதறனகளம

       அ) கஜலானனயுதமம - செகமகரவைலாகமம - ஆதத - முதமதசுவைலாமத தகீடமசெததரம

       ஆ) நசெவைதகமக நவைணமடறமயலா - ஆநபலாகத -ஆதத - முதமததமதலாணமடவைரம

அலகு-2    ககீரமதமதமறனகளம

      அ) ரமலா ரமண ரலாரலா - செஙமகரலாபரணமம - ஆதத - ததயலாகரலாஜரம

       ஆ) ஈசெநன நகலாடி - பநமதவைரலாளத - மதஸமரசெலாபு -  முதமததமதலாணமடவைரம

அலகு-3    ககீரமதமதறனகளம

       அ)  நடனசெநபசெலா - கலானடலா - ஆதத - நகலாபலால கதருஷமணபலாரதத

       ஆ) கமலலாசெனத - கலமயலாணத - ரூபகமம - ஜத.எனம.பலாலசுபமரமணதயமம

அலகு-4   ககீரமதமதறனகளம

              அ) பலாபமம அகல - நலாடமடகமகுறதஞமசெத - ஆதத - செததமமபரமம ஸமவைரமண சவைஙமகநடஸமவைர தகீடமசெததரம



      ஆ) அபமபனம அவைதரததமத - கரஹரபமபதரதயலா - ஆதத - பலாபநலாசெமம செதவைனம

அலகு-5   ககீரமதமதறனகளம

       அ)  வைளமளத நலாயகநன - செணமமுகபமபதரதயலா - ஆதத - அரதநகசெநலமலூரம முதமறதயலா பலாகவைதரம

       ஆ) ஜகஜனனத - ரததபததபமபதரதயலா - ஆதத - எமம.எமம.தணமடபலாணத நதசெதகரம

பயனம : 

CO1:ககீரமதமதறனகளதலம கலாணபமபடமம இறசெ வைளறமறய அறதநமத சகலாளமளலம.

CO2:பல தலாளஙமகளதலம மலாணவைரம தமம அறதவைலாறமறறல சவைளதபமபடதமததலம.

CO3:முகமகதய ரலாகஙமகளதனம நபலாகமறககம ககீரமதமதறன வைலாயதலலாகதம சதரதநமத சகலாளமளுதலம.

CO4:இறசெ இயலலாளரமகளதனம சமலாழத ஆளுறமறய அறதநமத சகலாளமளுதலம.

CO5:முகமகதய ரலாகதமததலம எளதய ககீரமதமதறனறயகம கறமறலம.

 Course Code: 35 தறணபம பலாடமம - III  

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:ஔடவை ரலாகஙமகறள அறதயசெமசசெயமதலம.

LO2:ஷலாடவை ரலாகஙமகறள அறதயசெமசசெயமதலம.

LO3:வைகமர ரலாகஙமகறள அறதயசெமசசெயமதலம.

LO4:பலாசெலாஙமக ரலாகஙமகறள அறதயசெமசசெயமதலம.

LO5:செமமபூரமண ரலாகஙமகறள அறதயசெமசசெயமதலம.

அலகு -1          ஔடவை ரலாகஙமகளம - 5 

அலகு-2           ஷலாடவை ரலாகஙமகளம - 3 

அலகு-3            வைகமர ரலாகஙமகளம  - 3

அலகு-4            பலாசெலாஙமக ரலாகமம - 1

அலகு-5            செமமபூரமண ரலாகஙமகளம -3

  பயனம : 

CO1:ஐநமத சுரஙமகளம சகலாணமட ரலாகதமததனம பதரதவுகறள அறததலம.



CO2:ஆறு சுரஙமகளம சகலாணமட ரலாகதமததனம பதரதவுகறள அறததலம.

CO3:வைகமர சுரஙமகளம சகலாணமட ரலாகதமததனம பதரதவுகறள அறததலம.

CO4:அனமனதய சுரமம சகலாணமட ரலாகதமததனம பதரதவுகறள அறததலம.

CO5:ஏழ சுரஙமகளம சகலாணமட ரலாகதமததனம பதரதவுகறள அறததலம.

நலானமகலாமம ஆணமட

 Course Code :44 சசெயலமமுறற - VII   

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:பலமநவைறு ரலாகஙமகறள ஒநர இறசெ வைடிவைதமததலம றகயலாளுவைறதகம கறமபததமதலம.

LO2:அததக செலாஹததமயபம பயனமபலாட சகலாணமட இறசெ வைடிவைதமறத அறதயசெம சசெயமதலம.

LO3:பலமநவைறு ரலாகஙமகளம தலாளஙமகளதலம ககீரமதமதறன பயதறமறுவைததமதலம.

LO4:அரஙமகதறசெயதலம றகயலாளுமம முகமகதய ரலாகஙமகளதலம ககீரமதமதறனகறள அறதயசெம சசெயமதலம.

LO5:கன ரலாகஙமகளதலுமம, கதத நபதமம சகலாணமட ககீரமதமதறனறயயுமம    பயதறமறுவைததமதலம.

அலகு-1  வைரமணமம    

       வைலசெத - நவைரலாகமலாலதறக - ஆதத - படமடணமம சுபமரமணதயயமயரம

அலகு- 2  பத வைரமணமம 

                 செலநமல - நலாடமடகமகுறதஞமசெத - ஆதத - ஸமரகீ ரஙமகமம மூறலவைகீடமட ரஙமகசெலாமத நடமடவைனலாரம

அலகு-3   ககீரமதமதறனகளம  8

        அ) கமம கணபநத - ஹமமசெதமவைனத - ஆதத -  அரதநகசெநலமலூரம முதமறதயலா பலாகவைதரம

         ஆ) செபலாபததகமகு - ஆநபலாகத - ரூபகமம - நகலாபலால கதருஷமணபலாரதத

         இ) தலாநய தமரதபுர - சுதமதசெலாநவைரத - கணமடசெலாபு - சபரதயசெலாமத தூரனம

         ஈ) ரலாமகதலாசுதலா - மதமயமலாவைதத - ஆதத - ததயலாகரலாஜரம

அலகு-4

         அ) கலதகதயுணமநட கதலா - ககீரவைலாணத - ஆதத - ததயலாகரலாஜரம

         ஆ) முருகலா முருகலா - செலாநவைரத - மதஸமரசெலாபு - சபரதயசெலாமத தூரனம

அலகு-5

         அ) ஸமரகீ ரகுவைர - கலாமமநபலாஜத - ஆதத - ததயலாகரலாஜரம



         ஆ) இடத பதமம தூகமகத - கமலாஸம - ஆதத - பலாபநலாசெமம செதவைனம

பயனம: 

CO1:ரலாகமலாலதறக எனுமம இறசெயதனம நுணமணதய வைழதமுறறறய அறதநமத சகலாளமளலம.

CO2:வைரமணதமததனம பலமநவைறு பதரதவுகறளகம கறமறலம.

CO3:மனணமம சசெயமயுமம ததறறன நமமமபடதமதகம கறமறுகமசகலாளமளலம.

CO4:சுரஞலானமம, மநனலாதரமமமம நபலானமறவைறமறற ககீரமதமதறனகளம வைலாயதலலாக அறதநமத சகலாளமளுதலம. 

CO5:கன ரலாகஙமகளதலுமம, கததநபதமம சகலாணமட ககீரமதமதறன நபலானமறவைறமறதனம பயறன அறததலம.

 Course Code :45 சசெயலமமுறற - VIII   

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:சபரதய இறசெ வைடிவைதமறத மனணமம சசெயமயுமம நுணமறமகறளபம பயதறமறுவைததமதலம.

LO2:ஆலயதமததறமகுரதய இறசெ வைடிவைஙமகறளகம கறமபததமதலம.

LO3:உறமசெவை கலாலதமததறமகுரதய இறசெ வைறககளம, எளதய பலாடலம நபலானமறறவைகறளகம கறமபததமதலம. 

LO4:நமத நதசெதய ரலாகதமததலறமநமத இறசெ வைடிவைதமறத அறதயசெம சசெயமதலம.

LO5:செநமத அறமபமபதலம கலாணமம தலாள இறசெ வைடிவைதமறத அறதயசெம சசெயமதலம.

அலகு-1     பஞமசெ ரதமததன ககீரமதமதறன - 1 எநமதநரலா - ஸமரகீ ரலாகமம -ஆதத - ததயலாகரலாஜரம

அலகு-2   1, மலமலலாரத - 2 

                      2, பலமலவைத - 2

அலகு-3    உறமசெவை செமமபதரதலாய உருபமபடிகளம

    செகீதலா கலமயலாணமம,மலாறல மலாறமறுதலம, லலாலத,  ஊஞமசெலம,  ஆனநமதமம, எசெமசெரதகமறக, ஓடமம.

      பலாரததயலாரம பலாடலம -1  செதனமனஞமசெதறு கதளதநய - ரலாகமலாலதறக - ததஸமரகதத

அலகு-4     ததலமலலானலா -1  நதஷம - ஆதத - லலாலமகுடி ஜத. சஜயரலாமனம

அலகு-5      ததருபமபுகழம - 2 

           அ) ஒருசபலாழதமம - செகமரவைலாகமம - செநமததலாளமம - அருணகதரதநலாதரம

           ஆ) ஏறுமயதலம - பலாநகஸமரகீ - கணமடசெலாபு - அருணகதரதநலாதரம

நமறமகணமட ஏநதனுமம மூனமறு ககீரமதமதறனகளதலுமம, பலமலவைதயதலுமம ரலாகமம, கறமபறன சுரமம வைலாசெதகமகபம பயதறமறுவைததமதலம.



பயனம : 

CO1:மனணமம சசெயமயுமம ததறறன நமமமபடதமதகம கறமறுகமசகலாளமளலம.

CO2:பலமநவைறு தலாளஙமகளதலம ஆலய மரபதறசெறய அறததலம.

CO3:இறற நதகழமவுகளதலம றகயலாளபமபடமம இறசெ வைறககளதனம பயறன அறததலம.

CO4:நமத நதசெதய ரலாகதமததலம அரஙமகதறசெயதனம பதறமபகுதத இறசெ வைடிவைதமறதகம கறமறலம.

CO5:செநமத அறமபமபதனம நுணமறமயதனலாலம லயதமததறறன நமமமபடதமததலம.

 Course Code :46 தறணபமபலாடமம - IV  

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:பலாரததயலாரம பலாடலம கறமறலம.

LO2:ததருபமபுகழம கறமறுகமசகலாளமளலம.

LO3:நமறமகதமததய இறசெ வைடிவைமம அறதநமதசகலாளமளலம.

LO4:ததருமுறற இறசெ கறமறுகமசகலாளமளலம.

LO5:ததருபமபலாறவை கறமறலம.

அலகு-1                பலாரததயலாரம பலாடலம - 1

அலகு-2                ததருபமபுகழம - 1

அலகு-3                நநலாடமடஸமவைரமம – 

அலகு-4                 நதவைலாரமம -1

அலகு-5                  ததருபமபலாறவை-1 

பயனம  : 

CO1:பலாரததயலாரம பலாடலம அறதநமதசகலாளமளலம.

CO2:செநமதபம பலாடலம கறமறுகமசகலாளமளலம.

CO3:நமறமகதமததய இறசெ வைறகயதறனகம கறமறுகமசகலாளமளலம.

CO4:ததருமுறற இறசெ கறமறுகமசகலாளமளலம.

CO5:ததருபமபலாறவைபம பலாடலம சதரதநமதசகலாளமளலம.




