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REGULATIONS AND SYLLABUS

 இசசகககசலமணண - தவணலக

INTRODUCTION

“THAVIL ISAIKALAIMANI” Programme shall extend over a period of Four years and shall

be conducted at the University (Department of Music) in accordance with the regulations here-in

after laid down.

OBJECTIVE

On successful completion of the programmes, the candidates who pass out will be able to

perform music concerts. With regular practices and experience of performing over 3 to 4 years the

title of “THAVIL ISAIKALAIMANI” will be awarded. 

CONDUCT OF PROGRAMME

The Programme for the title shall comprise instructions of the following courses according to

the syllabi and/or text books prescribed from time to time.

i) Practical-I; 

ii)  Practical-II

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

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

Nadaswaram Disciplines.

EXAMINATION SCHEME

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

permitted.

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

The Practical tests will also' be conducted by Tamil Medium only.



SCHEME OF EXAMINATIONS

FIRST YEAR

Subject

Code
Subjects

Exam

Marks
12 Practical – I 100
13 Practical – II 100
14 Practical Subsidiary- I 50

Total 250

SECOND YEAR

22 Practical – III 100
23 Practical – IV 100

24 Practical Subsidiary- II 50

Total 250

THIRD YEAR

33 Practical – V 100
34 Practical – VI 100
35 Practical Subsidiary – III 50

Total 250

FOURTH YEAR

44 Practical – VII 100
45 Practical – VIII 100
46 Practical Subsidiary – IV 50

Total 250

Outcome : 

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

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

Institutions.
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சசயலகமுசற பபாடதகதணடகடமக 

இசசகககசலமணண -தவணலக

முதலபாமக ஆணகட சசயலகமுசற-I

COURSE CODE:12

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1 : அறணமுகபபாடதகதுடனக,ஆதணதபாளதகசத அதனக ததககபாரசக 
            சசபாறககளுடனக தபாளமக நபபாடசவதகதலக
LO2 : தணஸகரசபாபுதபாளதகசத அதனக  ததகதகபாரசக சசபாறககளுடனக தபாளமக நபபாட 
          சவதகதலக
LO3 : மணஸகரசபாபு தபாளதகசத அதனக ததகதகபாரசக சசபாறககளுடனக தபாளமக 
          நபபாட சவதகதலக
LO4 :கணகடசபாபு தபாளதகசத அதனக ததகதகபாரசக சசபாறககளுடனக தபாளமக 
          நபபாட சவதகதலக
LO5 :சஙகககீரகண சபாபு தபாளதகசத அதனக ததகதகபாரசக சசபாறககளுடனக தபாளமக 
          நபபாட சவதகதலக
பணளகசளயபாரக பபாடமக

அலக- 1 ஆதண தபாளமக - ததகதகபார சசபாறககளக 3 கபாலமக,சசபாலகலணதணஸகரமக 
                 சசயகதலக
அலக - 2 தணஸகர சபாபு தபாளமக ததகதகபார சசபாறககளக 3 கபாலமக, சசபாலகலண
                   தணஸகரமக சசயகதலக
அலக -3 மணஸகர சபாபு தபாளமக ததகதகபார சசபாறககளக 3 கபாலமக, சசபாலகலண
                   தணஸகரமக சசயகதலக
அலக -4 கணகட சபாபு தபாளமக ததகதகபார சசபாறககளக 3கபாலமக, சசபாலகலண
                   தணஸகரமக சசயகதலக
அலக - 5 சஙகககீரகண சபாபு தபாளமக ததகதகபார சசபாலக 3 கபாலமக, சசபாலகலண

      தணஸகரமக சசயகதலக

பயனக: 

CO1: தவணலக முதலக பபாடதகசத வணநபாயகசர வழணபடகட சதபாடஙககண முதலக 
           ஆதணதபாளதகசத ததகதகபாரதகதுடனக சசபாலகலண தணஸகரபடதகதண 
           நபபாடவதபாலக தபாளபணடிபகபு ஏறகபடமக.
CO2: தணஸகர சபாபு தபாளமக 3 கபாலமக சசபாலகலண தணஸகரபடதகதண பயணறகசண எடபகபதபாலக 
           தணஸகர சபாபு தபாளதகதணலக தபாளபகபணபகபு ஏறகபடகணறது.
CO3: மணஸகரசபாபுதபாளமக 3 கபாலமக சசபாலகலண தணஸகரபடதகதண பயணறகசண 
           எடபகபதபாலக மணஸகரதபாளதகதணலக தபாளபகபணடிபகபு ஏறகபடமக

CO4: கணகடசபாபுதபாளமக 3 கபாலமக சசபாலகலண தணஸகரபடதகதண பயணறகசண 
            எடபகபதபாலக கணகடதபாளதகதணலக தபாளபகபணடிபகபு ஏறகபடமக
CO5: சஙகககீரகணசபாபு தபாளமக 3 கபாலமக சசபாலகலண தணஸகரபடதகதண பயணறகசண 
            எடபகபதபாலக சஙகககீரகணசபாபு தபாளதகதணலக தபாளபகபணடிபகபு ஏறகபடமக

முதலபாமக ஆணகட சசயலகமுசற-II

COURSE CODE:13

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1: அடிபகபசட சசபாறககளுடனக பபாடஙககசள சதரணநகதுசகபாளகளலக
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LO2: அடிபகபசட சசபாறககளுடனக நமலுமக சசபாறககசள நசரகதகது ஆவரகதகதனதகசத 
     அதணகபகபடதகதண சதரணநகதுசகபாளகளலக
LO3: கூடதலபான சசபாறககடகடகளுடனக சதரணநகதுசகபாளகளலக
LO4: ஆவரகதகதனதகசத அதணகபகபடதகதண நகீணகட பபாடவரணசசயபாக சதரணநகதுசகபாளகளலக
LO5: பபாடஙககளணனக சசபாறககடகடகசள பணரணதகது பயணறகசண அளணதகதலக
     சசபாறககசள சதரணநகது சகபாளகளுதலக

அலக 1 -  ஒர ஆவரகதகதன பபாடஙககளக - 15 
அலக 2 - ஆவரகதகதன பபாடஙககளக - 15 
அலக 3 - ஆவரகதகதன பபாடஙககளக - 15 
அலக 4 - ஆவரகதகதன பபாடஙககளக - 15 
அலக 5 - சசபாறககடகடபபாடஙககளக - 10 

பயனக: 

CO1: அடிபகபசட சசபாறககசள பபாடஙககளபாக பயணறகசண சசயகயமுடிகணறது
CO2: ஆவரகதகதனமக அதணகமபாகண கூடதலபான சசபாறககநளபாட பயணறகசண 
           சசயகய முடிகணறது
CO3: அதணக சசபாறககசள பபாடதகதுடனக நசரகதகது பயணறகசண சசயகயமுடிகணறது
CO4: நகீணகடபபாடவரணசசயணலக சசபாறககசள இயககக சக, வணரலககளக 
          பழகவதறகக பயனகபடகணறது
CO5:  துரணத சசபாறககடகடகளபாலக வணரலக இயகககஙககளக பயனகபடகணறது
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முதலபாமக ஆணகட

துசணபகபபாடமக 1
COURSE CODE:14

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1: அடிபகபசட சுரதண நணசலசய அறணயசவதகதலக
LO2: சுர ஸகதபானஙககசள அறணயசக சசயதலக
LO3: சுர நணசலகளணனக அலககளணனக நவறுபபாடகசள கறகபணதகதலக
LO4: தபாள வசககசள வணளகககதலக 
LO5: பறகபல தபாளஙககளணலக அடிபகபசடபக பபாடஙககசள அறணயசகசசயகதலக

அலக 1 - ஸகவரபக பயணறகசணகளக 
அலக 2 - எளணய வரணசசகளக 
அலக 3 - இரடகசட வரணசசகளக 
அலக 4 - தபாடகட வரணசசகளக 
அலக 5 - அலஙககபாரமக

பயனக: 

CO1: ஆதபார சுரதணசய மபாணவரககளக அறணநகது சகபாளகளுதலக
CO2: சுரஙககளணனக அளவுகசள அறணநகது சகபாளகளுதலக
CO3:சுர நணசலகளணனக பலக நணசலபகபயசன அறணநகது சகபாளகளலக 
CO4: தபாள உடக பணரணவுகசள புரணநகது சகபாளகளுதலக
CO5: நவறுபடகட தபாளஙககளணலக அடிபகபசடபக பபாடஙககசள சதரணநகது 
           சகபாளகளுதலக.
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இரணகடபாமக ஆணகட சசயலகமுசற - III

COURSE CODE:22

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1: அடிபகபசட பபாடஙககளுடனக சசபாறககசள இசணதகது நகீணகட பபாடமபாக 
            பயணறகசண அளணதகதலக 
LO2: தணஸகர சபாபு தபாளதகதணனக மபாறகறதகதணறகக ஏறகப பபாட சசபாறககசள பழகதலக
LO3: மணஸகரசபாபு தபாள பபாடசசபாறககசள பயணறகசண அளணதகதலக
LO4: கணகடசபாபுதபாள பபாடசசபாறககசள பயணறகறு வணதகதலக
LO5: சஙகககீரகண சபாபு தபாள பபாடஙககளணனக சசபாறககசள அறணய சவதகதலக
           

அலக 1 - 16 ஆவரகதகதன பபாடஙககளக - 10 
அலக 2 - தணஸகர சபாபு பபாடஙககளக- 5
அலக 3 - மணஸகர சபாபு பபாடஙககளக - 5
அலக 4 - கணகட சபாபு பபாடஙககளக - 5
அலக 5 - சஙகககீரகண சபாபு பபாடஙககளக - 5

பயனக: 
CO1: சதபாடரகசணயபாக வபாசணககக இபகபபாட பயணறகசண முசற அவசணயமபாகணறது
CO2: தணஸகரசபாபு சசபாறககடகடகசள பபாடதகதுடனக பயணறகசண சபற முடிகணறது
CO3: மணஸகரசபாபு தபாள பபாடசசபாறககடகடகசள அறணநகது வபாசணககக முடிகணறது
CO4: கணகடசபாபு தபாள பபாட சசபாறககடகடகசள அறணநகது வபாசணககக 

முடிகணறது
CO5: சஙகககீரகணசபாபு தபாள பபாடசசபாறககடகடகசள பயணறகசண சபறகறு 
         தபாள பணடிபகபுடனக வபாசணககக முடிகணறது.

இரணகடபாமக ஆணகட சசயலகமுசற - IV

COURSE CODE:23

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1 : பபாடமுசறகளணலக இரநகது சசபாறககடகடகசள மடகடமக எடதகது 
இசணதகது வபாசணகககசகசசயகதலக

LO2 : சசபாறககடகடகசள நகீணகட நகபாரகசவயபாக வபாசணகககசக சசயகதலக
LO3 : ஆதணதபாள நமபாரபாகககளக அசமபகசப சதரணயசகசசயகதலக

LO4 : தணஸகரமக, மணஸகரமக, கணகடமக, சஙகககீரகண சபாபு தபாள நமபாரபாகககசள 
          வணளகககதலக
LO5: ஐநகது ஜபாதண தபாளஙககளணலுமக சரகவலக சசபாறககசள வபாசணககக 
         சசயகதலகபலவணதமபான சசபாறககசள அறணதலக, ஐநகது தபாளதகதணறககபான 
          அஙகக சசபாறககசளஅறணதலக 

அலக 1 - ஆதண தபாள உரடகட சசபாறககளக வபாயகசமபாழண சசயலகமுசற
அலக 2 - ஆதண தபாள மநனபாதரகம சசபாறககளக வபாயகசமபாழண சசயலகமுசற
அலக 3 - ஆதண தபாள நமபாரபாகககளக - 5 வபாயகசமபாழண சசயலகமுசற
அலக 4 - தணஸகரமக, மணஸகரமக, கணகடமக, சஙகககீரகண சபாபு தபாளஙககளணலக 
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                 அசமநகத நமபாரபாகககளக -4 வபாயகசமபாழண சசயலகமுசற
அலக 5 - ஆதண தபாள தணஸகரமக, மணஸகரமக, கணகடமக, சஙகககீரகண சபாபு 
                  தபாளஙககளணலக அசமநகத சரகவலக சசபாறககளக - 20 வபாயகசமபாழண 

      சசயலகமுசற

பயனக:

CO1: சசபாறககடகடகசள இசணதகது உரடகடசசபாலக எனுமக வடிவுடனக 
          இசசகககசகநசரணகளணலக இசசககக முடிகணறது.
CO2: உரடகடசசபாறககளுடனக கறகபசனயபாக நகீளமபான ஒர சசபாறககடகட 
          நகபாரகசவ வடிசவ இசசககக முடிகணறது.
CO3: மநனபாதரகமமக மறகறுமக, தனண ஆவரகதகதனதகதணறகக முடிவு 
          இசசவடிவபான நமபாரபாவணனக அசமபகசப அறணநகது 
          சகபாளகளமுடிகணறது.
CO4: அசனதகது தபாளஙககளணலுமக நமபாரபா இசசபகபசத சதரணநகது 
          சகபாளகளமுடிகணறது
CO5: அசனதகது தபாளஙககளணலுமக தனணஆவரகதகதனதகதணறககபான சதபாடககக 
          சரகவலக சசபாறககசள அறணநகது இசசகககமுடிகணறது.

இரணகடபாமக ஆணகட துசணபகபபாடமக - II

COURSE CODE:24

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1: சஙககரபாபரணமக ரபாகமக அறணதலக
LO2: கலகயபாணண ரபாகமக அறணதலக 
LO3: ஹரணகபாமகநபபாதண ரபாகமக அறணதலக
LO4: கரஹரபகபணரணயபா ரபாகமக அறணதலக
LO5: சகககரவபாகமக ரபாகமக அறணதலக 

ககீழக கபாணுமக ரபாகஙககளணலக எளணய வரணசசகளக இரடகசட வரணசசகளக.

அலக 1 - சஙககரபாபரணமக 
அலக 2 - கலகயபாணண    
அலக 3 - ஹரணகபாமகநபபாதண
அலக 4 - சணகமுகபகபணரணயபா 
அலக 5 - பநகதுவரபாளண 

பயனக:
CO1:அடிபகபசடபக பபாடஙககசள சஙககரபாபரணதகதணலக சதரணநகது சகபாளகளலக
CO2:அடிபகபசடபக பபாடஙககசள கலகயபாணணயணலக சதரணநகதுசகபாளகளலக
CO3: அடிபகபசடபக பபாடஙககசள ஹரணகபாமகநபபாதணயணலக சதரணநகது சகபாளகளலக 
CO4:அடிபகபசடபக பபாடஙககசள கரஹரபகபணரணயபாவணலக சதரணநகதுசகபாளகளலக 
CO5:அடிபகபசடபக பபாடஙககசள சகககரவபாகதகதணலக சதரணநகதுசகபாளகளலக

மூனகறபாமக ஆணகட சசயலகமுசற - V

COURSE CODE:33

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1 : 35  தபாளதகதணறககமக ததகதகபாரதகசத சதரணயசவதகதலக
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LO2 : ஆதணதபாளதகதணலக ஜதணகசள சதரணநகதணரதகதலக
LO3 : மணஸகரசபாபு ஜதண பயணறகசண சபறசகசசயகதலக
LO4 : தணஸகரசபாபு ஜதண பயணறகசணசபறசகசசயகதலக
LO5 : கணகடசபாபு சஙகககீரகணசபாபு ஜதணசய பயணறகசண அளணதகதலக

அலக 1 - 35 தபாள வணபரஙககளக: தபாள ததகதகககபாரஙககளக
அலக 2 - ஆதண தபாள ஜதண  -5
அலக 3 - மணஸகர சபாபு தபாள ஜதண – 1
அலக 4 - தணஸகர சபாபு தபாள ஜதண – 1
அலக 5 - கணகட சபாபு தபாள ஜதண – 1

பயனக:

CO1 : அசனதகது தபாள ததகதகபாரஙககளக வபாசணபகபதபாலக தபாள பணடிபகபு 
           ஏறகபடமக 
CO2 : ஜதணகளக வபாசணபகபதபாலக சசபாறககடகடகளணலக வலகலணனமக 
            சமலகலணனதகதுடனக அழகற வபாசணககக முடியுமக
CO3 : மணஸகர ஜதண இசசபகபதபாலக தபாளபணடிபகபுடனக சசபாறககளக அழகபட 
            வபாசணகககலபாமக
CO4 : தணஸகரஜதண பயணறகசணயபாலக வணரலக இயகககஙககளக பணகபடமக 
CO5 : கணகட சஙகககீரகண சபாபு ஜதண இசசபகபதபாலக அசனதகது தபாளதகதணலுமக 
           தபாளபகபணடிபகபுடனக அழகற சசபாறககடகடகசள இசசககக 
           முடிகணறது.

மூனகறபாமக ஆணகட சசயலகமுசற - VI

COURSE CODE:34

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1 : இரபாகதகதணனக நபபாது முதலணலக இசசபகபதனக  வணளகககதலக

LO2 : 5 தபாளஙககளணலுமக ககீரகதகதசனககக வபாசணகககமக முசறசய வணளகககதலக

LO3 : ஆதண தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணகககமக முசறசய வணளகககதலக

LO4 : தணஸகரசபாபு தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணககக பழகதலக

LO5 : மணஸகரசபாபு தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணகககமகமுசற வணளகககதலக           

அலக 1 - இரபாகமக வபாசணகககமக நபபாது தவணலக வபாசணகககமக முசறகளக 
அலக 2 - ஆதண தபாளமக>தணஸகர சபாபு>மணஸகர சபாபு>கணகட சபாபு>சஙகககீரகண 

                   சபாபு தபாளஙககளணலக அசமநகத ககீரகதகதசனககக வபாசணகககமக முசறகளக.
அலக 3 - ஆதண தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணகககமக முசற
அலக 4 - தணஸகர சபாபு தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணகககமக முசற
அலக 5 - மணஸகர சபாபு தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணகககமக முசற

பயனக:
CO1 : இரபாகதகதணறகக இசடயூறு ஏறகபடபாவணகணமக தவணலக இசசககக 
           முடிகணறது.
CO2 : ஐநகது தபாளதகதணறககமக ககீரகதகதசனகளுககக அனுசரசனயபாக 
      சசபாறககசள வபாசணககக முடிகணறது.
CO3 :ஆதணதபாளதகதணலக சுரதகதணறகக வபாசணககக முடிகணறது

CO4 : தணஸகரசபாபு தபாளதகதணலக சுரதகதணறககபான சசபாறககடகடகசள 
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           வபாசணககக முடிகணறது
CO5 : மணஸகரசபாபு தபாளதகதணலக சுரதகதணறகக அனுசரசணயபான 
           சசபாறககடகடகசள இசசககக பயனகபடகணறது.
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மூனகறபாமக ஆணகட துசணபகபபாடமக - III

COURSE CODE:35

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1: ஒளடவ ரபாகஙககசள அறணயசகசசயகதலக
LO2: ஷபாடவ ரபாகஙககசள அறணயசகசசயகதலக
LO3: வககர ரபாகஙககசள அறணயசகசசயகதலக
LO4: பபாசபாஙகக ரபாகஙககசள அறணயசகசசயகதலக
LO5: சமகபூரகண ரபாகஙககசள அறணயசகசசயகதலக

அலக 1 - ஓளடவ ரபாகஙககளக - 5  
அலக 2 - ஷபாடவ ரபாகஙககளக - 3 
அலக 3 - வககர ரபாகஙககளக - 3 
அலக 4 - பபாசபாஙகக ரபாகமக -3
அலக 5 -  சமகபூரகண ரபாகமக - 1

பயனக: 
CO1: ஐநகது சுரஙககளக சகபாணகட ரபாகதகதணனக பணரணவுகசள அறணதலக
CO2: ஆறு சுரஙககளக சகபாணகட ரபாகதகதணனக பணரணவுகசள அறணதலக 
CO3: வககர சுரஙககளக சகபாணகட ரபாகதகதணனக பணரணவுகசள அறணதலக 
CO4: அனகனணய சுரமக சகபாணகட ரபாகதகதணனக பணரணவுகசள அறணதலக
CO5: சமகபூரகண ரபாகதகதணனக பணரணவுகசள அறணதலக

நபானககபாமக ஆணகட சசயலகமுசற - VII
COURSE CODE:44

கறகறலக நநபாகககமக:

பலவணதமபான சசபாறககளக ஒனகறு நசரகதகதுவபாசணகககபகபடதகதுதலக

LO1 : ஆதணதபாளதகதணலக நகபாரகசவகளக வபாசணதகது பழகதலக
LO2 : தணஸகரசபாபு தபாள நகபாரகசவகளக சதரணநகது சகபாளகளுதலக
LO3 : மணஸகரசபாபு தபாள நகபாரகசவ அசமபகபுகசள சதரணநகது சகபாளகளுதலக
LO4 : கணகட சபாபு தபாள நகபாரகசவ அசமபகபுகசள சதரணநகது சகபாளகளுதலக
LO5 : சஙகககீரகண சபாபுதபாள நகபாரகசவகளக வபாசணதகது அனுபவமக சபறுதலக

அலக 1 - ஆதண தபாள நகபாரகசவகளக - 5 
அலக 2 - தணஸகரசபாபு தபாள நகபாரகசவகளக - 5 
அலக 3 - மணஸகரசபாபு தபாள நகபாரகசவகளக - 5 
அலக 4 - கணகடசபாபு தபாள நகபாரகசவகளக - 5 
அலக 5 - சஙகககீரகண சபாபு தபாள நகபாரகசவகளக - 5 
பயனக: 
CO1 : நகபாரகசவகளக அசமபகசப ஆதணதபாள நகபாரகசவகளக மூலமக 
          சதரணநகதுசகபாளகள முடிகணறது
CO2 : தணஸகரதபாள நகபாரகசவகளக அசமபகசப அறணநகது சகபாளகள முடிகணறது.
CO3 : மணஸகரசபாபு தபாள நகபாரகசவகளக வபாசணதகது அசனதகது தபாளஙககளணலுமக 

வபாசணகககமகஅனுபவமக கணசடகககபகசபற  முடிகணறது.
CO4 : கணகட சபாபு தபாளதகதணலக நகபாரகசவகளக வபாசணபகபசத அறணயமுடிகணறது
CO5 : சஙகககீரகணசபாபு தபாளதகதணலக நகபாரகசவகளக வபாசணதகது 5 ஜபாதணகளணலுமக தனணதக 

தணறசமசவளணபகபடதகத முடிகணறது.

நபானககபாமக ஆணகட சசயலகமுசற - VIII
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COURSE CODE:45

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1: பலகலவணககக அனுசரசனயபான சசபாறககடகடகசள வபாசணகககமக முசறசய அறணநகது 
         சகபாளகளலக
LO2: சதுஸகரஜபாதண தணரபுசட தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதனமக வபாசணகககமக முசற 
         சதரணநகது சகபாளகளலக 
LO3: தணஸகர ஏக தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதனமக வபாசணககக அறணநகதுசகபாளகவது 
LO4: கணகடஜபாதண ஏக தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதன வபாசணபகபசத அறணதலக
LO5: தணஸகர ஜபாதண தணரபுசட மறகறுமக கணகடஜபாதண தணரபுசட தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதனமக எபகபடி வபாசணபகபது எனகற

முசறசய அறணநகது சகபாளகளுதலக

அலக 1 - பலகலவணககக வபாசணகககமக முசறகளக.
அலக 2 - சதுஸகர ஜபாதண தணரபுசட தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதனமக.
அலக 3 - தணஸகர ஜபாதண ஏக தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதனமக.
அலக 4 - கணகட ஜபாதண ஏக தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதனமக.
அலக 5 - தணஸகர ஜபாதண தணரபுசட தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதனமக.
         கணகட ஜபாதண தணரபுசட தபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதனமக.

பயனக: 
CO1: கசகநசரணகளணலக பலகலவணககக தசடயணனகறண சசபாறககசள அசமதகது வபாசணகககமக 
         தணறனக கணசடகககபகசபறுமக 
CO2: சதுஸகரஜபாதண தணரபுசடதபாளதகதணலக முசறபகபடி தனண ஆவரகதகதனமக வபாசணகககமக 
         தணறசம வளரமக.
CO3: தணஸகரஜபாதண ஏகதபாளதகதணலக தனண ஆவரகதகதன முசற அறணயுமக நபபாது ஆதணதபாளமக 
          அலகலபா பணறதபாளஙககணலுமக தனண ஆவரகதகதனமக வபாசணகககமக அனுபவமக 
          கணசடகககணறது.

CO4: கணகட ஜபாதண ஏகதபாளதகதணலக தனணதணறசமசய சவளணபகபடகணறது முடிகணறது
CO5: தணஸகர ஜபாதண தணரபுசட, கணகட ஜபாதண தணரபுசட தபாளஙககளணனக தனணவபாசணககக 
         அனுபவமக சபறுவதபாலக பல சபரணய தபாளஙககளணனக தனண ஆவரகதகதன அசமகககமக 
          தணறனக கணசடகககபகசபறுமக

நபானககபாமக ஆணகட துசணபகபபாடமக IV

COURSE CODE:46

கறகறலக நநபாகககமக:

LO1:பபாரதணயபாரக பபாடலக கறகறலக 
LO2:தணரபகபுகழக கறகறுககசகபாளகளலக
LO3:நமறககதகதணய இசச வடிவமக அறணநகதுசகபாளகளலக
LO4:தணரமுசற இசச கறகறுககசகபாளகளலக
LO5:தணரபகபபாசவ கறகறலக;

அலக 1 - பபாரதணயபாரக பபாடலக - 1 
அலக 2 - தணரபகபுகழக - 1 
அலக 3 - நநபாடகடஸகவரமக - 1
அலக 4 - நதவபாரமக -1
அலக 5 - தணரபகபபாசவ-1 
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பயனக: 
CO1: பபாரதணயபாரக பபாடலக அறணநகது சகபாளகளலக 
CO2:சநகதபக பபாடலக கறகறுககசகபாளகளலக
CO3: நமறககதகதணய இசச வசகயணசனகக கறகறுககசகபாளகளலக
CO4: தணரமுசற இசச கறகறுகக சகபாளகளலக
CO5: தணரபகபபாசவபக பபாடலக சதரணநகது சகபாளகளலக
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