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REGULATION AND SYLLABUS - TAMIL MEDIUM

REGULATIONS

Course
Code

Course Title
Hours /
Week 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
19BMTC13 Core 1: Theory of Music-I 3 5 25 75 100
19BMTC14 Core 2: Practical-I 10 5 25 75 100
19BMTA15 Allied Practical-I 4 4 25 75 100

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
19BMTC23 Core 3: History of Music-I 3 5 25 75 100
19BMTC24 Core 4: Practical-II 10 5 25 75 100
19BMTA25 Allied Practical-II 4 4 25 75 100

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
19BMTC33 Core 5: Theory of Music-II 3 5 25 75 100
19BMTC34 Core 6: Practical-III 10 5 25 75 100
19BMTA35 Allied Practical-III 4 4 25 75 100

Total Credits 20
Semester - IV

19ITAC41 Language-I: Course 4 3 3 25 75 100
19IENC42 Language-II: Course 4 3 3 25 75 100
19BMTC43 Core 7: History of Music-II 3 5 25 75 100
19BMTC44 Core 8: Practical-IV 10 5 25 75 100
19BMTA45 Allied Practical-IV 4 4 25 75 100

Total Credits 20
Semester - V

19BMTC51 Core 9: Theory of Music-III 5 4 25 75 100
19BMTC52 Core 10: Practical-V 10 4 25 75 100
19BMTA53 Allied Practical-V 4 4 25 75 100

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

19BMTC61 Core 11: History of Music-III 5 4 25 75 100
19BMTC62 Core 12: Practical - VI 10 4 25 75 100



19BMTA63 Allied Practical-VI 4 4 25 75 100
Elective 3: Department Elective - Theory 3 6 25 75 100
Elective 4: Department Elective - Practical 4 25 25 100

Total Credits 22
Semester - VII

19BMTC71 Core 13: Theory of Music-IV 5 4 25 75 100
19BMTC72 Core 14: Practical - VII 10 6 25 75 100
19BMTA73 Allied Practical-VII 4 4 25 75 100

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

Total Credits 23
Semester - VIII

19BMTC81 Core 15: History of Music-IV 5 4 25 75 100
19BMTC82 Core 16: Practical - VIII 10 6 25 75 100
19BMTA83 Allied Practical-VIII 4 4 25 75 100

Elective 7: Department Elective - Theory 3 5 25 75 100
Elective 8: Department Elective - Practical 3 4 25 25 100

Total Credits 23

Semesters I – VIII Total Credits 170
Value Added Course 

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

Note: 

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

2. Students may opt for any value–added courses listed in the University website.
 



Elective Courses
Department Elective (DE)

Course
Code

Course Title
Hours /
Week C

Marks

L P CIA ESE Total
19BMTE54 Folk Music and Folk Arts of Tamilnadu 3 3 25 75 100
19BMTE55 Method for playing Bharathanatiyam 3 3 25 75 100
19BMTE64 Opera-Music Dramas 3 3 25 75 100
19BMTE65 Playinf Methods For Bhajanai 3 3 25 75 100
19BMTE74 Music of Ancient Tamil 3 3 25 75 100
19BMTE75 Accompany Methods for Singing 3 3 25 75 100
19BMTE85 Playing Methods for Instruments 3 3 25 75 100

INTERDEPARTMENTAL ELECTIVES (IDE)

Course
Code

Course Title
Hours /
Week C

Marks

L P CIA ESE Total
19BMTX84 Acoustics 3 3 25 75 100

PROGRAMME OBJECTIVE (POs)

 To enable students to become professional Musicians in their respective specialization and
perform concerts of high order.

 The main subject of musicology will be history of in Ancient and Medieval period under the
Tamil as well as Sanskrit traditions and also the Modern Period.

 Advanced theory and practical lessons shall be imparted to the Post-graduate students with
adequate practices of concert performance by the students.

 A wide variety of  complex talas, in various speeds will  be imparted for  improvement of
students repertoire.

 To posses  adequate  knowledge  in  Musicology  on  completion  of  the  course  which  will
enable them to take up research work on music.

PROGRAMME OBJECTIVE (POs)

 To make students accomplished performing Musicians.
 To possess adequate knowledge in Musicology on completions of the course.
 The knowledge of Musicology and Practical training will enable students to take up further

research work on music.
 Learning different types of talas for various musical forms helps the students
 To widen their repatriate to become successful mridhangam player.



BACHELOR OF FINE ARTS (MUSIC)
(MRIDANGAM)

B.F.A I YEAR – I SEMESTER
PART – III

Semester-I  Course Code: 19ITAC11,    Course Title: language-I: Course-1       Credits: 3
   Hours : 3

முதலலாமம்ஆணம்ட – முதறம்பருவமம்
Part - I Language – தமமிழம்
ITAC11 - நவவீன இலகம்கமியமுமம் நலாடகமுமம்

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:

தமமிழமிலம் நதலானம்றமிய நவவீன இலகம்கமியஙம்களம் குறமிதம்து அறமிமுகமம் சசெயம்தலம்.  நவவீன இலகம்கமியஙம்களம் குறமிதம்த
வரரையரற –  நதலாறம்ற பமினம்னணமி –  நவவீன இலகம்கமிய வரககளம் -  உரரைநரட -  புதுகம்கவமிரத -  சசெயம்தமிதம்தலாளம் –
நலாடகமம்  நபலானம்றவறம்றமினம்  வரைலலாறம்ரற  வமிளகம்குதலம்.  இலகம்கமியஙம்கரளயுமம்  அரவ  சதலாடரைம்பலான  இலகம்கமிய
வரைலலாறம்ரறயுமம் இரணதம்துபம்படிதம்தலம்.

UNITS

UNIT-1 செமிறுகரத
1. புதுரமபம்பமிதம்தனம்- பலாலம்வணம்ணமம்பமிளம்ரள
2. கமி.ரைலாஜநலாரைலாயணனம்- கதவ
3. கு.அழகமிரைமிசெலாமமி- ரைலாஜலாவநம்தமிருகம்கமிறலாரைம்
4. கணம்மணமிகுணநசெகரைனம்- உயமிரைம்தம்தணம்ணவீரைம்
5. நமலலாணம்ரமசபலானம்னுசெம்செலாமமி - நதசெமியமயமிலம்

UNIT-2 புதுகம்கவமிரத 
1. பலாரைதமியலாரைம்- புதுரமபம்சபணம்
2. பலாரைதமிதலாசெனம்- தமமிழம்உணவ
3. உவரமகம்கவமிஞரைம்சுரைதலா- தமமிழமிலம்சபயரைமிடஙம்களம்
4. நதவநதவனம்- புகடம்டலம்
5. அறமிவமதமி- நடம்புகம்கலாலமம் (முதலம் 20 மடம்டமம்) 
6. மமிதம்ரைலா- ரஹைகூஎனம்நதலாழமி (முதலம் 20 மடம்டமம்)

UNIT-3 புதமினமம்
1. டி.சசெலம்வரைலாசு- சபலாயம்கம்கலாலம்குதமிரரை

UNIT-4 நலாடகமம் 
1. இனம்குலலாபம்- ஔரவ

UNIT-5 இகம்கலாலஇலகம்கமியவரைலலாறு: 
ஐநரைலாபம்பமியரைம்வருரக - நவவீனஇலகம்கமியஙம்களம்அறமிமுகமம் - புதுகம்கவமிரத - செமிறுகரத - 
புதமினமம்ஆகமியவறம்றமினம்நதலாறம்றமுமம்வளரைம்செம்செமியுமம் - இலகம்கமியமுனம்நனலாடிகளம் - 
சசெயம்தமிதம்தலாளம்வருரக - நலாடகமம் - நதலாறம்றமுமம்வளரைம்செம்செமியுமம்.

பலாடநூலம் :
1. பலாரைதமியலாரைம் – பலாரைதமியலாரைம்கவமிரதகளம், நமியூசசெஞம்செரைமிபுகம்ஹைவஸம், சசெனம்ரன.
2. பலாரைதமிதலாசெனம் – பலாரைதமிதலாசெனம்கவமிரதகளம், மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
3. செ.நவ.சுபம்பமிரைமணமியனம் - தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
4. நசெலா.நலா.கநம்தசெலாமமி – தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
5. சுரைதலா – துரறமுகமம், சுவலாதமிபதமிபம்பகமம், அமம்பதம்தூரைம், சசெனம்ரன
6. டி. சசெலம்வரைலாசு - சபலாயம்கம்கலாலம்குதமிரரை, நமியூசசெஞம்செரைமிபுகம்ஹைவஸம், சசெனம்ரன.
7. அறமிவமதமி – நடம்புகம்கலாலமம், கவமிதலாபதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
8. இனம்குலலாபம் – ஔரவ, அகரைமம்பதமிபம்பகமம், தஞம்செலாவூரைம்.
9. உ.கருபம்பதம்நதவனம் – புதுரமபம்பமிதம்தனம்புதுரமகம்கரதகளம், நமியூசசெஞம்செரைமிபுகம்ஹைவஸம், சசெனம்ரன.
10. மமிதம்ரைலா – ரஹைகூ



11. நதவநதவனம் – அமுதமம்மலாதம்தமிரைநமசவளமிபம்படம்டது

Semester-I  Course Code: 19IENC12,    Course Title: language-II: Course-1     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

UNITS

UNIT-1 Stephen Leacock “With the Photographer”
Winston S. Churchill “Examinations”
Grammar: Introduce the Parts of speech Nouns, Verbs, Adjectives, and Adverbs

UNIT-2 G.B. Shaw “Spoken English and Broken English”
M.K. Gandhi “Voluntary Poverty” 
Grammar: Articles

UNIT-3 Robert Lynd “On Forgetting”
Virginia Woolf  “Professions for Woman”
Grammar: Pronouns

UNIT-4 A. G. Gardiner “On Umbrella Morals”
R.K. Narayan “A Snake in the Grass”
Grammar: Prepositions

UNIT-5 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

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

Semester-I  Course Code: 19BMTC13,    Course Title: Theory of Music-1       Credits: 5
Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: இரசெகம்கு லயதம்தமினம் முகம்கமியதம்துவதம்ரத வமிளகம்குதலம்.
LO2: தலாளதம்தரதபம்பறம்றமி வமிளகம்கமலாக அறமியசெம் சசெயம்தலம்
LO3: தலாளதம்தமினம் 5 வமித ஜலாதமிகரளயுமம் வமிளகம்குதலம்
LO4: செஙம்கவீததம்தமிலம் நலாதமம், ஸம்ருதமி குறமிதம்த வமிளகம்கமம் அளமிதம்தலம்
LO5: தலாள அரமபம்ரப அதனம் அஙம்கஙம்களுடனம் சதலாp நம்து சகலாளம்ளலம்



அலகு:
அலகு-1 “லயமம்” இதனம் வரைமிவலாகம்கமம்.
அலகு-2 தலாளதம்தமினம் நதலாறம்றமுமம் அதனம் செமிறபம்பு
அலகு-3 5 ஜலாதமிகளமினம் அரமபம்பு சசெலாறம்கடம்டினம் அளவ அதனம் வமிரைமிவலாகம்கமம்.
அலகு-4 செஙம்கவீதமம், நலாதமம், ஸம்ருதமி - வமிளகம்கஙம்களம்
அலகு-5 7 தலாளஙம்களமினம் அரமபம்புமம் அஙம்கஙம்களுமம்

பயனம்:
CO1: லயமம் எனுமம் கலாலபம்பமிரைமலாணதம்ரத அறமிநம்து இரசெகம்க உதவகமிறது.
CO2: தலாளதம்ரதபம்பறம்றமி முழுரமயலாக அறமிநம்து சகலாளம்ளமுடிகமிறது.
CO3: தலாளதம்தமினம் 5 ஜலாதமிகளமினம் அரமபம்ரபயுமம் அறமிநம்து அதறம்கலான சசெலாறம்கடம்டகளுடனம் தலாளதம்ரத 

பமிரைநயலாகமிகம்க உதவமம்
CO4: செஙம்கவீததம்தமிலம் குறமிபம்பலாக கருவமியமிரசெகம்கலான நலாதமம் மறம்றுமம் ஸம்ருதமியுடனம் இரசெகம்க உதவகமிறது.
CO5: தலாளஙம்களமினம் வமிhp வலான பகுதமிகம்கு சசெலம்ல 7 தலாளஙம்களமினம் அரமபம்பு அஙம்கஙம்களம் முகம்கமியமலாகமிறது.

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமிலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. தலாளமுழகம்கமியலம் - வவீ.ப.க. சுநம்தரைமம்
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1,2,3) - - - வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்

Semester-I  Course Code: 19BMTC14,    Course Title: Practical-1 Credits: 5
Hours: 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆரைமம்ப பலாடமம் -1 பறம்றமி அறமிதலம்
LO2: தரைமிகமிட பலாடமம் பறம்றமி அறமிதலம்
LO3: சதலாமம்கமிட தகதமின பலாடமம் பறம்றமி அறமிதலம்
LO4: தகதரைமிகமிடதக பலாடமம் பறம்றமி அறமிதலம்
LO5: நகுதமிரைமிதமிரைமிகமிட பலாடமம் பறம்றமி அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 ஆரைமம்ப பலாடஙம்களம் - த - தமி - சதலாமம் - நமம் பலாடவரைமிரசெகளம்
அலகு-2 கமிடதக, தரைமிகமிட, கமிணகமிட, தரைமிதக, தளலாஙம்கு - பலாடஙம்களம்.
அலகு-3 சதலாமம்கமிட, தகதமின, கமிடதக, தளலாஙம்கு - பலாடவரைமிரசெகளம்
அலகு-4 தகதரைமிகமிடதக - பலாடஙம்களம்
அலகு-5 நகுதமிரைமிதமிரைமிகமிட – பலாடஙம்களம்

பயனம்:
CO1: ஆரைமம்ப பலாடமம்  வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது 
CO2: தரைமிகமிட பலாடமம்  வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO3: சதலாமம்கமிட தகதமின பலாடமம்  வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO4: தகதரைமிகமிடதக பலாடமம்  வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO5: நகுதமிரைமிதமிரைமிகமிட பலாடமம்  வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது 

Semester-I  Course Code: 19BMTA15,    Course Title: Allied Practical-1 Credits: 4
Hours : 4

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆரைமம்ப முதலம் பலாடமம் பறம்றமி அறமிதலம்
LO2: ஆரைமம்ப  பலாடமம் - 2 பறம்றமி அறமிதலம்.
LO3: ஆரைமம்ப  பலாடமம் - 3 பறம்றமி அறமிதலம்.
LO4: தலா  - கமிட பலாடமம் - 4 பறம்றமி அறமிதலம்.
LO5: தலா - கமிட தக - 5 பறம்றமி அறமிதலம்.



அலகு:
அலகு-1 த - தமி - சதலாமம் - நமம் - பலாடமம்.
அலகு-2 த - த - தமி - தமி - சதலாமம், சதலாமம் - நமம், நமம் - பலாடமம்
அலகு-3 த - த - த - த, தமி - தமி - தமி - தமி, சதலாமம்சதலாம சதலாமம்சதலாமம், நமம்-நமம்-நமம், -நமம் - பலாடமம்.
அலகு-4 தலா  - கமிட பலாடமம்
அலகு-5 தலா - கமிட தக  பலாடமம்.

பயனம்:
CO1: ஆரைமம்ப பலாடமம் -1 வமிரைலம்களம் அரமய வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: ஆரைமம்ப பலாடமம் - 2 மமிருதஙம்கமம் பழகுவதறம்கு பயனம்படகமிறது.
CO3: ஆரைமம்ப பலாடமம் - 3 மமிருதஙம்கமம் பழகுவதறம்கு பயனம்படகமிறது.
CO4: தலா உடனம்  - கமிட பலாடமம் நசெலா;தம்து வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO5: தலா உடனம்  - கமிட தக பலாடமம் -5 வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது

  

B.F.A I YEAR – II SEMESTER

II SEMESTER

Semester-II  Course Code: 19ITAC21,    Course Title: language-I: Course-2     Credits: 3
   Hours : 3

முதலலாணம்ட - இரைணம்டலாமம்பருவமம்
Part - I Language – தமமிழம்
ITAC21 பகம்தமி இலகம்கமியமுமம் செமிறம்றமிலகம்கமியமுமம்

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
தமமிழம்பம்பகம்தமி  இலகம்கமியஙம்கரளயுமம்  செமிறம்றமிலகம்கமியஙம்கரள  அறமிமுகமம்  சசெயம்தலம்.  பகம்தமி

இலகம்கமியதம்தமினம்சசெலம்வலாகம்கு –  நதலாறம்றமம்  வளரைம்செம்செமி -  பலாகுபலாட –  தமமிழமினம்  தனமிதம்தனம்ரமரய உணரைம்தம்தமியபலாஙம்கு
நபலானம்றவறம்ரற வரைலலாறம்றுடனம்  வமிளகம்குதலம்.  இலகம்கமியஙம்கரளயுமம்  அரவ சதலாடரைம்பலான இலகம்கமிய வரைலலாறம்ரறயுமம்
இரணதம்துபம்படிதம்தலம்.

UNITS

UNIT-1 பகம்தமிஇலகம்கமியமம்
1. தமிருஞலானசெமம்பநம்தரைம்- தமிருநளம்ளலாறு – பசெம்ரசெபதமிகமம் (முதலம் 5 பலாடலம்களம்)
2. தமிருமூலரைம் - தமிருமநம்தமிரைமம் (உடமம்பமிரனமுனம்ரன, யலாவரைம்கம்குமலாமம், ஒனம்நறகுலமுமம், 

உளம்ளமம்சபருஙம்நகலாயமிலம், ஆரைம்கம்குமம்எனதம்சதலாடஙம்குமம்பலாடலம்களம்)
3. செமிவவலாகம்கமியரைம் - அறமிவநமிரல (5 பலாடலம்களம்)

UNIT-2 பகம்தமிஇலகம்கமியமம்
1. ஆணம்டலாளம் -  தமிருபம்பலாரவ (முதலம் 5 பலாடலம்களம்)
2. வளம்ளலலாரைம் - தமிருவருடம்பலா - பமிளம்ரளசெம்செமிறுவமிணம்ணபம்பமம்

UNIT-3 பகம்தமிஇலகம்கமியமம்
1. நதமம்பலாவணமி -  குழவமிகளம்வரதபம்படலமம்
2. செவீறலாபம்புரைலாணமம் - மலானுகம்குபம்பமிரணநமினம்றபடலமம்

UNIT-4 செமிறம்றமிலகம்கமியமம்
1. குறம்றலாலகம்குறவஞம்செமி - மரலவளமம் (வலானரைஙம்களம்... பலாடலம்முதலம்)
2. முகம்கூடறம்பளம்ளு - நலாடம்டவளமம்

UNIT-5 இலகம்கமியவரைலலாறு
பகம்தமி செமிறம்றமிலகம்கமிய வரைலலாறு - இரடகம்கலாலதம்தமமிழகசெம்சூழலம் – ரசெவரவண செமயஙம்களமினம் 
சசெலம்வலாகம்கு – செமணசபபௌதம்தசெமய இலகம்கமியஙம்களம் – கமிறமிதம்துவஇசுலலாமம் இலகம்கமியஙம்களம் – 
நலாயகம்கரைம் கலாலசெம் செமிறம்றமிலகம்கமியஙம்களம் நதலாறம்றபமினம்னணமி  - செமிறம்றமிலகம்கமியவரக.

பலாடநூலம் :



1. செ.நவ.சுபம்பமிரைமணமியனம் - தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
2. நசெலா.நலா.கநம்தசெலாமமி –தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
3. ந.வவீ.சசெயரைலாமனம்- செமிறம்றமிலகம்கமியசெம்சசெலம்வமம், மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.-1968.
4. ந.வவீ. சசெயரைலாமனம்-பளம்ளுஇலகம்கமியமம், மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.- 1980.
5. க.ப.அறவலாணனம்-கலமிஙம்கதம்துபம்பரைணமிஒருமதமிபம்பவீட,ரஜனஇரளஞரைம்மனம்றமம், சசெனம்ரன - 1976.
6. நகலா.நகசெவனம்-பளம்ளுஇலகம்கமியமம்ஒருசெமூகவமியலம்பலாரைம்ரவ அனம்னமம்சவளமியவீட, தஞம்செலாவூரைம் - 1981.
7. நவஙம்கடரைலாமனம்-பளம்ளுஇலகம்கமியஙம்களமிலம்மளம்ளலா; மரைபுகளம் நதநவநம்தமிரைமனம்றமம், நகலாயமம்புதம்தூரைம் - 1998.
8. ந.நசெதுரைகுநலாதனம், ப.ஆ – முகம்கூடறம்பளம்ளு, கழகமம்சவளமியவீட, சசெனம்ரன - 1970.

Semester-II  Course Code: 19IENC22,    Course Title: language-II: Course-2    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

UNITS

UNIT-1 William Shakespeare “Sonnet 116”
William Blake              “Lamb”
Robert Burns              “A Red, Red Rose”
Grammar Finite & Non-finite verbs

UNIT-2 PB Shelley                  “To Wordsworth”
John Keats                “Sonnet to Sleep”
Thomas Hardy    “Neutral Tones”
Grammar Strong and Weak Verbs, Auxiliaries and Modals

UNIT-3 Robert Frost        “Stopping By Woods on a Snowy Evening”
Wilfred Owen     “Anthem for Doomed Youth”
Emily Dickinson  “A Narrow Fellow in the Grass”
Grammar Transitive, Intransitive Verbs, Active and Passive Voice

UNIT-4 Sri Aurobindo “The Tiger and the Deer”
AK Ramanujan “Obituary”
Sarojini Naidu      “Queen’s Rival”
Grammar Concord

UNIT-5 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

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

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

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

AmericanLiterature.New York: W.W. Norton & Co, 2004.
5. 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

Semester-II  Course Code: 19BMTC23,    Course Title: History of Music-1 Credits: 5
Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: இரசெயமினம் பயனம்பலாடகரள வமிளகம்குதலம்
LO2: கலாயகம் குண நதலாஷஙம்கரள வமிளகம்கமி கூறுதலம்
LO3: பணம்ரடய இரசெ வரைலலாறம்று சதலாகுபம்புகரள வமிளகம்குதலம்
LO4: அகம்கலால சபருமம் வமிதம்வலானம்கரளபம்பறம்றமி அறமிநம்து சகலாளம்ளுதலம்
LO5: அகம்கலால தவமிலம் நமரதகரளபம்பறம்றமி அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 இரசெயமினம் பயனம் - வமிளகம்கமம்
அலகு-2 கலாயககுண நதலாஷஙம்களம்.
அலகு-3 12-மம் நூறம்றலாணம்ட முதலம் 20-மம் நூறம்றலாணம்ட வரரையமிலலான இரசெ வரைலலாறம்று நமிகழம்வளம்.
அலகு-4 பணம்ரடய நூலம்களமிலம் இரசெ பறம்றமிய சசெயம்தமிகளம்.
அலகு-5 கவீழம்கணம்ட வமிதம்வலானம்களமினம் இரசெ பறம்றமிய சசெயம்தமிகளம்

i. நலாரைலாயணசெலாமமி அபம்பலா
ii. தஞம்செலாவூரை; மஹைலாவரவதம்தமியநலாத அயம்யரை;

iii. நலாசெம்செமியலாரை; நகலாவமிலம் ரைலாகவபமிளம்ரள
iv. நவீடலாமஙம்கலமம் மவீனலாடம்செமி சுநம்தரைமம் பமிளம்ரள

பயனம்:
CO1: இரசெயலாலம் ஏறம்படமம் எணம்ணறம்ற பயனம்கரள சதலாp நம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது
CO2: இரசெநமிகழம்செம்செமிகளமிலம் கலாயகம்குண நதலாஷமமினம்றமி அழகுற அமலா;நம்து கசெம்நசெலாp சசெயம்ய உதவகமிறது.
CO3: தறம்கலால இரசெயமிலம் முனம்நனறம்றஙம்களம் மறம்றுமம் மறநம்த சசெயம்தமிகரள பணம்ரடய இரசெ வரைலலாறு ஒபம்பமிடம்ட 

சதலாp நம்து சகலாளம்ளுதலம்
CO4: பணம்ரடய வமிதம்வலானம்களம் குறமிதம்த பல சசெயம்தமிகரள அறமியமுடிகமிறது.
CO5: அகம்கலால தவமிலம் வமிதம்வலானம்களம், மமிருதஙம்க வமிதம்வலானம்களம் குறமிதம்த சசெயம்தமியலாலம் அவலா;களம் இரசெ 

சவளமிபம்பலாட அறமிநம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது.

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) - வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. 

P. Sambamoothy.

Semester-II  Course Code: 19BMTC24,    Course Title: Practical-II Credits: 5
Hours : 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆதமிதலாள சசெலாறம்கடம்டகளம்; அறமிதலம்
LO2: தமிஸம்ரைமம் - ஆரைமம்ப பலாடமம் அறமிதல 
LO3: கணம்டமம் பலாடமம் அறமிதலம்
LO4: மமிஸம்ரைமம்; பலாடமம் அறமிதல
LO5: செஙம்கவீரை;ணம பலாடமம் அறமிதல
LO6 ஆதமி தலாள - நமலாரைலா அறமிதல



அலகு:
அலகு-1 ஆதமிதலாள சசெலாறம்கடம்டகளம்
அலகு-2 தமிஸம்ரைமம் - ஆரைமம்ப பலாடஙம்களம்
அலகு-3 கணம்டமம்  - ஆரைமம்ப பலாடஙம்களம்
அலகு-4 மமிஸம்ரைமம் - ஆரைமம்ப பலாடஙம்களம்
அலகு-5 செஙம்கவீரை;ணமம் - ஆரைமம்ப பலாடஙம்களம்
அலகு-6 ஆதமி தலாள - நமலாரைலா

பயனம்:
CO1: ஆதமிதலாள சசெலாறம்கடம்டகளம் வமிரைலம்களம் படிவதறம்கு பயனம்படகமிறது.
CO2: தமிஸம்ரைமம் ஆரைமம்ப பலாடமம் வலாசெமிபம்பதமினலாலம் தமிஸம்ரை நரடகம்கு பயனம்படகமிறது.
CO3: கணம்டமம் ஆரைமம்ப பலாடமம் வலாசெமிபம்பதமினலாலம் கணம்டமம்; நரடகம்கு பயனம்படகமிறது.
CO4: மமிஸம்ரைமம் ஆரைமம்ப பலாடமம் வலாசெமிபம்பதமினலாலம் மமிஸம்ரைமம்;; நரடகம்கு பயனம்படகமிறது
CO5: செஙம்கவீரை;ணமம் ஆரைமம்ப பலாடமம் வலாசெமிபம்பதமினலாலம் செஙம்கவீரை;ணமம் நரடகம்கு பயனம்படகமிறது.

சசெலாறம்கடம்டகரள நசெலா;தம்து ஆதமி தலாள - நமலாரைலா வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.

Semester-II  Course Code: 19BMTA25,    Course Title: Allied Practical-II       Credits: 4
Hours : 4

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: கமிடதக - பலாடமம் அறமிதலம்
LO2: தரைமிகமிட - பலாடமம் அறமிதலம்
LO3: தரைமிதக - பலாடமம் அறமிதலம்
LO4: சதலாமம்கமிட, தகதமின - பலாடமம் அறமிதல 
LO5: சதலாமம்கமிட, தகதமின - பலாடமம் அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 கமிடதக - பலாடமம்.
அலகு-2 தரைமிகமிட - பலாடமம்
அலகு-3 கமிணகமிட - பலாடமம்.
அலகு-4 தரைமிதக - பலாடமம்
அலகு-5 சதலாமம்கமிட, தகதமின - பலாடஙம்களம்.

பயனம்:
CO1: கமிடதக - பலாடமம் 
CO2: தரைமிகமிட - பலாடமம் 
CO3: கமிணகமிட - பலாடமம் 
CO4: தரைமிதக - பலாடமம் 
CO5: சதலாமம்கமிட - பலாடமம் 

B.F.A II YEAR – III SEMESTER

Semester-III  Course Code: 19ITAC31,    Course Title: language-I: Course-3    Credits: 3
   Hours : 3

இரைணம்டலாமம்ஆணம்ட - மூனம்றலாமம்பருவமம்
Part-I Language - தமமிழம்
ITAC31 அற இலகம்கமியமுமம் கலாபம்பமியமுமம்

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:



தமமிழமிலம் நதலானம்றமி அற இலகம்கமியஙம்கரளயுமம் கலாபம்பமிய இலகம்கமியஙம்கரளயுமம் அறமிமுகமம் சசெயம்தலம். அவறம்றமினம்
வரககரள  வரைலலாறம்றுடனம்  வமிளகம்குதலம்.  இலகம்கமியஙம்கரளயுமம்  அரவ  சதலாடரைம்பலான  இலகம்கமிய  வரைலலாறம்ரறயுமம்
இரணதம்துபம்படிதம்தலம்

UNITS

UNIT-1 அறஇலகம்கமியமம்
1. தமிருகம்குறளம்-உழவ, ஒழுகம்கமுரடரம, கலாலமறமிதலம்,  நடம்பு, பமிரைமிவலாறம்றலாரம

UNIT-2 அறஇலகம்கமியமம்
1. நலாலடியலாரைம் - சபரைமியலாரரைபம்பமிரழயலாரம
2. பழசமலாழமிநலானூறு - கலம்வமி

UNIT-3 கலாபம்பமியமம்
1. செமிலபம்பதமிகலாரைமம் - இநம்தமிரைவமிழவஊசரைடதம்தகலாரத
2. மணமிநமகரல - ஆபுதம்தமிரைனம்தமிறனம்அறமிவமிதம்தகலாரத

UNIT-4 கலாபம்பமியமம்
1. சபரைமியபுரைலாணமம் - அபம்பு+தமிஅடிகளம்புரைலாணமம்
2. கமம்பரைலாமலாயணமம் - வலாலமிவரதபம்படலமம்

UNIT-5 இலகம்கமியவரைலலாறு
செஙம்கமருவமியகலால அற இலகம்கமியஙம்களம் – தமிருகம்குறளமினம் சபருரம – அற இலகம்கமியஙம்களமினம் 
வளரைம்செம்செமி – கலாபம்பமிய இலகம்கணமம் - பகுபம்புகளம் – கலாலநம்நதலாறமம் நதலானம்றமிய கலாபம்பமியஙம்களம் - 
வரைலலாறு.

பலாடநூலம்களம்
1. செ.நவ.சுபம்பமிரைமணமியனம் -தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
2. நசெலா.ந.கநம்தசெலாமமி-தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன.
3. -------- - பதமிசனணம்கவீழம்கம்கணகம்குநூலம்களம், மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம், சசெனம்ரன
4. இளஙம்நகலாவடிகளம்-செமிலபம்பதமிகலாரைமம்
5. செவீதம்தரலசெம்செலாதம்தனலாரைம்-மணமிநமகரல
6. நசெகம்கமிழலாரைம் - சபரைமியபுரைலாணமம்
7. கமம்பரைம்- கமம்பரைலாமலாயணமம்

Semester-III  Course Code: 19IENC32,    Course Title: language-II: Course-3        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

UNITS

UNIT-1 William Shakespeare The Tempest (Act I)
Grammar “Phrases and Clauses”

UNIT-2 William Shakespeare The Tempest (Act II)
Grammar “Simple, Compound, and Complex Sentences”

UNIT-3 William Shakespeare The Tempest (Act III)
Grammar “Transformation of Sentences”

UNIT-4 William Shakespeare The Tempest (Act IV)
Grammar “Sequence of Tenses and Reported Speech”

UNIT-5 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:

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

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

Penguin, 2009. 
3. Greenbaum , Sidney. Oxford English Grammar. London: Oxford UP, 2005. 
4. McCarthy. Cambridge Grammar of English. London: Cambridge UP, 2018. 
5. 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: 19BMTC33,    Course Title: Theory of Music-II       Credits: 5
   Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: இரசெகம்கரல வரகரய செலாh;நம்தது எனம்பரத வமிளகம்குவது 
LO2: 5 ஜலாதமி தலாளஙம்களம் 35 தலாளஙம்களலாக வமிhp வரடவரத வமிளகம்குதலம்
LO3: நகலாh;ரவகளம் சசெலாறம்தலாள குறமிபம்புடனம் எழுத அறமிநம்தமிருதம்தலம்
LO4: நஷலாடசெலாஙம்கஙம்களம் அவறம்றமினம் கமிhp ரயகரள அறமிநம்தமிருதம்தலம்
LO5: செஙம்கவீத கருவமிகளம் குறமிதம்து சதலாp யரவதம்தலம்

அலகு:
அலகு-1 “இரசெ நுணம்கரலகளமிலம் ஒனம்று” - வமிளகம்கமம்.
அலகு-2 35 தலாளஙம்களம் நதலானம்றமிய வமிதமம்.
அலகு-3 நகலாரை;ரவகரள சசெலாறம்தலாளகம் குறமிபம்புகளம் மூலமம் எழுதுமம் முரற.
அலகு-4 நஷலாடசெலாஙம்கஙம்களுமம் அவறம்றமினம் கமிரைமிரயகளுமம்.
அலகு-5 முகம்கமியமலான செஙம்கவீதகம் கருவமிகளுமம் அவறம்றமினம் வரககளுமம்.

பயனம்:
CO1: பலவமித கரலகளமிலம் இரசெநுணம்கரலரய செலாh;நம்தது எனம் அறமியமுடிகமிறது
CO2: தலாளஙம்கரளயுமம் அஙம்கஙம்களுடனம் அறமிநம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது
CO3: சசெலாறம்தலாள குறமிபம்புடனம் எழுதுவதலாலம் பலகலாலமம் கழமிதம்து பலாh;தம்தலாலுமம் நகலாh;ரவ      அரமபம்ரப 

அறமிய முடியுமம்.
CO4: நஷலாடசெலாஙம்கஙம்களுமம் அவறம்றமினம் கமிரைமிரயகளும அறமிநம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது
CO5: பல முகம்கமிய செஙம்கவீத கருவமிகளம், அவறம்றமினம் வரககரள அறமிநம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை



2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) - வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்
5. South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. P. Sambamoothy.

Semester-III  Course Code: 19BMTC34,    Course Title: Practical-III          Credits: 5
   Hours : 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட நலானம்;கு ஆவரைதம்தன நமலாரைலா அறமிதல.;
LO2: செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட நலானம்;கு ஆவரைதம்தன நமலாரைலா 2 அறமிதலம். 
LO3: செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட எடம்ட ஆவரைதம்தன நமலாரைலா அறமிதல.;
LO4: செதுஸம்ரை துருவதலாளமம், செதுஸம்ரை மடம்டிய தலாளமம் செதுஸம்ரைரூபகஇ மமிஸம்ரை ஜமம்ப தலாளதம்தமில.; சசெலாறம்கடம்டகளம் 

அறமிதலம்
LO5: செஙம்கவீரை;ண தமிருபுரட, கணம்ட அடஇ தமிஸம்ரை ஏக தலாளதம்தமிலம்  சசெலாறம்கடம்டகளம் அறமிதலம்.

அலகு:
அலகு-1 செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட தலாளமம் -  நலானம்;கு ஆவரை;தம்தன நமலாரைலா 1.
அலகு-2 செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட தலாளமம் - நலானம்;கு ஆவரை;தம்தன நமலாரைலா 2.
அலகு-3 செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட தலாளமம் - எடம்ட ஆவரை;தம்தன நமலாரைலா 1.
அலகு-4 செதுஸம்ரை துருவதலாளமம், செதுஸம்ரை மடம்டிய தலாளமம் செதுஸம்ரைரூபகஇ மமிஸம்ரை ஜமம்ப.- சசெலாறம்கடம்டகள.
அலகு-5 செஙம்கவீரை;ண தமிருபுரட, கணம்ட அடஇ தமிஸம்ரை ஏக - சசெலாறம்கடம்டகளம்.

பயனம்:
CO1: செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட தலாளதம்தமிலம் நலானம்;கு ஆவரை;தம்தன நமலாரைலா வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட தலாளதம்தமிலம் இரு நவறு வமிதமலாக வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO3: செதுஸம்ரைஜலாதமி தமிருபுரட தலாளதம்தமிலம் (2 கரல) எடம்ட ஆவரை;தம்தன நமலாரைலா வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO4: செதுஸம்ரை துருவதலாளமம், செதுஸம்ரை மடம்டிய தலாளமம் செதுஸம்ரைரூபகஇ மமிஸம்ரை ஜமம்ப தலாளதம்தமிலம் சசெலாறம்கடம்டகளம்; 

வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO5: செஙம்கவீரை;ண தமிருபுரட, கணம்ட அடஇ தமிஸம்ரை ஏக தலாளதம்தமிலம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.

Semester-III  Course Code: 19BMTA35,    Course Title: Allied Practical-III            Credits: 4
            Hours: 4

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: கமிடதக - பலாடமம் அறமிதலம்.
LO2: தளலாஙம்கு - பலாடமம் அறமிதலம்.
LO3: சதலாமம்கமிட - பலாடமம் அறமிதலம்               
LO4: தகதரைமிகமிடதக - பலாடமம் அறமிதலம்
LO5: நகுதமிரைமிதமிரைகமிட - பலாடமம் அறமிதலம் 

அலகு:
அலகு-1 கமிடதக - பலாடமம்
அலகு-2 தளலாஙம்கு - பலாடமம்
அலகு-3 சதலாமம்கமிட பலாடமம்;
அலகு-4 தகதரைமிகமிடதக - பலாடஙம்களம்
அலகு-5 நகுதமிரைமிதமிரைகமிட – பலாடஙம்களம்

பயனம்:
CO1: மமிருதஙம்கதம்தமிலம் வமிரைலம்களம் அரமய கமிடதக - பலாடமம் பயனம்படகமிறது
CO2: தளலாஙம்கு - பலாடமம் கலாh;ரல நமிh;பதுகம்கு பயனம்படகமிறது.
CO3: சதலாமம்கமிட பலாடமம்  நமம் சதலாமம் நசெலா;தம்து வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO4: தகதரைமிகமிடதக  ஆரைமம்ப பலாடதம்துடனம்; நசெலா;தம்து வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO5: நகுதமிரைமிதமிரைகமிட  துhp த கலாலமலாக வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.



B.F.A II YEAR – IV SEMESTER

Semester-IV  Course Code: 19ITAC41,    Course Title: language-I: Course-4    Credits: 3
   Hours : 3

இரைணம்டலாமம் ஆணம்ட – நலானம்கலாமம் பருவமம்
Part-I Language- தமமிழம்
ITAC41  -   செஙம்க இலகம்கமியமுமம் சசெமம்சமலாழமி வரைலலாறுமம்

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:

உலகசெம்  சசெமம்  சமலாழமியமினம்  வரைலலாறம்ரறகம்  கூறுதலம்.  தமமிழம்செம்  சசெமம்சமலாழமியமினம்  தனமிசெம்  செமிறபம்புகம்கரளயுமம்
சசெமம்சமலாழமி  இலகம்கமியஙம்கரளயுமம்  வமிவரைமிதம்தலம் –  செஙம்க  இலகம்கமியஙம்களமினம்  தனமிதம்  தனம்ரமகரள  வரைலலாறம்றுடனம்
வமிளகம்குதலம்.

UNITS

UNIT-1 அகஇலகம்கமியஙம்களம்
1. குறுநம்சதலாரக -  125, 129, 177, 302, 397 (சநயம்தலம்)
2. நறம்றமிரண -  206, 217, 304, 334, 382 (குறமிஞம்செமி)
3. ஐஙம்குறுநூறு - 17, 18, 71, 75, 96, (மருதமம்)
4. அகநலானூறு - 147, 303, 370 (பலாரல)
5. கலமிதம்சதலாரக - 104, 105 (முலம்ரல)

UNIT-2 புறஇலகம்கமியஙம்களம்
புறநலானூறு - சபணம்பலாறம்புலவரைம்களம்

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

UNIT-3 பதம்துபம்பலாடம்ட
1. சநடசநலம்வலாரட

UNIT-4 செஙம்க இலகம்கமிய வரைலலாறு
1. சதலாலம்கலாபம்பமியமம் -  செஙம்ககலாலமம் -  முறம்செஙம்கஙம்களம் -  பலாடம்டமம்சதலாரகயுமம் -

சதலாகுபம்புமுரற - தனமிதம்தனம்ரமகளம்.
UNIT-5 பயனம்பலாடம்டதம்தமமிழுமம் சசெமம்சமலாழமி வரைலலாறுமம்

சமலாழமிவமிளகம்கமம்-  சமலாழமிகம்குடமம்பஙம்களம் -  உலகசெம்சசெமம்சமலாழமிகளம் -
இநம்தமியசெம்சசெமம்சமலாழமிகளம் -  சசெமம்சமலாழமிதம்தகுதமிகளம் -  வரரையரறகளம் -
வலாழுமம்சசெமம்சமலாழமிதம்தமமிழம் -  தமமிழமினம்சதலானம்ரம -  தமமிழமினம்செமிறபம்புகம்களம் -
தமமிழம்செம்சசெமம்சமலாழமிநூலம்களம் -  தமமிழம்சசெமம்சமலாழமிஅறமிநம்நதறம்பு -
பரைமிதமிமலாறம்கரலஞரைம்முதலம்தறம்கலாலஅறமிஞரைம்களம்வரரை (அறமிஞரைம்களம் -  அரமபம்புகளம் -
நமிறுவனஙம்களம் -  இயகம்கஙம்களம்சதலாடரைம்முயறம்செமிகளம் -  அறபம்நபரைலாடம்டஙம்களம் -
உலதம்தமமிழம்செம்சசெமம்சமலாழமிமலாநலாட, நகலாரவ-2010)

பலாடநூலம் :
1. செ.நவ.சுபம்பமிரைமணமியனம் – செஙம்கஇலகம்கமியமம், மணமிவலாசெகரைம்பதமிபம்பகமம்.

பலாரைம்ரவநூலம்களம் :
1. மு.வரைதரைலாசெனம் - தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, செலாகமிதம்தமியஅகலாசதமமிசவளமியவீட 1998.
2. பூவணம்ணனம் - தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, கழகசவளமியவீடசசெனம்ரன.
3. தமமிழணம்ணலம் – புதமியநநலாகம்கமிலம்தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, மவீனலாடம்செமிபுதம்தகநமிரலயமம், மதுரரை - 1998.
4. செமி.பலாலசுபம்பமிரைமணமியனம் - தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, பலாரைமிநமிரலயமம், சசெனம்ரன - 1987
5. எமம்.ஆரைம்.அரடகம்கலசெலாமமி - தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறு, கழகசவளமியவீட, சசெனம்ரன - 1994.
6. மது.செ.வமிமலலானநம்தமம் -  தமமிழம்இலகம்கமியவரைலலாறம்றுகம்களஞம்செமியமம், 1987.
7. கணம்ணனம்ப.ஆ. – புறபம்பலாடலம்களமிலம்சபணம்பலாறம்புலவரைம்களம், பரைதனம்பதமிபம்பகமம். 1/47, நநடசெனம்செலாரல, 

பரழயபலம்லலாவரைமம், சசெனம்ரன - 117



Semester-IV  Course Code: 19IENC42,    Course Title: language-II: Course-4    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

UNITS

UNIT-1 O’ Henry “The Gift of The Magi”
Ken Liu “The Paper Menagerie”
Grammar Synonyms and Antonyms

UNIT-2 Flora Annie Steel “Valiant Vicky”
Oscar Wilde “Happy Prince”
Grammar Words often confused 

UNIT-3 R. K. Narayan “The Martyr’s Corner”
Mahasweta Devi “Draupati” 
Grammar Paragraph-Writing   

UNIT-4 Leo Tolstoy “How much Land Does a Man Need?”
Somerset Maugham “The Verger”
Grammar Letter-Writing

UNIT-5 Langston Hughes “On the Road”
Premchand             “BakthiMarg”
Grammar  Precis-Writing

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

Supplementary Reading:

1. Srinivasa Iyengar, K.R.  Indian Writingin English. Sterling Publ., 1996.
2. Swan, Michael. Practical English Usage: Oxford University Press, 2016.
3. Palmer, Frank Robert. Grammar: (by) Frank Palmer. Penguin Books, 1975.
4. Browns, Julie, ed., Ethnicity and the American Short Story. Garland, 1997.
5. Patea, Viorica, ed., Short Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective. Rodopi,  

2012.

Semester-IV  Course Code: 19BMTC43,    Course Title: History of Music-II       Credits: 5
   Hours : 3



கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: தலாளதம்தமினம் 10 உயமிh;நமிரலகரள அறமிநம்தமிருதம்தலம்
LO2: ஸம்வரைஙம்களமினம் தமமிழம் சபயலா;கரள சதலாp யபடதம்தலம்
LO3: சதலாலம்கலாபம்பமியதம்தமிலம் கலாணுமம் இரசெகம்குறமிபம்புகளம் குறமிதம்து வமிளகம்குதலம்
LO4: மமிருதஙம்க வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கரக வரைலலாறம்ரற சதலாp நம்தமிருதம்தலம் 
LO5: தவமிலம்வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கரக வரைலலாறு அறமிநம்தமிருதம்தலம்

அலகு:
அலகு-1 தலாள தசெபம்பமிரைலாணஙம்களம் (பதம்து உயமிரை;நமிரலகளம்)
அலகு-2 ஸம்வரைஙம்களமினம் தமமிழம்பம் சபயரை; - வமிளகம்கமம்
அலகு-3 கவீழம்கணம்ட வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு

i. புதுகம்நகலாடம்ரட மலாமுனம்டியலாபமிளம்ரள
ii. புதுகம்நகலாடம்ரட சதஷமிணலாமூரை;தம்தமிபமிளம்ரள

அலகு-4 சதலாலம்கலாபம்பமியதம்தமிலம் கலாணபம்படமம் இரசெகம்குறமிபம்புகளம்
அலகு-5 கவீழம்கணம்ட வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு

i. தமிரு வலாழபுதம்தூரை; பசுபதமி பமிளம்ரள
ii. மரலகம்நகலாடம்ரட பஞம்செலாமமி பமிளம்ரள

பயனம்:
CO1: தலாளதம்தமினம் உயமிh;நமிரலகளம் சதலாp நம்து அது மலாறலாமலம் இரசெகம்க முடிகமிறது
CO2: ஸம்வரைஙம்களமினம் தமமிழம் சபயரரை அறமிநம்து இதனம் சபயலா;கம்கலாரைணஙம்களம் உணரைமுடிகமிறது.
CO3: சதலாலம்கலாபம்பமிய இரசெகம்குறமிபம்புகளம் மூலமம் இரசெகம்கரலஞலா;களமினம் பஙம்களமிபம்பு, தமிறனம் முதலலானவறம்ரற 

சதலாp நம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது
CO4:  பணம்ரடய மமிருதஙம்க வமிதம்வலானம்களம் வரைலலாறு அறமிநம்து அவலா;களமினம் இரசெபம்பு முரறகரள  ரகயலாள 

முயறம்செமி சசெயம்ய முடிகமிறது.
CO5: பழஙம்கலால தவமிலம் வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கரக முரற மறம்றுமம் இரசெபம்பு முரறரய அறமிநம்து அதமிலம் உளம்ள 

நலம்ல கருதம்துகரள பமினம்பறம்ற வழமிகமிரடகம்கமிறது.

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) – வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்
5. South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. P. Sambamoothy.

Semester-IV  Course Code: 19BMTC44,    Course Title: Practical-IV           Credits: 5
   Hours : 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆதமிதலாளமம் - ஃ;பம்ரைணம்ஸம்அறமிதலம்.
LO2: தமிஸம்ரை ஏகம நமலாரைலா அறமிதலம்.
LO3: கணம்டசெலாபு - நமலாரைலா அறமிதலம்.
LO4: மமிஸம்ரைசெலாபு, கணம்டதமிருபுரட – நமலாரைலாகம்களம் அறமிதலம்.
LO5: மமிருதஙம்கமம் - சுருதமி நசெரைம்கம்குமம் முரற அறமிதலம்.

அலகு:
அலகு-1 ஆதமிதலாளமம் - ஃ;பம்ரைணம்ஸம்
அலகு-2 தமிஸம்ரை ஏகமம் - நமலாரைலா
அலகு-3 கணம்டசெலாபு – நமலாரைலா
அலகு-4 மமிஸம்ரைசெலாபு, கணம்டதமிருபுரட – நமலாரைலாகம்களம்
அலகு-5 மமிருதஙம்கமம் - சுருதமி நசெரைம்கம்குமம் முரற

பயனம்:



CO1: ஃ;பம்ரைணம்ஸம் துரைமித கலாலமலாக வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: தமிஸம்ரை ஏகமம் நமலாரைலா அரமபம்பு சதரைமிநம்துசகலாணம்ட வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO3: கணம்டசெலாபு நமலாரைலா அரமபம்பு சதரைமிநம்துசகலாணம்ட வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO4: மமிஸம்ரைசெலாபு, கணம்டதமிருபுரட – நமலாரைலாகம்களம் அரமபம்பு சதரைமிநம்துசகலாணம்ட மமிருதஙம்கமம் வலாசெமிகம்க 

பயனம்படகமிறது.
CO5: மமிருதஙம்கமம் சுருதமி நசெரைம்கம்குமம் முரற அநம்தநம்த சுருதமிகம்கு ஏறம்றலாலம் நபலாலம் நசெரைம்கம்க  பயனம்படகமிறது.

Semester-IV  Course Code: 19BMTA45,    Course Title: Allied Practical-IV         Credits: 4
     Hours : 4

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆதமி தலாளமம் - நமலாரைலா அறமிதலம்
LO2:  தலா, கமிட அறமிதலம்
LO3:  தலா, கமிடதக அறமிதலம்
LO4:  தலாகமிட கமிடதக அறமிதலம்
LO5:  தகதமின அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 ஆதமி தலாளமம் - நமலாரைலா
அலகு-2 தலா, கமிட – பலாடமம்
அலகு-3 தலா, கமிடதக பலாடமம்
அலகு-4 தலாகமிட கமிடதக பலாடமம்
அலகு-5 தகதமின பலாடமம்

பயனம்:
CO1: ஆதமி தலாளமம் நமலாரைலா மமிருதஙம்கதமிலம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: ஆ தலா, கமிட பலாடமம்  வமிரைலம்களம் படிய பயனம்படகமிறது.
CO3: தலா, கமிடதக பலாடமம் தமிஸம்ரை பலாடமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது. 
CO4: தலா, கமிடதகம் செதுஸம்ரை பலாடமலாக வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது. 
CO5: தகதமின பலாடமம் செரைம்வ லகு வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது. 

B.F.A III YEAR – V SEMESTER

Semester-V  Course Code: 19BMTC51,    Course Title: Theory of Music-III      Credits: 4
   HOURS : 

5 கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: மமிருதஙம்கமம் மறம்றுமம் தவமிலமிலம் சுருதமிநசெரைம்கம்க சதரைமிநம்தமிருதம்தலம்
LO2: தமமிழமிரசெ இயகம்கதம்தமிலம் முகம்கமியதம்துவதம்ரத சதரைமியபம்படதம்துதலம்
LO3: நதசெலாகமி தலாளஙம்களம் குறமிதம்து வமிளகம்குதலம்
LO4: உருபம்படிகளமிலம் கலாணுமம் முதம்தமிரரைகளம் குறமிதம்து வமிளகம்குதலம்
LO5: தலாளமுழகம்குகருவமிகளம் தலாள கருவமிகளம் குறமிதம்து வமிளகம்குதலம்

அலகு:
அலகு-1 மமிருதஙம்கமம் மறம்றுமம் தவமிலம் வலாதம்தமிய அரமபம்பு – சுரைதமி நசெரைம்கம்குமம் முரற.
அலகு-2 தமமிழமிரசெ இயகம்கமம்
அலகு-3 நதசெலாதமி, மதம்யலாதமி – செலாபு தலாளமம் - வமிளகம்கமம்.
அலகு-4 உருபம்படிகளமிலம் கலாணபம்படமம் முதம்தமிரரைகளம்.
அலகு-5 தலாள முழகம்கு கருவமிகளுமம் தலாளகம் கருவமிகளுமம்

பயனம்:
CO1: இரசெகம்கருவமிகரள செரைமியலாக சுருதமிநசெரைம்கம்க முடிகமிறது
CO2: தமமிழமிரசெயமினம் இயகம்கதம்தமினம் பயனம்பலாடம்ரட அறமியமுடிகமிறது



CO3: நதசெலாதமி, மதம்யலாதமி தலாளஙம்கரள புரைமிநம்துசகலாணம்ட பயனம்படதம்தமுடிகமிறது
CO4: உருபம்படிகளமினம் முதம்தமிரரைகளம் மூலமம் உருபம்படிகரள எழுதமியவரைம் யலாரைம் என அறமியமுடிகமிறது.
CO5: முழகம்குகருவமிகளம், தலாளஙம்களம் பறம்றமி சதளமிவலாக அறமிநம்து சகலாளம்ள முடிகமிறது

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) – வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்
5. South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. P. Sambamoothy.
6. தலாள முழகம்கமியலம் - வவீ.ப.க. சுநம்தரைமம்

Semester-V  Course Code: 19BMTC52    Course Title: Practical-V    Credits: 4
   Hours : 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆதமி தலாளமம் செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் அறமிதலம்;.
LO2: ரூபக தலாளமம் செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் அறமிதலம்;.
LO3: ஆதமி ரூபகமம் தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம் அறமிதலம்;.
LO4: கணம்டசெலாபு; தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம் அறமிதலம்;.
LO5: மமிஸம்ரைசெலாபு தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம் அறமிதலம்;.

அலகு:
அலகு-1 ஆதமி தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம்
அலகு-2 ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம்
அலகு-3 ஆதமி தலாளமம், ரூபகமம் - தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம்
அலகு-4 கணம்டசெலாபு – தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம்
அலகு-5 மமிஸம்ரைசெலாபு – தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம்

பயனம்: 
CO1: செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் (ஆதமி) வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் (ரூபகமம்) வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO3: சசெலாறம்கடம்டகளம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க (ஆதமி ரூபகமம்) பயனம்படகமிறது.
CO4: கணம்டசெலாபு தலாளதம்தமிலம் சசெலாறம்கடம்டகளம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO5: மமிஸம்ரைசெலாபு – தனமி ஆவரைம்தம்தன சசெலாறம்கடம்டகளம்; வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது

Semester-V  Course Code: 19BMTC53    Course Title: Allied Practical-V    Credits: 4
   Hours :  4

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆதமி தலாளமம் - சசெலாறம்கடம்டகளம் அறமிதலம்
LO2: ரூபகமம் - நமலாரைலா அறமிதலம் 
LO3: கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் அறமிதலம்
LO4: கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் 2;  சசெலாறம்கடம்டகளம் அறமிதலம் 
LO5: கணம்ட செலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் 3 அறமிதல

அலகு:
அலகு-1 ஆதமி தலாளமம் - சசெலாறம்கடம்டகளம்
அலகு-2 ரூபகமம் - நமலாரைலா
அலகு-3 கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் - 1
அலகு-4 கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் - 2
அலகு-5 கணம்ட செலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் - 3



பயனம்:
CO1: ஆதமி தலாள சசெலாறம்கடம்டகளம் லயபமிடிபம்பமிறம்கலாக வலாசெமிகம்க  பயனம்படகமிறது
CO2: ரூபக தலாள நமலாரைலா தனமி ஆவரைம்தம்தன  முடிவமிலம் வலாசெமிகம்க  பயனம்படகமிறது
CO3: கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் - 1 மூனம்று கலாலமம் வலாசெமிகம்க  பயனம்படகமிறது
CO4: கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் - 2 மூனம்று கலாலமம் வலாசெமிகம்க  பயனம்படகமிறது
CO5: கணம்டசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் - 3 மூனம்று கலாலமம் வலாசெமிகம்க  பயனம்படகமிறது

Semester-V  Course Code: 19BMTE54    Course Title: Elective Theory-I               Credits: 3
        Hours :3 

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: கமிரைலாமமிய இரசெரயபம்பறம்றமி அறமிநம்துசகலாளம்ளலம்
LO2: செமுதலாயதம்தமிலம் கமிரைலாமமிய இரசெயமினம் பஙம்களமிபம்ரப பயமினம்றலம்
LO3: கமிரைலாமமிய இரசெயமினம் ஒழுஙம்குகரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்
LO4: கமிரைலாமமிய இரசெயமிலம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரசெகம்கருவமிகரளபம்பறம்றமி பயமிறம்றுவமிதம்தலம் 
LO5: கமிரைலாமமிய இரசெயமிலம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இரைலாகஙம்கரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்

அலகு:
அலகு-1 தமமிழக நலாடம்டபம்புற இரசெ மறம்றுமம் நலாடம்டபம்புற கரலகளம் பறம்றமிய சபலாதுவலான வமிளகம்கமம்.
அலகு-2 மகம்களமினம் செமுதலாய வலாழம்வமிலம் நலாடம்டபம்புற இரசெயமினம் பஙம்கு – மனமகமிழம்செம்செமி சபலாழுதுநபலாகம்கு

கரலகளமிலம் நலாடம்டபம்புறகம்கரலகளம்
அலகு-3 நலாடம்டபம்புறகம் கரலவடிவஙம்களம் -  கரைகமம்,  கலாவடி,  சபலாயம்கம்கலாலம்குதமிரரை,  கணமியலானம் கூதம்து,

நதலாறம்பலாரவகம் கூதம்து,  சதருகம்கூதம்து,  பகலம் நவஷமம்,  நதவரைலாடம்டமம்,  ஒயமிலலாடம்டமம்,
வமிலம்லுபம்பலாடம்ட, குமம்மமி, நகலாலலாடம்டமம்.

அலகு-4 நலாடடபம்புறகம்கரலகளமிலம் இரசெகம்கருவமிகளம் -  நலாகஸம்வரைமம்,  தவமிலம்,  பமம்ரப,  உருமமி,  வமிலம்லு,
கமிடகமிடம்டி, ஆகமியவறம்றமினம் அரமபம்புமம் வலாசெமிகம்கபம்படமம் முரறயுமம்.

அலகு-5 நலாடம்டபம்புற இரசெயமிலுமம்,  கரலகளமிலுமம் பயனம்படதம்தபம்படமம் ரைலாகஙம்களம் -  சமடம்டகம்களம் -
கமிளமிகம்கணம்ணமி, செமிநம்து, சநலாணம்டிசெம்செமி;நம்து, சதமம்மலாஙம்கு.

பயனம்:
CO1: கமிரைலாமமிய இரசெரய பயமினம்றலம்
CO2: கமிரைலாமமிய கரலகரளயுமம் கமிரைலாமமிய இரசெரயயுமம் பயமினம்றலம்
CO3: கமிரைலாமமி வரககரள பயமினம்றலம்
CO4: செமுதலாயதம்தமிலம் கமிரைலாமமிய கரலகளமினம் பயனம்பலாடகரள பயமினம்றலம்
CO5: கமிரைலாமமிய இரசெகம்கருவமிகரள பயமினம்றலம்

பலாரைம்ரவ நூலம்
 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.
 4.R.V. Krishnan, Sangeetha Saram, Kalaivani pub, Palladam, 1984

Semester-V  Course Code: 19BMTE55    Course Title: Elective Practical-I    Credits: 3
   Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்: நலாடம்டியதம்தமிறம்கு வலாசெமிபம்பது பறம்றமி அறமிதலம்.

பரைதநலாடம்டியதம்தமிறம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற



பயனம்: நலாடம்டியதம்தமிறம்கு வலாசெமிகம்க பயனளமிகம்கமிறது.

B.F.A III YEAR – VI SEMESTER

Semester-VI  Course Code: 19BMTC61    Course Title: History of Music-III    Credits: 4
   Hours : 5

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: இநம்தமிய நலாடம்டிலம் நமது இரசெகம்குரைமிய மதமிபம்புமம் அதனம் இடஙம்களுமம், உலக இரசெயமிலம் இதறம்குரைமிய மதமிபம்பு 

பறம்றமி அறமிதலம்.
LO2: கரைம்நலாடகஃ ஹைமிநம்துஸம்தலானமி இரசெகளமிலம் நதலாறம்கருவமிகளம் ஒறம்றுரம ஃ நவறம்றுரம பறம்றமி அறமிதலம்.
LO3: பலாக வத நமள நலாடகமம் பறம்றமி அறமிதலம்.
LO4: குமம்பநகலாமம் அழகநமம்பமியலா பமிளம்ரளஇ ரமலலாடம்டூரைம் செலாமமி அயம்யரைஇ;குமம்பநகலாணமம் 

தஙம்கநவலம்பமிளம்ரளஇயலாழம்பம்பலாணமம் தடம்செமிணலாமூரைம்தம்தமிபமிளம்ரள வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி அறமிதலம்.
LO5: முதம்துதம்தலாணம்டவரைஇ;மலாரைமிமுதம்தலாபம்பமிளம்ரளஇஅருணலாசெம்செல கவமிரைலாயரை மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி 

அறமிதலம்.

அலகு:
அலகு-1 இநம்தமிய நலாடம்டிலம் நமது இரசெகம்குரைமிய மதமிபம்புமம் அதனம் இடஙம்களுமம், உலக இரசெயமிலம் 

இதறம்குரைமிய மதமிபம்பு
அலகு-2 கரைம்நலாடகஃ ஹைமிநம்துஸம்தலானமி இரசெகளமிலம் நதலாறம்கருவமிகளம் ஒறம்றுரம ஃ நவறம்றுரம.
அலகு-3 பலாக வத நமள நலாடகமம்.
அலகு-4 கவீழம்கணம்ட வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு

I. குமம்பநகலாமம் அழகநமம்பமியலா பமிளம்ரள
II. ரமலலாடம்டூரைம் செலாமமி அயம்யரைம்
III. குமம்பநகலாணமம் தஙம்கநவலம்பமிளம்ரள
IV. யலாழம்பம்பலாணமம் தடம்செமிணலாமூரைம்தம்தமிபமிளம்ரள

அலகு-5 தமமிழமிரசெ மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு
i. முதம்துதம்தலாணம்டவரைம்

ii. மலாரைமிமுதம்தலாபம் பமிளம்ரள
iii. அருணலாசெம்செல கவமிரைலாயரைம்

பயனம்:
CO1: இநம்தமிய நலாடம்டிலம் நமது இரசெகம்குரைமிய மதமிபம்புமம் அதனம் இடஙம்களுமம், உலக இரசெயமிலம் இதறம்குரைமிய மதமிபம்பு 

பறம்றமி; அறமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது.
CO2: கரைம்நலாடகஃ ஹைமிநம்துஸம்தலானமி இரசெகளமிலம் நதலாறம்கருவமிகளம் ஒறம்றுரம ஃ நவறம்றுரம பறம்றமி அறமிநம்து சகலாளம்ள

பயனம்படகமிறது.
CO3: பலாக வத நமள நலாடகமம் பறம்றமி அறமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது.;.
CO4: குமம்பநகலாமம் அழகநமம்பமியலா பமிளம்ரளஇ ரமலலாடம்டூரைம் செலாமமி அயம்யரைஇ;குமம்பநகலாணமம் 

தஙம்கநவலம்பமிளம்ரளஇயலாழம்பம்பலாணமம் தடம்செமிணலாமூரைம்தம்தமிபமிளம்ரள வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி அறமிநம்து 
சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது.

CO5: முதம்துதம்தலாணம்டவரைஇ;மலாரைமிமுதம்தலாபம் பமிளம்ரளஇஅருணலாசெம்செல கவமிரைலாயரை மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி 
அறமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது.

தமமிழமிரசெ மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி அறமிய பயனம்படகமிறது.

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) – வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்
5. South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. P. Sambamoothy.
6. தலாள முழகம்கமியலம் - வவீ.ப.க. சுநம்தரைமம்



Semester-VI  Course Code: 19BMTC62    Course Title: Practical-VI      Credits: 4
   Hours : 10 

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:

LO1: ஐநம்து தலாளஙம்களுகம்கு நகலாரைம்ரவகளம் அறமிதலம்
LO2: செதுஸம்ரை தமிருபுரட அரைகலாத எடபம்பு அறமிதலம்
LO3: ரூபக தலாளமம் 2 மலாதம்தமிரரை நகலாரைம்ரவகளம் அறமிதலம்
LO4: மமிஸம்ரைசெலாபு 4 மலாதம்தமிரரை தளம்ளமி; அறமிதலம் 
LO5: செதுஸம்ரை துருவமம், தமிஸம்ரை மடம்டியமம்,செதுஸம்ரை ரூபகமம், மமிஸம்ரை சஜமம்ரப தமிஸம்ரை தமிருபுரட ஆகமிய 

தலாளஙம்களுகம்கு தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்குமம் முரறகளம்  தளம்ளமி; அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 ஐநம்து தலாளஙம்களுகம்கு நகலாரைம்ரவகளம்
அலகு-2 செதுஸம்ரை ஜலாதமி தமிருபுரடதலாளதம்தமிலம் செமதம்தமிலமிருநம்து 2,4 மலாதம்தமிரரை தளம்ளமி-நகலாரைம்ரவகளம்.
அலகு-3 ரூபக தலாளமம் செமதம்தமிலமிருநம்து 2, மலாதம்தமிரரை தளம்ளவீ, நகலாரைம்ரவகளம்.
அலகு-4 மமிஸம்ரைசெலாபு செமதம்தமிலமிருநம்து 4 மலாதம்தமிரரை தளம்ளமி – நகலாரைம்ரவகளம்
அலகு-5 செதுஸம்ரை ஜலாதமி துருவதலாளமம், தமிஸம்ரைஜலாதமி மடம்டிய தலாளமம்,

i. செதுஸம்ரை ஜலாதமி ரூபகதலாளமம், மமிஸம்ரை ஜலாதமி ஜமம்ப தலாளமம்,
ii. தமிஸம்ரை ஜலாதமி தமிருபுரட தலாளமம் - ஆகமிய தலாளஙம்களுகம்கு
iii. தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்குமம் முரறகளம்

பயனம்:
CO1: ஐநம்து தலாளஙம்களுகம்கு நகலாரைம்ரவகளம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: செதுஸம்ரை ஜலாதமி தமிருபுரடதலாளதம்தமிலம் செமதம்தமிலம் எடதம்து 2 மலாதம்தமிரரை, 4 மலாதம்தமிரரை தளம்ளமி

நகலாரைம்ரவகளம் வலாசெமிபம்பதறம்கு பயனம்படகமிறது
CO3: ரூபக தலாளதம்தமிலம் இடமம் தளம்ளவீ (2 மலாதம்தமிரரை) வலாசெமிபம்பதறம்கு பயனம்படகமிறது.
CO4: மமிஸம்ரைசெலாபு தலாளதம்தமிலம் செமதம்தமிலம் - நகலாரைம்ரவ எடதம்து 4 மலாதம்தமிரரை தளம்ளவீ வலாசெமிபம்பதறம்கு 

பயனம்படகமிறது.
CO5: செதுஸம்ரை துருவமம், தமிஸம்ரை மடம்டியமம், செதுஸம்ரை ரூபகமம், மமிஸம்ரை சஜமம்ரப தமிஸம்ரை தமிருபுரட ஆகமிய 

தலாளஙம்களுகம்கு தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது

Semester-VI  Course Code: 19BMTA63    Course Title: Allied Practical-VI    Credits: 4
   Hours : 4 

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: மமிஸம்ரைசெலாபு ஆரைமம்ப பலாடமம் அறமிதலம்.
LO2: மமிஸம்ரைசெலாபு பலாடமம் -2 அறமிதலம்.
LO3: செஙம்கவீரைம்ண செலாபு ஆரைமம்ப பலாடமம் அறமிதலம்.
LO4: செஙம்கவீரைம்ண செலாபு பலாடமம் - 2 அறமிதல
LO5: கணம்டசெலாபு – நமலாரைலா ஆரைமம்ப பலாடமம் அறமிதலம்.

அலகு:
அலகு-1 மமிஸம்ரைசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் 1
அலகு-2 மமிஸம்ரைசெலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் 2
அலகு-3 செஙம்கவீரைம்ண செலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் 1
அலகு-4 செஙம்கவீரைம்ண செலாபு – ஆரைமம்ப பலாடமம் 2
அலகு-5 கணம்டசெலாபு

பயனம்:
CO1: மமிஸம்ரைசெலாபு பலாடமம் 1 தலாள பமிடிபம்பமிறம்கு வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO2: மமிஸம்ரைசெலாபு பலாடமம் -2 மூனம்று கலாலமம் சசெலாலம்லமி வலாசெமிபதறம்கு பயனம்படகமிறது
CO3: செஙம்கவீரைம்ண பலாடமம் -1 மூனம்று கலாலமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது



CO4: செஙம்கவீரைம்ண பலாடமம் -2 மூனம்று கலாலமம் சசெலாலம்லமி வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO5: கணம்ட செலாபு நமலாரைலா வலாசெமிகம்க சபரைமிதுமம் பயனம்படகமிறது

Semester-VI  Course Code: 19BMTE64    Course Title: Elective Theory-II    Credits: 3
   Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்: 
LO1: பலம்நவறு நலாடம்டிய நலாடகஙம்கரளபம்பறம்றமி அறமிநம்துசகலாளம்ளலம்
LO2: நலாடம்டிய நலாடகஙம்கரளபம்பறம்றமி மதமிபம்பவீட சசெயம்வதறம்கு பயமிறம்றூவமிதம்தலம்
LO3: பலம்நவறு இரசெநலாடகஙம்களமினம் இயலம்கரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்
LO4: இரசெ நலாடகஙம்களமினம் பலம்நவறு கதலாபதம்தமிரைஙம்கரளபம் புரைமியரவதம்தலம்
LO5: இரசெ நலாடகஙம்களமினம் பயனம்படதம்தபம்படமம் இலகம்கமிய நயதம்ரதபம் பறம்றமியுமம் 

இரைலாகஙம்கரளபம்பறம்றமியுமம் பயமிறம்றுவமிதம்தலம்

அலகு:
அலகு-1 நதலாறம்றமம்
அலகு-2 வடிவஙம்களம்
அலகு-3 கரத மலாநம்தரைம்களம்
அலகு-4 ரைலாகமுமம் தலாளமுமம்
அலகு-5 இலகம்கமிய நயஙம்களம் மறம்றுமம் ரைலாகஙம்களம்: கவீழம்கணம்டவறம்றமிலம் ஏநதனுமம் ஒரு இரசெநலாடகதம்தமிறம்கு

1. இரைலாம நலாடகமம்
2. நநம்தனலாரைம் செரைமிதம்தமிரைமம்
3. அழகரைம் குறவஞம்செமி 
4. சநபௌகலா செரைமிதம்தமிரைமம்
5. பமிரைகலலாதபகம்தமி வமிஜயமம்

பலாரைம்ரவ நூலம்
1. தஞம்ரசெ வளரைம்தம்த பரைதகம்கரல – னுசெ.எஸம்;.எனம்.ஸம்ரைவீரைலாம நதசெமிகனம்
2. இநம்தமிய நலாடம்டியததமினம் தமிரைலாவமிட மரைபு – கலாரைம்தம்தமிகலா கநணசெனம்
3. அருஙம்கரல ஆடறம்கரல – சுபலாஷமினமி பதம்மநலாபனம்
4. தமமிழரைம் நடன வரைலலாறு – னுசெ.நசெ. இரைகுரைலாமனம்
5. வலாகம்நகயகம்கலாரைரைம்களமினம் செரைமிதம்தமிரைமம் - P. செலாமம்பமூரைம்தம்தமி
6. Indian Classical Dance – Kapilla Vatsyayan
7. புரைதகம் கரலகம் நகலாடம்பலாட பதம்மலா னுசெ. சுபம்ரைமணமியமம் 
8. தமமிழரைம் இரசெ – ஏ.எனம். சபருமலாளம்
9. தமமிழம் நலாடம்டிய மரைபமிலம் பரைத நலாடம்டியமம் - Dr. பலா. இரைலாசெலா.
10. தமமிழக நலாடம்டபம்புறகம் கரலகளம் - ஏ.எனம். சபருமலாளம்

Semester-VI  Course Code: 19BMTE65    Course Title: Elective Practical-II    Credits: 3
   Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்: பஜரனகம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரறரய பறம்றமி அறமிதலம்.

பஜரனகம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற

பயனம்: பஜரனகம்கு பலவமிதமலான செரைம்வலகு சசெலாறம்களம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது

B.F.A IV YEAR – VII SEMESTER

Semester-VII  Course Code: 19BMTC71    Course Title: Theory of Music-IV    Credits: 4



   HOURS : 5 
கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: பலம்லவமி அரமபம்புமம் மூனம்று கலாலமம் வலாசெமிகம்குமம் முரற அறமிதலம்.
LO2: கவீதமம், ஜதமிஸம்வரைமம், ஸம்வரைஜதமி, வரைம்ணமம் பறம்றமி அறமிதலம்.
LO3: நலாடம்டிய நலாடகமுமம் அதனம் இலகம்கணமம் பறம்றமி அறமிதலம்
LO4: தம்ரைநயலாதசெ லடம்செணமம் பறம்றமி அறமிதலம்
LO5: கரலதம்துரறகம்கு மனம்னரைம் கலாலமம் சதலாடம்ட இனம்று வரரை அரைசெமினம் பஙம்கு பறம்றமி அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 பலம்லவமி அரமபம்புமம் மூனம்று கலாலமம் வலாசெமிகம்குமம் முரறகளுமம்.
அலகு-2 கவீதமம், ஜதமிஸம்வரைமம், ஸம்வரைஜதமி, வரைம்ணமம் - பறம்றமிய வமிளகம்கமம்.
அலகு-3 நலாடம்டிய நலாடகமுமம் அதனம் இலகம்கணஙம்களுமம்.
அலகு-4 தம்ரைநயலாதசெ லடம்செணஙம்களம் (13 வரக இலகம்கணஙம்களம்)
அலகு-5 கரலதம்துரறகம்கு மனம்னரைம் கலாலமம் சதலாடம்ட இனம்று வரரை அரைசெமினம் பஙம்கு

பயனம்:
CO1: பலம்லவமி மூனம்று கலாலமம்;. வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO2: கவீதமம், ஜதமிஸம்வரைமம், ஸம்வரைஜதமி, வரைம்ணமம் பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது
CO3: நலாடம்டிய நலாடகமுமம் அதனம் இலகம்கணமம் பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது
CO4: தம்ரைநயலாதசெ லடம்செணமம் பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது
CO5: கரலதம்துரறகம்கு மனம்னரைம் கலாலமம் சதலாடம்ட இனம்று வரரை அரைசெமினம் பஙம்கு பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள 

பயனம்படகமிறது
நலாடம்டிய நலாடகமம் மறம்றுமம் அதனம் இலகம்கணமம் அறமிய பயனம்படகமிறது.

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்
1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) – வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்
5. South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. P. Sambamoothy.
6. தலாள முழகம்கமியலம் - வவீ.ப.க. சுநம்தரைமம்

Semester-VII  Course Code: 19BMTC72    Course Title: Practical-VII    Credits: 6
   Hours : 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: கணம்டஜலாதமி தமிருபுரடதலாளமம்  தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் அறமிதலம்
LO2: செதுஸம்ரை அட தனமி; அறமிதலம்
LO3: செஙம்கவீரைம்ணஜலாதமி ஏக தனமி; அறமிதல
LO4: ஆதமி தலாளதம்தமிலம் தமிஸம்ரைமம், கணம்டமம், மமிஸம்ரைமம் நரட அறமிதலம்
LO5: ஆதமி தலாளதம்தமிலம் தமிஸம்ரைமம், கணம்டமம், மமிஸம்ரைமம் நரட அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 கணம்டஜலாதமி தமிருபுரடதலாளமம் - தனமி ஆவரைம்தம்தனமம்
அலகு-2 செதுஸம்ரை ஜலாதமி அட தலாளமம் - தனமி ஆவரைம்தம்தனமம்
அலகு-3 செஙம்கவீரைம்ணஜலாதமி ஏக தலாளமம் - தனமி ஆவரைம்தம்தனமம்
அலகு-4 ஆதமி தலாளதம்தமிலம் தமிஸம்ரை, கணம்டமம், மமிஸம்ரைம நரட நகலாரைம்ரவகளம்
அலகு-5 தமிஸம்ரைமம், கணம்டமம், மமிஸம்ரைமம் மறம்றுமம் செஙம்கவீரைம்ண குரறபம்புகளம்

பயனம்:
CO1: கணம்ட தமிருபுரடயமிலம் கறம்பரனயலாக தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO2: செதுஸம்ரை அட தலாளதம்தமிலம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO3: செஙம்கவீரைம்ண ஏக தலாளதம்தமிலம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO4: ஆதமி தலாளதம்தமிலம் தமிஸம்ரைமம், கணம்டமம், மமிஸம்ரைமம் நரட நகலாரைம்ரவகளம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது 
CO5: தமிஸம்ரைமம், கணம்டமம், மமிஸம்ரைமம் மறம்றுமம் செஙம்கவீரைம்ண குரறபம்புகளம் பலாட முரற சதரைமிநம்து சகலாளம்ளவமம்  



பயனம்படகமிறது.

Semester-VII  Course Code: 19BMTA73    Course Title: Allied Practical-VII    Credits: 4
   Hours : 4

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்: ஆதமி தலாளமம், ரூபக தலாளமம், செமிறமிய நகலாரைம்ரவ, அரமபம்பு பறம்றமி; 
                                    அறமிதலம்;

LO1: மமிஸம்ரை செலாபு நமலாரைலா அறமிதலம்
LO2: கணம்ட ஜலாதமி தமிருபுரடதலாளமம் - நமலாரைலா அறமிதலம்
LO3: ஆதமி தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் -1 அறமிதலம்
LO4: ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம்-1 அறமிதலம்
LO5: ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் -2 அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 மமிஸம்ரை செலாபு நமலாரைலா
அலகு-2 கணம்ட ஜலாதமி தமிருபுரடதலாளமம் - நமலாரைலா
அலகு-3 ஆதமி தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் -1
அலகு-4 ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் -1
அலகு-5 ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் -2

பயனம்:
CO1: மமிஸம்ரை செலாபு நமலாரைலா அறமிநம்துகம்சகலாணம்ட வலாசெமிகம்கபம் பயனம்படகமிறது.
CO2: கணம்ட ஜலாதமி தமிருபுரடதலாளமம் - நமலாரைலா – கணம்ட தமிருபுரட நமலாரைலா வலாசெமிகம்கபம் பயனம்படகமிறது.
CO3: ஆதமி தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம்-1 அறமிநம்து வலாசெமிகம்கபம் பயனம்படகமிறது
CO4: ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம்-1 வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO5: ரூபக தலாளமம் - செமிறமிய நகலாரைம்ரவகள-2;; அறமிநம்து வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது

Semester-VII  Course Code: 19BMTE74    Course Title: Elective Theory-III         Credits: 3
    Hours : 3

பழநம்தமமிழரைம் இரசெ
கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: தமமிழம் இலகம்கமியஙம்களமிலம் இரசெபம்பறம்றமி கறம்பமிதம்தலம்
LO2: மலாணவரைம்களுகம்கு பணம்முரறகளமிலம் இரைலாகஙம்கரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்
LO3: இரசெகம்கருவமிகரளபம்பறம்றமி பயமிறம்றுவமிதம்தலம்
LO4: செமிலபம்பதமிகலாரைமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரைபு வழமி இரசெகம்குறமிபம்புகரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம் 
LO5: சவவம்நவறு பகம்தமி இலகம்கமியஙம்களமிலம் இரசெபம்பறம்றமி பயமிறம்றுவமிதம்தலம்

அலகு:
அலகு-1 பணம்ரடய தமமிழம் இலகம்கமியஙம்களமிலம் இரசெ – சதலாலம்கலாபம்பமியமம், பதம்துபம்பலாடம்ட, 

எடம்டதம்சதலாரக. 
அலகு-2 பணம்ரடய தமமிழமிரசெயமிலம் இரைலாக முரறகளம் - சுரைஙம்களமினம்
அலகு-3 இரசெகம்கருவமிகளம் - நரைமம்பு மறம்றுமம் நதலாறம் கருவமிகளம்
அலகு-4 செமிலபம்பதமிகலாரைமம், பஞம்செ மரைபு இவறம்றமிலம் கலாணபம்படமம் இரசெசெம் சசெயம்தமிகளம்
அலகு-5 பகம்தமி இலகம்கமியஙம்களமிலம் இரசெ – நதவலாரைமம், தமிவம்யபம்பமிரைபநம்தமம், சபரைமியபுரைலாணமம்.

பயனம்:
CO1: தமமிழம் இலகம்கமியஙம்களமிலம் இரசெபம்பறம்றமி பயமினம்றலம்
CO2: பணம்முரறகளமிலம் இரைலாகஙம்கரள பயமினம்றலம்
CO3: இரசெகம்கருவமிகரளபம்பறம்றமி பயமினம்றலம்
CO4: செமிலபம்பதமிகலாரைமம் மறம்றுமம் பஞம்செமரைபு வழமி இரசெகம்குறமிபம்புகரள பயமினம்றலம்
CO5: சவவம்நவறு பகம்தமி இலகம்கமியஙம்களமிலம் இரசெபம்பறம்றமி பயமினம்றலம்



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

by M.B Vedavalli, The Karnatic Music book center, Chennai, 2007.
2. P TChelladurai, The splendor of south Indian music, Vaigarai pub, Dindugal,2010.
3. B.M Sundaram, Palai Azhi : Lakshanas of Raga – Scales: Chennai Fine Arts pub, Chennai, 

2009.
4. R.V. Krishnan, Sangeetha

Semester-VII  Course Code: 19BMTE75    Course Title: Elective Practical-III    Credits: 3
   Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்: பலாடம்டகம்கு வலாசெமிதம்தலம் பறம்றமி அறமிதலம்

பலாடம்டகம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற

பயனம்: பலாடம்டகம்கு மமிருதஙம்கமம் வலாசெமிகம்க சபரைமிதுமம் பயனம்படகமிறது.

B.F.A IV YEAR – VIII SEMESTER

Semester-VIII  Course Code: 19BMTC81    Course Title: History of Music-IV    Credits: 4
   Hours : 5

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: தமம்புரைலா பறம்றமி அறமிதலம்.
LO2: இரசெ பவீடஙம்களம் - தஞம்செலாவூரைம், ரமசூரைம், தமிருவலாஙம்கூரைம் பறம்றமி அறமிதலம்.
LO3: நதவலாரை மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி அறமிதலம்.
LO4: பலாலகம்கலாட மணமி அயம்யரைம்இ பழனமி சுபம்பரைமணமியபம்பமிளம்ரள இவலஙம்ரகமலானம் செணம்முகசுநம்தரைமம் பமிளம்ரள இ 

சபருமம்பளம்ளமம் சவஙம்கநடசெபம் பமிளம்ரள வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி அறமிதலம்.

அலகு:
அலகு-1 “தமம்புரைலா” இரசெகம்கருவமி – வமிளகம்கமம்
அலகு-2 இரசெ பவீடஙம்களம் - தஞம்செலாவூரைம், ரமசூரைம், தமிருவலாஙம்கூரைம்
அலகு-3 அலகு 3: நதவலாரை மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு

i. தமிருஞலான செமம்பநம்தரைம்
ii. தமிருநலாவகம்கரைசெரைம்
iii. சுநம்தரைரைம்

அலகு-4 கவீழம்கணம்ட வமிதம்வலானம்களமினம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு 
i. பலாலகம்கலாட மணமி அயம்யரைம்

ii. பழனமி சுபம்பரைமணமியபம்பமிளம்ரள
iii. வலஙம்ரகமலானம் செணம்முகசுநம்தரைமம் பமிளம்ரள
iv. சபருமம்பளம்ளமம் சவஙம்கநடசெபம் பமிளம்ரள

பயனம்:
CO1: தமம்புரைலா பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது.
CO2: இரசெ பவீடஙம்களம் பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது
CO3: நதவலாரை மூவரைம் வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள பயனம்படகமிறது
CO4: பலாலகம்கலாட மணமி அயம்யரைம்இ பழனமி சுபம்பரைமணமியபம்பமிளம்ரளஇவலஙம்ரகமலானம் செணம்முகசுநம்தரைமம் 

பமிளம்ரளஇசபருமம்பளம்ளமம் சவஙம்கநடசெபம் பமிளம்ரள வலாழம்கம்ரக வரைலலாறு பறம்றமி சதரைமிநம்து சகலாளம்ள 
பயனம்படகமிறது

பலாரைம்ரவ நூலம்களம்



1. சதனம்னக இரசெயமியலம் - P.வ. சசெலம்லதுரரை
2. இரசெகம்கருவூலமம் - னுசெ.யு. பகம்கமிரைமிசெலாமமி பலாரைதமி
3. History of South Indian Music – Prof. P. Sambamoorthy
4. தமமிழமிரசெ களஞம்செமியமம் (சதலாகுதமி 1, 2, 3) – வவீ.ப.க.சுநம்தரைமம்
5. South Indian Music (Vol. 1,2,3) – Prof. P. Sambamoothy.
6. தலாள முழகம்கமியலம் - வவீ.ப.க. சுநம்தரைமம்

Semester-VII  Course Code: 19BMTC82    Course Title: Practical-VIII       Credits: 6
   Hours : 10

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஆதமி தலாளமம் வரைம்ணதம்தமிறம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற அறமிதலம்.
LO2: அட தலாள வரைம்ணமம் அறமிதலம்
LO3: தமிலம்லலானலா அறமிதலம்
LO4: ரபரைவமி ஸம்வரை ஜதமி அறமிதலம்
LO5: பலம்லவமி அரமபம்பு அறமிதலம்

அலகு:
அலகு-1 ஆதமி தலாளமம் இரைணம்டகரள வரைம்ணதம்தமிறம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற 

அட தலாள வரைம்ணமம் அறமிதலம்
அலகு-2 அடதலாள வரைம்ணதம்தமிறம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற
அலகு-3 தமிலம்லலானலாவமிறம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற
அலகு-4 ரபரைவமி ஸம்வரை ஜதமிகம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற
அலகு-5 பலம்லவமி அரமபம்புமம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்குமம் முரற

பயனம்:
CO1: ஆதமி தலாளமம் வரைம்ணமம் நனம்கு அறமிவதனலாலம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: அடதலாளமம் வரைம்ணமம் நனம்கு பழகுவதனலாலம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது 
CO3: தமிலம்லலானலாவமிறம்கு வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO4: ஸம்வரை ஜதமிகம்கு வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO5: பலம்லவமி அரமபம்பு மூனம்று கலாலமம் - சதரைமிநம்துகம்சகலாணம்ட அரத வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.

Semester-VIII  Course Code: 19BMTA83    Course Title: Allied Practical-VIII    Credits: 4
   Hours : 4 

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: மமிஸம்ரைசெலாபு செமிறமிய நகலாரைம்ரவ அறமிதலம்.
LO2: மமிஸம்ரைசெலாபு செமிறமிய நகலாரைம்ரவ அறமிதலம்.
LO3: கணம்ட தமிரைமிபுரட செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் அறமிதலம்.
LO4: கணம்ட தமிரைமிபுரட செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் அறமிதலம்.
LO5: ஆதமி தலாளமம் தனமி; அறமிதலம்.

அலகு:
அலகு-1 மமிஸம்ரைசெலாபு செமிறமிய நகலாரைம்ரவ – 1
அலகு-2 மமிஸம்ரைசெலாபு செமிறமிய நகலாரைம்ரவ – 2
அலகு-3 கணம்டஜலாதமி தமிரைமிபுரட தலாளமம் செமிறமிய நகலாரைம்ரவ – 1
அலகு-4 கணம்டஜலாதமி தமிரைமிபுரட தலாளமம் செமிறமிய நகலாரைம்ரவ – 2
அலகு-5 ஆதமி தலாளமம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்குமம் முரற

பயனம்:
CO1: மமிஸம்ரைசெலாபு செமிறமிய நகலாரைம்ரவ – 1 வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO2: மமிஸம்ரைசெலாபு செமிறமிய நகலாரைம்ரவ – 2 அறமிவதனலாலம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது
CO3: கணம்ட தமிரைமிபுரட தலாளதம்தமிலம் செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.
CO4: கணம்ட தமிரைமிபுரட தலாளதம்தமிலம் செமிறமிய நகலாரைம்ரவகளம் -2 அறமிநம்து வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.



CO5: கசெம்சசெரைமியமிலம் ஆதமி தலாளமம் தனமி ஆவரைம்தம்தனமம் வலாசெமிகம்க பயனம்படகமிறது.

Semester-VIII  Course Code: 19BMTX84    Course Title: Accoustics    Credits: 5
   Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்:
LO1: ஒலமி உணம்டலாவதமினம் கலாரைணஙம்களமினம் வமிளகம்கஙம்கரள  பயமிறம்றுவமிதம்தலம்.
LO2: மலாணவரைம்களுகம்கு ஒலமி பரைவகமினம்ற வமிளகம்கஙம்கரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்.
LO3: மலாணவரைம்களுகம்கு இரசெயமினம் சவவம்நவறு ஒலமி அளவகரள  பறம்றமி பயமிறம்றுவமிதம்தலம்
LO4: மலாணவரைம்களுகம்கு இரசெகம்கருவமிகளமிலம் ஒலமி உணம்டலாகுமம் பணம்புகளம் பறம்றமிய வமிளஙம்கரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்.
LO5: இரசெ அரைஙம்கு அரமவமிடமம் பறம்றமிய வமிளஙம்கரள பயமிறம்றுவமிதம்தலம்.

அலகு:
அலகு-1  ஒலமி பரைவதலம் - ஒலமி உணம்டலாவதனம் கலாரைணமம் - பரைவமம் வமிதமம் - ஒலமி அரல வரககளம் - அரல 

நவீளமம், தமிரசெநவகமம், அதமிரைம்சவணம் - இவறம்றமிறம்குளம்ள சதலாடரைம்பு – மனமித சசெவமியமினம் 
அரமபம்புமம் சசெயலம்படமம் முரறயுமம்.

அலகு-2  அதமிரைம்வ வமிதமிகளம் - கமம்பமிகளமிலம் உணம்டலாகுமம் குறுகம்கதமிரைம்வமிறம்கலான வமிதமிகளம் - சுரைமலானமியமினம் - 
சுருதமிகளமினம் மதமிபம்ரபகம் கணகம்கமிடதலம் - பரைமிவலாரை சுருதமிகளம் - ஒதம்ததமிரைம்வ – 
வமிமம்மலம்களம் - அதனம் பயஙம்களம் - குழலாயமினளம் ஒலமியமினம் பணம்பு – ஒதம்ததமிரைம்வ 
நசெலாதரன மூலமம் கலாறம்றமிலம் ஒலமியமினம் தமிரசெநவகதம்ரதகம் கணகம்கமிடதலம் - சவபம்ப 
நமிரல அழுதம்தமம் ஆகமியவறம்றலாலம் ஒலமியமினம் தமிரசெநவகதம்தமிலம் ஏறம்படமம் மலாறுபலாட.

அலகு-3  இரசெ ஒலமி அளவநகலாலம் - ஒழுஙம்கு இரசெ – ஒருஙம்கு இரசெ - இரசெ இரட சவளமி நமஜரைம் 
ரமனரைம் சசெமம்நடலானம்களம் - இயறம்ரக அளவநகலாலம் - டயடம்டலானமிகம் அளவநகலாலம் - 
செமசுருதமி – அளவநகலாலம், நமிரைம்ணயமிகம்கபம்படம்ட சுருதமி – ஒபம்புரம சகலாணம்ட சுருதமி.

அலகு-4  இரசெகம்கருவமிகளம் - இரசெ ஒலமியமினம் பணம்புகளம் - கமம்பமிகம் கருவமிகளம் (தமம்புரைலா, வவீரண, 
வயலமினம்) – கலாறம்றுகம் கருவமிகளம் (புலம்லலாஙம்குழலம், நலாதஸம்வரைமம்) – நதலாறம்கருவமிகளம் 
(மமிருதஙம்கமம், தவமிலம்) இவறம்றமினம் அதமிரைம்வ வரக சசெயலம்பலாட முரற.

அலகு-5  இரசெ ஒலமி பகுபம்பலாயம்யு – ஆயம்வமிறம்கு உதவமம் சமனம்சபலாருடம்களம் - ஒலமி பரைபம்பு செலாதனஙம்களம் - 
வலாசனலாலமி, சதலாரலகம்கலாடம்செமி – ஒலமி வலாஙம்கமி அரமபம்பு - இரசெ ஒலமிபம்பதமிவ – 
குறுநம்தகட - இவறம்ரறபம் பறம்றமிய சபலாதுவலான வமிளகம்கஙம்களம்.

 இரசெ அரைஙம்குகளம் - எதமிசரைலாலமி – எதமிரைம் முழகம்கமம் - குறுகம்கவீடம்ட வமிரளவகளம் - நலம்ல இரசெ 
அரைஙம்கமினம் பணம்புகளம் - இரசெ அரைஙம்கு அரமபம்புதம் தகுதமிகளம் - குறமிபம்பமிடதம்தகம்க இரசெ
அரைஙம்குகளம்- கடம்டஙம்களம்

பயனம்:
CO1: ஒலமியமினம் அதமிரைம்வகரள பறம்றமி அறமிதலம்.
CO2: ஒலமியமினம் அளவகரள பறம்றமி அறமிதலம்.
CO3: சுருதமிகளமினம் அளவகளம் பறம்றமிய வமிளகம்கஙம்கரள பயமினம்றலம்.
CO4: இரசெ வலாதம்தமியஙம்கரள பறம்றமி அறமிதலம்.
CO5: இரசெ அரைஙம்கு அவறம்றமினம் அரமபம்புகரள பறம்றமி அறமிதலம்.

Reference Books 

1. Prof. R.K. Viswanathan, The Physics of Music, Annnamalai University Publication .
2. The Text Book of Sound, Khanna & Bedi Munshilal Publication, New Delhi.
3. Prof. C. Subramaniyan Iyer, Acoustics for Students.

Semester-VIII  Course Code: 19BMTE85    Course Title: Elective Practical-VIII     Credits: 3
       Hours : 3

கறம்றலம் நநலாகம்கமம்: வவீரணகம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற அறமிதலம்



இரசெகம்கருவமிகளுகம்கு வலாசெமிகம்குமம் முரற    

பயனம்:     

1. வவீரண

2. வயலமினம்

3. புலம்லலாஙம்குழலம்

பயனம்: இரசெகம் கருவமி கசெம்நசெரைமிகளமினம் வலாசெமிபம்பதறம்கு பயனம்படகமிறது.


