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Faculty of Fine Arts
Department of Music

TITLE OF ISAI CHELVAMANI  (2 Years Programme)
(Nagaswaram)

    Programme Code: FMUS63
Programme Structure 

(For students admitted from the academic year (2019-2020)
REGULATIONS AND SYLLABUS 

REGULATIONS

INTRODUCTION

Isai  Chelvamani Special Programme Shall be on seven disciplines viz., Vocal,

Veena, Violin, Flute, Mridangam, Nagaswaram and Tavil. The programme shall extend

over duration of two years.

OBJECTIVE

On  successful  completion  of  this  programme,  the  candidates  who  pass  out

successfully, will be able to render music concerts to a level of the least 70% compared

to an accomplished musician with rigorous practices and rendering regular concert over

two  years  since  passing  out,  the  candidate  shall  be  reaching  the  standard  of  an

accomplished musician with an ability to perform with ease all musical items including

complicated Ragam, Tanam, Pallavi-s.

ELIGIBILITY FOR ADMISSION

i) Those persons with a title of “Isai Kalaimani” of this University or 

equivalent thereto from  other Universities as accepted by the Syndicate 

‘or ‘ passed higher grade examination in music conducted by the 

Government of tamilnadu.
ii) Possession of a standard of at least 60% level compared to an 

accomplished Musician in rendering a Music Concert (except Ragam – 

Tanam – Pallavi) as adjudged by a committee who will conduct an 

entrance test for admission to the programme.
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iii) A minimum of 18 years of age, as on First July of that year of Admission. 

No upper limit of age is prescribed.

CONDUCT OF THE PROGRAMME

An intensive teaching of advanced versions of songs with high density including

Ragam,  Tanam  and   Pallavi  of  complicated  pattern  in  different  “NADAI’s”  with  be

followed in the programme curriculum.

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

EXAMINATION SCHEME

There will  be an examination at the end of each year of the programme. The

examination at the end of first year will be ‘Preliminary’ examination and the other the

‘Final’ Examination.

Candidates having at least 75% attendance shall only be permitted to take up the

examinations. However, it shall be open to the syndicate to grant exemption in genuine

cases when the attendance is short of 75% on the recommendations of the Head of the

Department. Those who are not permitted shall repeat the programme.

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

Course
Code

Course Title Exam Duration Exam marks

  11
  12
  13

Practical - I
Practical - II
Practical - III (Concert)

As required
As required
1 Hour

100
100
100

Total 300
  21
  22
  23

Practical - IV
Practical - V
Practical - VI (Concert)

As required
As required
1 Hour

100
100
100

Total 300
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In  both  examination  Practical  –  I  shall  be  rendering  the  compositions  and

Practical – II,  Manodharma Sangeetham comprising Raga Alapana, Tanam Redering

Niraval, KalpanAswara-s. In addition Pallavi rendering will be tested in Practical – II of

final examination.

CEITERIA FOR PASS & CLASSIFICATION

1) Candidates  obtaining  at  least  50%  in  each  examination  will  be  declared  as

passed.
2) Candidates obtaining an aggregate of 75% or obove in both years examination

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

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

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

(c)  above  respectively  will  be  applicable  only  to  those  who  complete  the

programme in more than two years. Those who complete the programme in more

than two years because of failure in First or Second years or both years, will be

declared as passed in second class only, irrespective of the aggregate marks,

subject to fulfilling pass stand as stipulated at sbu para (a) above.
6) Carry over system permitted.

முதலலாமம     ஆணமட    

Course Code:11  சசெயலமமுறற - I     
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கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அரஙமககிறசெகமகுரகிய இறசெ வடிவதமறதகம கறமறுகமசகலாளமளலம.

LO2:முகமககிய ரலாகதமதகிலம வரமணமம கறமறலம.

LO3:பலம நவறு ரலாகமம, தலாளதமதகிலறமநமத இறசெ வடிவஙமகறள அறகியசெம சசெயமதலம.

LO4:பலம சமலாழகிகம ககீரமதமதறனைகறளகம கறமறுகமசகலாளமளுதலம.

LO5:ரலாகமலாலகிறக மறமறுமம எளகிய பலாடலமகறள அறகியசெமசசெயமதலம.

அலகு  -1   வரமணமம - 2

       அ) பலாரலாநயலா - சுமனைகீசெரஞமசெனைகி - ஆதகி - தருமபுரமம அ.நகலாவகிநமதரலாஜனைம

        ஆ) வலசெகி - நவரலாகமலாலகிறக - ஆதகி - படமடணமம சுபமரமணகியயமயரம

அலகு -2    அட தலாள வரமணமம  - 1

    ஸரஸகிஜநலாப - கலாமமநபலாஜகி - கணமடஜலாதகி அட தலாளமம - வடிநவல பகிளமறள

அலகு-3  ககீரமதமதறனை - 10 

    அ) கணநலாதநனை - செலாரஙமகலா - ஆதகி - சபரகியசெலாமகி தூரனைம

    ஆ) மறவலாதகிரு சநஞமசெநம - ஆநமநதலாளகிகலா - ஆதகி - முதமதுதமதலாணமடவரம

    இ) ஆனைநமத நடமலாடவலாரம - பூரமவகிகலமயலாணகி - ரூபகமம - நகீலகணமடசெகிவனைம

    ஈ) மஹலாலகமமகி - செஙமகரலாபரணமம - மகிஸமரசெலாபு - பலாபநலாசெமம செகிவனைம

அலகு  -4

     அ) மரகத வலமலகீமம - கலாமமநபலாஜகி - ஆதகி - முதமதுசுவலாமகி தகீடமசெகிதரம

     ஆ) மலாமவ - செணமமுகபமபகிரகியலா - மகிஸமரசெலாபு - சுவலாதகிதமதகிருநலாளம

     இ) நகுநமலாமு – ஆநபரகி - ஆதகி - தகியலாகரலாஜரம

அலகு  -5

    அ) ரஞமசெனைகி - ரலாகமலாலகிறக - ஆதகி - தஞமசெலாவூரம செஙமகரயமயரம

    ஆ) நலாசனைலாரு வகிறளயலாடமட - நவரசெ கனைமனைட - ஆதகி - பலாபநலாசெமம செகிவனைம

    இ) நபலாசெமமநபலா - நரவதகி - ஆதகி - தயலானைநமத செரஸமவதகி

பயனைம  : 

CO1:கதகி மலாறமறதமதகினைலாலம ஏறமபடமம லய உறுதகிதம தனைமறமயகினைம பயறனைதம சதரகிநமது சகலாளமளலம.
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CO2:வரமணமம மூலமம ரலாகதமதகிலம கறமபறனை வளமம நமமமபடசெம சசெயமதலம.

CO3:பலமநவறு தலாளதமதகினைம நபலாகமறககம றகயலாளதம சதரகிநமது சகலாளமளுதலம.

CO4:வலாயமசமலாழகிபம பயகிறமசெகியகிலம தகிறறனை அதகிகரகிதமதலம.

CO5:பலமநவறு ரலாகதமறத ஒநர இறசெ வடிவதமதகிலம அறகிநமது சகலாளமளுதலம.

Course Code:12     சசெயலமமுறற - II  

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:ஆலய மரபகிறசெறய அறகியசெம சசெயமதலம. 

LO2:அரஙமககிறசெயகினைம முகமககிய இறசெ வடிவதமறதகம கறமறலம.

LO3:அரஙமககிறசெயகினைம பகிறமபகுதகிபம பலாடலம கறமறுகமசகலாளமளுதலம.

LO4:தகிருமுறற இறசெ வடிவஙமகறள அறகியசெம சசெயமதலம.

LO5:நுடமபமலானை தலாளஙமகளகிலம  இறசெ வறககறளகம கறமறலம. 

அலகு -1         மலமலலாரகி - 2

அலகு  -2       பலமலவகி – 2

அலகு  -3       தகிலமலலானைலா - தனைஸமரகீ - ஆதகி - சுவலாதகிதமதகிருநலாளம

அலகு  - 4    நதவலாரமம –2    அ) மநமதகிரமலாவது - நவநரலாஜம - ரூபகமம - தகிருஞலானைசெமமபநமதரம

                                             ஆ) மஙமறகயரமகரசெகி - சபபௌளகி - ஆதகி -   தகிருஞலானைசெமமபநமதரம

அலகு -5     தகிருபமபுகழம - 2

     அ) நலாதவகிநமது கலலாதகி நநமலா நம - சசெஞமசுருடமடி - ஆதகி - அருணககிரகிநலாதரம

     ஆ) கலாதகிநமலாதகி - செஙமகரலாபரணமம - செநமத தலாளமம - அருணககிரகிநலாதரம

பயனைம  :

CO1:உறமசெவ கலால இறசெ வறககறளகம றகயலாளதம சதரகிநமது சகலாளமளுதலம.

CO2:இறசெ வடிவஙமகளகிலமம சுர குறறபமபு முறறகளகிலமம புலறம சபறுதலம.

CO3:ஜனை ரஞமசெக இறசெ வடிவஙமகறள அறகிநமதுசகலாளமளலம.

CO4:ஆலய தகிரு நகிகழமவ இறசெ முறறயகிலம அனுபவமம ஏறமபடதமதுதலம.

CO5:லய நுடமபதமதகிலம வலமலறம சபறுதலம.

5



Course Code:13   சசெயலமமுறற - III   

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அரஙமககிறசெ நகிகழமவகமகுரகிய அனுபவதமறத அறகியசெம சசெயமதலம. 

            1.பலாரமறவயலாளரமகளம முனைம அரஙமககிறசெ நகிகழமதமதுதலம

பயனைம

CO1:இறசெதம தகுதகிறய நமமமபடதமதுவதறமகலாக கடமடறமகமகபமபடமடளமள இறசெ வடிவஙமகறளதம தகிறமமபடகம றகயலாளுதலம.

இரணமடலாமம     ஆணமட

   Course Code:21  சசெயலமமுறற - IV

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அரஙமககிறசெயகிலம றகயலாளுமம முகமககிய ககீரமதமதறனைகறளகம கறமறலம.

LO2:பலமநவறு தலாளஙமகளகிலம ககீரமதமதறனைகறளகம கறமறலம.

LO3:இரடமறடகமகறளகம ககீரமதமதறனைறய அறகியசெம சசெயமதலம.

LO4:அரஙமககிறசெயகிலம றகயலாளுமம முகமககிய ககீரமதமதறனைகறளகம கறமறலம.

LO5:வட இநமதகிய ரலாகதமதகிலம எளகிய பலாடறலகம கறமறலம.

அலகு-1   ககீரமதமதறனைகளம 9

    அ) ஸமரகீ கணபதகிநகி - சசெபௌரலாஷமடிரமம - ஆதகி - தகியலாகரலாஜரம

    ஆ) செகிவசெகிதமமபரநம - நலாகஸமவரலாளகி - ஆதகி - முதமதுதமதலாணமடவரம

அலகு-2

    அ) கறடகமகணம  நபகறட - மகிஸமரசெலாபு - ரலாமசெலாமகி செகிவனைம

    ஆ) வரநவனுமம - நலாகவலமலகி - கணமடசெலாபு - கு.செ.ககிருஷமணமூரமதமதகி

அலகு-3

    அ) நனைமனு பலாலகிமமப - நமலாகனைமம - ஆதகி - தகியலாகரலாஜரம

    ஆ) பகிரலாணவரலா - கலமயலாணகி - ஆதகி தகிஸமரகதகி - செகியலாமலாசெலாஸமதகிரகி

அலகு-4

    அ) செரவணபவகுஹநனை - மதமயமலாவதகி - ஆதகி  - பலாபநலாசெமம செகிவனைம

    ஆ) பமநரலாநசெவலாசரவருரலா - கமலாஸம - ஆதகி - றமசூரம வலாசுநதவலாசெமசெலாரகியலாரம
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அலகு-5

    அ) கருறண சதயமவநம - செகிநமது றபரவகி - ஆதகி - மதுறர டி..ஸமரகீனைகிவலாசெனைம

பயனைம  :  

CO1:அரஙமககிறசெ வடிவஙமகளகிலம அனுபவமம சபறுதலம.

CO2:தலாள மலாறமறஙமகளகிலம கலாணுமம கடமடறமபமறப அறகிநமதுசகலாளமளுதலம.

CO3:கலாலபமபகிரமலானைதமதகினைம முகமககியதமறததம சதரகிநமது சகலாளமளலம.

CO4:மநனைலாதரமம இறசெ முறறறய சபரகிய ககீரமதமதறனைகளம வலாயகிலலாக அறகிதலம.

CO5:வட இநமதகிய ரலாகதமறதகம றகயலாளுமம அனுபவமம சபறுதலம.

 Course Code:22   சசெயலமமுறற - V     

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:சபரகிய ககீரமதமதறனைகளம மனைணமம சசெயமயுமம வழகிமுறறறய அறகியசெமசசெயமதலம. 

LO2:ஆலய மரபகிறசெயகினைம பரகிமலானைஙமகறளகம கறமறலம.

LO3:அரஙமககிறசெயகினைம முகமககிய உருபமபடிகறள அறகிதலம.

LO4:தகிருமுறற இறசெறய கறமறலம.

LO5:செநமத அறமபமபு சகலாணமட பலாடலமகறள அறகியசெமசசெயமதலம.

அலகு - 1   பஞமசெ ரதமதகினை ககீரமதமதறனை - 1 

            துடகுகல - சகபௌறள - ஆதகி - தகியலாகரலாஜரம

அலகு – 2          மலமலலாரகி  - 2

அலகு - 3      அ) பலமலவகி - 2  ( பலமலவகியகிலம ரலாகமம, கறமபறனை சுரமம வலாசெகிகமகபம பயகிறமறுவகிதமதலம)

                          ஆ)  தகிலமலலானைலா  மகிஸமர செகிவரஞமசெனைகி - ஆதகி - மஹலாரலாஜபுரமம செநமதலானைமம

அலகு- 4  நதவலாரமம – 1   நவயுறு நதலாளகிபஙமகனைம - நவநரலாஸம - தகிஸமர தகிருபுறட -        

                                  தகிருஞலானைசெமமபநமதரம

அலகு- 5   தகிருபமபுகழம - 2 ,  கலாவடிசெமசெகிநமது 1

      அ) நகிறறமதகி முகசமனுமம - ஹமமசெலாநநமதகி - ஆதகி - அருணககிரகிநலாதரம

      ஆ) இயலகிறசெயகிலம - உநசெனைகி - செநமததலாளமம - அருணககிரகிநலாதரம

      இ) கலாவடிசெமசெகிநமது - 1 சசெனைமனைகிகமகுலநகரம-சசெஞமசுருடமடி-தகிஸமரகதகி-அணமணலாமறலசரடமடியலாரம     
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பயனைம :

CO1:மனைணமம சசெயமயுமம தகிறனைம ககிறடகமகபம சபறுதலம.

CO2:மரபகிறசெ வடிவஙமகளகிலம நதரமசெமசெகி அறடதலம.

CO3:மநனைலாதரமம, கலமபகித இறசெ வடிவஙமகளகிலம அனுபவமம சபறுதலம.

CO4:செமமபகிரதலாய இறசெ வடிவஙமகளகிலம புலறம சபறுதலம.

CO5:லய நுணுகமகஙமகளகிலம உறுதகிதம தனைமறம அறடதலம.

 Course Code:23   சசெயலமமுறற - VI    

 

கறமறலம நநலாகமகமம

LO1:அரஙமககிறசெகமகுரகிய கடமடறமபமபகிலம உரகிய அனுபவமம சபறசெம சசெயமதலம.

1.பலாரமறவயலாளரமகளம முனைம அரஙமககிறசெ நகிகழமதமதுதலம

CO1:பயனைம:

                     இறசெகம கலமவகியகிலம செகிறநமததலாக அறகியபமபடமம மநனைலாதரமம இறசெ வடிவஙம கறளகம றகயலாளமவதலாலம ககிறடகமகுமம
அனுபவஙமகறளயுமம,  அரஙமககிறசெ நகிகழமதமதுதலகிலம கலாணபமபடமம செவலாலமகறளயுமம தகிறமமபடகம றகயலாளுமம வழகி முறறகறள
அறகிநமதுசகலாளமளலம.
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