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Linguistics & 

ODL 

 

2 Dr.Swarnalatha R 

 

Professor of English, 

Department of 

Humanities and Social 

Sciences. 
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B.P.A, - Drama and Theatre Studies 

இபங்கலன றகழ்த்து கலன (ரடகம் ற்பொம் அங்ககலனப் தடிப்பு)  

                            Syllabus  - Non Semester  Pattern 
  

 
1. Programme’s mission and Objectives: Performing Arts integrates the 

culture and customs of various art forms across the globe. As a discipline, it 

connects the Arts, Humanities, Science and other disciplines for the interesting and 

effective learning. This course is intended for the enhancement of artistic skills and 

talent among students.  

தரடத்றட்டத்றன் நரக்கம் ற்பொம் குநறக்நகரள்கள்: றகழ்த்து கலனகள் 

உனதகங்கறலும் உள்ப தல்நபொ கலன டிங்கபறன் கனரச்சரம் ற்பொம் தக்க 

க்கங்கலப எபைங்கறலக்கறன்நண. இது கலன, ணறநம், அநறறல் ற்பொம் 

தறந துலநகலப சுரஸ்ரண ற்பொம் ததள்ப கற்நலுடன் இலக்கறநது. 

இந் தரடம் ரர்கபறலடந கலன றநன்கலபபெம் றநலலபெம் 

தரம்தரறத்லபெம் நம்தடுத்துற்கரக டிலக்கப்தட்டுள்பது.  

 

2. Relevance of the Programme with HEI’s Mission and Vision: The 

Mission of this programme is to curate and present exceptional arts experiences 

that inspire and provoke the student community and beyond to celebrate the 

intrinsic value of the creative process. The Vision of this program is to create an 

impact by introducing the heritage of Indian Culture through the Performing Arts 

and to highlight the importance of Arts in the field of Education which enhances 

the student community to learn, practice and become a professional Artist.  

நரக்கம் ற்பொம் றர்கரன பர்ச்சற : இப்தடிப்தறன் றரக, ரர்கபறன் 

ஆக்கபூர்ரண தசல்பலநல ஊக்கப்தடுத்துதும், கலன அததங்கலப 

ங்குதும் இன் நரக்கம் ஆகும். இந் றட்டத்றன் நரக்கரணது, இந்ற 

கனரச்சரத்றன் தரம்தரறத்ல றகழ்த்து கலனகள் பனம் அநறபகப்தடுத்துதும் 

அன் ற ரக்கத்ல உபைரக்குதும், கல்றத்துலநறல் கலனகபறன் 

பக்கறத்துத்ல டுத்துக்கரட்டுதுரகும், இப்தரடத்றட்டம் ரர் 

சபகத்ல எபை கலனஞரகவும் நம்தடுத்துகறநது.  
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3. Nature of prospective target group of Learners:  

(i) Bachelor of Performing Arts (Drama and Theatre Studies) is meant for 

students who have completed the Higher Secondary School or equivalent 3 years 

Diploma Course.   

(ii) This course also encourages the Avid art Lovers, Theatre Artists, Independent 

Artists, Traditional Artists, Film and Media Makers, Teachers, Music and Dance 

Performers to Join this Course provided with the minimum requirement for the 

Programme.  

இப்தடிப்தறலண ரதல்னரம் தடிக்கனரம் :  

(i)  இபங்கலன றகழ்த்து கலன (ரடகம் ற்பொம் அங்ககலன தடிப்புகள்) தடிப்தறல் 

நசர்ற்கு,  நல்றலனப் தள்பற தடிப்பு (+12) அல்னது அற்கு சரண 3 ஆண்டு 

தட்டப்தடிப்பு ஆகறற்நறல் என்நறலண படித்றபைக்க நண்டும்.  

(ii) இப்தடிப்தறலணக் கலன ஆர்னர்கள், ரடகக் கலனஞர்கள், சுரலண 

கலனஞர்கள்,  தரம்தரறக் கலனஞர்கள், தத்றரறக்லக, றலப்தடம் ற்பொம் ஊடகப் 

தறறல் தசனரற்பொம் தலடப்தரபறகள், தள்பற ற்பொம் கல்லூரற ஆசறரறர்கள், இலச 

ற்பொம் டண கலனஞர்கள் ஆகறநரர்  நசனரம்.  
 

4. Appropriateness of Programme to be conducted in ODL mode to 

acquire specific skills and competence:  Through the successful completion 

of this Programme, the students will be able to acquire the skills and techniques of 

Performing Arts that would provide employments in the field of Film, Media, 

Drama and Teaching, etc. This Programme also provides a room for the students 

in building up an entrepreneurship in the field of Arts and Entertainment to 

create self confidence, creativity and life growth. Their learning needs will be 

addressed by providing the printed copy of ‘Self Learning Materials (SLM)’ and 

Practical classes and Examination are being conducted at LSC’s. 

இப்தடிப்தறன் றரண தன்: இப்தடிப்தறலண படிக்கறன்ந  ரர்கள் 

றகழ்கலனத்துலந, றலப்தடத்துலந ற்பொம் ஊடகத்தரறல்துலந ஆகறற்நறல் 

நலனரய்ப்புகலபப் ததந படிபெம். நலும் ஆசறரறப் தற, ததரழுதுநதரக்கு 

ற்பொம் தரறல்  துலநறல் தறரற்பொநரபைக்கும்  இப்தடிப்பு ற்நரக 

அலகறன்நது.   

 

5. Instructional Design /தரடபலந டிலப்பு: 

The Curriculum and the Syllabus for Bachelor of Performing Arts in Drama and 

Theatre Studies Programme has been designed to provide in basic knowledge in 
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Drama and Theatre to those students who are not having opportunity to study in 

regular mode and for drop-out students from rural and urban areas of Tamil Nadu. 

The main Objective of this Programme is to enable the students to understand the 

basic knowledge of matter and energy and make them relevant to society. The course 

for the degree of Bachelor of Performing Arts in Drama and Theatre Studies shall 

consist of Four Years ( 4 – Non Semester) and the medium of instruction is English 

and Tamil.  

ாடகம் ற்றும் அங்கக்கலன தடிப்புகபில் இபங்கலன கலன தாடத்ிட்டம் 

க்காண முலநில் ார்களுக்கு ாடகம் ற்றும் அங்கக்கலன சார்ந்து புாில் 

உருாகும் முலநில் டிலக்கப்தட்டுள்பது. ான்கு ஆண்டு தடிப்புக் 

கானத்ிலணக் ககாண்டது. தடிக்கும் காி ஆங்கினம் ற்றும் ிழ் ஆகி இரு 

காிகபிலும் உள்பது. 

 

6. Programme Outcomes: 

The Quality of the Bachelor’s degree Programme in Drama and Theatre Studies is 

maintained by adopting the curriculum suggested by the UGC. As per UGC guidelines 

the core courses, elective courses, subject specific elective courses, practical courses 

are included in the Programme. The Curriculum of Bachelor Degree Programme in 

Performing Arts was approved by the Board of Studies held on 24th June, 2016.  

யுஜிசி குத்துள்ப கநிகபின்தடி தாடத்ிட்டம் உருாக்கப் தட்டுள்பது. இபங்கலன 

தட்டப்தடிப்தின் ம் தாாிக்கப்தடுகிநது. யுஜிசி ிகாட்டுலின்தடி, 24 ஜூன், 

2016 அன்று தாடத்ிட்டக் குழுின் மூனம் ான்கு ஆண்டு தடிப்புக்காண தாடத்ிட்டம் 

அங்கீகாிக்கப்தட்டுள்பது.  

 

After completion of the Bachelor of Performing arts in Drama and Theatre Studies 

Programme , the Learners will acquire, 

1. Knowledgeable of world-class performance theatre traditions, playwrights, acting 

theories, theater creations and Theatre techniques. 

2. They will learn the art techniques of  traditional arts of India, breathing exercises, 

dance, grammar of dance. 

3. Development of Tamil drama, contemporary status, folk performances, musical 

instruments of the Sangam period, stage construction in Silapathikaram, theater 

creations will be fully understood. 
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4. Also the curriculum is based on human welfare, education and employment. For 

self-employment, makeup training, voice training, dance, acting training, 

documentary film making, mask production, presentation, media usage are taught. 

They will also know how to teach and implement strategies. Drama and theater 

studies are instrumental in preserving traditional performing arts. 

5. Brings out self-activity and triples self-efficacy. 

6. Identify uniqueness and complement artistic experiences. 

7. Relieves mental and emotional stress. 

8. Those who are going to work as creators in Theatere,  film industry and media 

industry will have a chance to succeed in the art industry and related interviews. 

ாடகக் கலனப்தடிப்திலணப் தடித்து முடித்ர்கள் கதறும் தன்கள்  

1. உனக அபறல் றகழ்கலன சரர்ந் ரடக பு, ரடக ஆசறரறர், டிப்புக் 

நகரட்தரடுகள், ரடக உபைரக்கங்கள் ற்பொம் அங்கத் தரறல் தட்தங்கள் 

ஆகறற்நறலண அநறர்கபரக இபைப்தரர்கள்.  

2. இந்ற நசத்றன் தபு ற்பொம் தரம்தரறக் கலனகள், பச்சுப்தறற்சற, 

டணம், ரட்டி சரஸ்த்ற இனக்கம் ஆகற கலன தட்தங்கலபக் கற்பொக் 

தகரள்ரர்கள்.  

3. றழ் ரடகத்றன் பர்ச்சற, சகரன றலன, ரட்டுப்புந றகழ்கலனகள், சங்க 

கரன இலசக்கபைறகள், சறனப்தறகரத்றல் உள்ப அங்கக் கட்டுரணம், ரடக 

உபைரக்கங்கள் ஆகறற்நறலண பழுலரக அநறந்து தகரள்ரர்கள்.   

4. நலும் ணறணறன் னம் சரர்ந்தும், கல்ற ற்பொம் நலன ரய்ப்பு சரர்ந்தும் 

தரடத்றட்டம்  அலந்துள்பது. சு தரறல் தசய்ற்குரற லகறல்  

எப்தலண தறற்சற, குல்தறற்சற, டணம், டிப்பு தறற்சற, ஆப்தடம் 

உபைரக்குல், பகபடி ரரறப்பு, ரய்ப்தரட்டு, ஊடக தன்தரடு ண  தன 

தறற்சறகள் கற்பொத் ப்தடுகறநது. கற்பொத்பைதுடன்  தசல்தடுத்தும் 

உத்றகலபபெம் அநறந்து இபைப்தரர்கள்.  தரம்தரற றகழ்கலனகலபப் 

தரதுகரக்கும் கபைறரக ரடகம் ற்பொம் அங்கக்கலனப்  தடிப்பு அலகறநது.   

5. சு தசல் சக்றல தபறக் தகரண்டு பைதுடன், சு றநலண பம்டங்கு 

இட்டிப்தரக்கும்.  

6. ணறத்ன்லறலண அலடரபம் கரட்டி, கலன அததங்கலப பழுல 

ஆக்கும். 

7. உபறல் ற்பொம் ண அழுத்ங்கபறல் இபைந்து றடுறக்கும். 
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8. ரடகம், றலத்துலந ற்பொம் ஊடக துலநகபறல் தலடப்தரபறகபரகப்  

தறரற்நச் தசல்நரர்க்கு கலனத்துலநறலும், இது சரர்ந் நர்பகநர்றலும் 

தற்நற ரய்ப்தறலணத் பைம். 
 
 

Structure of the Programme 
 
 

S.No    Course 
Code 

Course Title Credits Marks Distribution 
 

Internal External Total 

First Year       

        

1 

BFTM 

11  

Tamil (Language) [or any 

one of the following: 

BFFR – 11 (French), 

BFHD – 11 (Hindi), 

BFKD – 11 (Kannada), 

BFML – 11 (Malayalam), 

BFTG – 11 (Telugu) & 

BFUR – 11 (Urdu) 6 25 75 100 

        

2 

  

English (Language) 6 25 75 100  BFEG 11  

        

3 

  

History of World Drama 

and Theatre   6 25 75 100 

   BDTS  

11  

        

4 

  

Traditional Indian Theatre 

Forms 6 25 75 100 

   BDTS 

12  

        

5 

 

BDTS13

P  

Trainings for  Actors 

preparation -  Practical 

8 25 75 100    

        

 

 

 

 

 

  Total-I-Year 32 125 375 500 

       

 

Second Year       

        

6 BFTM  Tamil (Language) [0r any 6 25 75 100 
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21 one of the following: 

BFFR – 21 (French), 

BFHD – 21 (Hindi), 

BFKD – 21 (Kannada), 

BFML – 21 (Malayalam), 

BFTG – 21 (Telugu) & 

BFUR – 21 (Urdu) 

        

7 

  

  English (Language) 6 25 75 100 

   BFEG 

21  

        

8 

   

6 25 75 100 

   BDTS 

21  Introduction of world 

famous play writers        

        

9 

  

Tamil Traditional  Folk 

Theatre,  Dance - Practical 8 25 75 100 

 BDTS 

22P  

        

10 

  

Environmental Studies 6 25 75 100       CCE  

        

  Total-II-Year 32 125 375 500 

       

  

  Third Year       

        

11 BDTS 31  

History and Development 

of Tamil Theatre 6 25 75 100 

        

12 

  Drama stage & 

Technologies 6 25 75 100 BDTS 32  

        

13 

  Masks Preparation 

Training -  Practical 6 25 75 100 BDTS 33P  

        

14 

  Mime Theatre Training  - 

Practical 8 25 75 100 BDTS 34P  

        

15 

  

Drama script Writing - 

Practical 

6 25 75 100 BDTS 35P   

        

  Total-III-Year 32 125 375 500 

       

Fourth Year       
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16 BDTS 41  

Introduction of Film and 

Television Media 6 25 75 100 

        

17 

  Actors adornment in 

Indian Performing Arts 6 25 75 100 BDTS 42  

        

18 

   

6 25 75 100   

Drama Makeup - Practical  BDTS 43P      

        

19 

   Play Production ( 

DRAMA) - Practical 8 25 75 100 BDTS 44P  

        

20 

  Video (or) Photo  

Documentation & Written 

Review ( DVD) 6 25 75 100 BDTS 45P  

        

  Total-IV-Year 32 125 375 500 

       

 Total- I,II,III,IV (Four Years)       128       500        1500     2000 

 
  Media of Instruction: Print material in SLM 
 
  Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation:  

Eligibility: 10 +2  

Fee: Rs.3500/- (per year) 

 

Policy of Programme delivery: The Academic Calendar for the Programme will be 

available for the learners to track down the chronological events/ happenings. The 

Counselling schedule will be uploaded in the TNOU website and the same will be 

intimated to the students through SMS. 

 
Evaluation System: Examination to Bachelor Degree Programme in Performing Arts is 

designed to maintain quality of standard. Theory and Practical examinations will be 
conducted by the University in the identified Examination Centres. For the Assignment 

students may be permitted to write with the help of books/materials for each Course, 

which will be evaluated by the Evaluators appointed by the University. 
 

 
Assignment: 1 assignment for 2 credits are to be prepared by the learners. E.g. If a Course 

is of Credit 6, then 3 number of Assignments are to be written by the learner to complete 

the continuous assessment of the course. Assignment carries 25 marks, consists of Short 

Answer Questions (150 words) and Long Answer Questions (350 words) for each Course. 

Section-A Three Short-Answer Questions [Each 5- Marks] 3 X 5 = 15 Marks 

Section-B One Long Answer Question[10-Marks] l X 10 = 10 Marks 
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 Total 25 Marks 
     
 

Theory Examination: Students shall normally be allowed to appear for theory 

examination by completing Practical and Assignment. The Term -End Examination shall 

Carry 75 marks and has Section: A and Section: B and will be of duration 3 hours. 
 

Section-A 
Five out of Eight  Short-Answer  Questions 
[Each 5- Marks] 5 X 5 = 25 Marks 

Section-B 
Five out of Eight  Short-Answer  Questions 
[Each 10- Marks] 5 X10 = 50 Marks 

 Total 75 Marks 

 

Passing Minimum: The Passing minimum is 40 percent in the Theory and Practical for 

successful completion of each Course. 

  
Classification of Successful Candidate: Candidates who pass all the Courses and who 

secure 60 per cent and above in the aggregate of marks will be placed in the First Class. 

Those securing 50 per cent and above but below 60 per cent in the aggregate will be 

placed in the Second Class.  
 

7. Requirement of Laboratory and Library Resources: The Programme will be offered 

through Tamil Nadu Open University. The LSC has the required infrastructural facilities to 

conduct the Counselling for the students who wish clear their doubts. The LSC and the 

University headquarters offers a practical centre for practicing Performing Arts.  
 

A well equipped Library is available in the University Head quarters with about 24,000 

books and lot of research journals. The Learners Support Centre through which the 

Degree Programme is to be offered is also equipped with a full-fledged library having 

books and journals related to Film and Theatre Studies. 

  
8. Cost estimate of the Programme and the provisions:  

 

S.No. Details Amount in Rs. 
   

1 Programme   development   and   launching   cost   14,16,500 

 (Expenditure)  
   

2  Programme Fee charged  for  4 years per  student (Income) 26,000 
   

3 Examination Fee charged for 4 years (Income) per student 2,900 
   

4 Examination expenses per student for 4 years per 5,200 

 student (Expenditure)  
   

 
9. Quality Assurance Mechanism: The Quality of the Bachelors Degree Programme in 
Performing Arts is maintained by adopting the curriculum suggested by the UGC. As per 
UGC guidelines the core courses, one elective course and eight practical courses are 
included in the Programme. The Curriculum of Bachelor Degree Programme in Performing 



12 

 

Arts was approved by the Board of Studies held on 24
th

 June, 2016. As a part of Quality 

assurance the curriculum for the Programme will be updated once in three years. 
Necessary steps will be taken to obtain feedback from the students and the Academic 
Counsellors who are part of the Programme for effective delivery of the Programme. 

 

 
Detailed Syllabus 

 

  COURSE DETAILS 

First Year / பனரரண்டு 

SEMESTER /  தபைம்  – I 

 

Part /  I 

Language    

Paper –I      Tamil / றழ்  *  

 

Part II 

Language    

Paper –I    English / ஆங்கறனம் * 

 

*  Part I  and Part II  -  TNOU Common Paper 

 

First Year 

தரடப் ததர் (  Course Title) :  History of World Drama and Theatre  /   

உனகபரற அங்கறல் னரபொ 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) :    BDTS 11  

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
It will help to know the origin, development, contemporary Theatre position of global 
Theatre. This way you get a wider theatrical experience. 

உனகபரற ரடகத்றன் நரற்நம், பர்ச்சற, சகரன ரடக றலனப்தரடு, 

ஆகறற்லந அநற உவும். இன் ற தந்துதட்ட எபை  ரடக அததம் கறலடக்கும்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
Through this a theatrical experience appears in the mind as sattvic abhinaya. A 
fascination with performing arts ensues. 

ற சரத்வீக அதறரக ணறல் எபை ரடக அததம் நரன்பொம். ரடகக் கலனறன் 

லது எர் ஈர்ப்தறலண ற்தடுத்தும். 
 

BLOCK / தரகுற – 1 

Unit     : 1   Greek  Theatre 

தறரறவு  : 1    கறநக்க ரடகம் 

ரடகத்நரற்நம், அங்க கட்டுரம், துன்தறல் ரடக பு, இன்தறல் 

ரடக பு 
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Unit     : 2   Roman Theatre 

தறரறவு  : 2    நரரணற ரடகம் 

ரடகத்நரற்நம், அங்க கட்டுரம், துன்தறல் ரடக பு, இன்தறல் 

ரடக பு 

BLOCK / தரகுற – 2 

Unit     : 3   Medieval Age Theatres 

தறரறவு  : 3    இலடக்கரன  ரடகங்கள் 

இலடக்கரன  ரடக பர்ச்சற, நரன அங்கம், கபைம் ண்டிறல் 

அங்கம். 
  

Unit     : 4  Renaissance Age Theatres 

தறரறவு  : 4  பொனர்ச்சற கரன ரடகங்கள் 

புற அங்கக் கட்டுரணம், பொனர்ச்சற ரடக ஆசறரறர்கள் பைலக,  

கரடிர தடல்னர ஆர்ட். 
 

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     : 5  Eighteenth Century Theatre 

தறரறவு  :  5   தறதணட்டரம் தற்நரண்டில்  ரடகம் 

புற ரடக ஆசறரறர்கள் பைலகபெம் சறநந் ரடக ததல்கள் 

உபைரகபம், அங்க துலநறல் புற பர்ச்சற. 

 
Unit     : 6  Nineteenth Century Theatre 

தறரறவு  : 6   தத்தரண்தரம்  தற்நரண்டில்  ரடகம் 

நரப்தர,  அதரறக்கர, தசபைணற ற்பொம் இசறர ஆகற ரடுகபறல்  

வீண புற ரடகப் தலடப்புகபறன் வு, ததர்ணரட்ர, தயன்நறக் 

இப்சன் , ஸ்டரணறஸ்னரவ்ஸ்கற, ததர்நடரல்ட் தறதக்ட் ஆகறநரரறன் வு  
 

BLOCK / தரகுற – 4 

 
Unit     : 7  Twentieth Century Theatre 

தறரறவு  : 7   இபைதரம் தற்நரண்டில்  ரடகம் 

குப ரடக அங்கு  (Theatre of Cruelty) அதத் ரடக அங்கு (Absard 

Theatre) குநறபட்டில் அங்கு (Theatre of Symbolic), பறல அங்கு 

(Poor Theatre ) றலக ரர்த் ரடக அங்கு  (Surrealistic plays), 

தபறப்தரட்டில் அங்கு (Theatre of Expressionistic) ரழ்றல் ரடக 

அங்கு (The Living Theatre) ஆகறற்நறன் நரற்பொரய்.  
References   and  Resources 

1. அங்க ஆட்டம், அஸ்நகரஷ் தபறபடு, றண்டிணம்,  

2. உனக ரடக அங்கு, தரனசுகுரர், அணரறகரதபறபடு,  இனங்லக 

3. Greek Theatre 
https://youtu.be/aSRLK7SogvE 

4. Roman Theatre 
https://youtu.be/wCyhdD7MgHM 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%9F_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://youtu.be/aSRLK7SogvE
https://youtu.be/wCyhdD7MgHM


14 

 

5. Medieval Age Theatre 
https://youtu.be/6VE8Y3KtIp8 

6. Renaissance Age Theatres 
https://youtu.be/QJJJ7UWDSuc 

7. 19th Century Theatre  
https://youtu.be/Z6Fb8nRz1Rk 

8. 20th Century Theatre  
https://youtu.be/_-wM4ehcqF0 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) : Traditional Indian Theatre Forms /   

                                                           இந்றரறன்  தரம்தரற ரடக டிங்கள் 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS 12 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
It will help to know the traditional theatre forms of Indian nation and carry them to 
the next generation. 

இந்ற நசத்றல் இபைக்கும் தரம்தரற ரடக டிங்கலப அநறற்கும் அடுத் 

லனபலநறணபைக்கு தகரண்டு தசல்னவும் உவும்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
By getting to know the Traditional forms of Theatre, they will highlight the specialty, 

Uniqueness and Performance Method of the Dramas. 

தரம்தரற ரடக டிங்கலப அநறந்து தகரள்றன் பனம் ரடகங்கபறன் சறநப்பு, 

ணறத்ன்ல, றகழ்த்து பலந ஆகறற்நறலண டுத்துலப்தரர்கள்.  

BLOCK / தரகுற - 1 

 
Unit     :   1  Traditional Performing Arts 

தறரறவு  :   1 தரம்தரற றகழ் கலனகள் 

  தன் இந்ற றகழ் கலனகள், ட இந்ற றகழ் கலனகள், 
Unit     :   2  Therukoothu – Tamil Nadu 

தறரறவு  :   2 தபைக்கூத்து – றழ்ரடு 

தபைக்கூத்து பர்ச்சற, றகழ்த்து பலந, இலச ற்பொம் தரடல் அலவு 

BLOCK / தரகுற - 2 

  
Unit     :   3  Bhagavata Mela – Tamil Nadu 

தறரறவு  :   3 தரகநபர – றழ்ரடு 

தரகநபர னரபொ, கல, பர்ச்சற, றகழ்த்து பலந, இலச ற்பொம் 

தரடல் அலவு.  
Unit     :   4  Yakshagana – Karnataka 

தறரறவு  :   4 ச்சகரணர – கர்ரடகம் 

ச்சகரணர னரபொ, கல, பர்ச்சற, றகழ்த்து பலந, இலச ற்பொம் தரடல் 

அலவு.  

BLOCK / தரகுற - 3 

 
Unit     :  5  Koodiyattam – Kerala 

https://youtu.be/6VE8Y3KtIp8
https://youtu.be/QJJJ7UWDSuc
https://youtu.be/Z6Fb8nRz1Rk
https://youtu.be/_-wM4ehcqF0
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தறரறவு  :   5 கூடிரட்டம் – நகபர 

கூடிரட்ட கல, பர்ச்சறறலன,  றகழ்த்து பலந, இலச ற்பொம் தரடல் 

அலவு. 
 

Unit     :  6   Bhavai – Gujarat 

தறரறவு  :   6 தரல – குஜரத் 

தரல றகழ்றன் னரபொ, கல, பர்ச்சற, றகழ்த்து பலந, இலச ற்பொம் 

தரடல் அலவு  

BLOCK / தரகுற - 4 

 
Unit     :  7   Ankiyanat – Assam 

தறரறவு  :   7 ஆங்கறரட் – அஸ்மரம் 

ஆங்கறரட்  ஆடலின் னரபொ, கல  பர்ச்சற, றகழ்த்து பலந, இலச 

ற்பொம் தரடல் அலவு. 
  

Unit    :   8  Nautanki – Uttar Pradesh 

தறரறவு  :   8 ட்டுரங்கற – உத்றப்தறநசம் 

ட்டுரங்கற ரடகத்றன் கல  பர்ச்சற, றகழ்த்து பலந, இலச ற்பொம் 

தரடல் அலவு.  
 
References and Resources 

1. Fork Theatre in India  
https://youtu.be/9jEcQwrLN58 

2. Theatre in India  
https://youtu.be/3sHKQZTtXjA 

3. Fork Theatre in India  
https://youtu.be/DtuYj9JeOxs 

4. Indian Theatre 
https://youtu.be/im8hc1hAftU 

5. Therukoothu 
https://youtu.be/Ax8yiiinSOY 

6. https://www.youtube.com/watch?v=9jEcQwrLN58 

7. தநறரள்லக நரக்கறல் தபைக்கூத்து, இரசு, அதறஸ்ரீ கலனக்கூடம், 

புதுச்நசரற. 

8. றகத்றல் தபைக்கூத்து, பலணர் அநறவும்தற, புதுச்நசரற தறப்தகம் 

புதுச்நசரற.  

 

தரடப் ததர் ( Course Title) : Trainings  for  Actors preparation / 

                                                     டிகர் உபைரக்கப் தறற்சறகள் – Practical 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS 13 P 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 

This training will help them develop their physical and mental personalities. You can 

grow as an instructor who teaches this training to others. 

ட்டுறன்நற தறந தர்கலம் இப்தறற்சறல ததபொரர்கபரறன் அர்கள் உடல் 

https://youtu.be/9jEcQwrLN58
https://youtu.be/3sHKQZTtXjA
https://youtu.be/DtuYj9JeOxs
https://youtu.be/im8hc1hAftU
https://youtu.be/Ax8yiiinSOY
https://www.youtube.com/watch?v=9jEcQwrLN58
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ற்பொம் ணம் சரர்ந் ஆலலகலப பர்த்றக் தகரள்ப உவும்.  இப்தறற்சறறலண 

ற்நர்கலக்கும் கற்பொத் பைம் ஆசரணரகவும் பனரம்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
Physical health and mental health will be enriched for those who take this acting training. Not 

only as an actor but also as an individual, it helps to develop the personality skills of style, 

appearance, action and movement. 

இந் டிப்புப்தறற்சறல டுத்துக் தகரண்டர்கலக்கு  உடல் னம், ண னம் பம் 

ததபொம்.  டிகணரக ட்டுறன்நற எபை ணற ணறணறணரக,  லட, நரற்நம், தசல், 

இக்கம் ஆகற ஆலலத்றநன்கலப  பர்த்றட உவும்.  

 

BLOCK / தரகுற – 1 

Unit     : 1 Physical Movements  

தறரறவு :   1  உடனலசவு றலனகள்  

  லன, லக, இடுப்பு, கரல், ஆகறற்நறன் அலசவு தட்தங்கள் 
Unit     : 2 Face Expression Exercise 

தறரறவு  : 2 பகப்தரலணப் தறற்சற 

கண், ரய்,, பக்கு,, உடு, கண்ம் ஆகறற்நறன் அலசவு தட்தங்கள் 

BLOCK / தரகுற - 2 

Unit     : 3  Stages of Hand & Leg Movements 

தறரறவு  : 3 லக கரல் அலசவு றலனகள்  

லக கரல் சுற்பொ அலசவு, லட, நகம், ரப அலசவு தட்தங்கள் 
Unit     : 4  Mind Relaxation Games 

தறரறவு  : 4 ண எபைங்கறலப்பு றலபரட்டுகள் 

ணம் எபைங்கறலப்புக்கரண தந்து றலபரட்டுக்கள், லம் 

றலபரட்டுக்கள், கர்வு றலபரட்டுக்கள். 

BLOCK / தரகுற – 3 

Unit     : 5  Acting  Movements 

தறரறவு  : 5 டிப்பு  றலனகள் 

இல்பு டிப்பு, பலநசரர் டிப்பு, வீணத்துரண டிப்பு பலநகள்    
Unit     : 6  Acting  for  Stage   

தறரறவு  : 6 நலட டிப்பு  

   நலட றலன, டிகணறன் தலவு, டிப்பு கர்வுகள், தபறநற்நம்.  

தனரக்கம் ததற்ந   கறல / சறபொகல / ரடகம் ஆகற பன்நறல் என்லந டுத்துக் 

தகரண்டு, அன் தசரல் லட ரநரல்,  உடல்தரற, குல் ற்பொம் பக தரம் 

தபறக்கரட்டி , உலட எப்தலணபெடன்  10  றறடம் ணற ணற ரடகரக  டித்துக் 

கரட்ட நண்டும்.  
                                References and Resources 

1. எபை டிகன் உபைரகறநரன், ஸ்டரணறஸ்னரவ்ஸ்கற, ஜரர்ஜறணர குரர், 

கண்ரசன் தறப்தகம், தசன்லண.  

2. உடல் குல் ணம் எபைங்கறலப்பு, தரகுப்தரசறரறர் நச ரரதஜம் 

பபைநகசன், றழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சரவூர்.  
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3. எபை கரதரத்றத்ல டிலத்ல், ஸ்டரணறஸ்னரவ்ஸ்கற, றறல் தஜறணர 

குரர், கண்ரசன் தறப்தகம், தசன்லண  

 
4. https://www.youtube.com/watch?v=fQvLu47p7Ew 
5. Theatre Acting  

https://youtu.be/5ZmNmS5diHc 
6. Theatre Acting  

https://youtu.be/IBsIHZRA2ho 
7. Acting Classes 

https://youtu.be/XRiWyyn1P4E 
8. Actor Warmup 

https://youtu.be/0E9-UHcwgVA 
9. Theatre Game  

https://youtu.be/pGE2PZPqkyU 
10. Body Movement  
       https://youtu.be/XPTdHDI2d6E 
11. Face Expression Exercise 

https://youtu.be/s91ZjY6a8eU 
 

SECOND YEAR 
 

தரடப் ததர் ( Course Title) Introduction of World Famous Play Writers /  

                  உனகபறனரண சறநப்பு றக்க ரடக ஆசறரறர்கள் அநறபகம்  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS 21 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
The work of global Theatre Writers and creators will help to know its specialty, impact of 

works, contemporary expression of copy. Modern analysis will also help. 

உனகபரற ரடகப் தலடப்தரபறகபறன் தலடப்புகள், அன் சறநப்பு, தலடப்புகபறன் 

ரக்கம், தறறறன் சகரன தபறப்தரடு ஆகறற்லந அநற உவும்.  வீணத் 

றணரய்வு தசய்வும் உவும்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
By knowing  the works of Global Dramatists, the influence of the works, the contemporary 

expression of the copy, the reader will develop the ability to write new works or inspire. 

உனகபரற ரடகப் தலடப்தரபறகபறன் தலடப்புகள், தலடப்புகபறன் ரக்கம், 

தறறறன் சகரன தபறப்தரடு ஆகறற்நறலண அநறறன் பனம் புற தலடப்புகலப 

ழுதும் ஆற்நலன தடிப்தர் பர்த்துக் தகரள்ரர்கள் அல்னது ணத்தூண்டலன 

ற்தடுத்தும்.  

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit     : 1  Ancient Greek and  Roman Dramatis 

தறரறவு   : 1 தண்லட கறநக்க ற்பொம் நரரணற ரடக ஆசறரறர்கள் 

தஸ்பீஸ், ஸ்கறனஸ் , நசரஃதரக்பறஸ், அரறஸ்நடரஃநதன்ஸ், தறபரடஸ், 

தடன்ஸ் 

https://www.youtube.com/watch?v=fQvLu47p7Ew
https://youtu.be/5ZmNmS5diHc
https://youtu.be/IBsIHZRA2ho
https://youtu.be/XRiWyyn1P4E
https://youtu.be/0E9-UHcwgVA
https://youtu.be/pGE2PZPqkyU
https://youtu.be/XPTdHDI2d6E
https://youtu.be/s91ZjY6a8eU
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Unit      : 2 Ancient Indian Dramatists 

தறரறவு    : 2 தண்லட இந்ற ரடக ஆசறரறர்கள் 

கரகற தரசன், தபூற, கரபறரசன், யர்ர்த்ணன்  

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     : 3  Medieval and Renaissance Dramatists 

தறரறவு    :3 இலடக்கரன ற்பொம் பொனர்ச்சற கரன ரடக ஆசறரறர்கள் 

கறநறஸ்நடரஃதர் ரர்நனர ,  நசக்மதறர் ,  ததன்ஜரன் ,  நரலிர் , 

நதத்நர கரல்ன் , தறரல கரர்தய்லி  
 

Unit     : 4 19th Century Dramatists 

தறரறவு  : 4 தத்தரன்தரம் தற்நரண்டு ரடக ஆசறரறர்கள் 

ததர்ணரட்ர, தயன்நறக் இப்சன் , ஸ்டரணறஸ்னரவ்ஸ்கற, ததர்நடரல்ட் 

தறதக்ட் 
 

BLOCK / தரகுற – 3 

  
Unit     : 5 20th and 21th Century Dramatists 

தறரறவு    : 5 20 ஆம் ற்பொம் 21ஆம்  தற்நரண்டு ரடக ஆசறரறர்கள் 

ஆந்நரன் ஆர்ரடு, குதரட்நடவ்ஸ்கற, ஆண்டன் தசக்கரவ், லன் 

அதணரய்ல், பேஜறன் லல், சலன் ஏ நகவ 
 

Unit    :  6  Indian Contemporary Dramatists 

தறரறவு   : 6 சகரன இந்ற ரடக ஆசறரறர்கள் 

.பத்துசரற, இந்றர தரர்த்சரற, றஜய் தடண்டுல்கர், தற .ற.கந்த் , 

கறரறஷ் கர்ணரட், சங்க தறள்லப, ர்வீர் தரற, நரகன் ரநகஷ், 

சுநந்றர்ர, யபீப் ன்வீர் 
 

References   and Resources 

1. அங்க ஆட்டம், அஸ்நகரஷ் தபறபடு, றண்டிணம்,  

2. உனக ரடக அங்கு, தரனசுகுரர், அணரறகரதபறபடு,  இனங்லக 

3. Contemporary Indian Theatre   

https://youtu.be/SKoihzrnfhQ 
4. Modern Drama Authors 

https://youtu.be/7V-djTfi-YQ 
5. Theatre Arts 

https://youtu.be/7NmD2TGKnY8 
 
 
 

 
 

தரடப் ததர் ( Course Title) Tamil Traditional  Folk Theatre, Dance/  

https://youtu.be/SKoihzrnfhQ
https://youtu.be/7V-djTfi-YQ
https://youtu.be/7NmD2TGKnY8
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                                                          ிழ் தாம்தாி ாட்டுப்புந ாடகம், டணம் -  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS 22P 

  

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
A course to help pass on the legacy to the future generations by learning and 
performing traditional Kootu and Dances. 

தரம்தரற கூத்து ற்பொம்  ஆட்டக்கலனகலபக் கற்பொக் தகரண்டு ஆடுறன் பனம் 

றர்கரனச் சந்றறணபைக்கு கலனதறலணக் தகரண்டு தசன்நறட உவும் தடிப்பு.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
 
The course helps to train the future generations in traditional arts by learning 
traditional dances such as Thruk koothu, Oyilatam, Devarattam, Kummi, Kolalattam. 

தரம்தரற ஆட்டக்கலனகபரண கருக்கூத்து, எறனரட்டம், நரட்டம், கும்ற, 

நகரனரட்டம் ஆகறற்நறலண தறற்சறரகப் தறல்ரல், றர்கரனச் சந்றறணபைக்குப் 

தரம்தரறக் கலனகலபப் தறற்பொறக்க  உவும் தடிப்பு.  
 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1  Theruk koothu  

தறரறவு    : 1  கருக்கூத்து  

டிப்பு பலந, கறபைக்கற, சண பலந, லக அலசவு, கரல் அடவுகள்,   

கர்வுகள், கூட்டு எபைங்கலப்பு, உடல் அலசவு, இலச பலந, தரடும்  

றநன் 

 
Unit     :   2  Oyillattam     - 1 

தறரறவு    : 2 எறனரட்டம் – 2 

லக அலசவு, கரல் அடவுகள், கர்வுகள், கூட்டு எபைங்கலப்பு, உடல் 

அலசவு 
 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     :   3 Thevarattam -1 

தறரறவு    : 3 நரட்டம் 

லக அலசவு, கரல் அடவுகள், கர்வுகள், கூட்டு எபைங்கலப்பு, உடல் 

அலசவு 
 

Unit     :   4 Thevarattam -2 

தறரறவு    : 4 நரட்டம் 

லக அலசவு, கரல் அடவுகள், கர்வுகள், கூட்டு எபைங்கலப்பு, உடல் 

அலசவு 
 

BLOCK / தரகுற – 3 

 



20 

 

Unit     :   5  Kummiattam  

தறரறவு   :  5 கும்றரட்டம் 

லக அலசவு, கரல் அடவுகள், கர்வுகள், கூட்டு எபைங்கலப்பு, உடல் 

அலசவு 
 

Unit     :  6  Koolattam 

தறரறவு   :  6 நகரனரட்டம்  

லக அலசவு, கரல் அடவுகள், கர்வுகள், கூட்டு எபைங்கலப்பு, உடல் 

அலசவு 
 

நற்கரணும் டணங்கபறல் குலநந்து 2 டண  டிங்கலப  இலத்து,   இலச 

ற்பொம் தரடல்கலபத் க்க பலநறல் எலிப்தறவு தசய்து 10 றறட டணரக 

ரட்டுப்புந  உலட, எப்தலணபெடன்  ஆடிக்கரட்ட நண்டும்.   
References   and Resources 

1. ரட்டரர் றகழ்த்துக் கலனகள் கபஞ்சறம்,  ஆ கர ததபைரள் ர. ரச்சந்றன் 

றழ்ரடு இல் இலச ரடக ன்நம், தசன்லண. 

2. ரட்டுப்புந றகழ்கலனகள், ஆபொ. இரரன், தய்ப்தன் தறப்தகம்., 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=y_Gf3Fl8Sbg 

2. https://www.youtube.com/watch?v=3qXSJvwa0kQ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=3OU0hwmnu-c 

4. https://www.youtube.com/watch?v=2HQtY2yVC7s 

5. https://www.youtube.com/watch?v=QW1auLSYIr4 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Environmental Studies / சுற்பொச்சூல் கல்ற  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : CCE 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
While studying the ENVIRONMENTAL STUDIES, the Learner shall be able to: 

  To help students to gain the fundamental knowledge of the environment 

  To create in students an awareness of current environmental issues 

  To inculcate in students an eco-sensitive, eco-conscious and eco-friendly attitude. 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
After completion of the ENVIRONMENTAL STUDIES, the Learner will be able to: 

 Articulate the interdisciplinary context of environmental issues 

 Adopt sustainable alternatives that integrate science, humanities and social 

perspectives 

 Appreciate the importance of biodiversity and a balanced ecosystem 

 Calculate one’s carbon print 

 

Block I: The Multi disciplinary nature of environmental studies - Definition, scope and 

importance -Need for public awareness.  

https://www.youtube.com/watch?v=y_Gf3Fl8Sbg
https://www.youtube.com/watch?v=3qXSJvwa0kQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OU0hwmnu-c
https://www.youtube.com/watch?v=2HQtY2yVC7s
https://www.youtube.com/watch?v=QW1auLSYIr4
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Block II: Natural Resources - Renewable and non- renewable resources - Natural resources 

and associated problems: Forest resources, Water resources, Mineral resources, Food 

resources, Energy resources, Land resources. Role of an individual in conservation of natural 

resources - Equitable use of resources for sustainable lifestyles. 

Block III: Ecosystems - Concept of an ecosystem - Structure and function of an ecosystem -

Producers, consumers and decomposers - Energy flow in the ecosystem - Ecological 

succession - Food chains, food webs and ecological pyramids - Introduction, types, 

characteristic features, structure and function of the following ecosystem:-Forest ecosystem, 

Grassland ecosystem, Desert ecosystem Aquatic ecosystems (ponds, streams, lakes, rivers, 

oceans, estuaries) 

Block IV: Biodiversity and its conservation - Introduction – Definition : genetic, species and 

ecosystem diversity – Bio-geographical classification of  India - Value of biodiversity : 

consumptive use, productive use, social, ethical, aesthetic and option values - Biodiversity at 

global, National and local levels - India as a mega – diversity nation - Hot-spots of biodiversity 

- Threats to biodiversity : habitat loss, poaching of wildlife, man wildlife  conflicts - 

Endangered and endemic species of India - Conservation of biodiversity : In-situ and Ex-situ 

conservation of biodiversity 

Block V: Environmental Pollution - Definition - Causes, effects and control measures of : Air   

pollution, Water pollution, Soil pollution, Marine pollution, Noise pollution, Thermal 

pollution, Nuclear hazards - Solid waste Management - Causes, effects and control measures of 

urban and industrial wastes. - Role of an individual in prevention of pollution - Pollution case 

studies - Disaster management: floods, earthquake, cyclone and landslides 

Block VI: Social issues and the Environment - From Unsustainable to Sustainable 

development - Urban problems related to energy - Water conservation, rain water harvesting, 

watershed management - Resettlement and rehabilitation of people; its problems and concerns. 

Case studies - Environmental ethics: Issues and possible solutions - Climate change, global 

warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accidents and holocaust. Case studies - 

Wasteland reclamation - Consumerism and waste products - Environment Protection Act - Air 

(Prevention and Control of Pollution) Act - Water (Prevention and control of Pollution) Act - 

Wildlife Protection Act - Forest Conservation Act - Issues involved in enforcement of 

environmental legislation - Public awareness. 

Block VII: Human Population and the Environment - Population growth, variation among 

nations - Population explosion  - Family Welfare Programme - Environment and human health 

- Human Rights - Value Education - HIV / AIDS - Women and Child Welfare - Role of 

Information Technology in Environment and human health - Case Studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Third Year 
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தரடப் ததர் ( Course Title) : History and Development of Tamil Theatre /     

                                                           றழ் ரடக னரபொ  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –31 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
It will help to know the origin, Development and Contemporary modern Theatre 
trend of  Tamil Drama. 

றழ் ரடகத்றன் நரற்நம், பர்ச்சற, சகரன வீண ரடக நதரக்கு ஆகறற்லந 

அநற உவும்.  

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
Through this a dramatic experience appears in the mind as sattvic abhinaya. A 
fascination for the performing arts. 

இன் ற சரத்வீக அதறரக ணறல் எபை ரடக அததம் நரன்பொம். ரடகக் 

கலனறன் லது எர் ஈர்ப்தறலண ற்தடுத்தும். 
 

BLOCK / தரகுற – 1 

 
Unit     :  1 Koothu in Tamil Kingdoms 

தறரறவு   : 1 ன்ணர் கரனத்றல் கூத்துக்கலன 

தல்னர், தரண்டிர், நசரர், நசர் கரனங்கபறல் றகழ்த்ப்தட்ட கூத்து 

ற்பொம் ரடகங்கள்  
Unit     :  2  Traditional and Music Theatre 

தறரறவு   : 2 தரம்தரற ற்பொம் இலச ரடகங்கள் 

தபைக்கூத்து, தரக நபர நதரன்ந தரம்தரற ரடகங்கள், 

அரறச்சந்றர, தபக்தகரடி நதரன்ந இலச ரடகங்கள் 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     :  3  Pallu, Kuravanthi, Nonti and Keerthanai Dramas  

தறரறவு   : 3 தள்ல, குநஞ்சற, தண்டி ற்பொம் கலர்த்லண ரடகங்கள்  

றபைரபர் தள்ல , இபைம்புலிப் தள்ல  ன்ணர் நரகணப் 

தள்லபக்கூடற்தள்ல நசரக் குநஞ்சற ,  ஞரணக் குநஞ்சற 

றபைக்குற்நரனக் குநஞ்சற, இர ரடகக் கலர்லண 

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     :  4  Introduction of Drama Companies 

தறரறவு   : 4 ரடக கம்ததணறகபறன் அநறபகம் 

தரர்சற ரடகக் கம்ததணற, கண்லர ரடகக் கம்ததணற, துல 

எரறஜறணல் தரய்ஸ் கம்ததணற, சலணறரசப்தறள்லப கம்ததணற, டி .நக.ஸ் .

சநகரர்கபறன் கம்ததணற, ரப் ரஜரறக்கம் கம்ததணற, 
Unit    :   5  Freedom movement Dramas 

தறரறவு  :  5 றடுலன இக்க கரன ரடகங்கள் 

ஆரற சதர , கரறன் தற்நற, நசறக்தகரடி , கறறன் கணவு 
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BLOCK / தரகுற - 4 

 
Unit    :   6  Renaissance and Reformation Drama 

தறரறவு  :  6 பொனர்ச்சற ற்பொம் சலர்றபைத் ரடகங்கள் 

றரறட  இக்க ரடகங்கள் , சபர பொனர்ச்சற  ரடகங்கள், 

ணறத்றழ் இக்க ரடகங்கள், சதர ரடகம் 
 

Unit    :   7 Introduction of Modern and Street Plays 

தறரறவு  :  7 வீண ற்பொம் வீற ரடகங்கள் அநறபகம் 

கூத்துப்தட்டலந – தசன்லண, தரலக்ஷர -  தசன்லண, வீற -  தசன்லண, றஜ 

ரடக இக்கம் – துல, பத்ர -  தசன்லண, சுநசறகள் – துல, 

அங்கம் – ஞ்சரவூர் / புதுச்நசரற, லனக்நகரல். 
 
                              References and Resources 
 

1. தண்லட றழ் சபகத்றல் ரடகம் கரர்த்றநகசு சறத்ம்தற குன் புத்க இல்னம் 

தசன்லண  

2. றழ் ரடக டிகர் எபை சபகப் தரர்ல, றர்னர, கரறர தறப்தகம் தசன்லண 

3. றழ் சபகத்றல் கூத்து ரடகம் எபை தரடர் றரத்ல நரக்கற,  ரசரற, 

தசம்தற தலடப்தகம், துல  

4. றழ் ரடகம் நற்பொம் இன்பொம், தறப்தரசறரறர் தகற, உனகத் றரரய்ச்சற 

றபொணம், தசன்லண.  

5. றழ் ரடகத்றன் நரற்நபம் பர்ச்சறபெம் -  ஆபொ. அகப்தன், அண்ரலனப் 

தல்கலனக்ககம், சறம்தம்.  

6. றழ்ரடகத்றன்  நரற்நபம் பர்ச்சறபெம், .ன். ததபைரள், உனகத் 

றரரய்ச்சற றபொணம், தசன்லண.   

7. இபைதரம் தற்நரண்டு றழ் ரடகங்கள், பலணர் ப. இரசுரற, 

கு.பபைநகசன், தத. நகரறந்சரற, உனகத் றரரய்ச்சற றபொணம், தசன்லண.  

8. சங்கத் றழ் ரடகத்றன் பர்ச்சற 

https://www.youtube.com/watch?v=JkdgneYEpP8 

9. றழ் ரடகத்றன் நரற்நபம் பர்ச்சறபெம் -  

https://www.youtube.com/watch?v=-oUmlDvHvQg 

10. https://www.youtube.com/watch?v=-oUmlDvHvQg 

11. றழ் ரடகத்றன் னரபொ  

https://www.youtube.com/watch?v=KoENVkQDUSI 

12. Isai Nadagam  

https://youtu.be/6eCjsKM8_nA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JkdgneYEpP8
https://www.youtube.com/watch?v=-oUmlDvHvQg
https://www.youtube.com/watch?v=-oUmlDvHvQg
https://www.youtube.com/watch?v=KoENVkQDUSI
https://youtu.be/6eCjsKM8_nA
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தரடப் ததர் ( Course Title) : Drama stage & Technologies/  

                                                         ாடக அங்கமும் காில் நுட்தமும் 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –32 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
A course that will give you a thorough understanding of the stage  techniques and its systems, 

operating and operating tools. 

நலட தட்தங்கள் ற்பொம் அன் அலப்புகள், இக்கு ற்பொம் இங்கு கபைறகள் தற்நற 

பழுலரக அநறந்றட உவும் தடிப்பு. 

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
You will be conversant with Theatre technology by thoroughly understanding the Theatre 

stage, its movements and props, and stage props. 

ரடக நலட, அன் இக்கு ற்பொம் இங்கு கபைறகள் ற்பொம் அங்கப் ததரபைட்கள் 

ஆகறண தற்நற பழுலரக அநறறன் பனம் அங்கத் தரறல் தட்தத்ல  

அநறந்ரரக அலரர்.  

 

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit    :  1  Developments of Western Theatre. 

தறரறவு  : 1 நற்கத்ற ரடக அங்கத்றன் பர்ச்சற 

கறநரக்க, நரரணற அங்கம், நரன அங்கு, ட்ட அங்கு, அங்க 

பர்ச்சற. 
 

Unit    :  2  Theatre Structure 

தறரறவு  : 2 தல்நபொ அங்க டிங்கள் 

தசவ்க அங்கம் , ட்ட அங்கு, சது அங்கு, உள் அங்கம், றநந் 

றலன அங்கம். 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit    :  3  Structure of Proscenium Theatre. 

தறரறவு   : 3 புசலணறம் அங்கத்றன் அலப்பு பலந 

தசவ்க அங்கம் , அலப்பு பலந,  றலகள், ஏத்ட்டிகள்.  
 

Unit    :  4  Screen and Visual Technologies 

தறரறவு  :  4 றலபெம் கரட்சற தட்தங்கலம் 

பன்றல, தறன்றல, அங்க ததரபைட்கள், கரட்சற தட்தங்கலம் 

அலவுகலம் 

 

BLOCK / தரகுற – 3 
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Unit   :   5  Lighting Technologies 

தறரறவு  :  5 எபறலப்பு தரறல்தட்தங்கள் 

எபற றபக்குகள், எபற கட்டுப்தரட்டுக்கபைற. 
 

Unit   :   6  Sound Technologies 

தறரறவு  : 6 எலிலப்பு தரறல்தட்தங்கள் 

எலி அலப்பு கபைறகள், எலி ரங்கற, எலிப்ததபைக்கற, கட்டுப்தரட்டுக் 

கபைற. 
 
  

References   and Resources 

1. ரடகத் தரறல் தணுக்கபம் கரட்சறலப்பும், இரசு, றழ்ப் 

தல்கலனக்ககம், ஞ்சரவூர்.  

2. Tech 

https://youtu.be/ChOJM-C0-QA 
3. Lighting Design 

https://youtu.be/ORYPGgESV-g 
4. Lighting Design 

https://youtu.be/agD3EfRJ244 
5. Set Design  

https://youtu.be/6FEyKpBzTs8 
6. Stage 

https://youtu.be/7WNkF6y2PwY 
7. Set Design 

https://youtu.be/Jo8ccp6KZXI 
8. Directing Stage 

https://youtu.be/9FBnSmbafC8 

9. Theatre Design & Tech: Stage Anatomy 
https://www.youtube.com/watch?v=ju6Q_0jXFE0 

10. https://www.youtube.com/watch?v=AZowAaRoatw 
 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Masks Preparation Training /   

                                                               பகபடிகள் ரரறப்பு தறற்சற - Practical 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –33 P 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
You can learn to make masks not only for theatrical events, dance events but also for 

conducting educational lessons. 

ரடக றகழ்வுகள், ரட்டி றகழ்வுகள் ட்டுறன்நற கல்ற சரர்ந் தரடங்கலப 

டத்துதுக்குரண பகபடிகலபத் ரரறக்கக் கற்பொக் தகரள்ப படிபெம். 

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
You can learn to make face masks. It will help in conducting Educational lessons as well as 

Theatre events, Dance events. 

பகபடிகலபத் ரரறக்கக் கற்பொக் தகரள்றன் பனம்  ரடக றகழ்வுகள், ரட்டி 

https://youtu.be/ChOJM-C0-QA
https://youtu.be/ORYPGgESV-g
https://youtu.be/agD3EfRJ244
https://youtu.be/6FEyKpBzTs8
https://youtu.be/7WNkF6y2PwY
https://youtu.be/Jo8ccp6KZXI
https://youtu.be/9FBnSmbafC8
https://www.youtube.com/watch?v=ju6Q_0jXFE0
https://www.youtube.com/watch?v=AZowAaRoatw
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றகழ்வுகள் ட்டுறன்நற கல்ற சரர்ந் தரடங்கலப டத்துதுக்குரண பகபடிகலபச் 

சுரகத் ரரறக்கக் கற்பொக் தகரள்ப படிபெம்.  

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1  Mask  Materials. 

தறரறவு    :  1  பகபடி ரரறப்புப் ததரபைட்கள்  

கரகற பகபடிக்கு கரகறம், அட்லட, துற பகபடிக்கு கரடரதுற, 

தறபரஸ்தரற பகபடிக்கு தறபரஸ்றரற, தலச, ததறக்கரல், கத்றரற 
 

Unit     :    2  Methods  

தறரறவு    :  2 தசய்பலநகள்  

ற்கு உரற பகபடிந அற்கரண டிபம், டிகணறன் லன 

அலப்புக்கு ற்ந அபவுகபறல் தட்டி எட்டுல் 
 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     :    3     Designs 

தறரறவு    :  3 டிலப்பு  

ற்கு உரற பகபடிந அற்கரண டிபம், டிகணறன் லன 

அலப்புக்கு ற்ந அபவுகபறல் தட்டி எட்டுல் 
 
Unit     :    4 Preparation and Painting  

தறரறவு    :  4      ரரறத்ல் ற்பொம் ண்ப்பூச்சு 

ரரறத்ல், ரர்த் ண்ம், தனண்ம் றநங்கலப பழுல 

அலடந் பகபடிறல் கரப்தரத்றத்றற்கு ற்த தறஸ் தகரண்டு பூசுல் 
 

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     :   5  Animal Masks  

தறரறவு   :   5       றனங்குகள் ( தநல & றனங்குகள்) பகபடி 

றனங்குகள் பகபடிகள் ரலண, குறல, சறங்கம், புலி, தநல பகபடிகள் 

குபைற, கறபற, தபைந்து, கரகம். 
 

Unit     :    6  Character Mask ( People) 

தறரறவு   :   6 ணறக் கரப்தரத்ற பகபடி 

ஆண் ததண் பகபடிகள், குந்ல, கரடி, பதுல பகபடிகள், ற்பொம் 

கரல் பல் அற்பும் லரண 8 தய்ப்தரடுகலபக்  கரட்டும் 

பகபடிகள்  ணறன் ,  தநல ற்பொம் றனங்கு ண நபொதட்ட 

உறரறணங்கபறல் இண்டு பகபடிகலபத்  ரரறக்க நண்டும். இலண 

இபை லககபறலும் லத்துக் தகரண்டு அல்னது  தசபொகற அல்னது தறடித்துக் 

தகரண்டு ,  சணத்துடன் எபை ததரம்ல ரடகரக  10 றறடம் 

றகழ்த்றக்கரட்ட நண்டும். 
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References   and Resources 

1. Masks Preparation 
https://youtu.be/jYsQmq-V8fs 

2. Paper Masks 
https://youtu.be/tR9I6pE09Qc 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Mime Theatre Training  /   

                                                               லசலக ரடகப் தறற்சற – Practical 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS – 34 P   
 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
Mime Theatre is a performance art form that conveys simple ideas and stories to an 

audience. This should be learned not only by dramatists but also by teachers and 

social activists. 

லசலக ாடகம் ன்தது  தார்லாபர்களுக்கு பி கருத்துக்கலபயும் 

கலகலபயும்  காிிக்கும் ஒரு ிகழ்த்துகலன டிாகும். இப்தடிப்திலண ாடக 

கலனஞர்கள் ட்டுின்நி ஆசிாிர்கள், சமூக கபிப்தாட்டாபர்கள் ண அலணரும் 

கற்றுக் ககாள்ப வண்டும்.   

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
Gesture Theatre Training can be a useful course for Theatre artists,  Teachers and Students. 

This course will help you to create better gesture Drama works in Education, Drama and 

Celebration events. 

ரடகக் கலனஞர்கள் பல் தன ப்தட்ட தலடப்தரபறகலக்கும், ஆசறரறர்கலக்கும்  

ரரக்கர்கலக்கும்  தன் பைம் தடிப்தரக லசலக ரடகப் தறற்சற அலபெம். கல்ற, 

ரடகம், தகரண்டரட்ட றகழ்வுகபறல் சறநந் லசலக ரடக தலடப்புகலப உபைரக்க 

உறரக இப்தரடம் அலபெம்.  

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit     :    1  Mime Drama Types 

தறரறவு    :  1 லசலக ரடக லககள்  

கரடி தடல்னர ஆர்ட், றலகப்தடுத்ப்தட்ட லசலக ரடகம், கல 

ழுற LITERAL லசலக ரடகம், கல லட்சற இல்னர ABSTRACT 

லசலக ரடகம்.  
 

Unit      :   2    Mime Acting  

தறரறவு    :  2  லசலக டிப்பு  

இல்பு பலந டிப்தறல் லசலக ரடகம், றலகப்தடுத்ற டிப்தறல்  

லசலக ரடகம்.  
 

BLOCK / தரகுற – 2 

Unit     :   3  Costume 

https://youtu.be/jYsQmq-V8fs
https://youtu.be/tR9I6pE09Qc
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தறரறவு   :   3 உலட  

குநறத் அல்னது தன ண்பலட உலட, லக ற்பொம் கரல் உலநகள், 

லனற.  

 
Unit     :   4  Make-Up  

தறரறவு   :   4 எப்தலண 

தள்லப ற்பொம் கபைப்புக் நகரடுகள் அல்னது தன ண்பலட பக 

எப்தலண.  

 

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     :    5 Face Expression  

தறரறவு    :   5     பக உர்ச்சற தபறப்தரடு  

லக பல் உலக ( கரல்) லரண 8 தய்தரட்டுகலம் லம் 

டிப்தறல் பக உர்ச்சற தபறப்தரடரக அலபெம்.  
 

Unit     :   6  Actor Choreograph 

தறரறவு   :   6      டிகர்கள்  எபைங்கறலப்பு  

ணறத் டிகர் அல்னது  இபைர் அல்னது தனர் டிப்தது, தனபைம் இலந்து 

என்பொநதரன டிப்தது அல்னது தன நநரக டிப்தது.  
 

ணற தர் அல்னது குழுரகநர டிகர்கலப லத்து,  5 றறடம் அபறல்,  உலட, 

எப்தலண, இலசக் நகரர்ல ஆகறற்பொடன் அங்கப் ததரபைட்கலபப் 

தன்தடுத்ரல்,  லசலக ரடகத்ல றகழ்த்ற கரட்ட நண்டும்.  
 

References   and Resources 

 
1. Mime Drama   

https://youtu.be/7iLsmPh7FBo 

2. Mime Drama   

https://youtu.be/XCpsbrO-T08 

3. Mime Makups 

https://youtu.be/kjG2bSTo77c 

தரடப் ததர் ( Course Title) Drama script  Writing /  

                                                               ரடகப் ததல் ழுதும் தறற்சற – Practical 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –35P 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
A course that encourage writing for those who are going to work in the fields of theatre, film, 

media and education. 

ரடகம், றலப்தடம், ஊடகம், கல்ற ஆகற துலநகள் சரர்ந்து தறரற்நச் 

தசல்நரர்க்கு,  ழுத்ரலல  ஊக்குறக்கும் தடிப்பு.  

https://youtu.be/7iLsmPh7FBo
https://youtu.be/XCpsbrO-T08
https://youtu.be/kjG2bSTo77c
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தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
Knowing about Theatre Production will help you write Screenplays, Dialogues, etc. while 

working in Theatre, Film and Media. 

ாடகம், ிலப்தடம் ற்றும் ஊடகங்கபில் வலனக்குச் கசல்லும்வதாது ாடகத் 

ாாிப்லதப் தற்நி ீங்கள் காிந்துககாள்து ில கல, சணம் வதான்நலகலப 

ழு உவும். 

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1  Structure of  Drama Script  

தறரறவு    : 1  ரடகப் ததலின் அலப்பு 

  கலக் கபை, கல டிரரக்கல், எபைரற தரடர் டிரக்கல்.  
Unit     :   2  Act  and Scenes. 

தறரறவு    : 2 அங்கம் ற்பொம் கரட்சற 

அங்கம், கரட்சற, சூல், றகழ்வு றலன, கரனம் தறரறப்பு  

BLOCK / தரகுற – 2 

  
Unit     :   3 Characterizations 

தறரறவு    : 3       கரப்தரத்றங்கள் 

தரத்றங்கள், இறல் ஆண் ததண், குந்ல, ரற்பொப்தரலிணம், இற்லக, 

தநல, றனங்கு  இற்நறன் து, உடல் றலன 

Unit     :   4  Story Theme and Sequences 

தறரறவு   :  4 கலக் கபை ற்பொம் றகழ்நரட்டம் 

கலக் கபைல பப்தடுத்ல், றகழ்நரட்டத்லச் சலரக்குல் 
 

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     :   5  Life Events and Cultural Background 

தறரறவு   :  5 ரழ்சூல் ற்பொம் சபகப்தறன்ணணற 

ரழ்சூல் ற்பொம் சபகப்தறன்ணணற, குடும்தம், ஊர், கம், கரடு.  
  

Unit     :   6  Script  Writing    

தறரறவு   :   6 ரடக ஆக்கம் 

ழுத்துப்தற ஆக்கம், ரசறத்துப்தரர்த்ல், தறல றபைத்ம், ததல் 

பழுல தசய்ல்.   தல் ஆக்கம் ததற்ந எபை சறபொகலல டுத்துக் 

தகரண்டு, அல ரடகப் ததனரக (சணத்துடன்) கல ரற்நம் 

இல்னரல்  ழு  நண்டும். அறல் கலச் சுபைக்கம், கல ஆசறரறர் 

குநறப்பு, கரப்தரத்றங்கள் தற்நற குநறப்புகள் லக்கப்தட நண்டும்.   
 
References  and Resources 

1. Script  Writing 
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https://youtu.be/V3hOBr34jl8 

2. Script  Writing 

https://youtu.be/QnTOxfu2RXw 

3. Script  Writing 

https://youtu.be/EdmER_Dffnk 

 

Fourth Year 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Introduction of Film and Television Media  

                         இந்றத் றலப்தடம் ற்பொம் தரலனக்கரட்சற அநறபகம் 

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –41   
 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
An ideal course for a thorough understanding of Indian film and Indian television production. 

இந்றத் றலப்தடம் ற்பொம் இந்றத் தரலனக்கரட்சற உபைரக்கம் ஆகறண தற்நற 

பழுலரக அநறந்து தகரள்ற்கு ற்ந தரடரகும்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
By Learning about the Creation, History, Creativity  of Indian Film and Indian Television, this 

course will be helpful when moving into a Career in Film and Media.  

இந்றத் றலப்தடம் ற்பொம் இந்றத் தரலனக்கரட்சற ஆகிற்நின் உபைரக்கம், 

னரபொ, தலடப்தரலல, ஆக்கம் ஆகறற்லந அநறந்து தகரள்றன் பனம் 

றலப்தட தற ற்பொம் ஊடகப் தறகலக்குச் தசல்லும் நதரது உறகரக இபைக்கும் 

தரடரகும். 

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1   Indian movies 

தறரறவு    : 1  இந்றத் றலப்தடங்கள் 

  ஊலப்தடக் கரனம், நதசும் தடம், இந்றத் றலப்தடங்கபறன் பர்ச்சற  
 

 
Unit     :   2 Regional movies. 

தறரறவு    : 2 தரறரரற றலப்தடங்கள்  

இந்ற, தழுங்கு, றழ், லபரபம், கன்ணடம், ங்கரபம் ஆகறண 

பன்ல தரறரரற றலப்தடங்கள் ஆகும். இல ற சறநற 

அபறனரண தரறரரறத் றலப்தடங்கலம் உண்டு.  
 

Unit     :   3 Tamil films.  

தறரறவு   :  3 றழ் றலப்தடம் 

ஊலப்தடக் கரனம், நதசும் தடம், றழ் றலப்தடங்கபறன் 

பர்ச்சறப்தரல, 2000க்குதறன் றழ் றலப்தடங்கள்  
 

https://youtu.be/V3hOBr34jl8
https://youtu.be/QnTOxfu2RXw
https://youtu.be/EdmER_Dffnk
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BLOCK / தரகுற – 2 

Unit     :   4 National Award Tamil Movies  

தறரறவு   :   4 றபைது ததற்ந றழ் றலப்தடங்கள்  

நசற றபைது ததற்ந இக்குர்கள், டிகர்-டிலகர், தறந துலநறணர், 

றபைதுப்தடங்கள்.  

Unit     :   5  Film organisations of state and central government. 

தறரறவு   :   5 த்ற ரறன அசுகபறன் றலப்தட அலப்புகள்  

றலப்தடச் சரன்நறழ் ரரறம் , றலப்தட  றர  ற்பொம்  றபைது 

அலப்புகள், இந்ற சர்நச றலப்தட றர  (IFFI), நசறத் 

றலப்தட பர்ச்சறக் ககம் 

BLOCK / தரகுற – 3 

 

Unit      :  6  Introduction of Television in India. 

தறரறவு    : 6  இந்றரறல் தரலனக்கரட்சறறன் பைலக  

தரலனக்கரட்சறறன் பைலக, எபறதப்புத்  துக்கம், எபறதப்பு  

றரறரக்கம். தரலனக்கரட்சறக்கரண கல்ற, றலன உபைரக்கங்கள்.   
 

Unit     :   7 New channels of doordarshan. 

தறரறவு    : 7 தூர்ர்ணறன் புற அலனரறலசகள்  

துர்ர்ன், புற அலனரறலச தரட க்கம், DD தட்நர, தசற்லகக் 

நகரள்கள் அலனரறலச உபைரக்கங்கள். 

 

BLOCK / தரகுற – 4 

 
Unit     :   8     Growth of private television channels. 

தறரறவு    : 8 ணறரர் தரலனக்கரட்சறகபறன் பைலக 

CNN ,Star தன்ணரட்டுத் தரலனக்கரட்சற றபொணங்கள் இந்றர பைலக, 

 இந்றரறன் பல் ணறரர் அலனரறலச Z TV தரடக்கம். ணறரர் 

அலனரறலசகள்  பைலக. 

Unit     :   9  Development of Television. 

தறரறவு   :   9 தரலனக்கரட்சறறன் ழுச்சற  

சன் டிற   (1993), ரஜ் டிற (1994), இ டிற (1994-95) ஸ்டரர் றஜய் 

(நகரல்டன் ஈகறள் )  TV, சறர தட் நதரன்ந உள்ரட்டுத் 

தரலனக்கரட்சறகள் பைலக. டிரய் உபைரக்கம், எபறதப்புச் சட்டம்.  
 

Unit     :   10  Growth of private TV channels in Tamilnadu. 

தறரறவு   :   10 றகத்றல் ணறரர் அலனரறலசகபறன் பர்ச்சற 

ததரழுது நதரக்குச்நசணல்கள் பைலக, சன் டிற , றஜய் டிற , தரலிர் 

டிற, தஜர டிற , கலனஞர் டிற , ரஜ் டிற , நகப்டன் டிற , தரடர்ந்து, 

தசய்ற நசணல்கபறன் பைலக, புற லனபலந, ந்ற டிற  
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References   and Resources 

 
1. History of Tamil Films  

https://youtu.be/cLGfmh-znyw 
2. Indian Cinema 

https://youtu.be/CzzNUkupcCc 
3. History of Tamil Films  

https://youtu.be/X38TGeDHEkw 
4. Indian Films 

https://youtu.be/yh-qwpDofLI 
 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Actors adornment in Indian Performing Arts /       

                                                        இந்ி ிகழ்கலனகபில் டிகாின் அனங்காம்  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS 42 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
The central objective of this course is to learn about decoration. This course will be a popular 

course for all. 

அனங்காம் சரர்ந்து அநறந்து தகரள்து இப்தரடத்றன் ல நரக்கரகும். டிகர்கள் 

ற்பொறன்நற அலணந்து ரந்ர்கலக்கும் தறடித்ாக இப்தடிப்பு அலயும் .  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 

Aharya Abhinaya is the most important requirement in a man's life. It's all about 

clothing and accessories. This is the course to understand beauty and brilliance. 

ஆஹார் அதிா ஒரு ணிணின் ாழ்ில் ிக முக்கிாண வலாக 

அலகிநது.  இது ஆலட ற்றும் அிகனன்கள் சார்ந்ல. அலகயும் 

கதாலிலயும் புாிந்து ககாள்ப வண்டி தடிப்பு இதுாகும்.\ 

 

BLOCK / தரகுற – 1 

Unit 1:  Adornment in Life / ாழ்க்லகில் அனங்காம் 

Unit 2:  Adornment of Dances in Classical Age and Silapathikaram /  கசம்காி 

இனக்கிம் ற்றும் சினப்திகாத்ில் கூநப்தட்டுள்ப அனங்காம் 

 

BLOCK / தரகுற – 2 

Unit 3: Route of Adornment in Naatiya Sastiram of Actors /  ாட்டி சாஸ்ித்ில்  

அனங்காம் 

https://youtu.be/cLGfmh-znyw
https://youtu.be/CzzNUkupcCc
https://youtu.be/X38TGeDHEkw
https://youtu.be/yh-qwpDofLI
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Unit 4: Adornment in Traditional Dramas / தாம்தாி ாடகங்கபில் அனங்காம் 

Unit 5: Adornment in Classical Dramas / கசவ்ில் டணங்கபில் அனங்காம் 

Unit 6: Adornment in Folk Dances / ாட்டுப்புந டணங்கபில் அனங்காம் 

 

BLOCK / தரகுற – 3 

 Unit 7: Costume and Makeup in Contemporary Dramas / சகான ாடகங்கபில்   

              ஆலட ற்றும் ஒப்தலண 

Unit 8: Adornment of Contemporary Dramas / சகான ாடகங்கபில் அனங்காம் 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=qVnKANdoKT4 
2. https://www.youtube.com/watch?v=pB0L-SwRplU 
3. https://www.youtube.com/watch?v=UIpRPv0Cfkw 
4. https://www.youtube.com/watch?v=8GbxmGKUQRc 

 
 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Drama Makeup / ரடக எப்தலண - Practical  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –43 P  
 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
Learning about makeup is the central objective of this course. This is a practical learning 

course.  Make-up is the favorite subject of all the students and  actors. 

எப்தலண சரர்ந்து அநறந்து தகரள்து இப்தரடத்றன் ல நரக்கரகும். 

தசய்பலநரகக் கற்பொக்தகரள்ப நண்டி தடிப்பு. டிகர்கள் ற்பொறன்நற அலணந்து 

ரந்ர்கலக்கும் தறடித் தடிப்தரக  எப்தலண அலபெம்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
The reason a man enjoys looking at his reflection in a mirror is because of his beauty 

or charm. This subject that teaches beauty and everyone likes the course. A 

comprehensive course to help you know about makeup. 

எபை ணறன் ன் தறம்தத்லக் கண்ரடி ற தரர்த்து கறழ்ற்குக் கரம் ன் 

அகு அல்னது ன் சறகம். இத்கு அகு அல்னது சறகத்ல கற்பொத்பைம் தடிப்பு 

ஆகும். ரடகத்ிற்கு ட்டுறன்நற அகு றலன எப்தலணக் கலனஞரகச் சு தரறல் 

தசய்ற்கும் ற்நது.  

 

 
 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1  Make-up Kits 

தறரறவு    : 1  எப்தலணப் ததரபைட்கள் 

https://www.youtube.com/watch?v=qVnKANdoKT4
https://www.youtube.com/watch?v=pB0L-SwRplU
https://www.youtube.com/watch?v=UIpRPv0Cfkw
https://www.youtube.com/watch?v=8GbxmGKUQRc
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ண்ப் பூச்சுகள், ததன்சறல், ல, தவுடர், ஜறகுணர, உட்டுச் சரம், 

ததரட்டு. 
 

Unit     :   2  Skin opted Pancakes and Numbers. 

தறரறவு    : 2 உடல் றநத்றற்கு ற்ந பூச்சு ற்பொம் ண்கள்  

ண்ப் பூச்சு – தபறர், அடர் தபறர், கபை தபறர் றநந்கள். 

டிகர்கபறன் பக றநத்துக்கு ற்ந 25.23.28.30 ண் குநறபடுகள்  

 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     :   3 Hair-Dressing 

தறரறவு    : 3 லன அனங்கரம் 

தப்தடுத்ல், சலவுல், சலடப்தறன்ணல், அங்கரம். 
   

Unit     :   4   Face Make-Up and Craft. 

தறரறவு   :   4 பகம் எப்தலண ற்பொம் லகலன 

பல் பூச்சு, தவுடர், இண்டரம் பூச்சு, லறடல், ண் ததரட்டு இடல், 

புள்பற, நகரடு. 

 

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     :   5  Characterization  Make-Up. 

தறரறவு   :   5 கரப்தரத்ற எப்தலண 

கரப்தரத்ற எப்தலண, து, ரழ்றல், சபக அந்ஸ்த்து, உடல் 

றலன, றநன், தற ன்ந எப்தலணகள்  
 

Unit     :   5  Traditional Theatre Make-Up ( Therukkoothu) 

தறரறவு   :   5 தரம்தரற ரடக எப்தலண (தபைக்கூத்து) 

கரப்தரத்ற எப்தலண, து, ரழ்றல், சபக அந்ஸ்த்து, உடல் 

றலன, றநன், தற ன்ந எப்தலணகள்  
 
 

1. தரட்டி அல்னது ரத்ர  2. க்கள்- கன் அல்னது கள்  3. நடறட்ட 

கூத்து அல்னது ரடகக்  கலனஞர்.  

2. நற்கரணும்  3 ரழ்றல் ரந்ர்கபரக,  சறநப்தரண பக நட எப்தலணபெடன் 1 

றறடம் வீம் 3 றறடங்கள் அப்தரத்றத்துக்குரற சணத்துடன் டிக்க 

நண்டும். 
 

References   and Resources 

1. Makeup 
https://youtu.be/KF2pCRl6XJg 

2. Drama Makup 
https://youtu.be/e9NqVHVpbRU 

3. Makeup Kit 

https://youtu.be/KF2pCRl6XJg
https://youtu.be/e9NqVHVpbRU
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                        https://youtu.be/dR1D3qsEnY0  

4. https://www.youtube.com/watch?v=K0hsrNUUF_w 
5. https://www.youtube.com/watch?v=rQF7STnPKcM 

 
 

 

 
    

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Play Production - DRAMA / ரடகத் ாாிப்பு  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS 44 P 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
A course to help you learn how to produce a play on stage. 

ரடகம் என்நறலண ப்தடி அங்நகற்நம் தசய்து ன்தலலண அநறந்து தகரள்லம் 

தரடரகும்.  

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
Self Employed Course. Learning Drama production is beneficial for Playwrights, Creators, 

Teachers, and Students. Enhances leadership qualities. 

சுகாில் தடிப்பு. ாடகத் ாாிப்லதக் கற்றுக்ககாள்து ாடக ஆசிாிர்கள், 

தலடப்தாபிகள், ஆசிாிர்கள் ற்றும் ார்களுக்கு தனுள்பாக இருக்கும். 

லனலப் தண்புகலப வம்தடுத்துகிநது. 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1  Script Selection   

தறரறவு    : 1  ரடகப்ததல்  தரறவு 

தல்நநரண ரடகப்ததல்கலப ரசறத்ல், எபை ரடகப்ததலனத் 

நர்வு தசய்ல் , குழுவுடன் கனந்துலநரடல்.  

 
Unit      :  2  Actor Selection   

தறரறவு    : 2  டிகர் தரறவு 

டிகர்கலப அலத்ல், டிகர்கலப உபொற தசய்ல். 

 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     :   3  Character Selection   

தறரறவு    : 3 கரதரத்றத்  தரறவு 

ததல் ரசறப்பு, டிகர்கபறன் ஆலல அநறல், கரதரத்றத்  தரறவு.  
 

Unit     :   4      Rehearsals 

தறரறவு    : 4 எத்றலககள்  

ததல் ரசறப்பு, சண எத்றலககள், லட எத்றலககள். 
 

BLOCK / தரகுற – 3 

https://youtu.be/dR1D3qsEnY0
https://www.youtube.com/watch?v=K0hsrNUUF_w
https://www.youtube.com/watch?v=rQF7STnPKcM
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Unit     :   5  Stage Choreography &  Movements   

தறரறவு   :  5 அங்க எபைங்கலவு ற்பொம்  கர்வு 

அங்க எபைங்கலவு ற்பொம்  கர்வுகள்  
 

Unit     :   6  Play Production 

தறரறவு   :  6 ரடகத் ரரறப்பு  

றலநவு எத்றலக, எப்தலண, உலட ற்பொம் இலச எத்றலக, அங்நகற்ந 

றகழ்வு   
 

தபைம் 7ல் BDTA 72 P – ரடகப்ததல் ழுதும் தறற்சறறல் உபைரக்கற  ரடகப் 

ததலன லத்துக் தகரண்நடர அல்னது தல் ஆக்கம் ததற்பொள்ப  எபை ரடகப் 

ததலன டுத்துக் தகரண்நடர,   அலண 30 றறட (அலற ந)  ரடகரக 

இக்கற ரரறக்க நண்டும்.  

References  and Resources 

1. Directing a Play 

https://youtu.be/GiblvjvqGJc 

2. Theatre Impro  

https://youtu.be/yT5BsU_kG58 

3. https://www.youtube.com/watch?v=RGp8utEEQ4E 

4. https://www.youtube.com/watch?v=AZwH4KPRfUg 

5. https://www.youtube.com/watch?v=3UOwhRublgc 

6. https://www.youtube.com/watch?v=pqeQ7D_A7UU 

 

 

தரடப் ததர் ( Course Title) Video (or) Photo  Documentation & Written Review for      

                                              Artist /  கலனஞர்கள் தற்நற நர்கரல் எபறப்தடம் அல்னது       

                            புலகப்தடத் காகுப்பு  

தரடக் குநறபடு ( Course Code) : BDTS –45 P 

 

தரடத்றன் நரக்கங்கள் ( COURSE OBJECTIVES ) 
An attempt to make an unknown dramatist widely known. 

அநறப்தடர எபை ரடகக் கலனஞல தந்துதட்ட அபறல்  அநறச்தசய்பெம் 

பற்சறரகும்.  

 

தரடத்றன் தன்கள் (COURSE  OUTCOMES) 
This course is useful to introduce an unknown theater artist to a wider audience and to learn 

the work of media directing and production. 

அநறப்தடர எபை ரடகக் கலனஞல தந்துதட்ட அபறல்  அநறச்தசய்தும், ஊடக 

https://youtu.be/GiblvjvqGJc
https://youtu.be/yT5BsU_kG58
https://www.youtube.com/watch?v=RGp8utEEQ4E
https://www.youtube.com/watch?v=AZwH4KPRfUg
https://www.youtube.com/watch?v=3UOwhRublgc
https://www.youtube.com/watch?v=pqeQ7D_A7UU
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இக்கம், ரரறப்பு ஆகற தறகலபக் கற்பொக்தகரள்ற்கும் இப்தாடத்ின் 

தணாகும்.  

 

BLOCK / தரகுற – 1 

 

Unit      :  1  Selection of the Theatre Artists 

தறரறவு    : 1  ரடகக்கலனஞலத் நர்வு தசய்ல்  

ரடகக்கலனஞர் நடுல், 10 தர்கபறல் பலத் நர்வு தசய்ல், 

பரறல் எபைலத் நர்வு தசய்ல்.  
 

Unit     :   2  Collection of the Previous Theatre Works. 

தறரறவு    : 2 பன்லண ரடகச் தசல்தரடுகலபத் றட்டல் 

நர்வு தசய் கலனஞர் குநறத் தசல்தரடுகலபத் றட்டுல். 
 

BLOCK / தரகுற – 2 

 
Unit     :   3      Documentation of  the Dramatic Works. 

தறரறவு    : 3       ரடகச் தசல்தரடுகலப  எபறப்தடரக்கல்  

நர்வு தசய்ப்தட்ட கலனஞர் தங்நகற்ந றகழ்வுகள், கலனறரக்கள் 

குநறத்து எபறப்தடரக்குல்.  
   

Unit     :   4      Questionnaire Preparations. 

தறரறவு   :  4 நகள்றகலபத் ரரறத்ல்  

நகள்றகலப உபைரக்குல், ரறலசப்தடுத்துல்  

BLOCK / தரகுற – 3 

 
Unit     :   5  Interview  Mathod 

தறரறவு   :   5 நர்கரணல் பலந 

நர்கரணலுக்குத் ரர் ஆல், தங்நகற்தரபபைடன் எத்றலக 
 

Unit     :   6  Video Documentation. 

தறரறவு   :   6 வீடிநரலப் தறவு தசய்ல் 

நர்கரணலுக்குத் ரர் ஆல், தங்நகற்தரபபைடன் தடப்தறடிப்பு. 

 

ஊர் தகுறல எட்டி ரழ்கறன்ந எபை  கூத்து / ஆடல் /  ரடக கலனஞலத்  நர்வு 

தசய்து, அக்கலனஞல  லப்தடுத்ற 10 பல் 15 றறடம் அபறனரண  எபை 

நர்கரணல் தடத்றலணத்  ரரறக்க நண்டும். 
References  and Resources 

1. An Interview 
https://youtu.be/TqKG8SnqTKs 

2. https://www.youtube.com/watch?v=XpMYtleylck 
3. https://www.youtube.com/watch?v=4TNH0bzxdK4 
4. https://www.youtube.com/watch?v=a5OOU2c9kUI 
5. https://www.youtube.com/watch?v=QdcOuF8QNio 

https://youtu.be/TqKG8SnqTKs
https://www.youtube.com/watch?v=XpMYtleylck
https://www.youtube.com/watch?v=4TNH0bzxdK4
https://www.youtube.com/watch?v=a5OOU2c9kUI
https://www.youtube.com/watch?v=QdcOuF8QNio
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6. https://www.youtube.com/watch?v=l84v_DnTOws 
7. https://www.youtube.com/watch?v=sR7YbhzdDAI 
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