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

REGULATIONS  

Introduction

          A programme in “Nattuvangam” extending over a period of one year and conducted at the

university (Department of Music) in accordance with regulations here-in-after laid down.

Objective

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

perform the functions of a Nattuvanar during dance concerts to a moderate satisfaction level of

the audience/ viewers and also he would have attained a moderate proficiency in teaching the

dance students all  the aspects and ingredients involved in the art  of  Bharathanattiyam. The

quality of the performance will  be 70% level compared to an accomplished Nattuvanar. The

person conducting the nattuvangam will be able to rise to bear accomplished Nattuvanar, with

regular practices and experiences of conducting nattuvangam over the next few years.

Eligibility for Admission

The following qualification/criteria will make persons eligible to be admitted into the programme.

a) A pass in "Nattiyakalaimani" title of the university or other universities accepted by the

Syndicate as equivalent there to or passed higher grade in dance.

b) Those candidates currently in touch with their profession as per the assessment carried

out by A committee formed for that purpose to select candidates for admission.

c) No age criteria is prescribed to undergo this programme.

d) Those who are in the field already, if found suitable for induction into the program during

the  entrance  test  by  the  assessment  committee,  provided  they  have  passed  10th

standard  from  higher  schools  recognized  by  the  Directorate  of  School  Education,

Chennai.
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Conduct of the programme.

The program for the title shall comprise instruction on the following subjects according to the 

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

a) Theory and history of dance

b) practical 

c) Project Assessment 

Examination scheme

There will be examinations at the end of the academic year, one for practical and viva-

voce and the other on the theory of history portions. in addition, marks will be allotted as internal

assessment, on the outcome project work which is included in the syllabus.

The written paper will be sent in Tamil & English and shall answer in English and Tamil.

The details of duration of total marks for each examination are appended in the table,

here in after. Students having at least 75% of attendance in the academic year only will be

allowed to take up examination.

Syllabus/Examination Table

Course 
Code

Course Title Examination 
Duration

Exam Marks

11 Theory and History of Dance As required 100
12 Practical As required 100
13 Project Assessment  & 

      Viva voce
As required 50 + 50

                                                           Total 300

Criteria for Pass and classification

            Being a highly professional oriented programme i.e.  those obtaining at least 45% marks

in each subject and an aggregate of 50% will be declared as passed.

a) Those obtaining an aggregate of 75% or above in a single attempt shall be deemed as 

passed in first class with distinction.

b) Those obtaining and aggregate of 60% and above in a single attempt shall be placed in 

first class.
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c) Those obtaining 50% or above in aggregate but less than 60% shall be placed in class.

d) Those who cleared the papers in more than one attempt shall be placed in second class 

irrespective of aggregate.

Course Code:11    இயலல் மறல்றுமல் நநாடல்டிய வரலநாறு

கறல்றலல் நநநாகல்கமல்

L.0 1 :  நநாடல்டியதல்ததினல் நதநாறல்றமல், வளரல்சல்சதி, நநாடல்டியதல்ததிறல்கு தமதிழகதல்ததினல் பஙல்கு பறல்றதி அறதிதலல்.

L.0 2 :  சமயதல்துடனல் நநாடல்டியதல்ததினல் ததநாடரல்பு மமறல்றுமல் நநாடல்டியதல்ததினல் முகல்கதியதல்தவதல்மத அறதிதலல்

L.0 3 :  ததீரல்மநானஙல்களுகல்கு தநாளகல்குறதியதீடல்டுடனல் எழுதுமல் முமற, சததிரல் மறல்றுமல் நநாடல்டியகல் கசல்நசரதிகளதிலல் பஙல்கு தபறுமல் இமசகல் 

கமலஞரல்களல் பறல்றதி அறதிதலல், சதிலபல்பததிகநார அரஙல்நகறல்றுகல் கநாமதயதிலல் உளல்ள நநாடல்டியசல் தசயல்ததிகமள வதிளகல்கமநாக அறதிதலல்.

L.0 4 :  பழமல்தபருமல் நடல்டுவனநாரல்களதினல் வநாழல்கல்மக வரலநாறல்றதிமனபல் பறல்றதி அறதிதலல்

L.0 5 :  பழமல்தபருமல் நடனகல்கமலஞரல்களதினல் வநாழல்கல்மக வரலநாறல்றதிமனபல் பறல்றதி அறதிதலல்

அலகு 1:
அ. நநாடல்டியதல்ததினல் நதநாறல்றமுமல் வளரல்சல்சதியுமல்

ஆ. நநாடல்டியதல்ததிறல்கு தமதிழகதல்ததினல் பஙல்கு

அலகு 2:

அ. நநாடல்டியதல்ததினல் முகல்கதியதல்துவமல்

ஆ. சமயதல்துடனல் நநாடல்டியதல்ததினல் ததநாடரல்பு

அலகு 3:
அ. கதீழல்கணல்டவறல்றதிறல்கு தநாளகல்குறதீடல்டுடனல் எழுதுமல் முமற

(1) ஆததி தநாளமல்

(11) ரூபகமல்

(111) மதிஸல்ர சநாபு

ஆ. பகல்கவநாதல்ததிய கமலஞரல்களதினல் வதிளகல்கமல் (சததிரல் மறல்றுமல் பரத நநாடல்டியமல்) 

இ. சதிலபல்பததிகநார அரஙல்நகறல்றுகல்கநாமதயதிலல் உளல்ள நநாடல்டியசல் தசயல்ததிகளல்

அலகு 4:

பழமல்தபருமல் நடல்டுவனநாரல்களதினல் வநாழல்கல்மக வரலநாறு

1) கஙல்மகமுதல்து நடல்டுவனநா

2) தஞல்மச நநாலல்வரல்
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3) பநல்தமணநலல்லூரல் மதீனநாடல்சதி சுநல்தரமல் பதிளல்மள

4) K.N. தணல்டநாயுதபநாணதி பதிளல்மள

5) தஞல்மச K.P. கதிடல்டபல்பநா பதிளல்மள

6) வழுவூரல் இரநாமமயநா பதிளல்மள

அலகு 5:

பழமல்தபருமல் நடனகல்கமலஞரல்களதினல் வநாழல்கல்மக வரலநாறு

1) ததிருவநாளபுதல்தூரல் கலல்யநாணதி அமல்மநாளல்

2) அமல்மணநா அமல்மநாளல்

3) தஞல்மச பநாலசரஸல்வததி

4) மயதிலநாபல்பூரல் தககௌரதி அமல்மநாளல்

5) ருகல்மணதி அருணல்நடலல் 

6) மதிருணநாளதினதி சநாரநாபநாயல்

7) Dr. பதல்மநா சுபல்ரமணதியமல்

பநாரல்மவ நூலல்

1. பரதகல்கமலகல் நகநாடல்பநாடு- Dr. பதல்மநா சுபல்ரமணதியமல்

2. Indian Classical Dance  -  Kapila Vatsyayan

3. Indian Dancing – Ramagopal

4. தநாளமுமல் அனுபவமுமல் – தகநானல்னகல்நகநாலல் பகல்கதிரதியநா பதிளல்மள 

5. The Pre – Historic Background and Indian Culture – D.H.Gordon

6. Journey Through the Tradition – Dr.V.Raghavan

7. வநாகல்நகயகல்கநாரல்ரல்களல் சரதிதமல் - Prof.Sambamoorthy

8. பரதபல்நபரநாசநானல்களல் - B.M. சுநல்தரமல்

9. மரபு தநல்த மநாணதிமல்மஙல்களல் - B.M. சுநல்தரமல்

C.O 1 : 

நநாடல்டியதல்ததினல் நதநாறல்றமல், வளரல்சல்சதி அதனல் மசதிமமகல்கநாக தமதிழகதல்ததினல் பஙல்களதிபல்பதிமன அறதிதலல். 

C.O 2 : 

நநாடல்டியமல் பறல்றதி வதிரதிவநான புரதிதலல் மறல்றுமல் நநாடல்டியதல்ததினல் வளரல்சல்சதிகல்கு சமயதல்ததினல் தநாகல்கதல்மத அறதிதலல்.

C.O 3 :
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தநாகல்குறதியதீடல்டுடனல்  எழுதுமல்  முமற,  சததிரல்  மறல்றுமல்  பரதநநாடல்டியகல்  கசல்நசரதிகளதிலல்  இடமல்தபறுமல்  இமசகல்குழுமவபல்  பறல்றதியுமல்  சதிலபல்பததிகநார

அரஙல்நகறல்றுகல் கநாமதயதிலல் இடமல்தபறுமல் நநாடல்டியசல் தசயல்ததிகமளயுமல் அறதிதலல் மூலமநாக நநாடல்டியதல்ததினல் நதிமலமய அறதிதலல்.

C.O 4 : 

பழமல்தபருமல்  நடல்டுவனநாரல்களதினல்  வநாழல்கல்மக வரலநாறல்மற  அறதிதலநாலல்  அவரல்களல்  இயறல்றதிய உருபல்படிகளல்,  தறல்நபநாது  உளல்ள மநாரல்கல்கதல்ததினல்

பதல்தல்ததி நபநானல்றவறல்மறபல் பறல்றதி முழுமமயநாக அறதிவு தபறுதலல்.

C.O 5 : 

மநாணவரல்களல் பழமல்தபருமல் நடனகல்கமலஞரல்களதினல் வநாழல்கல்மக வரலநாறல்மற அறதிநல்து அவரல்களுமடய மததிபல்பு மதிகல்க பஙல்களதிபல்பதிமனபல் பறல்றதி

ததரதிநல்து தகநாளல்கதினல்றனரல்.

Course Code:12  தசயலல்முமற 

கறல்றலல் நநநாகல்கமல்

L.0 1 :  ஆததிதநாளதல்ததிலல் தவவல்நவறு எடுபல்புகளதிலல் உளல்ள ததீரல்மநானஙல்கமள அறதிதலல்.

L.0 2 : பஞல்சநமட ததீரல்மநானஙல்கமள தசயலல்பமுமறயநாகபல் புரதிநல்து தகநாளல்ளுதலல்.

L.0 3 :  தநாளகல்குறதியதீடல்டுடனல் அடவுகல்நகநாரல்மவகளல் மறல்றுமல் ததீரல்மநானஙல்கமள எழுதுமல் முமறயதிமன அறதிதலல்.

L.0 4 :  அடவுகல்நகநாரல்மவகளல் மறல்றுமல் ததீரல்மநானஙல்களதினல் முடிவுபல்பகுததிகமள அறதிய யததிகளதினல் வமககமள பயதிலுதலல்.

L.0 5 : மநாரல்கல்கதல்ததிலல் உளல்ள நநாடல்டிய உருபல்படிகளுகல்கு நடல்டுவநாஙல்கமல் தசயல்வதறல்கு கறல்றலல்.

அலகு 1:
ஆததிதநாள ததீரல்மநானஙல்களல் 

எடுபல்பு – சமல்மல், ¼ இடமல், ½  இடமல்,  ¾ இடமல்

அலகு 2:

பஞல்ச நமட ததீரல்மநானஙல்களல்

அலகு 3:
ததீரல்மநானஙல்களல் மறல்றுமல் அடவுகல் நகநாரல்மவகமள தநாளகல்குறதியதீடல்டுடனல் எழுதுமல் முமற

அலகு 4:
யததிகளல்

1) சமயததி

2) வதிமயததி
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3) நகநாபுசயததி

4) ஸல்நரநாநதநாவநாகயததி

5) டமருயததி

6) மதிருதஙல்கயததி

அலகு 5:

நநாடல்டிய  மநாரல்கல்கதல்ததிலல்  உளல்ள  உருபல்படிகளநான  கவுதல்துவமல்,  அலநாரதிபல்பு,  ஜததிஸல்வரமல்,  சபல்தமல்,  பதவரல்ணமல்,  பதமல்,  ஜநாவளதி  மறல்றுமல்

ததிலல்லநானநாவதிறல்கு நடல்டுவநாஙல்கமல் தசயல்தலல்.

பயனல் 

C.O 1 : 

மநாணவரல்களல்  தவவல்நவறு எடுபல்புகளதிலல்  உளல்ள ஆததி  தநாள ததீருமநானஙல்கமள எவல்வநாறு வடிவமமதல்தலல்  நவணல்டுமல்  எனல்ற  அறதிவதிமனபல்

தபறுவநாரல்களல்.

CO 2 : 

மநது ஜநாததிகளதிலதி உளல்ள ததீரல்மநானஙல்கமள நடல்டுவநாஙல்கதல்ததிலல் மகயநாளுமல் ததிறமம தபறுவரல். 

C.O 3 :

தநாளகல்குறதியதீடல்டுடனல் ஜததிகளல் எழுதுமல் முமறயதிமன அறதிவதனல் மூலமல் புததிய ஜததிகமள வடிவமமகல்குமல் ததிறமம தபறுதலல்.

C.O 4 : 

மநாணவரல்களல்  யததியதிமனபல்  பறல்றதி  முழுமமயநான  அறதிவு  தபறுவதுடனல்  அமனதல்து  வமகயநான  யததிகளுகல்குமல்  ஜததிகளல்  அமமகல்குமல்

முமறயதிமன அறதிய ததளதிவநான அறதிவு தபறுகதினல்றனரல்.

C.O 5 : 

நநாடல்டிய மநாரல்கல்கதல்ததிலல் உளல்ள அமனதல்து உருபல்படிகளுகல்குமல் நடல்டுவநாஙல்கமல் தசயல்யுமல் ததிறமம வளரல்கதிறது.

       Course Code:13 கருதல்தநாயல்வு

கறல்றலல் நநநாகல்கமல்

L.0 1: நநாடல்டியதல்ததினல் முகல்கதிய உருபல்படியநான பதவரல்ணதல்மத வடிவமமதல்தலல் நநநாகல்கமநாகுமல். 

1. பதவரல்ணதல்ததிறல்கு தகுநல்த ததீரல்மநானமல், நதிருதல்தமல் மறல்றுமல் அபதிநயதல்மத வடிவமமதல்தலல்.

பயனல்
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C.0 1: மநாணவரல்களல் எநல்த உருபல்படிகமளயுமல், அததிலல் உளல்ள நடனகல் கூறுகளநான நதிருதல்தமல் மறல்றுமல் வடிவமமபல்பதறல்கு ததிறமம 

தபறல்றதிடுவரல். 
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