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My dear Learners,

Vanakkam,

I deem it a great privilege to extend a hearty welcome to you to the Under Graduate Programme being offered by the 
Tamil Nadu Open University (TNOU). I also appreciate your keen interest to know about the curriculum of the Pro-
gramme, in which you shall gain an enthralling experience, and pleasurable and beneficial learning. 

With passing a specific act in the Tamil Nadu Legislative Assembly (TNLA) in 2002, the TNOU came into existence as a 
Sate Open University (SOU). It has been offering the socially-relevant academic Programmes in diverse disciplines with 
due approval of the University Grants Commission (UGC) and the Distance Education Bureau (DEB), New Delhi since its 
inception. This Undergraduate Programme is one among the approved Programmes.   

The Board of Studies, a statutory academic body of the University, consisting of the versatile scholars, eminent teachers 
including both internal and external, well- acclaimed industrialists, outstanding alumni, and prospective learners as 
members, has designed the robust curriculum of this Programme. The curriculum is overhauled to be more suitable to 
the socio-economic and scientific needs in the modern era based on the emerging trends in the discipline at State and 
National as well as International level and accordingly, modified to our local context.  Moreover, the whole syllabi of this 
Programme have special focuses on promoting the learners to the modern learning environment. 

With a Credit System / Choice Based Credit System (CBCS), this Programme is offered in semester/ non-semester pat-
tern. The Self-Learning Materials that are the mainstay of pedagogy in the Open and Distance Learning (ODL) have been 
developed incorporating both the traditional and the modern learning tools, like web-resources, multi-media contents, 
text books and reference books with a view to providing ample opportunities for sharpening your knowledge in the 
discipline. 

At this juncture, I wish to place on record my deepest appreciations and congratulations to the Chairperson and the 
Members of the Board of Studies concerned for having framed the curriculum of high standard. 

I would also like to acknowledge the Director, the Programme Co-Ordinator and the members of staff of the respective 
School of Studies for their irrevocable contributions towards designing the curriculum of this Programme.     

Last but not least, I register my profuse appreciation to Prof. S. Balasubramanian, the Director (i/c), Curriculum Develop-
ment Centre (CDC), TNOU, who have compiled this comprehensive Programme Project Report (PPR) that includes the 
regulations and syllabi of the Programme, and also facilitated the designing in the form of e-book as well printed book. 

I am immensely hopeful that your learning at TNOU shall be stupendous, gratifying, and prosperous.   

Wish you all success in your future endeavours!
With warm regards,

(Prof. K. PARTHASARATHY) 05, November 2020
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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY
SCHOOL OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION

B.A Human Rights

Programme Project Report (PPR)

Programme’s mission and Objectives: 

B.A.Human Rights is designed to satisfy the needs of the individuals and students who have interests in various as-
pects of Human Rights. The students will learn and acquire knowledge Human Rights issues, perspectives, Human 
Rights Law, National, regional and international modalities of human rights advocacy and redressal of grievances. 
The main objective of the course is to help people understand human rights, value human rights, and take respon-
sibility for respecting, defending, and promoting human rights.

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

The Programme B.A. Human Rights is offered to meet current demands of the society. Also, to create awareness 
on the public service aspects to the society. This Programme aims to creating equity in education by providing 
opportunity to rural people for whom higher Education in unreachable.

Nature of prospective target group of Learners: 

Bachelor of Arts (Human Rights) is meant for students who have passed the higher secondary (10+2) examina-
tions/ completed a Degree Programme from recognized Board/University. The course has been designed keeping 
in mind the individuals who are in public service and also the students who are interested in Human Rights and 
civil services.

Appropriateness of Programme to be conducted in ODL mode to acquire specific skills 
and competence: 

The Bachelor Degree programme in Human Rights has a lot of scope in the Civil Service Examinations. As outcomes 
of the programme, students may gain knowledge in the B.A. Human Rights plays a significant role in enriching the 
knowledge base of people working in human rights, refugee issues and other livelihood issues. This programme 
offers career opportunities in the civil services, public, private and NGO sectors. As outcome of the programme 
students may gain knowledge about different forms of promoting and implementing Human Rights, Domestic as 
well as International Level. Students further get ideas of the concept and theory of Human Rights protection and 
promotion of Human Rights and Indian Constitution which will enable the students to learn the Human values and 
dignity.

Instructional Design: 

The Curriculum and the Syllabus for Bachelor of Arts in Human Rights Programme has been designed to provide 
in basic knowledge in Human Rights to those students who are not having opportunity to study in regular mode 
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and for drop-out students from rural and urban areas of TamilNadu. 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 Arts in Human Rights shall consist of three years (Three Semester) and the 
medium of instruction is Tamil & English.

The Bachelor of Arts in Human Rights Programme is offered through the Learner Support Centres established 
by TNOU in the affiliated Arts and Science College, where the same programme is offered through Conventional 
Mode.

The Faculty Members available at Department of Human Rights, School of Political and Public Administration of 
Tamil Nadu Open University and the faculties approved as Academic Counselors of TNOU at Learner Support Cen-
tres will be used for delivering the Bachelor of Arts Degree Programme in Human Rights.

The credits systems suggested as per UGC-ODL Regulations -2020 have been assigned to The Bachelor of Arts in 
Human Rights Programme. The total number of credit assigned for the Programme is 96. The Self Learning Mate-
rials in the form of print, e-content and audio/video materials wherever required has also been developed for the 
programme.

Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation: 

The Eligibility for Admission to the Bachelor of Arts Programme in Human Rights is +2 Pass or its equivalent. The 
Programme fee is 6600/- for three years and registration charges the admission are carried through by TNOU and 
its regional centres located with in the State of TamilNadu the theory classes counseling and the Practical Counsel-
ling (if any) will be conducted through the learners support carried by TNOU consists of continous Internal Assess-
ment through Spot Assignment and External Assessment through Term end Examination.

Financial Assistance: 

SC/ST Scholarship available as per the norms of the State Government of Tamil Nadu. Complete Admission fee 
waiver for the Physically challenged/ differently abled persons.

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 intimat-
ed to the students through SMS.

Evaluation System: 

Examination to Bachelor’s Degree Programme in Human Rights is designed to maintain quality of standard. Theory 
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 : 30 Marks - Through Continuous Internal Assessment (CIA)

Theory Examinations: 

Students shall normally be allowed to appear for Theory Examination after completing the Assignments. The Term 
End Examination shall carry of marks and the Question Paper has Three Sections : A,B, &C for the Duration of 3 
Hours.
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   QUESTION PATTERN FOR THEORY EXAMINATIONS

  Time :3hours       Maximum marks :70

   PART - A (3 x 3 = 9 MARKS)

Answer any Three questions out of Five questions in 100 words All questions carry equal marks

Question Distribution Method

1. From Block -I

2. From Block -II

3. FromBlock-III

4. From Block -IV

5. From Block -V

   PART - B (3 x 7 = 21 MARKS)

Answer any Three questions out of Five questions in 200 words.  
All questions carry equal marks

6. From Block -I

7. From Block -II

8. FromBlock-III

9. From Block -IV

10. From Block -V

   PART - C (4 x 10 = 40 MARKS)

Answer any Four questions out of Seven questions in 500 words.

All questions carry equal marks.

11. From Block -I

12. From Block -II

13. From Block-III

14. From Block -IV

15. From Block -V

16. From any Block

17. From any Block
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Passing Minimum: 

Candidates who have secured 40 Percentage of the Marks in each  course (Both continuous international Assess-
ment and Term End Examination) shall be decided to have passed the examination is that course. All other candi-
dates shall be declared to have failed in that course.

Classification of Successful Candidate: 

Candidates who pass all the Courses and whose cure 60 percent 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.

Requirement of laboratory and Library Resources: 

The Programme will be offered through the Learner Support Centre (LSC) maintained by Tamil Nadu Open Univer-
sity. The LSC have the required infrastructural facilities to conduct the Counselling for the students who wish clear 
their doubts. There is no lab component in Bachelor Degree Programme in Human Rights.

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 will 
a full fledged library having books and journals related Human Rights.

Cost estimate of the Programme and the Provisions: 

(Cost Estimate shall be filled subject to approval of the Finance Committee of the TNOU)

S.No. Details Amount in Rs.
1 Programme   development   and   launching   cost (Expenditure) 17,21,040
2  Programme  Fee charged  for  3 years per  student (Income)        6,600
3 Examination Fee charged for 3 years (Income) per student         1500
4 Examination expenses per student for 3 years per student (Expenditure)       3,600

Quality Assurance Mechanism & Expected Programme Outcome: 

The Quality of the Bachelor Degree Programme in Human Rights is maintained by adopting the curriculum suggest-
ed by the UGC and TamilNadu State Council for Higher Education.  As per UGC guidelines the core courses, elective 
courses, subject specific elective courses, skill enhancement courses are included in the Programme.

The curriculum of Bachelor of Arts Degree Programme in Human Rights was Approved by the Board of Studies held 
on 19.06.2020. 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.

After Completion of the Bachelor of Arts Degree Programme in Human Rights. The Learners will acquire Knowledge 
and theory of Human Rights protection and promotion of Human Rights and Indian Constitution which will enable 
the students to learn the Human values and dignity. which will help the students in competitive examinations.



5

Fa
cu

lty
 o

f S
oc

ia
l S

ci
en

ce
s -

 B
.A

., 
Hu

m
an

 R
ig

ht
s

Course 
Code Course Title Credits Spot  

Assignment
Theory

TEE
Total 

Marks

First Year

BFTM 11 Tamil or any one of the other Languages 6 30 70 100

BFEG 11  Foundation in English 6 30 70 100

BHR-11 Introduction to Human Rights: Concepts and Theories 6 30 70 100

BHR-12 Historical and social movements of Human Rights in india 6 30 70 100

BHRAL-11 Indian Constitution and Human Rights 8 30 70 100

Total 32 150 350 500

Second Year

BFTM 21 Tamil or any one of the other Languages 6 30 70 100

BFEG 21    Foundation in English 6 30 70 100

BHR-21 Global Perspectives and International Instruments for the 
Protection of Human Rights 6 30 70 100

BHR-22 Promotion and Protection of Human Rights 6 30 70 100

BHRAL-21 Environmental Administation 8 30 70 100

Total 32 150 350 500

Third Year

BHR-31 Modernity, Science, Technology, Environment and Human 
Rights 6 30 70 100

BHR-32 Human Rights Activism, NGOs, Judiciary and Media 6 30 70 100

BHR-33 International Trade, development and Human Rights 6 30 70 100

BHR-34 Police Criminal Justice System and Human Rights 6 30 70 100

BHR-35 Evolving Trends and Dimensions in Human Rights 8 30 70 100

Total 32 150 350 500

Structure of the B.A Human Rights Programme

TA MIL NADU OPEN UNIVERSIT Y
SCHOOL OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTR ATION

CHENNAI - 15
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

இளங்கலைத்  தமிழ்  (B.A. Tamil ) - பாடத்திடடம் 

முதைாம் ஆண்டு - ததாலைநிலைக் ்கல்வி முலை

அல் பருவ முலை - (NON-SEMESTER)

பாடப் பபயர் (Course Title)  : தமிழ் - 1 (ப�ாழிப் பாடம்)  
பாடக் குறியீடு (Course Code)  :  BFTM - ��

பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credit) : 6

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழ் இலககியங்களை அறிமு்க ந�ாககில் எடுத்துளைத்தல்.

 » ம�ாழித்திறன், ம�ாழியறிவு, இலககியப் மபாது அறிவு மபறும் வள்கயில் விவரித்தல்.

பாடத்திளைப்  படிப்பதால் விளையும் பயன்்கள்
 » தமிழிலுள்ை இக்கால இலககிய வள்க்கைாை �ைபுக ்கவிளத, புதுக ்கவிளத, சிறு்களத, �ாவல், ்கட்டுளை , 

�ாட்க இலககியம் பற்றி �ாணவர்கள் விரிவா்க எடுத்துளைப்பார்கள்.

 » புதுள�ப்பித்தன், பிைபஞ்சன், �்கா்கவி பாைதியார, பாநவநதர பாைதிதா்சன், ்கவி�ணி நதசி்க  வி�ாய்கம் 
பிள்ளை ஆகிநயார பளடப்பு்கள் பற்றி எடுத்துளைப்பர. 

 » மு.வ.  , திரு.வி.்க. ஆகிநயாரின் தமிழ் �ளடயின் சிறப்பு்கள் பற்றி எடுத்துளைப்பர. 

 பதாகுதி 1 ச�ய இலக்கியம்
பிரிவு - 1 பன்னிரு திருமுறைகள்

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் - சமய இலக்கியத் ததோற்றம், சமணமும் ப�ௌத்தமும், சசவ 
சமய வளர்ச்சி, �ன்னிரு திருமுச்ற �ட்டியல் - திருஞோனசம்�நதர் ததவோரம் �ோடல் 
சி்றப்பு்கள். - (திருநோவுக்்கரசரின் மோசில் வீசணயும், நம்்கடம்�சனப் ப�ற்றவள்,  சுநதரர் 
- பித்தோ பிச்றசூடி, ப�ோன்னோர்  தமனியதன, மோணிக்்கவோச்கர் -  வோனோகி மணணோகி, 
�ோல்நிசனநது ஊட்டும், திருமூலரின் ஒன்த்ற குலமும் ஒருவதனததவனும், அன்பும் சிவமும் 
இரணபடன்�ர், ்கோசரக்்கோலம்சமயோர் - இன்று  நமக்ப்களிதத மோலுக்கும், அறிவோனும் 
தோதன அறிவிப்�ோன் .

பிரிவு - 2 நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம்

முதல் மூன்று ஆழவோர்்கள் - ப�ோயச்கயோழவோர் �ோடல் - சவயம் த்களியோ வோர்்கடதல, 
பூத்ததோழவோர் �ோடல் - அன்த� த்களியோ ஆர்வதம - த�யோழவோர் - திருக்்கணதடன் 
ப�ோன்தமனி ்கணதடன், திருமழிசச ஆழவோர் �ோடல் - அன்�ோய ஆரமுதம் ஆவோய, 
நம்மோழவோர் - இசவயும் அசவயும் உசவயும், மதுர்கவியோழவோர் - நன்சமயோல் மிக்்க 
நோன்மச்ற, குலதச்கரோழவோர் - பசல்வத்து அரம்ச�யர்்கள், ப�ரியோழவோர் - மோணிக்்கம் 
்கட்டி வயிரம் இசட்கட்டி - ஆணடோள் - மத்தளம் ப்கோட்ட வரிசங்கம், பதோணடரடிப் 
ப�ோடியோழவோர் - �ச்சசமோ மசலத�ோல் தமனி, திருப்�ோணோழவோர் - ப்கோணடல் 
வணணசனக் த்கோவலனோய, திருமஙச்கயோழவோர் - குலம்தரும், பசல்வம் தநதிடும், அடியோர்.



7

Fa
cu

lty
 o

f S
oc

ia
l S

ci
en

ce
s -

 B
.A

., 
Hu

m
an

 R
ig

ht
s

பிரிவு - 3 சீைாப்புராணம் ( கதீசா கனவு கண்ட ப்டலம்)

சீ்றோப்புரோணம் - ்கோப்பிய அசமப்பு, ்கதீசோ ்கனவு ்கணட �டலம், ்கோப்பிய முன்்கசதச் 
சுருக்்கம், �டலக் ்கசதச் சுருக்்கம் - ்கதீசோ ்கனவு ்கணடு எழுதல் - ்கதீசோ ்கணட ்கனவு, 
்கதீசோவின் ஏமோற்றம் - ்கதீசோவின் இயல்பு நிசலயில் மோற்றம் - ஒப்�சன து்றநத விரக்தி, 
�ஞசசண ப�ோருநதோ நிசல - ்கதீசோவின் புலம்�ல் - விதிவசம் ப�ோருநதுதமோ எனல், 
மோதுலன் வசனம் சிசதயுதமோ எனல், ்கதீசோ ததம்புதல். - பமச்றோவின் மடல் வருதல் - 
சமச்றோ எழுதிய �த்திரம், சித்திர வரிபதோறும் முத்தமிடுதல், ்கடலில் தவிப்�ோர்க்குக் கிசடத்த 
மரக்்கலம். 

பிரிவு - 4 த்தம்பாவணி (காட்சிப் ப்டலம்) 

ததம்�ோவணி - ்கோப்பிய அசமப்பு, ்கோட்சி �டலம், ்கோப்பிய முன்்கசதச் சுருக்்கம், �டலக் 
்கசதச் சுருக்்கம், - த்கோவர் கூட்டம் வநது ்கோணுதல் - குழநசத இதயசுசவத் பதோழுதல், 
முல்சலயோர் தநத முல்சல மோசல, த�ரின்�த்தோல் உயிர் ஊஞசலோடல் - த்கோவலர் த�ோறறி 
வோழத்துதல் - நீவிப் த�ோன ஆட்சட மீட்்கதவோ உதித்தசன எனல், பிணிக்குலத்தக்்கது உதித்த 
ப�றறி த�ோற்றல், அன்சனசயயும் ஆணடவசரயும் வோழத்துதல் - த்கோவலர் பசலுத்திய 
்கோணிக்ச்க - இசடச்சியர் மோசல சோத்தல், இசடயர் தநத �ோல் ்கோணிக்ச்க, குழநசத 
இதயசுவின் அருள்தநோக்கு - ஓ்கதனோடு ஓஙகுதோயும் வோழத்தினோள் - அன்�ோல் பீறிட்ட 
ஆனநதக் ்கணணீர் மசழ, தவநதசர நீக்கி ஆயசரத் பதரிநதபதன் எனல்.

 பதாகுதி 2 சிறறிலக்கியமும் இக்காலக் கவிதத இலக்கியமும்
பிரிவு - 5 முத்்்தாள்்ாயிரம் 

(யோசன ம்றம் - மருப்பு ஊசி யோ்க, ப்கோடிமதில் �ோயநதுஇற்ற, அயிற்கதவம் �ோயநதுழக்கி, 
ச்கக்கிசளப் �ோடல்்கள் - உழுத உழுத்தஞதசய, நோண ஒரு�ோல் வோங்க நலன் ஒரு�ோல், 
ஆயமணிப் ச�ம்பூண எனத் பதோடஙகும் �ோடல்்கள்) 

நநதிக்்கலம்�்கம் (ஊசல், ம்றம் உறுப்பில் அசமநத �ோடல்்கள்)

தமிழில் சிறறிலக்கியங்கள் - சிறறிலக்கியத் ததோற்றம், சிறறிலக்கிய வச்க்கள், ்கலம்�்கம், 
பிள்சளத்தமிழ - முத்பதோள்ளோயிரம் - நூல்ப�யர் விளக்்கம், அசமப்பு, யோசன ம்றம் 
விளக்்கம், ச்கக்கிசள விளக்்கம், - முத்பதோள்ளோயிரம் - யோசன ம்றம் �ோடல்்கள் - �ோணடியன் 
யோசன ம்றம் - ஒரு �ோடல், தசோழன் யோசன ம்றம் - ஒரு�ோடல், தசரன் யோசன ம்றம் 
- ஒரு �ோடல் - முத்பதோள்ளோயிரம் - ச்கக்கிசளப் �ோடல்்கள் - �ோணடியன் ச்கக்கிசள - 
ஒரு�ோடல், தசோழன் ச்கக்கிசள ஒரு�ோடல், தசரன் ச்க்கிசள ஒரு �ோடல், - நநதிக்்கலம்�்கம் 
- ஊசல், ம்றம் - ்கலம்�்க ஊறுப்பு்கள் 18 விளக்்கம், ஊசல் உறுப்பில் அசமநத �ோடல், ம்றம் 
உறுப்பில் அசமநத �ோடல் - நநதிக்்கலம்�்கம், தசலவன் தசலவி கூறறு - தசலவன் கூறறுப் 
�ோடல், தசலவி கூற்றப் �ோடல். 

பிரிவு - 6  மீனாட்சி்யம்றமை பிள்ற்த்்தமிழ் (அம்புலி பருவம்)

பிள்சளத் தமிழ விளக்்கம் - பிள்சளத் தமிழின் �த்துப் �ருவங்கள், பிள்சளத் தமிழுக்கு 
அம்புலி - விளக்்கம், - சோமம் என்னும் வழிமுச்ற - சோமம் விளக்்கம், சோமம் வழிமுச்றப்�ோடல் 
- தோனம் என்னும் வழிமுச்ற - தோனம் விளக்்கம், தோனம் வழிமுச்றப் �ோடல் - த�தம் 
என்னும் வழிமுச்ற - த�தம் விளக்்கம், த�தம் வழிமுச்றப் �ோடல் - தணடம் என்னும் 
வழிமுச்ற - தணடம் விளக்்கம், தணடம் வழிமுச்றப் �ோடல். 

பிரிவு - 7  இககால மைரபுககவிற்தகளும் பாட்டு இலககி்யமும்

மரபுக் ்கவிசத்களும் �ோட்டு இலக்கியமும் - மரபுக் ்கவிசத்கள் விளக்்கம், �ோட்டுக்்கள் - 
வள்ளலோர், �ோரதியோர், �ோரதிதோசன் - வள்ளலோர் இரோமலிங்க அடி்கள் �ோடல் - ஒருசமயுடன் 
நினது திருமலரடி… - �ோரதியோர் - யோமறிநத பமோழி்களிதல - �ோரதிதோசன் - ்கோசலஇளம் 
�ரிதியிதல… நோமக்்கல் ்கவிஞர், ்கவிமணி - நோமக்்கல் ்கவிஞர் இரோமலிங்கம்பிள்சள �ோடல் 
–தமிழபனன்று பசோல்லடோ… - ்கவிமணி ததசி்கவிநோய்கம் பிள்சள -  புலர்நது விடியும் 
ப�ோழுதினிதல…சுரதோ, முடியரசன் - சுரதோ - சுவரின்தமல் ஒட்டிக் ப்கோணடிருக்கும் - 
முடியரசன் - சோதிசயத்தோன் முன்சவத்துச் சோன்றுகின்்றோர். ்கணணதோசன் - த்கள்வி பி்றநதது 
அன்று, மருத்கோசி - சமரசம் உலோவும் இடதம,  �ட்டுக்த்கோட்சடயோர் - சின்னப்�யதல 
சின்னப்�யதல… 
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பிரிவு - 8 புதுக கவிற்தகளும் ஐககூக கவிற்தகளும்

புதுக்்கவிசத்களும் ஐக்கூக் ்கவிசத்களும் - புதுக் ்கவிசத்கள் விளக்்கம், - நோ. ்கோமரோசன் - 
�ோற்கடல் அமுதத்சத…, அப்துல் ரகுமோன்– நோற்கோலியோய இருநதவன் …, மீரோ - மூட்சட 
மூட்சடயோய…, சிறபி - அ்கன்்ற உலகு நோன்…, இன்குலோப் - �தவியூர் த�ோகும்…, மு. தமத்தோ 
- என்னுசடய சம்�ளநோளில்…, அபி - �்கல்பவளியில் எஙத்கோ…, ஈதரோடு தமிழன்�ன் - 
நீலச் தசறறில்…, தசசோலம் - மணணின் பவடிப்ச�…, சவரமுத்து - அவிழநத கூநதசல 
அள்ளிமுடிக்்க…, ஐக்கூக் ்கவிசத்கள் - அப்துல் ரகுமோன் - இரபவல்லோம் …, அமுத�ோரதி - 
எரியும் பிணங்கள், மித்ரோ - �சித்த குழநசத்கள், அறிவுமதி - மரம் பவட்டிய…, ்கழனியூரன் 
- அன்புசடசம…

 பதாகுதி 3  உதைநதட இலக்கியம்
பிரிவு - 9 மு. வர்தராசனாரின் “்தமிழுககு மு்தல் இ்டம்” 

தமிழில் உசரநசட வளர்ச்சி - உசரநசடயின் ததோற்றம், தமிழில் ்கட்டுசர்கள், தமிழில் 
மணிப்பிரவோள நசட, தமிழில் தனித்தமிழநசட, - மு. வரதரோசனோர் உசரநசட,- 
பமோழிப்�றறு நூல் அறிமு்கம், தமிழுக்கு முதல் இடம் - ்கட்டுசர உட்ப�ோருள் - தமிழுக்கு 
முதல் இடம் - தமிழநோட்டுக் த்கோயில்்களில் வடபமோழி, தமிழ இசச ்கருநோட்க இசசயோ்க 
மோறிப்த�ோனது, தமிழ இசசக்கு முதல் இடம், ஆட்சித் துச்றயில் தமிழுக்கு முதல் இடம், 
ஆட்சிபமோழி எவவழி பி்றதுச்ற்கள் அவவழி, இதழியல் துச்றயில் தமிழுக்கு முதல் இடம், 
ஆஙகிலப் �த்திரிச்க்களும் அமோவோசசச் சோமியோர்்களும். 

பிரிவு - 10  பாரதி்தாசனின் “அறமைதி” நா்டகம்

தமிழில் உசரநசட நோட்க வளர்ச்சி, - தமிழில் நோட்கங்களின் ததோற்றம், 20 ஆம் நூற்றோணடில் 
தமிழ நோட்கங்களின் நிசல, முத்தமிழில் நோட்கத்தமிழ விளக்்கம், பமௌன பமோழி உல்கப் 
ப�ோதுபமோழி. - �ோரதிதோசன் என்னும் நோட்க ஆசிரியர் - புரட்சிக்்கவிஞரின் நோட்கப் 
புரட்சி, பிபரஞசு நோட்கத் தோக்்கம், அசமதியின் சி்றப்பு - அசமதி நோட்கக் ்கசதச் சுருக்்கம் 
- அசமதி - ்களம் ஒன்று, ்களம் - இரணடு , ்களம் மூன்று, ்களம் நோன்கு, ்களம் ஐநது, ்களம் 
ஆறு, ்களம் ஏழு, அசமதி நோட்கத் தி்றனோயவு.

பிரிவு - 11 ்ெ்யகாந்தனின் “நான் இருககிதைன்” - சிறுகற்த

தமிழ உசரநசடயில் சிறு்கசத வளர்ச்சி - தமிழில் ்கசத இலக்கியத் ததோற்றம், தமிழச் 
சிறு்கசத்களின் ததோற்றமும் வளர்ச்சியும், சிறு்கசத இலக்்கணம் - தமிழச் சிறு்கசத்களில் 
பெய்கோநதன் - பெய்கோநதன் சிறுகுறிப்பு - ்கசத அரங்கம் அறிமும், நோன் இருக்கித்றன் 
்கசதச் சுருக்்கம் - நோன் இருக்கித்றன் சிறு்கசத - வியோதிக்்கோரன் அனு�வங்கள், சோ்கக் 
்கறறுக்ப்கோடுத்த  பநோணடி, வோழக் ்கறறுக்ப்கோடுத்த வியோதிக்்கோரன், நோன் இருக்கித்றன் 
அம்மோ, - நோன் இருக்கித்றன் - சிறு்கசதத் தி்றனோயவு. 

பிரிவு - 12  வா.்ச.குழநற்தசாமியின் அறிவி்யல் ்தமிழ் ஆககம்  இறறை நிறல

அறிவியல் தமிழ - இயறறுதல் அறிநததோம் புசனதல் இல்சல - தமிழில் அறிவியல் இலக்கியம் 
�சடப்த�ோம் - வோ.பச. குழநசதசோமி -  அறிமு்கம் - அறிவியல் தமிழ - எநதத் துச்ற்கசளக் 
குறிக்கும் - அறிவியல் தமிசழ உள்ளடக்கியது - ததோற்றம் - ்கசலச்பசோல்லோக்்கப் �ணி - 
விடுதசலக்குமுன் - விடுதசலக்குப்பின் - �ோடநூல் நிறுவனத்தின் �ஙகு - �திப்�்கங்களின் 
�ஙகு - �ல்்கசலக்்கழ்கங்களின் �ஙகு - இதழ்களின் �ஙகு - இலஙச்கத் தமிழரின் �ஙகு - 
்கருத தவணடியசவ.

 பதாகுதி 4  தமிழ் இலக்கிய ெைலாறு
பிரிவு - 13 சமை்ய இலககி்யக காலம் (கி.பி.700 - கி.பி 1100)

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் - சமண இலக்கியத் ததோற்றம் - ப�ௌத்த இலக்கியத் ததோற்றம் 
- தமிழில் ப�ௌத்த இலக்கியங்கள் - சவணவ இலக்கியங்கள் - சசவ இலக்கியத் ததோற்றம் 
- தமிழில் சசவ இலக்கியங்கள் - சவணவ இலக்கியத் ததோற்றம் - தமிழில் சவணவ 
இலக்கியங்கள் - தமிழில் இசுலோமிய இலக்கியங்கள் - தமிழில் கிறித்தவ இலக்கியங்கள்.
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பிரிவு - 14  சிறறிலககி்யக காலம் (கி.பி. 700 - கி.பி. 1400)

சிறறிலக்கியத் ததோற்றம் - சிறறிலக்கிய வச்க்கள் - இலக்்கண நூல்்கள் - உலோ - ்கலம்�்கம் - 
�ரணி - பிள்சளத்தமிழ - த்கோசவ - தூது.

பிரிவு - 15   உறர்யாசிரி்யரகள் காலம் (கி.பி. 1200 கிபி. 1800)

உசரநூல்்களின் ததோற்றம் - �யன்்கள் - உசர வச்க்கள் - நக்கீரர் - இளம்பூரணர் - 
த�ரோசிரியர் - தசனோவசரயர் - நச்சினோர்க்கினியர் - ்கல்லோடர் - பதயவச்சிசலயோர் 
த�ோன்த்றோர் - அடியோர்க்கு நல்லோர் - �ரிதமலழ்கர் - பிர�நத உசரயோசிரியர்்கள் - நன்னூல் 
உசரயோசிரியர்்கள் .

பிரிவு - 16 புத்திலககி்யக காலம் (கி.பி. 1800 - கிபி 2000)

தமிழில் புதினம் - தமிழில் சிறு்கசத - தமிழில் புதுக்்கவிசத்கள் - தமிழில் உசரநசட 
நோட்கங்கள் - புதினங்கள் - சிறு்கசத்கள் - இலக்கியங்கள் - மரபுக் ்கவிசத இலக்கியங்கள் - 
புதுக்்கவிசத இலக்கியங்கள் - தமிழில் ஐக்கூக் ்கவிசத்கள்.

 பதாகுதி 5  ப�ாழித்தி்றனகள்
பிரிவு - 17 கருத்துப் பரிமைாறை ்மைாழித்திைன்

்கருத்து விளக்்கக் ்கட்டுசர்கள் - பசயதிக் ்கட்டுசர்கள் - பசோறப�ோழிவு - குழு விவோதங்கள் - 
நண�ர்்களுடன் உசரயோடும் தி்றன் - ்கணினித் தமிழ - ்கட்டுசர - ப�ணணியம் - தசலப்பு 
- ததர்நபதடுக்கும் முச்ற - த்கவல்்கள் தச்கரிக்கும் முச்ற - த்கவல் திரட்டல் - நச்கச்சுசவத் 
தி்றன் - அசவ அறிதல் - உச்சரிப்புக் ்கவனம் - குழு விவோத அசமப்பும் குறிக்த்கோளும் - 
உசரயோடலில் - சுயபுரோணம் தவிர்த்தல் - உடன்�ட சவக்கும் நோ்கரி்க உத்தி .

பிரிவு - 18  அலுவலகத் ்்தா்டரபு மை்டல்கள்

நட்பு்றவு மடல்்கள் - தவணடுதல் மடல்்கள் - குச்ற பதரிவிக்கும் / பு்கோர் மடல்்கள் - ்கருத்து 
மடல்்கள் - விணணப்� மடல்்கள் - அலுவல்கத் பதோடர்பு மடல்்கள் - விணணப்� மடலின் 
�டிநிசல்கள் - தன்குறிப்பு விவரங்கள் - விணணப்� மடலின் வடிவசமப்பு - விணணப்� 
மடல் எழுதும் முச்ற - குறிப்பு - வசரவு - ்கடிதம் - குறிப்பு மடல் - அலுவல்க ஆசண - 
தநர்மு்கக் ்கடிதம்.

பிரிவு - 19  எழுத்து - ்சால் பிறழகளும் திருத்்தமும்

ஒலி மயக்்கம் தரும் எழுத்துக்்கள் - ர,்ற ஒலி மயக்்கம் - ந, ன,ண ஒலி மயக்்கம் - ல,ள,ழ,ஒலி 
மயக்்கம் - பசோல் முதலில் வரும் எழுத்து மரபு்கள் - பசோல் இசடயில் வரும் எழுத்து 
மரபு்கள் - பசோற்களின் சநதிப்பு மரபு்கள் - தவறறுசமப் புணர்ச்சியும் அல்வழிப் புணர்ச்சியும் 
- உயிர்முன் உயிர் புணர்தல் - குறறியலு்கரப் புணர்ச்சி - வல்லின ஒறறு மிகும் இடங்களும் 
மி்கோ இடங்களும்.

பிரிவு - 20 இலககி்ய அறிவு வினா விற்ட

�ோடப்�குதி பதோடர்�ோனசவ - ப�ோதுவோன தமிழ இலக்கியம் பதோடர்�ோனசவ.
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  பார்வை நூல்கள்: 
 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி.

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், இனிய தமிழ்தமாழியின் இயல்பு்ள் 1,2,3- பகுதி்ள், மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர.

 » முதது - ்ண்ணபபன்,தி.. தமிழில் தவறு்லைத தவிரபநபாம், பாரிநிலலயம், 184, பிராட்நவ, தசன்லன.

 » கீ. இராமலிங்னார, தமிழில் எழுதுநவாம், ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன.

 » தச. முததுவீராசாமி �ாயுடு, ஆவ்ணங்ளும் பதிவுமுலை்ளும், ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன.

 » ொக்ெர சு. பாலசுபபிரமணியன், த்வல் ததாெரபுக் ்ல்வி, மாநிலப பள்ளிசாராக் ்ல்விக் ்ருவூலம், தசன்லன.

 » எஸ். ்லலவாணி, இதழியல் உததி்ள், பராசக்தி தவளியீடு, குறைாலம். 

 » ொக்ெர அ. சாநதா, ொக்ெர வீ. நமா்ன், மக்்ள் ஊெ்த ததாெரபியல் புதிய பரிமா்ணங்ள், மீடியா பபளிந்ஷன்ஸ், 
மதுலர.

 » பி.எஸ். ஆசசாரயா, உயரவுதரும் உலரயாெல்்லல, �ரமதா பதிபப்ம், தசன்லன. 

 » மு. முததுக்்ாைததி, நபசுவது எபபடி, ்ண்ணம்மாள் பதிபப்ம், பாரி நிலலயம், தசன்லன. 

இளணயத் தைங்கள் / மின்னூல்கங்கள்

 » www.tamilvu.org

 » www.tamildigitallibrary.in

 » https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library2-/digital-library

 » https://www.tamilelibrary.org

 » www.projectmadurai.org
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

Part - II English Syllabus for All UG Programmes 

First Year 

COURSE TITLE   : Foundation in English-I (Literature and Grammar)

COURSE CODE  : BFEG-11

COURSE CREDIT   : 6

COURSE OBJECTIVES
 » To make the learners aware of the history of England

 » To cultivate the creativity among the learners 

 » To improve the reading skills of the learners 

 » To enhance the vocabulary of the  learners

 » To make the learners read and write in English  

Course Learning Outcomes
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

 » describe the history of England

 » critically analyse the literary texts

 » use the words correctly 

 » write in flawless English 

   BLOCK  1   Brief History of England 

Tudor England- Stuart England -Restoration England -Revolutions -Eighteenth Century-19th Century Education- 20th 

Century

   BLOCK  2   Literary Texts 
R.K. Narayan- An Astrologer’s Day and   Sarojini Naidu - Bangle Sellers 

   BLOCK  3   Reading Comprehension
Definition of Comprehension- Types of Comprehension- Reading Materials-Vocabulary- Critical Reading- Effective 
Reading- Exercises 

   BLOCK  4   Functional Grammars and Vocabulary
Parts of Speech- Tenses-Articles -Prepositions and Linkers –Punctuation-Common Mistakes -Polite Expression-Af-
fixes 

   BLOCK  5   Language Skills 
Reading Skills: SQ3R Technique -Writing Skills -Dictionary Use 
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   Books for reference: 

• Narayan R.K. Short Story Collections.
• Sarojini Naidu.  Bangle Sellers 
• Sinha C.A. Reading Comprehension. Prabhat Prakashan.
• Xavier A.G. An Introduction to the Social History of England. Viswanathan S. Printers, Chennai. 2009.

 

Web Resources: 
• https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106124/L01.html 
• https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106138/L46.html
• https://www.coursera.org/lecture/multimodal-literacies/9-2-learning-to-read-reading-for-meaning-HdG3O
• https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS FIRST YEAR (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE   : INTRODUCTION TO HUMAN RIGHTS: CONCEPTS AND THEORIES

COURSE CODE  : BHR-11

COURSE CREDIT   : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the Introduction to Human Rights: Concepts and Theories, the student shall be able

 » To give a basic understanding to the concepts of human rights

 » To outline the historical evolution of human rights

 » To analyse the theories of human rights in various interdisciplinary dimensions

 » To know about the contribution of prominent thinkers in human rights

COURSE OUTCOMES 

After completion of the Course, the student will be able:

 » Describe the basic concepts of Human Rights and gathering more knowledge about Human Rights.

 » Provide the importance of the evolution of Human Rights.

 » Examine the dimensions and theories of Human Rights and face the concepts of liberty, equality, 
fraternity and justice.

 » Analyze the job between Human Rights and rule of law and relevance with Civil, Political, Economic, 
Social and Cultural Rights.

 » Focus on knowledge once skill of prominent thinkers of Human Rights.

   BLOCK  1    Concept of Human Rights
Unit-1 Meaning and Definition of Human Rights   

Unit-2  Scope of Human Rights

Unit-3  Nature of Human Rights

Unit-4  Linkage with core concepts of liberty, equality, fraternity and justice.

   BLOCK  2    Evolution of Human Rights
Unit-5 History of Human rights Civilization 

Unit-6  Magna Carta

Unit-7  French revolution

Unit-8  American Declaration of Independence

Unit-9  International Bill of Rights.
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   BLOCK   3   Theoretical Basis of Human Rights
Unit-10  Natural Rights

Unit-11  Liberal - Marxist Theory and Alienation 

Unit-12  Feminist Perspectives on Human Rights 

Unit-13  Social Theory

   BLOCK  4   Different Perspectives of Human Rights
Unit-14 Generations of Human Rights 

Unit-15  Rule of Law and Human Rights 

Unit-16   Civil and Political rights

Unit-17   Economic, Social and Cultural Rights

   BLOCK  5   Prominent Thinkers on Human Rights
Unit-18    Thomas Paine 

Unit-19    J.S. Mill

Unit-20    Jeremy Bentham 

Unit-21    H.J. Laski

   Books for reference: 

• Baehr, Peter R. (1999), Human Rights: Universality in Practice, New York: Palgrave.
• Edmundson, William A., (2004), An Introduction to Rights, New York:CUP
• Kothari,SmituandHarshSethi(ed.)(1991),RethinkingHumanRights:Challenge for theory and Action, Lo-

kayan,Delhi.
• Summer, L., (1987), The Moral Foundations of Rights, Oxford:OUP
• Tierney, B., (1997), The Idea of Natural Rights, Atlanta: Scholar Press
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS FIRST YEAR  (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE    : HISTORICAL AND SOCIAL MOVEMENTS OF HUMAN RIGHTS IN INDIA

COURSE CODE : BHR-12

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the Historical and Social Movements of Human Rights in India the student shall be able

 » To know about the historical perspectives of human rights

 » To understand and reason out the rationale behind the popular rights movements

 » To get enlightened about the impact caused by such movements

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Describe the different approaches of civil society and popular movements.

 » Identify the critical situation of struggles and Human Rights.

 » Analyze the importance struggle for equal rights and face the rights for children, women and Hindu 
reforms movements.

 » Examine the value thoughts of major social movements and icons.

 » Describe the different approaches for environment, land reforms and sarvodaya movement and 
national movement against corruption.

   BLOCK  1   History, Civil Society and Popular Movements
Unit 1  Civil Society and Culture 

Unit 2  Diversity and Pluralism 

Unit 3  Civil Rights Movements 

Unit 4  Independence Movement

Unit 5  Mothilal Committee Report.

   BLOCK  2   Caste Struggles and Human Rights
Unit 6  Caste and Castiesm: Emergence and Practice

Unit 7 Casteism as a Human Rights Violation

Unit 8   Dalits and their Disabilities

Unit 9 B.R.Ambedkar

Unit 10  Subramanya  Bharathi.



16

Ta
m

il 
N

ad
u 

O
pe

n 
U

ni
ve

rs
ity

   BLOCK  3   Struggle for Equal Rights
Unit 11 Periyar E.V.Ramasamy and the Self Respect Movement 

Unit 12  Ayyankali and Chattambi Swamigal

Unit 13  Hindu Reform Movements and Bengal Renaisance

Unit 14  Rights of Children and Women: The ill Practices of Sati and Child Marriages.

   BLOCK  4   Major Social Movements and Icons
Unit 15 Dayananda Saraswathi and Arya Samaj

Unit 16 Ishwar Chandra Vidyasagar and Brahmo Samaj

Unit 17 Raja Ram Mohan Roy and Upliftment of Women 

Unit 18  MotherTeresa–BabaAmte–BehramjiMalabari.

   BLOCK  5   Specific Reform Movements
Unit 19  Environmental Movements - Save Narmada Movement and Chipko Movement 

Unit 20 Land Reforms in India

Unit 21 Sarvodaya Movement and Trade Unionism 

Unit 22 National Movement Against Corruption

   Books for reference: 

• Ashiwini Rao(2010), Status of Human Rights in India, New Delhi,Pacific.
• Waghmare B. S. (2001), Human Rights and Prospects, New Delhi: Kalinga Publications
• Kannabiran,K.G.(2003),TheWagesofImpunity:Power,JusticeandHumanRights,
• New Delhi: Orient Longman.
• Dube, M. P. and Neeta Bora (ed.) (2000), Perspectives on Human Rights, New Delhi: AnamikaPublishers.

• Meghraj Kapurderiya, (2013) Indian Philosophical Foundation of Human Rights, New Delhi: R.P.Publication
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS FIRST YEAR  (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : INDIAN CONSTITUTION AND HUMAN RIGHTS

COURSE CODE : BHRAL-11

COURSE CREDIT  : 8

COURSE OBJECTIVES
While studying the Indian Constitution and Human Rights the student shall be able

 » To understand the circumstances leading to the evolution of The Constitution of India

 » To understand the Fundamental Rights and Directive Principals of State Policies

 » To create awareness on the duties of the citizens towards the State.

 » To know about the Redressed Mechanisms available

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able

 » Understanding the basic concept of the Indian constitution and understood the socio, economic and 
political conditions in India.

 » Describe the perspectives and fundamental rights in India and the empowering the learning skills on 
provisions and implications of fundamental rights.

 » Provide the advance knowledge for the learners on fundamental duties and special provision of SC 
&ST.

 » Examine the contextual understanding the protection of weaker sections society.

 » Evaluate the effectiveness of enforcement mechanism and evaluation.

   BLOCK  1   The Constitution
Unit 1  Definition and Principles of the Constitution

Unit 2  Socio, Economic and Political Conditions in India at the time of Independence 

Unit 3  Constituent Assembly

Unit 4  Preamble of the constitution.

   BLOCK  2   Fundamental Rights
Unit 5  Fundamental Rights in India

Unit 6  Chapter III of the Indian Constitution 

Unit 7  Fundamental Duties of a Citizen in India
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   BLOCK  3   Directive Principles and Affirmative Actions
Unit 8  Directive Principles

Unit 9  Policy and Practices in Reservation

Unit 10  Affirmative Actions: Special Provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Unit 11  Decentralisation of powers, Panchayat raj, 73rd Amendment

   BLOCK  4   Protection of Weaker Sections of Society
Unit 12 Constitutional Provisions for the Protection of Women and Children

Unit 13 Safeguard for the Labours, Minorities and Tribals.

Unit 14 The Lokpal and Lokayuktas Act 2013

Unit 15  Mandal Commission report and the subsequent reservation policy in government jobs

   BLOCK  5   Enforcement Mechanism and Evaluation
Unit 16  Protection of Human Rights Act 1993

Unit 17  National and State Human Rights Commissions 

Unit 18  Role of Judiciary in Human Rights Protection

Unit 19  Critical Appraisal of the Current Status of Human Rights in India 

Unit 20  AFSPA.

   Books for reference: 

• Desai,A.R.(ed.)(1986),ViolationsofDemocraticRightsinIndia,Bombay:Popular Prakashan.
• Meghraj Kapurderiya (2013) Indian Philosophical Foundation of Human Rights, New Delhi: R.P.Publications.
• Mishra, P. K. 2(012), Human Rights: Acts, Statues and Constitutional Provisions, Jaipur: RituPublications
• Ray, Arun (2004), National Human Rights Commission in India: Formation, Functioning and Future Prospects, 

New Delhi:Atlantic
• Satish Chandra (1995), Minorities in National And International Laws, New Delhi: Deep and Deep Publication
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

இளங்கலைத்  தமிழ்  (B.A. Tamil) - பாடத்திடடம் 

இரண்டாம் ஆண்டு - ததாலைநிலைக் ்கல்வி முலை

அல் பருவ முலை (NON-SEMESTER)

பாடப் பபயர் (Course Title)  : தமிழ் - 2 (ப�ாழிப்  பாடம்)  
பாடக் குறியீடு (Course Code)  :  BFTM - ��

பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credit) : 6

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழிலுள்ை ்சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

விைககுவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் அறிமு்கம் ம்சயதல்.

 » ம�ாழிளயத் திறம்பட பயன்படுத்தும் முளற்கள் குறித்தும் ்கவிளதப் புளையும் முளற்கள் குறித்தும் 
விைககுதல்.

பாடத்திளைப் படிப்பதால் விளையும் பயன்்கள்
 » தமிழிலுள்ை ்சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

�ாணவர்களுககு அறிமு்கம் ம்சயவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் எடுத்துளைப்பார்கள். 
அறிமு்கம் ம்சயதல்.

 » ம�ாழிளயத் திறம்பட பயன்படுத்தும் முளற்கள் குறித்தும் ்கவிளதப் புளையும் முளற்கள் குறித்தும் 
விைககுவார்கள்.

 பதாகுதி 1  சஙக இலக்கியம்
பிரிவு -  1 எட்டுத்்்தாறக - புைநானூறு 

எட்டுத்பதோச்க அறிமு்கம் - பு்றநோனூறு - அதியமோன் பநடுமோனஞசிசய ஔசவயோர் 
�ோடியது(பு்றம். 91) - தவள் �ோரிசயக் ்கபிலர் �ோடியது (பு்றம். 107) - சவயோவிக் 
த்கோப்ப�ரும்த�்கசனப் �ரணர் �ோடியது (பு்றம். 142) - �ோணடியன் ஆரியப்�சட ்கடநத 
பநடுஞபசழியன் �ோடல் (பு்றம். 183) - தசரமோன் ்கசணக்்கோல் இரும்ப�ோச்ற �ோடல் (பு்றம். 74) 
- ப�ோன்முடியோர் �ோடல் (பு்றம். 312) - ஔசவயோர் �ோடல் (பு்றம். 91) - ப�ருஙத்கோப்ப�ணடு 
�ோடல் (பு்றம். 248)- ்கணியன் பூஙகுன்்றனோர் �ோடல் (பு்றம். 192) - நரிபவருஉத்தசலயோர் 
�ோடல் (பு்றம். 195) - பதோடித்தசல விழுத்தணடினோர் �ோடல் (பு்றம். 243) - பூதப்�ோணடியன் 
மசனவி ப�ருஙத்கோப்ப�ணடு �ோடல் (பு்றம். 248)

பிரிவு -  2 நறறிறண, குறுந்்தாறக 

அ்கத்திசண �ோடல்்கள் - அன்பின் ஐநதிசண - நறறிசண - குறுநபதோச்க - �ோடப்�குதி 
- நறறிசணயில் குறிஞசி (1) - முல்சல (142) - மருதம் (210) - பநயதல் (172)  - �ோசல (284)  
- குறுநபதோச்கயில் குறிஞசி (40)  - முல்சல (167)   - மருதம் (8)   - பநயதல் (290)  - 
�ோசல(135).
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பிரிவு -  3 கலித்்்தாறக 

்கலித்பதோச்க - ஐநதிசண �ோடிய புலவர்்கள் - �ோசலக்்கலி (9)- �ோசல�ோடிய ப�ருங்கடுஙத்கோ 
- குறிஞசிக்்கலி ்கபிலர் �ோடல்(51) - பநயதல்்கலி நல்லநதுவனோர்  �ோடல் (133).

பிரிவு -  4 பத்துப்பாட்டு - ்நடுநல்வாற்ட 

�த்துப்�ோட்டு அறிமு்கம்  - பநடுநல்வோசட - இரணடு ்களம் ப்கோணட நோட்கம் த�ோன்்றது 
- பநடுநல்வோசட - அ்கமோ பு்றமோ? - வோசடக்்கோல வருணசன - அரணமசனத் ததோற்றம் 
- அநதப்புர அசமப்பு - அரசியின் இல்லமும் �டுக்ச்கயும் - புசனயோ ஓவியம் ்கடுப்� 
அரசி - ததோழியர், பசவிலியர் அரசிசய ஆறறுதல் - உதரோகிணிசய நிசனத்து அரசியின் 
ப�ருமுச்சு - �ோசச்றயில் அரசன் - முன்தனோன் முச்றமுச்ற ்கோட்டல் - நள்பளன் 
யோமத்தும் �ள்ளிக்ப்கோள்ளோன் - பநடியவோசட - பிரிவுத்துயர்ப்�டும் அரசிக்கு - �ோசச்றயில் 
�ணிப்கோட்டும் இரவிலும் தூங்கோமல் புண�ட்ட வீரசரப் �ோர்க்்கவநத அரசனுக்கு 
பநடுநல்வோசட ப�யர்ப்ப�ோருத்தம்.

 பதாகுதி 2  நீதி இலக்கியம் 
பிரிவு -  5 திருககுைள்

�திபனன்கீழக்்கணக்கு - அறிமு்கம் - திருக்கு்றள் - முப்�ோல் - �ோடப்�குதி - தீசமயிலோத 
பசோல்லுதல் வோயசம - பநஞசமும் வோயசமயும் - வோயசம எல்லோ அ்றமும் தரும் - அ்கம் 
தூயசம - முயறசிப்�து சி்றப்பு - முயறசியில்லோதவனது நன்சம - வறுசமக்குக் ்கோரணம் 
- முயறசி விடற�ோலது அன்று - தசலவியின் குறிப்பிசனத் தசலவன் அறிதல் - நோணமும் 
மகிழச்சியும் அறிதல் - அயலவர்த�ோல் பசோல்லினும் குறிப்�றிதல் - அவள் நச்கப்பின் 
நன்சமக் குறிப்பு - ததோழி தனக்குள்தள பசோன்னது.

பிரிவு -  6 நாலடி்யார, பழ்மைாழி நானூறு 

பசல்வம் ச்கடக்்கோல் த�ோல வரும் - ப�ண ்கல்வி - ்கல்வி அழத்க அழகு - ்கல்வி ்கசரயில 
்கற�வர் நோள்சில - நோய அசனயோர் த்கணசம - ்கோல்்கோல்தநோய ்கோட்டுவர் ப�ோதும்களிர் 
- குலவிச்சச ்கல்லோமல் �ோ்கம்�டும் - நோய ப�ற்ற பதங்கம் �ழம் - நுணலும் தன் வோயோல் 
ப்கடும் - நிச்றகுடம் நீர்த்ளும்�ல் இல் - இச்றத்ததோறும் ஊறும் கிணறு 

பிரிவு -  7 ஏலாதி, திரிகடுகம், ஆசாரகதகாறவ 

அன்புசடயோர்க்கு உள்ள ஆறு குணம் - எழுத்தின் வனப்த� வனப்பு - யோருக்ப்கல்லோம் 
ஈதல் தவணடும்? திரி்கடு்கம் த�ோலும் மருநது - இம்மூன்றும் நன்சம �யத்தல் இல - இவர் 
மூவர் ப�ய எனப் ப�யயும் மசழ - முநசததயோர் ்கணட முச்ற - என்றும் அசசயோத 
உள்ளத்தவர் - தி்றத்துளி வோழதும் என்�ோர் - த�சத்கள் அல்லோர் பு்கோஅர்.

பிரிவு -  8 இன்னா நாறபது, இனி்யறவ நாறபது 

்கடனுசடயோர் ்கோணப் பு்கல் - உணர்வோர் உணரோக்்கசட - யோம் என்�வபரோடு நட்பு - 
இளசமயுள் மூப்புப் பு்கல் - பதோன்சம உசடயோர் ப்கடல் - எசனமோணபும் தோன் இனிது - 
ஈதல் எத்துசணயும் ஆற்ற இனிது - தி்றம்பதரிநது வோழதல் இனிது - அறிநதுஉசரத்தல் ஆற்ற 
இனிது - ்கற்றலின் ்கோழ இனியது  இல்.

 பதாகுதி 3  காப்பிய இலக்கியம் 

பிரிவு -  9 சிலப்பதிகாரம் - கனாத்திைம் உறரத்்த காற்த 

சிலப்�தி்கோரம் - அசமப்பியல் விளக்்கம் - ்கோப்பியக் ்கசதச் சூழல் - ்கோசதயின் ்கசதச்சுருக்்கம் 
- அ்கன்கர் வருணசன - மோலதி �ோலளிக்்கப் �ோல்கன் தசோர்தல் - �ோசணடச் சோத்தறகுப் 
�ோடு கிடநத மோலதி - இடுபிணம் தின்னும் இடோகினிப் த�ய - �ோசணடச் சோத்தனின் 
அருளுதவி - ததவநதி ்கசத - ்கணணகி தோன்்கணட ்கனவுசரத்தல் - பீடு அன்று - த்கோவலன் 
வருச்க - சிலம்புள ப்கோணம்.

பிரிவு -  10  மைணிதமைகறல - ஆபுத்திரன் திைம் அறிவித்்த காற்த 

மணிதம்கசல ்கோப்பிய அசமப்பு - முன்்கசதச் சுருக்்கம் - ்கசத நி்கழும் சூழல் - ்கோசதயின் 
்கசதச்சுருக்்கம் - அ�ஞசி்கன் மசனவி சோலி ஈன்்ற குழவி - ஆ �ோலுட்டி வளர்த்தல் - ஆ 
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ம்கன் அல்லன் என் ம்கன் - ஆபுத்திரன் ்கல்வி ்கற்றல் - புசலசூழ தவள்வி - நள்ளிருளில் 
ப்கோணடு நடக்குவன் - நீ ம்கன் அல்லோய நி்கழநதசத உசரயோய - இதபனோடு வநத பசற்றம் 
என்சன - சிறிசய நீ, அவ ஆம்கன் அதறகு ஒத்தசன - ஆபவோடு வநத அழிகுலம் உணதடோ?.

பிரிவு -  11 சீவகசிந்தாமைாணி - குணமைாறல்யார இலம்பகம் 

சீவ்கசிநதோமணி - ்கோப்பிய அசமப்பு - முன்்கசதச்சுருக்்கம் - இலம்�்கத்தின் ்கசதச்சுருக்்கம் 
- ்கணணப் பூசல் - குணமோசலயும் சுரமஞசரியும் ப�ோழிலோடல் - சுரமஞசரி சூளுசர -  
்கணணப்ப�ோடியுடன் ததோழியர் - மீன்சூழ மோமதித�ோல் சீவ்கன் - ததோழியோர் தவணடல் - 
சீவ்கன் தீர்ப்புசர - வோரம் �ட்டுழித் தீயவும் நல்லவோம் - வணடு்களின் தீர்ப்பு - இடியுணட 
நோ்கம்த�ோல் சுரமஞசரி - குணமோசலயின் இனிய �ணபு.

பிரிவு -  12 கம்பராமைா்யணம் - நகரநீங்கு ப்டலம் 

்கம்�ரோமோயணம் - முன்்கசதச்சுருக்்கம் - �டலத்தின் ்கசதச் சுருக்்கம் - ம்களிர் அவலம் 
- விலஙகு்களின் அவலம் - பி்ற மக்்களின் அவலம் - மரவுரியில் இரோமன் - மனத்துயரில் 
சீசத - வருபவன் ஈணடு  வருநதசல நீ - தீய பவஞபசோல் பசவிசுடத் ததபுவோள் - என்சன 
என்சன இருத்தி என்்றோய - நின் பிரிவினுஞ சுடுதமோ ப�ருங்கோடு - சீசதயும் மரவுரி 
தரித்தல் - எல்சலயற்ற இடர் தருவோய என்்றோன்.

 பதாகுதி 4  தமிழ் இலக்கிய ெைலாறு - II
பிரிவு -  13 சங்க காலம் (கி.மு. 300 - கி.பி. 100)

முச்சங்க வரலோறு - சங்கம் இருநததோ? இல்சலயோ? ஒரு சங்கம் இருநததற்கோன சோன்று்கள் - 
எட்டுத்பதோச்க நூல்்கள் - �த்துப்�ோட்டு நூல்்கள்  - சங்க ்கோலம் ஒரு ப�ோற்கோலம்

பிரிவு -  14 பதி்னண கீழ்ககணககுக காலம் (கி.பி. 100 - கி.பி. 600) 

்களப்பிரர் ்கோலம் - தமிழ்க வரலோறறின் இருணட ்கோலம் - அ்கத்திசண நூல்்கள் - பு்றத்திசண 
நூல்்களில் த�ோர் �றறியது - அ்றநூல்்கள்

பிரிவு -  15 காப்பி்ய காலம் (கி.பி. 200 - கி.பி. 1100)  

தமிழின் முதல் ்கோப்பியம் - இரட்சடக் ்கோப்பியங்கள் - ஐம்ப�ருங்கோப்பியங்கள் - 
ஐஞசிறுங்கோப்பியங்கள் - தமிழின் பி்ற ்கோப்பியங்கள்.

பிரிவு -  16 ்தமிழ் இலககி்யத்தில் சமைணர, ்பௌத்்தர ்சல்வாககு 

தமிழ்கத்தில் சமணர் பசல்வோக்கு - தமிழ்கத்தில் ப�ௌத்தர் பசல்வோக்கு 

 பதாகுதி 5  ப�ாழிப் பயனபாடு
பிரிவு - 17 மைரபுத் ்்தா்டரகள், இறண்மைாழிகள் 

எதிர்மச்றக் குறிப்புத் பதோடர் - இடக்்கரடக்்கல் - மங்கலவழக்குத் பதோடர் -வசசபமோழித் 
பதோடர் - சுசவதரும் பவளிப்�ோட்டுத் பதோடர் - பி்ற மரபுத்பதோடர்்கள் - ஒருப�ோருள் 
இசணபமோழி்கள் - எதிர்நிசல இசணபமோழி்கள் - பி்ற இசணபமோழி்கள் - வட்டோர 
இசணபமோழி்கள் - கி்கர கீ்கோர பமோழி்கள்.

 பிரிவு - 18 ்சாற்பாழிவுத்திைன் பயிறசி 

இலக்கியச் பசோறப�ோழிவு - சமயச் பசோறப�ோழிவு - அரசியல் பசோறப�ோழிவு - பி்ற 
பசோறப�ோழிவு்கள் - குறிப்பு்கள் தச்கரித்தல் - த்களோரும் தவட்� பமோழியும் தி்றன் - 
நச்கச்சுசவத் தி்றன் - ஈர்ப்புத் தி்றன் - அவிநயமும் உச்சரிப்பும்  

பிரிவு - 19 ஓரங்க நா்டகம் பற்டககும் மு்யறசி 

ஓரங்க நோட்கம் எழுதும் �டிநிசல்கள் - நோட்கக் ்கசதசய முடிவுபசயதல் - ்களம் பிரித்தலும் 
நி்கழவுக் குறிப்பும் - உசரயோடல் எழுதுதல் - நோட்கப் பிரதிசயச் பசப்�னிடுதல் - நடி்கர்்கள் 
ததர்வு - ஒத்திச்க முச்ற்கள் - நோட்க இயக்்கம் - திட்டமிடுதலும் நி்கழத்தலும்.

பிரிவு - 20 ஐககூக கவிற்த புறனயும் பயிறசி 

ஈற்றடி இலக்்கணம் - உள்ளடக்்கப் �ோடுப�ோருள் இலக்்கணம் - பவளிப்�ோட்டு உத்தி - 
இயறச்கசயப் �ோடும் ஐக்கூ - வோழவியல் ஐக்கூ - ்கோதல் ஐக்கூ - பசன்ரியூ -எள்ளல் 
அல்லது  நச்கச்சுசவ ஐக்கூ
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 பார்வை நூல்கள்: 
 » குறுநததால் - சக்திதாசன் சுபபிரமணியன், (தசவ்விலக்கியக் ்ருவூலம், தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » சிலபபதி்ாரம் - பு்ாரக்்ாணெம், �.மு.நவங்ெசாமி �ாட்ொர, தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » சிலபபதி்ாரம் - மதுலரக்்ாணெம், �.மு.நவங்ெசாமி �ாட்ொர, தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » சிலபபதி்ாரம் - வஞ்சிக்்ாணெம், �.மு.நவங்ெசாமி �ாட்ொர, தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » புை�ானூறு மூலமும் உலரயும், (இரணடு ததாகுதி்ள்) ஔலவ சு. துலரசாமிபபிள்லை உலர, ்ழ் தவளியீடு, 
தசன்லன.

 » �றறில்ண மூலமும் உலரயும், (இரணடு ததாகுதி்ள்) ஔலவ சு. துலரசாமிபபிள்லை உலர, அரு்ணா பபளிந்ஷன்ஸ், 
1-13 உஸ்மான் சாலல, தசன்லன.

 » குறுநததால் மூலமும் உலரயும், ொக்ெர உ.நவ. சாமி�ாலதயர உலர, ்பீர அைக்்ட்ெலை, தசன்லன.

 » ்லிதததால் மூலமும் உலரயும், தபருமலழபபுலவர தபா.நவ. நசாமசுநதரனார உலர, ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன. 

 » த�டு�ல்வாலெ மூலமும் உலரயும், தபருமலழபபுலவர தபா.நவ. நசாமசுநதரனார உலர, ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன. 

 » திருக்குைள் - பரிநமலழ்ர உலரயுென், ஸ்ரீ ்ாசி மெம், திருபபனநதாள்.

 » பதிதனன்கீழ்க்்்ணக்கு, நியூதசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிலரநவட் லிமிதெட், தசன்லன. 

 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி,

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » பி.எஸ். ஆசசாரயா, உயரவுதரும் உலரயாெல்்லல, �ரமதா பதிபப்ம், தசன்லன.

 » மு. முததுக்்ாைததி, நபசுவது எபபடி, ்ண்ணம்மாள் பதிபப்ம், பாரி நிலலயம், தசன்லன. 

 » பரட்லெ, �டிக்் �ாெ்ம் எழுதுவது எபபடி? லவ்லைப பதிபப்ம், திணடுக்்ல். 1998

 » நச. இராமாணுஜம், �ாெ்ப பலெபபாக்்ம் அடிததைங்ள், எட்ொம் உல்த தமிழ் மா�ாடுபதிபபுச சூழல் நிதி 
தவளியீடு, தமிழ்பபல்்லலக்்ழ்ம், தஞ்சாவூர, 1994.

 » சுஜாதா, லஹக்கூ ஒரு அறிமு்ம், பாரதி பதிபப்ம், 108 உஸ்மான் சாலல, தி. �்ர, தசன்லன, 1991.

 » நமஜர ்திர ம்ாநதவன், ஐக்கூ நூறு, ஒபபிலக்கியததுலை, மதுலர ்ாமராசர பல்்லலக்்ழ்ம், மதுலர, 1994.

 » த�ல்லல சு. முதது, தமிழில் லஹக்கூ, அன்னம் தவளியீடு, சிவன்ந்ாயில் ததரு, சிவ்ஙல், 1994.

 » திரு. பட்ொபி சீததாரமான், லஹக்கூ வடிவக் ்விலத்ள், ்ாவ்யா, தசன்லன.

இளணயத் தைங்கள்/மின்னூல்கங்கள்

• www.tamilvu.org
• www.tamildigitallibrary.in
• https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 
• https://www.tamilelibrary.org/
• www.projectmadurai.org
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

Part-II English Syllabus for All UG Programmes 

Second Year 

COURSE TITLE  : Foundation in English-II (Literature and Use of English) 

COURSE CODE : BFEG-21

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
 » To cultivate the creativity among the learners 

 » To improve the reading skills of the learners 

 » To enhance the vocabulary of the  learners

 » To develop pronunciation skills

 » To imbibe the use of internet for developing language skills 

 Course Learning Outcomes
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

 » critically evaluate  the literary texts

 » read the passages effectively

 » speak in good accent 

 » communicate through online 

   BLOCK  1   Literary Texts 

Rabindranath Tagore’s  Sacrifice and John Donne’s  The Sun Rising

   BLOCK  2   Reading Comprehension
Reading passages-Preparing a glossary from passage- reading the meaning- respond to questions    

   BLOCK  3   Vocabulary and Grammar
Synonyms and Antonyms- Homophones-Making of Nouns-Making of Adjectives-Compound Words-Phrases and 
Idioms-Words often confused-Spelling- Tenses 

   BLOCK  4   Pronunciation and Spoken English
Importance of English-Pronunciation: An Exposition-Speech Sounds-Sounds and Spelling: The Relationship-Attri-
butes of Good Speech-Dialogue Situations/ Situational Dialogues

   BLOCK  5   The Internet English
Email-Chat Groups-Virtual Words-The Web-Commentary
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   Books for reference: 

• Balasubramanian T.  English Phonetics for Indian Students - A Workbook. 2016.
• Daniel Jones. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2011.
• Tagore, Rabindranath. Sacrifice and Other Plays.Niyogi Books, 2012.

Web Resources:
• https://www.poetryfoundation.org/podcasts/75363/the-sun-rising
• https://nptel.ac.in/courses/109/103/109103135/
• https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/109106085/downloads/03-%20Phonetics%20and%20Phonolo-

gy-%20week%203.pdf
• https://nptel.ac.in/courses/109/106/109106085/
• https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS  - SECOND YEAR (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : GLOBAL PERSPECTIVES AND INTERNATIONAL  
    INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

COURSE CODE : BHR -21

COURSE CREDIT  : 6 

COURSE OBJECTIVES
While studying the Global Perspectives and International Instruments for the Protection of Human Rights, the student 
shall be able

 » To provide insight on the human rights in the developing countries.

 » To make students understand the historical overview of the human rights movement in the west

 » To enable understanding of the human rights scenario of developing country

 » To explain on the concepts of neo-colonialism and debt trap as a factor of globalization.

 » To enable students to understand the link between Poverty and Human Rights.

COURSE OUTCOMES 
After completion of the Course, the student will be able:

 » Provide the advance study of global human rights and ability to learn skills on human Rights in 
interactional level.

 » Synthesize the contextual understanding on international treaties.

 » Identify the importance of customary convention on human rights in selected countries.

 » Analyze the merits of enforcement mechanisms of the united  nations human rights organisation.

 » Describe the values of the monitoring and humanitarian relief red cross, Interpol, amnesty and 
Human Rights watch.

   BLOCK  1   International Human Rights
Unit 1  Emergence of International Human Rights                   

Unit 2 Growth and Institutionalization

Unit 3  Human Rights in Select Countries: Sri Lanka, North Korea, China and Saudi Arabia.

Unit 4  The Holocaust and Genocide convention

   BLOCK  2   Protectionary Instruments
Unit 5  The Hague Conventions 

Unit 6  Geneva Conventions 

Unit 7  Nuremberg Principles

Unit 8   Vienna Declaration of Human Rights.
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   BLOCK  3   Instruments of Particular Purposes
Unit 9  Convention on Elimination of Discrimination against Women 

Unit 10  Convention on Elimination of Racial Discrimination

Unit 11  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment,

Unit 12  Convention on the Rights of the Child,

Unit 13  Convention Relating to the Status of Refugees.

   BLOCK  4   Enforcement Mechanisms
Unit 14 The United Nations Human Rights Organisations - UN General Assembly, UNHRC, UN Security Council

Unit 15 Human Rights Courts: European, African and Inter-American. 

Unit 16 International Criminal Court

Unit 17 INTERPOL

   BLOCK  5   Monitoring and Humanitarian Relief 
Unit 18  Red Cross/ Red Crescent Movements 

Unit 19  Human Rights Watch

Unit 20  Amnesty International Unit 21  Doctors without Borders.

   Books for reference: 

• Digumarti Bhaskara Rao (2001), International Instrument of Human Rights New Delhi DiscoveryPublication,
• DigumartiBhaskaroRao(2001),HumanRightsandUnitedNationsDiscovery, New Delhi: Publishing House, NewD-

elhi
• Ian Browli (1981), Basic Documents on Human rights, New York:OUP.
• Jack Donnelly, 2005 Universal Human Rights Manas Publication, NewDelhi
• Nagendra Singh (1986), Enforcement of Human Rights, Calcutta: Eastern Law House.
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS - SECOND YEAR (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

COURSE CODE : BHR -22

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the Promotion and Protection of Human Rights, the student shall be able

 » To get familiarized with the concept of human rights education as a means of human rights 
promotion and protection

 » To know the human rights education policies prevailing internationally

 » To understand the strategies of imparting human rights education

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Describe the significance on protection and enforcement.

 » Drawing the effective of Human Right education policies.

 » Synthesize contextual understanding of implementation of Human Rights.

 » Design and analyse the principles and practice in teaching of Human Rights education.

 » Analyse the Importance of emerging trends and dimensions of Human Rights education.

   BLOCK  1   Introduction
Unit 1  Human Rights Education, Significance

Unit 2  Current Scenario of Human Rights Education 

Unit 3  Approaches to Human Rights Education

Unit 4  Human Rights Education: Problems and Challenges 

Unit 5  Identifying Violations and Threshold Levels

   BLOCK  2   Human Rights Education Policies
Unit 6  Human Rights Educational policy

Unit 7  UNO and Human Rights Education Policies 

Unit 8  Human Rights Education Policy in India

Unit 9  Human Rights Education policies in the developed countries

 Unit10  Human Rights Educational policies in the developing countries
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   BLOCK   3   Implementation of Human Rights
Unit 11  UN Advisory Services for Human Rights Education

Unit 12  National Assistance and Technical Cooperation of Human Rights Education

 Unit13  UGC Guidelines on Human Rights Education in Indian Universities/Colleges 

Unit 14  Human Rights Education and NGOs.

   BLOCK  4   Promotion of Human Rights
Unit 15  Principles and Practice in Teaching of Human Rights Education

Unit 16  Curriculum for Human Rights Education (Primary, Elementary, Higher and Professional Levels)

Unit 17  Role of UNESCO, Role of Schools in imparting human rights education

Unit18  Role of Human Rights Commissions in Human Rights Education (National and State).

   BLOCK  5   Human Rights Education: Emerging Trends and Dimensions
Unit 19  Research Priorities in Human Rights Education

Unit 20  Obstacles to Dissemination of Human Rights Research 

Unit 21  Deficiencies in Human Rights Education

Unit 22  Role of Non formal education in imparting human rights education

   Books for reference: 

• Digumarti  Bhaskaro  Rao  2001  Human Rights  andUnitedNations Discovery Publishing House, NewDelhi
• Naseema, C. (2008), Human Rights Education: Conceptual and Pedagogical Aspects, New Delhi: Kanishka 

Publishers andDistributors.
• Ponaiyan,M.andPanchRamalingam(1999),EducationandHumanRights,
• P.R. Books, New Delhi..
• Saxena, K.P. (1996), Teaching Human Rights: A Manual for Adult Education, Landy Books, NewDelhi..

• Subramaniyam, S (2000)., Human Rights Training, Manas Publications, New Delhi
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Tamil Nadu Open Universit y

School Of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS - SECOND YEAR (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION 

COURSE CODE : BHRAL - 21

COURSE CREDIT  : 8

COURSE OBJECTIVES
While studying the Environmental Rights and Duties, the student shall be able

 » To facilitate understanding of environment as a third generation human right.

 » To understand the importance of sustainable development, prevention, control and abatement of 
pollution control

 » To know about the role of public interest litigation and judicial activism pertaining to environmental 
issues

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able

 » Describe the significances of fundamental principles of environmental rights and India concern for 
environmental protection and global environment.

 » Explain the relevance of the constitution and environmental. The effectiveness of Environmental 
policy and protection.

 » Identify the growth of human population, health and environment.

 » Describe the agencies for environmental administration.

 » Analyse the importance of agencies for environmental rights protection in national state and local 
level.

   BLOCK  1    Environment and Human Rights
Unit 1  Definition of Environment as Human Right

Unit 2  Environment traditions and movements in India

 Unit 3  Environmental ethics

Unit 4   Salient features of The Environment (Protection) Act,1986 

Unit 5  Relevant provisions in the Constitution of India.

   BLOCK  2   Environmental Impact Assessment

Unit 6  Environmental Impact Assessment, 

Unit 7  Eco-labeling,
Unit 8  Environmental racism,
Unit 9  Ecocide (the planned and purposeful destruction of the environment)
Unit 10  Victimization of those supporting environmental rights.
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   BLOCK  3    Environmental Issues

Unit 11  Ozone depletion and Global Warming

 Unit 12  Depletion of forest and natural resources

Unit13   Issues of Industrial Pollution, Prevention, Rehabilitation - Health effects of chemical substances

Unit 14  Safety of Nuclear Technologies Unit 15 Issues of Waste Disposal

   BLOCK  4   United Nations and Environment
Unit 16  Main functions of United Nations Environment Program 

Unit 17   Sustainable Development - Inter-generational equity 

Unit 18   Right to development vs right to clean environment, 

Unit 19   Climate change

Unit 20  Major environment disasters and conflicts.

   BLOCK  5    Environmental Protection
Unit 21  Precautionary Principle and the Polluter pays principle 

Unit 22  Public trust doctrine

Unit 23  Strict liability

Unit 24  Role of Public Interest Litigation in environmental protection in India

Unit 25  Ecojustice, Green bench, Environmental governance and ecosystem management.

   Books for reference: 

• Ghaliatwal, G.R., - Encyclopaedia of Environmental Management.
• Kailash Thakur - Environmental Protection - law and policy in India, Deep & Deep
• Sayne, R.K., - Environmental Management.

• Armin Rosenerang - Environmental Law and Policy inIndia

• Santha Kumar - Environmental Law.
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School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS - THIRD YEAR (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : MODERNITY, SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND  
   HUMAN RIGHTS 

COURSE CODE : BHR -31

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the Modernity, Science, Technology and Human Rights, the student shall be able

 » To understand the concept of modernity in relation to human rights

 » To know about the impact of science and technology on human rights

 » To study the human rights issues based on science and technology

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Explain the dimensions of the modernity and its implications.

 » Drawing the produce advocacy tools for agriculture, science and technology.

 » Design the findings using place destruction and terrorism on human rights violation.

 » Analyse the importance of Bio-Ethics, social issues and human rights project.

   BLOCK   1   Modernity and its Implications
Unit 1  Concepts: Science and Technology, Impact of Science and Technology on Society

Unit 2  International Perspective on Science and Technology 

Unit 3  Indian Perspective on Science and Technology

Unit 4  Right to Freedom of Information and Expression:

Unit 5  Revolution in Information and Communications Technology (ICTs) - Cyber Crimes.

   BLOCK   2   Agriculture, Science and Technology
Unit6  Modern Agricultural Practices

 Unit7  Right to Adequate Food

Unit 8 Impact of Biotechnology on Agriculture

Unit 9     Food Biotechnology: Issues of Food Safety and Standardisation 

Unit 10   International Norms: American and European Standards.
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   BLOCK  3   Biotechnology and Health
Unit 11  Right To Health

Unit12   Clinical Trials and Experiment on Living Beings 

Unit 13  Intellectual Property Rights in Technological Society

Unit 14  The Case against Genetically Modified Crops and it’s Implications on Health

   BLOCK  4   Peace and Destruction
Unit 15  Weapons of Mass Destruction (WMDs)

Unit 16  Emerging Military Technologies and the issue of Modern Warfare 

Unit17   Prisoners of War - Asylum Seekers 

Unit 18  Terrorism as Human Rights Violation.

   BLOCK  5   Bio-Ethics and Social Issues
Unit 19  Abortion & Assisted Reproductive Technologies 

Unit 20  Organ Donation and Transplantation

Unit 21  Stem Cell Research

Unit 22  Human Genome Project -Cloning

Unit 23  Right to Die in Dignity and Peace: Euthanasia.

   Books for reference: 

• Antony Anghie and Garry Sturgess, (eds.) (1998), LegalVisions of the 21st Century: Essays in Honour of Judge 
Christopher Weeramantry, The Hague: Kluwer, pp.261-282.

• Bankowski, I., (ed.) (1993), International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Sub-
jects, Geneva:WHO.

• Johnston, Ann et al. (eds.) (1986), New Technologies and Development, Geneva:UNESCO.
• Louise, Christopher (1995), The Social Impacts of Light Weapons Availability and Proliferation. Journal of 

Humanitarian Assistance, http://131.111.106.147/articles/A002.Htm
• Michael, James (1994), Privacy and Human Rights: An International and Comparative Study with Special 

Reference to Documents in Information Technology, Paris:UNESCO.
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS THIRD YEAR (DISTANCEMODE)

COURSE TITLE  : HUMAN RIGHTS ACTIVISM, NGO’S, JUDICIARY AND MEDIA 

COURSE CODE : BHR-32

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the Human Rights Activism, Ngo’s Judiciary and Media, the student shall be able

 » To know about human rights activism and its role in social transformation

 » To understand the functioning of NGOs and its impact in human rights

 » To analyse the role of media in human right sactivism

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Describe the value of perspectives on human rights activism and NGO in implementing UN decade 
for Human Rights Education.

 » Explain the importance, establishing and creating abye-layfor NGO’s administration.

 » Analyse the role of NGO in protection of Human Rights and relevance with red cross, amnesty.

 » Examine the importance human rights humanitarian law, issues and judicial activism.

 » Identify the role of media in protection human rights and its impact in India and the importance of 
the RTI and social media.

   BLOCK  1   Human Rights Activism
Unit 1  Perspectives on Human Rights Activism

Unit 2  NGOs and Human Rights Activism

Unit 3  UN decade for Human Rights Education 

Unit 4  Human Rights and Third World.

   BLOCK  2   Establishing NGOs
Unit 5  NGOs: Meaning, Nature and Importance of NGOs 

Unit 6  Establishing the NGO Board of Directors

Unit 7  NGO Bye Laws

Unit 8  Registering the NGO

Unit 9  Funding, Fund Raising and Problems Faced by Them.
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   BLOCK   3   Role of NGOs in Human Rights
Unit 10  NGOs and Protection of Human Rights within UN System 

Unit 11 Amnesty International: Role, Functions and Reports

Unit 12  International Red Cross 

Unit 13  Red Crescent

   BLOCK  4   Judicial Activism and Humanrights
Unit 14 Judicial Activism and Humanrights 

Unit 15 PIL

Unit 16 Human rights and National Emergencies 

Unit 17 Human Rights, TADA and POTA.

   BLOCK   5   Human Rights and Media
Unit 18  Role of Media in Protection of Human Rights Unit 19  Journalism and Conflict Resolution

Unit 20  Human Rights Excesses by State Forces and Exposition by Media 

Unit 21  Electronic Media and its impact on Human Rights in India

Unit 22  Right to Information Act in India

   Books for reference:

• Antti Pentikaiinen (2000), Creating Global Governance: The Role of Non Governmental Organisations in the 
United Nations, Helsinki: Finnish UN Association

• Atik-ur-RahamanS.M.(2011),EffectsandImpactsofNGOsinModernWorld, Jaipur: AadiPublications
• Batra , K. C., (ed.), (1990), Judicial Activism and Social Change, New Delhi: Deep DeepPublications
• JulieFisher,(1993),TheRoadfromRio:SustainableDevelopmentandtheNon Governmental Movement in the 

Third World, Westport:Praeger
• MicraelPerry,J.,(1990),The Constitution, The Courtsand Human Rights, New Delhi: Wiley EasternLtd.
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS  THIRD YEAR  (DISTANCEMODE)

COURSE TITLE  : INTERNATIONAL TRADE, DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS 

COURSE CODE : BHR-33

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the International Trade, Development and Human Rights, the student  shall be able

 » To outline the concepts of human rights and international trade

 » To understand the role of development practices and human rights

 » To analyse the impact of globalisation, transnational corporations on the rights of indigenous farming 
sector

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Explain the value so international trade organization and humanrights.

 » Analyse the importance and role of human rights in development.

 » Provide the advance qualification and ability on human rights and globalization and face the human 
rights in agriculture, environment, labour, women culture and health.

 » Examinethecontroloverinternationaltrade,transactionalcorporations in Human rights and impact of GATT 
and WTO on sovereignty.

 » Evaluate the findings an issues in human rights and economic sovereignty.

   BLOCK  1   Human Rights and International Trade 

Unit 1  New International Economic Order (NIEO)

Unit 2  International Trade and Development, WTO

 Unit 3  International Trade and Human Rights Perspective in India

 Unit 4  Consumerism.

   BLOCK  2   Human Rights and Development
Unit 5  Role of Human Rights in Development

Unit 6  Modernization and Dependency approaches

Unit 7  Integrating the Human Rights approach in development: 

Unit 8  Various theories of Development



36

Ta
m

il 
N

ad
u 

O
pe

n 
U

ni
ve

rs
ity

   BLOCK   3   Human Rights and Globalisation
Unit 9  Globalisation: Meaning and nature

Unit 10  Globalisation and its impact on agriculture, environment, labour, women, culture and health

Unit 11  The problem of patents and monopoly

Unit 12  The case of Pharmaceutical Industries and its impact on Public Health.

   BLOCK   4   TNCs and the Issues of Sovereignty
Unit 13  Control over International Trade

Unit 14   Transnational Corporations (TNCs) and Human Rights violations 

Unit 15   Regulation of TNCs

Unit 16  Human Rights Standards and International Trade 

Unit 17   Impact of GAT and WTO on sovereignty.

   BLOCK   5   Issues in Human Rights
Unit 18  Tribal and Farmer Rights in the context of Globalisation and Development 

Unit 19  Access to Seeds, Fertilizers and Technology

Unit 20  Sanction imposed by developed Countries on Third World 

Unit 21  Right to Development

Unit 22  Peoples’ Rights: issues of economic sovereignty.

  Books for reference: 

• Baxi, Upendra (1983) “The New International Economic Order, Basic Needs and Rights: Notes towards Devel-
opment of the Right to Development”, Indian Journal of International Law, Vol.23,pp.225-45.

• Centre for Development and Human Rights (2004), The Right toDevelopment
• – A Primer, New Delhi: Sage Publications.
• Cheria,Anitaetal.(2004),HumanRightsApproachtoDevelopment:Resource Book, Bangalore: Books forChange
• Hoda, Anwarul and Gulati Ashok (2008), WTO Negotiations on Agriculture and Developing Countries: New 

Delhi,OUP.
• Janusz Symonides, (ed.) (1998), Human Rights: New Dimensions and Challenges, Sydney: UNESCO, pp.99-

114.
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Tamil Nadu Open Universit y

School of Politics and Public Administration

Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS THIRD YEAR  (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : POLICE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND HUMAN RIGHTS 

COURSE CODE : BHR - 34

COURSE CREDIT  : 6

COURSE OBJECTIVES
While studying the Criminal Justice System and Human Rights the student shall be able

 » To comprehend the various features of criminal justice system and Juvenle Justice System in 
relation to human rights.

 » To outline the structure and functioning of enforcement organization

 » To outline the human rights norms in criminal procedure on production of accused before Magistrate.

 » To explain the rights of inmates of prison and custodial homes

 » To create awareness about the rights of the victims and the support available to them

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Describe the role of police and human rights and police in elections, principles of police conduct 
and personality in human rights.

 » Examine the importance of abuse and misuse of powers by police,bureaucracy and legislators.

 » Analyse the concepts, objectives of human rights law and criminal justice system.

 » Evaluate the effectiveness of law enforcement, investigation agencies and human rights.

 » Describetheroleofcourseandrightstolegalaid,punishment,rightsofaccused and inmates prisons and 
custodial home.

   BLOCK   1   Criminal Justice System
Unit 1  Components of Criminal Justice System

Unit 2  Relevance of Criminal Justice system to Human Rights 

Unit 3 Development and structure Juvenile Justice System in India 

Unit 4  Rights of juveniles

   BLOCK   2   Law enforcement organizations and human rights violations
Unit 5  Practices and procedures in violations to human rights 

Unit 6  Investigation and interrogation

Unit 7  Arrest and Handcuffing

Unit 8  Encounters, Custodial deaths and torture
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   BLOCK   3   Judiciary and human rights
Unit 9     Sentencing principles, policies and procedures; 

Unit 10  Judicial activism and review,

Unit 11  Rights of the arrested and accused,

Unit 12  Access to justice, concept of fair trial and fair treatment

   BLOCK   4   Human rights and correctional administration
Unit 13  Rights of prisoners

Unit 14  Non-institutional and community based 

Unit 15  Preventive detention

   BLOCK   5   Victim service and victim assistance programs
Unit 16  Rights of victims of human rights violations, 

Unit 17  Social support,

Unit 18  Coping skills

Unit 19  Vulnerability analysis.

    Books for reference:

• Dennis Sullivan, (2002),“Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective”, Berlin, 2. Chockalingam, K., 
(1996), ”Readings In Victimology”, Raviraj Publications

• Mathur, K. M., (1996), “Crime, Human Rights and NationalSecurity”.
• Peter Birks, (1995), Reshaping The Criminal Justice & Human Rights,1995
• Thilagaraj,R,(2000),“HumanRights&CriminalJusticeAdministration”,Manohar
• Publications, New Delhi,
• Handbook of Human Rights and criminal justice in India, South Asian Human Rights Documentation Cen-

tre,2010
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Chennai - 15

B.A., HUMAN RIGHTS THIRD YEAR (DISTANCE MODE)

COURSE TITLE  : EVOLVING TRENDS AND DIMENSIONS IN HUMAN RIGHTS 

COURSE CODE : BHR - 35

COURSE CREDIT  : 8

COURSE OBJECTIVES
While studying the, Evolving Trends and Dimensions of HumanRights, the student shall beable

 » To enable understanding of evolving trends and dimensions of human rights issues and violations 
at the national and international level.

 » To understand the concept of discrimination based on religion

 » To explain the concept of child rights and various human rights violations they are subjected to

 » To explain the women’s rights violations and related issues

 » To understand the relativity between population dynamics and human rights

COURSE OUTCOMES
After completion of the Course, the student will be able:

 » Describe the impacton human rights violations of immigrant labours, refuges, settlement, displacement 
and migration.

 » Explain the values of religions human rights in Vedic, Buddhist, Islamic, Biblical, and other Religious 
Texts and human rights.

 » Examine the importance of the rights of the children, child labour and Juvenile Justice Mechanism.

 » Evaluate the status of women and human rights and safeguard from Sati, Honour Killings, Domestic 
Violence and Crimes Against Women

 » Analyse the impact on population growth food securing and abortion, family planning and human 
rights.

   BLOCK   1   Refugees and Human Rights
Unit 1  Human Rights Violations of Immigrant Labourers and Refugees 

Unit 2  Settlement, Displacement, Migration –

Unit 3  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)

   BLOCK   2   Religion and Human Rights
Unit 4  Religious Rights and Human Rights

Unit 5  Religious Human Rights in Vedic, Buddhist, Islamic, Biblical, and other Religious Texts

Unit 6  Jihad and Human Rights

Unit 7  Islamic Laws and Human Rights.
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   BLOCK   3   Child and Human Rights
Unit 8  Child rights

Unit 9  Female Foeticide and Infanticide

Unit 10 Child Labour, Child Trafficking, Child Abuse, Street children 

Unit 11 Parenting and Child Health

   BLOCK   4   Women and Human Rights
Unit 12  Status of Women and their Empowerment.

 Unit13  Practice of Sati, Dowry, Sexual harassment 

Unit 14  Domestic Violence and Crimes against Women

Unit 15  Right to Equality, Participation and Decision Making at Work Place

   BLOCK   5   Population and Human Rights 

Unit 16  Population Growth and Food Security 

Unit 17  Global Commons

Unit 18  Family Planning and Human Rights 

Unit 19  One Child Policy of China

Unit 20  Contraception and Abortion as a Human Right Problem.

    Books for reference:

• Gasper, Des (1996). Culture and Development Ethics: Needs, Women’s Rights, and Western Theories. Devel-
opment and Change,27:627.

• Malkki, Liisa (1996). Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization. Cultural An-
thropology,11(3):377-404.

• Mayer, Ann Elizabeth (1994). Universal versus Islamic Human Rights: A Clash ofCulturesoraClashwithaCon-
struct?MichiganJournalofInternationalLaw, 15:307.

• Mishra, P.K. (2012), Human Rights - Acts, Statutes and Constitutional Provisions, Ritu Publications,Jaipur.

• Pathack, R.S., Human Rights in the Changing World, International Law Association, New Delhi,1998.
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