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தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், தமிழ்நாடு அரசு இயற்றிய 

சட்டத்தின் (சட்ட எண்.27) வாயிலாக மாநிலத்தின் கல்வி முைறயில், 

திறந்தநிைல மற்றும் ெதாைலநிைலக் கற்றல் முைறைய அறிமுகப் 

படுத்துவதற்காகவும், ேமலும் அதைன ேமம்படுத்துவதற்கும், அறிவுத்திறன், புத்தாக்கச் 

சூழலில் பயிற்சி மற்றும் திறன், மனித வளச் ெசயற்பாட்டுத் துைறகளில் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்ைற உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகைளத் ெதாடர்ந்து 

வழங்குவதற்காகவும் நிறுவப்பட்டது.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகமானது  நிறுவப்பட்டது முதல், 

சமுதாயப் பயன்பாட்டிற்குப் ெபாருத்தமான வைகயில் திறந்தநிைல மற்றும் 

ெதாைலநிைலக் கல்விையக் குைறந்த ெசலவில், பணிக்குச் ெசல்பவர்கள், இல்லத்தரசிகள், 

மாற்றுத்திறனாளிகள், பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் இனத்தவர் 

மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் உள்ளடங்களாக, எளிதில் எட்ட முடியாத பகுதிகளிலும் 

கிராமப்புறப் பகுதிகளிலும் வாழும் மக்களால் இதுவைரயில் எந்தவித வாய்ப்பு நலன்களும் 

ெசன்று ேசராமலும் அதனால் பயனைடயாமலும் இருக்கின்ற பிரிவினருக்கும் வழங்கி 

வருகிறது.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் தற்ேபாது 130 கல்விசார் 

பாடவைகப் பிரிவுகைள வழங்கிவருகிறது. (அவற்றுள் 81 பட்டப் படிப்புகள் & 21 

திறன் ேமம்பாட்டுப் படிப்புகள் அடங்கும்.) இைவ சான்றிதழ் படிப்பு முதல் (1) பட்டயம் 

(4) ெதாழில்சார் பட்டயம் (14) முதுநிைலப் பட்டயம் (2) இளநிைலப் பட்டம் (38) 

முதுநிைலப் பட்டம் (43) மற்றும் முைனவர் பட்டம் (28) வைர என்ற வைகயில் 

அைமகின்றன.  திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் நடப்பில் பயின்று வரும் மாணவர்கள் 

எண்ணிக்ைக 28,957 ஆகும். 

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், புதுெடல்லி பல்கைலக்கழக 

நிதிநல்ைகக் குழுவின் ஒப்புதலுடன் ஆய்வுப் பட்டங்கைளயும் (எம்.ஃபில்., & பிஎச்.டி.,) 

ேநர்முக (முழுேநரம் மற்றும் பகுதிேநரம்) வைகயி்ல் வழங்குகிறது.

 பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைகக் குழுவிடம் இருந்து ெதாைலநிைலக் கற்றல் முைறயில் 

பி.எட்.,(இளநிைலக் கல்வியியல்) பட்டப்படிப்ைப நடத்துவதற்கு ஒப்ேபற்ைபப் 

ெபற்றுள்ளது.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைகக் குழுவிடம் 

DEB (UGC-DEB) இருந்து, இைணயவழிப் படிப்புகளுக்கான பாடக்குறிப்புகள், 

MOCCs/ICT, தர உறுதிப்பாடு மற்றும் திறந்தநிைல மற்றும் ெதாைலநிைலக் கற்றல் 

முைற ஆகியவற்றுக்கான இைணயச் ெசயல்பாடுகைள ேமம்படுத்துவதற்காக 

2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு 1.166 ேகாடி ரூபாைய நிதியாகப் ெபற்றுள்ளது. 

 திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் 2020-2021 ஆம் ஆண்டில் 

பின்வரும்  மிகவும் முக்கியமான ெகாள்ைக ஆவணங்கைளயும் 

வழிகாட்டும் ெநறிகைளயும் முதன் முைறயாக உருவாக்கியுள்ளது.

 தாேம கற்றலுக்குரிய பாடக்குறிப்புகளுக்கான (SLM) 
ெகாள்ைக

 ஆராய்ச்சிக் ெகாள்ைக

 கலந்தாய்வுக் ெகாள்ைக

 திறந்தநிைலக் கல்வி வளஆதராக் (OER) ெகாள்ைக 

 அறக்ெகாைடக் ெகாள்ைக

 ேதர்வுக்கான வழிகாட்டி நூல்

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் 
ஆராய்ச்சி மாணவர் நிைல உதவித் ெதாைகக்கான 
வழிகாட்டி ெநறிகள்



The Tamil Nadu Open University (TNOU) was established by an 
Act (No.27) of the Legislative Assembly of the Government 
of Tamilnadu in 2002 for the introduction and promotion of 

Open and Distance Learning Systems in the educational pattern 
of the State and to continually offer opportunities for upgrading 
knowledge, training and skills in the context of innovations, research 
and discovery in all fi elds of human endeavours.

 TNOU   since  its  inception is  providing  cost  effective, socially  relevant  
Open and Distance Learning to the hitherto unreached as well as the 
disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas 
including the working people, housewives, differently abled, backward, 
most backward, scheduled caste and scheduled tribe learners. 

 TNOU at present, offering 130 Academic Programmes 
(including 81 Degree Programmes and 21 Skill Development 
Programmes), starting from Certifi cate (1), Diplomas (4), Vocational 
Diplomas (14), PG Diplomas (2), Under Graduate Degrees (38), Master 
Degrees (43) and Ph.D. (28) Programmes.  At present, a total of 
28,957 learners got admitted and are undergoing various programmes 
of study. 

 TNOU also offers Research Degree Programmes such as M.Phil., 
and Ph.D., through Regular Full-Time and Part-Time Mode with the 
approval of University Grants Commission, New Delhi.

TNOU got recognition from the University Grants Commission (UGC), to 
offer B.Ed.,(General) through distance mode.

 The Tamil Nadu Open University has received a Grant 
of Rs. 1.166 crores from UGC-DEB  for the year 2020 – 2021  to 
develop Online course material, MOOCs, ICT, Quality assurance 
and Networking for Open and Distance Learning System.

 The Tamil Nadu Open University has framed the following 
Policy Documents and Guidelines during the year 
2020 – 2021, as fi rst of its kind since its inception.  

 Policy on Self Learning Material (SLM) 

 Policy for Promotion of Research 2020

 TNOU Policy on Consultancy Services

 Open Educational Resource (OER) Policy 

 Guidelines for Endowment Fund Policy

  Examination Manual

 Guidelines for TNOU Research Fellowship

Brief 
History 
and 
Objectives 
of TNOU

Po
lic

y 
N

o
te

  
20

21
 -

 2
02

2
02



தமிழ்நாடு 
திறந்தநிைலப் 
பல்கைலக் 
கழகத்தின் 
முக்கியமான 
சாதைனகள்

ெக
ாள்

ை
க 

வி
ள

க்க
க் 

கு
றி

ப்பு
கள்

 20
21

-2
02

2
03

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் இருக்கும் திறன் ேமம்பாட்டு ைமயத்திற்கு 
ஒப்ேபற்பு வழங்குவதற்கான வழிகாட்டி ெநறிகள்

 பல்கைலக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகளாக சமுதாயக் கல்லூரிகைள அைமப்பதற்கான 
வழிகாட்டி ெநறிகள்

 தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சமுதாயக் கல்லூரிகளுக்கு ஒப்ேபற்பு வழங்குவதற்கான வழிகாட்டி 
ெநறிகள் 

 தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அரசு கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் உதவி 
ைமயங்களுக்கு ஒப்ேபற்பு வழங்குவதற்கான  வழிகாட்டி ெநறிகள்

 தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அரசு உதவி ெபறும் மற்றும் அரசு உதவி ெபறாத கைல மற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் உதவி ைமயங்களுக்கு ஒப்ேபற்பு வழங்குவதற்கான 
வழிகாட்டி ெநறிகள்

 மண்டல ைமயத்திற்கும் உறுப்புச் சமுதாயக் கல்லூரிக்கும் இைடயிலான ெதாடர்பு 
அலுவலரின் பங்கு

 தமிழ்நாட்டில் உள்ள கற்ேபார் உதவி ைமயம் ெசயல் ைமயத்திற்கு ஒப்ேபற்பு வழங்குவதற்கான 
வழிகாட்டி ெநறிகள்

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் ெதாைலேநாக்குத் திட்டம் 2030

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் ெசய்தித்ெதாகுப்பு 01-02; தமிழ்நாடு 
திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 2019-2020; 366 நாட்களுக்குள்ளான 
ெசயல்பாடுகள்; மின்னணு மாதாந்திர ெசய்திகள் டிசம்பர் 2020-ஜூன் 2021(7படிகள்); 
பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைகக் குழுவின் திறந்தநிைல/இைணய வழி கற்றல் வழிகாட்டி 
ெநறிமுைறகள் (ஆங்கிலம் மறுபதிப்பு, தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்பு மற்றும் மறுபதிப்பு). 

 விழுப்புரம், ேகாயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய நகரங்களில் பல்கைலக்கழகம் ஒருங்கிைணந்து 
நடத்திய ேவைலவாய்ப்பு முகாம்களில் பட்டம் மற்றும் பட்டயம் ெபற்ற 2473 ேபர் பல்ேவறு 
நிறுமங்களிலும், நிறுவனங்களிலும் ேவைலவாய்ப்பிற்கான ஆைணகைளப் ெபற்றுள்ளனர்.

 ேகாவிட்-19 ெபருந்ெதாற்று நிலவிய சூழ்நிைலயிலும் தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக் 
கழகம் 2020-21 ஆம் கல்வி ஆண்டில் 12,195 மாணவர்கைளச் ேசர்த்துள்ளது.

 சிறந்த முைறயில் பல்கைலக்கழகம் ெசயல்படுவதற்காக கல்விசார் மற்றும் நிர்வாக அைமப்பு 
முைற உருவாக்கப்பட்டு ெசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 ைமயங்கைள உருவாக்குதல் - அைவ உள்தர உத்திரவாதம், இைணயவழிக் கல்வி, பல்கைலக்கழகத் 
தகவலியல் ைமயம், சமநிைல வாய்ப்புக் குழுைவ உருவாக்குதல், ேதசிய புத்தாக்க உருவாக்கக் குழு, 
பைழய மாணவர்கள் குழு, பகடி வைதத் தடுப்புக் குழு, சுற்றுச் சூழல் குழு, உள்ளிடப் புகார்களுக்கான 
குழு, ெபண்களுக்கு எதிரான ெகாடுைமகள் குறித்த புகார்களுக்கான குழு, ஆராய்ச்சி மன்றம் மற்றும் 
மாணாக்கர் ேவைலயமர்த்தல் குழுவின் கீழ் ஆராய்ச்சி ஆேலாசைனக் குழு.

 பல்கைலக்கழகம் முதன் முைறயாக மாணாக்கர்களுக்குக் கல்விசார் பாடப்பிரிவுகளின் 
விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஏழாயிரம் மாணாக்கர்களுக்கு உய்த்துணர்வு (அறிமுக) 
நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டன.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் முதல் முைறயாக ெதாழில்சார் பட்டயம், இளநிைல 
மற்றும் முதுநிைல மாணாக்கர்களுக்கு 2020-21 ஆம் கல்வி ஆண்டில் ெமய்நிகர் தளத்தின் 
மூலமாக இைணயவழியில் கலந்தாய்வு அமர்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழக மாணாக்கர்களின் டிசம்பர் 2020 பருவ இறுதித் 
ேதர்வுகள் இைணயத்தின் மூலமாக நடத்தப்பட்டன. இத்ேதர்வுகளில் 8210 ேபர் பங்கு ெபற்றனர், 
அவர்களில் 7601 ேபர் ேதர்ச்சி ெபற்றனர்.

 விழுப்புரம் மண்டல ைமயத்திற்கான கட்டடம் (ரூ.6.25 ேகாடி) மற்றும் கல்விசார்பிரிவுக் 
கட்டிடத்திலும் பாடக்குறிப்புகள் வழங்கும் பிரிவுக் கட்டிடத்திலும் (ரூ.23.24 ேகாடி) என 
கூடுதலாக தளமும் கட்டப்பட்டன.

 இைணயவழிக் களத்தின் மூலமாக 44 பன்னாட்டு மற்றும் ேதசியக் கருத்தரங்குகள் 
நடத்தப்பட்டன.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் ெதாழில்சார் கல்விப் பாடப் 
பிரிவுகைள வழங்குவதற்காக, எட்டு புதிய சமுதாயக் கல்லூரிகளுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

 குறுகிய காலப் படிப்புகள், சான்றிதழ், பட்ைடயம், உயர்நிைலப் 
பட்ைடயம், ெதாழில்கள் பட்ைடயம், இளநிைல மற்றும் முதுநிைலப் 

பட்டங்களுக்கான ெபாது ஒழுங்குமுைற விதிகள் முதன் முைறயாக 
பல்கைல அளவில் வகுக்கப்பட்டு அைவ பயன்பாட்டுக்கு 

ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளன.



  Guidelines for Establishment of Constituent Community College

 Guidelines for Establishment of Community College 

 Guidelines for Recognition of Centre for  Skill Development in 
TNOU

 Guidelines for Establishment of Learner Support Centres 
(Government Arts & Science Colleges)

 Guidelines for Establishment of Learner Support Centres 
(Government Aided & Un-Aided Arts & Science Colleges) 

 Role of Liaison Offi cer in Regional Centre and 
Constituent Community College

 Guidelines for Establishment of Learner Support Centre – Work 
Centre for Specialised Programmes 

  TNOU Vision 2030

 The TNOU News Letters Volume 01 & 02

 TNOU Annual Report     2019 -2020

 A Step Forward within     366 Days

 Monthly e-Bulletin from  Dec 2020 to June 2021 (7 Issues)

 UGC's Guidelines on ODL/OL 2020 (Reproduced in English)

 UGC's Guidelines on ODL/OL 2020 (Translated in Tamil)

 Job-Fair was organized in Viluppuram, Coimbatore, and Tiruchirappalli, 
through which 2473 degree and diploma holders got placement 
orders from various fi rms and companies.

 The Tamil Nadu Open University has enrolled 12,195 students in the 
Academic Year 2020-21 during the COVID 19 Pandemic situation.

 Academic and Administrative Structures have been created and  
implemented for better functioning.  TNOU has Established the Centres 
and Cells viz., Internal Quality Assurance, Online Education, University 
Informatics, Creation of Equal Opportunity Cell, National Innovation Cell, 
Alumni Cell, Anti-Ragging Cell, Women Cell, Environment Cell, Internal 
Complaints Committee, Harassment Complaints Committee, Research 
Advisory Committee under Research Council, and Student Placement Cell.

 The University has conducted Induction Programmes as a fi rst time to the 
students (7000 took part) for creating awareness about the Academic 
Programmes.

 Online Academic Counselling Sessions for the students of Vocational 
Diplomas, Degrees and Master Degrees during Academic Year 2020-2021 
have been undertaken through Virtual Platform for the fi rst time in TNOU. 

 The Term End Examinations December 2020 for the students of TNOU was 
conducted through Online. A total of 8210 students appeared, out of which 
and 7601 students passed in the examination.

 TNOU's Regional Centre Building at Villupuram (Rs.6.25 crores) and 
Additional Floor at Academic Block (Rs.23.24 crores) as well in 

Material Distribution Division Block in the main Campus 
have been constructed.
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தமிழ்நாடு 
திறந்தநிைலப் 
பல்கைலக் 
கழகத்தால் 
ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டுள்ள 
ெசயற்பாடுகளும், 
ெசயல் 
திட்டங்களும்
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 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலகழகத்தின்   எஸ்.ஸி./எஸ்.டி பிரிவு முதன் முைறயாக 

2021, ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள் டாக்டர் “பி.ஆர். அம்ேபத்கர் அவர்களின் 130” ஆம் 

பிறந்த நாள் விழாைவ இைணயவழி மூலமாக நடத்தியது.

 பல்கைலக்கழகம் 28 கல்விக் குழுக்கைள அைமத்ததன் வாயிலாக அைனத்து 

பாடப் பிரிவுகளுக்கான (128 பாடவாரிகள்) பாடத் திட்டங்கைளயும் மறுசீரைமத்து 

காலத்திற்கு ஏற்ற வைகயில் புதுப்பித்துள்ளது. இப்பாடத்திட்டங்கள் அைனத்தும் 

வடிவைமக்கப்பட்டு பல்கைலக்கழக இைணயதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்டு 

அைனவரின் பயன்பாட்டிற்கும் ெகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் ெபருந்ெதாற்றுக் காலத்தின் ேபாது 

கலந்தாய்வு வகுப்புகைள நடத்துவதற்கு வாெனாலிகளம் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்தக் 

களமானது தயாரிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்ைத வழங்குவதற்காக ேநரைல ஒலிபரப்பு/

ேதைவக்ேகற்ற வைகயிலான வாெனாலி ஒலிபரப்பு வைககளுக்கு ஏற்பாடு ெசய்துள்ளது. 

இந்த ேசைவைய மாணவர்கள் எந்த ேநரத்திலும் எந்த இடத்தில் இருந்தும் பயன்படுத்திக் 

ெகாள்ளலாம்.

 பாேவந்தர் பாரதிதாசனின் 131வது பிறந்த நாளிைன ஒட்டி தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் 

பல்கைலக்கழகம் சார்பில் முதன்முைறயாகச் சிறப்பு பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் 

நைடெபற்றது. பாேவந்தர் பாரதிதாசனின் ெகாள்ளு ேபரன் முைனவர். கனக 

சுப்புரத்தினம் பாரதி அவர்களும் ேபரறிஞர் அண்ணா மற்றும் பாேவந்தர் பாரதிதாசன் 

ஆகிேயார்களிடம் ேநரிைடயாக பழகியவருமான புலவர் இளஞ்ெசழியன் ஆகிேயார்கள் 

பாரதிதாசன் குறித்து விரிவாக உைர நிகழ்த்தினர். இவ்விழாவில் இந்தியா, மேலசியா, 

ெமாரிசியஸ் மற்றும் ஐேராப்பா நாடுகளிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் பங்ேகற்றனர்.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்திற்குத் ேதசியத் தரமதிப்பீட்டுச் சான்றிதைழப் 

ெபறுவதற்கு ஏதுவாக ேதசிய தரமதிப்பீடு மற்றும் தரச்சான்றளிப்புக்காக நைடமுைறகைள 

ேமற்ெகாள்ளும் திட்டப் பணிகைள ெசய்து வருகின்றது.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் ெதாழிசார் வணிகப் பாடவைகப் 

பிரிவுகளில் சிலவற்றிற்கு முந்தியக் கற்றல் ஒப்ேபற்பிைன (RPR) அறிமுகப் படுத்தும் 

திட்டம்.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் மண்டல ைமயத்ைதக் கட்டுவதற்காகத் 

தருமபுரி மாவட்டத்தில் ெபரியண்ணஹள்ளிக் கிராமத்தில் 1.75.00 ஏக்கர் நிலம் 

ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், தமிழ்நாடு டாக்டர். எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப் 

பல்கைலக்கழகத்துடன் இைணந்து “புதுவைக ெகாேரானா ைவரஸ் விழிப்புணர்வு, 

தடுப்பு, தடுப்பூசி இடுதல் மற்றும் வாழ்க்ைக சமநிைல” என்னும் ெபயரில் ஒரு குறுகிய 

காலப் பாடவைகப் பிரிவிைன வழங்குவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், 1. இயங்கு படம் மற்றும் காட்சிப் 

படத்ேதாற்றம், 2. தனிநிைல ேமலாண்ைம, 3. ஊடகம் மற்றும் ேகளிக்ைக, 

4. ேதசியத்திறன் தகுதிப்பாட்டுக் கட்டைமயின் (NSQF) கீழ் வடிவைமப்புத் ெதாழில் 

நுட்பம் ஆகியவற்றில் இளநிைல ெதாழில்சார் பாடவைகப் பிரிவிைன வழங்குவதற்குக் 

கருத்துரு பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைகக் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 



Activities 
and 
Schemes 
undertaken by 
Tamil Nadu 
Open 
University

 A sum of 44 webinars at International and National level was  conducted 
through Virtual Platform.

 MoUs were signed with eight new Community Colleges to offer TNOU 
Vocational Education Programmes.

 Common Regulations for Short Term, Certifi cate, Diploma, Advanced 
Diploma, Vocational Diploma, Degree,  Master Degree, B.Ed.,(Spl 
Education) & B.Ed., (G) Programmes have been framed and put into use 
through University website.

 The SC/ST cell of Tamil Nadu Open University as fi rst time organized a 
program on “Dr.B.R.Ambedkar 130th Birthday celebration” on 14 April 2021 
through virtual platform. 170 participants including Dignitaries, special 
guests, Professors of TNOU, Professors from various Universities, Research 
scholars, and students took part in this event.

 The University revamped and updated curricula of all Programmes(128 
Programmes) of study by constituting 28 Board of Studies. The Self-Learning 
Materials (SLM) is also being prepared according to the PPR with new syllabi 
after the gap of more than one decade. Detailed Syllabi in the form of 
E-Books for all UG & PG (80) Programmes are uploaded in the University 
website (www.tnou.ac.in).

 TNOU i-Radio platform is launched to conduct counselling classes during 
the pandemic period.  This platform provides live stream and podcasting / 
radio on demand streaming for delivering the created content.  Students 
can utilize the service any time anywhere. 

 A virtual conference was conducted in connection with Paventhar 
Bharathidasan 131st Birth Anniversary on 29.04.2021.  In this connection the 
great grandson of Paventhar Bharathidasan Dr. Ganaga Suburathinam 
Bharathi and Pulavar Elanchezhiyan took part in this International 
Conference. Tamil scholars  from Europe, Mauritius, Malasiya and Hundreds 
and hundreds in India were participated.

 The University submitted proposal to UGC for offering Bachelor of 
Vocational (B.Voc.) Programmes in 1)Animation & Graphics, 
2)Retail Management, 3)Media & Entertainment, and 
4)Fashion Technology under National Skill Qualification 
Framework(NSQF).

 In Dharmapuri district, 1.75.00 Acres of land is allotted at 
Periyanahalli village to TNOU for the Construction of Regional Centre.

 TNOU has planned to offer Short Term Programme in 
Collaboration with The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical 
University, Chennai on "A Novel Corona Virus – Awareness, Prevention, 
Vaccination and Life Balancing".

 Preparation is going on for NACC Accreditation. 

  Introduction of Recognition of Prior Learning (RPL) to some 
of the programmes of Vocational Trade in TNOU
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தமிழ்நாடு 
திறந்தநிைலப் 
பல்கைலக் 
கழகத்தால் 
ேமற்ெகாள்வதற்கு 
கருதப்பட்டுள்ள 
ெசயல் 
பணிகளும் 
ெசயல் 
திட்டங்களும்

 1.  தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் கற்ேபாரின் நன்ைமக்காக நான்கு  
 மண்டல ைமயங்கைள உருவாக்குதல்.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ெபாருளாதாரத்தில்            

பின்தங்கிய மக்களுக்கு உயர்கல்விைய வழங்குவதற்கும், கற்ேபார் தங்கள் உயர்கல்விைய 

ேமற்ெகாள்வதற்கு நீண்ட தூரம் பயணம் ெசய்ய ேவண்டிய நிைலையத் தவிர்ப்பதற்கும், 

அவர்களுைடய குைறகளுக்குத் தீர்வு ெபறுவதற்கும், திருச்சிராப்பள்ளி, ேகாயம்பத்தூர், ெசன்ைன, 

தருமபுரி, மதுைர, விழுப்புரம், நீலகிரி, திருெநல்ேவலி ஆகிய எட்டு மண்டல ைமயங்கைள 

நிறுவியுள்ளது. ேமலும், தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் மண்டல ைமயங்கள், 

அைனத்துப் பாடப் பிரிைவச் ேசர்ந்த மாணவர்களுக்கும் திறன் ேமம்பாட்டுப் பயிற்சிைய 

வழங்குகின்றன. இத்துடன் மாணவர் ேசர்க்ைக ெதாடர்பான பணிகள், தாேம கற்றலுக்கான 

பாடக்குறிப்புகைள வழங்குதல், மாணவர்களுக்கான ேநர்முக வகுப்புக்கைளயும் கருத்தரங்குகைளயும் 

நடத்துதல் ஆகிய பணிகைளயும் ெசய்து வருகின்றன.

 தற்ேபாது, ஒவ்ெவாரு மண்டல ைமயமும் நான்கு அல்லது ஐந்து மாவட்டங்கைள உள்ளடக்கியதாக 

இருக்கிறது. இந்த மாவட்டங்களில் இருந்து கற்கும் மாணவர்கள் தங்கள் குைறகளுக்கு தீர்வு 

காண்பதற்கு நீண்ட தூரம் பயணம் ெசய்யேவண்டிய நிைல இருக்கிறது. எனேவ இந்த 

மாணவர்களின் ேதைவகைள நிைறேவற்றும் ேநாக்கத்திற்காக கூடுதலாக ேமலும் நான்கு மண்டல 

ைமயங்களாக ேசலம், திருவண்ணாமைல, மயிலாடுதுைற (ம) சிவகங்ைக ஆகிய மாவட்டங்களில் 

உருவாக்கி, ஒவ்ெவாரு மண்டல ைமயத்திற்கும் 25 இலட்சம் ரூபாய் என்ற ெசலவு மதிப்பீட்டில் 

நான்கு மண்டல ைமயங்கள் உருவாக்கப்படும்.

 2. மைலப்பகுதியில் வாழும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வைகயில் நீலகிரி மாவட்டம்,  
 ேகாத்தகிரியில் மண்டல ைமயக் கட்டிடம் கட்டுதல்.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் மக்கள் ெதாைகயில் ெபருவாரியான பிரிவாளருக்கும் 

அதிலும் குறிப்பாக, பல்ேவறு துைறகளில் அைமந்த பாடப்பிரிவுகளின் வாயிலாகத் தங்களது 

அறிவுத்திறைன ேமம்படுவதற்கு அல்லது வளர்ப்பதற்கு விரும்புகின்ற  குறிப்பாக நீலகிரி 

மைலப்பகுதியில் வாய்ப்புகளின்றி இருக்கும் மைலவாழ் மக்களுக்கு உயர்கல்விைய ெபறுவதற்கான 

வாய்ப்பிைன வழங்கிவருகிறது. நீலகிரியில் தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

மண்டல ைமயத்தின் கட்டிடம் கட்டுவதற்காக ேகாத்தகிரி 1 கிராமத்தில் 0.30.36 ெஹக்ேடர் 

நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரியில் ேகாத்தகிரியில் அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ள 3.015. 

ேகாடிையயும் உள்ளடக்கி 5.00 ேகாடி ரூபாய்ச் ெசலவில் புதிய மண்டல ைமயத்திறகான கட்டிடம் 

கட்டப்படும்.

 3. தமிழகத்தில் இருக்கும் அைனத்து மாவட்டங்களிலும் தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப்  
 பல்கைலக்கழகம் ேவைலவாய்ப்பு முகாம்கைள ஒருங்கிைணத்தல்.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம்  ெகாேரானா (2021-2022)வுக்குப் பிந்திய காலத்தில்/

நாட்களில் வசதி வாய்ப்பற்றவர்கள் மாற்றுத்திறன் குைறபாட்டுைடயவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், 

ெபண்கள் ஆகிேயாருக்கு ேவைலவாய்ப்பிைன உருவாக்குவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 

அைனத்து (38) மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் ெதாழில் ஆேலாசைன 

ைமயங்களின் ஒத்துைழப்புடன், ேவைலவாய்ப்பு முகாம்கைள ஒருங்கிைணத்துள்ளது.  தமிழ்நாடு 

திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் அைனத்து 38 மாவட்டங்களிலும் ேவைலவாய்ப்பு முகாம்கைள 

50.00 இலட்சம் ரூபாய் ெசலவில் நடத்தும். 

 4. தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 32 மாவட்ட ைமய நூலகங்களுக்கும் புத்தக   
 அடுக்குகளுடன் புத்தகங்கைளத் தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம்  
 வழங்குதல்.

 தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் கற்ேபார் நலனுக்காக அதிலும் குறிப்பாக ேபாட்டித் 

ேதர்வுகளுக்கு தயாரிப்பவர்களுக்காகத் தமிழ்நாட்டின் மாவட்டத் தைலநகரங்களில் இருக்கும் 

அைனத்து 32 ைமய நூலகங்களுக்குத் தாேம கற்றல் பாடக் குறிப்புகளின் 750 படிகைளப் புத்தக 

அலமாரிகளுடன் ேசர்த்து ஒரு ேகாடி ரூபாய் மதிப்பிட்டு ெசலவில் தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் 

பல்ைலக்கழகத்தால்  வழங்கப்படும்.

5.  தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் பசுைம வளாகத் திட்டம் 
ெசயல்படுத்தப்பட   உள்ளது. 

தனிெயாருவருக்ெகன உருவாக்கப்பட்ட ெசல்ேபசி பயன்பாடு, மாணவர் 

முகப்புப்பிக்க உள்நுைழவு, ஒப்பைடவுப் பயிற்சிப்பணி, குைறதீர்ப்பு, 

ர்வுகள் கட்டணம் ெசலுத்துதல், பின்னூட்டம் முதலியவற்றிற்கான 

இைணயவழி வசதி உள்ளடங்களாக ரூ2.55  ேகாடி ெசலவில் 

தன்னிைறவு ெபற்ற பசுைம வளாகத் திட்டம் ெசயல்படுத்தப்பட 

உள்ளது.
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Activities 
and Schemes 
Proposed 
to Be 
undertaken 
by Tamil Nadu 
Open 
University

1. Establishment of Four New Regional Centres of TNOU

      The Tamil Nadu Open University already established 8 Regional Centres at 
Thiruchirappalli, Coimbatore, Chennai, Dharmapuri, Madurai, Villupuram, 
The Nilgiris and Tirunelveli, in order to provide higher education facilities 
for the socio-economically backward people of Tamil Nadu and to avoid 
the learners to travel a long distance to pursue their higher education and 
to get their grievances rectifi ed.  Further, the Tamil Nadu Open University 
Regional Centres provide the Skill Development Training for all the learners; 
look after the admission activities; distribute the Self Learning Materials; 
Conduct Counselling Classes and Seminars; evaluate assignments; arrange 
placement services etc.

      At present, each Regional Centre includes 4 to 5 districts for its service 
delivery.  To cater to the needs of rural population especially women, 
persons with disabilities, socio-economically backward learners, it is 
very much essential to establish 4 more new Regional Centres at Salem, 
Thiruvannamalai, Mayiladuthurai and Sivagangai districts. 

      Four Additional Regional Centres may be established by TNOU at the 
total cost of Rs. 1.00 Crore (Rs.25.00 Lakhs for each centre).

2. Construction of TNOU’s Regional Centre Building at Kothagiri 

        The TNOU is providing access to higher education for large segments 
of population and in particular, the disadvantaged groups especially 
Scheduled Tribe in the hilly region of The Nilgiris, who wish to upgrade or 
acquire knowledge through the studies in various fi elds.  A total of 0.30.36 
Hectare of Land (0.750 acres) at Kothagiri Village towards the construction 
of the Regional Centre of the Tamil Nadu Open University, has been allotted 
to TNOU by the Collector of the Nilgiris. 

      New Regional Centre Building will be constructed at Kothagiri in 
the Nilgiris District at the cost of Rs. 5.00 Crores (including an amount of                             
Rs. 3.015 Crores sanctioned by the Government of Tamil Nadu).

3. Organization of Job Fairs in all 38 Districts of Tamil Nadu 

        The TNOU with the support of District Employment and Career 
Counselling Centres is proposed to organize series of job Fairs in all 38 
Districts of Tamilnadu during the Post COVID period 2021-2022 to provide job 
opportunities for under-privileged, downtrodden, Persons with Disabilities 
and Women individuals. 

The Job fair in all 38 districts will be conducted at the cost of 
Rs.50.00 lakhs.

4. Establishment of Book Racks with Books at 32 District Central  Libraries of  
    Tamil Nadu

 TNOU has taken initiative to provide 750 Books (Self-Learning 
Materials) to each of all 32 Central Libraries in District Headquarters of 
Tamil Nadu along with Book shelves for the benefi t of TNOU and common 
learners and especially who want to prepare for competitive examinations, 
at the estimated cost of Rs.1.00 Crore.

5. Establishment of Green Campus 

        TNOU has taken initiative for Green Campus including 
personalized mobile app, students portal login, online 

(Assignment, Grievance, Examination, Fee payment, 
feedback etc.,) at the cost of Rs. 2.55 crores, a self 

supporting scheme will be implemented.
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தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், பல்கைலக் கழக நிதிநிைலக் குழுவின் 

ெதாைலநிைலக் கல்விப் பிரிவின் அறிவுறுத்தல்களின் படி, கற்ேபார் உதவி ைமயத்தின் 

வழியாக, அதன் மாணவர்கைளச் ெசன்றைடந்துள்ளது. அதற்கிணங்கிய வைகயில் 

தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், (143 அரசு கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், 

27 தனியார் கல்லூரிகள்) சிைறகளில் இயங்குவரும் 9 சிைறச்சாைலக் கல்வி ைமயங்கள், 12 

LSC பணி ைமயங்கள், 3 பாடவைகப் பிரிவுக் கல்வி ைமயங்கள், 10 பி.எட், மற்றும் 7 சிறப்பு 

பி.எட், கல்வி ைமயங்கள் ஆகியவற்றியன் வாயிலாக இதன் கல்விசார் பாடவைகப் பிரிவுகைள 

வழங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 249 

சமுதாயக் கல்லூரிகளின் வாயிலாக இதன் ெதாழில்சார் பட்ைடயச் சான்றிதைழ மாணவர்களுக்குச் 

ெசன்று ேசர்த்துள்ளது.

பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைகக் குழுவும், தமிழ்நாடு அரசும், அரசுப்பணிகளிலும் பல்கைலக் 

கழகத்திலும் ேவைலவாய்ப்பு ேநாக்கத்திற்காக தமிழ்நாடு திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் வழங்கும் 

பட்ைடயம், இளங்கைல / முதுகைலப் பட்டப் படிப்புகளுக்கு 10+2+3 என்ற முைறயான 

ஒழுங்கைமப்பின் கீழ் அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது.
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மின்னஞ்சல்: tnouvc@gmail.com   இைணயதளம்: www.tnou.ac.in

(îI›ï£´ Üóê£™ GÁõŠð†ì, ñ£Gô Fø‰îG¬ôŠ ð™è¬ô‚èöè‹. ð™è¬ô‚èöè GFï™¬è‚ °¿ & ªî£¬ôG¬ô‚ è™M ñ¡øˆF¡ ÜƒWè£ó‹ 
ªðŸø¶. ÝCò Fø‰îG¬ôŠ ð™è¬ô‚èöèƒèO¡ Ã†ì¬ñŠ¹ & è£ñ¡ªõ™ˆ ð™è¬ô‚èöèƒèO¡ Ã†ì¬ñŠH¡ Þ¬í¾ ªðŸø¶.)

  

எண்: 577, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன - 600015, தமிழ்நாடு, இந்தியா

தமிழ்நாடு 
திறந்தநிைலப் 
பல்கைலக் 
கழகத்தின்
ஆளுைமக்கு
உட்பட்ட
ைமயங்களின்
விவரங்கள்
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TA MIL NADU OPEN UNIVERSIT Y
[A State Open Universit y established by Government of Tamil Nadu, Recognized by UGC -DEB, Member in 

Asian Association of Open Universities and Association of Commonwealth Universities]

No- 577, Anna Salai, Saidapet, Chennai - 600015, Tamilnadu, India
e-mail: tnouvc@gmail.com   website: w w w.tnou.ac.in

TNOU  reaches  out  its  students  through  Learners  Support  Centres(LSC) 
as per the direction of University grants Commission-Distance 
Education Bureau, New Delhi. Accordingly, the TNOU is delivering 

its Academic Programmes through Learner Support Centres including 
(143 Government Arts and Science Colleges, and 27 Private 
Colleges), 9 Jail Study Centres at prisons, 12 LSC Work Centres, 
3 Programme Study Centres, 10 B.Ed., and 7 Special B.Ed., Study Centres.  

 The TNOU also reaches out its Vocational Diploma 
students through 249 Community Colleges across the 
State of Tamil Nadu.

 The UGC & Tamil Nadu Government recognised the 
Diploma / Under Graduate / Post Graduate degree 
programmes offered by the TNOU under regular stream 
(10+2+3) which are helpful for gaining knowledge, skills and 
employment opportunities at public and private sectors.


