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Message
Dear Colleagues,

Greetings from TNOU!
At the outset, I am honoured and privileged to write this  

message to our TNOU e-Bulletin, which presents you a consolidated 
report of the significant activities undertaken by us in April, 2022.

It is our pride to highlight the following two major events  
happened in the last month. First, our University participated in the 
two-day Conference of Vice-Chancellors in Universities in Tamilnadu  
on the Themes of ‘India’s Role in Emerging New World Order,’ 'Ideas 
and Action Plan for India to Be a World Leader By 2047’ and 'Status 
of implementation of NEP-2020 at Universities in Tamil Nadu'  that 
was conducted by Raj Bhavan, Tamil Nadu, on 25th and 26th April, 
2022 at Raj Bhavan, Udhagamandalam. I am very much delighted to 
share that I have presented not only chaired a three papers session 
but also on the above said three themes in the conference. I am 
very much thankful to the Hon’ble Governor-Chancellor for having  
given me this wonderful opportunity, including two of our faculty 
members namely Dr.T.Ravimanickam and Dr.R.Tamilmaran.

Second, Dr. Kalaignar Karunanidhi, a quintessential leader 
dedicated his entire political life for uplifting the have-nots, widows, 
transgender and underprivileged by providing sustainable and 
inclusive education. As following in his father’s footsteps, Hon’ble  
Dr. Muthevel Karunanidhi Stalin, the Chief-Minister of Tamilnadu 
is striving hard to ensure equal educational and employment 
opportunities for all sections of the society towards making them as 
self reliant in all aspects.  Under the Chief Minister’s able guidance, 
Hon’ble Dr. K. Ponmudy, Minister for Higher Education is relentlessly 
contributing for the holistic development in higher education by 
establishing more Government Colleges in the rural areas with a view 
to increasing the total Gross Enrollment Ratio (GER) of the State. In line 
with various welfare measures, Hon’ble Minister has made a historical 
announcement in the Legislative Assembly on 11.04.2022 during  
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Milestones in April 2022

the demand for Higher Education for 2022-23 that the Tamil Nadu Open  
University would provide free higher education for the widows, transgender 
and jail inmates from AY 2022-23 onwards in order to admit them massively in  
tertiary education, for which on behalf of the TNOU fraternity, I am deeply indebted 
to the Hon’ble Chief Minister and the Hon’ble Minister for Higher Education.  

Furthermore, the University has organized and also got involved in many 
international, national and state level events such as: 

  Conduct of Induction Programme for the newly enrolled learners in  
AY 2021-22 and CY 2022 

  Organising online academic counselling classes for AY 2021-22 batch, 
 Conduct of Muthamizh Vizha in association with Iyal, Isai, Nadaga Mandram 
 Hosting the Vazhviyal Arangam -24 concluding part programme.   

A famous Austrian-American educator, Peter F Ducker says, “Universities 
won’t survive. The future is outside the traditional campus, outside the  
classrooms. Distance Learning is coming on fast”. There is no doubt that the 
future is for open, distance and online education. At this juncture, I am hopeful 
that the TNOU shall continue its journey adopting modern technologies to  
attract larger society in the coming days. 

I am pleased to congratulate the Editorial Team for its wonderful compilation 
of this e-Bulletin.

Wish you all the very best!

With regards,

(K. Parthasarathy)
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 Pariksha Pe Charcha (Exam Warriors)-2022

 Conducted Online Academic Counselling Sessions for AY 2021 - 2022

 jpUf;Fws; Ma;tuq;fk; - 4 “திருக்குறளில் ப�ொருட�ொல் கட்டமைப்பு’’

 Celebrated Dr. B.R. Ambedkar 131st Birth Anniversary Celebration

 கல்வி கறறலில் ய�ொகொவும் அரஙகக் கமையும்  (ய�ொகொ - இமை – நொ்டகம்)  �யிைரஙகு 

 முத்தமிழ் முகொம் (இ�ல் - இமை - நொ்டகம்) �யிைரஙகு

 Conducted Vaazhviyal Arangam – concluding part 24

 உைக ந்டன  தினம் ைறறும் ந்டன விழொ 

 Conducted Induction Programme for the Learners CY 2022

 Conducted Five Ph.D., Viva-Voce Examination

 New SLMs Brought out by Various Schools of Studies

 Feedback & Students Corner
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Two Days Vice Chancellors Conference of  
Universities in Tamil Nadu 

The Two Days Vice-Chancellors Conference of Universities in Tamil Nadu was 
inaugurated and organised by Raj Bhavan , Udhagamandalam  on  25th  & 
26th April, 2022, Tamil Nadu.Thiru. R.N. Ravi, Hon’ble Governor of Tamil Nadu 

inaugurated the  Conference. The conference aim is to come up with the ideas and 
action plan for  

(i) India’s Role in emerging New World Order 

(ii) India to be world Leader by 2047 

(iii)  implementation of National Education Policy 2020. 
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In this two days conference Professor M.Jagadesh Kumar, Chairman, University 
Grant Commission and Thiru.Sridhar Vembu, Chief Executive officer, Zoho Corporation 
delivered special addresses. The Vice-Chancellors of all the State Universities, selected 
Central Universities and Private Universities in Tamil Nadu were participated in the 
conference along with their Professors and Associate Professors of the State Universities 
in Tamil Nadu.

Mediators  for Theme 2:   
India to Be World Leader by 2047

Prof.K.Parthasarathy Vice-Chancellor, TNOU and Dr.Sudha Seshayyan Vice-
Chancellor.  The Tamil Nadu Dr.MGR Medical University acted as the Mediators for the 
theme “Ideas and Action Plans for India to be a world leader by 2047. Power Point 
presentations were made by 11 State and Deemed Universities Vice Chancellors. 
Various ideas and action plans were proposed by the Vice chancellors and it was 
discussed among the team members.  The Vice –Chancellor presented his ideas in 
the title “DistanceLearning: Ideas and Action Plan 2047 in the context of Globalization, 
Digitization and Virtual Augmentation. 



²î‰FóˆF¼ï£œ
ÜºîŠªð¼Mö£

SUTHANTHIRA THIRUNAAL AMUDHA PERUVIZHA
TAMIL NADU

 Presentation on the Themes by the Vice-Chancellor

Prof.K.Parthasarathy, Vice Chancellor Presented Power Point Slides on the  
themes (i) India’s Role in Emerging New World Order, (ii) India to be World 
Leader by 2047, (iii) Status of implementation of National Education Policy 2020 

at Tamil Nadu Open University respectively. He made an elaborate and a detailed 
presentation on the topics and suggested strategies for achieving the goals by 2047. 

Served as the Core- Group  Member

Prof.K.ParthasarathyVice Chancellor acted as one of the member of Core 
Group under the leadership of Thiru.Anand Rao Patel IAS , Principle Secretary to 
Governor, Raj Bhavan, Tamil Nadu which planned and executed the two days 

Vice Chancellors Conference. The Group also consisted of Vice Chancellors of  the 
Tamil Nadu Dr. MGR Medical University,Chennai, Anna University, Chennai  and Tamil 
Nadu Teachers Education University,Chennai, besides Thiru.Prasanna Ramasamy, 
Deputy Secretary (Universities), Raj Bhavan, Tamil Nadu.
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Two Associate Professors Participation  in the conference 

Appreciation by the Hon’ble Governor Chancellor

Thiru. R.N.Ravi, Hon’ble Governor of Tamil Nadu appreciated the entire  
efforts of the Core -Group  for  associating  with  Raj Bhavan, Tamil Nadu for organizing 
the conference successfully. The Hon’ble Governor, Tamil Nadu presented with an 
appreciation certificate to  Prof.K. Parthasarathy, Vice Chancellor  for his contribution 
in systematic very successful conduction  of  the Two Days Conference on 25th  & 26th 
April, 2022 at Raj Bhavan, Udhagmandalam.

Dr.T. Ravi Manickam  
Chairperson  i/c.,Faculty of  Science, 
Associate Professor & Director i/c., 
School of  Science,  
Tamil Nadu Open University, Chennai.

 Dr. R. Tamil Maran 
Associate Professor, School of 
Sciences  and Deputy Directir, IQAC, 
Tamil Nadu Open University,  
Chennai

from  the University participated in the Two Days Vice-Chancellors Conference 
along with the Vice-Chancellor of the  University.

Support to the Organising Team of the Conference 
Dr.S.V.A Prakash, 
Assistant Professor cum Co-ordinator, 
TNOU -Constituent Community College, 
Kothagiri.    

Dr.R.Narasimhan 
Assistant Professor Cum Co-ordinator 
TNOU Regional Centre,  
Kothagiri. (The Nilgiris Dist.)

Tamil Nadu Open University, provided support for the conference pre- arrangements 
and during the conference from 24th April to 26th April, 2022 at Raj Bhavan.
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Examination Warriors - 2022

Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi interacted with the students 
on the fifth edition of Examination Warriers (Pariksha Pe Charcha) 2022 at 
Talkotra Stadium, New Delhi on 1st April 2022 to prepare students for the exam 

and to encourage them face the exam without fear.

Prof. K. Parthasarathy, Vice Chancellor accompanied with the Registrar, Fac-
ulty members, Research Scholars and students witnessed the live telecast of the pro-
gramme at Thiruvalluvar Mini Auditorium in the University premises. Dr. R. Mahendran, 
Director (i/c), Student Support Services Division, and the Centre for Electronic Media 
Production and Research made the arrangements for live streaming at the University.

திருககுறள் ஆய்வரங்கம் - 04 “திருககுறளில பபநாருடபநால ்கட்டலைப்பு’’

தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், தமிழியல மற்றும் பணபநாட்டுப் புைமும் மயிலைத் 
திருவள்ளுவர் தமிழச் சங்கமும் இலைநது தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தில 
நிறுவியுள்்ள திருவள்ளுவர் இருகல்கயின் சநார்பநா்க ்கடநத 12.03.2022 சனிககிழலம அன்று 

்நான்்கநாவது திருககுறள் ஆயவரங்கம் இலைய வழியில ்டத்தப்பட்டது.  

தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் துலைவவநதர் வபரநா. வ்கநா. பநார்த்தசநாரதி அவர்்கள் 
தலைலமயில ்லடபபற்ற இநத பன்்நாட்டு ஆயவரஙகில  பத்ம சநாைமன் பநாப்லபயநா அவர்்கள் 
்கைநதுப்கநாணடு “திருககுறளில பபநாருட்பநால ்கட்டலமப்பு” என்னும் தலைப்பில சிறப்புலரயநாற்றி்நார். 

தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் தமிழியல மற்றும் பணபநாட்டுப் புைத்தின் 
வபரநாசிரியர் – இயககு்ர் முல்வர் சு. பநாைசுப்பிரமணியன் அவர்்கள் வரவவற்புலர வழஙகி்நார். 
மயிலைத் திருவள்ளுவர் தமிழச் சங்கத்தின் இயககு்ர் முல்வர் மு. முத்துவவலு அவர்்கள் அறிமு்கவுலர 
நி்கழத்தி்நார்.

நி்கழவிற்கு தலைலமவயற்று உலரயநாற்றிய துலைவவநதர் வபரநா. வ்கநா. பநார்த்தசநாரதி அவர்்கள் 
தமது உலரயில,  திருவள்ளுவர்  இருகல்கயின் சநார்பநா்க ஒவபவநாரு மநாதமும் இரணடநாவது சனிககிழலம 
்டத்தபட்டு வரும் திருககுறள் ஆயவரஙகு நி்கழவில் பவகுவநா்கப் பநாரநாட்டி்நார். வமலும் திருககுறள் 
இருகல்கயின் சநார்பில சநான்றிதழ, பட்டயம், பட்டம், பட்ட வமற்படிப்பு்கள், ஆரநாயச்சி படிப்பு்கள் 
வலர வழங்கப்படும் என்றும், முதற்்கட்டமநா்க எதிர் வரும் 2022-23 ஆம் ்கலவியநாணடு முதல பி.ஏ. 
திருககுறளியல என்னும் மூன்றநாணடு இ்ளநிலைப் பட்டப் படிப்பு வழங்கப்படும் என்றும், இதற்்கநா்க 
பல்கலைக்கழ்கத்தின் பநாடத்திட்டக குழு, ்கலவிக குழு, ஆட்சிமன்றக குழு ஆகியவற்றில அனுமதி 

Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing
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பபறுவதற்்கநா் பணி்கல்ளத் பதநாடங்கவிருப்பதநா்கவும் குறிப்பிட்டநார்்கள்.

இநத ஆயவரஙகில ்கைநதுப்கநாணடு ‘திருககுறளில பபநாருட்பநால ்கட்டலமப்பு” என்னும் 
தலைப்பில சிறப்புலரயநாற்றிய பத்ம சநாைமன் பநாப்லபயநா அவர்்கள் தமது உலரயில, திருககுறளின் 
பலவவறு சிறப்பியலபு்கல்ள எடுத்துலரத்தநார். வமலும் திருககுறளுககு 10 முதல 13 ஆம் நூற்றநாணடுவலர 
பரிவமைழ்கர், ்கநாலிங்கர் உள்ளிட்ட பலவவறு உலரயநாசிரியர்்கள் பை உலர்கல்ள எழுதியிருப்பதநா்கவும், 

அவற்றுள் இன்று சிைவவ ்மககுக கிலடககின்ற் என்றும் குறிப்பிட்டநார். இவவுலர்கள் அன்லறய 
முடியநாட்சி ்கநாைத்தில இயற்றப்பட்டதநா்கவும், அதற்வ்கற்ற வல்கயில திருககுறளின் இயைலமப்பு்கல்ள 
அநத உலரயநாசிரியர்்கள் தங்கள் விருப்பம் வபநால மநாற்றியலமத்துள்்ளதநா்கவும் குறிப்பிட்டவதநாடு, 
்நாம் இன்லறய குடியநாட்சிக ்கநாைத்திற்கு ஏற்றவநாறு திருககுறளின் இயைலமப்பு்கல்ள மநாற்றியலமக்க 
வவணடும் என்றும் வலியுறுத்தியவதநாடு, இநத வ்நாககில தநாம் எழுதியுள்்ள திருககுறள் உலரலயப் 
பற்றியும் வி்ளககி உலரத்தநார்்கள். 

முன்்தநா்க, வரவவற்புலர வழஙகிய வபரநாசிரியர் சு. பநாைசுப்பிரமணியன் அவர்்கள் திருவள்ளுவர் 
இருகல்கயின் பசயலபநாடு்கள் பற்றியும் இவவிருகல்கயின் மீது மநாணபலம துலைவவநதர் அவர்்கள் 
ப்கநாணடுள்்ள ஈடுபநாடு்கள் குறித்தும் எடுத்துலரத்தவதநாடு, சிறப்புலரயநா்ளர் பத்ம  சநாைமன் பநாப்லபயநா 
அவர்்களின் தமிழப் பணி்கள் குறித்தும் விரிவநா்க எடுத்துலரத்து அறிமு்கப்படுத்தி்நார். தமிழியல மற்றும் 
பணபநாட்டுப் புைத்தின் உதவிப் வபரநாசிரியர் முல்வர் மு. லவயநாபுரி ்ன்றியுலர வழஙகி்நார். 

திருமயிலைத் தமிழச் சங்கத்தின் இயககு்ர் முல்வர் மு. முத்துவவலு அவர்்கள் சிறப்பு விருநதி்ர் 
குறித்த அறிமு்க உலரலய வழஙகியவதநாடு, ஆயவரங்க நி்கழவு்கல்ளத் பதநாகுத்தும் வழஙகி்நார்.  
இலைய வழியில ்லடபபற்ற இநத ஆயவரஙகில தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் 
ஆசிரியர்்கள், மநாைநாக்கர்்கள், உை்கம் முழுவதிலிருநதும் வபரநாசிரியர்்கள், தமிழ ஆர்வைர்்கள், ஆயவு 

மநாைநாக்கர்்கள், உள்ளிட்ட 357 வபர் ்கைநதுப்கநாணடு சிறப்பித்த்ர். 
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Dr. BThe SC / ST Cell, Tamil Nadu Open University organised a webinar on 
14.04.2022 in commemoration of Dr. B.R. Ambedkar 131st Birth Anniversary 
Celebration. The webinar began with the Invocation - Thamizh Thai 
Vazhthu. Dr. P. Thiagarajan, Professor, School of Continuing Education, 
TNOU, delivered the Welcome Address. The Syndicate member of TNOU, 
Prof. A. Muthumanickam delivered the presidential address and shared his 
views on Dr. B. R. Ambedkar and his role in our constitution. 

Prof. M. Lakshmanan, Former Head, Department of History, 
Bharathidasan University,  Thiruchirapalli, delivered the Special Guest 
address on “Dr. B.R. Ambedkar’s Contribution to Nation Building”. He 
depicted the Constitution of India is a basic source for Nation Building 
with his excellent speech and highlighted the role of Ambedkar in the 
contemporary times. A total of 130 participants attended the webinar with 
faculties from our University and various institutions. Finally, Dr. R. Arumugam, 
Co-ordinator, SC/ST cell, TNOU proposed the vote of thanks. The meeting 
came to an end with the National Anthem.

Meeting with the Chairpersons

A meeting with the Controller of Examinations, Chairpersons of Facul-
ties, Heads of Divisions was held on 21.04.2022 at the Syndicate Hall 
in the University premises and discussed the following academic 

activities pertaining to CY 2022:

•	 Conduct of  the Induction Programme for newly admitted learn-
ers in CY 2022 on 30.04.2022 

•	 Preparation of the Home Assignment Question Papers and up-
loading them on University website on 16.05.2022

•	 Submission and the evaluation of the Home Assignments 

•	 Conduct of mandated Counselling Sessions CY 2022 from 
21.05.2022  

Online Academic Counselling Sessions for  
AY 2021 - 2022

The Academic Counselling sessions for the UG and PG Programmes 

of the Academic Year Batches were conducted through online from 

06th to 22nd April, 2022. Totally, 3, 476 hours of classes were taken by 

both the internal and the external teachers for 144 Programmes, including 

the first and the second year students of  UG and PG programmes. 
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்கலவி ்கறறலில ய�நா்கநாவும் அரங்கக ்கலையும் - பயிைரஙகு 

தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் ்கலைப்பணபநாட்டு லமயம், அரசு ்கலவியியல 

வமம்பநாட்டு நிறுவ்ம் (தன்்நாட்சி), லசதநாப்வபட்லட,  இலைநது ்டத்திய  “்கலவி 

்கற்றலில வயநா்கநாவும் அரங்கக ்கலையும்”  எனும் தலைப்பில வயநா்கநா – இலச – ்நாட்கப் 

பயிைரஙகில் 20.04.22 மற்றும் 22.04.22 ஆகிய வததி்களில மி்கச் சிறப்பநா்க ்டத்தியது.  120 

மநாைநாக்கர்்கள் ்கைநது ப்கநாணட்ர். 

Vice Chancellor, Prof. K. Parthasarathy  is looking  
at the online classes

வததி 20.04.22 அன்று ்கலவிப்புைக ்கட்டடம் நூை்க முன்்ரஙகில  பயிைரங்க அமர்வு 

பதநாடங்கப் பபற்றது.  பயிைரங்க அமர்வில் முல்வர் ஆ.சுப்ரமணி (முதலவர், அரசு ்கலவியல 

வமம்பநாட்டு நிறுவ்ம் (தன்்நாட்சி) லசதநாப்வபட்லட அவர்்கள் பதநாடஙகி லவத்தநார். 20.04.22 ்கநாலை 

அமர்வில   ்நாட்கப்  பயிற்று்ரநா்க – முல்வர் சி. ்கநார்த்திவ்கயன் அவர்்களும், (உதவிப் வபரநாசிரியர், 

்நாட்கம் மற்றும் அரங்கப் படிப்பு, இதழியல (ம) புதிய ஊட்க பள்ளி, தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கம், பசன்ல்)  மதிய அமர்வில வயநா்கநாப் பயிற்று்ரநா்க – திருமிகு வ்கநாட்டீஸவரி, (வயநா்கநாப் 

பயிற்று்ர், பசன்ல்) அவர்்களும் 22.04.22 ்கநாலை அமர்வில  இலசப் பயிற்று்ரநா்க – முல்வர் 

துமையேந்தர்  ய�ரொசிரி�ர் யகொ. �ொர்த்தைொரதி அேர்களுக்கு 
�ஙயகற�ொளர் ைொர்�ொக நிமனவு �ரிசு ேழஙகி� ய�ொது.
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ஞநா. ்கற்ப்கம் அவர்்களும், (உதவிப் வபரநாசிரியர், இலசத்துலற, இரநாணி வமரி ்கலலூரி, பசன்ல்), 

மதிய அமர்வில வயநா்கநாப் பயிற்று்ரநா்க – திருமிகு வ்கநாட்டீஸவரி, (வயநா்கநாப் பயிற்று்ர், பசன்ல்) 

அவர்்களும் ்கைநது ப்கநாணடு மநாைநாக்கர்்களுககுப் பயிற்றுவித்த்ர். பயிைரஙகின் இறுதியநா்க, மநாலை 

5.00 அ்ளவில திருவள்ளுவர் சிற்றரங்கத்தில  நிலறவு விழநா சிறப்பநா்க ்லடபபற்றது. 

இவவிழநாவில, தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் மநாணபலம துலைவவநதர்  

வபரநாசிரியர் வ்கநா. பநார்த்தசநாரதி அவர்்கள்,  வநாழவியலிலும் ்கலவியிலும்  வயநா்கநா இலச ்நாட்கம் 

ஆகியவற்றின் நிலை குறித்து  தலைலமயுலர ஆற்றி விழநாவில்த் பதநாடஙகி லவத்தநார்.  

விழநாவில முல்வர் ஆ.சுப்ரமணி, முதலவர், அரசு ்கலவியல வமம்பநாட்டு நிறுவ்ம்,  மற்றும் 

வபரநாசிரியர் ம.பவ. சுதநா்கரன், புை முதன்லமயர், சமூ்க அறிவியல புைம், தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கம் ஆகிய இருவரும் வநாழத்துலர வழஙகி்ர். முல்வர் ்.வ்கநா.்கபிைநாவ�நாபினி 

இலைப்வபரநாசிரியர், அரசு ்கலவியியல வமம்பநாட்டு நிறுவ்ம், அவர்்கள் வரவவற்புலர ்ல்க, 

முல்வர் சி. ்கநார்த்திவ்கயன், ஒருஙகிலைப்பநா்ளர், ்கலைப்பணபநாட்டு லமயம் அவர்்கள் ்ன்றி ்விை  

விழநாச் சிறப்பநா்க நிலறவு பபற்றது. 

முததமிழ மு்கநாம் (இ�ல இலை ்நா்ட்கம்) பயிைரஙகு

தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் இதழியல மற்றும் புதிய ஊட்கப்பள்ளி,  தமிழ்க 

அரசு ்கலைப்பணபநாட்டு லமயத்தின், தமிழ்நாடு இயல இலச ் நாட்க மன்றத்துடன் இலைநது 

ஒரு ்நாள் முத்தமிழ மு்கநாம் பயிைரஙகில் (இயல இலச ்நாட்கம்)  28.04.2022 இல மி்கச் 

சிறப்பநா்க ்டத்தி முடித்துள்்ளது.  இப்பயிைரஙகு இயல இலச ்நாட்க மன்றத்தின் நிதி உதவியநால 

்டத்தப் பட்டது. 

துமையேந்தர்  ய�ரொசிரி�ர் யகொ. �ொர்த்தைொரதி அேர்கள்  
்தமிழ்திமரப்�்டக் கமைஞர் ேொமக ைநதிரயைகர் அேர்கமள சிறப்பிக்கிறொர்.

முத்தமிழ மு்கநாம் (இயல இலச ் நாட்கம்) பயிைரஙகில தநாம்பரம் கிருத்துவக்கலலூரி, தமிழ்நாடு 

திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், பபர்டீசியன் ்கலை அறிவியல ்கலலூரி, அன்ல் வவ்ளநாங்கணணி 

ம்களிர் ்கலலூரி, அன்ல் பதரசநா பல்கலைக்கழ்கம், பசன்ல்ப் பல்கலைக்கழ்கம் ஆகிய ்கலவி 

நிறுவ்ங்களில இருநது பஙவ்கற்பநா்ளர்்க்ளநா்க 99 மநாைநாக்கர்்கள்  ்கைநது ப்கநாணடநார்்கள். 
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 முத்தமிழ மு்கநாம் (இயல இலச ்நாட்கம்) பயிைரஙகு 28.04.22 ்கநாலை 11.00 மணி அ்ளவில 

திருவள்ளுவர் சிற்றரஙகில பயிைரங்க அமர்வு பதநாடங்கப் பபற்றது. முல்வர் பு. சித்ரநா,   முல்வர் 

சி. ்கநார்த்திவ்கயன் (உதவிப் வபரநாசிரியர்்கள், இதழியல (ம) புதிய ஊட்க பள்ளி) ஆகிவயநார் அமர்வில் 

வழி்டத்தி்ர்.   பயிைரங்க அமர்வில் ்நாட்கத்துலற வபரநாசிரியரும், தமிழ்கக கூத்து மரபின் 

ஆசநானுமநாகிய வபரநாசிரியர் வ. ஆறுமு்கம், வம்நாள் புை முதன்லமயர், ்நாட்கத்துலற, பநாணடிச்வசரி 

பல்கலைக்கழ்கம், புதுச்வசரி அவர்்கள் பதநாடஙகி லவத்தநார்்கள். 

முதல அமர்வில   இயல  பயிற்று்ரநா்க – வபரநா. வச.இரகுரநாமன் அவர்்களும் (வம்நாள் 

தமிழதுலறத் தலைவர், அ.மநா.பெயின் ்கலலூரி, பசன்ல்), இரணடநாம் அமர்வில இலச பயிற்று்ரநா்க 

- முல்வர் எஸ. சுப்புைட்சுமி அவர்்களும், (இயககு்ர் - இலச மற்றும் நுண்கலைப் பள்ளி, வவலஸ 

நி்கர்நிலை பல்கலை்கழ்கம், பசன்ல்), மூன்றநாம் அமர்வில ்நாட்கப் பயிற்று்ரநா்க – முல்வர் 

சி. ்கநார்த்திவ்கயன் அவர்்களும், (உதவிப் வபரநாசிரியர், ்நாட்கம் மற்றும் அரங்கப் படிப்பு, இதழியல 

(ம) புதிய ஊட்க பள்ளி, தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், பசன்ல்) ்கைநது ப்கநாணடு 

மநாைநாக்கர்்களுககுப் பயிற்றுவித்த்ர். பயிைரஙகின் இறுதியநா்க, மநாலை 5.00 அ்ளவில நிலறவு விழநா 

்லடபபற்றது. 

இதில, தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் மநாணபலம துலைவவநதர்  வபரநாசிரியர் 

வ்கநா. பநார்த்தசநாரதி அவர்்கள் தலைலமயுலர ஆற்றி,  ்கலையும் மநாைநாக்கர்்களின் பலடப்பநாளுலமயும்  

பற்றி விவரித்து விழநாவில்த் பதநாடஙகி லவத்தநார்.  

விழநாவில சிறப்பு விருநதி்ரநா்க தமிழதிலரப்படக ்கலைஞர் வநால்க சநதிரவச்கர்,  தலைவர், 

தமிழ்நாடு  இயல இலச ்நாட்க மன்றம் மற்றும்  தமிழ்நாடு ்நாட்டுப்புறக ்கலைஞர்்கள் ்ைவநாரியம் 

அவர்்கள் ்கைநது ப்கநாணடு,  தநாயும் தநாயபமநாழியும் ்கலையும் வநாழவும் உயிரநா்க ப்கநாணடு மநாைநாக்கர்்கள் 

தி்கழ வவணடும் எ்ச் சிறப்புலர ்லகி்நார்.

விழநாவில வபரநாசிரியர் ம.பவ. சுதநா்கரன் புை முதன்லமயர், சமூ்க அறிவியல புைம் அவர்்கள் 

வநாழத்துலர வழங்க, முல்வர் சி. ்கநார்த்திவ்கயன், உதவிப்வபரநாசிரியரின்  ்ன்றி கூறலுடன் நி்கழவு 

சிறப்பநா்க நிலறவு பபற்றது. 

Vaazhviyal Arangam - 24 Concluding Programme

The Student Welfare and Placement Cell of TNOU in collaboration with the 
MTS Academy of Mylai Thiruvalluvar Tamil Sangam virtually conducted 
the Twenty Fourth Programme, concluding a programme in the series 

of “Vazhviyal Arangam” on Thursday, 28.04.2022. Prof. K. Parthasarathy, Vice 
Chancellor, TNOU delivered the presidential address. Dr. G.Visvanathan, 
Chancellor, VIT group of Institutions was the Chief-Guest for the programme, 
in which he shared his life experience from Politics to become Educationist. 
He started educational institutions for his backward district for the purpose 
of increasing higher education enrolment in his own district. He believes that 
through the education automatically socio-economic status of the district 
would also increase. Now his Institution plays a vital role in higher education 
particularly in engineering and Bio-Technology. The VIT students are working 
at 84 countries across the world. He was a role model with dedication and 
determination for the young generation particularly Politicians  and who are 
all involved in the field of education. 

13Tamil Nadu Open University
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While ‘Kalaimamani’ Dr.Cheyon, the Founder-Secretary of MTS welcomed the 
gathering, ‘Kalaimamani’ Vasuki Kannappan gave  the Sol Oviyam and Dr. Ulaganayaki 
Palani introduced the Chief-Guest citing his achievements in the field Politics and 
Education. Dr. I. Ambeth, Director, Student Welfare and Placement Cell proposed a 
vote of thanks.  E- Participation Certificate was issued to the participants. The Programme 
was live telecast in YouTube and face book. 

Dr. G.Visvanathan,
Chancellor, VIT Group of Institutions

Prof. K. Parthasarathy,
Vice Chancellor, TNOU

உை்க ்்டன  தினம் ைறறும் ்்டன விழநா 

உை்க ்ட் தி்விழநா மற்றும் ்ட் நி்கழவில் தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் 
பல்கலைக்கழ்கத்தின் இதழியல (ம) புதிய ஊட்கப்பள்ளி, அகில சுற்றுைநா மற்றும் 
நி்கழவு வமைநாணலம நிறுவ்த்துடன்  இலைநது ஒரு ்நாள் விழநாவநா்க 29.03.2022   

அன்று திருவள்ளுவர் சிற்றரங்கத்தில  சிறப்பநா்கக ப்கநாணடநாடி். அவவல்கயில, உை்க ்ட் 
தி்விழநாலவ ்டத்திட, அகில சுற்றுைநா மற்றும்  நி்கழவு வமைநாணலம நிறுவ்ம் ரூ20,000/- நிதி 
வழஙகிச் சிறப்பித்தது. 
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உை்க ்ட் தி்விழநா மற்றும் ்ட் நி்கழவில நிமிர்வு ்கலைய்கம் பலற இலசப்பள்ளி- 
பசன்ல், ்கவினி ்கலைககூடம் - பசன்ல், சிவைய ்நாட்டியநாையநா - பசன்ல், டிடிஎஸ ்ட் 
ஸடுடிவயநா - பசன்ல், ெதி அ்கநாடமி - பசன்ல், குருகுைம் ்கலை மன்றம், பசன்ல், பநாரதி 
ம்களிர் ்கலலூரி மநாைவியர்்கள் - பசன்ல், தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்க மநாைநாக்கர்்கள், 
பசன்ல்  ஆகிவயநார் பஙவ்கற்று ்ட்ம் ஆடிச் சிறப்பித்த்ர். உை்க ்ட் தி்விழநா மற்றும் ்ட் 
நி்கழவில இறுதியநா்க, மநாலை 6.00 மணி அ்ளவில நிலறவு விழநா ்லடபபற்றது. 

இவவிழநாவில, தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் மநாணபலம துலைவவநதர்  
வபரநாசிரியர் வ்கநா. பநார்த்தசநாரதி அவர்்கள் தலைலமயுலர ஆற்றி, ்ட்க ்கலை்கள் மற்றும்  ்கலவி 
நிறுவ்ங்களில ்கலைப்பணபநாட்டு லமயங்களின் பசயலபநாடு்கள்  ஆகிய் பற்றி விவரித்து 
விழநாவில்த் பதநாடஙகி லவத்தநார்.  

விழநாவில சிறப்பு விருநதி்ரநா்க ் ட்க ்கலைஞர் முல்வர் சுெநாதநா வமநா்கன் (துலறத்தலைவர் 
– ்நாட்டியத்துலற, டநாகடர் எம்ஜிஆர் ெநா்கி ம்களிர் ்கலை அறிவியல ்கலலூரி, பசன்ல்) அவர்்கள் 
்கைநது ப்கநாணடு உை்க ்ட் ்நாள் குறித்து சிறப்புலர வழஙகிச்  சிறப்பித்தநார். 

விழநாவில வபரநாசிரியர் ம.பவ. சுதநா்கரன், புை முதன்லமயர், சமூ்க அறிவியல புைம் அவர்்கள் 
வநாழத்துலர வழங்க, முல்வர் பு. சித்ரநா, உதவிப்வபரநாசிரியர், இதழியல மற்றும் புதிய ஊட்கப்பள்ளி 
அவர்்கள் வரவவற்புலர ்ல்க, திரு.மு.அவசநா்கன், நிர்வநா்க இயககு்ர்,  அகில சுற்றுைநா மற்றும் 
நி்கழவு வமைநாணலம நிறுவ்ம், பசன்ல் அவர்்கள் ்ன்றி ்விை,  முல்வர் சி. ்கநார்த்திவ்கயன், 
உதவிப்வபரநாசிரியர், இதழியல மற்றும் புதிய ஊட்கப்பள்ளி அவர்்கள் ஒருஙகிலைப்பு பசயய விழநாச் 
சிறப்பநா்க நிலறவு பபற்றது. 

Induction Programme for CY 2022

An Induction Programme for the first year learners in the Calendar Year 2022 
session was jointly organized by the Student Support Services Division, and  
the Centre for Media Production and Research through online on  

30.04.2022. Prof. K. Parthasarathy, Vice Chancellor delivered the presidential address 
highlighting various major achievements and functions of the University. 

15Tamil Nadu Open University

Vice Chancellor Addressing the Learners with PPT through Virtual mode



²î‰FóˆF¼ï£œ
ÜºîŠªð¼Mö£

SUTHANTHIRA THIRUNAAL AMUDHA PERUVIZHA
TAMIL NADU

The Chairpersons of the respective Faculty of Studies spoke of the features of Programmes 
concerned on offer as given below:

Sl.No. Name of Chairperson Faculty

1 Prof. P. Thiyagarajan Faculty of Extension Education 

2 Prof. S. Balasubramanian Faculty of Indian and Foreign Languages 

3 Prof. M.V. Sudhakaran Faculty of Social Sciences 

4 Prof. S. Subramanian Faculty of Management Studies 

5 Prof. N. Dhanalakshmi Faculty of Arts

6 Dr. T. Ravimanicakm Faculty of Sciences 

The live of Induction Programme was telecast on youtube also. Several  
learners participated in the meeting through online platform and viewed the live streaming 
of the programme. Prof. K. Rathnakumar, Registrar welcomed the gathering and Dr. R. 
Mahendran, Director (i/c), SSSD thanked the Vice Chancellor, Resource Persons and the 
participants. 

Farwell Function
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Dr.D.Vinodhkumar, Assistant Professor, School of Education, Tamil Nadu  
Open University got retired from the TNOU services on 30.04.2022 by  
attaining the age of Superannuation. The individual joined TNOU as Assistant  

Professor on 1st September 2006 and contributed his commendable services. The 
University organized a function at Thiruvalluar Mini Auditorium on the afternoon of  
29th April 2022 to give adieu to Dr.D.Vinodhkumar.  

முலன்வர் பட்ட பபநாது ்வநாயபைநாழித யதர்வு

திருமதி வட. பபமிைநா முல்வர் பட்டப் பபநாது வநாயபமநாழித் வதர்வு  20.04.2022 அன்று 
திருவள்ளுவர் சிற்றரஙகில ்லடபபற்றது. தமிழியல மற்றும் பணபநாட்டுப் புைத்தலைவர் 
வபரநாசிரியர் சு. பநாைசுப்பிரமணியன் அவர்்களின் முன்னிலையில ் லடபபற்றது. புறத்வதர்வநா்ளரநா்க 

பசன்ல்ப் பல்கலைக்கழ்க இைககியத்துலற வபரநாசிரியர் ஆ. ஏ்கநாம்பரம்  அவர்்கள் ்கைநது ப்கநாணடநார். 
தமிழியல மற்றும் பணபநாட்டுப் புைத்தில ்லடபபற்ற முதல முல்வர் பட்ட பபநாது வநாயபமநாழித் 
வதர்வநா்க இது அலமநதது. 

17Tamil Nadu Open University

தமிழியல (ம) பணபநாட்டுப் புைத்தலைவரும் ஆயவு மநாைவியும் முல்வர் பட்ட 
வநாயபமநாழித் வதர்விலஉலரயநாற்றுகிறநார்்கள்.



²î‰FóˆF¼ï£œ
ÜºîŠªð¼Mö£

SUTHANTHIRA THIRUNAAL AMUDHA PERUVIZHA
TAMIL NADU

The School of Education has witnessed the Viva-Voce Examination of four 
Ph.D. Scholars in April 2022. The viva-voce of the Ph.D. scholar, Ms. S.T. 
Vanitha (Enrol.No.15249100002) was conducted on 21.04.2022 fore noon 

at 11.00 a.m. The supervisor Dr.K.S.Ramakrishnan, Associate Professor, SOE 
convened the event and Dr.N.Kalai Arasi, Associate Professor, NKT National 
College of Education for women was the external examiner. It was attended 
by 62 participants. The scholar well defended her research work and was 
recommended to be awarded Ph.D.

The viva-voce Examination of Mr. L. Peter Paul Raj (Enrl.No.13149100038) 
guided by Dr. D.Vinodh Kumar, Assistant Professor (SG), SOE, was conducted 
on 22.04.2022 forenoon at 11 a.m. The scholar well presented his thesis. The 

external examiner was Dr.Nithila Devakarunyam, Principal, St. Christopher’s 
College of Education, Chennai, a total 95, out of 82 participants took part. The 
Research  Scholar was recommended for the award of Ph.D. Education.
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The viva-voce Examination of Mr.R.Sridhar (Enrl.No.13149100005) was conducted on 
25.04.2022, at 11.00 a.m.. The Supervisor Dr.P.Pandia Vadivu, Associate Professor, SOE 
convened the examination and the external examiner Prof. Dr. N.Prema, HOD, SRM 

Schools of Teacher Education and Research SRM University conducted the examination. 
It was attended by 92 participants. The scholar well defended hisresearch work and viva 
was recommended to be awarded Ph.D.

19Tamil Nadu Open University
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The viva-voce Examination of Ms.D.L.Delphin (Enrl.No.13149100008) was conducted 
on 26.04.2022, at 11.00 a.m. The Supervisor Dr.P.Pandia Vadivu, Associate Professor, 
SOE convened the examination. The external examiner was Dr.K.Sheeba, Associate 

Professor, Vels Institute of Science Technology, Chennai. It was attended by 117 participants. 
The scholar well defended her thesis and was recommended to be awarded Ph.D.

Thus, the April, month was very eventful at the School of Education.  
Dr.M.Manivannan, Professor and Director, School of Education and all the  
faculty members and research scholars attended the viva-voce exam.
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Research Scholar presenting his thesis in the Ph.D. Viva

Research Supervisor & Research Scholars presenting in the Ph.D. Viva
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Achievement - I

Dr. T. Ravimanickam, Associate Professor of Zoology, School of  
Sciences received the Patent  entitled on “Rare Earth Elements 
Metal Complexes of novel Schiff base ligand – lanthanides 

and their Bio-medical cytotoxicity activity” received from Australian  
Government (IP). The Authorities of TNOU and Faculty Members con-
gratulated him and his achievement as one of the milestones of TNOU.

Dr. K.S.Ramakrishnan joined a course titled “Quality 
Assurance through NAAC Accreditation Process“ 
conducted by National Institute of Technical Teachers 

Training and Research (NITTTR), Chennai in July 2021. It was offered 
through SWAYAM platform in the MOOCs format. The course deals 
extensively with the NAAC accreditation process and its various 
procedures for different kinds of organizations. The final proctored 
examination conducted by National Testing Agency was held on 
21-02-2022 and the results declared in April 2022. He had passed 
out the course with 82 marks and “A” Grade. 

21Tamil Nadu Open University

Dr. T. Ravimanickam 
Associate Professor 

& Director

Dr. K.S. Ramakrishnan 
Associate Professor 

Achievement – II
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New SLMs Adopting Quality Control Measures 

The Tamil Nadu Open University initiated to revamp the Self Learning Materials of 
all programmes of the University as per the UGC–-ODL Regulations, 2020. For the 
first time in the ODL history of Tamil Nadu Open University, Self-Learning Material 

Policy Document is developed for the preparation of Self Learning Materials. 

Accordingly, the following Programme Project Report (PPR) along with the syllabi 
are updated, keeping the needs of the employer.  The PPR with syllabi reapproved 
by the respective Board of Studies of the School, and the Academic Council of the 
University.

All the Course Materials of 1st Year were prepared as per the SLM Policy 
document. The developed SLMs were edited by subject experts and language 
experts to ensure quality of content and language as well. All the SLMs were checked 
for plagiarism on Ouriginal checker to avoid copy write issues. After fulfilling all the 
parameters in the Checklist for printing the TNOU SLMs, both Tamil and English medium 
SLMs were printed and distributed to the 1styear  students of respective Programmes.

School of Sciences
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School of Sciences

School of Social Sciences
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School of Social Sciences
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School of Social Sciences
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School of Politics and Public Administration
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School of Politics and Public Administration
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School of Politics and Public Administration

School of History and Tourism Studies
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School of History and Tourism Studies
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School of History and Tourism Studies

School of Humanities

School of Computer Science
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School of Special Education and Rehabilitation

31Tamil Nadu Open University



²î‰FóˆF¼ï£œ
ÜºîŠªð¼Mö£

SUTHANTHIRA THIRUNAAL AMUDHA PERUVIZHA
TAMIL NADU

Vice Chancellor Diary

School of Continuing Education

Date Event Mode/Venue Organizer(s)

01.04.2022
P M’s   Programme -  Prime Minister Narendra 
Modi  interaction with the students during 
Pariksha Pe Charcha - 2022

Virtual  
Platform SSSD, TNOU 

Presided: Programme  Coordinators Meeting   Syndicate Hall SSSD, TNOU 

02.04.2022 Brainstorming session with  Principal Secretary to 
Governor, Tamil Nadu  Raj Bhavan  Raj Bhavan , 

Guindy

06.04.2022 Visited: Academic  Counselling  Classes Online CEMPR, TNOU

32 The TNOU e-Bulletin – May 2022



²î‰FóˆF¼ï£œ
ÜºîŠªð¼Mö£

SUTHANTHIRA THIRUNAAL AMUDHA PERUVIZHA
TAMIL NADU

Date Event Mode/Venue Organizer(s)

08.04.2022

Planning Meeting  of organising VCs’ conference Raj Bhavan Raj Bhavan, 
Guindy

Participated in the Meeting  of  all VCs  Virtual   
Platform

Raj Bhavan, 
Guindy 

09.04.2022 jiyikAiu  : jpUf;Fws; Ma;tuq;fk;  - 4  
’jpUf;Fwspy; nghUl;ghy; fl;likg;G“  

Virtual  
Platform

TNOU – 
SOTCS / MTTS 
/ Thiruvalluvar 
Chair

11.04.2022 Task Force Committee  - Meeting Syndicate Hall TNOU  - CIQA

12.04.2022 Visited  - TNOU Regional Centre & Constituent  
Community  College  Villuppuram Villuppuram

13.04.2022
Gandhigram Rural Institute ( Deemed to be  
University ) -  Meeting  with VC and  high level  
Officials regarding  Inter- University   MoU  

Gandhigram , 
Dindigul

Gandhigram, 
Dindigul

14.02.2022
Mother Theresa Women’s University,  
Kodaikkanal - Meeting  with VC and  high level 
Officials regarding  Inter- University   MoU  

Mother The-
resa Women’s 
University

MTWU,  
Kodaikkanal

15.04.2022 
& 

16.04.2022

Presided -  Goodwill Home,  - Workshop,  
Thandigudi, Kodaikkanal

GWH,  
Tandigudi

Thandigudi, 
Kodaikkanal 

19.04.2022 Meeting  with  Statutory  Officer,  Heads of various   
Divisions and  Directors of  TNOU Syndicate Hall TNOU

20.04.2022 Meeting  with  Principal  Secretary to Governor and 
officials  of  Raj Bhavan regarding VCs' conference. Raj Bhavan Raj Bhavan, 

Guindy

22.04.2022

rpwg;Giu :  
Nahfh-  ,ir  - ehlfk;  - 
,uz;L ehs; gapyuq;F 

jpUts;Sth; 
rpw;wuq;fk;  

fiyg;  
gz;ghl;L 
ikak;  
muR  
fy;tpapay;  
Nkk;ghl;L 
ikak;  

Meeting  with UGC Chairman – with all the   
VCs'  of Kerala  & Tamilnadu 

Virtual  
platform

UGC- New 
Delhi 

23.04.2022 Visited - TNOU  Regional  Centre, Coimbatore Coimbatore TNOU

24.04.2022 Visited - TNOU Regional  Centre and  Constituent  
Community  College

Kothagiri (The  
Nilgiris Dist.) TNOU

25.04.2022 
&  

26.04.2022

Participation in Two Day  Vice  Chancellors  
Conference  

Raj Bhavan, 
Ooty

Raj Bhavan, 
Ooty
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Date Event Mode/Venue Organizer(s)

28.04.2022

Meeting with   the  Syndicate  Sub – Committee  
Members  regarding  Vacation  VC’s Chamber  TNOU 

jiyikAiu :   
24- MtJ tho;tpay; muq;fk;  (k) epiwT tpoh 

Virtual   
Platform 

TNOU,  
Placement 
Cell & MTTS 

jiyikAiu : Kj;jkpo;  Kfhk;  
- ,ay; - ,ir -  ehlfk; -  
2 ehs; gapyuq;F 

Thiruvalluvar  
Mini   
Auditorium

TNOU –  
SOJNMS 

29.04.2022

Delivered Graduation  Address - 96th Graduation  
Ceremony - Lady Wellington Education  College 

Lady  
Wellington 
Education 
College,  
Chennai 

Lady Welling-
ton Educa-
tion College, 
Chennai

Presided  -  Dr. D.Vinodhkumar, Asst. Professor of 
Education -  Retirement  Function

Thiruvalluvar  
Mini   
Auditorium

TNOU 

rpwg;Giu :  cyf eld jpdk;  2022   -  
,ay;- ,ir -ehlfk; 

jpUts;Sth; 
rpw;wuq;fk;  

TNOU, SO-
JNMS   & Agil 
Travel  Event 
Management, 
Chennai 

30.04.2022 Presided   -  Induction  Programme  for CY 2022  - 
First year  Students Virtual Mode TNOU , SSSD. 
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Faculty Participation in Events

Sl.No Name of the Faculty Title of the Event Organisation and Date

1 Er. R. Meenambigai

Webinar on Evolving Career 
Opportunities in IT/ITES & Future 
Skills for Young Engineers

L&T EduTech,  
Chennai  
21.04.2022

Academic Best Practices: some 
case studies

UGC,  
New Delhi.  
27.04.2022

Online Training on “Open Edu-
cational Resources (OER) and 
Licenses”

Central Institute for Educa-
tion Technology (CIET), and 
Commonwealth Education 
Media Centre for Asia (CEM-
CA), New Delhi. 25.04.2022 to 
29.04.2022
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Name of the Author(s) Title of the Paper 
Name of the  

Journal / Book / 
Proceedings

ISSN No. and  
Volume No

Dr. N. Saranya Devi, 
K. Ezhilan

Impact of Training  
practices on Employee  
performance, Job  
satisfaction and Employee 
productivity in selected 
spinning mills, Rajapalayam 
Districts’ : An Empirical 
Study,

International 
Journal of Research 
Publication and 
Reviews, 

Vol 3, no 3, March 
2022, ISSN 2582-
7421,  pp.1527-
1533. 
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Faculty – Publication in Journal

Papers presented by the Faculty Members in  
Seminars / Conferences / Workshop: 

Faculty Member Served as Resource Person

Name Title of the 
Paper Title of the Event Organisation and Date

Prof. S. Balasubramanian
சுய்தசிக் 
கப்�யைொடடி� 
ேரைொறு

கப்�யைொடடி� ்தமிழன் 
ே. உ.சி 150

இமை�ேழிப் 
�ன்னொடடுக் 
கருத்தரஙகம்

்தமிழ்நொடு அரசு  
&  
்தஞமை ்தமிழ்ப் 
�ல்கமைக்கழகம்

04.04.2022

Dr. R. Kalaiarasi 

The Phases of  
Natural Lan-
guage Processing  
Exploring The 
Challenges of 
Text Mining

International  
Conference on  
“Advances in Modern 
Engineering  
Technologies “

COMPUCOM institute of  
Technology and  
Management,  
Jaipur

08.04.2022 

S.No Name of the Faculty Details of Events Topics Delivered

1 Tmt. J.Renee Arathi

Two Days National Seminar on ’ 
Impact of Covid-19 on online 
Learning in Higher Education  
Institution: Challenge,  
Opportunities and way Forward.”

Department of Social Work,

Government Arts and  
Science College for Women, 
Orathanadu, Thanjavur. 
30.03.2022

Chaired the Plenary 
session and delivered a 
talk on Transition towards 
Digital Learning-Future of 
Higher education
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Feed Back – e-Bulletin May 2022

I had the pleasure of going through the monthly and Half yearly 
e bulletins of TNOU. When open universities are diversifying 
and offering quality education at an affordable cost , it is 

all the more necessary to inform the people particularly the 
opinion makers , all their activities .

The bulletins are professionally created with clear photographs 
and Infographs. It gives a bird’s eye view of the milestones of 
the university and of particular interest is the students corner.

I sincerely appreciate the effort and wish the Vice chancellor 
and his team a success in all their efforts .

Dr R.Sreedher

Former Director, Commonwealth Educational Media Centre  
for Asia and Syndicate Member of TNOU

STUDENTS CORNER

பத்திரில்கயநா்ளரநா்க ஊட்கத்துலறயில பணியநாற்றி ஒலி ஊட்கம் - ஒளி 
ஊட்கம் எ் பயணித்து ்கலவியநா்ளரநா்க ஆசிரியப்பணியில பதநாடரும் 
என்ல்ப் வபநான்றவர்்களுககு ்ம் பல்கலைக்கழ்கம் (TNOU)மி்கப்பபரிய 

வநாயப்பநாகும். ்கற்்க வயது தலடயிலலை என்பது சம்பிரதநாயச் பசநால அலை.. 
்ம் பல்கலைக்கழ்கத்லதப் பபநாறுத்தவலர அது ஒரு சத்தியவநாககு 100 சதவீதம் 
உணலம வநாககியம்.

்கற்கும் எவருககுவம உள்ம்தில இது பசயயைநாமநா? அது பசயயைநாமநா? இது 
முடியுமநா? அது முடியுமநா? என்ற வ்கள்வி்கள் எழத்தநான் பசயயும் அநத சமயங்களில 
உங்களுககுப் பிடிச்சலதப் படிங்க...எதுவும் சநாத்தியவம என்பது வபநான்ற 
துலைவவநதர் அவர்்களின் உலர்கள் பைருககும் ்ம்பிகல்க ஊட்டியது வபநாைவவ 
எ்ககும் வழி்கநாட்டைநா்கவும் ்ம்பிகல்கயூட்டுபலவயநா்கவும் அலமநதது. என்ல்ப் 
வபநான்ற மநாைவப்பருவம் தநாணடி பணியிலிருநது ப்கநாணவட ஆயவுக்கலவி 
்கற்கும் எணைற்ற ஆசிரிய மநாைநாக்கர்்களுககு ்ம்பல்கலைக்கழ்கமும் வழி 
்டத்தி பணி நிலறவு பபறும் மதிப்புமிகு துலைவவநதர் அவர்்களும் மி்கச்சிறநத 
வழி்கநாட்டல்கள் என்பலத நில்த்து பபருமிதம் ப்கநாள்கிவறநாம். ்கலவியநா்ளர்்களுககு 
என்றுவம ஓயவிலலை. உங்களின் அனுபவங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழர்்களுககும் 
வவறுவவறு வடிவங்களில பயன்படும் என்பதில எங்களுககு எள் முல்ய்ளவும் 
அயயமிலலை.

தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தில உங்களின் சீரிய முயற்சியநால 
அறிமு்கமநாகி புதிய பரிமநாைங்களுடன் பவளிவநது ப்கநாணடிருககும் இநத 
மின்்னு பசயதி இதழ (E-BULLETIN) இஙகு படிககும் என் வபநான்ற 
எணைற்ற மநாைவர்்களுககும், ஆயவநா்ளர்்களுககும் பசயதி இதழநா்க மட்டுமின்றி 
பல்கலைக்கழ்கத்தின் பை புதிய முயற்சி்களில மநாைவர்்களும் ்கைநதுப்கநாள்்ள 
வவணடும் என்ற உத்வவ்கத்லத அளிககும் ஊக்க சகதியநா்கவும் வி்ளஙகுவதில 
உள்்ளபடிவய மநாைவர்்க்ளநாகிய ்நாங்கள் பபருமிதம் ப்கநாள்கிவறநாம். 

அயயநா...உங்களின் ்கலவிப்பணி்கள் வமன்வமலும் சிறக்க விரும்பும்...

N.Aruna

Ph.D Scholar,  
School of Journalism and New Media Studies, TNOU
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Hon’ble Vice Chancellor,

It is astonishing how a Vice Chancellor shall able to exe-
cute each and every time to bring out the e-bulletin of 
this kind or of any policy document with perfect editing 

packed with highly informative and selective pictures and 
photos that narrates the events which is self explanatory. In 
particular, the outcome of the e-bulletin speaks about the 
sincerity, dedication and hard work put up by the Hon’ble 
Vice Chancellor who himself the Chief Editor. My sincere 
and heartfelt Congratulations and Best Wishes to the Vice 
Chancellor in-specific as well as to the entire team of Aca-
demicians and the Technical Staff who have cooperated 
for the excellent publication of the April’2022 Edition of the 
e-bulletin. 

R. Vasudevan 
Deputy Registrar,  
MPDD,  
TNOU NOU


