த ொலைபேசி.

இலைய

044-27268824, 044-27268821.
ளம்: www.pcmkpm.edu.in மின்னஞ்சல்: pachaiyappasmenkanchi@gmail.com

இணையவழி விண்ைப்பத்திற்கான பபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள்

2021- 2022

➢

2021-2022 கல்வியொண்டிற்கொன சுழற்சி - I மற்றும் சுழற்சி - II இல் பசர விரும்பும்
விண்ைப்ே ொரர்கள்

இணையவழியில்

www.pcmkpm.edu.in
➢

மட்டுபம

கல்லூரி

இலைய ளமொன

விண்ைப்ேிக்க பவண்டும்.

மாைவர் சேர்க்ணகக்காை வணைத்தளத்தில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்ணபப்
பயன்படுத்தி

விண்ைப்பதாரர்கள்

இரண்டிற்கும்

சுழற்ேி

விண்ைப்பிக்கைாம்.

-

I

மற்றும்

சுழற்ேி

சேர்க்ணகக்கான

-

II

ஆகிய

வணைத்தளத்தில்

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்புகணளப் பயன்படுத்தி விண்ைப்பதாரர்கள் சுழற்ேி - I
மற்றும் சுழற்ேி - II படிப்புகளுக்கு தனித்தனியாக விண்ைப்பிக்க சவண்டும்.
➢

விண்ைப்ே ொரர்கள் ே ிவு தசய்வ ற்கு

ங்களின் ேயன்ேொட்டில் மின்னஞ்சல் முகவரி

மற்றும் அலைபேசி எண்லை தகொடுக்க பவண்டும். மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்
அலைபேசி எண் இல்ைொமல் மொைவர்கள் இலையவழி விண்ைப்ேத் ிலை த ொடர
முடியொது.

மின்னஞ்சல்

முகவரி

இல்ைொ வர்கள்

மின்னஞ்சைிலன உருவொக்கி ேயன்ேடுத்
➢

ங்களுக்தகன

பு ிய

அறிவுறுத் ப்ேடுகிறொர்கள்.

அலைபேசி எண்லை சரிேொர்க்க விண்ைப்ே ொரர்கள் எஸ்எம்எஸ் மூைம் ஓடிேி (ஒன்
லடம் கடவுச்தசொல்)

தேறுவொர்கள். எனபவ விண்ைப்ே ொரர்கள் விண்ைப்ேிக்கும்

பேரத் ில் அலைபேசி எண்லை அவர்களிடம் லவத் ிருக்க அறிவுறுத் ப்ேடுகிறொர்கள்.
➢

ே ிவுதசய்
ே ிவுதசய்

விண்ைப்ே ொரர்கள்
அலைபேசி

கடவுச்தசொல்லைப்

ங்கள்

எண்ைில்

ேயன்ேடுத் ி

ேயனர்

ஐடி

தேறுவொர்கள்.

விண்ைப்ே ொரர்கள்

மற்றும்

கடவுச்தசொல்லை

ேயனர்
மொைவர்

ஐடி

மற்றும்

பசர்க்லகக்கொன

வலைத் ளத் ில் உள்நுலழயைொம்.
➢

தேொருத் மொன ஆவைங்கலள தவற்றிகரமொக ே ிபவற்றிய ேின்னபர விண்ைப்ேம்
பசர்க்லகக்கு

ேரிசீைிக்கப்ேடும்.

தசலுத் ியிருந் ொலும்

விண்ைப்ே ொரர்கள்

முலறயொன

ஆவைங்கள்

விண்ைப்ேக்
இல்ைொமல்

கட்டைம்
தேறப்ேட்ட

விண்ைப்ேங்கள் ேிரொகரிக்கப்ேடும். ஒரு முலற தசலுத் ப்ேட்ட விண்ைப்ேக் கட்டைம்
எந்
➢

சூழ்ேிலையிலும்

ிருப்ேித்

ரப்ேடொது.

விண்ைப்பதாரர்கள் மாைவர் சேர்க்ணகக்காை வணைத்தளத்தில் உள்நுணழந்து
ேமர்ப்பித்த

விண்ைப்பத்ணத

பதிவிறக்கம்

பேய்ய

சவண்டும்.

விண்ைப்பத்திணை,
ணகபயாப்பமிட்டு,

தங்கள்

கட்டுப்பாட்டகத்தில்

பதிவிறக்கம்

விண்ைப்பதாரர் மற்றும்

வணைத்தளம்

/

(Dashboard)

பேய்யப்பட்ட

இணையவழி

விண்ைப்பதாரரின்

விண்ைப்பதாரரின்

இருந்து

பபற்சறார்

கட்டுப்பாட்டகத்தில்

(Dashboard) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணடேி சததி (12.08.2021) மாணை 5.00 மைிக்குள்
அல்ைது அதற்கு முன்னர் சதணவயான ோன்றிதழ்களுடன் அஞ்ேல்

அல்ைது

சேரில் “முதல்வர், பச்ணேயப்பன் ஆடவர் கல்லூரி, காஞ்ேிபுரம் - 631 501” என்று
உணரயிட்டு கல்லூரிக்கு ேமர்ப்பிக்க சவண்டும்.
➢

விண்ைப்ே ொரர்கள்
வலைத் ளமொன

பசர்க்லக

த ொடர்ேொன

www.pcmkpm.edu.in

பு ிய

கவல்களுக்கு

ஐ அவ்வப்பேொது

கல்லூரி

வறொமல் ேொர்லவயிட

பவண்டும். த ொழில்நுட்ே ேிலழகள் கொரைமொக எழும் எந் தவொரு

கவல்த ொடர்பு

ப ொல்விக்கும் கல்லூரி தேொறுப்ேல்ை.
➢

கு ித் ப ர்வில்

(+2)

தேற்ற ம ிப்தேண்களுடன் பூர்த் ி தசய்யப்ேட்ட விண்ைப்ே

ேடிவங்கள் மட்டுபம தசலுத் ப்ேட்ட கட்டைத்ல

சரிேொர்த்

ேிறகு பசர்க்லகக்கு

ேரிசீைிக்கப்ேடும்.
➢

விண்ைப்ே

ேடிவத்ல

ேடிவத் ில் மொற்றம் /
➢

சமர்ப்ேித் ேின்

எந் தவொரு

சூழ்ேிலையிலும்

விண்ைப்ே

ிருத் ம் தசய்வ ற்கொன பகொரிக்லக ஏற்றுக் தகொள்ளப்ேடொது.

வறொன / முழுலமயற்ற விவரங்கலள வழங்குவ ொபைொ அல்ைது ப லவயொன
விவரங்கலள வழங்கத்

வறிய ொபைொ எழும் எந் தவொரு விலளவிற்கும் கல்லூரி

தேொறுப்பேற்கொது.
➢

விண்ைப்ேத்ல

சமர்ப்ேிப்ேது மட்டுபம கல்லூரியில் பசர்த்துக் தகொள்ளப்ேடுவ ற்கு

உத் ரவொ ம் அளிக்கொது.
➢

விண்ைப்ேக் கட்டைங்கள் இணையவழியில் மட்டுபம தசலுத் ப்ேட பவண்டும்.

➢

விண்ைப்ேத் ில்

தசல்ஃேி

(Selfie)

புலகப்ேடங்கள்

ஏற்கப்ேடொது.

புலகப்ேடங்களுடன் தேறப்ேட்ட விண்ைப்ேங்கள் ேிரொகரிக்கப்ேடும்.

தசல்ேி

த ொலைபேசி.

இலைய

044-27268824, 044-27268821.
ளம்: www.pcmkpm.edu.in மின்னஞ்சல்: pachaiyappasmenkanchi@gmail.com

General Guidelines for Online Application 2021-2022
➢ Candidates seeking admission to Shift – I and Shift – II for the academic year
2021-2022 should apply through online only at our college website
www.pcmkpm.edu.in
➢ Candidates can apply for both shift - I and Shift – II by using the
registration link given in the admission portal. Candidates shall apply
separately for Shift I and Shift II Courses using the links given in
application portal respectively.
➢ Candidates need to give their valid email id and mobile number for
registration. Without email id and mobile number students cannot proceed
with online application. Those who have not email id kindly create the same
and use it for future reference.
➢ Candidates will receive an OTP through SMS (One Time Password) to
validate mobile number. Hence applicants are advised to keep the mobile
number with them at the time of applying. Once registered applicants will
receive their user id and password in their registered mobile number.
Candidates can login using user id and password.
➢ Application

will

be considered

for

admission

only

after

successful

uploading of appropriate documents. Applications received without proper
documents are invalid even if the candidate paid application fee.
Application fees once paid will not be refunded under any circumstances.
➢ Candidates can download the submitted application in their dashboard by
logging in the admission portal. The downloaded application, duly signed
by the applicant and parent, should be submitted to college either by post
or in-person along with necessary certificates, duly signed by the applicant
and applicant’s parent, on or before the last date specified in Website /

Applicant’s Dashboard (12.08.2021, 5.00. p.m) addressing “The Principal,
Pachaiyappa’s College for Men, Kanchipuram – 631 501”.

➢ Candidates should visit the college website www.pcmkpm.edu.in regularly
for admission updates. College is not responsible for any communication
failure happened due to technical errors occurred during the admission
process.
➢ Only completed application forms with the marks scored in the qualifying
examination will be considered for processing after verifying the payment
made.
➢ Request for change/correction in the application form shall not be
entertained under any circumstances after submitting the application form.
➢ College will not be responsible for any consequence arising due to furnishing
incorrect/incomplete details or failure to provide the required details.
➢ Submitting the application does not guarantee a seat in the college.
➢ Application fees should be paid through ONLINE only.
➢ Selfie photos in the application will not be accepted. Applications received
with selfie photos will summarily be rejected.
************

