த ொலைபேசி.

இலைய

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

இணையவழி மாைவர் சேர்க்ணைக்ைாை வணைத்தளத்தில்
விண்ைப்பிக்ை விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு வழிமுணைைள்

www.pcmkpm.edu.in
இணையவழி விண்ைப்பத்திற்ைான வழிமுணைைள்

2021-2022

விண்ைப்பதாரர்ைள் இணையவழி விண்ைப்ப படிவத்திற்குச் சேல்வதற்கு முன், ைீ சழ
சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள வழிமுணைைணள ைவனமாைப் படிக்ை சவண்டும்.
இணையவழியில் விண்ைப்பிக்ை விண்ைப்பதாரர்ைள் தங்ைணள புதிய பயனர் பதிவு
பக்ைத்தில் பதிவு சேய்ய சவண்டும். பயனர் பதிவு பக்ைத்தில் தங்ைள் அணைசபேி எண்ணை
ேரிபார்த்த பிைகு விண்ைப்பதாரர்ைள் பதிவுசேய்த அணைசபேி எண்ணுக்கு பயனர் சபயர்
மற்றும் ைடவுச்சோல் அடங்ைிய எஸ்எம்எஸ் சபறுவார்ைள். எனசவ பதிவுசேய்யப்பட்ட
அணைசபேி எண்ணை தணடயின்ைி சதாடர்பு சைாள்ளுமாறு ணவத்துக்
சைாள்ள
விண்ைப்பதாரர்ைள் அைிவுறுத்தப்படுைிைார்ைள்.
1. சுழற்சி - I மற்றும் சுழற்சி - II ஆகிய இரண்டு ேிரிவுகளுக்கும் விண்ைப்ேிக்க விரும்பும்
விண்ைப்ே ொரர்கள் இலையவழி விண்ைப்ேத் ிற்கொன வலைத் ளத் ில் தகொடுக்கப்ேட்டுள்ள
இலைப்புகள் மூைம் னித் னியொக விண்ைப்ேிக்க பவண்டும். எனபவ விண்ைப்ே ொரர்கள்
விண்ைப்ேிப்ே ற்கு முன் கவல் த ொகுப்பேட்டிலன கவனமொக ேடித்து அவர்களின் கு ிலய
உறு ிப்ேடு ிக் தகொள்ள அறிவுறுத் ப்ேடுகிறொர்கள்.
2. இலையவழி விண்ைப்ே ேடிவத்துடன் த ொடர்வ ற்கு முன், விண்ைப்ே ொரர்கள் விண்ைப்ே
வலைத் ளத் ில் ே ிபவற்ற ேின்வரும் சொன்றி ழ்கள் அல்ைது ஆவைங்களின் ஸ்பகன்
தசய்யப்ேட்ட நகல்கலள லவத் ிருக்க பவண்டும்:
இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும் சேரத்தில் பதிசவற்ை சவண்டிய ஆவைங்ைள்:
a. பாஸ்சபார்ட் அளவில் விண்ைப்பதாரரின் வண்ை புணைப்படம் .jpg / .jpeg / .png வடிவத்தில்.
(சைாப்பு அளவு அதிைபட்ேம் 50-150 kb)
b. விண்ைப்பதாரரின் ணைசயாப்பம் .jpg / .jpeg வடிவத்தில். (பகொப்பு அளவு அ ிகேட்சம் 40-100 kb)
c. சுய ோன்ைளிக்ைப்பட்ட SSLC மதிப்சபண் ேட்டியல் .Pdf / .jpg / .jpeg வடிவத்தில். (பகொப்பு அளவு
அ ிகேட்சம் 300 kb.)
d. சுய ோன்ைளிக்ைப்பட்ட HSC ை மதிப்சபண் ேட்டியல் .pdf / .jpg / .jpeg வடிவத்தில் (பகொப்பு அளவு
அ ிகேட்சம் 300 kb.)
e. சொ ி ோன்ைிதழ். .Pdf /.jpg/.jpeg வடிவத்தில் (பகொப்பு அளவு அ ிகேட்சம் 300 kb.)
3. விண்ைப்ே ொரர்கள்
ங்கள் கட்டுப்ேொட்டக த் ில் (Dashboard)
ே ிபவற்றுவ ற்கு முன் விண்ைப்ே விவரங்கலளத் ிருத் ைொம்.

துலை ஆவைங்கலள

4. ஆவைங்கள் ே ிபவற்றத் ிற்குப் ேிறகு விண்ைப்ே ேடிவத் ில் ேிலழ
புதுப்ேித் ல் சொத் ியமில்லை.

ிருத்து ல் /

5. விண்ைப்பதாரர்ைள் விண்ைப்பக் ைட்டைத்ணத இணைய வங்ைி சேணவ, ைிசரடிட் /
சடபிட் ைார்டு, யுபிஐ வாைட் மூைம் சேலுத்தைாம்.
6. எந்தசவாரு சூழ்ேிணையிலும் விண்ைப்பக் ைட்டைம் திருப்பித் தரப்படாது.

7. விண்ைப்ே ொரர்கள் ே ிவு தசய்யும் பேொது உருவொக்கப்ேட்ட உள்நுலழவு விவரங்கலள
ேயன்ேடுத் ி
ங்கள் கட்டுப்ேொட்டக த் ில் (Dashboard) உள்நுலழந்து விண்ைப்ே நிலை மற்றும்
விண்ைப்ேக் கட்டை நிலைலய சரிேொர்க்கைொம்.
8. கைந் ொய்வுக்கு / பநர்கொைலுக்கு அலழக்கப்ேடொ /
விண்ைப்ே ொரர்களுக்கு எந்
கவலும் அனுப்ேப்ேடொது.
9. பின்வரும் ைாரைங்ைளுக்ைாை
உண்டு:

ற்கொைிகமொக ப ர்வு தசய்யப்ேடொ

விண்ைப்பங்ைணள ேிராைரிக்ை ைல்லூரிக்கு உரிணம

a. முழுணமயற்ைது
b. தவைான / தவைான தைவல்ைள் உள்ளணவ
c. சதணவயான ஆவைங்ைள் இல்ைாதது
d. விண்ைப்பக் ைட்டைம் சேலுத்தாமல் சபைப்பட்டது
e. பாஸ்சபார்ட் அளவு புணைப்படம் சேல்ஃபி பயன்முணையில் பதிசவற்ைப்பட்டது
10. விண்ைப்பதாரர்ைள் மாைவர் சேர்க்ணைக்ைாை வணைத்தளத்தில் உள்நுணழந்து

ேமர்ப்பித்த

பதிவிைக்ைம்

விண்ைப்பத்ணத
சேய்ய

விண்ைப்பத்திணை,

தங்ைள்

சவண்டும்.

ைட்டுப்பாட்டைத்தில்

பதிவிைக்ைம்

விண்ைப்பதாரர்

மற்றும்

(Dashboard)

சேய்யப்பட்ட

இருந்து

இணையவழி

விண்ைப்பதாரரின்சபற்சைார்

ணைசயாப்பமிட்டு, வணைத்தளம் / விண்ைப்பதாரரின் ைட்டுப்பாட்டைத்தில் (Dashboard)
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ைணடேி சததியில் (12.08.2021) மாணை 5.00 மைிக்குள் அல்ைது

அதற்கு முன்னர் சதணவயான ோன்ைிதழ்ைளுடன் அஞ்ேல் அல்ைது சேரில் “முதல்வர்,
பச்ணேயப்பன் ஆடவர் ைல்லூரி, ைாஞ்ேிபுரம் - 631 501” என்று உணரயிட்டு ைல்லூரிக்கு
ேமர்ப்பிக்ை சவண்டும்.

11.
சேர்ைாைலுக்கு
அணழக்ைப்பட்ட
தற்ைாைிைமாை
சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட
விண்ைப்ே ொரர்கள் குைிப்பிட்ட சததியில் சபற்சைார் / பாதுைாவைருடன் ைைந்து சைாள்ள
சவண்டும்.
ற்கொைிக ப ர்வு ேட்டியல்
கவல் இலைய ளத் ில் ே ிபவற்றப்ேடும். இது
த ொடர்ேொக பவறு எந்
கவல்த ொடர்பு முலறயும் விண்ைப்ே ொரர்களுக்கு அனுப்ேப்ேட
மொட்டொது. எனபவ கல்லூரியில் பசர விரும்பும் விண்ைப்ே ொரர்கள் பசர்க்லக த ொடர்ேொன
பு ிய
கவல்களுக்கு கல்லூரி இலைய ளமொன
வறொமல் ேொர்லவயிட பவண்டும்.
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அவ்வப்பேொது

12. ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட விண்ைப்ே ொரர்கள் நிர்ையிக்கப்ேட்ட கட்டைங்கலள தசலுத் ி,
அவர்களின் அசல் சொன்றி ழ்கலள 3 தசட் புலகப்ேட நகல்களுடன் கைந் ொய்வு நொளில்
சமர்ப்ேிக்க பவண்டும். ொம மொக கட்டைம் ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேடொது. கைந் ொய்வு நொளில் ேைம்
தசலுத் த் வறினொல் ற்கொைிக ப ர்வு ரத்து தசய்யப்ேடும். கைந் ொய்வு நொளில் ேள்ளி மொற்று
சொன்றி ழ் சமர்ப்ேிக்க
வறும் ேட்சத் ில் பசர்க்லகக்கொை
ற்கொைிக ப ர்வு ரத்து
தசய்யப்ேடும்.
13. எங்ைள் வளாைத்தில் விடுதி வேதி இல்ணை. மாைவர்ைள் தமிழை அரசு ேடேத்தும்
மாைவர் விடுதிைணள அணுைைாம். ைல்லூரியில் சேர்க்ைப்பட்ட பிைகு, ைல்லூரி படிப்பு
ோன்ைிதணழ மட்டுசம வழங்கும் மற்றும் இது சதாடர்பாை விடுதி ேிர்வாைத்திற்கு எந்த
பரிந்துணரயும் அனுப்பப்படாது.
14.

விண்ைப்பதாரர்ைள்

சேர்க்ணை

சதாடர்பான

புதிய

தைவல்ைளுக்கு

ைல்லூரி

இணையதளமான www.pcmkpm.edu.in ஐ அவ்வப்சபாது தவைாமல் பார்ணவயிட
சவண்டும். சதாழில்நுட்ப
பிணழைள் ைாரைமாை எழும் எந்தசவாரு தைவல்சதாடர்பு
சதால்விக்கும் ைல்லூரி சபாறுப்பல்ை.

த ொலைபேசி.

இலைய

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

Instructions to the candidates to proceed with Online Application in
Online Admission Application Portal
www.pcmkpm.edu.in
Instructions for Online Application 2021-2022
Applicants are required to read the instructions given below carefully, before proceeding to the online application
form
To apply online the candidates have to register themselves in User Registration Page. The
Candidates will receive a SMS containing User Name and Password to their registered Mobile
Number after verification of their mobile number in user registration Page. Hence candidates are
instructed to keep the registered mobile number with them for uninterrupted communication.
1.

Candidates who wish to apply for both Shift I and Shift II courses need to apply separately through
links given in the online application portal. Hence candidates are advised to read the prospectus
carefully and confirm their eligibility before proceeding to apply.

2.

Before proceeding with online application form, applicants must have the scanned copies of following
certificates or documents with them to upload in the application portal:
Documents to be uploaded at the time of Applying Online
a. Applicant’s colour photograph in passport size in .jpg/.jpeg/.png format. (file size maximum
50-150 Kb)
b. Applicant’s signature in .jpg/.jpeg format. (file size maximum 40 – 100 Kb)
c. Self-attested SSLC mark statement in .pdf/.jpg/.jpeg format. (file size maximum 300 kb)
d. Self-attested HSC mark statement or HSC Result copy in .pdf/.jpg/.jpeg format. (file size
maximum 300 kb)
e. Community Certificate (except OC and 'Others' categories) in .pdf /.jpg/.jpeg format. (file
size maximum 300 kb)

3.

Applicants can edit the application details before the uploading of supporting Documents in their
dashboard.

4.

Editing/updating /correction in the application form will not be possible after Documents Upload.

5.

Applicants may pay the application fee through Internet banking, Credit/Debit Card, UPI Wallet.

6.

Application fee will not be refunded under any circumstance.

7.

Applicants can check application status and application fee status by logging-in the College website using
Login Credentials created during registration.

8.

No information will be sent to the applicants who have not been called for the counselling / have not been
provisionally selected.

9.

The College has the right to reject applications that are
a. Incomplete
b. Incorrect/have wrong information
c. Lacking in required documents
d. Received without the payment of application fee.
e. Passport size photo uploaded in selfie mode.

10.

Candidates can download the submitted online application in their dashboard by logging in the
admission portal. The hard copy of downloaded application, duly signed by the applicant
and parent, should be submitted to college either by post or in-person along with necessary
certificates, 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”.

11.

The provisionally selected candidates called for interview are required to be present along with
Parent/Guardian on the specified date. The intimation of selection of Provisional Selection List will be
uploaded in the website. No other mode of communication will be sent to the candidate in this regard.
Hence the candidates seeking for admission into college are advised to visit the website
www.pcmkpm.edu.in from to time regarding admission updates.

12.

Selected applicants must pay the prescribed fees and submit their original certificates with 3 sets of
photocopies on the day of counselling. Late Payment will not be accepted. Failing of payment on the day
of counselling will lead to cancellation of provisional selection. Failing of producing Transfer Certificate
on the day of counselling will lead to cancellation of provisional selection.

13.

Hostel facility is not available in our campus. Students may approach Govt. Hostel for
accommodation after getting admission in the college. College will issue only Bonafide Certificate
and no recommendation will be forwarded to Hostel administration in this regard.

14.

Candidates are advised to visit college website www.pcmkpm.edu.in from time to time for admission
updates. The institute is not responsible for any miscommunication in this regard, if any.

***Wishing you all the Best***

