த ொலைபேசி.

இலைய

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

தகவல் ததொகுப்பேடு 2021 – 2022
சுழற்சி - II (சுய-நிதி ேொடப்ேிரிவுகள்)

அறிமுகம்
உைகளொவிய

சமு ொயத் ின்

சவொல்கலளயும்,

ப லவகலளயும்

தசய்வ ற்கொன சரியொன ேொல யில் மொைவர்கலள வளர்ப்ே ற்கொன உயர்ந்
மற்றும்

இைக்பகொடு

கொஞ்சிபுரத் ில்

1950

ேச்லசயப்ேன்

ஆம்

ஆண்டில்

ஆடவர்

ேச்லசயப்ேன்

கல்லூரி

அறக்கட்டலளயொல்

த ொடங்கப்ேட்டு

தகொண்டிருக்கிறது இக்கல்லூரியொனது ேண்லடய ேண்ேொடு

பூர்த் ி

ப ொக்கம்

மற்றும்

தசயல்ேட்டுக்

கல்வியில்

கலர

கண்ட மொ கரமொன கொஞ்சிபுரம் மற்றும் அ லனச் சுற்றியுள்ள ஏலை மற்றும் ேின் ங்கிய
மொைவர்களுக்கு ஒரு வரப்ேிரசொ மொக
அலமந்துள்ள

ேல்கலைக்கைக

ிகழ்கிறது.

மொனியக்

மிைக அரசு மற்றும் புது

குழுவின்

அங்கீ கொரத்துடன்,

ில்ைியில்

தசன்லனப்

ேல்கலைக்கைகத்துடன் இலைவுதேற்று விருப்ே வைி ேொடத் ப ர்வு (CBCS) முலறயின்
கீ ழ் ேல்பவறு இள ிலை, முது ிலை, மற்றும் ஆரொய்ச்சி ேடிப்புகலள வைங்கி வருகிறது.
கல்லூரியின் சின்னம்
பகடயத் ின்
பமற்ேகு ியில் இடம்
தேற்றிருக்கும்
‘எழு
ஞொயிறு’
ஆற்றலைக் குறிக்கிறது. பமற்புற
இடது மூலையில்,
தசன்லன
ேொரி
முலனயில் அலமந்துள்ள ‘ேச்லசயப்ேன் பமல் ிலைப் ேள்ளி கட்டிடத் ின்
முகப்பு அ ன் சிறப்பு மிகுந் தூண்களுடன்’ தேொறிக்கப்ேட்டுள்ளது. பமற்புற
வைது மூலையில் ‘ ந் ொ அறிவுச் சுடர்’அலமயப் தேற்றுள்ளது. இந்து ம த் ின் புனி
சின்னம் ‘ ொமலர’ சின்னத் ின் எஞ்சிய ேகு ிலய அைகுேடுத்துகிறது. சின்னத் ிற்கு கீ பை
“MENS AGITAT MOLEM” - “எண்ைம் வைி தசயல்” (MIND MOVES MATTER) என்ற புகழ்
தேற்ற ேிரஞ்சு ேைதமொைி தேொறிக்கப்ேட்டுள்ளது.
இணையவழி விண்ைப்ேத்திற்கொன தேொதுவொன வழிகொட்டுதல்கள்
➢

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

இணையவழியில்

www.pcmkpm.edu.in
➢

மட்டுபம

கல்லூரி

இலைய ளமொன

விண்ைப்ேிக்க பவண்டும்.

மொைவர் பசர்க்ணகக்கொை வணைத்தளத்தில் தகொடுக்கப்ேட்டுள்ள இணைப்ணேப்
ேயன்ேடுத்தி
இரண்டிற்கும்

விண்ைப்ேதொரர்கள்

சுழற்சி

விண்ைப்ேிக்கைொம்.

-

I

மற்றும்

பசர்க்ணகக்கொன

சுழற்சி

-

II

ஆகிய

வணைத்தளத்தில்

தகொடுக்கப்ேட்டுள்ள இணைப்புகணளப் ேயன்ேடுத்தி விண்ைப்ேதொரர்கள் சுழற்சி - I
மற்றும் சுழற்சி - II ேடிப்புகளுக்கு தனித்தனியொக விண்ைப்ேிக்க பவண்டும்.
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➢

விண்ைப்ே ொரர்கள் ே ிவு தசய்வ ற்கு

ங்களின் ேயன்ேொட்டில் மின்னஞ்சல் முகவரி

மற்றும் அலைபேசி எண்லை தகொடுக்க பவண்டும். மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்
அலைபேசி எண் இல்ைொமல் மொைவர்கள் இலையவைி 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

ப ரத் ில் அலைபேசி எண்லை அவர்களிடம் லவத் ிருக்க அறிவுறுத் ப்ேடுகிறொர்கள்.
➢

ே ிவுதசய்

விண்ைப்ே ொரர்கள்

ே ிவுதசய்

அலைபேசி

கடவுச்தசொல்லைப்

ங்கள்

ேயனர்

எண்ைில்

ேயன்ேடுத் ி

ஐடி

தேறுவொர்கள்.

விண்ைப்ே ொரர்கள்

மற்றும்

கடவுச்தசொல்லை

ேயனர்
மொைவர்

ஐடி

மற்றும்

பசர்க்லகக்கொன

வலைத் ளத் ில் உள்நுலையைொம்.
➢

தேொருத் மொன ஆவைங்கலள தவற்றிகரமொக ே ிபவற்றிய ேின்னபர விண்ைப்ேம்
பசர்க்லகக்கு

ேரிசீைிக்கப்ேடும்.

தசலுத் ியிருந் ொலும்
விண்ைப்ேங்கள்
எந்
➢

விண்ைப்ே ொரர்கள்

முலறயொன

ஆவைங்கள்

விண்ைப்ேக்
இல்ைொமல்

கட்டைம்
தேறப்ேட்ட

ிரொகரிக்கப்ேடும். ஒரு முலற தசலுத் ப்ேட்ட விண்ைப்ேக் கட்டைம்

சூழ் ிலையிலும்

ிருப்ேித்

ரப்ேடொது.

விண்ைப்ேதொரர்கள் மொைவர் பசர்க்ணகக்கொை வணைத்தளத்தில் உள்நுணழந்து
சமர்ப்ேித்த

விண்ைப்ேத்ணத

ேதிவிறக்கம்

தசய்ய

விண்ைப்ேத்திணை,
ணகதயொப்ேமிட்டு,

தங்கள்

பவண்டும்.

கட்டுப்ேொட்டகத்தில்

ேதிவிறக்கம்

விண்ைப்ேதொரர் மற்றும்

வணைத்தளம்

/

(Dashboard)

தசய்யப்ேட்ட

இணையவழி

விண்ைப்ேதொரரின்

விண்ைப்ேதொரரின்

இருந்து

தேற்பறொர்

கட்டுப்ேொட்டகத்தில்

(Dashboard) குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள கணடசி பததி (12.08.2021) மொணை 5.00 மைிக்குள்
அல்ைது அதற்கு முன்னர் பதணவயொன சொன்றிதழ்களுடன் அஞ்சல்

அல்ைது

பநரில் “முதல்வர், ேச்ணசயப்ேன் ஆடவர் கல்லூரி, கொஞ்சிபுரம் - 631 501” என்று
உணரயிட்டு கல்லூரிக்கு சமர்ப்ேிக்க பவண்டும்.
➢

விண்ைப்ே ொரர்கள்
வலைத் ளமொன

பசர்க்லக

த ொடர்ேொன

www.pcmkpm.edu.in

பு ிய

கவல்களுக்கு

ஐ அவ்வப்பேொது

கல்லூரி

வறொமல் ேொர்லவயிட

பவண்டும். த ொைில்நுட்ே ேிலைகள் 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

சூழ் ிலையிலும்

விண்ைப்ே

ிருத் ம் தசய்வ ற்கொன பகொரிக்லக ஏற்றுக் தகொள்ளப்ேடொது.
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வறொன / முழுலமயற்ற விவரங்கலள வைங்குவ ொபைொ அல்ைது ப லவயொன

➢

விவரங்கலள வைங்கத்

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

புலகப்ேடங்களுடன் தேறப்ேட்ட விண்ைப்ேங்கள்

ஏற்கப்ேடொது.

தசல்ேி

ிரொகரிக்கப்ேடும்.

நிணனவில் தகொள்ள பவண்டிய முக்கியமொன பததிகள்
வ.எண்

நிகழ்வு

பததி

1

இணையவழி விண்ைப்ேிக்க ஆரம்ே பததி

27.07.2021

2

இணையவழி விண்ைப்ேிக்க கணடசி பததி

10.08.2021

3

இணையவழி விண்ைப்ேத்தின் அச்சு நகணை
கல்லூரி அலுவைகத்தில் சமர்ப்ேிக்க கணடசி
பததி

12.08.2021
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சுழற்சி II – சுய-நிதி ேிரிவில் பயிற் றுவிக்கப் படும் ேொடப் ேிரிவுகள்

(இரு-ேொைர்)
Under Graduate Courses (3 years)
Courses
Eligibility
B.Com., General

Pass in +2 with Commerce & Accountancy

B.Com., Accounting & Finance

Pass in +2 with Commerce & Accountancy

B.Sc., Computer Science

Pass in +2 with Computer Science & Maths

B.C.A.

Pass in +2 with Computer Science & Maths

5 Years Integrated Courses
M.Sc., Computer Science &
Technology

Pass in +2 with Maths, Physics &
Computer Science

Post Graduate Courses (2 years)
M.Sc., Computer Science
M.Com., Commerce
M.Sc., Physics
Pass in the qualifying degree concerned.

M.Sc., Chemistry
M.Sc., Zoology
M.Sc., Mathematics

Research Courses
M.Phil., Commerce (Full-time, Parttime)

Ph.D., Economics (Full-time, Parttime)

Ph.D., Commerce (Part-time)
*விண்ைப்ேிப்ே

ற்கு முன் ஒவ்தவொரு ேொடத றிக்கும்

ேடுத் ிக்தகொள்ள பவண்டும்.

As per University of Madras Regulations
As per University of Madras Regulations
As per University of Madras Regulations
ங்களது

கு ிலய விண்ைப்ே ொரர்கள் உறு ி

பதர்வு நணடமுணற - சுழற்சி II
விண்ைப்ே ொரர்கள் தேற்ற ரவரிலச ம ிப்தேண்கள் மற்றும்
வி ிகளின் ேடி விண்ைப்ே ொரர்கள் ப ர்ந்த டுக்கப்ேடுவர்.

மிைக அரசு இட ஒதுக்கீ டு

விண்ைப்ேக் கட்டைம் - சுழற்சி II
இளநிணை
ேட்டப்ேடிப்புகள்
பசருவ ற்கு
(விண்ைப்ேத் ிற்கு ரூ. 100 + ே ிவு தசய்ய ரூ.10)

விண்ைப்ேக்

கட்டைம்

ரூ.

110.00
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முதுநிணை ேட்ட பமற்ேடிப்புகள் பசருவ ற்கு விண்ைப்ேக் கட்டைம்
(விண்ைப்ேத் ிற்கு ரூ. 150 + ே ிவு தசய்ய ரூ .10)

ரூ. 160.00

* விண்ைப்ே ொரர்கள் சுைற்சி II க்கொன ஒபர விண்ைப்ேத் ில் ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட
ேொடப்ேிரிவுகளுக்கு விண்ைப்ேிக்கைொம். விண்ைப்ேிக்க்கும் ஒதவொரு ேொடப்ேிரிவுக்கும்
னித் னிபய விண்ைப்ேக் கட்டைம் தசலுத்

பவண்டும்.

* ஒரு முலற தசலுத் ப்ேட்ட விண்ைப்ேக் கட்டைம் எந்
ரப்ேடொது.

சூழ் ிலையிலும்

ிருப்ேித்

கட்டைம் தசலுத்தும் முணற
விண்ைப்ே ொரர்கள் விண்ைப்ேக் கட்டைத் ிலை மொைவர் பசர்க்லகக்கொை
வலைத் ளத் ில் வைங்கப்ேட்ட கட்டை இலைப்பு மூைம் மட்டுபம தசலுத் பவண்டும்.
வைியொக
தேறப்ேட்ட
விண்ைப்ேக்
கட்டைம்
மட்டுபம
ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேடும். இலையவைி விண்ைப்ேத் ிற்கு பவறு எந் கட்டை முலறயும்
ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேடொது.

www.pcmkpm.edu.in

இணையவழி பசர்க்ணக விண்ைப்ேத்ணத சமர்ப்ேித்தல்
விண்ைப்ேதொரர்கள்

மொைவர்

பசர்க்ணகக்கொை

வணைத்தளத்தில்

உள்நுணழந்து சமர்ப்ேித்த விண்ைப்ேத்ணத தங்கள் கட்டுப்ேொட்டகத்தில்

(Dashboard)

இருந்து ேதிவிறக்கம் தசய்ய பவண்டும். ேதிவிறக்கம் தசய்யப்ேட்ட இணையவழி
விண்ைப்ேத்திணை,

விண்ைப்ேதொரர்

மற்றும்

விண்ைப்ேதொரரின்

தேற்பறொர்

ணகதயொப்ேமிட்டு, வணைத்தளம் / விண்ைப்ேதொரரின் கட்டுப்ேொட்டகத்தில் (Dashboard)
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள கணடசி பததி (12.08.2021) மொணை 5.00 மைிக்குள் அல்ைது
அதற்கு முன்னர் பதணவயொன சொன்றிதழ்களுடன் அஞ்சல் அல்ைது பநரில் “முதல்வர்,
ேச்ணசயப்ேன் ஆடவர் கல்லூரி, கொஞ்சிபுரம் - 631 501” என்று உணரயிட்டு கல்லூரிக்கு
சமர்ப்ேிக்க பவண்டும்.
ஆன்ணைன் விண்ைப்ேத்துடன் சமர்ப்ேிக்கப்ேட பவண்டிய ஆவைங்கள்:
1. இலையவைி விண்ைப்ேத் ின் அச்சு

2. எஸ்.எஸ்.எல்.சி ம ிப்தேண் ேட்டியைின் சுய சொன்றளிக்கப்ேட்ட புலகப்ேட கல்
3. 11 ம ிப்தேண் ேட்டியைின் சுய சொன்றளிக்கப்ேட்ட புலகப்ேட கல்
4. 12 ம ிப்தேண் ேட்டியைின் சுய சொன்றளிக்கப்ேட்ட புலகப்ேட கல்
5. சொ ி சொன்றி ைின் சுய சொன்றளிக்கப்ேட்ட புலகப்ேட கல்

* பமற்கண்ட ஆவைங்கள் இல்ைொமல் தேறப்ேட்ட விண்ைப்ேங்கள் பசர்க்லகக்கு ேரிசீைிக்கப்ேடொது.
கலடசி ப
ிக்குப் ேிறகு தேறப்ேட்ட விண்ைப்ேங்கள் பசர்க்லகக்கு ேரிசீைிக்கப்ேடொது.

கைந்தொய்வின் தேொழுது சமர்ப்ேிக்க பவண்டிய சொன்றிதழ்கள்
ப ர்கொைலுக்கு
அலைக்கப்ேட்ட
ற்கொைிகமொக
ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட
விண்ைப்ே ொரர்கள் குறிப்ேிட்ட ப
ியில் தேற்பறொர் / ேொதுகொவைருடன் கைந்து தகொள்ள
பவண்டும். ற்கொைிக ப ர்வு ேட்டியல்
கவல் இலைய ளத் ில் ே ிபவற்றப்ேடும். இது
த ொடர்ேொக பவறு எந்
கவல்த ொடர்பு முலறயும் விண்ைப்ே ொரர்க களுக்கு அனுப்ேப்ேட
மொட்டொது. எனபவ கல்லூரியில் பசர விரும்பும் விண்ைப்ே ொரர்கள் விண்ைப்ே ொரர்கள்
பசர்க்லக த ொடர்ேொன பு ிய கவல்களுக்கு கல்லூரி வலைத் ளமொன www.pcmkpm.edu.in ஐ
அவ்வப்பேொது
வறொமல் ேொர்லவயிட பவண்டும். த ொைில்நுட்ே ேிலைகள் கொரைமொக
எழும் எந் தவொரு கவல்த ொடர்பு ப ொல்விக்கும் கல்லூரி தேொறுப்ேல்ை.
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கைந் ொய்வு
பவண்டும்:

/

ப ர்கொைைின் பேொது ேின்வரும் ஆவைங்கள் அசைில் சமர்ப்ேிக்கப்ேட

1. ேள்ளி மொற்று சொன்றி ழ் (TC)
2. டத்ல

சொன்றி ழ்

3. எஸ்.எஸ்.எல்.சி ம ிப்தேண் ேட்டியல்
4. 11 ஆம் வகுப்பு. ம ிப்தேண் ேட்டியல்
5. 12 ஆம் வகுப்பு. ம ிப்தேண் ேட்டியல்
6. சொ ி சொன்றி ழ்
7.

கு ிவொய்ந்

அ ிகொரியிடமிருந்து வருமொன சொன்றி ழ்

8. மருத்துவ உடற் கு ி சொன்றி ழ்
9. ொன்கு ேொஸ்பேொர்ட் அளவு புலகப்ேடங்கள் மற்றும் ஒரு அஞ்சல் முத் ிலர அளவு
புலகப்ேடம்
10. விண்ைப்ே ொரர் மொற்றுத்
ிறனொளி/ விலளயொட்டு வரர்
ீ
/ முன்னொள்
ேலடவரர்கள்
ீ
மகன் அல்ைது மகள்
/
அல்ைது பவறு ஏப னும் சிறப்பு
இடஒதுக்கீ ட்டின் கீ ழ் ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்டொல், கு ிவொய்ந் அ ிகொரியிடமிருந்து
சொன்றி ழ் தேற்று சமர்ப்ேிக்கப்ேட பவண்டும். (சொன்றி ழ் இல்ைொமல் சிறப்பு
ஒதுக்கீ டு ேிரிவில் பசர்க்லக அனும ிக்கப்ேடொது)
மொைவர் பசர்க்ணகக்கொன தேொது விதிகள்
➢

குறிப்ேிட்ட ப
தசய்யப்ேடும்.

ியில் கைந் ொய்வில் கைந்து தகொள்ளத்

➢

அலனத்து அசல் சொன்றி ழ்களும் பசர்க்லக ப ரத் ில் மட்டுபம சமர்ப்ேிக்கப்ேட
பவண்டும்.

➢

பசர்க்லகக்கு
ற்கொைிகமொக ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட விண்ைப்ே ொரர்கள் எ ிர்கொை
ேயன்ேொட்டிற்கொக சொன்றி ழ்களின் பேொதுமொன கல்கலள எடுத்து லவத்துக் தகொள்ள
அறிவுறுத் ப்ேடுகிறொர்கள்.

➢

ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட
விண்ைப்ே ொரர்கள்
கைந் ொய்வு
ொளில்
சரிேொர்க்கப்ேட்ட உடபனபய கல்விக் கட்டைத்ல தசலுத் பவண்டும்.

➢

கட்டைம்
தசலுத்துவ ற்கொன
ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேடொது.

➢

ஒரு முலற தசலுத் ப்ேட்ட கட்டைம் எந்

➢

*தசன்லன ேல்கலைக்கைகத் ின் ே ிவொளரிடமிருந்து தேற்ற
CERTIFICATE) ப ர்கொைைின் பேொது சமர்ப்ேிக்கப்ேட பவண்டும்:

i) இள ிலை ேட்ட ேடிப்புகளுக்கு:
அலனத்து மொ ிை வொரியங்களொல்
தேற்றவர்கள்.

ப ரத்ல

வறினொல் ப ர்வு ரத்து

ீட்டிப்ே ற்கொன

சூழ் ிலையிலும்

ிருப்ேித்

சொன்றி ழ்கள்

பகொரிக்லக

ரப்ேடொது.

கு ி சொன்றி ழ் (ELIGIBILTY

மிைக அரலசத்
விர இந் ியொவில் உள்ள மற்ற
டத் ப்ேட்ட +2 அல்ைது சமமொன ப ர்வில் ப ர்ச்சி

ii) முது ிலை ேட்டபமற்ேடிப்புகளுக்கு: தசன்லன தமட்ரொஸ் ேல்கலைக்கைகத்ல த்
பவறு எந் ேல்கலைக்கைகத் ிலும் ேட்டம் தேற்றவர்கள்.

விர
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M.Sc.,
Phy.,

M.Sc.,
Chem.,

M.Sc.,
Zoo.,

M.Sc.
(C.S)

17440

21355

12955

14000

18610

18610

14000

16500

14530

18090

2

Special Fee

970

1555

1145

100

0

0

0

1000

500

1800

3

Lab Fee

Nil

500

Nil

1000

1000

5000

5000

2550

1675

Nil

4

University Fee

390

390

240

240

240

240

240

265

390

Nil

5

Caution Deposit

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

6

Admission fee

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Nil

7

Mark sheet verification

50

50

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

50

Nil

8

NSS

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nil

9

YRC

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Nil

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Nil

M.Phil.
Comm.

M.Sc.,
Maths

Tuition Fee

Fee Description

M.Sc.,
CST
(5 Yrs)

B.C.A.,
B.Sc.,
Com. Sci.

1

S. No.

M.Com.,

B.Com.,
B.Com.,
(A&F)

வருடொந்திர கட்டைம் கட்டணமப்பு - சுழற்சி - II (சுய-நிதி ேொடப்ேிரிவுகள் - இரு-ேொைர் )

10

Flag Day fee

11

Student Group
Insurance

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

12

College Magazine

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

19000

24000

14490

15490

20000

24000

19390

20465

17295

20000

Total
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இணையவழி மொைவர் பசர்க்ணகக்கொை வணைத்தளத்தில் விண்ைப்ேிக்க
விண்ைப்ேதொரர்களுக்கு வழிமுணறகள்

www.pcmkpm.edu.in

இணையவழி விண்ைப்ேத்திற்கொன வழிமுணறகள்

2021-2022

விண்ைப்ேதொரர்கள் இணையவழி விண்ைப்ே ேடிவத்திற்குச் தசல்வதற்கு முன், கீ பழ
தகொடுக்கப்ேட்டுள்ள வழிமுணறகணள கவனமொகப் ேடிக்க பவண்டும்.
இணையவழியில் விண்ைப்ேிக்க விண்ைப்ேதொரர்கள் தங்கணள புதிய ேயனர் ேதிவு ேக்கத்தில்
ேதிவு தசய்ய பவண்டும். ேயனர் ேதிவு ேக்கத்தில் தங்கள் அணைபேசி எண்ணை சரிேொர்த்த ேிறகு
விண்ைப்ேதொரர்கள் ேதிவுதசய்த அணைபேசி எண்ணுக்கு ேயனர் தேயர் மற்றும் கடவுச்தசொல்
அடங்கிய எஸ்எம்எஸ் தேறுவொர்கள். எனபவ ேதிவுதசய்யப்ேட்ட அணைபேசி எண்ணை
தணடயின்றி
ததொடர்பு
தகொள்ளுமொறு
ணவத்துக்
தகொள்ள
விண்ைப்ேதொரர்கள்
அறிவுறுத்தப்ேடுகிறொர்கள்.
1. சுைற்சி - I மற்றும் சுைற்சி - II ஆகிய இரண்டு ேிரிவுகளுக்கும் விண்ைப்ேிக்க விரும்பும்
விண்ைப்ே ொரர்கள் இலையவைி 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. இலையவைி விண்ைப்ே ேடிவத்துடன் த ொடர்வ ற்கு முன், விண்ைப்ே ொரர்கள் விண்ைப்ே
வலைத் ளத் ில் ே ிபவற்ற ேின்வரும் சொன்றி ழ்கள் அல்ைது ஆவைங்களின் ஸ்பகன் தசய்யப்ேட்ட
கல்கலள லவத் ிருக்க பவண்டும்:
இணையவழியில் விண்ைப்ேிக்கும் பநரத்தில் ேதிபவற்ற பவண்டிய ஆவைங்கள்:
a. ேொஸ்பேொர்ட் அளவில் விண்ைப்ேதொரரின் வண்ை புணகப்ேடம் .jpg / .jpeg / .png வடிவத்தில்.
(பகொப்பு அளவு அதிகேட்சம் 50-150 kb)
b. விண்ைப்ேதொரரின் ணகதயொப்ேம் .jpg / .jpeg வடிவத்தில். (பகொப்பு அளவு அ ிகேட்சம் 40-100 kb)
c. சுய சொன்றளிக்கப்ேட்ட SSLC மதிப்தேண் ேட்டியல் .Pdf / .jpg / .jpeg வடிவத்தில்.
(பகொப்பு அளவு அ ிகேட்சம் 300 kb.)
d. சுய சொன்றளிக்கப்ேட்ட HSC க மதிப்தேண் ேட்டியல் .pdf / .jpg / .jpeg வடிவத்தில்
(பகொப்பு அளவு அ ிகேட்சம் 300 kb.)
e. சொ ி சொன்றிதழ். .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 ேிலை
சொத் ியமில்லை.

ிருத்து ல் / புதுப்ேித் ல்

5. விண்ைப்ேதொரர்கள் விண்ைப்ேக் கட்டைத்ணத இணைய வங்கி பசணவ, கிதரடிட் / தடேிட்
கொர்டு, யுேிஐ வொைட் மூைம் தசலுத்தைொம்.
6. எந்ததவொரு சூழ்நிணையிலும் விண்ைப்ேக் கட்டைம் திருப்ேித் தரப்ேடொது.
7. விண்ைப்ே ொரர்கள் ே ிவு தசய்யும் பேொது உருவொக்கப்ேட்ட உள்நுலைவு விவரங்கலள ேயன்ேடுத் ி
ங்கள் கட்டுப்ேொட்டக த் ில் (Dashboard) உள்நுலைந்து விண்ைப்ே ிலை மற்றும் விண்ைப்ேக் கட்டை
ிலைலய சரிேொர்க்கைொம்.
8. கைந் ொய்வுக்கு
/ ப ர்கொைலுக்கு அலைக்கப்ேடொ
விண்ைப்ே ொரர்களுக்கு எந்
கவலும் அனுப்ேப்ேடொது.

/

ற்கொைிகமொக ப ர்வு தசய்யப்ேடொ
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9. ேின்வரும் கொரைங்களுக்கொக விண்ைப்ேங்கணள நிரொகரிக்க கல்லூரிக்கு உரிணம உண்டு:
a. முழுணமயற்றது
b. தவறொன / தவறொன தகவல்கள் உள்ளணவ
c. பதணவயொன ஆவைங்கள் இல்ைொதது
d. விண்ைப்ேக் கட்டைம் தசலுத்தொமல் தேறப்ேட்டது
e. ேொஸ்பேொர்ட் அளவு புணகப்ேடம் தசல்ஃேி ேயன்முணறயில் ேதிபவற்றப்ேட்டது
10.

விண்ைப்ேதொரர்கள்

மொைவர்

பசர்க்ணகக்கொை

வணைத்தளத்தில்

உள்நுணழந்து

சமர்ப்ேித்த விண்ைப்ேத்ணத தங்கள் கட்டுப்ேொட்டகத்தில் (Dashboard) இருந்து ேதிவிறக்கம்
தசய்ய

பவண்டும்.

ேதிவிறக்கம்

தசய்யப்ேட்ட

இணையவழி

விண்ைப்ேத்திணை,

விண்ைப்ேதொரர் மற்றும் விண்ைப்ேதொரரின்தேற்பறொர் ணகதயொப்ேமிட்டு, வணைத்தளம் /
விண்ைப்ேதொரரின் கட்டுப்ேொட்டகத்தில் (Dashboard)
(12.08.2021)

மொணை

5.00

மைிக்குள்

குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள கணடசி பததியில்

அல்ைது

அதற்கு

முன்னர்

பதணவயொன

சொன்றிதழ்களுடன் அஞ்சல் அல்ைது பநரில் “முதல்வர், ேச்ணசயப்ேன் ஆடவர் கல்லூரி,
கொஞ்சிபுரம் - 631 501” என்று உணரயிட்டு கல்லூரிக்கு சமர்ப்ேிக்க பவண்டும்.

11. பநர்கொைலுக்கு அணழக்கப்ேட்ட தற்கொைிகமொக பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட விண்ைப்ே ொரர்கள்
குறிப்ேிட்ட பததியில் தேற்பறொர் / ேொதுகொவைருடன் கைந்து தகொள்ள பவண்டும். 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

www.pcmkpm.edu.in ஐ

அவ்வப்பேொது

வறொமல் ேொர்லவயிட பவண்டும்.

12. ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட விண்ைப்ே ொரர்கள் ிர்ையிக்கப்ேட்ட கட்டைங்கலள தசலுத் ி, அவர்களின்
அசல் சொன்றி ழ்கலள 3 தசட் புலகப்ேட கல்களுடன் கைந் ொய்வு ொளில் சமர்ப்ேிக்க பவண்டும்.
ொம மொக கட்டைம் ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேடொது. கைந் ொய்வு
ொளில் ேைம் தசலுத் த்
வறினொல்
ற்கொைிக ப ர்வு ரத்து தசய்யப்ேடும். கைந் ொய்வு ொளில் ேள்ளி மொற்று சொன்றி ழ் சமர்ப்ேிக்க
வறும் ேட்சத் ில் பசர்க்லகக்கொை ற்கொைிக ப ர்வு ரத்து தசய்யப்ேடும்.
13. எங்கள் வளொகத்தில் விடுதி வசதி இல்ணை. மொைவர்கள் தமிழக அரசு நடநத்தும் மொைவர்
விடுதிகணள அணுகைொம். கல்லூரியில் பசர்க்கப்ேட்ட ேிறகு, கல்லூரி ேடிப்பு சொன்றிதணழ
மட்டுபம வழங்கும் மற்றும் இது ததொடர்ேொக விடுதி நிர்வொகத்திற்கு எந்த ேரிந்துணரயும்
அனுப்ேப்ேடொது.
14.

விண்ைப்ேதொரர்கள்

பசர்க்ணக

ததொடர்ேொன

புதிய

தகவல்களுக்கு

கல்லூரி

இணையதளமொன www.pcmkpm.edu.in ஐ
அவ்வப்பேொது தவறொமல் ேொர்ணவயிட
பவண்டும். ததொழில்நுட்ே
ேிணழகள் கொரைமொக
எழும் எந்ததவொரு தகவல்ததொடர்பு
பதொல்விக்கும் கல்லூரி தேொறுப்ேல்ை.

***********************
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Phone No. 044-27268824, 044-27268821.
Website: www.pcmkpm.edu.in E-mail: pachaiyappasmenkanchi@gmail.com

PROSPECTUS 2021 – 2022
Shift – II (Self-Financing & Co-Ed.)
About College
The mission and vision of imparting high quality of education and developing the
students in the right path to meet the challenges and needs of the global society is
visualised through the foundation of Pachaiyappa’s College for Men, Kanchipuram in
1950 by the Pachaiyappa’s Trust. This institution is a boon to the poor and backward
students who are living in and around the ancient temple town Kanchipuram. With the
affiliation of the University of Madras, Chennai and recognition by the Government of
Tamil Nadu and the University Grants Commission, New Delhi, the College offers various
Graduate, Post-Graduate and Research courses under Choice Based Credit System.
Emblem of the College
The Rising Sun at the top of the Emblem stands for Power. On the left corner
is enshrined the portico of the Pachaiyappa’s Building with its classical pillars.
On the right corner is the ever – glowing torch of Knowledge. The Lotus sacred
symbol of Hinduism, occupies the rest of the emblem. Below the Emblem is the apt
quoted maxim, “Mens Agitat Molem” (Mind Moves Matter).
General Guidelines for Online Application
➢ 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.
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➢ 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 documents. Applications received without uploaded 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

online

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 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.
Important Dates to Remember
S. No

Description

Date

1

Commencement of Online Application

27.07.2021

2

Last Date to apply Online

10.08.2021

3

Last Date to submit hard copy of Online
Application to the College Office

12.08.2021
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Courses Offered in Shift – II
(Self-Financing & Co-Ed.)
Under Graduate Courses (3 years)
Courses
Eligibility
B.Com., General

Pass in +2 with Commerce & Accountancy

B.Com., Accounting & Finance

Pass in +2 with Commerce & Accountancy

B.Sc., Computer Science

Pass in +2 with Computer Science & Maths

B.C.A.

Pass in +2 with Computer Science & Maths

5 Years Integrated Courses
M.Sc., Computer Science &
Technology

Pass in +2 with Maths, Physics & Computer
Science

Post Graduate Courses (2 years)
M.Sc., Computer Science
M.Com., Commerce
M.Sc., Physics
M.Sc., Chemistry

Pass in the qualifying degree concerned.

M.Sc., Zoology
M.Sc., Mathematics
Research Courses
M.Phil., Commerce (Full-time, Part-time)

As per University of Madras Regulations

Ph.D., Economics (Full-time, Part-time)

As per University of Madras Regulations

Ph.D., Commerce (Part-time)

As per University of Madras Regulations

Application Fee (Shift - II)
For admission into UG Courses the application cost is Rs. 110.00 (Rs. 100 for Application
+ Rs. 10 for Registration)
For admission into PG Courses the application cost is Rs. 160.00 (Rs. 150 for Application
+ Rs. 10 for Registration)
*Application fee once paid will not be refunded under any circumstances.
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* Candidates who wish to apply for more than one course in Shift – II should pay for each course.

Mode of Payment
Candidates should pay the application fee through the payment link provided
in Online Admission Portal at the time of applying. Only Online Payment
received via www.pcmkpm.edu.in is accepted. No other mode of payment will
be accepted for Online Application.

Submission of Online Admission Application
Candidates can download the submitted online 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 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”.

Documents to be submitted along with online application
1. Printout of Online Application
2. Self attested photocopy of SSLC Mark Statement
3. Self attested photocopy of 11 Mark Statement
4. Self attested photocopy of 12 Mark Statement
5. Self attested photocopy of Community Certificate

Selection Procedure
Selection of candidates will be made as per the Ranking Marks secured by the
candidates and the rules of reservation of Government of Tamil Nadu.

Certificates to be submitted at the time of Admission
The provisionally selected candidates are required to be present along with
Parent/Guardian for Interview on the specified date to be informed through SMS or email
(registered) with the following certificates in Original.
•

Transfer Certificate

•

Conduct Certificate

•

Statement of marks
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•

Community Certificate

•

Income Certificate

•

Certificate of Medical Fitness

•

Four passport size photographs and one stamp size photograph

•

If the applicant is selected under Physically challenged/sports/Ex-servicemen
quota, certificate from the competent authority.

General Rules of Admission:
•

Failure to attend the interview on the specified date will result in the
cancellation of the selection.

•

All original certificates are to be submitted at the time of admission only.

•

Candidates selected for admission are advised to take adequate number of
Photostat copies of the certificates.

•

Selected candidates are required to pay the tuition fees immediately after the
Interview.

•

Request for extension of time for payment of fees will not be entertained.

•

Fees once paid will not be refunded under any circumstances.

•

Eligibility certificate, to be obtained from The Registrar, University of
Madras, Chennai is to be submitted at the time of interview by
i)

The candidates who have passed +2 or Equivalent examination
conducted by all other State Boards in India other than Government
of Tamil Nadu. (for Admission to UG Courses)

ii)

The candidates who have graduated from any other University other
than University of Madras, Chennai. (for Admission to PG Courses)
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M.Sc.,
Phy.,

M.Sc.,
Chem.,

M.Sc.,
Zoo.,

M.Sc.
(C.S)

17440

21355

12955

14000

18610

18610

14000

16500

14530

18090

2

Special Fee

970

1555

1145

100

0

0

0

1000

500

1800

3

Lab Fee

Nil

500

Nil

1000

1000

5000

5000

2550

1675

Nil

4

University Fee

390

390

240

240

240

240

240

265

390

Nil

5

Caution Deposit

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

6

Admission fee

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Nil

7

Mark sheet verification

50

50

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

50

Nil

8

NSS

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nil

9

YRC

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Nil

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Nil

M.Phil.
Comm.

M.Sc.,
Maths

Tuition Fee

Fee Description

M.Sc.,
CST
(5 Yrs)

B.C.A.,
B.Sc.,
Com. Sci.

1

S. No.

M.Com.,

B.Com.,
B.Com.,
(A&F)

ANNUAL FEE STRUCTURE (SHIFT – II _ SELF-FINANCING)

10

Flag Day fee

11

Student Group
Insurance

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

12

College Magazine

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

19000

24000

14490

15490

20000

24000

19390

20465

17295

20000

Total
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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 40-100Kb)
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.
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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 candidates 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***

17 | P a g e

