
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospectus : 2023-24         THE MADURA COLLEGE (Autonomous) 
(for PG Admission)     (Re-accredited (3rd cycle) with ‘A’ Grade by NAAC) 

         VIDYA NAGAR, TPK ROAD, MADURAI - 625011. 
 

www.maduracollege.edu.in 

http://www.maduracollege.edu.in/


 

VISION: To produce disciplined, competent, spiritually, socially committed and morally upright students through quality education 

and research. 

 
MISSION: 
➢ To ensure quality education at affordable cost 

➢ To shape and mould students as worthy citizens 

➢ To lay emphasis on moral and spiritual values 

➢ To infuse ethics, values and responsibility 

➢ To provide academic excellence 
 

IMPORTANT MILESTONES 
➢ The Madura College incepted in the year 1889, has educated many thousands of students and is known for its 

academic excellence in the southern part of Tamil Nadu. 

➢ When the University of Madras decided to open a “Replica of the Madras University P.G. Education Centre” at 

Madurai, the Madura College secured affiliation for Post-Graduate courses in Mathematics and Physics in 1958 

and Chemistry in the next year. 

➢ The status of Autonomy was granted in the year 1978 and it is one of the first set of colleges granted autonomy by 

UGC and the college is affiliated to Madurai Kamaraj University. 

➢ Self-financed courses were started in the year 1983 

EXCELLANCE IN BRIEF 
➢ 9 Departments having Ph.D. Research Programme. At present, 120 teaching staff members hold doctoral degree. 

There are 3200 students educated by the college in the present academic year. 

➢ Frequent seminar & invited pet talks by eminent personalities are arranged in various fields to concentrate on 

overall development of the students. 

➢ Projects are funded by ICSSR, DST, UGC, SERB to faculty members in the key area of research fields. 

➢ The college offer Outcome Based Teaching and Learning (OBE) to all PG courses to students who joined during the 

academic year 2021-22 

➢ The college offer TANSCHE prescribed syllabi to all PG courses to students who joined during the academic year 2023-24. 

 

 



 

 
 

AC 
Conference 

Hall 

 

Meeting 
Hall 

 
 

MicroBio Lab 

 

 
Computer Lab 

 
 

Botany Lab 

 

 
Physics Lab 

Womens' Day 

 
 
 

Flood Light 

Tennis Court 

Yoga Classes 
Activity 

Out reach 
Placement Camp 

College Library is equipped with 80,000 Books , 
500  e-journals,  more  than  1,00,000 
e-books. Separate digital library with adequate 
computer facilities and free internet access are 
provided to the students. 

 

 
 

 

 



 

 
24- Hours 
Security 

with CCTV 
camera 

 

Xerox 
Centre 

 
Anti- 
ragging 
Cell 

 

RO water 
facility 

 
SBI- 

Extension 
Counter 

 
Students' 
Council 

  

*Subject to Govt. Sanction & Norms 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Grievance 
Redressal 
Mechanism 

 
Eco 

Friendly 
Campus 

 
Hygienic 
Canteen 

PG AIDED 

BC/MBC/DNC 

PG AIDED/SF 

SC/SCA/ST 

SCHOLARSHIPS* 

PG AIDED/SF 

POST MATRIC 
MUSLIM 

STU NLY DENTS O 

PG AIDED/SF 

MANAGEMENT & 
PRIVATE BODIES 



 

LIST OF COURSES AND ELIGIBILITY CRITERIA 

AIDED STREAM 

COLLEGE TIMING : 9.45 a.m. – 3.15 p.m. 
Sl. No. Programme Requirements 

1 M.A. (Tamil) B.A. (Tamil) or Any degree with Tamil in Part-I 

2 M.A. (English) B.A. (English) or Any degree with English in Part-II 

3 M.A. (Economics) B.A. (Economics)/B.Com./B.B.A/B.A. (CS)/B.Sc. (Maths)/B.Sc. (Statistics) with Economics as 
one of the paper at UG level 

4 M.Com. B.Com. 

5 M.Sc. (Mathematics) B.Sc. (Mathematics) 

6 M.Sc. (Statistics) B.Sc. (Statistics) / B.Sc. (Maths) / B.Sc. (CS) with Statistics as allied/ancillary subject 

7 M.Sc. (Physics) B.Sc. (Physics) 

8 M.Sc. (Chemistry) B.Sc. (Chemistry) 

9 M.Sc. (Botany) B.Sc. (Botany) / B.Sc. (Microbiology)/B.Sc. (Biotechnology) /B.Sc. (Biochemistry) with 
Botany as allied/ancillary subject 

SELF-FINANCED STREAM 

COLLEGE TIMING : 8.45 a.m. – 2.15 p.m. 
Sl. No. Programme Requirements 

1 M.Sc. (Mathematics) B.Sc. (Mathematics) 

2 M.Sc. (Physics) B.Sc. (Physics) 

3 M.Sc. (Microbiology) B.Sc. (Botany)/B.Sc. (Zoology)/B.Sc. (Microbiology)/B.Sc. (Biotechnology)/ B.Sc. (Biochemistry) 

4 M.Sc. (Comp. Sci.) B.Sc. (Computer Science)/B.Sc. (Information Technology) 

 



 

 

ONLINE APPLICATION FORM (www.maduracollege.edu.in) 

Online Registration for PG Admission opens on 05-05-2023 

 

❖ All applicants are expected to read the instructions thoroughly before filling the online application form. 

❖ விண்ணப்பத்ததப் பூரத்்தி செய்யும்முன் தகவல் சதொகுப்தபக் கவனமுடன் படித்துவிட்டுப் பூரத்்தி செய்யவும். 

❖ Fill in the details required in the application form and SUBMIT. Only after the payment of application fee, the 

application submission process will be completed and application number will be generated. The application 

number should be used in all the future reference and communication. 

 
 
 
 

Cost of Application 
for SF Stream 

Rs. 250/-* 

* Bank Charges 
Extra 

Cost of Application 
for Aided Stream 

Rs. 60/-* 

* Bank Charges 
Extra 

MODE OF PAYMENT OF APPLICATION FEE –ONLINE ONLY 

(SC/SCA/ST students need not pay application fee for Aided Stream only) 

விண்ணப்பக் கட்டணதத்த இதணயம் வழியொக மட்டுமம செலுதத் இயலும். 

(அரசு உதவி சபறும் கல்லூரிப் பொடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க 

SC/SCA/ST மொணவ -மொணவியரக்ளுக்கு மட்டும் விண்ணப்பக்கடட்ணம் 

செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது) 

http://www/


 

Step – 1 – online application portal Step-2 – online application portal 
 
 

 

Click PG Registration 
 

PG Registration என்பதத அழுத்தவும். 

Tick the Box and click Proceed to Register 
 
சபட்டியில் டிக்      செய்து Proceed to Register 
என்பதத அழுத்தவும். 

✓  



 

Step-3 – online application portal Step-4 – online application portal 
 
 

 
One time registration of all applicants is required. Fill the 
required data and Press ‘Register’. Kindly remember/store the 
mobile number and password for Login to application platforms. 

 

அதனத்து விண்ணப்பதொரரக்ளும் திதர-3-ல், 

மததவப்படக்கூடிய தகவல்கதளப் பதிவு செய்து Register 

பட்டதன அழுத்தவும். அதலமபசி எண்தணயும் 

கடவுெச்ெொல்தலயும் குறித்து தவத்துக் சகொள்ளவும். 

அவற்றின் மூலமொக மடட்ுமம விண்ணப்பம் ெம்பந்தமொன 

தளத்திற்குள் நுதைய முடியும். 

Enter 10 digit mobile number entered in the 
previous screen and then enter the password to 
Log in 

 

முந்ததய பக்கதத்ில் பதிவு செய்த 10 இலக்க 

சமொதபல் எண்தணயும் கடவுெச்ெொல்தலயும் 

பதிவு செய்து Log In என்பதத அழுதத்வும். 

 



 

Step-5 – online application portal      Step-6 – online application portal 
 
 

 

Choose any one Option as per your Choice 

 
தங்கள் மததவக்மகற்றபடி இரண்டில் ஒன்தறத ்மதரவ்ு   

செய்யவும். 

Select the Programme you wish to apply 
 

தொங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பொடப்பிரிதவத் 

மதரவ்ு செய்யவும். 



 

Step-7 – online application portal     Step-8 – online application portal 
 
 

 

 
 

 
Pay Application Fee 

 

விண்ணப்பத்திற்கொன கடட்ணத்ததெ ்செலுத்தவும். 

Fill the data required. * indicate mandatory field 
 

மததவப்படக்கூடிய தகவல்கதளப் பதிவு செய்யவும் 

* குறியீடு உள்ள இடத்தில், மகடக்ப்படட் தகவல்கதள 

அவசியம் பதிவு செய்யவும். 

  



 

Step-9 – online application portal     Step-10 – online application portal 
 

 

 
Fill the Temporary and Permanent Address Details 

 

தங்களின் தற்கொலிக மற்றும் நிரந்தர முகவரிதய 

நிரப்பவும். 

Fill the Family details and Annual Income of the family. 
Mobile number of either Father /Mother/Guardian must 
be entered 

தங்களின் குடும்பத்ததப் பற்றிய தகவல்கதளயும் 

ஆண்டு வருமொனத்ததயும் குறிப்பிடவும்; தவறொமல் 

தொய் / தந்தத / பொதுகொவலர ் இவரக்ளுள் ஒருவரின் 

தகமபசி எண்தண அவசியம் குறிப்பிடவும். 



 

Step-11  online admission portal Step-12  online admission portal 
 

 
 
 
 

Fill the details of special category. Respective 
original certificates are essential during admission 

 

சிறப்பு ஒதுக்கீடு மகொருவதற்கொன 

தகவல்கதளப் பதிவு செய்யவும். அதற்குரிய 

அெல் ெொன்றிதை்கள் மெரக்்தகயின் மபொது 

மததவ. 

Fill the details carefully. Marks upto 5th semester alone to be entered 
even if you have completed degree 

 

மதிப்சபண்கதளக் கவனமுடன் பதியவும். ஆறு பருவங்கதள 

முடித்துப் பட்டம் சபற்றிருந்தொலும் முதல் ஐந்து 

பருவத்மதரவ்ுகளின் மதிப்சபண்கதள மடட்ுமம பதியவும். 

தரவரிதெப்பட்டியலுக்கு முதல் ஐந்து பருவத்மதரவ்ுகளின் 

மதிப்சபண்கள் மடட்ுமம கணக்கில் எடுத்துக்சகொள்ளப்படும் 



 

Step-13  online admission portal Step-14  online admission portal 
 

 

 

Tick the Box and click SAVE 
 

சபட்டியில்        செய்து Save என்பதத அழுத்தவும்.  

Submission Process Completed. You can also apply if you 

want to the other stream. Click the edit option if you want 

to change the data entered. To get a copy of application 

submitted, click the Print option. 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தல் நிதறவுற்றது. 

மற்சறொரு பொடப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பிக்க 

விரும்பினொல் இந்த திதரயிலிருந்மத 

விண்ணப்பிக்கலொம். பதிவு செய்த தகவதல மொற்ற 

விரும்பினொல், EDIT –ஐ மதரவ்ு செய்யவும். பதிவு செய்த 

விண்ணப்பத்தத நகசலடுக்க PRINT –ஐ மதரவ்ு 

செய்யவும். 

✓  



 

Other Information: 

1. Eligible candidates should submit application in ONLINE mode only. Hard copy of the application need not be submitted to the 
College. SC/ SCA/ST candidates need not pay the application fee for aided stream. 

தகுதியுள்ள மொணவ - மொணவியர ்இதணயம் வழியொக மடட்ுமம விண்ணப்பிக்கவும். விண்ணப்பத்தின் அெச்ு 

நகதலக் கல்லூரியில் ெமரப்்பிக்க மவண்டொம். அரசு உதவி சபறும் கல்லூரியில் விண்ணப்பிக்க SC/ SCA/ST 

பிரிவினருக்குக் கட்டணம் கிதடயொது. 

2. In Screen-12, while entering marks, enter in the first column, the sum of marks in all five semester in each division and the sum 
of maximum marks in the second column. 

திதர எண்-12-ல் மதிப்சபண்கள் பதியும்மபொது ஐந்து பருவத்மதரவ்ுகளிலும் ஒவ்சவொரு பிரிவிலும் தொங்கள் 

சபற்ற மதிப்சபண்களின் கூடட்ுத்சதொதகதய முதல் சநடுவரிதெயிலும், அவற்றின் அதிகபடெ் 

மதிப்சபண்களின் கூடட்ுத்சதொதகதய இரண்டொவது சநடுவரிதெயிலும் பதியவும். 

3. For any clarifications, applicants may contact college office through 95514 29897 in office time (10.00 a.m.  - 04.00 p.m.)  or 

send an email to admissionpg23@maduracollege.edu.in. 

விண்ணப்பம் பூரத்த்ி செய்வதிமலொ, ெமரப்்பிப்பதிமலொ ெந்மதகமிருப்பின் கல்லூரிதய அலுவலக நேரத்தில் 

(10.00 a.m. -  04.00 p.m.) 95514 29897 –என்ற எண்ணில் அல்லது admissionpg23@maduracollege.edu.in என்ற 

மின்னஞ்ெலில் சதொடரப்ு சகொள்ளலொம். 

4. Application registered ONLINE with required fees alone will be considered for selection and application with incorrect and 
insufficient informations will be rejected. 

ெரியொன கட்டணம் செலுத்திய விண்ணப்பங்கள் மடட்ுமம ஏற்றுக்சகொள்ளப்படும். முதறயொக, முழுதமயொக 

பூரத்்தி செய்யப்படொத விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகொள்ளப்படமொட்டொது. 

5. Selection will be as per Tamil Nadu Govt. Norms following communal reservation and special quota. 

தமிைக அரசின் இடஒதுக்கீடட்ுக்சகொள்தக மற்றும் சிறப்பு ஒதுக்கீடட்ுக்சகொள்தகயின் அடிப்பதடயில் 

தரவரிதெப்பட்டியல் தயொரித்து மெரக்்தக நதடசபறும். 



 

6. Selected candidates will be intimated through Website/E-Mail and they will be asked to report to the college on the specified 

dates with all the original certificates. If the selected candidates do not report on the specified date seats allocated to the 

candidate will be filled with a next candidate as per the rank list . Any request for reconsideration cannot be entertained. 

தரவரிதெப்  படட்ியலின்  அடிப்பதடயில்  மதரவ்ு  செய்யப்பட்ட  மொணவரக்ள்  பற்றிய  விபரம்  கல்லூரியின்  

இதணயதளத்தில் சவளியிடப்படட்ு, அவரக்ள் அதனத்து அெல் ெொன்றிதை்களுடன் கல்லூரிக்கு மநரில் 

வரமவண்டிய மததி குறிப்பிடப்படும். குறிப்பிடப்பட்ட மததியில் மெரக்்தகக்கு வரொத மொணவ - மொணவிகள் 

தங்களுக்கொன வொய்ப்தப இைக்க மநரிடும். மமலும், அந்த வொய்ப்பு தரவரிதெப்பட்டியலில் அடுத்து இருக்க 

கூடிய மொணவருக்கு வைங்கப்படும். ஆதலொல் குறிப்பிடப்பட்ட மததியில் தொங்கள் வரஇயலொத எந்தவித 

கொரணங்கதளயும் ஏற்றுக்சகொண்டு மெரக்்தகக்கொன மற்சறொரு வொய்ப்பு வைங்க இயலொது. 

 
 

 
Selected candidates will report to the college with the following original certificates 

along with two Xerox copies of each of the certificates. College fees as specified in 

the call letter / web site can be paid only in online mode. You should report to the 

college, ready for online payment. 

➢ First five semester mark statements. 

➢ Transfer Certificate issued by the college last studied. 

➢ Community Certificate/Special quota Certificate in the case of candidates 

selected in SQ. 

➢ Aadhaar Certificate/Front-page of Passbook to apply scholarship. 

➢ Fees once paid cannot be refunded after the commencement of classes. 

➢ Students must execute an affidavit as per UGC norms that they will not 

indulge in ragging. 

 

The Admission committee has 

rights to cancel the admission at 

any time even after the 

admission, if any discrepancy 

is found between the original 

certificates submitted and the 

entries in the application or 

suppression of facts. 

 

--PRINCIPAL-- 


