Prospectus : 2022-23
(for PG Admission)

THE MADURA COLLEGE (AUTONOMOUS)
(Accredited with ‘A’ Grade (3rd cycle) by NAAC)
TPK ROAD, VIDYA NAGAR, MADURAI - 625011.

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
 8 departments offer M.Phil. and 9 departments conduct Ph.D. research. At present,110 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 from the academic year 2021-22.

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.
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LIST OF COURSES AND ELIGIBILITY CRITERIA
AIDED STREAM
Sl. No.

Programme

COLLEGE TIMING : 9.45 a.m. – 3.15 p.m.
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-I

3

M.A. (Economics)

4

M.Com.,

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
B.Com.,

5

M.Sc. (Mathematics)

B.Sc., (Mathematics)

6

M.Sc. (Statistics)

B.Sc. (Statistics) or B.Sc. (Maths) or 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) or B.Sc. (Microbiology)/B.Sc. (Biotechnology) /B.Sc. (Bio-Chemistry) with
Botany as allied/ancillary subject
SELF-FINANCED STREAM

Sl. No.

COLLEGE TIMING : 8.45 a.m. – 2.15 p.m.
Requirements

Programme

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 20-06-2022
 All applicants are expected to read the instructions thoroughly before filling in online application form.
 லிண் ண ப்பத்தைப்பூர்த்ைிசெய்பெம்பன்ைகலல் சைொகுப்தபக்கலனபடன்படித்துலிட்டுப்பூர்த்ைிசெய்வும்.
 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.

MODE OF PAYMENT OF APPLICATION FEE –ONLINE ONLY
(SC/SCA/ST students need not pay application fee for Aided Stream only)
லிண்ணப்பக் கட்டணத்தை இதணம் லறிொக ட்டும செலுத்ை இலும்
(அசு உைலி சபறும் கல்லூொிப் பொடப்பிொிவுகலக்கு லிண்ணப்பிக்க SC/SCA/ST ொணல ொணலிர்கலக்கு

ட்டும்

லிண்ணப்பக்கட்டணம்

செலுத்துலைிலிருந்து

அரிக்கப்பட்டுள்ரது)

Cost of Application
for SF Stream
Rs. 250/-*
* Bank Charges
Extra

Cost of Application
for Aided Stream
Rs. 60/-*
* Bank Charges
Extra

லியக்கு

Step – 1 – online application portal

Step-2 – online application portal

Click PG Registration

Tick the Box and click Proceed to Register

PG Registration என்பதை அழுத்ைவும்.

சபட்டிில் டிக்  செய்து Proceed to Register
என்பதை அழுத்ைவும்.

Step-3 – online application portal

Step-4 – online application portal

One time registration of all applicants is required. Fill the Enter 10 digit mobile number entered in the
required data and Press ‘Register’. Kindly remember/store the previous screen and then enter the password to
mobile number and password for Login to application platforms. Log in
அதனத்து லிண்ணப்பைொர்கலம் ைித-3-ல், மைதலப்படக்கூடி

பந்தை பக்கத்ைில் பைிவு செய்ை 10 இயக்க சொதபல்

ைகலல்கதரப் பைிவு செய்து Register பட்டதன அழுத்ைவும். அதயமபெி எண்தணபெம் கடவுச்செொல்தயபெம் பைிவு செய்து Log In
எண்தணபெம் கடவுச்செொல்தயபெம் குமித்து தலத்துக் சகொள்ரவும்.
அலற்மின் பயொக ட்டும லிண்ணப்பம் ெம்பந்ைொன ைரத்ைிற்குள்
நுதற படிபெம்.

என்பதை அழுத்ைவும்.

Step-5 – online application portal

Choose any one Option as per your Choice

Step-6 – online application portal

Select the Programme you wish to apply

ைங்கள் மைதலக்மகற்மபடி இண்டில் ன்தமத் சைொிவு

ைொங்கள் லிண்ணப்பிக்க லிரும்பும் பொடப்பிொிதலத் சைொிவு

செய்வும்.

செய்வும்.

Step-7 – online application portal

Pay Application Fee
லிண்ணப்பத்ைிற்கொன கட்டணத்தைச் செலுத்ைவும்.

Step-8 – online application portal

Fill the data required. * indicate mandatory field
மைதலப்படக்கூடி ைகலல்கதரப் பைிவு செய்வும்

* குமிபடு உள்ர இடத்ைில், மகட்கப்பட்ட ைகலல்கதர அலெிம்
பைிவு செய்வும்.

Step-9 – online application portal

Fill the Temporary and Permanent Address Details
ைங்கரின் ைற்கொலிக ற்றும் நிந்ை பகலொித நிப்பவும்.

Step-10 – online application portal

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

குடும்பத்தைப்

பற்மி

ைகலல்கதரபெம்

ஆண்டு

லருொனத்தைபெம் குமிப்பிடவும்; ைலமொல் ைொய் / ைந்தை /
பொதுகொலயர் இலர்கலள் ருலொின் தகமபெி எண்தண அலெிம்
குமிப்பிடவும்.

Step-11 online admission portal

Fill the details of special category. Respective
original certificates are essential during admission
ெிமப்பு துக்கீடு மகொருலைற்கொன ைகலல்கதரப் பைிவு

Step-12 online admission portal

Fill the details carefully. Marks upto 5th semester alone to be entered
even if you have completed degree
ைிப்சபண்கதரக் கலனபடன் பைிவும். ஆறு பருலங்கதர படித்துப் பட்டம்

செய்வும். அைற்குொி அெல் ெொன்மிைழ்கள் மெர்க்தகின் சபற்மிருந்ைொலும் பைல் ஐந்து பருலத்மைர்வுகரின் ைிப்சபண்கதர ட்டும
மபொது மைதல.

பைிவும்.

ைலொிதெப்பட்டிலுக்கு

பைல்

ஐந்து

பருலத்மைர்வுகரின்

ைிப்சபண்கள் ட்டும கணக்கில் எடுத்துக்சகொள்ரப்படும்

Step-13 online admission portal

Tick the Box and click SAVE
சபட்டிில்  செய்து Save என்பதை அழுத்ைவும்.

Step-14 online admission portal

Submission Process Complete. 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.
லிண்ணப்பம் பைிவு செய்ைல் நிதமவுற்மது.
ற்சமொரு பொடப்பிொிலிற்கு லிண்ணப்பிக்க லிரும்பினொல் இந்ை
ைிதிலிருந்மை லிண்ணப்பிக்கயொம். பைிவு செய்ை ைகலதய ொற்ம
லிரும்பினொல்,

EDIT

–ஐ

மைர்வு

செய்வும்.

பைிவு

லிண்ணப்பத்தை நகசயடுக்க PRINT –ஐ மைர்வு செய்வும்.

செய்ை

Other Informations :
1. Eligible candidates should submit application in ONLINE mode only. Hard copy of the application need not be submitted to the
College. SC/ST/SCA candidates need not pay the application fee for aided stream.
ைகுைிபெள்ர ொணல - ொணலிர் இதணம் லறிொக ட்டும லிண்ணப்பிக்கவும். லிண்ணப்பத்ைின் அச்சு நகதயக் கல்லூொிில்
ெர்ப்பிக்க மலண்டொம். அசு உைலி சபறும் கல்லூொிில் லிண்ணப்பிக்க SC/ST/SCA பிொிலினருக்குக் கட்டணம் கிதடொது.

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.
ைித எண்-12-ல் ைிப்சபண்கள் பைிபெம்மபொது ஐந்து பருலத்மைர்வுகரிலும் வ்சலொரு பிொிலிலும் ைொங்கள் சபற்ம ைிப்சபண்கரின்
கூட்டுத்சைொதகத பைல் சநடுலொிதெிலும், அலற்மின் அைிகபட்ெ ைிப்சபண்கரின் கூட்டுத்சைொதகத இண்டொலது
சநடுலொிதெிலும் பைிவும்.

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 admissionpg22@maduracollege.edu.in.
லிண்ணப்பம் பூர்த்ைி செய்லைிமயொ, ெர்ப்பிப்பைிமயொ ெந்மைகிருப்பின் கல்லூொித அலுலயக மநத்ைில் (10.00 A.M. - 04.00 P.M.)
95514 29897 –என்ம எண்ணில் அல்யது admissionpg22@maduracollege.edu.in என்ம ின்னஞ்ெலில் சைொடர்பு சகொள்ரயொம்.

4. Application registered ONLINE with required fees alone will be considered for selection and application with incorrect and
insufficient informations will be rejected.
ெொிொன கட்டணம் செலுத்ைி லிண்ணப்பங்கள் ட்டும ஏற்றுக்சகொள்ரப்படும். பதமொக, பழுதொக பூர்த்ைி செய்ப்படொை
லிண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகொள்ரப்படொட்டொது.

5. Selection will be as per Tamil Nadu Govt. Norms following communal reservation and special quota.
ைிறக அெின் இடதுக்கீட்டுக்சகொள்தக ற்றும் ெிமப்பு துக்கீட்டுக்சகொள்தகின் அடிப்பதடில் ைலொிதெப்பட்டில் ைொொித்து
மெர்க்தக நதடசபறும்.

6. Selected candidates will be intimated through Website 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.
ைலொிதெப் பட்டிலின் அடிப்பதடில் மைர்வு செய்ப்பட்ட ொணலர்கள் பற்மி லிபம் கல்லூொிின் இதணைரத்ைில்
சலரிிடப்பட்டு,

அலர்கள்

அதனத்து அெல்

ெொன்மிைழ்கலடன் கல்லூொிக்கு மநொில் லமலண்டி

மைைி குமிப்பிடப்படும்.

குமிப்பிடப்பட்ட மைைிில் மெர்க்தகக்கு லொை ொணல - ொணலிகள் ைங்கலக்கொன லொய்ப்தப இறக்க மநொிடும். மலும், அந்ை லொய்ப்பு
ைலொிதெப்பட்டிலில் அடுத்து இருக்க கூடி ொணலருக்கு லறங்கப்படும். ஆையொல் குமிப்பிடப்பட்ட மைைிில் ைொங்கள் லஇயொை
எந்ைலிை கொணங்கதரபெம் ஏற்றுக்சகொண்டு மெர்க்தகக்கொன ற்சமொரு லொய்ப்பு லறங்க இயொது.

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 Admission committee has

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

rights to cancel the admission at

college, ready for online payment.

any

 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.

time

even

after

the

admission, if any discrepancy
is found between the original
certificates submitted and the

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

entries in the application or

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

suppression of facts.

 Students must execute an affidavit as per UGC norms that they will not
indulge in ragging.

--PRINCIPAL--

