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(for UG Admission)

THE MADURA COLLEGE (AUTONOMOUS)
(Accredited with ‘A’ Grade (3rd cycle) by NAAC)
TPK ROAD, VIDYA NAGAR, MADURAI - 625011
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VISION :To produce disciplined, competent, spiritually, socially committed and morally upright students through quality education
and research

MISSION :






To
To
To
To
To

ensure quality education at affordable cost
shape and mould students as worthy citizens
lay emphasis on moral and spiritual values
infuse ethics, values and responsibility
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.
Programme

Year of Inception
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B.Sc. (Maths)

1957

B.Sc. (Physics)
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Programme
B.Sc. (Comp. Sci.)

Year of Inception
1987

 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 UG courses from the academic year 2020-21.

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 CERTIFICATE COURSES
OFFERED TO UG STUDENTS
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PRIVATE BODIES

*Subject to Govt. Sanction & Norms
24- Hours
Security
with CCTV
camera

Xerox
Centre

Antiragging
Cell

RO water
facility

SBIExtension
Counter

Students'
Council

Hygienic
Canteen

Eco
Friendly
Campus

Grievance
Redressal
Mechanism

1. Visual Basic Programming
2. Decision making and Investment
Analysis
3. Techniques of Troubleshooting
and servicing mobile phones
4. Bio-medical Instrumentation
5. Energy Harvesting
6. Food Adulterants testing and
small-scale preparation of
household products
7. Etiquette
8. Statistical Analysis using R
programming Language
9. Spoken English
10. Goods and Services Tax &
Accounting Packages
11. Entrepreneurial Development and
Start ups
12. Laptop servicing
13. Medical Lab Technology
14. Purification Techniques in
Analytical Chemistry

LIST OF COURSES AND ELIGIBILITY CRITERIA
AIDED STREAM
Course
B.Sc. (Maths)
B.Sc. (Physics)
B.Sc. (Chemistry)
B.Sc. (Botany)
B.Sc. (Zoology)
B.Sc. (Computer Science)
B.Com.

Eligibility
+2 with Mathematics, Physics and Chemistry
+2 with Physics, Mathematics and Chemistry
+2 with Chemistry, Physics and Mathematics/Biology/Zoology
+2 with Botany/Biology, Zoology and Chemistry
+2 with Zoology/Biology, Botany and Chemistry
+2 with Mathematics, Physics with or without Computer Science
+2 with Commerce and Accountancy

Selection Procedure

Ranking based on
aggregate marks
excluding Language
papers ( out of 400)

SELF-FINANCED STREAM
Course
B.Sc. (Maths)
B.Sc. (Statistics)
B.Sc. (Physics)
B.Sc. (Biotechnology)
B.Sc. (Microbiology)
B.Sc. (Computer Science)
B.Sc. (Information
Technology)
B.Com.
B.Com. (Professional
Accounting)
B.Com. (Banking & Insurance)
B.Com. (Capital Markets)
B.A. (Economics)
B.A. (Tamil)
B.A. (English)

Eligibility
+2 with Mathematics, Physics and Chemistry
+2 with Statistics/Mathematics/Business Mathematics as one of the
subject
+2 with Physics, Mathematics and Chemistry
+2 with Botany, Zoology and Chemistry or Biology and Chemistry
+2 with Botany, Zoology/Biology/Microbiology and Chemistry
+2 with Mathematics, Physics with or without Computer Science
+2 with Mathematics, Physics with or without Computer Science
+2 with Commerce and Accountancy

Selection Procedure

Ranking based on
aggregate marks
excluding Language
papers ( out of 400)

+2 with Commerce and Accountancy
+2 with Commerce and Accountancy
+2 with Commerce and Accountancy
+2 with Economics as one of the subject
+2 with Advanced Tamil/ +2 with Part-I subject as Tamil
+2 with Advanced English/ +2 with Part-II subject as English

Marks Secured in Part-III
of that language or Part-I/
Part-II as the case may be

ONLINE APPLICATION FORM (www.maduracollege.edu.in)
Online Registration for UG Admission opens on 20-06-2022
 All applicants are expected to read the instructions thoroughly before filling in online application form.
 விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்ைி செய்யும் முன் ைகவல் சைொகுப்தபக் கவனமுடன் படித்துவிட்டுப் பூர்த்ைி செய்வும்.

 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)
விண்ணப்பக் கட்டணத்தை இதணம் வழிொக ட்டும செலுத்ை இலும்
(அசு உைவிசபறும் கல்லூொிப் பொடப்பிொிவுகலக்கு விண்ணப்பிக்க SC/SCA/ST ொணவ,
ொணவிர்கலக்கு ட்டும் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவைிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது)

Cost of Application for
SF Stream
Rs. 150/-*
* Bank Charges Extra

Cost of Application for
Aided Stream
Rs. 50/-*
* Bank Charges Extra

Step – 1 – online application portal

Step-2 – online application portal

Click UG Registration

Click Proceed to Register

UG Registration என்பதை அழுத்ைவும்.

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 required
data and Press ‘Register’. Kindly remember/store the mobile
number and password for Login to application platforms.

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

அதைத்து விண்ணப்பைாரர்கலம் ைிதர-3இல், தைதவப்படக் பந்தைய பக்கத்ைில் பைிவு செய்ை 10 இலக்க
கூடிய

ைகவல்கதளப்

அழுத்ைவும்.

பைிவுசெய்து

அதலதபெி

Register

எண்தணபம்

பட்டதை சமாதபல் எண்தணபம் கடவுச்சொல்தலபம்
கடவுச் பைிவு செய்து

சொல்தலபம் குறித்து தவத்துக் சகாள்ளவும். அவற்றின்
பலமாக

மட்டுதம

விண்ணப்பம்

ைளத்ைிற்குள் நுதழய படிபம்.

சைாடர்புதடய

Log In

என்பதை அழுத்ைவும்.

Step-5 – online application portal

Step-6 – online application portal

Choose any one Option as per your Choice

Select the Programme you wish to apply

ைங்கள் தைதவக்கு ஏற்றபடி இரண்டில் ன்தறத்

ைாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பாடப்பிரிதவத்

சைரிவு

செய்யவும்.

சைரிவு

செய்யவும்.

Step-7 – online application portal

Pay Application Fee
விண்ணப்பத்ைிற்காை கட்டணத்தைச் செலுத்ைவும்.

Step-8 – online application portal

Fill the data required. * indicate mandatory field
தைதவப்படக்கூடிய ைகவல்கதளப் பைிவு செய்யவும்.
* குறியீடு உள்ள இடத்ைில், தகட்கப்பட்ட ைகவல்கதள
அவெியம் பைிவு செய்யவும்.

Step-9 – online application portal

Fill the Temporary and Permanent Address Details
ைங்களின் ைற்காலிக மற்றும் நிரந்ைர பகவரிதய
நிரப்பவும்.

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
ைங்களின்
ஆண்டு
ைந்தை

குடும்பத்தைப்

பற்றிய

வருமாைத்தைபம்
/

பாதுகாவலர்

ைகவல்கதளபம்

குறிப்பிடவும்.

இவர்கலள்

ைாய்

/

ருவரின்

அதலதபெி எண்தணக் கட்டாயம் குறிப்பிடவும்.

Step-11 online admission portal

Step-12 online admission portal

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

Fill the details carefully. Marks to be entered as per your mark
sheet.

ெிறப்பு
பைிவு

துக்கீ டு
செய்யவும்.

தகாருவைற்காை
அைற்குரிய

தெர்க்தகயின் தபாது தைதவ.

அெல்

ைகவல்கதளப் மைிப்சபண்

ொன்றிைழில்

ொன்றிைழ்கள் பாடத்ைிற்குரிய
பைியவும்.

உள்ளபடி

மைிப்சபண்தணக்

வ்சவாரு

கவைபடன்

Step-13 online admission portal

Step-14 online admission portal

Tick the Box and click SAVE
சபட்டியில்

அழுத்ைவும்.



செய்து

Save

என்பதை

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.
விண்ணப்பம் பைிவு செய்ைல் நிதறவுற்றது. மற்சறாரு
பாடப்பிரிவிற்கு

விண்ணப்பிக்க

ைிதரயிலிருந்தை
ைகவதல

மாற்ற

விரும்பிைால்

விண்ணப்பிக்கலாம்.
விரும்பிைால்

இந்ைத்

பைிவு

செய்ை

EDIT-ஐ

தைர்வு

செய்யவும். பைிவு செய்ை விண்ணப்பத்தை நகசலடுக்க

PRINT-ஐ

தைர்வு 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/ST/SCA candidates need not pay the application fee for aided stream.
ைகுைிபள்ள

மாணவ,

மாணவியர்

இதணயம்

வழியாக

மட்டுதம

விண்ணப்பிக்கவும்.

விண்ணப்பத்ைின்

அச்சு

நகதலக்

கல்லூரியில் ெமர்ப்பிக்க தவண்டாம். அரசு உைவிசபறும் கல்லூரிப் பாடப்பிரிவுகலக்கு விண்ணப்பிக்க SC/SCA/ST மாணவ,
மாணவியர்கலக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிதடயாது.

2. In Screen-12, while entering marks, enter the subjects in the third column, the sum of marks obtained in HSC/CBSE/ISE entered
in fourth column
ைிதர எண் 12 இல் மைிப்சபண்கதளப் பைிபம் தபாது,


பகுைி I இல் ைாங்கள் படித்ை சமாழிப் பாடத்தைத் தைர்வு செய்யவும்.



பன்று பைல் ஆறு வதர உள்ள பாடங்களில் (Subject) ைாங்கள் படித்ை பைன்தமப் பாடங்கதளத் தைர்வு செய்யவும்.



வ்சவாரு பாடத்ைிற்கும் உரிய மைிப்சபண்கதளப் பைிவு செய்யவும்.

 பின்ைர்

Save & Continue

என்பதை அழுத்ைவும்.

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 admissionug22@maduracollege.edu.in
விண்ணப்பத்தை நிரப்பவைிதலா, ெமர்ப்பிப்பைிதலா ெந்தைகம் இருப்பின் கல்லூரிதய

அலுவலக மேத்ைில் (10.00 A.M. -

04.00 P.M.) 95514 29897 – என்ற எண்ணில் அல்லது admissionug22@maduracollege.edu.in என்ற மின்ைஞ்ெல்
பகவரியில் சைாடர்பு சகாள்ளலாம்.

4. Application registered ONLINE with required fees alone will be considered for selection and application with incorrect and
insufficient informations will be rejected.
ெரியாை கட்டணம் செலுத்ைிய விண்ணப்பங்கள் மட்டுதம ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும். பதறயாக, பழுதமயாகப் பூர்த்ைி
செய்யப்படாை விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட மாட்டாது.

5. Selection will be as per Tamil Nadu Govt. Norms following communal reservation and special quota.
ைமிழக அரெின் இட துக்கீ ட்டுக் சகாள்தக மற்றும் ெிறப்பு துக்கீ ட்டுக் சகாள்தகயின் அடிப்பதடயில் ைரவரிதெப்
பட்டியல் ையாரித்து தெர்க்தக நதடசபறும்.

6. For counselling, 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 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.
ைரவரிதெப்

பட்டியலின்

அடிப்பதடயில்

கலந்ைாய்விற்குத்

தைர்வு

செய்யப்பட்ட

மாணவர்களின்

விவரம்

கல்லூரியின்

இதணயைளத்ைில் சவளியிடப்பட்டு, அவர்கள் அதைத்து அெல் ொன்றிைழ்கலடன் கல்லூரிக்கு தநரில் வரதவண்டிய தைைி
குறிப்பிடப்படும். குறிப்பிடப்பட்ட தைைியில் தெர்க்தகக்கு வராை மாணவ, மாணவியர் ைங்கலக்காை வாய்ப்தப இழக்க
தநரிடும். தமலும், அந்ை வாய்ப்பு ைரவரிதெப் பட்டியலில் அடுத்து இருக்கக் கூடிய மாணவருக்கு வழங்கப்படுமாைலின்,
குறிப்பிடப்பட்ட தைைியில் ைாங்கள் வர இயலாை எந்ைவிை காரணங்கதளபம் ஏற்றுக்சகாண்டு தெர்க்தகக்காை மற்சறாரு
வாய்ப்பு வழங்க இயலாது.

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

The Admission committee has

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

rights to cancel the admission

call letter / web site can be paid only in online mode. You should report to the college,
ready for online payment.
 +2 mark statement/e-print out/Xerox copy attested by Head-Master of the school
last studied

at any time even after the
admission, if any discrepancy is
found between the original

 Transfer Certificate issued by the school last studied.

certificates submitted and the

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

entries in the application or

in SQ.

suppression of facts.

 Aadhar 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.

--PRINCIPAL--

