
 

பெரியார் கலைக் 

கை்லூரி 
PERIYAR ARTS COLLEGE 

DEVANAMPATTINAM, CUDDALORE - 607 001 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ஒற்றைச் சாளர முறையிலான மாணவர் சசர்க்றை: 2022-23 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

பொதுத் தகவை்கள் 

1. கடலூர், பெரியார் கலைக் கல்லூரியில் 2022-23ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 
மாணவர் சேர்க்லகயானது tngasa.in என்னும் இறணயதளம் வழியாக 
விண்ணப்ெித்த மாணவ/மாணவியர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களின் 
அடிப்ெலடயில் தரவரிலேப் ெட்டியல் தயாரிக்கப்ெட்டு அதன்ெடி சேர்க்லக 
நலடபெறுகிறது.  

2. மாநிைப் ெள்ளிகளில் ெடித்த மாணவர்களுக்கு சமல்நிலைப்ெள்ளி (H.Sc)  
மதிப்பெண்களின் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் தவிர்த்த ெகுதி III முதன்லமப் 
ொடங்களின் அடிப்ெலடயிலும், CBSEஇல் ெடித்த மாணவர்களுக்கு பமாழிப் 
ொடங்கள் தவிர்த்த முதன்லமப் ொடங்களின் அடிப்ெலடயிலும் 
மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்ெட்டு அதன்ெடியும் பமாழிப் ொடங்களுக்கு 
சேர்க்லக சகாரும் மாணவர்களுக்கு பமாழிப் ொடங்களில் பெற்ற 
மதிப்பெண்களின் அடிப்ெலடயிலும் தரவரிலேப் ெட்டியல் தயாரிக்கப் 
ெட்டுள்ளது. 

3. இக்கைந்தாய்வு முலறயானது கீழ்க்காணும் நான்கு நிகழ்வுகளாகப் 
ெிரிக்கப்ெட்டு பேயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

            நிகழ்வு:  1.  வருலகலயப் ெதிவு பேய்தல் (நாள் மற்றும் சநரம்) 

             நிகழ்வு: 2.  மதிப்பெண் ெட்டியல் மற்றும் ெிற ஆவணங்கள் ேரிொர்த்தல்  

                  நிகழ்வு: 3.  சேர்க்லகக்கான ஒதுக்கீடு பெறுதல்  

          நிகழ்வு: 4.  வங்கியில் கட்டணம் பேலுத்தி சேர்க்லகலய உறுதி பேய்தல் 
 
4.  கைந்தாய்விற்கு வரும் மாணவ/மாணவியர்கள் பெரியார் கலைக் கல்லூரி 

பவளியிட்ட காை அட்டவலணயில் குறிப்ெிட்டெடி தங்களுக்கான நாளில் 
காலை 9.30 மணிக்குள் கைந்தாய்வு அரங்கத்திற்கு வந்துவிட சவண்டும். 

5.  காை அட்டவலணயில் குறிப்ெிட்ட தரவரிலேயிைான மதிப்பெண்கள் பெற்ற 

மாணவ/மாணவியர்கள் மட்டுசம தினமும் குறிப்ெிட்ட எண்ணிக்லகயில் 

அலழக்கப்ெட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்  

தரவரிலேயின்ெடி சேர்க்லக அரங்கிற்குள் பேல்ை அனுமதிக்கப்ெடுவார்கள். 



6.     கைந்தாய்விற்குத் தாமதமாகசவா அல்ைது காை அட்டவலணயில் குறிப்ெிட்ட 

நாள் மற்றும் சநரத்திற்கு வராமல் ெின்னர் வருலக புரிந்தால் அவர் வந்த 

நாள் மற்றும் சநரம் ெதிவு பேய்யப்ெட்டு அன்லறய/அப்சொலதய நாள் 

சநரப்ெடி/நிைவரப்ெடி உள்ள தரவரிலே மற்றும் இனசுழற்ேி அடிப்ெலடயில் 

மட்டுசம சேர்க்லக வழங்கப்ெடும். எனசவ, மாணவர்கள் கைந்தாய்வுக்குத் 

தாமதமாக வருவலதத் தவிர்ப்ெது நல்ைது. 

7. மாணவ/மாணவியர்கள் சேர்க்லகக்காக அலழக்கப்ெடும்சொது அவர்கள் 

தங்கள் லகவேம் tngasa.in என்ற இலணயத்தளத்தில் விண்ணப்ெித்த 

விண்ணப்ெப் ெடிவம் மற்றும் அலனத்து ஆவணங்களின் அேல் மற்றும்   

இரண்டு நகல்கலளக் (XEROX COPIES) பகாடுக்க சவண்டும். மாற்றுச் 
ோன்றிதழ் தவிர்த்து மற்ற அேல் ோன்றிதழ்கள் ேரிொர்த்த ெின்னர் அப்சொசத 

உரியவரிடம் திருப்ெித் தரப்ெடும். 

7.  சேர்க்லகக்கு அலழக்கப்ெடும் மாணவரின் விருப்ெம் (CHOICE) சகட்கப்ெட்டு 

அதன்ெடி அதற்சகற்ற இருக்லகயில் அமர்ந்தவுடன் அவர்களின் 

ஆவணங்கலளச் ோர்ந்த துலறத் தலைவர் மற்றும் செராேிரியர்கள் ேரி ொர்த்து 

வகுப்பு வாரியான இட ஒதுக்கீட்டின்ெடி இன சுழற்ேி அடிப்ெலடயில்     

சேர்க்லக  வழங்குவார்கள். 

8. கைந்தாய்வின் சொது தனக்கான ெயிற்றுபமாழி, சுழற்ேி, ெடிப்பு (COURSE) 

மற்றும் ொடத்லதத் (SUBJECT) தன்னுலடய விருப்ெப்ெடி அப்சொது 

இருக்கின்ற காைியிட மற்றும் இனசுழற்ேி & இடஒதுக்கீடு நிைவரப்ெடி  சதர்வு 

பேய்து பகாள்ளைாம். 

9.  கைந்தாய்வின்சொது லவத்திருக்கசவண்டிய ஆவணங்கள்  

1.  tngasa.in இலணய தளத்தில் விண்ணப்ெித்த விண்ணப்ெம்  

2.       10th, 11th & 12th மதிப்பெண் ெட்டியல்கள் (Mark Statements) 

3.   ெள்ளி மாற்றுச் ோன்றிதழ் (Transfer Certificate) 

4.   ோதிச் ோன்றிதழ் (Community Certificate) 

5.       ஆதார் அட்லட (Aadhar Card) 

6.   ொஸ்சொர்ட் லேஸ் புலகப்ெடம் (Passport size Photos) 

7.      மாணவரின் வங்கிக் கனக்குப் புத்தகத்தின் முதல் ெக்க நகல் 
 

10. மாணவ/மாணவிகள் சேர்க்லகத் பதாடர்ொன விளக்கங்கலளப் பெற 

admission@pacc.in என்ற மின்னஞ்ேைிலும் புகார்கலளக் கல்லூரி 

முதல்வரிடம் சநரடியாகத் பதரிவிக்கைாம். 

 

11. தமிழக அரேின் உயர் கல்வித்துலற இடஒதுக்கீட்டு ஆலணயின்ெடி   

கீழ்க்காணும் விகிதாச்ோர அடிப்ெலடயில் மாணவர் சேர்க்லக 

நடத்தப்ெடுகிறது. 

வ. 
எண்   

இடஒதுக்ைீடு வறைைள்  விைிதாச்சாரம் 

1. பொதுப் சொட்டி: Open Competition (OC)      31.0 % 
2. ெிற்ெட்ட வகுப்ெினர்: Backward Class (BC)     26.5% 
3. ெிற்ெட்ட முஸ்லீம் வகுப்ெினர்: Backward Class Muslim (BCM)       3.5% 
4. மிகவும் ெிற்ெட்ட வகுப்ெினர் மற்றும் ேீர் மரெினர்  

Most Backward Class & Denotified Communities (MBC & DNC) 

    20.0% 



5. ெட்டியைின வகுப்ெினர்: Scheduled Caste (SC)     15.0% 

6. ெட்டியைின வகுப்ெினர் (அருந்ததியர்) 
Scheduled Caste (Arunthathiyar) 

      3.0% 

7. ெட்டியைின ெழங்குடியினர்:  Scheduled Tribes (ST)       1.0% 

                                     பமாத்தம்      100.0% 

   

    ைல்லூரி முதல்வர்
  

 


