
ேகா ந்தம்மாள் ஆ த்தனார் மகளிர் கல் ரி 
செ்சந் ர் 

இளநிைலப் பட்டப்ப ப் களில் ேசர்வதற்   
ஆன்ைலனில் ண்ணப் ப்பதற்கான வ ைறகள் 

  
Step 1 - ண்ணப் க் ம் ன், தயார ்நிைல ல் ைவத் க்க ேவண் யைவ:  

1. ண்ணப்பதாரரின் அைலேப  எண் (whatsapp number)   

2. ண்ணப்பதாரரின் email id (newly created)  

3. ண்ணப்பதாரரின் பாஸ்ேபாரட்் ைசஸ் ைகப்படம் (jpeg / jpg வ ல்). 

4. மற்ற ஆவணங்கள் அைனத் ம் 500 kb-க் ம் ைறவான PDF/jpeg/jpg வ ல் இ க்க 
ேவண் ம். 

a) ஆதார ்அட்ைட 

b) 10th (SSLC) ம ப்ெபண் பட் யல் 

c) +2  ம ப்ெபண் பட் யல் (இ ப் ன்) 

d) சா ச ்சான் தழ்  

e) மாற் ச ்சான் தழ் (இ ப் ன்) 

f) ைளயாட் ல் றப் த ்த க்கான சான் தழ்கள் - for sports quota 

g) ன்னாள் பைட ரர ்சான் தழ் - for ex-serviceman quota 

h) மாற் த் றனாளர ்சான் தழ் - for physically challenged quota 

 

Step 2 - Registration 

● தலாவதாக, google chrome ேத தளத் ல் www.gacw.in என்  ைடப் ெசய்  கல் ரி 
இைணயதள பக்கத் ற் ள் ெசன்  ‘Apply Online’ என்ற பட்டைனக் ளிக் ெசய்  

SignUp-New Applicant-ஐக்  ளிக் ெசய்தால் ேழ காணப்ப ம் ைர ேதான் ம்.  

 



● First Name என்ப ல் உங்கள  ப் ெபயைர ம் Last Name  என்ப ல் உங்கள  

initial-ஐ ம் ப  ெசய்ய ம். ெபயர ்மற் ம் றந்தநாள்  ஆ யவற்ைற தங்கள  

கல் ச ்சான் த ல் உள்ள ேபால் சரியாக ைடப் ெசய்ய ம்.  

● Email id மற் ம் Mobile number (whatsApp number)-ஐ சரியாக ைடப் ெசய்ய ம். 

● 6 தல் 10 எ த் க்க ைடய password-ஐ உங்கள் ப்பப்ப  உ வாக் , 

password மற் ம் confirm password  என்ப ல் ைடப் ெசய்ய ம். இந்த password-ஐப் 

பத் ரமாக ைவத் க்க ம். 

● I’m not a robot-ஐக் ளிக் ெசய் ட்  Save பட்டைன அ த்த ம். ேழ 

காணப்ப ம் ைர ேதான் ம்.  

 

● Click Here to complete your application-ஐக் ளிக்  ெசய் , அல்ல , கல் ரி 
இைணயதள பக்கத் ற் ள் ெசன்  ‘Apply Online’ என்ற பட்டைனக் 

ளிக் ெசய்  Login-Registered Applicant-ஐக்  ளிக் ெசய்   

https://erp.aei.edu.in/applicant-portal/#/auth/login என்ற இைணயதள பக்கத் ற்  

ெசல்ல ம். ேழ காணப்ப ம் ைர ேதான் ம்.  

 

 



● Email id, password ைடப்  ெசய்த ன் Login-ஐக் ளிக் ெசய்ய ம்.  

Step 3 - Programme (Course) Details - ப ற் க்கப்ப ம் பாடப் ரி கள் :  

● ADD பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம்.  

● Select Academy Location என்ப ல் Govindammal Aditanar College for Women, Tiruchendur-

ஐத ் ேதரந்்ெத க்க ம். 

● Program Group என்ப ல் “GACW UG”-ஐத ்ேதரந்்ெத க்க ம்.  

● Program என்ப ல், நீங்கள் ண்ணப் க்க ம் ம் பாடப் ரிைவத் 
ேதரந்்ெத க்க ம்.  

● Batch என்ப ல், 2021-2024-ஐத் ேதர்  ெசய்ய ம்.   

● Seat Type என்ப ல், தங்க க்கான சரியான ரி ைனத் ேதர்  ெசய்த ன் Save 

பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம். 

ப்  

● ஒன் க்  ேமற்பட்ட பாடப் ரி க க்  ண்ணப் க்க ம் னால், ண் ம் 

ADD பட்டைன அ த்த ம்.  

Step 4 - Personal Details - ண்ணப்பதாரர் பற் ய வரம்:   

● ச பத் ல் எ க்கப்பட்ட jpeg/jpg வ ல் உள்ள பாஸ்ேபாரட் ்ைசஸ் ைகப்படம் upload 

ெசய்ய ம். 

● ேகட்கப்பட் ள்ள பரங்கள் அைனத்ைத ம் ப  ெசய்த ன், Save பட்டைனக் ளிக் 

ெசய்ய ம்.  

Step 5 - Contact Details:  

● Add Address பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம். 

● ட்  கவரி, நா , மாநிலம், தா க்கா, postal code த ய வரங்கைளப் ப  

ெசய்த ன், Add Address பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம். 

Step 6 - Parent and Guardians Details - ெபற்ேறார ்/ பா காவலர் பற் ய வரம்: 

● ADD பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம். 

● ேகட்கப்பட் ள்ள வரங்கைள ப  ெசய்த ன் Save பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம். 

Step 7 - Educational Background - ண்ணப்பதாரரின் கல் த்த  பற் ய வரம்:  

● Registration number-ல் SSLC Register number-ஐ ைடப் ெசய்ய ம். 

● School name-ஐ select  ெசய்ய ம். தாங்கள் ப த்த பள்ளி ன் ெபயர ்பட் ய ல் இடம் 

ெபற ல்ைல என்றால் Others-ஐ select ெசய் ,  தாங்கள் ப த்த பள்ளி ன் ெபயைர 

ைடப் ெசய்ய ம்.  

● Year of Exam (SSLC) and Month of Exam ப ெசய்ய ம்.  



● Exam Board-ஐக் ளிக் ெசய் , நீங்கள் ப ன்ற X Board-ஐ  select  ெசய்ய ம். 

● Subject-ஐக் ளிக் ெசய் , Language-ஐ  select  ெசய்ய ம். அதற்   வல றம் உள்ள 

கட்டத் ல்  ம ப்ெபண்ைண ைடப் ெசய்ய ம். ம ப்ெபண்ணிற்  அ ள்ள +  

பட்டைன ளிக் ெசய்  அ த்த Subject -ஐ add ெசய்ய ம். மற்ற சப்ெஜக்ட் add பண்ண 

இேதேபால் + பட்டைன  அ த்   அைனத்  Subject-க்கான ம ப்ெபண்கைள நிரப்ப ம். 

● +2 ல்  தாங்கள் ப த்த பாடங்களின்  ெபயரக்ைள  அதற் ரிய கட்டத் ல் ைடப் 

ெசய்ய ம்.  

● ேகட்கப்பட் ள்ள வரங்கைள ப  ெசய்த ன் Save பட்டைனக் ளிக் ெசய்ய ம். 

ப்  

● +2 ேதர்  கள் ெவளிவந்த ன்,  Educational Background-ஐக் ளிக் ெசய்  

அ ல் உள்ள Add பட்டைன ளிக் ெசய்ய ம்.  ன்னர் +2 ேதர் ல் எ த்த 

ம ப்ெபண்கைள ைடப் ெசய்  Save பட்டைன ளிக் ெசய்ய ம்.  

Step 8 - Upload Documents - சான் தழ்கைள ப ேவற்றம் ெசய்தல்: 

●  PDF/jpeg/jpg வ ல்  தயார ் ெசய்  ைவத் ள்ள  அைனத்  ஆவணங்கைள ம் 

ஒவ்ெவான்றாக  upload ெசய்ய ம். 

Step 9 - Submission   

● I Agree-ஐக் ளிக் ெசய்  Submit பட்டைன அ த்த ம். 

● Pay Online-ஐக் ளிக் ெசய் , Payment option வ யாக ண்ணப்பப் ப வத் ற்கான 

ெதாைகையச ்ெச த்த ம் (Rs.100 for one programme/course).  

ப் : 

ண்ணப்பத்ைத Submit ெசய்த  ன்னர ் 

❖ ண் ம் அ ல் உள்ள வரங்கைள  த் வதற் , அல்ல   

❖ ஏற்கனேவ ப  ெசய்த பரங்கைள update ெசய்வதற் ,  

❖ payment portal ெசன்    ண்ணப்ப  ப வத் ற்கான கட்டணத்ைத ெச த் வதற் ,  

மற் ம்  

❖ தலாக ஒன்  அல்ல  ஒன் க்  ேமற்பட்ட  பாடப் ரி ற்   ண்ணப் ப்பதற் ,  

கல் ரி இைணயதள பக்கத் ற் ள் ெசன்  ‘Apply Online’ என்ற பட்டைனக் ளிக் ெசய்  

Login-Registered Applicant-ஐக்  ளிக் ெசய்ய ம்.. 

 

 


