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PROCEDURE FOR APPLYING COURSES 

படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான நடடமுடறகள் 

(2023-2024) 

 

 

  IMPORTANT LINKS (முக்கியமான இடணப்புகள்) 

 How to Add Personal Details 

 How to Add New Programme 

 How to Upload Documents 

 How to Upload Photo 

 How to Make Payment 

 Points to Note 

 



Follow the Steps to have a hassle-free admission process: 

விண்ணப்பம் பசய்யும் தபாது எவ்விதச ் சிக்கலும் தநராமல் இருப்பதற்குக் 

கீழ்கண்ட பசயல்முடறகடளப் பின்பற்றவும் : 

Step 1 (பசயல் 1) : 

Open our College Website (https://www.sfrcollege.edu.in/ ) and click “Apply Online”.  

எங்கள் கல்லூரி இணையத்தளத்ணதத் திறந்து (https://www.sfrcollege.edu.in/ ) 

”ஆன்ணலனில் விை்ைப்பிக்கவும்” அதாவது “Apply Online” என்பணத கிளிக் 

செய்யவும். 

 

Step 2 (பசயல் 2) :  

Choose “New Registration” tab.  

“New Registration” சபாத்தாணனத் ததரந்்சதடுக்கவும். 
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Step 3 (பசயல் 3):  

In the registration form,  

 Choose “UG” for B.A., B.Sc. , B.Com., B.C.A. & B.B.A.  

 Choose “PG” for M.A., M.Sc., M.Com., & M.C.A. 

Then enter your personal details (+2 register number, Name, DOB, Father’s Name, Address, Phone 

Number, religion, Community & The Course you have studied in +2) as shown below. 

பதிவு படிவத்தில், 

 B.A., B.Sc. ,B.Com., B.C.A. & B.B.A. க்கு “UG” என்பணதத் ததரவ்ு செய்யவும் 

 M.A., M.Sc., M.Com., & M.C.A. க்கு “PG” என்பணதத் ததரவ்ு செய்யவும் 

பின்னர ்கீதே காட்டப்படட்ுள்ளபடி உங்கள் தனிப்பட்ட விபரங்கணள (+2 பதிவு எை், 

விை்ைப்பத்தாரர ் சபயர,் பிறந்த தததி, அப்பா சபயர,் முகவரி, சதாணலதபசி 

(சமாணபல்) எை், மதம், ெமுகம் மற்றும் நீங்கள் +2இல் படித்த பாடப்பிரிவு) 

உள்ளிடவும். 

 

  



Step 4 (பசயல் 4):  

After filling all the required details, kindly click the button “Save & Next”. It shows the Successfully 

Completed dialog box. 

ததணவயான அணனத்து விபரங்கணளயும் பூரத்்தி செய்த பிறகு “Save & Next” 

சபாத்தாணனக் கிளிக் செய்யவும். இது சவற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்ட உணரயாடல் 

சபட்டிணயக் காடட்ுகிறது. 

 

Step 5 (பசயல் 5): 

Now you have to choose the Degree you want to Apply. For that click on the “+Add New Program 

Detail”. 

நீங்கள் இப்தபாது விை்ைப்பிக்க விரும்பும் பட்டத்ணதத் ததரந்்சதடுக்க தவை்டும். 

அதற்கு “+Add New Program Detail” என்பணதக் கிளிக் செய்யவும். 

 

 



Step 6 (பசயல் 6): 

Choose the Programme Scheme as “Aided” or “Self-Finance” and Choose the Programme you want to 

apply for. Then Click “Submit” button.  

நீங்கள் விை்ைப்பிக்க விரும்பும் திட்டத்ணத நிரல் திட்டத்தின் வாயிலாக “Aided” 

அல்லது “Self-Finance” திட்டமாகத் ததரவ்ு செய்து, “Submit” சபாத்தாணனக் கிளிக் 

செய்யவும். 

 

 

  



Step 7(பசயல் 7): 

The Selected Programme will be displayed. Here you can do 

1. Click “+Add New Program Detail” again to select another Programme as your choice. 

2. Click “Remove” button to remove the Programme you have selected. 

3. If everything ok, then click “Save & Next” Option. 

4. The total amount to pay at the end of registration will be displayed here. 

நீங்கள் ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட நிரல் காட்டப்படும். இங்தக நீங்கள் செய்ய தவை்டுவன, 

1. “+Add New Program Detail” என்ற சபாத்தாணன மீை்டும் கிளிக் செய்து உங்கள் 

விருப்பப்படி மற்சறாரு நிரணலத் ததரந்்சதடுக்கவும். 

2. நீங்கள் ததரந்்சதடுத்த நிரணல அகற்ற “Remove” சபாத்தாணனக் கிளிக் 

செய்யவும். 

3. எல்லாம் ெரியாக இருந்தால் “Save & Next” என்ற சபாத்தாணனக் கிளிக் 

செய்யவும். 

4. பதிவின் முடிவில் செலுத்த தவை்டிய சமாத்த சதாணக இங்தக காட்டப்படும்.  

 

 

  

1 

2 

4 

3 



Step 8 (பசயல் 8): 

On clicking “Save & Next”, Document uploading options will be enabled. During registration, uploading 

the student’s Aadhar card is mandatory. To upload the document, 

1. Click on the “Choose File” option to select your PDF file. 

2. Then Click on the “upload” button. 

“Save & Next” என்ற சபாத்தாணளக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், ஆவைப் பதிதவற்ற 

விருப்பங்கள் இயக்கப்படும். பதிவு செய்யும் தபாது மாைவரக்ளின் ஆதார ்அடண்டணய 

பதிதவற்றம் செய்வது கட்டாயம். ஆவைத்ணத பதிதவற்ற, 

1. உங்கள் PDF தகாப்ணபத் ததரந்்சதடுக்க “Choose File” விருப்பத்ணத கிளிக் 

செய்யவும்.  

2. பின்னர ்“upload” சபாத்தாணனக் கிளிக் செய்யவும். 

 

Note: 

 Maximum file size should be 200KB. File may be of type PNG/ PDF/JPG. 

 Candidates under SC/ST, Refugee or Sports must upload the necessary certificates to complete 

the application submission. 

 You may upload all the certificates except Community, Sports and Refugee certificates in a single 

PDF. 

குறிப்பு: 

2 1 



 அதிகபட்ெ தகாப்பு அளவு 200KB ஆக இருக்க தவை்டும். தமலும்  தகாப்பு PNG/ 

PDF/JPG வணகயாக இருக்கலாம். 

 SC/ST, அகதிகள் அல்லது விணளயாடட்ுப் பிரிவின் கீே் உள்ள 

விை்ைப்பதாரரக்ள் விை்ைப்பெ ் ெமரப்்பிப்ணப முடிக்க ததணவயான 

ொன்றிதே்கணள கட்டாயம் பதிதவற்ற தவை்டும். 

 நீங்கள் ெமூகம், விணளயாடட்ு மற்றும் அகதிகள் ொன்றிதே்கள் தவிர மற்ற 

அணனத்து ொன்றிதே்கணளயும் ஒதர PDF இல் பதிதவற்றலாம். 

Step 9 (பசயல் 9):  

After uploading all the available documents, kindly click the button “Save & Next”. It shows the 

Successfully Completed dialog box. 

கிணடக்கக்கூடிய அணனத்து ஆவைங்கணளயும் பதிதவற்றிய பிறகு “Save & Next” என்ற 

சபாத்தாணனக் கிளிக் செய்யவும். இது சவற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்ட உணரயாடல் 

சபட்டிணயக் காடட்ுகிறது. 

 

 



Step 10(பசயல் 10): 

After uploading the necessary documents, do the following: 

1. Upload the passport Size photo of the Applicant (Mandatory)by selecting “Choose the File” 

option. Maximum file size should be 200KB. 

2. Now clicking the “Submit” Button to upload the photo. 

3. Upload the Parent’s photo as above, but which is not Mandatory. Finally click on the 

“Declaration & Applicant’s commitment” checkbox. 

ததணவயான ஆவைங்கணளப் பதிதவற்றிய பிறகு, பின்வருவனவற்ணறெ ்செய்யுங்கள் : 

1. “Choose the File” என்ற விருப்பத்ணத ததரந்்சதடுப்பதன் மூலம் 

விை்ைப்பதாரரின் பாஸ்தபாரட்் அளவு புணகப்படத்ணதப் பதிதவற்றவும் 

(கட்டாயம்). அதிகபட்ெ தகாப்பு அளவு 200KB ஆக இருக்க தவை்டும். 

2.  இப்தபாது புணகப்படத்ணத பதிதவற்ற “Submit” சபாத்தாணனக் கிளிக் 

செய்யவும். 

3. தமதல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி சபற்தறாரின் புணகப்படத்ணதப் பதிதவற்றவும், 

ஆனால் இது கட்டாயமில்ணல. இறுதியாக ”அறிவிப்பு விை்ைப்பதாரரின் 

அரப்்பைிப்பு” அதாவது Declaration &Applicant’s commitment” என்ற 

ததரவ்ுப்சபட்டிணயக் கிளிக் செய்யவும். 
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Step 11 (பசயல் 11): 

Now Click on the “Submit” Button, to complete the registration. It shows the Successfully Completed 

dialog box. 

இப்தபாது பதிணவ முடிக்க, ”ெமரப்்பி” சபாத்தாணனக் கிளிக் செய்யவும். இது 

சவற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்ட உணரயாடல் சபட்டிணயக் காடட்ுகிறது. 

 

 

Step 12-A (பசயல் 12-அ):  

After registering, all the details, you are in need of making the payment for all the applied Courses. Click 

on the “Pay” Button, to start the payment. 

பதிவு செய்த பிறகு, அணனத்து விபரங்களும், விை்ைப்பித்த அணனத்த 

படிப்புகளுக்கும் நீங்கள் பைம் செலுத்த தவை்டும். கட்டைத்ணதெ ் செலுத்த, “Pay” 

என்ற சபாத்தணனக் கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

  

 



Step 12-B (பசயல் 12-ஆ): 

Two options are available to make the payment. 

 Cash at College – There is a provision to make the payment in the College Office manually. 

 Online Payment – This is a provision to ease your job online. 

Choose your Option. 

பைம் செலுத்த இரை்டு விருப்பங்கள் உள்ளன. 

 கல்லூரியில் பைம் (Cash at College) – கல்லூரி அலுவலகத்தில் ணகமுணறயாக 

பைம் செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடு உள்ளது.  

 ஆன்ணலன் கட்டைம் (Online Payment) – இது ஆன்ணலனில் உங்கள் தவணலணய 

எளிதாக்குவதற்கான ஏற்பாடு.  

உங்கள் விருப்பத்ணதத் ததரந்்சதடுக்கவும். 

 

Step 12-C (பசயல் 12-இ): 

On Choosing the “Online Payment” option, it will show you the total amount to pay. Select the “Pay 

now” button. 

ஆன்ணலன் கட்டைம் விருப்பத்ணதத் ததரவ்ுசெய்தால், அது செலுத்த தவை்டிய 

சமாத்தத ் சதாணகணயக் காை்பிக்கும். “இப்தபாது பைம் செலுத்து” அதாவது “Pay 

now” என்ற சபாத்தாணனத் ததரந்்சதடுக்கவும்.  

 

 

 

  



Step 12-d (பசயல் 12-ஈ): 

Now Choose the option applicable for you as follow: 

 Choose the “Credit Card, Debit Card and Other Debit Card option”, to use your Bank Card for 

payment.  On clicking the option, it may ask you for Card number, Expiry Date and CVV/CVC 

number as follows: 

 

 Choose the “Internet Banking” option, to use your Net Banking facility. 

 Choose the “QR or UPI” option to use your PayTM, GPay, etc.. 

இப்தபாது உங்களுக்குப் சபாருந்தும் விருப்பத்ணதத் ததரவ்ு செய்யவும் : 

 பைம் செலுத்த உங்கள் வங்கி அடண்டணயப் பயன்படுத்த “கிசரடிட் காரட்ு, 

சடபிட் காரட்ு மற்றும் பிற சடபிட் காரட்ு விருப்பத்ணத” ததரவ்ு செய்யவும். 

விருப்பத்ணத கிளிக் செய்வதன் மூலம், காரட்ு எை், காலாவதி தததி மற்றும் 

CVV/CVC எை் ஆகியவற்ணறக் காட்டலாம் : 

 உங்கள் சநட் தபங்கிங் வெதிணயப் பயன்படுத்த “இன்டரச்நட் தபங்கிங்” 

விருப்பத்ணதத் ததரவ்ு செய்யவும். 

 உங்கள் PayTM, GPay தபான்றவற்ணறப் பயன்படுத்த “QR அல்லது UPI” 

விருப்பத்ணதத் ததரவ்ு செய்யவும்.  

  



On choosing these options, it may show you the following window. You should click the “Proceed 

with Payment” button to make the payment. 

இந்த விருப்பங்கணளத் ததரந்்சதடுக்கும் தபாது, அது பின்வரும் 

ொளரத்ணதக் காை்பிக்கும் பைம் செலுத்த, “Proceed with Payment” என்ற 

சபாத்தணனக் கிளிக் செய்ய தவை்டும்.  

 

 

Note: Service/Processing charges and GST during online payment mode are to be paid by the candidates, 

as applicable. 

குறிப்பு: ஆன்ணலன் கட்டை முணறயில் தெணவ/செயலாக்கக் கட்டைங்கள் மற்றும் 

ஜிஎஸ்டிணய விை்ைப்பதாரக்ள் செலுத்த தவை்டும்.  

Step 13 (பசயல் 13): 

Once payment is received, your application submission is completed and you will receive your 

Application Number to your registered mobile and e-mail id. 

பைம் செலுதத்ப்பட்டதும், உங்கள் விை்ைப்பம் ெமரப்ிக்கப்பட்டதும் 

மற்றும் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட சமாணபல் மற்றும் மின்னஞ்ெல் ஐடிக்கு 

உங்கள் விை்ைப்ப எை்ணைப் சபறுவீரக்ள்.  

  



Please note: 

 Application number will be generated immediately for all successful online Payments or 

only upon the receipt of money in case of cash at college mode  

 Only application with application number will be considered for the admission process. 

 Applicants must visit the website regularly to know their application status. 

தயவு பசய்து கவனிக்கவும்: 

 அடனத்து பவற்றிகரமான ஆன்டலன் கட்டணங்களுக்கும், கல்லூரி 

முடறயில் பணம் பசலுத்தியவரக்ளுக்கு மட்டுதம விண்ணப்ப எண் 

உடனடியாக உருவாக்கப்படும்.  

 விண்ணப்ப எண் பகாண்ட விண்ணப்பம் மட்டுதம தசரக்்டக 

பசயல்முடறக்கு பரிசீலிக்கப்படும்.  

 விண்ணப்பதாரக்ள் தங்கள் விண்ணப்ப நிடலடய அறிய 

இடணயதளத்டத தவறாமல் பாரட்வயிட தவண்டும்.  

 

 

 

 

 

 


