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The eligibility criteria for admission in to the Bachelor of Education programme will be  as follows as per NCTE 
2014 regulations;  

 Trained in-service Teachers who have completed NCTE recognized Teacher Education Programme 

through face-to-face mode are eligible . 

 Trained in-service Teachers presently working with D. T. Ed./ B.P. Ed./C.P. Ed. and other equivalent 

teacher education programme in   Government recognized school in Tamil Nadu are eligible . 

 Trained in-service Teachers who have successfully undergone the degree with 10+2+3 or 11+1+3 pattern 

of examination in the following disciplines from a recognized University: Tamil (B.A. / B.Lit.) / English/ 

Mathematics/ Physics/ Applied Physics/ Chemistry/ Applied Chemistry/ Biochemistry / Botany / Zoology/ 

Microbiology / Biotechnology/ Environmental Science / History / Geography / Applied Geography 

/Computer Science / Computer Applications/ Information Technology are eligible. 

 In case of Economics, Commerce, Home science, Political science, Psychology, Sociology, Logic and Indian 

culture, the teachers who fulfill the above norms should also have studied the same subjects both at 

U.G. and P.G. Levels. 

 Rules of reservation for selection and admission are as per the norms of Government of Tamil Nadu. 



 



(iv)  Allotment of students to PCP Centres : 
 
The following colleges of Education are identified as Personal Contact Programme (PCP) 
Centres. All the enrolled 500 students will be accommodated in 10 Units of each 50 in the 
following colleges of Education. 
 

Sl.No. Units Strength Contact details of PCP centre 

1 2  Units 100 

Dr.  G.Ravi kumar , Principal 
M.A.M College of Education,  
Chennai Trunk Road,Siruganur, 
Trichy-621 105,Contact nos:9600376600/9786609292 

2 1 unit 50 
Dr. R. Ramanujam, Principal 
Rengasamy College of Education,Senthil Nagar,Thirumullaivail, 
Chennai-600 062, Cont.no.9092772009 

3 1  Unit 50 

Dr. M. Bharathi, Principal 
Amirdha College of Education, Kunichi, Dharmapuri 
Road,Tirupattur, Vellore(Dt.), Cont.no.9443626540 

4 1  Unit 
50 

 

Dr. M. Balamallika Devi, Principal 
Shri  Sakthikailash College of Education for women, Military 
Road,Ammapet,Salem-636 003, Cont.no.9842717262 

5 1  Unit 50 

Mr. P.Nedumaram,  Co-Ordinator 
St. Charles college of Education, 
 Thirunagar,Thanakankulam,Madurai-625 006 
Cont.no:8870606225 

 
6 

2  Units 
100 

 

Dr.P.Palani, Principal 
V.E.T college of Education, Mambazhapattu Road 
Kanai Post,Villupuram-605 301  Cont .no.9442787486 

7 1  Unit 
50 

 

Dr. P.Kumanan, Vice- Principal & R.Akila, Principal 
Shri V.P.R college of Education 
Kodangipatti,Theni-625547 
Cont.No:9976623305/7373023305/9787112146 

8 1 units 50 

Dr. M.John  Xavier, Principal 
Mother Teresa College of Education,Palani 
Dindigul 
Palani,  Contact.No:04545-251250,Mob:8825914748 

 
The University reserves the right to allot students to B.Ed. PCP Centres after counseling for 
admission based on the subject marks secured in the respective subject and communal 
reservation of the Tamil Nadu Government. The decision of the University in this regard is final. 

 (v) Duration of the Programme 
The programme is for a period of 2 years. In any case, the course will have to be 

completed by the student within a maximum period of 5 years, after enrollment. 
 

(vi) Medium of Instruction 
 The medium of instruction will be in English. However, the students will be allowed to 
write the terminal examinations in English or Tamil. 
 
(vi) Important Date 

 Last date for receipt of filled-in application forms :  30-08-2019



 



 



 



 



த ொலயக்கல்வி லம், பொதி ொசன் பல்கலயக்கறகம் 
திருச்சிொப்பள்ளி - 620 024 

இரநிலய கல்வியில் பட்டப்படிப்பு (B.Ed.) சசர்க்லக (2019-2020) விலப்படிலம் 
(ொணலர்கரொல் பூர்த்தி தசய்ப்பட சலண்டும்) 

I 
1. ொணல/ொணவிரின் தபர் 

ற்றும் முகலரி    : 
 
 
 
 
லகசபசி எண்    : 

2. விண்ணப்ப படில எண்   : 
3. பொடப்பிரிவு திப்தபண்கள்  : 
4. கல்விக் கட்டண விபம்  : 

த ொலக Challan எண்/ Debit card/ CTS 
Cheque No. 

நொள் லங்கி 

    

II 

1.  ற்சபொது பணிொற்றும் பள்ளியின்  
தபர் ற்றும் முகலரி   :  
 

2. இனம் (உரி இடத்தில் √ சபொடவும்) : தபொது/பி.ல /மி.பி.ல / ொ / ொ(அ) /ப.கு. 

3. தொத்  ஆசிரிப்பணி அனுபலம் : லருடம்: ொ ம்:  நொட்கள்: 

4. பிமந்  ச தி    : 

5. முன்னுரில (உரி இடத்தில் √ சபொடவும்): ொற்றுத் திமனொளி / முன்னொள் இொணுலத்தினர் 

III 

1. அலறப்புக் கடி ம் / சநடிச் சசர்க்லக : ஆம் / இல்லய  

2. கற்பித் ல் அனுபலச் சொன்றி ழ்  : ஆம் / இல்லய  

3. இனச் சொன்றி ழ் (Community Certificate) : ஆம் / இல்லய  

4. கல்விச் சொன்றி ழ் (10th & +2) /  
(11th & PUC)/ (2-year diploma)  : ஆம் / இல்லய  

5. இரங்கலய/ முதுகலய பட்டப்படிப்படின் 
திப்தபண் பட்டில்   : ஆம் / இல்லய  

6. ொற்றுத்திமனொளி/ முன்னொள்  
இொணுலத்தினர் சொன்றி ழ்  : ஆம் / இல்லய  

IV கீழ்கண்ட ஏச னும் ஒரு சநடித் த ொடர்பு பயிற்சி லத்ல  ச ர்வு தசய்வும் 
1. திருச்சிொப்பள்ளி 2. தசன்லன 3. திருப்பத்தூர்  4. சசயம் 5. துல 
6. ச னி  7. பறனி 8. விழுப்பும் 

 

V கற்பிக்கும் பொடங்கள் 
 1.   மிழ் 2. ஆங்கியம். 3. கணி ம் 4. அறிவில்  5. சமூக அறிவில்  
 6.  லணிகவில்  7. கணினி அறிவில். 
 
 
நொள்:         ொணல/ொணவிரின் லகதொப்பம் 


