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Submit the copy with Attachments to 

college office



 

Attachments: 

1. Income Certificate * Xerox 

2. Student Photograph - 1 

3. Community Certificate Xerox 

4. Bonafide Certificate  * 

5. Previous Mark Statement (10th & 12th) Xerox 

6. College Fees Receipt Xerox 

7. Bank Pass Book Xerox (first page & current page) 

8. Aadhaar Xerox 

References: 

* Candidates can avail through E-Service centre / Taluk Office 

 

* Bonafide Form is available in college office. 

 
 

Notes: 
 Applicants must go through the Instruction & Guidelines 

available in www.scholarships.gov.in website before applying. 

(See Page no. 3) 

http://www.scholarships.gov.in/
http://sadakath.ac.in/index.php


 Students are asked to submit 2 copies of Scholarship Form and   

1 copy of Attachments. 

 In case of 2nd year and 3rd year students applying Fresh 

applications should have secured more than 50% without arrears. 

 Only completed forms will be accepted. 

 Due to Covid-19 Situation Students are asked to submit the form 

through Post or by Courier to the following address: 

To 

M. KADAR MOHIDEEN, 

Sadakathullah Appa College, 

Rahmath Nagar, 

Tirunelveli -627 011. 

Ph – 824 874 7904. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

இணைப்புகள்: 
1. வருமானச் சான்றிதழ் * நகல் 

2. மாணவர் புககப்படம் - 1 

3. சாதிச் சான்றிதழ் நகல் 

4. பபானஃகபட் சான்றிதழ். * 

5. முந்கதய ஆண்டு மதிப்பபண் சான்றிதழ் நகல் (10th & 12th)  

6. கல்லூரிக் கட்டணம் பசலுத்திய ரசீது நகல் 

7. வங்கி இருப்புக் ககபயடு நகல் (முதல் பக்கம் & நடப்பு பக்கம்) 

8. ஆதார் அட்கட நகல் 

 

குறிப்பு: 
* மாணவர்கள் வருமானச் சான்றிதகை e-பசகவ கமயம் / 

தாலுகா அலுவலகம் மூலம் பபற்றுக் பகாள்ளலாம். 

* பபானஃகபட் சான்றிதகை கல்லூரி அலுவலகத்தின் மூலம் 

பபற்றுக் பகாள்ளலாம். 

 

 

 

 

http://sadakath.ac.in/index.php


முக்கிய குறிப்பு: 
 

 விண்ணப்பதாரர்கள் www.scholarships.gov.in இகணயதளத்தில் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுகரகள் மற்றும் வைிகாட்டுதல்ககள 

முழுகமயாக படித்த பின்பு தான் விண்ணப்பிக்க பவண்டும். 

(மூன்றாம் பக்கத்கத பார்க்கவும்) 

 பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட (submitted) விண்ணப்பங்கள் மட்டுபம ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்படும். 

 இரண்டாம் ஆண்டு மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்கள் 

புதியதாக விண்ணப்பிக்க பவண்டுபமன்றால் அகனத்து 

பாடங்களிலும் 50 சதவதீத்திற்கு பமல் பதர்ச்சி பபற்றிருக்க 

பவண்டும்.  

 Covid-19 சூழ்நிகல காரணமாக மாணவர்கள் விண்ணப்பத்கத 

பின்வரும் முகவரிக்கு தபால் அல்லது கூரியர் மூலம் 

அனுப்பவும்: 

பபறுநர், 

M. காதர் முககதீன், 

சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, 

ரஹ்மத் நகர், 

திருபநல்பவலி – 627 011. 

Ph – 824 874 7904. 
 

http://www.scholarships.gov.in/

