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தமிழ் நாடு அரசு
பிற்படுத்தப்பட்ட ோர் மற்றும் சிறுபோன்மமயினர் நலத்துமை / மிகப் பிற்படுத்தப்பட்ட ோர் மற்றும்
சீர்மரபினர் நலத்துமை
உதவித்ததோமக விண்ணப்பம்

புதியது

சோதி :
தசோந்த மோவட் ம் :
படிப்பு :

பிரிவு : பி.வ/மி.பி.வ./சீ.ம
(டமல்நிமலப்பள்ளி மற்றும் அதற்கு டமற்பட்

படிப்பு)

மோணவரின்

புமகப்ப

நகல்

இமணக்கப்ப
டவண்டும்

பிரிவு – அ
1.

மோணவரின் தபயர்

:

2.

கல்வி நிமலயத்தின் தபயரும் முகவரியும்

:

ரஹ்மத் நகர்,

3.

க ந்த ஆண்டில் படித்த வகுப்பு

:

4.

ந ப்பு அண்டில் படிக்கும் வகுப்பு மற்றும்

:

கோல அளவு
(அ)

தசன்ை ஆண்டில் வருமகப் பதிவு

:

விழுக்கோடு சோன்று ன்
5.

க ந்த ஆண்டுத் டதர்வில் டதர்ச்சி

:

தபற்றுள்ளோரோ? தபற்ை சரோசரி மதிப்தபண்
(பட்டியல் இமணக்கவும்)
(அ)

க ந்த/ந ப்பு ஆண்டில் உதவித் ததோமக

:

தபற்ைோரோ? ஆம் எனில் அதன் விவரம்.
6.

படிப்புப் பிரிவு சம்பந்தப்பட்

துமையின்

:

7.

இடத படிப்பிற்கு இதர துமைகள் மூலம்

:

8.

தமிழ்நோடு கல்வி விதிகளின்படி அமர/முழுக்

:

படிப்புக் கட் ண வதம்
ீ

:

ஏற்பிமனப் தபற்றுள்ளதோ?

உதவித் ததோமக தபற்றுள்ளோரோ?

கட் ண சலுமக தபைத் தகுதியுள்ளவரோ?
(முழுக் கட் ணம் / அமரக் கட் ணம்)

சதக்கத்துல்லோஹ் அப்போ கல்லூரி
திருதநல்டவலி – 627 011
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9.

அரசு / பல்கமலக்கழகத் டதர்வுக்கு முதல்

:

முமையோக அனுப்பப்படுகிைோரோ?
டதர்வுக்கட் ணம் எவ்வளவு?

10. கல்வி நிமலயத்திற்கும் விண்ணப்பதோரர்

:

11. விண்ணப்பதோரரின் வயதும், பிைந்த நோளும்

:

12. கல்வி நிமலயத்தில் மோணவர் டசர்ந்த நோள்

:

13. விடுதியில் டசர்ந்த நோள்

:

14. அரசின் பிற்படுத்தப்பட்ட ோர் நலத்துமை, மிகப்

:

வசிக்கும் இ த்திற்கும் உள்ள ததோமலவு

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர் வகுப்பு, ஆதி திரோவி ர்
நலத்துமை ஏற்பிமன தபற்ை விடுதியோ?

கல்வி நிமலயத்து ன் இமணந்த விடுதியோ?
15. விடுதிமய விட்டு நீங்கும் டதோரோயமோன நோள்

:

16. விடுதியில் வசூலிக்கப்படும் உண்டி உமையுள்

:

கட் ண வதம்
ீ

மோணவர் மகயப்பம்

விடுதிக் கோப்போளர் மகயப்பம்
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பிரிவு – ஆ
வருமோன – சோதிச் சோன்ைிதழ்
17.

தபற்டைோர் / கோப்போளர்

தந்மத

தபயர்

தோய்

கோப்போளர் (தபற்டைோர்

உயிரு ன் இல்மலதயனில்
தபற்டைோர் இைந்த நோள்
குைிப்பி ப்ப

18.

அ)

சோதி மதம்

ஆ)

தசோந்த மோவட் ம்

டவண்டும்).

வருமோன விவரங்கள்: க ந்த ஏப்ரல் 1லிருந்து மோர்ச் 31 வமர தபற்ை க ந்த
ஆண்டு வருமோனம்
நிலத்தின் மூலம்

ரூபோய்

நன்தசய்

ஏக்கர் நில அளமவ / ஊர்

புன்தசய்

ஏக்கர் நில அளமவ

வடுகளின்
ீ
மூலம்

---

ததோழில் மூலம்

---

வியோபோரம் மூலம்

---

ஓய்வு ஊதியம்

---

(ஓய்வு தபற்ை நோள்)
இதர வருமோனம்

---

தசன்ை ஆண்டில் கிம த்த தமோத்த வருமோனம்
விண்ணப்பதோரரின் முகவரி

தற்டபோமதய முகவரி

நிரந்தர முகவரி

தசோந்த ஊர்
வட் ம்
மோவட் ம்
அருகில் உள்ள அஞ்சல்
நிமலயம்

மோணவர் மகயப்பம்

தபற்டைோர் (அ) கோப்போளர் மகயப்பம்
(இத்து ன் இமணக்கப்பட்

உறுதி

தமோழிமயயும் தர டவண்டும்)
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உறுதி மமாழி
விண்ணப்பதோரர் டமடல குைிப்பிட்டிருக்கும் சோதியினர் என்றும் அவரது ஆண்டு வருமோணம்
ரூ. . . . . . . . . . . எழுத்தோல் (.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .) என்று சோன்ைளிக்கப்படுகிைது.

கிரோம நிர்வோக அலுவலர்

வருவோய் ஆய்வோளர்

சோன்று வழங்கும்
அலுவலரின் மகயப்பம்

நோள்

தபயர்:
பதவிப் தபயர்:
முத்திமர:

(அலுவலக முத்திமர)

பின் குைிப்பு
நிமலயோன சோதிச் சோன்று தபற்ைவர்கள் அதன் தெரோக்ஸ் நகல் அனுப்பினோல் டபோதும்
ஆனோல் வருமோனச் சோன்று தபற்று அனுப்ப டவண்டும்.
நிமலயோன சோன்று இல்லோதவர்கள் டமற்கண்
அனுப்ப டவண்டும்.

படிவத்திமன பூர்த்தி தசய்து சோன்று தபற்று
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அலுவலகக் குைிப்பு
1. மோணவரின் தபயர்

பதிடவடு எண்

2. படிப்பு பிரிவு / வகுப்பு
3. சோதியும் ஆண்டு வருமோனமும்

பக்கம் எண்

4. தசோந்த மோவட் ம்

ததோ ர் எண்:

விண்ணப்பதோரரி மிருந்து விண்ணப்பம் . . . . . . . , . . .. . . .. . . . . . . . .கோலங்க ந்து வந்துள்ளது.
விடுதி வசதியு ன் / விடுதி வசதி
நீங்கலோன உதவித்ததோமக
ரூ.
அ)

உண்டி, உமையுள் கட் ணம் ரூ. . . . . . . வதம்
ீ
முதல்

ஆ)

மப.

வமர திங்கள்களுக்கு

புத்தக விமல மதிப்பு, சிைப்புக் கட் ணம் மற்றும்
கற்பிப்புக் கட் ணம்

இ)

டதர்வுக்கட் ணம்

தமோத்தம்

நோள்
முத்திமர

கல்வி நிறுவனத் தமலவர் மகயப்பம்

6
கீ ழ் (Free Education Scheme)

குைிப்பு: இலவசக் கல்வி திட் த்தின்
மோணவர்கள் மட்டும் கீ ழ்க்கண்

Scholarship)

சோன்ைிதல்கள் அளிக்க டவண்டும்.

சலுமககள் தபை விரும்பும்

சோதோரண

(Sate Postmatric

உதவித் ததோமகக்கு இந்த சோன்ைிதல் அளிக்க டவண்டியதில்மல.
சோன்ைிதழ்

அரசோமண எண்கள் 81 மற்றும் 82 மி.பி.வ. நலத் துமை, நோள் 26-4-1990 மற்றும் அரசோமண

எண் 79 பி.வ. மற்றும் மி.பி.வ. நலத் துமை நோள் 9-11-1991– ன் படி இலவசக் கல்வித் திட் ந்தின்
கீ ழ்

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர்

மூன்ைோண்டு

இளங்கமல

/

கி.பி.வ

/

பட் ப்படிப்பு

சீர்
/

மரபினர்

ததோழிற்

குடும்பத்மதச்

பட் ப்படிப்பு

டசர்ந்த

பயில

முதன்

முமையோக

இருக்கும்

மோணவர்

/

மோணவி.
தசல்வன் / தசல்வி ........................................................................................................................................................................
தோய் . தந்மத திருமதி / திரு ...................................................................................................................................................
என்பவர் ................................................................................................................................................................................................
முகவரியில் வசிக்கும் குடும்பத்தில் பல்கமலக்கழகப் பட் ம் தபற்ைவர்கள் யோரும் இல்மல எனச்
சோன்ைிதழ் வழங்கப்படுகிைது.
மோணவர்
வருவோய்த்

துமை

மற்றும்

அவரின்

அதிகோரிகளின்

தபற்டைோர்கள்

விசோரமண

அளித்த

அைிக்மககளின்

கீ ழ்க்கண்

விவரங்கள்

அடிப்படியில்

இந்தச்

மற்றும்

சோன்ைிதழ்

(3)

(4)

1
2
3
4
5
6
7
இருப்பி ம் :

துமண வட் ோட்சியர் / வட் ோட்சியர்

நோள் :

வட் ம்
மோவட் ம்

(5)

(6)

இருக்கிைோரோ?

உயிரு ன்

இல்மலயோ?

புரிந்தவரோ? அல்லது

திருமணம்

பயில்பவர்

பட் ப் படிப்பு

படிப்பு
பட் ம் தபற்ைவர்

(2)`

சடகோதரர் / சடகோதரி

(1)

தந்மத / தோய் /

தபயர்

உைவு முமை

வரிமச எண்

வழங்கப்படுகிைது.

(7)

7
பிரிவு 'இ'
மோணவர் அளிக்க டவண்டிய உறுதி தமோழி
எனக்கு,

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர்

மற்றும்

சிறுபோன்மமயினர்

நலத்துமை

/

மிகப்

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துமையினரோல் உதவித் ததோமக வழங்கப்பட் ோல்
நோன்

அரசியலிடலோ

படிப்பிடலடய
அல்லது

அல்லது

முழுக்கவனம்

அழிவு

கோட் வில்மல

என்னி மிருந்து

எவ்விதமோன

அழிவுப்

பணிகளிடலோ

தசலுத்துடவன்

என்றும்

உறுதி

வமககளில்

என்ைோலும்,

அல்லது

ஈடுபட் ோலும்,

எனக்கு

தபற்டைோர்

/

படிப்பில்

வழங்கப்படும்

மன

படிப்பு

கோப்போளரி மிருந்து

ஈடுப மோட்ட ன்

கூறுகிடைன்.

நோன்

நிமைவோன

உதவித்

வசூல்

என்றும்,

அரசியலில்

முன்டனற்ைம்

ததோமககமள

தசய்து

உ டன

தகோள்ளலோம்

என்ை

நிபந்தமனக்கு உட்படுகிடைன்.
இ ம்
நோள்
மோணவரின் மகதயோப்பம்
பிரிவு 'ஈ'
தபற்டைோர் அல்லது தபற்டைோர்களின் போதுகோப்பில் இல்லோமலிருந்தோல் போதுகோவலர் அளிக்க
டவண்டிய உறுதிதமோழி

வருமோன-சோதிச்

சோன்ைில்

அளிக்கப்பட்

உண்மமயோனமவ என்றும் உறுதி கூறுகிடைன்.
அல்ல

என்று

கண்டுபிடிக்கப்பட் ோல்

விவரங்கள்

டமலும் அளிக்கப்பட்

தகோடுக்கப்படும்

உதவித்

சரியோனமவ

என்றும்

விவரங்கள் சரியோனமவ

ததோமகமய

1864ஆம் ஆண்டு

தமிழ்நோடு வருவோய் தண் ல் சட் த்தின் (தமிழ்நோடு 1864ஆம் ஆண்டு 2வது சட் ம்) 52ஆவது
பிரிவின்படி நிலவரிமயப் டபோன்டைோ அல்லது அவ்வப்டபோது ஏற்படுத்தப்படும் விதிகளின்படிடயோ
என்னி மிருந்து வசூல் தசய்து தகோள்ளலோம் என்ை நிபந்தமனக்கு உட்படுகிடைன்.
உதவித்

ததோமக

ஏடதனும்

கூடுதலோக

தகோடுக்கப்பட்டிருந்தோடலோ,

அல்லது

தவறுதலோகக் தகோடுக்கப்பட்டிருந்தோடலோ, அப்படி கூடுதலோக அல்லது தவறுதலோக தகோடுக்கப்பட்
ததோமகமய,

டமற்கண்

என்னி மிருந்து

தண் ல்

சட் த்தின்

தசய்து

கீ ழ்

நிலவரி

தகோள்ளலோம்

என்ை

தண் ல்

தசய்யப்படுவமதப்

நிபந்தமனக்கும்

நோன்

டபோலடவ

உட்படுகிடைன்.

உதவித் ததோமகயோக அரசு தகோடுக்கும் ததோமகக்கும் கூடுதலோகும் உண்டி, உமையுள் தசலவு
முதலியவற்மை நோடன என் பணத்திலிருந்து தகோடுத்து விடுகின்டைன்.
உதவித்

மமைத்துச்

ததோமகமயப்

சோன்ைிதழ்

தபறும்

டநோக்கத்து ன்

தபற்ைிருப்பதோகப்

பிைகு

ததரிந்டத

விசோரமயணின்

உண்மமயோன
டபோது

கு.த.வி.ததோ. பிரிவு 420-ன் படிடயோ மற்றும் அதமனச் சோர்ந்த இதர சட்

வருமோனத்மத

ததரியவந்தோல்

(I.P.C)

விதிகளின்படிடயோ என்

மீ து ந வடிக்மக எடுத்துக் தகோள்ளலோம் என்ை நிபந்தமனக்கு உட்படுகிடைன்.

மோணவர் மகயப்பம்

இ ம்:
நோள்:

தபற்டைோர் அல்லது தபற்டைோர்

இல்மலதயன்ைோல் கோப்போளரின் மகயப்பம்
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முக்கிய குறிப்புகள்
உதவித் ததோமக விண்ணப்பப் படிவத்மத நிமைவு தசய்யும் முன் மோணவர் /மோணவியர் படித்துத்
ததரிந்து தகோள்ள டவண்டிய முக்கிய குைிப்புகள்.

1. இந்த விண்ணப்பத்மத மோவட் ங்களில் படிக்கும் மோணவர்கள் விடுப்போடு ஏதும் இன்ைி நிமைவு
தசய்து ததோ ர்பும ய கல்வி நிறுவனத் தமலவருக்கு அனுப்ப டவண்டும்.
அனுப்ப டவண்டிய கம சி நோள்
1.

2.

2.

பள்ளி படிப்புக்கு டமற்பட்

சூன் திங்களில்

ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நோள்

ததோழிற் பயிற்சி

சூமலத் திங்களில்

ஆகஸ்ட் 31 ஆம் நோள்

பட்

தசப் ம்பர் 30 ஆம் நோள்

திைக்கப்பட் ோல்

ததோழில் தபோைியியல் கல்லு£ரிகள்

இந்த

விண்ணப்பத்மத

பயன்படுத்தலோம்.
தசன்ை

பட் ப்படிப்பு

திைக்கப்பட் ோல்

டமற்படிப்பு, மருத்துவம் ஏமனய

பிற்படுத்தப்பட்

3.

படிப்பு

சோதி

கிைிஸ்தவ

/சீர்மரபிமனச்

ஆண்டின்

இறுதித்

மதத்மதச்

டசர்ந்த

டதர்வில்

கல்லு£ரிகள்

சோர்ந்த

மோணவர்களும்

விழுக்கோடு

40

பிற்படுத்தப்பட் /
உதவித்

மிகப்

ததோமக

மதிப்தபண்களுக்குக்

தபைப்

குமைவோக

மதிப்தபண்கள் தபற்ைவர்களுக்கு உதவித் ததோமக அளிக்கப்ப மோட் ோது. சீர் மரபினர் சோதிமயப்
தபோறுத்தமட்டில், அம்மோணவர்கள்
தபற்ைிருப்பது

மட்டுடம

தசன்ை

டபோதுமோனதோகும்.

ஆண்டில்

குமைந்த

இறுதித்

டதர்வில்

அளவு

முழுமமயோன

மதிப்தபண்களோன

டதர்ச்சி

விழுக்கோடு

40

என்பது இவர்கள் தபோருட்டு டமற்தகோள்ளப்ப மோட் ோது.
4.

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர்/

இயக்குநர்கள் / மோவட்

மிகப்

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர்

வகுப்பு/சீர்

மரபினர்

நலத்துமை

பிற்படுத்தப்பட்ட ோர் நல அலுவலர் இமசவு இன்ைி மோணவ, மோணவியர்

தங்கும் விடுதிமய மோற்ைிக் தகோள்ளக் கூ ோது.
5.

உறுதிச்

சோன்ைிதழ்

உம ய அலுவலர்கள்:-

வருமோனம்

மற்றும்

சோதிச்

(பிரிவு

'அ') சோன்ைிதழ்

தகோடுக்க

தகுதி

அ) தமிழ்நோடு அரசின் 'அ' மற்றும் 'ஆ ' பிரிவு அலுவலர்கள், துமண வட் ோட்சியர் பதவிக்குக்
குமையோத

வருவோய்த்

துமை

அதிகோரி, சோர்

குற்ைவியல்

நீதிபதி, கோவல்துமை

ஆய்வோளர்,

வட் ோர வளர்ச்சி அலுவலர் இவர்களில் யோரோவது ஒருவரோல் தகோடுக்கப்படும் சோன்ைிதழ்கள்
மட்டும் ஏற்றுக் தகோள்ளப்படும்.
ஆ) டமற்கண்

விசோரமண

உறுதிச் சோன்ைிதழில் கிரோம நிர்வோக அலுவலர், வருவோய் ஆய்வோளர் ஆகிடயோரின்
அைிக்மகயின்ைி

விவரங்கமளத்
பற்ைித்

தனிப்பட்

தரப்பட்டிருக்கும்

கருதப்படுவர்.

தவைோன

மகயப்பமிடும்

முமையில்

எல்லோ
சோன்று

அதிகோரிகள்

விண்ணப்பதோரமரப்

பற்ைிய

அைிந்திருப்பதோகவும், இவ்விண்ணப்பத்தில்

விவரங்களுக்கும்

தகோடுத்ததோகப்

சரியோன விசோரமணயின்ைிக் மகயப்பமிட்

தோடம

பின்னர்

முழு

ததரிய

முழு

அவமரப்

தபோறுப்பு

ஏற்பதோகவும்

வந்தோலும்

சோன்ைிதழில்

அதிகோரி மீ து அவர் பணிபுரியும் துமைத் தமலவர்

மூலமோக ஒழுங்கு ந வடிக்மகயும் எடுக்கப்படும்.
இ) நிமைவு தசய்யப்பட்

விண்ணப்பத்தில் அடித்தடலோ, திருத்தடலோ, டசர்த்தடலோ இருந்தோல் சோதிச்

சோன்ைிதழ் வழங்கும் அலுவலடர அந்தந்த இ த்தில் ஒப்பம் இ
----------

டவண்டும்.

Bank Account-Aadhaar Linkage Application Form
The Branch Manager,
___________________ Branch

Date:

/

/

Dear Sir / Madam,

Bank Account No. ……………………………………………………………… in my name
Linking of Aadhaar / UID Number with the Account.
I am maintaining a Bank Account number ………………………………….…….. with your Branch. I submit my
Aadhaar number and voluntarily give my consent to :
О

Seed my Aadhaar / UID number issued by UIDAI, Government of India in my name with my
aforesaid account.

О

Map it at NPCI to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) from Government of
India in my above account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me,
I will receive all Benefit Transfers in this account.

О

Use my Aadhaar details to authenticate me from UIDAI.

О

Use my mobile number mentioned below for sending SMS alerts to me.

The particulars of the Aadhaar / UID letter are as under:
Aadhaar / UID number :…………………………………………………………………………………………………………
Name of the Aadhaar Holder as in Aadhaar card :………………………………………………………………….
I have been given to understand that my information submitted to the Bank herewith shall not be used
for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.
Yours faithfully,

(Signature / Thumb impression of the account holder)
Name :………………………………………………………………………..
Mobile No. :………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………
Enclosure : copy of the Aadhaar letter self-attested.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Confirmation of insertion / linking of Aadhaar number with Bank account
The Account number ………………………………………………………. of Shri / Smt. ………………………….………………….
…………………………..with ……………………………………………………………Branch has been linked with Aadhaar /
UID number …………………………………………………………………… And mobile number ………………………………………
Date :……………………………………….
B.C.L./B.C.W.(A)/M-5/ 10,000/16

(Bank’s authorized official)

Sadakathullah Appa College, Rahmath Nagar, Tirunelveli 627 011.
(An Autonomous Institution Re-Accredited with 'A' Grade By NAAC)
*ISO 9001:2008 Certified*

Studying Course Type

Student Scholarship Details
: BC / MBC / DNC / SC / ST
: Self Finance

Fresh / Renewal

:

First Graduate in Family

:

Name of the Applicant

:

Gender

: MALE / FEMALE

Course

:

Year

: I / II / III

Admisssion No. / Roll No.

: Admission No.

Hosteller / Dayscholar

:

Hostel Name

:

Date of Joining

:

Date of Birth

:

Religion
Community

: ISLAM / CHRISTIAN / HINDU
: BC / MBC / DNC / SC / ST

Caste

:

th

:

th

12 Register Number
Parent / Guardian Name

:
:

Occupation

Mother Name

:

Occupation

Annual Family Income

:

E-mail Address

:

Mobile No.

:

Aadhaar No.

:

Permanent Address

:

Student Bank Account Number

:

Bank Name

:

Bank Address

:

IFSC Code No

:

MICR Code No

:

Which Scholarship Apply

10 Register Number

Date :

Regular

Roll No.

Student Signature

