தமிழ் நாடு அரசு
பிற்படுத்தப்பட்ட ார் மற்றும் சிறுபான்மமயினர் நலத்துமை / மிகப் பிற்படுத்தப்பட்ட ார்
மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துமை
உதவித் ததொகை விண்ணப்பம் புதுப்பித்தல்
பிரிவு: பி.வ / மி.பி.வ / சீ.ம

சொதி
பொடப்பிரிவு

(மமல்நிகைப்பள்ளி மற்றும் அதற்கு மமற்பட்ட பொடப் பிரிவு)
பிரிவு ‘அ’
மொணவர் தபயர்

. .

தந்கத தபயர்

. .

ைல்லு£ரியின் தபயர்

. .

முைவரி

. .

3.

ைடந்த ஆண்டில் படித்த வகுப்பு

. .

4.

நடப்பு ஆண்டில் படிக்கும் வகுப்பு

. .

5.

ைடந்த ஆண்டு மதர்வில் மதர்ச்சி

. .

1.

2.

தபற்றுள்ளரொ? இல்கைதயனில் தவறிய
தடகவ ஒவ்தவொரு வகுப்பிலும்

6.

தமிழ்நொடு ைல்வி விதிைளின்படி சலுகைப்

. .

தபறத் தகுதியுள்ளவரொ? ஆயின்

முழுக்ைட்டணச் சலுகையொ / அகரக் ைட்டணச்
சலுகையொ?

7.

மதர்வுக்கு அனுப்பப்படுைிறொரொ? மதர்வுக்

8.

நடப்பு ஆண்டில் ைல்வி நிகையத்தில்

ைட்டணம் எவ்வளவு?

. .
. .

மொணவர் மசர்ந்த நொள்

அ) தசன்ற ஆண்டில் விடுதியில் மசர்ந்த நொள் . .
ஆ) தசன்ற ஆண்டில் விடுதிகய விட்டு
நீங்ைிய நொள்

. .

இ) நடப்பு ஆண்டில் விடுதியில் மசர்ந்த நொள்

. .

ஈ)

. .

நடப்பு ஆண்டில் விடுதியிைிருந்து நீங்கும்
மதொரொய நொள்
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. .

9.

விடுதியில் வசூல் தசய்யப்ப`டும் உண்டி,

10.

அ) விண்ணப்பதொரரின் தற்மபொகதய முைவரி

. .

ஆ) நிரந்தர முைவரி

. .

நடப்பு ஆண்டில் மவறு ஏதொவது துகறக்கு

. .

11.

உகறயுள் ைட்டண வதம்
ீ

உதவித் ததொகையிகனப் தபற
விண்ணப்பித்துள்ளொரொ?

12.

ைல்வியில் விண்ணப்பதொரரின்

. .

13.

தசன்ற ஆண்டில் படித்த மபொது வருகைப்

. .

14.

தசன்ற ஆண்டில் படித்த மபொது தபற்றுக்

. .

முன்மனற்றமும் நன்னடத்கதயும்
பதிவின் விழுக்ைொடு, உறுதிச் சொன்றுடன்.
தைொண்ட உதவித் ததொகை ரூ.

(ைல்வி நிறுவன தசயல்முகற எண்ணும் நொளும்)

மொணவர் கைதயொப்பம்

விடுதி தகைவரின் சொன்றிதழ்

நொள்
முத்திகரதி

ைல்வி நிறுவனத் தகைவர் மமதைொப்பம்
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மொணவர் அளிக்ை மவண்டிய உறுதி தமொழி
பிரிவு 'ஆ'
எனக்கு,

பிற்படுத்தப்பட்மடொர்

பிற்படுத்தப்பட்ட

வகுப்பினர்

வழங்ைப்பட்டொல்

நொன்

மற்றும்

மற்றும்

சிறுபொன்கமயினர்

சீர்மரபினர்

அரசியைிமைொ

நைத்துகறயினரொல்

நைத்துகறயினரொல்

அல்ைது

எவ்விதமொன

படிப்புதவித்
அழிவுப்

/

மிைப்

ததொகை

பணிைளிமைொ

ஈடுபடமொட்மடன் என்றும், படிப்பிமைமய முழுக்ைவனம் தசலுத்துமவன் என்றும் உறுதி கூறுைிமறன்.
நொன்

அரசியைில்

முன்மனற்றம்

அல்ைது

ைொட்டவில்கை

அழிவுப்பணிைளில்

ஈடுபட்டொலும்

படிப்பில்

மன

நிகறவொன

என்றொலும், எனக்கு

வழங்ைப்படும்

படிப்பு

உதவித்

ததொகைகய

உடமன என்னிடமிருந்து அல்ைது தபற்மறொர்/ைொப்பொளரிடமிருந்து வசூல் தசய்து தைொள்ளைொம் என்ற
நிபந்தகனக்கு உட்படுைிமறன்.

படிப்புதவித்

ததொகை

தைொடுக்ைப்பட்டிருந்து, பின்

ஏமதனும்

ஒரு

கூடுதைொை

நொளில்

சரிபொர்த்த

தைொடுக்ைப்பட்டிருந்து, அல்ைது
பிறகு

அதுபற்றி

என்னுகடய

தவறுதைொைக்
ைவனத்திற்கு

தைொண்டு வரப்பட்டொல் கூடுதைொை அல்ைது தவறுதைொை தைொடுக்ைப்பட்ட ததொகைகய, தமிழ் நொடு
வருவொய்த் தண்டல் சட்டத்தின் ( தமிழ்நொடு

1864 ஆம் ஆண்டு

2 ஆவது சட்டம்) 52 ஆவது

பிரிவின்படி நிைவரித் தண்டல் தசய்யப்படுவது மபொைமவொ அல்ைது அவ்வப்மபொது ஏற்படுத்தப்படும்
விதிைளின்படிமயொ என்னிடமிருந்து வசூல் தசய்யப்படும் என்ற நிபந்தகனக்கும் உட்படுைிமறன்.

படிப்பு

உதவித்

ததொகையொை

அரசு

தைொடுக்கும்

ததொகைகயவிட

விடுதியில்

உண்டி,

உகறயுள் தசைவு கூடுதைொைி அல்ைது கூடுதைொகும் ததொகைகய நொமன தைொடுக்ை உட்படுைிமறன்.

இடம்:
நொள்:

மொணவரின் கையப்பம்
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முக்ைிய குறிப்புைள்

1.

இந்த விண்ணப்பத்கத புதியதொை உதவித் ததொகை தபறப் பயன்படுத்தக் கூடொது.

2.

ததொடர்ந்து

புதுப்பிக்கும்

ததொகையிைிருந்து

விடுதி

உதவித்

ததொகைகயத்

வசதியுடன்

கூடிய

தவிர,

உதவித்

விடுதி

வசதியற்ற

ததொகைகயப்

தபற

உதவித்

இந்த

விண்ணப்பத்கத பயன்படுத்தைொம்.
3.

பொடப்

பிரிவுைகள

மொற்றிய

மொணவர்ைள்

இந்த

விண்ணப்பத்திகனப்

பயன்படுத்தொமல்

புதியதொைமவ விண்ணப்பிக்ை மவண்டும்.
4.

ஒரு பொடப்பிரிகவ முடித்துவிட்டு அடுத்த பொடப் பிரிவில் படிப்மபொர் எடுத்துக்ைொட்டொை பி.ஏ.
படிப்பிற்குப்

பிறகு

எம்.ஏ.

படிக்ை

விரும்புமவொர்

பி.ஏ.

படிப்பிற்கு

விரும்புமவொர் இந்த விண்ணப்பத்கதப் பயன்படுத்தக் கூடொது.
5.

பிறகு

பி.எல்.

படிக்ை

அனுமதிக்ைப்பட்ட எல்ைொத் மதர்விைகளயும் ைடந்த பிறகு மதர்வு தபற்று அடுத்த வகுப்பில்
படிக்ை உதவித் ததொகை தபறுமவொர் புதியதொைமவ விண்ணப்பிக்ை மவண்டும்.

அதற்கு இந்த

விண்ணப்பத்கதப் பயன்படுத்தக்கூடொது.
6.

இந்த

விண்ணப்பத்திகன

ததொடர்புகடய

ைல்வி

நிறுவனத்

தகைவருக்குக்

ைீ ழ்க்ைண்ட

நொட்ைளுக்குள் அனுப்ப மவண்டும்:பள்ளி படிப்பிற்கு மமற்பட்ட படிப்புைள்:
பட்ட மமற்படிப்பு, மருத்துவம் மற்றும் தபொறியியல் மபொன்ற ஏகனய
ததொழில் படிப்புைள்:

சூகை 31 ஆம் நொள்

தசப்டம்பர் 30 ஆம் நொள்.
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பதிமவடு எண் :
பக்ைம் :
ததொடர் எண் :
அலுவைைப் பயன்பொட்டிற்கு
மொணவர் தபயர்

:

பொடப்பிரிவு

:

சொதி மற்றும் உட்சொதி

:

தசொந்த மொவட்டம்

:

திங்ைள்

:

உண்டி, உகறயுள் ைட்டண வதம்
ீ
வழங்ைப்படும் படிப்புதவித் ததொகை
ரூ.

கப

உண்டி உகறயுடன் ைட்டணம்

ைொைம் . . . . . . . . . . . . . . முதல் . . . . . . . . . . . . . வகர
புத்தைச் தசைவு, சிறப்புக் ைட்டணம் மற்றும் பயிற்றுவிப்புக் ைட்டணம்
மதர்வுக் ைட்டணம்
தமொத்தம்
படிப்புதவித் ததொகை ஆகண தயொரிக்ைப்பட்டது.

ைல்வி நிறுவனத் தகைவரின் கையப்பம்
உதவியொளர்

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

