ஆ.தி.ப.ந. 74 & 75–1,000–2016–அ.கி.அ., புதுகக.

தமிழ்நாடு அரசு

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை

ADI-DRAVIDAR AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT
மத்திய / மாநில அரசு கல்வி உதவித் ததாறக திட்டம்-பள்ளி இறுதி ததர்வுக்கு தமற்பட்ட
படிப்பிற்குரிய உதவித் ததாறக தபறுவதற்கான விண்ணப்பம்.

FORM TO APPLY FOR THE GRANT OF GOVERNMENT OF INDIA / STATE GOVERNMENT
POST MATRIC SCHOLARSHIPS

மாணவரின் புறகப்பட
நகல் இறணக்கப்பட
தவண்டும்

மாணவர் பபயர் (பதளிவான எழுத்துக்களில்)
திரு / திருமதி / பெல்வி.

1. Full Name of the Student (in Block letters)
Thiru / Thirumathi / Selvi.
தாய் / தந்றத / பாதுகாவலர் தபயர்

2. Name of the Mother / Father / Guardian.
3.

ததாழில்

4.

நிரந்தர முகவரி

5.

அ.

/ Occupation

:

:
:

/ Permanent Address.

:

மாணவர் பயிலும் படிப்புப் பிரிவு

Course of Study of the Applicant

1.

தமல்நிறல வகுப்பு

2.

பட்டப்படிப்பு

3.

பட்ட தமற்படிப்பு

4.

ததாழிற்படிப்பு

5.

பட்டயப் படிப்பு

6.

சான்ைிதழ் படிப்பு

ஆ.தி.ப.ந. 73–1

/ Higher Secondary Class

/ Degree Course
/ P.G. Course

/ Professional Course
/ Diploma Course
/ Certificate Course

:
:
:
:
:
:
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5.

5.

ஆ. பயிலும் முறை

/ Category of Study

:

1. பகல் தநரம் / Day Time

:

2. மாறல தநரம் / Evening Time

:

3. பகுதி தநரம் / Part Time

:

4. அஞ்சல் வழி / Correspondence

:

இ. படிப்பு முறை கால அளவு

/ Duration of Course

பயிலும் நிறுவனத்தின் தபயரும் அதன் முழுறமயான

:
:

அஞ்சல் முகவரி

6. Name of the Institution where studying and its
complete Postal Address
கல்வி நிறலயத்தில் தசர்ந்த நாள்

7.

Date of joining the Institution

பத்தாம் வகுப்பு தபாதுத் ததர்வில் ததர்ச்சி தபற்ை ஆண்டு

8.

:

:

/ பதிவு எண்.

நாள்

மாதம்

ஆண்டு

Date

Month

Year

ஆண்டு

பதிவு எண்

Year

Registration No.

Year and Register No. of Passing of the 10th
Public Examination.
பட்டியல் இனத்தவர் / பழங்குடியினர் / கிைிஸ்தவ

:

இனத்திற்கு மாைிய பட்டியல் இனத்தவர் (வட்டாட்சியர்

1. பட்டியல் இனத்தவர்
Scheduled Caste.

வழங்கிய நிறலயான சாதிச் சான்ைிதழின் புறகப்பட
நகல் இறணக்கப்பட தவண்டும்).

பழங்குடியினர் இனத்றதச் தசர்ந்தவர் எனில் வருவாய்

2. கிைிஸ்தவ

தகாட்டாட்சியர் சான்ைிதழ் அல்லது க்கு முன்னர் தபற்ை
வட்டாட்சியர் சான்ைிதழின் புறகப்பட நகல்

Scheduled Caste
Converted to Christianity.

இறணக்கப்பட தவண்டும். உபசாதி தபயர் குைிப்பிடுதல்
கூடாது.

9. Scheduled Caste / Scheduled Tribes / Scheduled
Caste Converted or Christianity. A Xerox copy of
the Community Certificate issued by the
Tahsildar in respect of SC / SC Christian and
certificate issued by the R.D.O. or the certificate
issued by the Tahsildar before 11.11.1989 in
respect of S.T. should be attached Sub Caste
should not be mentioned.
விண்ணப்பதாரரின் தபற்தைார் (தாய் / தந்றத)

பாதுகாவலர் / கணவரின் பல்தவறு வறகயில் ஈட்டிய
தமாத்த ஆண்டு வருமானம் (விண்ணப்ப நாளுக்கு

முந்றதய ஆறு மாதங்களுக்குள் தபைப்பட்ட வட்டாட்சியர்
சான்ைிதழ் இறணக்கப்பட தவண்டும்)

10. Gross annual income of the parent / Guardian /
husband from all sources to be furnished (income
certificate issued by the Tahsildar and obtained
within Six months period to date of application
should be attached)

மதத்திற்கு மாைிய

பட்டியல் இனத்தவர்.

3. பழங்குடியினர்
Scheduled Tribe.

:
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பத்தாம் வகுப்புக்கும் பின்னர் பயின்ை படிப்புகளின்
விவரம்

/ இறட நிறுத்தம் இருப்பின் அதன் விவரம்.

11. Details of postmatric Courses after 10th standard in
which applicant studied / Details of break of study
should be furnished.

கல்வி உதவித் ததாறக

பயின்ை ஆண்டு படிப்பு
விவரம்

Details of study
undergone together
with year of study

:

தபைப்பட்டதா?

Whether obtained
Scholarship.

கல்வி நிறலயத்தின் தபயர்

Name of the Institution.

ஆம்

(1).

Yes / No
(3).

(2).

மாணவரின் வங்கி கணக்கு எண்.

1.

வங்கி தபயர்

/ Bank Name

:

2.

வங்கி கிறள

/ Bank Branch

:

3. MICR குைியீடு / MICR Code

:

4. IFSC குைியீடு / IFSC Code

:

மின்னணு தீர்றவ பற்று உரிறமக் கட்டறள படிவம்

ஆம்

அல்லது வங்கி கணக்கு புத்தத்தின் முதல் பக்க நகல்
இறணக்கப்பட்டுள்ளதா?

Whether ECS credit mandate form enclosed?
Or enclosed Bank Pass Book First Page Copy.
மின்னணு தீர்றவ

/ RTGS

/ ததசிய

:

மின்னணு நிதி பரிமாற்ைம்

13.

Core Banking

Solution வசதி அளிக்கப்பட்ட வங்கியா?
To Facilitate ECs / NEFT / RTGs Transactions
whether the Bank is CBS enabled?

மாணவரின் ததாறலதபசி / அறலதபசி எண்.

Student Phone / Cell Number

இடம்:

Station:
நாள்:

Date:

/ இல்றல

/ இல்றல

Yes / No.

தசமிப்புக் கணக்கில் தசர்க்க மாணவரின் தசமிப்பு

6.

Percentage of
previous year
attendance.
(4).

Yes / No.

ஆம்

முறையில் கல்வி உதவித் ததாறகறய

கணக்கு பராமரிக்கப்படும் வங்கி

ஆண்டுக்கு மட்டும்.

:

12. Student Bank Account Number.

5.

/ இல்றல

வருறக

விழுக்காடு தசன்ை

:

:

மாணவர் / மாணவியர் றகதயாப்பம்

Signature of Applicant.
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உறுதிதமாழி

DECLARATION
எனது குழந்றதகளின் விவரங்கள் மற்றும் அவர்கள் தபற்ை கல்வி உதவித் ததாறக விவரங்கள்

Details of my Children and the details of Scholarships received by them for
Post-matric studies.
ததாடர்
எண்

தபயர்

Serial
Number

Name

1.

2.

இறுதியாகப் படித்த மற்றும்

தபைப்பட்ட அல்லது

கல்லூரியின் தபயர்

ததாறகக்குரிய ஆண்டு.

விண்ணப்பித்துள்ள

படிப்புதவித்

Name of the Educational
Institution last studied and
now studying.
3.

Year for which
Scholarship
received or applied for
4.

Amount of
Scholarship
received.
5.

தற்தபாழுது படிக்கும்

தபைப்பட்ட
ததாறக.

குைிப்பு: - தபற்ை அறனத்துக் கல்வி உதவித் ததாறககறளப் பற்ைியும் குைிப்பிட தவண்டும்.

Details of all Scholarship received by your children should be furnished.
இவ்விண்ணப்பத்திலும்
சரியானறவ

எனவும்,

விண்ணப்பித்துள்ள
அவர்களுக்கு

திரு

தமற்கண்ட

அறவ
/

சரியானறவயல்ல

திருமதி

ஒப்பளிக்கப்பட்ட

உறுதிதமாழியிலும்

படிப்பு

/

தசல்வி
உதவித்

என்று

அளிக்கப்பட்டுள்ள
கண்டைியப்பட்டால்

விவரங்கள்
தற்தபாது

........................................................................................................
ததாறக

முழுவறதயும்

அரசு

விதிக்கும்

எந்த

வழியிலும் திருப்பியளிக்க இறசகிதைன் எனவும் மனமார உறுதி அளிக்கிதைன்.

I solemnly declare that the particulars furnished in the application as well as in this
declaration are correct and if they are found to be false later on. I agree to refund the entire amount
of scholarships paid to Thiru / Selvi / Thirumathi ............................................................................................
who has now applied for scholarship through whatever means the Government deem proper and fit.

இடம்:

Place:
நாள்:

Date:

தபற்தைார் / காப்பாளரின் றகதயாப்பம்.

Signature of Parent / Guardian
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கல்வி நிறலயத் தறலவரால் நிறைவு தசய்யப்பட தவண்டியது

TO BE FILLED BY THE HEAD OF THE INSTITUTION

1.

மாணவர் வகுப்பில் தசர்ந்த நாள்.

:

Date of which the applicant joined the class this
year
2.

இந்த ஆண்டில் ததரிவு முடியும் மாதம்.

:

Month in which the annual examination in the
current year will be over.
3.

மாணவர் விடுதியில் தங்கிப் பயில்பவரா?

:

Where the applicant is residing in the hostel?
அ.

விடுதியின் தபயர்

/ Name of the hostel.

ஆ. விடுதி கல்வி நிறலயத்துடன் இறணந்துள்ளதா?

:
:

Where the hostel is attached to the Institution?
இ. தனியார் விடுதியா? இலவச உணவு, உறைவிடம்

:

வழங்கப்படுகிைதா?

Whether the hostel is run by the Private
management and whether free boarding and
lodging is provided.
ஈ. அரசு விடுதியா ஆம் எனில் விவரங்கள் அளிக்கவும்.

:

Whether the student is staying in the Govt.
Hostel, if so indicate details there for.
(i). ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை.

:

Adi-Dravidar Welfare Department.
(ii). பிற்பட்தடார் நலத்துறை.

:

Backward Class Welfare Department.
(iii). மிகப்பிற்பட்தடார், சிறுபான்றமயினர் நலத்துறை.

:

Most Backward Class and Minorities Welfare
Department.
4.

மாணவர் விடுதியில் தசர்ந்த நாள்.

:

Date on which the student joined the hostel.
5.

விடுதி காப்பாளரின் றகதயாப்பம்.

:

Signature of the Warden.

6.

மாணவர் தபற்றுள்ள வருறக விழுக்காடு.

:

Percentage of Attendance obtained by the student.
7.

மாணவர் நடத்றத குைித்து சான்ைிதழ்.

:

Character of the student.
8.

மாணவருக்கு கல்வி உதவித் ததாறக வழங்க பரிந்துறர.

:

Recommendation of the Head of the Institution for
the grant of Scholarship.

கல்வி நிறலயத் தறலவர்.

Head of the Institution
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மத்திய அரசு பபாஸ்ட் பமட்ரிக் கல்வி உதவித் பதாகக பபரும் மாணவர்களுக்கு மட்டும்.
உடல் ஊனமுற்ற இந்து ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்காக கூடுதல் ெலுகக.

1.

விண்ணப்பதாரர் உடல் ஊனமுற்றவரா?

ஆம் / இல்கை

ஆம் எனில் பின்வருவனவற்றில் பபாருத்தமானகத டிக்

( ) தசய்யவும்

பார்றவக் குறைவு /

( )

Low vision

2. காத்து தகட்பதில் குறையுள்ளவர் / Deaf

( )

3. ததாழு தநாயில் இருந்து மீ ண்டவர்கள் / recovered from leprosy.

( )

4. மனதநாயால் பாதிப்பறடந்தவர்கள் / Psychologically affected.

( )

5. றக, கால்கள் வளர்ச்சியின்ைி வழித்துறணயாளர்களின்
உதவியுடன் கல்லூரிக்கு தசல்பவர் / Orthopedically handicapped
going to college with the help of a guide.

( )

6. றக, கால்கள் வளர்ச்சிக் குறைவால் ஊனமுற்று

( )

கல்லூரியுடன்இண்றடந்த விடுதியில் தங்கியிருப்பவர்கள்

/
Orthopedically disabled studying in institution run for physically
challenged person as hosteller attached to the Institution.
7. மூறள வளர்ச்சி குன்ைியவர்களுக்கான சிைப்பு பயிற்சி
தபறுபவர்கள் / Special coaching for mentally retarded person.

( )

தமதல வரிறச எண் (5)ல் குைிப்ப்ட்டுள்ள வலித்துறனயாளர்கள்
உதவியுடன் கல்லூரிக்கு தசல்பவர்களாக இருந்தால்.

1.

வழித்துறணயாளரின் தபயர்

2.

முகவரி

/ Guide Name:

/ Address :

வழித்ததுறணயாளரின் றகதயாப்பம்

தமற்காணும் தபாருள்களில் தபாருத்தமானவற்றுக்கு உதவி மருத்துவ அலுவலர்

/ Guide Signature

(Civil Assistant Surgeon)

நிறலக்கு குறையாத அரசு மருத்துவ அலுவலரிடம் சான்ைிதழ் தபற்று இறணக்க தவண்டும்.
தமதல வரிறச எண் (5) மற்றும் (6)ல் தசய்த்ருந்தால் விண்ணப்பதாரரின் தற்தபாறதய முழு உருவ
நிழற்படத்திறன குைியீட்டுத் தாளில் இறணக்க தவண்டும்.
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சரிபார்ப்பு பட்டியல் /

புறகப்படம்

சாதிசான்று

Check List

/ Photocopy

/ Community Certificate

வருமானச்சான்று

/ Income Certificate

வருறகச் சான்று

/ Attendance Certificate

இறடநிறுத்தம் இருப்பின் இறடநிறுத்த சான்ைிதழ்

மதிப்தபண் சான்றுகள்

/ Break Certificate

/ Mark Certificate

வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகல்

/ மின்னணு தீர்றவ பற்று உரிமக் கட்டறள
படிவம் / Whether ECS credit mandate form enclosed? Or enclosed Bank Pass Book
First Page Copy.

ஆ.தி.ப.ந. 74 & 75–1,000–2016–அ.கி.அ., புதுகக.

தமிழக அரசு

GOVERNMENT OF INDIA
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை

ADI-DRAVIDAR AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT
கல்வி உதவித் ததாறக
புதியது / புதுப்பித்தல்
குைியீட்டுத்தாள்

1.

கல்வி நிறலயத்தின் தபயர், முகவரி

Institution Name and address
2. (1)

பட்டியல் இனத்தவர்.

Scheduled Caste
(2)

கிைித்தவ மதத்திற்கு மரியா பட்டியல் இனத்தவர்

Converted Scheduled Caste Converted Xian
(3)

பழங்குடியினர்

(சம்பந்தப்பட்ட

குையீட்டு

எண்றணக் குைிப்பிட தவண்டும்.)

Scheduled tribes (mentioned the correct serial
numbers)
3.

ஆண்

(ஆ) /
Boys / Girls

4. (அ)

தபண்

(தப)

மாணவி

/ மாணவர்
Students Name

தபயர்

(ஆ)

பத்தாம் வகுப்பில் ததர்ச்சிதபற்ை ஆண்டு.

(இ)

பதிவு எண்

Year and Register no. of passing of the 10th
Public Examination.
Registration Number.

5.

தாய் (அ)

/ தந்றத / பாதுகாவலர் தபயர்
Name of the Mother / Father / Guardian
(a)

குடும்ப ஆண்டு வருமானம்.

Family yearly Income.
6.

நிரந்தர முகவரி

Permanent Address.

7.

தசன்ை ஆண்டு படித்த வகுப்பு, உதவித் ததாறக தபற்ை
படிப்புப் பிரிவின் விவரம் -

Class studied in previous year particulars of the
course for which scholarship received.
(1) தமல்நிறலப்படிப்பு /
Higher Secondary Class.

ஆ.தி.ப.ந. 73–1
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(2)

பட்டப்படிப்பு

(3)

பட்ட தமற்படிப்பு

(4)

ததாழில் படிப்பு

(5)

ததாழில் நுட்பப்படிப்பு

(6)

சான்ைிதழ் படிப்பு

(ஆ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(இ)

தசன்ை ஆண்டு பயின்ை படிப்பு

1ஆம்
2ஆம்
3ஆம்
4ஆம்
5ஆம்

/ Degree Course.
/ Post graduate course

/ Polytechnic Course.
/ Technology

/ Certificate Course

/ 1st Year
nd
ஆண்டு / 2 Year
rd
ஆண்டு / 3 Year
th
ஆண்டு / 4 Year
th
ஆண்டு / 5 Year
ஆண்டு

தசன்ை அண்டு படிக்கும் படிப்பு மற்றும் ஆண்டு.

Date on which the applicant joined the hostel last year
8. இந்த ஆண்டு படிக்கும் படிப்பு மற்றும் ஆண்டு.
Course studying at present and the year of study.

(அ)

பாடப்பிரிவு (முக்கிய பறடப்பிரிவு குைிப்பிடுக)

(ஆ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

பயிலும் ஆண்டு

1ஆம்
2ஆம்
3ஆம்
4ஆம்
5ஆம்

/ Subject.

/ 1st Year
nd
ஆண்டு / 2 Year
rd
ஆண்டு / 3 Year
th
ஆண்டு / 4 Year
th
ஆண்டு / 5 Year
ஆண்டு

9. இந்த ஆண்டு கல்லூரி துவங்கிய நாள்.
College re-opening date for the year
மாதம்

/ Month

ஆண்டு

/ Year

10. விடுதியில் தசர்ந்த நாள் / Joined the Hostel
மாதம்

/ Month

11. விடுதி வறகப்பாடு / Classification of Hostel
(1) அங்கீ கரிக்கப்பட்ட தனியார் விடுதி (இலவச உணவு மற்றும்
உறையுள்).Approved or recognized private hostel
(free food and accommodation)

(2)

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட தனியார் விடுதி (உணவு மற்றும்
உறரயுள்ளுக்காக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிைது

)
Recognized private hostel (fees collected for food &
accommodation).

(3)

ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை விடுதி

Adi-Dravidar Welfare Department Hostel.

(4)

பிற்பட்தடார் நலத்துறை விடுதி

Backward Department Hostel.
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(5)

மிகவும் பிற்பட்தடார் மற்றும் சிறுபான்றமயினர் நலத்துறை

(MBC and minority Welfare Department Hostel).

(6)

கல்வி நிறுவனத்துடன் இறணந்த விடுதி (தபாருத்தமான எண்கறள
குைிப்பிடவும் ) உடல் ஊனமுற்ை இந்து ஆதிதிராவிடர்

/

பழங்குடியினர் மணவ / மாணவியர்களுக்கான கூடுதல் சலுறக.

(Note appropriate number). Additional connection for
physically disabled HAD / Tribal Boys / Girls.
12. ததர்வு முடியும் மாதம் / Exam closure Month
ஆண்டு

/ Year

13. கடந்த ஆண்டு கல்வி உதவித் ததாறக எந்த மாதம் வறர
வழங்கப்பட்டது. Till which month last year Scholarship was
sanctioned.
14. உதவித் ததாறக இந்த ஆண்டில் எந்த மாதத்திலிருந்து
வழங்கப்பட தவண்டும் / From which month this year
Scholarship has to be sanctioned.
15. மாணவர் ததறவயான வருறக விழுக்காடு தபற்றுள்ளாரா?
Does the student attained needed attendance percentage.
16. விண்ணப்பதாரர் உடல் ஊனமுற்ைவரா?
Whether the applicant of physically disabled.
ஆம் எனில் தபாருத்தமானவற்றை டிக் (  ) தசய்யவும்.
if yes tick (  ) the suitable

(அ)

பார்றவக் குறைவு

(ஆ)

தகட்கும் திைன் குறைந்தவர்

(இ)

ததாழுதநாயில் இருந்து மீ ண்டவர்

(ஈ)

மனதநாயால் பாதிப்பறடந்தவர்

(உ)

றக, கால்கள் வளர்ச்சிகுன்ைி வழித்துறணயாளர் உதவியுடன்

/ low vision
/ Deaf
/ recovered from leprosy

/ Psychologically affected

கல்லூரிக்குச் தசல்பவர்

/ Orthopedically handicapped going to
college with the help of a guide.

(ஊ)

றக,

கால்கள்

கல்லூரியுடன்

வளர்ச்சிக்

இறணந்த

குறைவால்

விடுதியில்

தங்கி

ஊனமுற்ை
பயில்பவர்

/
Orthopedically disabled studying in Institution run for
physically challenged person as hosteller attached to the
Institution.

(எ)

மூறள

வளர்ச்சி

தபறுபவர்

குன்ைியவர்களுக்கான

சிைப்புப்

பயிற்சி

/ Special coaching for mentally retarded person.

ஆம்

இல்றல

ஆம்

இல்றல
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17. மாணவரின் வங்கி கணக்கு எண்:
Student Bank Account Number.
1. வங்கி தபயர் / Bank Name:
2. வங்கி கிறள / Bank Branch
3. MICR குைியீடு / MICR Code
4. IFSC குைியீடு / IFSC Code
வங்கி கணக்கு புத்தத்தின் முதல் பக்க நகல் அல்லது

ஆம் / இல்றல

மின்னணு தீர்றவ பற்று உரிறமக் கட்டறள படிவம்

Yes / No.

5. இறணக்கப்பட்டுள்ளது?
Whether ECS credit mandate form enclosed? Or enclosed
Bank Pass Book First Page Copy.
மின்னணு தீர்றவ

RTGS

/ ததசிய

மின்னணு நிதி பரிமாற்ைம்

ஆம் / இல்றல

/

முறையில் கல்வி உதவித் ததாறகறய தசமிப்புக்

Yes / No.

கணக்கில் தசர்க்க மாணவரின் தசமிப்பு கணக்கு

6. பராமரிக்கப்படும் வங்கி Core Banking Solution வசதி
அளிக்கப்பட்ட வங்கியா?

To Facilitate ECs / NEFT / RTGs Transactions whether the
Bank is CBS enabled?
மாணவரின் ததாறலதபசி / அறலதபசி எண்.

7.

Student Phone / Cell Number
மாணவர் ................................................................................................................ பாதிப்பினால் உடல் ஊனமுற்ைவர்

என்றும்

மாணவர்

கல்லூரியுடன்

இறணந்த

உதவியுடன் கல்லூரிக்கு வந்து தசல்கிைார்
தபறுபவர் என்றும் சான்ைளிக்கிதைன்.

விடுதியில்

தங்கி

பயில்கிைார்

/

வழித்துறணயாளர்

/ மூறள வளர்ச்சி குறைந்தவர்களுக்கான சிைப்புப் பயிற்சி

உரிய சான்றுகள் இறணக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்டது.

Certified that the students ................................................................................................................ defect is
physically challenged and is studying in the Institution as hosteller attached to the Institution
coming to Institution with the help of a give / receiving special training for mentally retarded
person. Due certificate are enclosed and verified.
18. கல்வி

நிறலயத்

விதிமுறைகளுக்கு

தறலவர்
உட்பட்டு

உறடயவர் எனவும் மாணவர்

பரிந்துறர:
மாணவர்

மத்திய

/

மாநில

அரசு

உதவித்

ததாறக

வழங்கும்

/ மாணவியர் புதுப்பித்தல் உதவித் ததாறக தபை தகுதி

/ மாணவியருக்கு உதவித் ததாறக புதுப்பித்து வழங்கலாம் எனவும்

பரிந்துறர தசய்கிதைன்.

Recommendation of Head of Institution:- Certified that the student is eligible for renewal
scholarship amount subject to Central / State Government rules and the students in
recommended for sanction of renewal scholarship.

கல்வி நிறலயத் தறலவரின் றகதயாப்பம்
அலுவலக முத்திறர.

Principal Signature with Seal

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

