ாபதிதாசன் ல்கலக்கமகம், திருச்சிபாப்ள்ளி – 620 024
விடுதி சசர்க்லகக்கா விண்ணப்ம் – இலணன யழினாக சநர்ப்பித்தல்

விண்ணப்பிக்கும் யழிமுலகள்
I.

விண்ணப்தாபர் / னார் திவு சசய்னத் சதலயனா தகயல்கள்

விண்ணப்தாபர்

New Registration / Signup ன்கி

இலணப்லப் னன்டுத்தி அதில்

சகட்கப்ட்டுள் தகயல்கலப் திவு சசய்ன சயண்டும். அலயகள் பின்யருநாறு :

யின்று யரும் கல்வித்திட்டம் (PG

1

அல்லது PhD – MPhil)

திவு ண் / (திவு ண் யமங்கப்டவில்ல ன்ால் சசர்க்லகயின் சாது நீங்கள்

2

பூர்த்தி சசய்த விண்ணப்த்தின் ண்)

3

விண்ணப்தாபரின் சனர்(உதாபணம் : KUMAR S)

4

பிந்த சததி (உதாபணம் : 01/01/2000)

5

அலசசி ண் (10 இக்கம்)

6

னன்ாட்டில் உள்

7

கடவுச் சசால் / கடவுச்சசால்ல உறுதி சசய்

மின்ஞ்சல் முகயரி ( இந்த முகயரிசன இந்தத் தத்தில் login

சசய்யதற்கா னார் சனர்)

II.

விண்ணப்தாபர் / னார் விடுதிக்கா இலணனதத்தில் உள்
நுலமதல்


திலய நிலவு சசய்த பிகு

, விண்ணப்தாபர்கள்

Log in / Sign In

ன்கி

இலணப்லப் னன்டுத்தி உள்நுலமன சயண்டும்.



திவு சசய்த சாது நீங்கள் உள்ளிட்ட னார் சனலபயும் கடவுச்சசால்லயும்
னன்டுத்தி நீங்கள் சார்டல் தத்தில் நுலமனாம்.



அதன் பின்ர்

‘apply/renew’ ன்கி இலணப்ல கிளிக் சசய்து

‘விடுதிச்

சசர்க்லகக்கா விண்ணப்த்லத’ நீங்கள் நிபப் சயண்டும்.


சதனும் தகயல்கல நீங்கள் நாற் விரும்பிால், உங்கள்
ன்னுமிடத்தில் உள்

‘Basic Profile’

update ன்லத னன்டுத்தி நாற்ாம். ஆால்

சசர்க்லக விண்ணப்த்லத நிலவு சசய்த பின்ர் நாற் முடினாது.

III.

விடுதிச் சசர்க்லகக்கா விண்ணப்த்லத நிபப்புதல்

சசர்க்லக விண்ணப்த்தில் பின்யரும் தகயல்கல நிபப் சயண்டும். விண்ணப்லத
நிலவு சசய்த பின் தகயல்கல நாற் நீங்கள் விடுதி அலுயகத்லத சதாடர்பு சகாள்
சயண்டும். ஆகசய தகயல்கல சரிார்த்து உறுதி சசய்து பின்ர் விண்ணப்த்லத
சரினா முலயில் நிபப்வும்.

1. Application Category
-

Fresh / Renewal

(புதின விண்ணப்ம் / புதுப்பித்தல்)

2. Personal Information
ாஸ்சார்ட் அவு டிஜிட்டல் புலகப்டம்,

JPG யடிவில் குறிப்ட்ட யடிவில் (Width X

Height = 150 x 200 pixels), 100 Kb - க்கு மிகாநல்

3. Academic Information
-

Programme, Subject, Department, Duration, Present Year of Study
(யிலும் ாடம், துல, கா அவு, தற்சாது யிலும் ஆண்டு)

4. Parent Guardian Information
-

Name, Contact Details, Annual Income, Occupation
சற்சார் அல்து ாதுகாப்ார் குறித்த தகயல்கள்

5. Address and General Information
-

ாடு, ஊர், முகயரி, பிரிவு சான் தகயல்கள்

6. Scholarship / Fellowship Information
-

கல்வி உதவித் சதாலக ற்றின தகயல்கள்

7. Hosteler Information
-

இதற்கு முன்ர் ல்கலக்கமக விடுதி நாணயபாக இருப்பின், அது ற்றின

தகயல்கள்

8. Address Proof and Disability Information
-

இருப்பிடச் சான்று PDF யடிவில் 10 Mb க்கு மிகாநல்

(AADHAR, Driving License, Passport, Ration Card, Voter ID)
9. Declaration and Candidate’s Account Details
-

நாணாக்கரின் யங்கிக் கணக்கு ண், யங்கியின் சனர் ஆகின தகயல்கள்

சநச தபப்ட்டுள் தகயல்கல நிபப்பி, விண்ணப் டியத்லத பூர்த்தி
சசய்திட சயண்டும். அதன்பின் அலத பிரிண்ட் (Print) சசய்து விடுதியில்
சநர்ப்பிக்க சயண்டும்.

