ாபதிதாசன் ல்கலக்கமகம், திருச்சிபாப்ள்ி - 620 024
Bharathidasan University, Tiruchirappalli – 620 024
யிண்ணப்ப் டியம்

/ Application Form

ஐந்தாண்டு, ஆாண்டு ருங்கிலணந்த M.A. & M.Sc. நற்ரம் M.Tech. கல்யித் திட்டங்கள்

FIVE-YEAR, SIX-YEAR INTEGRATED M.A. & M.Sc. and M.Tech. PROGRAMMES

யிண்ணப்ப்டிய எண்
Application Form No.

Online Payment / DD Particulars
SBI Collect Ref. No. :
Or DD Number
:
Place of Bank
:
Date
:
Amount
: Rs. 355/(Rs. 175/- for SC/ST Applicant)

யியபங்கள் அலத்தும் தநிழ் அல்து ஆங்கித்தில் (பாின எழுத்துக்கில்) ிபப்ப்ட வயண்டும்
Fill up all particulars in Tamil or English (BLOCK LETTERS)

பாருத்தநா கட்டத்தில் (√) குி இடவும் / Put (√) Mark in Appropriate Box
யிண்ணப்ிக்க யிரும்பும் கல்யித்திட்டபம் ாடபம்
Programme & Subject Applied for
னிற்ர பநாமி / Medium of Instruction : தநிழ் / Tamil

யிண்ணப்தாபர்
லகபனாப்நிட்ட
ாஸ்வார்ட் அவு
ிமற்டத்லத இங்வக
ட்டவும்

ஆங்கிம் / English

வநிலக் கல்யி வதினயர்

படிவுகளுக்காகக் காத்திருப்யர்

Higher Secondary Passed

Awaiting Results

I. தன் யியபம் / Personal Data
1. யிண்ணப்தாபாின் பனர் (நாற்ரச் சான்ிதழ் / த்தாம் யகுப்பு நதிப்பண் ட்டினலில் உள்டி)

Affix passport size
photograph duly
signed by the
applicant

Name of the Applicant (as in the Transfer Certificate & SSLC Mark Statement)
2. பற்வார் / ாதுகாப்ார் பனர் (நாற்ரச் சான்ிதழ் / த்தாம் யகுப்பு நதிப்பண் ட்டினலில் உள்டி)

Name of the Parent / Guardian (as in the Transfer Certificate / SSLC Mark Statement)
3. ிந்த வததி
Date of Birth

DD

4. ாலிம்
Gender

MM YY

5. இயலக (சான்ிதழ் இலணக்கப்டவயண்டும்)
Communal Category (Certificate to be attached)
OC

BC

BC
Muslim

MBC

SC

SC
Arunthathiar

ஆண்
Male

பண்
Female

திருங்லக
Transgender

6. நதம்
Religion
ST

7. ீங்கள் கீழ்க்கண்ட ஏவதனும் ரு யலகனிலச் வசர்ந்தயபா?
ஆம்
இல்ல
Do you belong to any one of the following categories?
Yes
No.
ஒய்வு பற் லடவீபர் / ஒய்வு பற் லடவீபாின் நகன் (ள்) / நாற்ரத் தினுலடவனார் (சான்ிதழ்
இலணக்கப்டவயண்டும்) Ex-Serviceman / son or daughter of Ex-Serviceman / Otherwise abled (Certificate to be attached)
8. பசாந்த நாிம் / ாடு

State / Country Belonging to

தநிழ்ாட்டயர் / Tamil Nadu

ி நாித்தயர் / Other State

அனல் ாட்டயர் / Foreigner

9. பதாடர்புக்கா பகயாி (பதாலவசி எண் நற்ரம் நின்ஞ்சல் பகயாியுடன்)
Address for Communication (With Telephone Number & E-Mail Address)

10.

(Aadhar No.)

II. கல்யி யியபபம் வதர்ச்சி ிலயும் (Details of Academic Record & Performance)

யாாினம் / ல்கலக்கமகத்தின் பனர்
வதர்ச்சி பற்
ாடம் Subject
கல்யித்தகுதி
Examination Passed

வநில
Higher Secondary
புகுபகம்
P.U.C.
ட்ட பன்
Pre-degree

Name of the Board / University
வதர்ச்சி பற்
பற்
ஆண்டும்
நதிப்பண் /
நாதபம்
தபில
Month & Year of
Marks / Grade
passing
obtained
1. பநாமி / Language
2. ஆங்கிம் / English
3.
4.
5.
6.
7.

உச்ச
நதிப்பண்
Maximum
Marks

பற்
நதிப்பண்கின்
யிழுக்காடு
Percentage of
Marks

பநாத்த நதிப்பண்கள் / Total :
ட்டுபநாத்த யிழுக்காடு / Aggregate Percentage

இடம் & ாள்:
யிண்ணப்தாபாின் லகபனாப்ம்
Signature of the Applicant

Place & Date:

இலணப்புகின் ட்டினல் / List of enclosures
பாருத்தநா கட்டத்தில் (√) குி இடவும் / Put (√) mark in appropriate box
Sl. No.
1

Item
ரூ 355 /- க்கா வகட்பு யலபவயால அல்து இலணனம் யமினாக ணம்
பசலுத்தினதற்கா பசீதின் கல் (தாழ்த்தப்ட்ட நற்ரம் மங்குடி இ
யிண்ணப்தாபர்களுக்கு ரூ 175 /- நட்டும்)
Demand Draft or Online Payment Receipt for Rs. 355/‐ (Rs. 175/‐ only for applicants from
SC/ST category)

த்தாம் யகுப்பு நதிப்பண் ட்டினலின் சான்ிக்கப்ட்ட கல்
2

Attested copy of SSLC Mark Statement

வநிலக் கல்யிக்கா நதிப்பண் ட்டினலின் சான்ிக்கப்ட்ட கல்
3

Attested copy of the Higher Secondary Mark Statement

நாற்ரச் சான்ிதமின் சான்ிக்கப்ட்ட கல்
4

Attested copy of Transfer Certificate

சாதிச் சான்ிதமின் சான்ிக்கப்ட்ட கல்
5

Attested copy of Community Certificate

6

பன்ாள் லடவீபர் / பன்ாள் லடவீபாின் நகன்(ள்) - சான்ிதமின்
சான்ிக்கப்ட்ட கல்
Attested copy of Ex‐Serviceman / Son or daughter of Ex‐Serviceman Certificate

நாற்ரத் தினுலடவனாருக்கா சான்ிதமின் சான்ிக்கப்ட்ட கல்
7

Attested copy of Certificate for otherwise-abled

Yes

No

ாபதிதாசன் ல்கலக்கமகம், திருச்சிபாப்ள்ி - 620 024

யிண்ணப்ப்டிய எண்

Application Form No.

Bharathidasan University, Tiruchirappalli – 620 024
யிண்ணப்தாபாின் அலடனாப் டியம் / Applicant Identity Form*
ஐந்தாண்டு, ஆாண்டு ருங்கிலணந்த M.A. & M.Sc. நற்ரம் M.Tech. கல்யித் திட்டங்கள்

FIVE-YEAR, SIX-YEAR INTEGRATED M.A. & M.Sc. and M.Tech. PROGRAMMES

* இப்டியத்லத யிண்ணப்ப் டியத்துடன் அனுப் வயண்டாம்
Do not send this along with the application form
யியபங்கள் அலத்தும் தநிழ் அல்து ஆங்கித்தில் (பாின எழுத்துக்கில்) ிபப்ப்ட வயண்டும்
Fill up all particulars in Tamil or English (BLOCK LETTERS)

யிண்ணப்ிக்க யிரும்பும் கல்யித்திட்டபம் ாடபம்
Programme & Subject Applied for

1. யிண்ணப்தாபாின் பனர் (நாற்ரச் சான்ிதழ் / த்தாம் யகுப்பு நதிப்பண் ட்டினலில் உள்டி)

Name of the Applicant (as in the Transfer Certificate & SSLC Mark Statement)
2. பற்வார் / ாதுகாப்ார் பனர் (நாற்ரச் சான்ிதழ் / த்தாம் யகுப்பு நதிப்பண் ட்டினலில்
உள்டி) Name of the Parent / Guardian (as in the Transfer Certificate / SSLC Mark Statement)

யிண்ணப்தாபர்
லகபனாப்நிட்ட
ாஸ்வார்ட் அவு
ிமற்டத்லத இங்வக
ட்டவும்

Affix passport size
photograph duly
signed by the
applicant

3. பதாடர்புக்கா பகயாி (பதாலவசி எண் நற்ரம் நின்ஞ்சல் பகயாியுடன்)
Address for Communication (With Telephone Number & E-Mail Address)

குிப்பு
Note

பூர்த்தி பசய்னப்ட்ட இந்தப் டியத்லத நுலமவுத் வதர்வு / வர்பகத் வதர்வு / வசர்க்லகனின் வாது கண்டிப்ாகக்
பகாண்டு யப வயண்டும்
This duly filled‐in form should be produced compulsorily at the time of entrance test / interview/ admission

இடம்:
Station

ாள் :
Date

யிண்ணப்தாபாின் லகபனாப்ம்
Signature of the Applicant

