SARANATHAN COLLEGE OF ENGINEERING
VENKATESWARA NAGAR, PANJAPPUR, TIRUCHIRAPPALLI - 620012
Application for Admission - AICTE PMKVY-TI SCHEME
ிபதான் நந்திாி கவுஸல் யிகாஸ் தனாஜ்ா யிண்ணப் டியம்
Sponsored by Government of India & AICTE, New Delhi
Course (படிப்பு)

Eligibility (தகுதி)

1. Lathe Operator
2. Oxy. Fuel Gas Cutter
3. Solar PV Panel Installer - Electrical

8th Std.,
8th Std.,
8th Std., (or) ITI (Electrical)

PHOTO

Note: Select any one Course (ஏதாயது ஒரு ாைத்டத ததர்ந்பதடுக்கவும்)
Name with Initial (As it appear in Certificate)
நாணயாின் பனர் (சான்ிதமில் உள்டி)
Date of Birth / ிந்த தததி
Sex / ாலிம்

Male / ஆண்

Caste / சாதி

SC

ST

Female / பண்
OBC

OTHERS

Religion / நதம்

Nationality / Mother Tongue
குடியுாிடந / தாய் பநாமி
Aadhaar Card No. / ஆதார் எண்.
Mobile No. / டகப்தசி எண்

E. Mail / நின்ஞ்சல்

Father's / Guardian's Name
(தந்டத / ாதுகாயர் பனர்):
Occupation & Annual Income
(பதாமில் நற்றும் ஆண்டு யருநாம்)
Father's / Guardian's Phone or Mobile No.
(தந்டத / ாதுகாயர் பதாடதசி அல்து
டகப்தசி எண்):

HOME /
வீடு

Office /
அலுயகம்

Address for Communication /
பதாைர்பு பகாள் தயண்டின பகயாி

Permanent Address /
ிபந்தப பகயாி

Door No. & Street Name

Door No. & Street Name

(கதயிக்கம் நற்றும் பதருயின் பனர்)

(கதயிக்கம் நற்றும் பதருயின் பனர்)

Address / பகயாி

Address / பகயாி

Village/Town/ City
(கிபாநம் / கபம்)

Village/Town/
City (கிபாநம் /

Pincode /அஞ்சல் குியீடு

Pincode /அஞ்சல் குியீடு

District & State
(நாயட்ைம் & நாிம் )

District & State
(நாயட்ைம் & நாிம் )

Country / ாடு

Country / ாடு
EDUCATIONAL QUALIFICATION (கல்யித்தகுதி )

School Std / ITI / Diploma/Degree (ள்ி
டிப்பு/பதாமிற்கல்யி/பதாமில் நுட்க்கல்யி /
ட்ைப்டிப்பு

Name of the School /
Board / College (ள்ி /
யாாினம் / கல்லூாி பனர்)

Year of
Passing
(ததர்ச்சி
பற்
யருைம்)

Percentage of
Marks
(நதிப்பண்
சதயிகிதம்)

Pass or Fail
ததர்ச்சினின் ிட)
Yes / No (ஆம் /
இல்ட)

I hereby declare that the entries made in the application form are correct to the best of my knowledge.
ான் இந்த யிண்ணப் டியத்தில் பூர்த்தி பசய்னப்ட்ை அடத்து யிபங்கலம் உண்டநனாடய எ பதாியித்துக்
பகாள்கின்தன்.
Signature of Parent / Guardian (பற்தார் /
ாதுகாயர் டகபனாப்ம்)

Signature of the Applicant
(நாணயாின் டகபனாப்ம்)

குிப்பு: யரும்தாது தயாநல் TC (நாற்று சான்ிதழ்), Mark Sheet (நதிப்பண் சான்ிதழ்),
Aadhaar Card Xerox (ஆதார் அட்டை கல்) பகாண்டு யபவும்

Date / தததி:

