
 
 
 

 
The candidates must be ready with the following details for Registration. 

விண்ணப்பம் பதி� ெசய்ய கீழ்க்கண்ட விவரங்கைளத் தயாராக ைவத்�க் ெகாள்ள�ம். 

1. Name of the Candidate (விண்ணப்பதாராின் ெபயர்)  

2. E-mail ID (மின்னஞ்சல் �கவாி)  

3. Mobile phone number (அைலேபசி எண்) 

4. Community/Caste details (வ�ப்�/சாதி தகவல்கள்) ST/SCA/SC/MBC & DNC/BCM/BC/Others  

5. Special Reservation Requested (சிறப்� இடஒ�க்கீ�கள் ேவண்�தல்)  

Sons/daughters of Ex-servicemen (�ன்னாள் இரா�வ �ரர் மகன்/ மகள்)  

Differently abled persons (மாற்�த் திறனாளிகள்)  

Eminent sports persons (விைளயாட்� �ரர்கள்)  

National Cadet Corps (ேதசிய மாணவர் பைட) 

Children / Widow of Personnel of Security forces (பா�காப்�த்�ைற பணியாளர்களின்  

மைனவி/�ழந்ைதகள் ) 

6. Details of Registration fee to be paid through Internet  

(பதி�க் கட்டணம் இைணயதளம் �லமாக ெச�த்�வதற்கான விவரம்)  

 Credit card / Debit card / Net banking details 

(கடன் அட்ைட/பற்� அட்ைட/இைணயத்தின் வழி கட்டணம் ெச�த்�ம் விவரங்கள்)  

7. Aadhar number-optional (ஆதார் எண் - வி�ப்பம் இ�ப்பின்)  

8. UG - Register Number (இளநிைல பட்டப் ப�ப்பின் பதி� எண்)  

9. UG Mark sheet (இளநிைல பட்டப் ப�ப்பின் மதிப்ெபண் பட்�யல்) 

10. List of Colleges and courses willing to apply (விண்ணப்பிக்க வி�ம்�ம் கல்�ாிகள் மற்�ம் 

பாடப்பிாி�களின் பட்�யல்) 

11. Use the Data sheet for Application Registration. (விண்ணப்பம் பதி� ெசய்ய தர�த் தாைள 

பயன்ப�த்த�ம்) 

Required Documents / ேதைவயான ஆவணங்கள் 
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