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Required Documents /NjitahdMtzq;fs; 
 

Kindly keep scanned copies for the following  
பதிேவ ற  ெச ய பட ேவ ய கீ க ட சா றித கைள jpg format -  Scan ெச  

தயாராக நிைலய  ைவ தி க  
 

1. A recent passport size photograph (200 Kb)* 
வ ண ப தார  அ ைமய  எ க ப ட பா ேபா  அள  ைக பட  (200 Kb)* 

2. SSLC mark statement (500 kb)* 
ப தா  வ  மதி ெப  சா றித (500 kb)* 

3. +1 (HSC first year) Mark statement (except CBSE & ICSE applicants) (500 kb) 
ேம நிைல தலாமா  (+1) மதி ெப  சா றித (CBSE & ICSE தவ ர) (500 kb) 

4. +2 (HSC second year) Mark statement (500 kb)* 
ேம நிைல இர டாமா  (+2) மதி ெப  சா றித  (500 kb)* 

5. Transfer Certificate (500 kb)    மா சா றித  (500 kb) 

6. Community Certificate (500 kb)*    சாதி சா றித (500 kb)* 

7. Conduct Certificate (500 kb)   நட ைத சா றித  (500 kb) 

8. Aadhaar Certificate (500 kb)*  ஆதா  அ ைட (500 kb)* 

9. Blood Group Certificate (500 kb)*   இர த ப  (500 kb)* 

10. Annual Income Certificate (500 kb)  வ டா திர வ மான  சா றித  (500 kb) 

 

FOR SPECIAL QUOTA:   சிற  ஒ கீ  ப  
 

14. CSI Church Certificate (only for CSI applicants) (500 kb)*  
CSI உ பன  சா றித  (CSI வ ண பதார க  ம  (500 kb)* 

15. Certificate for Special quota Ex-Servicemen Dependency Certificate/ Sports National, 
State and District/ Differently Abled/ NCC / Andaman and Nicobar Origin (500 kb)* 

னா  பைடவர க  சா  சா றித / வைளயா  ேதசிய, மாநில ம  மாவ ட / 
மா திறனாள / NCC/ தமி  வழி அ தமா , நி ேகாபா  தவன  சா றித க  (500 kb)* 

16. கீ க ட அர  உதவ ெப  Science பாட ப வ  ேசர, ஏேத  ஒ  

வ ண ப  ேபா மான  

B.Sc Mathematics,            B.Sc Physics 
B.Sc Chemistry,       B.Sc Botany 
B.Sc Zoology,                   B.Sc Computer Science ( A ) 
 

[ * Mandatory  * க டாயமா  ] 
 


