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பதி� ெசய்�ம் �ைற 
தமிழ்நா� அர� கைல மற்�ம் அறிவியல் கல்�ாிகளின் மாணவர் ேசர்க்ைக - 2022 

(TNGASA- 2022) என்ப�  இைணயவழி விண்ணப்பப் பதி�  மற்�ம்  சான்றிதழ்கைளப் 

பதிேவற்றம் ெசய்வதாக  அைம�ம். விண்ணப்பத்திற்கானத் தகவல்கைளப் பதி� ெசய்தல், 

வி�ப்பமான கல்�ாிகள் மற்�ம் பாடப்பிாிைவப் பதி� ெசய்தல், பதி� ெசய்வதற்கானப் 

பணத்ைதச் ெச�த்�தல், விண்ணப்பத்ைதப் பதிவிறக்கம் ெசய்தல் மற்�ம் 

சான்றிதழ்கைளப் பதிேவற்றம் ெசய்தல் ஆகிய அைனத்�ம் இைணயவழியாகேவ 
நடத்தப்ப�ம்.  

கலந்தாய்வின்  நைட�ைறகள் கீேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ள பின்வ�ம் ப�கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�: 

1. விண்ணப்பத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்ய தாங்கள் �ட்���ந்ேதா அல்ல� ேவ� 
எங்கி�ந்� ேவண்�மாயி�ம் இைணயதளம் வாயிலாக பதி� ெசய்யலாம். 
இைணயதள வசதி இல்லாதவர்கள், அ�கி�ள்ள ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அர� 

கைலக் கல்�ாிகளில் உள்ள மாணவர் ேசர்க்ைக உதவி ைமயம் Admission 

Facilitation Center (AFC)-2022 �லம் இைதச் ெசய்யலாம். 

2. பாடப்பிாி�கள் மற்�ம் கல்�ாிகைள வி�ப்பப்ப� பதி� ெசய்தல். 
3. சான்றிதைழப் பதிேவற்�வ� தாங்கள் �ட்���ந்ேதா அல்ல� ேவ� 

எங்கி�ந்� ேவண்�மாயி�ம் இைணயதளம் வாயிலாகப் பதி� ெசய்யலாம். 
இைணயதள வசதி இல்லாதவர்கள், அ�கி�ள்ள அர� கைலக் கல்�ாிகளில் 

உள்ள மாணவர் ேசர்க்ைக உதவி ைமயம் Admission Facilitation Center (AFC)-

2022 �லம் பதி� ெசய்யலாம். 

4. தரவாிைச பட்�யல் அந்தந்த கல்�ாி வைலத்தளங்களில் ெவளியிடப்ப�ம். 
�ன்� தரவாிைச பட்�யல் உள்ள� அைவ பின்வ�மா�: 

• தமிழ் தரவாிைசப் பட்�யல் 
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பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் ெபற்ற  தமிழ் மதிப்ெபண்களின் அ�ப்பைடயில்  
தமிழ் தரவாிைசப் பட்�யல் தயாாிக்கப்ப�ம். இந்த பட்�யல் பி.ஏ. தமிழ் 
இலக்கியம் / பி.�ட். ப�ப்�களின்  ேசர்க்ைகக்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• ஆங்கிலம் தரவாிைசப் பட்�யல் 

பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் ஆங்கிலத்தில் ெபற்ற மதிப்ெபண்களின் 
அ�ப்பைடயில்  ஆங்கிலம்  தரவாிைசப் பட்�யல் தயாாிக்கப்ப�ம். இந்த 
பட்�யல் பி.ஏ. ஆங்கில இலக்கியப் ப�ப்�களின்  ேசர்க்ைகக்�ப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• ெபா� தரவாிைச பட்�யல் 

மீத�ள்ள 4 பாடங்களின் அ�ப்பைடயில் (400 மதிப்ெபண்களில்) இ� 
தயாாிக்கப்ப�ம். இ� மற்ற அைனத்� B.A. / B.Sc. / B.Com. / B.B.A. / B.C.A. / B.S.W 
ப�ப்�களின் ேசர்க்ைகக்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
 

5. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பதி� ெசய்த பாடப்பிாி�களின்வி�ப்ப வாிைசயின் 
அ�ப்பைடயில் தரவாிைசக்� ஏற்றவா� ஒ�க்கீ� ஆைண அந்தந்த கல்�ாிகள் 
வழங்�ம். 

6. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்க�க்� வழங்க பட்ட ஒ�க்கீ� ஆைணயின்  
அ�ப்பைடயில் அந்தந்த கல்�ாிக�க்�ச் ெசன்� ேசர்க்ைகைய உ�தி 
ெசய்தல் ேவண்�ம். 

 

விண்ணப்பதாரர்கள் ேமேல உள்ள எல்லா விவரங்கைள�ம் அைவ ெசய்யப்பட 
ேவண்�ய நாட்கைள�ம் உாிய ேநரத்தில் கவனித்� ெசயல்பட ேவண்�ம். 
எல்லாவற்�க்�மான �தற்ப�, விண்ணப்பத்ைதப் பதி� ெசய்தல். அைத எவ்வா� 

ெசய்வ� என்பைத இந்த �றிப்� விவாிக்கிற�. 

 

1. பயனாளர் பதி� ெசய்தல்  
 இப்ேபா� நாம் விண்ணப்பம் பதி� ெசய்வ� எப்ப� என்� பார்க்கலாம்.பதி� 
ெசய்தைல எளிதாக்க, அ� பல எளிய ப�களாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ள்ளன. 

இப்ப�கைளக் கவனமாகத் ெதாட�ங்கள். �தலாவதாக www.tngasa.in மற்�ம் 
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www.tngasa.org . என்ற இைணயதளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம். தற்ெபா�� நீங்கள் கீேழ 

கா�ம் கணினி பக்கத்ைதக் காண்�ர்கள். 

 

இப்ேபா� "New Registration" என்பைதக் கிளிக் ெசய்ய�ம். இப்ேபா� 

கீழ்க்கா�ம் இைணயப்பக்கம் கணினித்திைரயில் ேதான்�ம்.  

இப்ேபா� கீழ்க்கா�ம் இைணயப்பக்கம் கணினித்திைரயில் ேதான்�ம். அதில் 
“Registration” என்ற ப�தியில் ெசய்ய ேவண்�ய ெசயல் என்ன என்பைதத் தற்ேபா� 

காட்�கிற�. 
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விண்ணப்பப் பதி� பயனாளர் பதி�க்கான விவரங்கள் பதிவிடல் ேமற்கண்ட 
இைணயப் பக்கத்தில் உள்ள எல்லா விவரங்கைள�ம் சாியாகப் பதி� ெசய்ய�ம். 
விவரங்கைளப் பதி� ெசய்ைகயில் கீழ்க்கண்டவற்ைற மனதில் ெகாள்ள�ம். 

1. உங்கள் ெபயைர, உங்கள் பத்தாம் வ�ப்� /+2 மதிப்ெபண் சான்றிதழில் உள்ள� 

ேபால பதி� ெசய்ய�ம் 

2. ெகா�க்கப்பட்ட திறன்ேபசி (Smart Phone) எண், உங்கள் பதி� ெசய்யப்பட 

திறன்ேபசி எண்ணாக க�தப்ப�ம். இதன் �லமாகேவ எல்லா ��ந்தகவல்க�ம் 
அ�ப்பப்ப�ம்.  

3. மின்னஞ்சல் �கவாி என்பதில் உங்கள� சாியான மின்னஞ்சல் �கவாிையக் (email 

Id) ெகா�க்க�ம். உங்க�க்கான மின்னஞ்சல் �கவாி இல்லாவிட்டால் �திதாக 

ஒன்ைற உ�வாக்கி, பின் பதிய�ம். மின்னஞ்சல் �கவாி உ�வாக்�வதில் சிரமம் 
இ�ந்தால் உங்கள் ெபற்ேறாாின் மின்னஞ்சைலப் பயன்ப�த்தலாம். இந்த 
மின்னஞ்சல் �கவாிேய உங்கள் பதி� ெசய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் �கவாியாக 
க�தப்ப�ம். இதன் �லமாகேவ எல்லாத் தகவல்க�ம் அ�ப்பப்ப�ம்.  

4. உங்கள� கட�ச்ெசால்ைலக் (Password) கவனமாக உ�வாக்கிக் ெகாள்ள�ம். 

கட�ச் ெசால்லான� �ைறந்த� ஆ� எ�த்�கைளக் ெகாண்ட�. அதில் 
�ைறந்த� ஒ� எ�த்� எண்ணாக�ம், ஒ� எ�த்� சிறப்� எ�த்தாக�ம் (Special 

Character) மற்றைவஎ�த்தாக�ம் (Letter) இ�க்க ேவண்�ம்.  

5. இங்� ெகா�க்கப்பட்ட விவரங்கைளப் பின்னர் மாற்ற இயலா�. எனேவ உ�தி 
ெசய்வதற்� �ன் சாிபார்த்� உ�தி ெசய்ய�ம். 

உங்கள்  மின்னஞ்சல் (Email id), மற்�ம் கட�ச்ெசால் (Password) ஆகியவற்ைறக் 

கவனமாக நிைனவில் ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். இவற்ைற நீங்கள் பலதடைவ 
பயன்ப�த்த ேவண்�யி�க்�ம். பத்திரமாக எங்காவ� எ�திைவத்தா�ம் நலம்.  

இந்த விவரங்கைள ��த்த பின் "Submit" என்ற பட்டைனக் கிளிக் ெசய்ய�ம். 

அப்ெபா�� உங்கள் திறன்ேபசிக்� (Smart Phone) வ�ம், ஒ� �ைற பயன்ப�த்�ம் 

கட�ச்ெசால் (OTP) எண்ைணப் பதி� ெசய்ய�ம், இதில் “Submit" என்பைதக் கிளிக் 

ெசய்ய�ம். திைரயில் உங்கள் விண்ணப்பப்ப�வ எண் ேதான்�ம் அதில் உள்ள “login” 

பட்டைனக் கிளிக் ெசய்யேவண்�ம். 
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தற்ேபா� தங்கள் பதி� ெசய்த திறன்ேபசி (Smart Phone) எண்�க்� மின்னஞ்சல் �கவாி 

(Email Id) மற்�ம் கட�ச்ெசால் ��ந்தகவலாக அ�ப்பப்ப�ம். இனி நீங்கள் எப்ேபா� 

ேவண்�மாயி�ம் TNGASA இைணயதளத்தில் உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவாி (Email Id) 

மற்�ம் கட�ச்ெசால்ைல (Password) பயன்ப�த்தி உள்�ைழ� (Login) ெசய்� 

ெகாள்ளலாம். 

 

இப்ெபா�� உள்�ைழ� (Login) ெசய்தால் கீழ்க்கண்ட கணினி திைரத்  ேதான்�ம். 
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தற்ேபா� விண்ணப்பம் பதி� ெசய்த�க்கான �தல் ப�நிைல நிைறவைடந்த�ள்ள�. 

2.  விண்ணப்பம் பதி� ெசய்தல் 

 தற்ெபா�� “Application” ேதர்�ெசய்ய�ம். தற்ேபா� விண்ணப்பப் ப�வப் 

பதி�க்கான இைணயதள பக்கம் தங்கள� கணிணியில் ெதாிய வ�ம். விண்ணப்பப் 
ப�வப் பதி� நான்� எளிய ப� நிைலகைளக் ெகாண்ட�, அைவ பின்வ�மா�: 

• தனிப்பட்டவிவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல் 
• சிறப்� பிாிவிற்கான விவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல் 
• கல்வித்த�தி விவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல் 
• மதிெபண்கள் விவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல்  

தனிப்பட்ட  விவரங்கைள பதி� ெசய்தல். 
• மாணாக்கர் ெபயர், ெபற்ேறார் / பா�காவலர் ெபயர்,  பா�னம், பிறந்த ேததி, 

ேதசியம், மாநிலம், மாவட்டம்,  மதம், இனம், சாதியின் உட்பிாி�, மாணாக்கர் 
�கவாியிைனக் கட்டாயமாகப் பிைழயின்றிப் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம். 
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சிறப்� பிாிவிற்கான விவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல். 

• மாற்�த்திறனாளிகள் / விைளயாட்�ப் பிாிவினர்கள் / �ன்னாள் ரா�வ �ரர்கள் / 

ேதசிய மாணவர் பைட / அந்தமான் & நிக்ேகாபார் தீ�களின் தமிழினத்ைதச் 

சார்ந்தவர்கள்/  �தல் பட்டதாாி மாணவர்கள் ேபான்ற பிாி�களில் விண்ணப்பிக்க 

வி�ம்�பவர்கள் ேதைவயானவற்ைறத் ேதர்� ெசய்ய ேவண்�ம் 

 
கல்வித்த�தி விவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல் 

• பன்னிெரண்டாம் (+2) வ�ப்பின் பதி� எண்ைணப் பிைழயில்லாமல் உள்ளீ� 
ெசய்ய ேவண்�ம். 

• பதிெனான்றாம் (+1) வ�ப்பில் ேதர்ச்சிையப் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம். 

• பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் ப�த்த �தன்ைம ெமாழியிைனத் ேதர்� ெசய்ய 
ேவண்�ம். 

• பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் (+2 ) எந்த வாாியத்தின் கீழ் ப�த்தீர்கள் என்பைதப் 

பதி� ெசய்ய ேவண்�ம். 

• பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் ேதர்ச்சி ெபற்ற வ�டம் 

• பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் ப�த்தப் பாடப்பிாிவின் �றி�� 

• பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் ப�த்த பாடப்பிாிவின் வைக (Academic or Vocational)  
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பாடப்பிாிவின் �றி�� விவரங்கைள உங்கள் பன்னிெரண்டாம் வ�ப்� மதிப்ெபண் 
சான்றிதழில் அல்ல� TNGASA வைலத்தளதில் உள்ள HSC Group ல் காணலாம், நீங்கள் 

பாடப்பிாிவின் வைகையத் (Academic or Vocational)  ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம். 2020 

க்�ப் பிற� நீங்கள் ேதர்ச்சிப் ெபற்றி�ந்தால், இந்த �லம் நிரப்பப்பட ேவண்�யதில்ைல. 

மதிப்ெபண்கள் விவரங்கைளப் பதி� ெசய்தல்  

 பன்னிெரண்டாம் வ�ப்பில் (+2 HSC)யில் நீங்கள் ெபற்ற பாடங்க�க்கான 

மதிப்ெபண்கள் அல்ல� ேவ� வாாியங்களில் ப�த்த மாணாக்கர்கள் +2 (HSC)க்� 

சமமானப் பாடங்களில் நீங்கள் ெபற்ற மதிப்ெபண்கைளச் சமர்ப்பிக்கலாம்.  
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அைனத்� விவரங்கைள�ம் பதி� ெசய்த பின் “Preview & Submit” பட்டைனக் 

கிளிக் ெசய்ய ேவண்�ம். அப்ேபா� பதி� ெசய்யப்பட அைனத்� விவரங்கைளக் 
ெகாண்ட �ன்ேனாட்டத் திைர ேதான்�ம்.  

அதில் ெபயர், பா�னம், பிறந்தேததி, இனம், +2 பாடப்பிாி�, கல்வி விவரங்கள், 

மற்�ம் சிறப்� பிாிவிற்கான விவரங்கள் அைனத்ைத�ம் நன்றாகச் சாிபார்த்� பின்�, 

அைனத்� ேதர்�ப் ெபட்�கைள�ம் �க் ெசய்ய ேவண்�ம். பிைழ இ�ப்பின் “Back to 

Edit” என்�ம் பட்டைன கிளிக் ெசய்� பிைழகைள சாி ெசய்� பின் “Final Submission” 

பட்டைனக் கிளிக் ெசய்யலாம் அல்ல� பிைழயில்ைலெயனில் ேநர�யாக “Final 

Submission” பட்டைனக் கிளிக் ெசய்யலாம். 
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உங்கள� விண்ணப்பத்தில் உள்ள “Final Submission” சமர்ப்பித்�விட்டால் 

விவரங்கைள மாற்றம் ெசய்ய இயலா�. 

 
தற்ேபா� விண்ணப்பப்ப�வப் பதி�க்கான இரண்டாம் ப�நிைல நிைறவைடந்�ள்ள�.  

 

3. பாடப்பிாி�கள் மற்�ம் கல்�ாிகைளத் ேதர்� ெசய்தல் 

தற்ெபா�� “College and Course Selection” என்பைதத் ேதர்� ெசய்ய�ம். 

 
தற்ேபா� பாடப்பிாி�கள் மற்�ம் கல்�ாிகைளத் ேதர்� ெசய்வதற்கான இைணயதள 
பக்கம் தங்கள� கணிணியில் ெதாிய வ�ம். 
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கல்�ாிகள் மற்�ம் பாடப்பிாி�கைளத் ேதர்� ெசய்வ� என்ப� மிக �க்கியமான ப� 
நிைலகளில் ஒன்�. மாணாக்கர்கள் ேதர்� ெசய்�ம் �தல் வி�ப்பமான�  �தன்ைம 
வி�ப்பமாக  இட ஒ�க்கீட்�ன் ேபா� க�தப்ப�ம். ஆதலால், மி�ந்த கவனத்�டன் 

ேதந்ெத�க்க ேவண்�ம். 

கல்�ாிகள் மற்�ம் பாடப்பிாி�கைளத் ேதர்� ெசய்�ம் எளிய ப� நிைலகள் பின்வ�மா�: 

1. ப�க்க வி�ம்�ம் மாவட்டத்ைதத் ேதர்� ெசய்ய “College District” என்பைத கிளிக் 

ெசய்ய ேவண்�ம். 

2. அ�த்தாக ப�க்க வி�ம்�ம் கல்�ாிையத் ேதர்� ெசய்ய “College Code &Name“ 

என்பைதக் கிளிக் ெசய்ய ேவண்�ம். 

3. ப�க்க வி�ம்�ம் பயிற்� ெமாழிையத் ேதர்� ெசய்ய “Medium” என்பைதக் கிளிக் 

ெசய்ய ேவண்�ம். 

4. ப�க்க வி�ம்�ம் �ழற்சிையத் ேதர்� ெசய்ய “Shift” என்பைதக் கிளிக் ெசய்ய 

ேவண்�ம். 
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5. ப�க்க வி�ம்�ம் பாடப்பிாி�கைளத் ேதர்� ெசய்ய  “Course Name” என்பைதக் 

கிளிக் ெசய்ய ேவண்�ம். பாடப்பிாி�களின் ெபயர்கள் வாிைசயாகத் ேதான்�ம். 
அதில் ஏதாவ� ஒன்ைறத் ேதர்� ெசய்ய ேவண்�ம். 

6. �திய பாடப்பிாிைவத் ேதர்ந்ெத�க்க மாணாக்கர்கள் “Add Course” என்பைதக் 

கிளிக் ெசய்ய ேவண்�ம். ஒ� மாணாக்கர் எத்தைனப் பாடப்பிாிைவ 

ேவண்�ெமன்றா�ம் ேதர்ந்ெத�க்கலாம். 

7. ேவ� கல்�ாியில் ப�க்க வி�ம்�ம் மாணாக்கர்கள், தங்கள் திைரயில் உள்ள “Add 

College” என்பைதக் கிளிக் ெசய்ய ேவண்�ம். அதில் ேதான்�ம் மாவட்டம் மற்�ம் 

கல்�ாிைய வி�ம்�ம் வைகயில் எத்தைன �ைற ேவண்�ெமன்றா�ம் 
ேதர்ந்ெத�க்கலாம். (ஒ� மாணாக்கர்கள் ஒேர பாடப்பிாிைவ ஒேர கல்�ாியில் 
மீண்�ம் ேதர்ந்ெத�க்க இயலா� ) 

8. இ�தியாக “Submit” பட்டைன கிளிக் ெசய்� சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம்.  

 

 

தற்ேபா� பாடப்பிாி�கள் மற்�ம் கல்�ாிகைளத் ேதர்� ெசய்�ம் �ன்றாம் ப�நிைல 
நிைறவைடந்த�ள்ள�.  

 

4. பதி� கட்டணம் ப�தி 

 தற்ெபா�� “Payment“ ேதர்�ெசய்ய�ம்.    
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தற்ேபா� பதி�க் கட்டணத்திற்கான இைணயதள பக்கம் தங்கள� கணிணியில் ெதாிய 
வ�ம். 
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இதில் நீங்கள் ெகா�த்த தகவ�ன்ப� (பதி�க் கட்டணத் ெதாைக) எவ்வள� 
கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ம் என்பைத காட்�ம். இந்தத் ெதாைகைய பற்� அட்ைட 
(Debit Card) / கடன் அட்ைட (Credit Card) / இைணய வழி வங்கிக் கணக்� (Internet 

Banking), மற்�ம் � பி ஐ (UPI ைய ேதர்ந்ெத�த்� Google Pay, Paytm வழியாக) �லமாக 

ெச�த்தேவண்�ம், (விண்ணப்பக் கட்டணம் இைணய வழியாக மட்�ேம ெச�த்த 

���ம்). இைத ெசய்வதற்� "Pay" என்பைத கிளிக் ெசய்ய�ம். பின்� அதற்கான 

கட்டணம் ெச�த்�வதற்கான வங்கியின் திைர (Gateway) உங்கள் கணினியில் 

ேதான்�ம். 

இதில், ெதாைகையச் ெச�த்தி ��த்த�டன் உங்கள் ெசல்ேபசிக்� விண்ணப்ப 

எண்�ம், பாிவர்த்தைன ஐ��ம் அ�ப்பப்ப�ம், ேம�ம் பாிவர்த்தைன ரசீைத 

அச்சிட்�க்ெகாள்ளலாம் (Print). 

 

மீண்�ம் �கப்� பக்கத்திற்� ெசல்ல  Go to Home page என்பைத கிளிக் ெசய்ய ேவண்�ம்.  

தற்ேபா� விண்ணப்பக் கட்டணம் பதி� ெசய்த�க்கான நான்காம் ப�நிைல 
நிைறவைடந்�ள்ள�.  
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5. விண்ணப்பப் ப�வம் தரவிறக்கம் ெசய்தல்   

விண்ணப்பத்ைதச் சமர்ப்பித்தப்பின் கீழ்க்கா�ம் திைர ேதான்�ம். 

 

 

இப்ேபா� "Download and print Application" என்பதில் கிளிக் ெசய்தால், உங்கள் 

�� விண்ணப்ப ப�வம் பதிவிறக்கம் ெசய்யப்ப�ம்.  இத்�டன் நீங்கள் �ைறயாக 
விண்ணப்பிக்க ேவண்�ய� நிைற� ெப�ம். 

 


