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பதிவு செய்யும் முறை  

தமிழ்நாடு அரசு கறை மற்றும் அைிவியல் கல்லூாிகளின் மாணவர் செர்க்றக - 2020 

(TNGASAPG- 2020) என்பது  இறணயவழி விண்ணப்ப பதிவு  மற்றும்  ொன்ைிதழ்கறள 

பதிசவற்ைம் செய்வதாக  அறமயும். விண்ணப்பத்திற்கான தகவல்கறளப் பதிவு செய்தல், 

விருப்பமான கல்லூாிகள் மற்றும் பாடப்பிாிறவப் பதிவு செய்தல், பதிவு செய்வதற்கான 

பணத்றதச் செலுத்துதல், விண்ணப்பத்றத பதிவிைக்கம் செய்தல் மற்றும் ொன்ைிதழ்கறள 

பதிசவற்ைம் செய்தல் ஆகிய அறனத்தும் இறணயவழியாகசவ நடத்தப்படும்.  

கைந்தாய்வின்  நறடமுறைகள் கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பின்வரும் படிகறளக் 

சகாண்டுள்ளது: 

1. விண்ணப்பத்றத பூர்த்தி செய்ய தாங்கள் வீட்டிலிருந்சதா அல்ைது சவறு 

எங்கிருந்து சவண்டுமாயினும் இறணயதளம் வாயிைாக பதிவு செய்யைாம். 

இறணயதள வெதி இல்ைாதவர்கள், ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அரசு கறைக் கல்லூாிகளில் உள்ள மாவட்ட உதவி றமயம் 

(DISTRICT FACILITATION CENTRE)  மூைம் இறதச் செய்யைாம். 

2. பாடப்பிாிவுகள் மற்றும் கல்லூாிகறள விருப்பப்படி பதிவு செய்தல். 

3. ொன்ைிதறழப் பதிசவற்றுவது தாங்கள் வீட்டிலிருந்சதா அல்ைது சவறு 

எங்கிருந்து சவண்டுமாயினும் இறணயதளம் வாயிைாக பதிவு செய்யைாம். 

இறணயதள வெதி இல்ைாதவர்கள், ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அரசு கறைக் கல்லூாிகளில் உள்ள மாவட்ட உதவி றமயம் 

(DISTRICT FACILITATION CENTRE)  மூைம் இறதச் செய்யைாம். 

4. தரவாிறெ பட்டியல் சவளியிடுதல்.(அந்தந்த கல்லூாிகள் தரவாிறெ பட்டியறை 

சவளியிடுதல்) 
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5. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பதிவு செய்த பாடப்பிாிவுகளின்விருப்ப வாிறெயின் 

அடிப்பறடயில் தரவாிறெக்கு ஏற்ைவாறு ஒதுக்கீடு ஆறண அந்தந்த கல்லூாிகள் 

வழங்கும். 

6. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுக்கு வழங்க பட்ட ஒதுக்கீடு ஆறணயின்  

அடிபறடயில் அந்தந்த கல்லூாிகளுக்கு சென்று செர்க்றகறய உறுதி செய்தல். 

 

விண்ணப்பதாரர்கள் சமசை உள்ள எல்ைா விவரங்கறளயும் அறவ செய்யப்பட 

சவண்டிய நாட்கறளயும் உாிய சநரத்தில் கவனித்து செயல்பட சவண்டும். 

எல்ைாவற்றுக்குமான முதற்படி, விண்ணப்பத்றத பதிவு செய்தல். அறத எவ்வாறு செய்வது 

என்பறத இந்த குைிப்பு விவாிக்கிைது. 

 

1. பயனாளர் பதிவு செய்தல்  

 இப்சபாது நாம் விண்ணப்பம் பதிவு செய்வது எப்படி என்று பார்க்கைாம்.பதிவு 

செய்தறை எளிதாக்க, அது பை எளிய படிகளாக சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன. இப்படிகறள 

கவனமாக சதாடருங்கள். முதைாவதாக www.tngasapg.in அல்ைது www.tngasapg.org 

என்ை இறணயதளத்திற்கு செல்ைவும். தற்சபாழுது நீங்கள் கீசழ காணும் கணினி 

பக்கத்றத காண்பீர்கள். 

 

 

http://www.tngasapg.in/
http://www.tngasapg.org/
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இப்சபாது" Registration"என்பறத கிளிக் செய்யவும். இப்சபாது கீழ்க்காணும் 

இறணய பக்கம் கணினி திறரயில் சதான்றும். அதில் “Registration” என்ை பகுதியில் 

செய்ய சவண்டிய செயல் என்ன என்பறத தற்சபாது காட்டுகிைது. 
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விண்ணப்பப் பதிவு பயனாளர் பதிவுக்கான விவரங்கள் பதிவிடல் சமற்கண்ட இறணய 

பக்கத்தில் உள்ள எல்ைா விவரங்கறளயும் ொியாக பதிவு செய்யவும். விவரங்கறள பதிவு 

செய்றகயில் கீழ்க்கண்டவற்றை மனதில் சகாள்ளவும். 

1. உங்கள் சபயறர, உங்கள் 10 வகுப்பு / +2 மதிப்சபண் ொன்ைிதழில் உள்ளது சபாை 

பதிவு செய்யவும் 

2. சகாடுக்கப்பட்ட திைன்சபெி (Smart Phone) எண், உங்கள் பதிவு செய்யப்பட 

திைன்சபெி எண்ணாக கருதப்படும். இதன் மூைமாகசவ எல்ைா குறுந்தகவல்களும் 

அனுப்பப்படும்.  

3. மின்னஞ்ெல் முகவாி என்பதில் உங்களது ொியான மின்னஞ்ெல் முகவாிறயக் (email 

Id) சகாடுக்கவும். உங்களுக்கான மின்னஞ்ெல் முகவாி இல்ைாவிட்டால் புதிதாக 

ஒன்றை உருவாக்கி, பின் பதியவும். மின்னஞ்ெல் முகவாி உருவாக்குவதில் ெிரமம் 

இருந்தால் உங்கள் சபற்சைாாின் மின்னஞ்ெறைப் பயன்படுத்தைாம். இந்த 

மின்னஞ்ெல் முகவாிசய உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் முகவாியாக 

கருதப்படும். இதன் மூைமாகசவ எல்ைாத் தகவல்களும் அனுப்பப்படும்.  

4. உங்களது கடவுச்சொல்றை (Password) கவனமாக உருவாக்கிக் சகாள்ளவும். 

கடவுச் சொல்ைானது குறைந்தது ஆறு எழுத்துகறளக் சகாண்டது. அதில் 

குறைந்தது ஒரு எழுத்து எண்ணாகவும், ஒரு எழுத்து ெிைப்பு எழுத்தாகவும் (Special 

Character) மற்ைறவஎழுத்தாகவும் (Letter) இருக்க சவண்டும்.  

5. இங்கு சகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கறளப் பின்னர் மாற்ை இயைாது. எனசவ உறுதி 

செய்வதற்கு முன் ொிபார்த்து உறுதி செய்யவும். 

உங்கள்  மின்னஞ்ெல் (Email id), மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை 

கவனமாக நிறனவில் றவத்துக் சகாள்ள சவண்டும். இவற்றை நீங்கள் பைமுறை 

பயன்படுத்த சவண்டியிருக்கும். பத்திரமாக எங்காவது எழுதிறவத்தாலும் நைம்.  

இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Submit" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். 

அப்சபாழுது உங்கள் திைன்சபெிக்கு (Smart Phone) வரும், ஒரு முறை பயன்படுத்தும் 

கடவுச்சொல் (OTP) எண்றண பதிவு செய்யவும், இதில் “Submit" என்பறத கிளிக் 

செய்யவும். திறரயில் உங்கள் விண்ணப்படிவ எண் சதான்றும் அதில் உள்ள “login” 

பட்டறன கிளிக் செய்யசவண்டும். 
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தற்சபாது தங்கள் பதிவு செய்த திைன்சபெி (Smart Phone) எண்ணுக்கு மின்னஞ்ெல் முகவாி 

(Email Id) மற்றும் கடவுச்சொல் குறுந்தகவைாக அனுப்பப்படும். இனி நீங்கள் எப்சபாது 

சவண்டுமாயினும் TNGASAPG  இறணயதளத்தில் உங்கள் மின்னஞ்ெல் முகவாி (Email 

Id) மற்றும் கடவுச்சொல்றை (Password) பயன்படுத்தி உள்நுறழவு (Login) செய்து 

சகாள்ளைாம். 

 

 

இப்சபாழுது உள்நுறழவு (Login) செய்தால் கீழ்க்கண்ட கணினி திறர சதான்றும். 
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தற்சபாது விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான முதல் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 

2.  விண்ணப்பப் பதிவு செய்தல் 

 தற்சபாழுது “Application”  சதர்வுசெய்யவும். தற்சபாது விண்ணப்ப படிவ 

பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய வரும். விண்ணப்ப படிவ 

பதிவு நான்கு எளிய படி நிறைகறள சகாண்டது, அறவ பின்வருமாறு: 

 தனிப்பட்டவிவரங்கறள பதிவு செய்தல் 

 ெிைப்பு பிாிவிற்கான விவரங்கறள பதிவு செய்தல் 

 கல்வித்தகுதி விவரங்கறள பதிவு செய்தல் 

 மதிசபண்கள் விவரங்கறள பதிவு செய்தல்  

தனிப்பட்ட  விவரங்கறள பதிவு செய்தல். 

 மாணாக்கர் சபயர், சபற்சைார் / பாதுகாவைர் சபயர்,  பாலினம், பிைந்த சததி, 

சதெியம், மாநிைம், மாவட்டம்,  மதம், இனம், ொதியின் உட்பிாிவு, மாணாக்கர் 

முகவாியிறன கட்டாயமாக பிறழயின்ைி பதிவு செய்ய சவண்டும். 



Page 7 of 21 

 

 

 

ெிைப்பு பிாிவிற்கான விவரங்கறள பதிவு செய்தல்.  

 மாற்றுத்திைனாளிகள் / விறளயாட்டு பிாிவினர்கள் / முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் / 

சதெிய மாணவர் பறட சபான்ை பிாிவுகளில் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 

சதறவயானவற்றை சதர்வு செய்ய சவண்டும் 

 



Page 8 of 21 

 

 

 

கல்வித்தகுதி விவரங்கறள பதிவு செய்தல் 

  இளநிறை பட்டப் படிப்பின் விவரங்கள்  

 இளநிறை பட்டப் படிப்பின்  சபயர் மற்றும் முதன்றம பாடப் பிாிவின் சபயர்  

 கல்லூாி மற்றும் பல்கறைக்கழகத்தின் சபயர் 

 இளநிறை பட்டப் படிப்பின் ( UG) - பதிவு எண் 

 இளநிறை பட்டப் படிப்பிறன UG - நிறைவு செய்த மாதம், வருடம் 

 இறுதி பருவ/வருட சதர்வு முடிவுகள் சவளியிடப்பட்டுள்ளனவா-Yes/No 

 சதர்வு முறை (Grade / Marks) 

 மதிப்பீட்டு முறை (Semester /  Year) 
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இளநிறை பட்டப் படிப்பின் மதிப்சபண்கள் விவரங்கறள பதிவு செய்தல்  

 இளநிறை பட்டப் படிப்பில் (UG) நீங்கள் சபற்ை மதிப்சபண்கறள ெமர்ப்பிக்க 

சவண்டும். 

Marks System 
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Grade System 

 

குைிப்பு :  இறுதி  பருவ / வருட சதர்வு முடிவுகள்  வெளி  ெராத   மாணாக்கர்கள்,  6வது 

பருவ சதர்வுகளின் முடிவுகள் சவளிவந்த பின்பு,  இசத இறணயதளதில் அதற்குாிய 

இடத்தில் மீண்டும்  மதிப்சபண்கறள பதிவு செய்ய சவண்டும்.  

அறனத்து விவரங்கறளயும் பதிவு செய்த பின் “Preview & Submit” பட்டறன கிளிக் 

செய்ய சவண்டும். அப்சபாது பதிவு செய்யப்பட அறனத்து விவரங்கறள சகாண்ட 

முன்சனாட்ட திறர சதான்றும்.  

அதில் சபயர், பாலினம், பிைந்தசததி, இனம், UG  பாடப்பிாிவு, கல்வி விவரங்கள், 

மற்றும் ெிைப்பு பிாிவிற்கான விவரங்கள் அறனத்றதயும் நன்ைாக ொிபார்த்து பின்பு, பிறழ 

இருப்பின் “Back to Edit” என்னும் பட்டறன கிளிக் செய்து பிறழகறள ொி செய்து பின் 

“Accept and  Submit” பட்டறன கிளிக் செய்யைாம் அல்ைது பிறழயில்றைசயனில் 

சநரடியாக “Accept and  Submit” பட்டறன கிளிக் செய்யைாம். 
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உங்களது விண்ணப்பத்தில் உள்ள “Accept and  Submit” ெமர்ப்பித்துவிட்டால் 

விவரங்கறள மாற்ைம் செய்ய இயைாது. 

 

தற்சபாது விண்ணப்பபடிவ பதிவுக்கான இரண்டாம் படிநிறை நிறைவறடந்துள்ளது.  
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3. பாடப்பிாிவுகள் மற்றும் கல்லூாிகறளசதர்வு செய்தல் 

தற்சபாழுது “College and Course Selection” என்பறத சதர்வு செய்யவும். 

 

தற்சபாது பாடப்பிாிவுகள் மற்றும் கல்லூாிகறள சதர்வு செய்வதற்கான இறணயதள 

பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய வரும். 
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கல்லூாிகள் மற்றும் பாடப்பிாிவுகறள சதர்வு செய்வது என்பது மிக முக்கியமான படி 

நிறைகளில் ஒன்று. மாணாக்கர்கள் சதர்வு செய்யும் முதல் விருப்பமானது  முதன்றம 

விருப்பமாக  இட ஒதுக்கீட்டின் சபாது கருதப்படும். ஆதைால் மிகுந்த கவனத்துடன் 

சதந்சதடுக்க சவண்டும். 

ெிண்ணப்பதாரர்கள், ஒரு பாடப்பிாிவெ ததர்ந்வதடுக்கும்  முன், அப்பாடப்பிாிவுக்கான 

தகுதியிவன சார்ந்த கல்லூாி /பல்கவைக்கழகத்தின் இவணயதளத்தில் பார்த்து உறுதி  

வசய்த பின், அப்பாடப்பிாிவெ வதாிவு வசய்ய தகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள் . 
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கல்லூாிகள் மற்றும் பாடப்பிாிவுகறள சதர்வு செய்யும் எளிய படி நிறைகள் பின்வருமாறு: 

1. படிக்க விரும்பும் மாவட்டத்றத சதர்வு செய்ய “College District” என்பறத கிளிக் 

செய்ய சவண்டும். 

2. அடுத்தாக படிக்க விரும்பும் கல்லூாிறய சதர்வு செய்ய “College Code &Name“ 

என்பறத கிளிக் செய்ய சவண்டும். 

3. படிக்க விரும்பும் பாடப்பிாிவுகறள சதர்வு செய்ய  “Course Name” என்பறத கிளிக் 

செய்ய சவண்டும். பாடப்பிாிவுகளின் சபயர்கள் வாிறெயாக சதான்றும். அதில் 

ஏதாவது ஒன்றை சதர்வு செய்ய சவண்டும். 

4. புதிய பாடப்பிாிறவ சதர்ந்சதடுக்க மாணாக்கர்கள் “Add Course” என்பறத கிளிக் 

செய்ய சவண்டும். ஒரு மாணாக்கர் எத்தறன பாடப்பிாிறவ சவண்டுசமன்ைாலும் 

சதர்ந்சதடுக்கைாம். 

5. சவறு கல்லூாியில் படிக்க விரும்பும் மாணாக்கர்கள், தங்கள் திறரயில் உள்ள “Add 

College” என்பறத கிளிக் செய்ய சவண்டும். அதில் சதான்றும் மாவட்டம் மற்றும் 

கல்லூாிறய விரும்பும் வறகயில் எத்தறன முறை சவண்டுசமன்ைாலும் 

சதர்ந்சதடுக்கைாம். (ஒரு மாணாக்கர்கள் ஒசர பாடப்பிாிறவ ஒசர கல்லூாியில் 

மீண்டும் சதர்ந்சதடுக்க இயைாது ) 

6. இறுதியாக “Submit” பட்டறன கிளிக் செய்து ெமர்ப்பிக்க சவண்டும்.  
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தற்சபாது பாடப்பிாிவுகள் மற்றும் கல்லூாிகறள சதர்வு செய்யும் மூன்ைாம் படிநிறை 

நிறைவறடந்ததுள்ளது.  

 

4. பதிவு கட்டணம் பகுதி  

 தற்சபாழுது “Payment“ சதர்வுசெய்யவும்.    
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தற்சபாது பதிவுக் கட்டணத்திற்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய 

வரும். 

 

 

 

 

 

 

இதில் நீங்கள் சகாடுத்த தகவலின்படி (பதிவுக் கட்டணத் சதாறக) எவ்வளவு 

கட்டணம் செலுத்த சவண்டும் என்பறத காட்டும். இந்தத் சதாறகறய பற்று அட்றட 

(Debit Card) / கடன் அட்றட (Credit Card) / இறணய வழி வங்கிக் கணக்கு (Internet 

Banking), மற்றும் யுபிஐ (UPI றய சதர்ந்சதடுத்து Google Pay, Paytm  வழியாக) மூைமாக 

செலுத்தசவண்டும், (விண்ணப்பக் கட்டணம் இறணய வழியாக மட்டுசம செலுத்த 

முடியும்). இறத செய்வதற்கு "Pay" என்பறத கிளிக் செய்யவும். பின்பு அதற்கான 

கட்டணம் செலுத்துவதற்கான வங்கியின் திறர (Gateway) உங்கள் கணினியில் சதான்றும் 
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கட்டணம் வசலுத்தும் தபாது   “Refresh” வசய்யதொ அல்ைது    "Back "  பட்டவன அழுத்ததொ  

தெண்டாம்.  பரிவர்த்தனை ததோல்வியுற்றோல், உடைடியோக மீண்டும் முயற்சிக்க தவண்டோம். 5 

நிமிடங்கள் குளிரூட்டும் கோலத்னத அனுமதிக்கவும், பின்ைர் முயற்சிக்கவும். விண்ணப்பம் 

மற்றும் பதிவு கட்டணம் வவற்றிகரமோக வசலுத்துவது மட்டுதம உங்கள் விண்ணப்பத்னத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

. 

இதில், சதாறகறய செலுத்தி முடித்தவுடன் உங்கள் செல்சபெிக்கு விண்ணப்ப 

எண்ணும், பாிவர்த்தறன ஐடியும் அனுப்பப்படும், சமலும் பாிவர்த்தறன ரெீறத 

அச்ெிட்டுக்சகாள்ளைாம் (Print). 

 

மீண்டும் முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்ை  Go to Home page என்பறத கிளிக் செய்ய சவண்டும்.  

தற்சபாது விண்ணப்பக் கட்டணம் பதிவு செய்தலுக்கான நான்காம் படிநிறை 

நிறைவறடந்ததுள்ளது.  

 

5. விண்ணப்ப படிவம் தரவிைக்கம் செய்தல்   

விண்ணப்பத்றத ெமர்ப்பித்தப்பின் கீழ்க்காணும் திறர சதான்றும். 
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இப்சபாது "Download and print Application" என்பதில் கிளிக் செய்தால், உங்கள் 

முழு விண்ணப்ப படிவம் பதிவிைக்கம் செய்யப்படும்.  

 

இறவகறள அச்செடுத்துக் சகாள்ளைாம். அச்செடுத்த படிவத்தில் உாிய இடத்தில் 

உங்கள் பாஸ்சபார்ட் அளவு புறகப்படத்றத ஒட்டி, படிவத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள எல்ைா 

ொன்ைிதழ்கறளயும், அதன் நகல்கறளயும் மாணெர் தசர்க்வகயின் தபாது கல்லூாிகளில் 

ெமர்ப்பிக்க சவண்டும்.  

 


