திவு செய்யும் பற
தநிழ்ாடு அபசு கற நற்றும் அியினல் கல்லூாிகள் பதுிற நாணயர் செர்க்றக - 2021
(TNGASAPG-

2021)

என்து

இறணனயமி

யிண்ணப்

திவு

செய்யதாக

அறநயும்.

யிண்ணப்த்திற்கா தகயல்கறப் திவு செய்தல், யிருப்நா கல்லூாிகள் நற்றும் ாடப்ிாிறயப்
திவு செய்தல், திவு செய்யதற்கா ணத்றதச் செலுத்துதல் நற்றும் யிண்ணப்த்றத தியிக்கம்
செய்தல் ஆகின அறத்தும் இறணனயமினாகசய டத்தப்டும்.
கந்தாய்யின் றடபறகள் கீசம ட்டினலிடப்ட்டுள் ின்யரும் டிகறக் சகாண்டுள்து:
1. யிண்ணப்த்றத பூர்த்தி செய்ன தாங்கள் வீட்டிலிருந்சதா அல்து சயறு எங்கிருந்து
சயண்டுநானினும்

இறணனதம்

யானிாக

திவு

செய்னாம்.

இறணனத

யெதி

இல்ாதயர்கள், அருகிலுள் சதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட அபசு கறக் கல்லூாிகில் உள்
நாணயர் செர்க்றக உதயி றநனம் Admission Facilitation Centre (AFC)-2021 பம்
இறதச் செய்னாம்.
2. ாடப்ிாிவுகள் நற்றும் கல்லூாிகற யிருப்ப்டி திவு செய்தல்.
3. தபயாிறெ

ட்டினல்

சயினிடுதல்.(அந்தந்த

கல்லூாிகள்

தபயாிறெ

ட்டினற

ாடப்ிாிவுகின்யிருப்

யாிறெனின்

சயினிடுதல்)
4. யிண்ணப்தாபர்கள்

தங்கள்

திவு

செய்த

அடிப்றடனில் தபயாிறெக்கு ஏற்யாறு துக்கீடு ஆறண அந்தந்த கல்லூாிகள் யமங்கும்.
5. யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கலக்கு யமங்க ட்ட துக்கீடு ஆறணனின் அடிறடனில் அந்தந்த
கல்லூாிகலக்கு சென்று செர்க்றகறன உறுதி செய்தல்.
யிண்ணப்தாபர்கள் சநச உள் எல்ா யியபங்கறயும் அறய செய்னப்ட சயண்டின
ாட்கறயும் உாின சபத்தில் கயித்து செனல்ட சயண்டும். எல்ாயற்றுக்குநா பதற்டி,
யிண்ணப்த்றத திவு செய்தல். அறத எவ்யாறு செய்யது என்றத இந்த குிப்பு யியாிக்கிது.

1. னார் திவு செய்தல்
இப்சாது ாம் யிண்ணப்ம் திவு செய்யது எப்டி என்று ார்க்காம்.திவு செய்தற
எிதாக்க,

அது



எின

டிகாக

சநற்சகாள்ப்ட்டுள்.
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இப்டிகற

கயநாக

சதாடருங்கள். பதாயதாக www.tngasapg.in அல்து www.tngasapg.org என் இறணனதத்திற்கு
செல்வும். தற்சாழுது ீங்கள் கீசம காணும் கணிி க்கத்றத காண்பீர்கள்.

இப்சாது" Registration"என்றத கிிக் செய்னவும். இப்சாது கீழ்க்காணும் இறணன க்கம்
கணிி திறபனில் சதான்றும். அதில் “Registration” என் குதினில் செய்ன சயண்டின செனல் என்
என்றத தற்சாது காட்டுகிது.

Page 2 of 15

யிண்ணப்ப் திவு னார் திவுக்கா யியபங்கள் தியிடல் சநற்கண்ட இறணன க்கத்தில்
உள் எல்ா யியபங்கறயும் ொினாக திவு செய்னவும். யியபங்கற திவு செய்றகனில்
கீழ்க்கண்டயற்ற நதில் சகாள்வும்.
1. உங்கள் சனறப, உங்கள் 10 யகுப்பு / +2 நதிப்சண் ொன்ிதமில் உள்து சா திவு
செய்னவும்
2. சகாடுக்கப்ட்ட தின்செி (Smart Phone) எண், உங்கள் திவு செய்னப்ட தின்செி
எண்ணாக கருதப்டும். இதன் பநாகசய எல்ா குறுந்தகயல்கலம் அனுப்ப்டும்.
3. நின்ஞ்ெல் பகயாி என்தில் உங்கது ொினா நின்ஞ்ெல் பகயாிறனக் (email Id)
சகாடுக்கவும்.

உங்கலக்கா

நின்ஞ்ெல்

பகயாி

இல்ாயிட்டால்

புதிதாக

ன்ற

உருயாக்கி, ின் தினவும். நின்ஞ்ெல் பகயாி உருயாக்குயதில் ெிபநம் இருந்தால் உங்கள்
சற்சாாின் நின்ஞ்ெறப் னன்டுத்தாம். இந்த நின்ஞ்ெல் பகயாிசன உங்கள் திவு
செய்னப்ட்ட நின்ஞ்ெல் பகயாினாக கருதப்டும். இதன் பநாகசய எல்ாத் தகயல்கலம்
அனுப்ப்டும்.
4. உங்கது

கடவுச்சொல்ற

(Password)

கயநாக

உருயாக்கிக்

சகாள்வும்.

கடவுச்

சொல்ாது குறந்தது ஆறு எழுத்துகறக் சகாண்டது. அதில் குறந்தது ரு எழுத்து
எண்ணாகவும், ரு எழுத்து ெிப்பு எழுத்தாகவும் (Special Character) நற்றயஎழுத்தாகவும்
(Letter) இருக்க சயண்டும்.
5. இங்கு சகாடுக்கப்ட்ட யியபங்கறப் ின்ர் நாற் இனாது. எசய உறுதி செய்யதற்கு
பன் ொிார்த்து உறுதி செய்னவும்.
உங்கள்

நின்ஞ்ெல் (Email id), நற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகினயற்ற கயநாக

ிறயில் றயத்துக் சகாள் சயண்டும். இயற்ற ீங்கள் பற னன்டுத்த சயண்டினிருக்கும்.
த்திபநாக எங்காயது எழுதிறயத்தாலும் ம்.
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இந்த யியபங்கற படித்த ின் "Submit" என் ட்டற கிிக் செய்னவும். அப்சாழுது உங்கள்
தின்செிக்கு (Smart Phone) யரும், ரு பற னன்டுத்தும் கடவுச்சொல் (OTP) எண்றண திவு
செய்னவும், இதில் “Submit" என்றத கிிக் செய்னவும். திறபனில் உங்கள் யிண்ணப்டிய எண்
சதான்றும் அதில் உள் “login” ட்டற கிிக் செய்னசயண்டும்.

தற்சாது தங்கள் திவு செய்த தின்செி (Smart Phone) எண்ணுக்கு நின்ஞ்ெல் பகயாி (Email Id)
நற்றும் கடவுச்சொல் குறுந்தகயாக அனுப்ப்டும். இி ீங்கள் எப்சாது சயண்டுநானினும்
TNGASAPG இறணனதத்தில் உங்கள் நின்ஞ்ெல் பகயாி (Email Id) நற்றும் கடவுச்சொல்ற
(Password) னன்டுத்தி உள்நுறமவு (Login) செய்து சகாள்ாம்.

இப்சாழுது உள்நுறமவு (Login) செய்தால் கீழ்க்கண்ட கணிி திறப சதான்றும்.
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தற்சாது யிண்ணப்ம் திவு செய்தலுக்கா பதல் டிிற ிறயறடந்ததுள்து.
2. யிண்ணப்ப் திவு செய்தல்
தற்சாழுது “Application” சதர்வுசெய்னவும். தற்சாது யிண்ணப் டிய திவுக்கா
இறணனத க்கம் தங்கது கணிணினில் சதாின யரும். யிண்ணப் டிய திவு ான்கு எின டி
ிறகற சகாண்டது, அறய ின்யருநாறு:


திப்ட்டயியபங்கற திவு செய்தல்



ெிப்பு ிாியிற்கா யியபங்கற திவு செய்தல்



கல்யித்தகுதி யியபங்கற திவு செய்தல்



நதிசண்கள் யியபங்கற திவு செய்தல்

திப்ட்ட யியபங்கற திவு செய்தல்.


நாணாக்கர் சனர், சற்சார் / ாதுகாயர் சனர், ாலிம், ிந்த சததி, சதெினம், நாிம்,
நாயட்டம்,

நதம், இம், ொதினின் உட்ிாிவு, நாணாக்கர் பகயாினிற கட்டானநாக

ிறமனின்ி திவு செய்ன சயண்டும்.
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ெிப்பு ிாியிற்கா யியபங்கற திவு செய்தல்.


நாற்றுத் திாிகள், யிறனாட்டு வீபர்கள்., பன்ாள் பாணுய வீபர்கின் குமந்றதகள்,
தகுதி சற் ாதுகாப்புத்துற ணினார்கின்

நறயி / குமந்றதகள், சதெின நாணயர்

றட சான் ிாிவுகில் யிண்ணப்ிக்க யிரும்புயர்கள் சதறயனாயற்ற சதர்வு செய்ன
சயண்டும்.

கல்யித்தகுதி யியபங்கற திவு செய்தல்
இிற ட்டப் டிப்ின் யியபங்கள்


இிற ட்டப் டிப்ின் சனர் நற்றும் பதன்றந ாடப் ிாியின் சனர்



கல்லூாி நற்றும் ல்கறக்கமகத்தின் சனர்



இிற ட்டப் டிப்ின் ( UG) - திவு எண்
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இிற ட்டப் டிப்ிற UG - ிறவு செய்த நாதம், யருடம்



இறுதி ருய/யருட சதர்வு படிவுகள் சயினிடப்ட்டுள்யா-Yes/No



சதர்வு பற (Grade / Marks)



நதிப்பீட்டு பற (Semester / One Year)

இிற ட்டப் டிப்ின் நதிப்சண்கள் யியபங்கற திவு செய்தல்
இிற ட்டப் டிப்ில் (UG) ீங்கள் சற் நதிப்சண்கற ெநர்ப்ிக்க சயண்டும்.
Marks System
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Grade System

குிப்பு : இறுதி ருய / யருட சதர்வு படிவுகள் சயியபதா நாணாக்கர்கள், 6யது
ருய சதர்வுகின் படிவுகள் சயியந்த ின்பு, இசத இறணனததில் அதற்குாின
இடத்தில் நீண்டும் நதிப்சண்கற திவு செய்ன சயண்டும்.
அறத்து யியபங்கறயும் திவு செய்த ின் “Preview & Submit” ட்டற கிிக் செய்ன
சயண்டும். அப்சாது திவு செய்னப்ட அறத்து யியபங்கற சகாண்ட பன்சாட்ட திறப
சதான்றும்.
அதில் சனர், ாலிம், ிந்தசததி, இம், UG ாடப்ிாிவு, கல்யி யியபங்கள், நற்றும் ெிப்பு
ிாியிற்கா யியபங்கள் அறத்றதயும் ன்ாக ொிார்த்து ின்பு, ிறம இருப்ின் “Back to Edit”
என்னும் ட்டற கிிக் செய்து ிறமகற ொி செய்து ின் “Accept and Submit” ட்டற கிிக்
செய்னாம் அல்து ிறமனில்றசனில் சபடினாக “Accept and
செய்னாம்.
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Submit” ட்டற கிிக்
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உங்கது யிண்ணப்த்தில் உள் “Accept and Submit” ெநர்ப்ித்துயிட்டால் யியபங்கற
நாற்ம் செய்ன இனாது.

தற்சாது யிண்ணப்டிய திவுக்கா இபண்டாம் டிிற ிறயறடந்துள்து.
3. ாடப்ிாிவுகள் நற்றும் கல்லூாிகறசதர்வு செய்தல்
தற்சாழுது “College and Course Selection” என்றத சதர்வு செய்னவும்.

தற்சாது ாடப்ிாிவுகள் நற்றும் கல்லூாிகற சதர்வு செய்யதற்கா இறணனத க்கம் தங்கது
கணிணினில் சதாின யரும்.
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கல்லூாிகள் நற்றும் ாடப்ிாிவுகற சதர்வு செய்யது என்து நிக பக்கினநா டி ிறகில்
ன்று. நாணாக்கர்கள் சதர்வு செய்யும் பதல் யிருப்நாது பதன்றந யிருப்நாக இட துக்கீட்டின்
சாது கருதப்டும். ஆதால் நிகுந்த கயத்துடன் சதந்சதடுக்க சயண்டும்.
யிண்ணப்தாபர்கள் ரு ாடப்ிாிறய சதர்ந்சதடுப்தற்கு பன் அந்தந்த கல்லூாி /
ல்கறக்கமக
இறணனதத்திலிருந்து
தகுதிறனச்
ொிார்க்குநாறு
சகட்டுக்சகாள்ப்டுகிார்கள்.
தகுதினற் யிண்ணப்ங்கள் அந்தந்த கல்லூாினால்
ிபாகாிக்கப்டும்.

கல்லூாிகள் நற்றும் ாடப்ிாிவுகற சதர்வு செய்யும் எின டி ிறகள் ின்யருநாறு:
1. டிக்க யிரும்பும் நாயட்டத்றத சதர்வு செய்ன “College District” என்றத கிிக் செய்ன
சயண்டும்.

2. அடுத்தாக டிக்க யிரும்பும் கல்லூாிறன சதர்வு செய்ன “College Code &Name“
என்றத கிிக் செய்ன சயண்டும்.

3. டிக்க யிரும்பும் ாடப்ிாிவுகற சதர்வு செய்ன

“Course Name” என்றத கிிக்

செய்ன சயண்டும். ாடப்ிாிவுகின் சனர்கள் யாிறெனாக சதான்றும். அதில் ஏதாயது
ன்ற சதர்வு செய்ன சயண்டும்.

4. புதின ாடப்ிாிறய சதர்ந்சதடுக்க நாணாக்கர்கள் “Add Course” என்றத கிிக்
செய்ன சயண்டும். ரு நாணாக்கர் எத்தற ாடப்ிாிறய சயண்டுசநன்ாலும்
சதர்ந்சதடுக்காம்.

5. சயறு கல்லூாினில் டிக்க யிரும்பும் நாணாக்கர்கள், தங்கள் திறபனில் உள் “Add
College” என்றத கிிக் செய்ன சயண்டும். அதில் சதான்றும் நாயட்டம் நற்றும்
கல்லூாிறன

யிரும்பும்

யறகனில்

எத்தற

பற

சயண்டுசநன்ாலும்

சதர்ந்சதடுக்காம். (ரு நாணாக்கர்கள் சப ாடப்ிாிறய சப கல்லூாினில் நீண்டும்
சதர்ந்சதடுக்க இனாது )

6. இறுதினாக “Submit” ட்டற கிிக் செய்து ெநர்ப்ிக்க சயண்டும்.
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தற்சாது

ாடப்ிாிவுகள்

நற்றும்

கல்லூாிகற

சதர்வு

செய்யும்

பன்ாம்

ிறயறடந்ததுள்து.

4. திவு கட்டணம் குதி
தற்சாழுது “Payment“ சதர்வுசெய்னவும்.

தற்சாது திவுக் கட்டணத்திற்கா இறணனத க்கம் தங்கது கணிணினில் சதாின யரும்.
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டிிற

இதில் ீங்கள் சகாடுத்த தகயலின்டி (திவுக் கட்டணத் சதாறக) எவ்யவு கட்டணம் செலுத்த
சயண்டும் என்றத காட்டும். இந்தத் சதாறகறன ற்று அட்றட (Debit Card) / கடன் அட்றட (Credit
Card) / இறணன யமி யங்கிக் கணக்கு (Internet Banking), நற்றும் யுிஐ (UPI றன சதர்ந்சதடுத்து
Google Pay, Paytm யமினாக) பநாக செலுத்தசயண்டும், (யிண்ணப்க் கட்டணம் இறணன யமினாக
நட்டுசந செலுத்த படியும்). இறத செய்யதற்கு "Pay" என்றத கிிக் செய்னவும். ின்பு அதற்கா
கட்டணம் செலுத்துயதற்கா யங்கினின் திறப (Gateway) உங்கள் கணிினில் சதான்றும்.
இதில், சதாறகறன செலுத்தி படித்தவுடன் உங்கள் செல்செிக்கு யிண்ணப் எண்ணும்,
ாியர்த்தற ஐடியும் அனுப்ப்டும், சநலும் ாியர்த்தற பெீறத அச்ெிட்டுக்சகாள்ாம் (Print).
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நீண்டும் பகப்பு க்கத்திற்கு செல் Go to Home page என்றத கிிக் செய்ன சயண்டும். தற்சாது
யிண்ணப்க் கட்டணம் திவு செய்தலுக்கா ான்காம் டிிற ிறயறடந்ததுள்து.
5. யிண்ணப் டியம் தபயிக்கம் செய்தல்
யிண்ணப்த்றத ெநர்ப்ித்தப்ின் கீழ்க்காணும் திறப சதான்றும்.
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இப்சாது "Download and print Application" என்தில் கிிக் செய்தால், உங்கள் பழு
யிண்ணப் டியம் தியிக்கம் செய்னப்டும்.
இறயகற அச்செடுத்துக் சகாள்ாம். அச்செடுத்த டியத்தில் உாின இடத்தில் உங்கள்
ாஸ்சார்ட் அவு புறகப்டத்றத ட்டி, டியத்தில் குிப்ிட்டுள் எல்ா ொன்ிதழ்கறயும்,
அதன் கல்கறயும் உங்கலக்குக் குிப்ிட்ட ாில் TNGASAPG றநனத்தில் ொிார்த்து ெநர்ப்ிக்க
சயண்டும். இத்துடன் ீங்கள் பறனாக யிண்ணப்ிக்க சயண்டினது ிறவு சறும்.
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