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தமிழ்நாடு ப ாறியியல் சேர்க்கை- 2018 க்கு  திவு பேய்யும் முகற  

 தமிழ்நாடு ப ாறியியல் சேர்க்கை - 2018 (TNEA 2018) முழுகமயாை இகைய வழி 

விண்ைப்   திவாைவும் மற்றும் இகைய வழி ைலந்தாய்வு சேர்க்கையாைவும் அகமயும். 

விண்ைப் த்திற்ைான தைவல்ைகைப்  திவு பேய்தல்,  திவு பேய்வதற்ைான  ைத்கதச் 

பேலுத்துதல், விருப் மான ைல்லூாி மற்றும்  ாடப் ிாிகவப்  திவு பேய்தல், தற்ைாலிை  

இடஒதுைீட்கட ஏற்றல் அல்லது நிராைாித்தல், முடிவு பேய்யப் ட்ட இட ஒதுக்ைீட்டு ஆகைகய 

ப றுதல் ஆைிய எல்லாசம இகையவழியாைசவ நடத்தப் டும். ோன்றிதழ்ைள் ோி ார்த்தல் 

மட்டுசம ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலுள்ை “தமிழ்நாடு ப ாறியியல் சேர்க்கை உதவி  கமயம்” (TFC) 

வழியாை நடத்தப் டும். விண்ைப் தாரர்ைள், ோன்றிதழ் ோி ார்ப்பு தவிர மற்பறல்லா 

பேயல்ைகையும் தங்ைள்  வீட்டிலிருந்சதா அல்லது சவறு எங்ைிருந்து சவண்டுமாயினும்  

பேய்யலாம். இந்த வேதி இல்லாதவர்ைள், எல்லா சேகவைளுக்கும் தமிழ்நாடு ப ாறியியல் 

சேர்க்கை உதவி  கமயத்கத அணுைலாம். அங்கு அவர்ைளுக்குத் சதகவயான எல்லா 

சேகவைளும் ைிகடக்கும்.  

 முழுகமயான இகையவழி ைலந்தாய்வு ைீழ்க்ைாணும்  ல அடுத்தடுத்த ைட்டங்ைகைக்  

பைாண்டது.  

1. விண்ைப் ம்  திவு பேய்தல்  

2. ேமவாய்ப்பு எண் உருவாக்குதல் ( by TNEA Authority) 

3. ப ாறியியல் சேர்க்கை உதவி  கமயத்தில் ோன்றிதழ் ோி ார்த்தல் 

4. தரவாிகே பவைியிடுதல்  (by TNEA Authority)  

5. சேர்க்கைக்ைான முன் ைம் பேலுத்துதல்  

6. விருப் மான  ைல்லூாிகயயும்  மற்றும்  ாடப் ிாிகவயும்   திவு பேய்தல்  

7. குறிப் ிட்ட நாைில் தற்ைாலிை இட ஒதுக்ைீடு பேய்தல் (by TNEA Authority) 

8. இட ஒதுக்ைீட்கட உறுதி பேய்தல் (by Candidate) 

9. இறுதி ஒதுக்ைீடு பேய்தல் (by TNEA Authority) 

விண்ைப் தாரர்ைள் சமசல உள்ை எல்லா  ிாிவுைகையும், அகவ பேய்யப் டசவண்டிய 

நாட்ைகையும் ைவனித்து உாிய சநரத்தில் ஆவன பேய்தல் சவண்டும். எல்லாவற்றுக்குமான 

முதற் டி விண்ைப் த்கத  திவு பேய்தல். அகத எவ்வாறு பேய்வது என் கத இந்த  குறிப்பு  

விவாிக்ைிறது.  

 விண்ைப் த்கதப்  தியு பேய்ய என்பனன்ன விவரங்ைள் சவண்டும் என் கதத் 

பதாியப் டுத்தும்  டிவம் (Data Sheet), TNEA இகைய தைத்தில் ைிகடக்கும். அகதப் 

 திவிறக்ைம் பேய்து அதில் விவரங்ைகைப் பூர்த்தி பேய்த ின் ைைினியில் விவரங்ைகை 

வாிகேயாை உள்ைீடு (Input) பேய்தால், விகரவாைவும் ோியாைவும் பேய்து முடிக்ைலாம்.  TNEA 

உதவி கமயத்திற்கு வரு வர்ைள் ைண்டிப் ாை இந்தப்  டிவத்கதப் பூர்த்தி பேய்த ின்னசர 

ைைினியில்  திவு பேய்ய ஆரம் ிக்ை சவண்டும்.  
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விண்ைப் ம்  திவு பேய்தல் 

 இப்ச ாது நாம் விண்ைப் ம்  திவு பேய்வது எப் டி என்று  ார்க்ைலாம். 

 திவு பேய்தகல எைிதாக்ை, அது   ல எைிய  டிைைாை சமற்பைாள்ைப் ட்டுள்ைன. இப் டிைகை 

ைவனமாை பதாடருங்ைள். முதலில் அண்ைா  ல்ைகலக்ைழைத்தின் இகையதைமான 

www.annauniv.edu க்குச் பேன்று அதில் TNEA 2018 என் தில் ைிைிக் பேய்யவும், அல்லது 

சநரடியாை www.tnea.ac.in என்ற இகைய தைத்திற்குச் பேல்லவும். நீங்ைள் ைீசழ ைாணும் ைைினி 

 க்ைத்கதக் ைாண்பீர்ைள்.  

 

இப்ச ாது “Click here to New User Registration for TNEA 2018” என் கத ைிைிக் பேய்யவும். 

இப்ச ாது ைீழ்க்ைாணும் ைைினித்திகர சதான்றும். அதில் “Registration” என்ற  குதி தற்ச ாது 

பேய்ய சவண்டிய பேயல் என் கத ஆரஞ்சு நிறத்தில் ைாட்டுைிறது.  

1. விண்ைப் ப்  திவு  

இந்த  திவு ைீழ்க்ைாணும்  குதிைகைக்பைாண்டது. 

I.  யனாைர்  திவுக்ைான விவரங்ைள்  திவிடல் 

II. தகுதி விவரங்ைள்  திவிடல் 

III. விண்ைப் தாராின் போந்த விவரங்ைகை  திவிடல்  

http://www.annauniv.edu/
http://www.tnea.ac.in/
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IV. ேிறப்பு  ஒதுக்ைீடு விவரங்ைகைத் தருதல் 

எல்லா விவரங்ைகையும் ோியாை ‘drop down menu’ கவப்  யன் டுத்தி  திவு பேய்யவும்.  

    

 

விவரங்ைகைப்  திவு பேய்கையில் ைீழ்க்ைண்ட வி ரங்ைகை மனதில் பைாள்ைவும்: 

i) உங்ைள் ப யகர, உங்ைள்  த்தாம் வகுப்பு மதிப்ப ண் ோன்றிதழில்   உள்ைது ச ால 

 தியவும். 
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ii)  யனாைர் ப யர் (User Id) என் தில் உங்ைள் மின்னஞ்ேல் முைவாிகயக் (email id) 

பைாடுக்ைவும். உங்ைளுக்கு மின்னஞ்ேல் முைவாி இல்லாவிட்டால் புதிதாை ஒன்கற 

உருவாக்ைிப்  ின்  தியவும். மின்னஞ்ேல் முைவாி உருவாக்குவதில் ேிரமம் இருந்தால் 

உங்ைள் ப ற்சறாாின் மின்னஞ்ேகலப்  யன் டுத்தலாம். இந்த மின்னஞ்ேல் 

முைவாிசய உங்ைள்  திவு பேய்யப் ட்ட மின்னஞ்ேல் முைவாியாை ைருதப் டும். இதன் 

மூலமாைசவ எல்லாத் தைவல்ைளும் அனுப் ப்  டும்.  

iii) பைாடுக்ைப் ட்ட பேல்ச ேி (Mobile Phone) எண் உங்ைள்  திவு பேய்யப் ட பேல்ச ேி 

எண்ைாை ைருதப் டும். இதன் மூலமாைசவ எல்லா குறுந்தைவல்ைள் அனுப் ப் டும். 

iv) இங்கு பைாடுக்ைப் ட்ட விவரங்ைகைப்  ின்னர் மாற்ற இயலாது, எனசவ உறுதி 

பேய்வதற்குமுன் ோி ார்த்து உறுதிபேய்யவும். 

உங்ைள்  யனாைர் ப யர் “User Id” (உங்ைள் மினஞ்ேல்), உங்ைள் ைடவுச்போல் 

“Password” ஆைியவற்கற ைவனமாை நிகனவில் கவத்துக்பைாள்ை சவண்டும். இவற்கற 

நீங்ைள்  லதடகவ  யன் டுத்த சவண்டியிருக்கும்.  த்திரமாை எங்ைாவது 

எழுதிகவத்தாலும் நலம். 

இந்த வி ரங்ைகை முடித்த ின் “Send Verification OTP” என்ற  ட்டகன ைிைிக் பேய்யவும். 

உங்ைள் பேல்ச ேிக்கும், மின்னஞ்ேலுக்கும் ஒரு முகற  யன் டுத்தும் ைடவுச்போல் (OTP) எண் 

வரும். ைீழ்க்ைாணும் தைவல் உங்ைள் ைைினித் திகரயில் சதான்றும். மின்னஞ்ேலில் ேில 

சவகைைைில் தைவல்ைள் “Inbox”க்குச் பேல்லாமல் “Spam” பமயிலுக்குப் ச ாை வாய்ப்புண்டு. 

எனசவ நீங்ைள் அகதயும்  ார்க்ை சவண்டும்.  
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“OK” என் கத ைிைிக் பேய்த  ிறகு “VERIFICATION OTP” என்ற இடத்தில் OTP எண்கை  திவு 

பேய்யவும்.  ின் “Register” என் கத ைிைிக் பேய்யவும். நீங்ைள் இதுவகர  திவு பேய்த வி ரங்ைள் 

ைீசழ ைாட்டியது ச ால வரும்.  

 

 

 

நீங்ைள்  திவு பேய்த விவரங்ைள் ோியாை இருந்தால் “CONFIRM” என்று  திவு பேய்யவும். ோியாை 

இல்கல என்றால் “CANCEL” என் கதக் ைிைிக் பேய்தால்  கழய நிகலக்குச் பேன்றுவிடும். 

மீண்டும் சவண்டிய மாற்றங்ைள் பேய்த  ிறகு  “CONFIRM” என்று  திவு பேய்யவும்.  ின் “OK” 

என் கத ைிைிக் பேய்தால் ைீசழ ைாணும் மின்திகர வரும்.  
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இதில் “OK” என் கத ைிைிக் பேய்யவும். இனி நீங்ைள் எப்ச ாது சவண்டுமாயினும் TNEA 

இகைய தைத்தில் உங்ைள்  யனாைர் ப யர் (User Id) மற்றும் ைடவுபோல்கல (Password) 

 யன் டுத்தி உள்நுகழவு (Login) பேய்து பைாள்ைலாம்.  

 

உள்நுகழவு (Login) பேய்யும் ச ாது கூடுதலாை அதில் சதான்றும் ஐந்து இலக்ை எண்கை 

“Captcha” என்ற இடத்தில்  திவிட சவண்டும்.  

2. விண்ைப்   திவிற்கு  ைம் பேலுத்துதல்  
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சமற்போன்ன டி உள்நுகழவு (Login) பேய்து TNEA தைத்திற்குச் பேன்றால் இப்ச ாது 

பேய்யசவண்டிய  ைியான “Payment”  என் கத ஆரஞ்சு நிறத்திலும் முடிந்துவிட்ட 

 ைியான “Registration” என் கத  ச்கே நிறத்திலும் திகரயில் ைாைலாம்.  

 

இதில் நீங்ைள் பைாடுத்த  தைவலின் டி ( திவுக் ைட்டைத் பதாகை + தனி இட ஒதுக்ைீடு 

ைட்டைத் பதாகை) எவ்வைவு பதாகை பேலுத்தசவண்டும் என் கத ைாட்டும். இந்தத் 

பதாகைகய  ற்று அட்கட, ைடன் அட்கட, மற்றும் இகைய வழி வங்ைிக் ைைக்கு (Credit 

Card, Debit card, Netbanking) மூலமாை பேலுத்த சவண்டும். இகத பேய்வதற்கு “Agree & Pay 

Now” என் கத ைிைிக் பேய்யவும். அதற்ைான ைைினித் திகரயில் உங்ைள் தைவல்ைகைத் 

தரசவண்டும்.  
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சமசல ைண்ட திகரயில் ஏதாவது ஒரு Gatewayகய சதர்ந்பதடுத்து ைிைிக் பேய்யலாம்.  

பேய்தால், பதாகை ப றும் வங்ைியின் பதாகை பேலுத்தும் திகர வரும். பதாகைகய பேலுத்தி 

முடித்தவுடன் உங்ைள் பேல்ச ேிக்கு விண்ைப்  எண்ணும்,  ாிவர்த்தகன ஐடியும்  

அனுப் ப் ட்ட ின் ைீழ் ைாணும் ைைிைித்  திகர சதான்றும்.   
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நீங்ைள் “Send Receipt” என் தில் ைிைிக் பேய்து உங்ைள் ரேீகத  உங்ைள் மின்னஞ்ேலில் 

ப ற்று  திவிறக்ைம் பேய்து பைாள்ைலாம். உடன் ைீழ்க்ைண்ட தைவலும் வரும்.  

 

ரேீதியின் நைல் ைீசழ ைாட்டப் ட்டுள்ைது. 
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இப்ச ாது நீங்ைள் உள்நுகழவு (Login) பேய்தால் விண்ைப் த்தின் நிலவரத்கதக் ைாட்டும். 
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சமசல ைாட்டிய திகரயில்  திவு பேய்தல் “Registration” மற்றும்  ைம் பேலுத்துதல் 

“Payment” இரண்டும்  ச்கே நிறத்திலும் அடுத்துச் பேய்ய சவண்டிய போந்த தைவல் 

பைாடுத்தகல “Personal” என் கத ஆரஞ்சு நிறத்திலும் ைாட்டும். இதில் “Proceed to Personal 

Page” என் கத  ைிைிக் பேய்து அடுத்த நிகலக்குச் பேல்ல சவண்டும்.  

3. தனிப் ட்ட தைவல்ைள் (Personal Details) 

தனிப் ட்ட  தைவல்ைளுக்ைான ைைினித் திகரகய ைீசழ பைாடுக்ைப் ட்டுள்ைது. இதில் 

மூன்று  ிாிவுைைாை தைவல்ைள் சைட்ைப் டுைின்றன. 

i) தன்கனப் ற்றிய தைவல்ைள்  

ii) ைல்வி உதவித் பதாகை சவண்டுமா என்ற தைவல்ைள்   

iii) ேமூைத் தைவல்ைள்  

முதல்  ிாிவில் மாைவர்  ற்றிய விவரங்ைள் (தந்கத ப யர், முைவாி, மின்னஞ்ேல்,  ிறந்த நாள், 

ஆண்டு வருமானம் ச ான்ற தைவல்ைள்)  திவிட சவண்டும்.  

இன்டாவது  ிாிவில், குடும் த்தில் முதல்  ட்டதாாி, ைல்வி ைட்டைச் ேலுகை, ைட்டை விலக்கு 

ேம் ந்தமான வி ரங்ைகை   திவிட சவண்டும்.  

மூன்றாவது  ிாிவில் தாய் பமாழி, ப ற்சறாாின் பதாழில்,  யிற்று பமாழி ச ான்ற வி ரங்ைகை  

 திவிட சவண்டும். 

இத்தைவல்ைகை  ைீழ்க்ைாணும் ைைினித் திகரயில் உள்ைீடு பேய்து  திவிட சவண்டும்.  
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 ின்னர் “Save” என் கதக் ைிைிக் பேய்தால் இதுவகர உள்ைிடப் ட்ட தைவல்ைள் சேமித்து 

கவக்ைப் டும். அவ்வாறு சேமித்த ின் ைீழ்க்ைாணும் திகர சதான்றும். . 
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இதில் ‘OK” ைிைிக் பேய்தால் தனிப் ட்ட தைவல்ைைின்  கழய டி முந்கதய விண்ைப்  நிகல 

(Application Status) திகரக்கு வரும். அதில் தனிப் ட்ட விவரங்ைளுக்குச் பேன்று 

சதகவப் ட்டால் மாற்றங்ைள் பேய்யலாம்.  ின்  “Submit” ஐக் ைிைிக் பேய்தால் ைீசழ ைாட்டிய 

 க்ைம் வரும்.  

 

பைாடுக்ைப் ட்ட தைவல்ைள் ோி எனின், பைாடுக்ைப் ட்ட இடத்தில் “CONFIRM” என்று உள்ைீடு 

பேய்து “OK” என் கத ைிைிக் பேய்ய சவண்டும். மாற்றம் சவண்டுமாயின் “CANCEL” கல ைிைிக் 

பேய்து மாற்றங்ைள் பேய்யலாம். மாற்றம் ஏதும் இல்கலஎனின் “CONFIRM” என்று  திவு பேய்து  

“OK” ஐ ைிைிக் பேய்தால்  ைீழ்க்ைண்டவாறு சதான்றும். 
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இதில் “OK” கவக்  ைிைிக் பேய்தால்  ின் வரும் தைவல் வரும். 

 

சமசல உள்ை திகரயில் இப்ச ாது “Personal” என்ற  குதியும்  ச்கே நிறமாை மாறியிருக்கும்.  

அடுத்து பேய்ய சவண்டிய “Academic” என்ற  குதி ஆரஞ்சு நிறத்தில் ைாட்டப் டுைிறது. 

இப்ச ாது, “Proceed to Academic Page” என் கத ைிைிக் பேய்யவும். ைீழ்க்ைாணும் திகர 

சதான்றும்.  நீங்ைள் பதாழிற்ைல்வி  ாடத்திட்டத்தில் (Vocational)  திவு பேய்திருந்தால் அதற்ைான 

திகர சதான்றும். ைீசழ ைாண் து “Academic” தைவல்ைளுக்ைான ைைினித் திகர.  



15 
 

 

இதில் நீங்ைள் தமிழ் நாட்டில்  டித்தீர்ைைா என் கதயும், எட்டாவது வகுப் ிலிருந்து 

 ன்னிபரண்டாவது வகுப்பு வகர  டித்த  ள்ைி,  டித்த ஆண்டு என்ற விவரங்ைள், சமல்நிகலத் 

சதர்வின்  திவு எண், எழுதிய  ஆண்டு, ப ற்ற மதிப்ப ண்ைள் முதலியவற்கறக் குறிப் ிட 

சவண்டும். நீங்ைள் 2018 தமிழ்நாடு HSC மாைவராயின் உங்ைளுகடய மதிப்ப ண் ைல்வித் 

துகறயிலிருந்து சநரடியாை ப ற்றுக்பைாள்ைப் டும். இகத முடித்த ின் “Save” என் கதக் ைிைிக் 

பேய்து சேமித்துக்பைாள்ைலாம். சேமித்த ின் திகர  ைீழக் ைண்டவாறு சதான்றும்.  
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இதில் “OK” ைிைிக் பேய்தால்  கழய டி முந்கதய விண்ைப்  நிகல (Application Status) 

திகரக்கு வரும். அதில் ைல்வி தைவல்ைைில் சதகவப் ட்டால் மாற்றங்ைள் பேய்யலாம்.  ின்  

“Submit” ஐக் ைிைிக் பேய்தால் ைீசழ ைாட்டிய  க்ைம் வரும்.  

 

பைாடுத்த விவரங்ைள் ோிபயன்றால் “CONFIRM” என்று கடப் பேய்து “OK” கவக்  ைிைிக் 

பேய்யவும். ைாட்டப் ட்ட விவரங்ைைில் தவறு இருந்தால் “CANCEL” என் தில் ைிைிக் பேய்து, 

 ிறகு ைாட்டப் டும் திகரயில் திருத்தங்ைகை சமற்பைாள்ைவும்.  ின்னர் “CONFIRM” என்று கடப்  

பேய்து “OK” கய ைிைிக் பேய்யவும். உடசன ைீழ்க்ைண்ட திகர சதான்றும். 
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இதில் “OK”கவக்  ைிைிக் பேய்தால் ைீழ் ைாணும் திகர வரும். 

 

சமற்ைண்ட திகரயில் தற்ச ாகதய நிலவரம் பதான்றுைிறது. முடிந்த பேயல்ைள்  ச்கே 

நிறத்திலும், அடுத்தது பேய்ய சவண்டிய பேயல் ஆரஞ்சு நிறத்திலும் மாறியிருக்கும். .  

இப்ச ாது “Proceed to view your application” என் கதக்  ைிைிக் பேய்தால் விண்ைப்  நைல் 

உங்ைைின்  திவு பேய்யப் ட்ட மின்னஞ்ேலுக்கு அனுப் ப் டும் மற்றும் ைீழ் ைாணும் திகர 

சதான்றும்.  
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இப்ச ாது நீங்ைள் திகரயிலிருந்து பவைி வந்துவிடலாம். திரும் வும் உள்நுகழவு (Login)  

பேய்தால் ைீழ்க்ைாணும் திகர சதான்றும். 

 

 

இதில்  திவு பேய்த குறிப் ிட்ட தைவல்ைள் சதான்றும். இப்ச ாது “Download Application” 

என் தில் ைிைிக் பேய்தால், உங்ைள் முழு விண்ைப்   டிவம்  திவிறக்ைம் பேய்யப் டும். 

அத்துடன் தனி ஒதுக்ைீட்டிற்ைான  டிவங்ைளும் பைாடுக்ை ட்டிருக்கும். அது  ைீழ்க்ைண்டவாறு 

இருக்கும். இகவைகை அச்பேடுத்துக் பைாள்ைலாம். அச்பேடுத்த  டிவத்தில் உாிய இடத்தில் 

உங்ைள்  ாஸ்ச ார்ட் அைவு புகைப் டத்கத ஒட்டி,  டிவத்தில் குறிப் ிட்டுள்ை எல்லா 

ோன்றிதழ்ைகையும் அதன் நைல்ைகையும் உங்ைளுக்குக் குறிப் ிட்ட நாைில் TNEA உதவி 

கமயத்தில் ோி ார்த்து ேமர்ப் ிக்ை சவண்டும். இத்துடன் நீங்ைள் முகறயாை விண்ைப் ிக்ை 

சவண்டியது நிகறவு ப ரும்.  
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பதாழிற்ைல்வி மாைவர்ைள் 

நீங்ைள் பதாழிற்ைல்வி  ாடத்திட்டத்தில் (Vocational)  திவு பேய்திருந்தால் அதன் 

மதிப்ப ண்ைகைப்  திவு பேய்ய Academic என்ற  குதி  ின்வருமாறு இருக்கும். அதில் உங்ைள் 

மதிப்ப ண்ைகைப்  திவு பேய்ய சவண்டும். 
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மதிப்ப ண்  திவு பேய்வகதத் தவிர மற்ற எல்லாசம முன்னர் கூறப் ட்ட டிசய பேய்ய 

சவண்டும்.  

 ின்னர் தரவாிகேப்  ட்டியலுக்ைாைவும் உங்ைள் விருப் க் ைல்லுாி மற்றும்  ாடத்கத  திவு 

பேய்யவும்  தைவகல எதிர்  ார்க்ைவும். 

வாழ்த்துைள். 

******* 


