jäœehL bgh¿æaš nr®¡if -2022¡F gÂÎ brŒÍ« Kiw
jäœehLbgh¿æaš nr®¡if - 2022 ( TNEA -2022 ) KGikahf Ïiza tê
é©z¥ggÂthfÎ«
é©z¥g¤Â‰fhd
brY¤Jjš,

k‰W«

Ïiza

jftšfis¥

éU¥gkhd

fšYhç

tê

gÂÎ

fyªjhŒÎ

brŒjš,

k‰W«

gÂÎ

nr®¡ifahfÎ«
brŒtj‰fhd

ghl¥Ãçit¥

mikÍ«.
gz¤ij¢

gÂÎbrŒjš,

j‰fhèf

ÏlxJ¡Ñ£il V‰wš mšyJ ãuhfç¤jš, KoÎbrŒa¥g£l ÏlxJ¡Ñ£L Mizia
bgWjš M»a mid¤J« Ïizatêahfnt el¤j¥gL«.

rh‹¿jœfŸ rçgh®¤jš

x›bthU kht£l¤ÂYŸs “jäœehL bgh¿æaš nr®¡if cjé ikaத்தில்” (TFC)
இணைtêahf லிண்ைப்பதார்கள் இல்யால்

el¤j¥gL«.

é©z¥gjhu®fŸ všyh

brašfisÍ« j§fŸ Å£oèUªnjh mšyJ ntW v§»UªJ nt©LkhæD« Ïizajs
thæyhf gÂÎ brŒayh«. Ïizajs trÂ Ïšyhjt®fŸ, všyh nritfS¡F«
jäœehL bgh¿æaš nr®¡if cjé ika¤ij mQfyh«.

m§F mt®fS¡F¤

njitahd všyh nritfS« »il¡F«,
KGikahd Ïizatê fyªjhŒÎ Ñœ¡fhQ« gy mL¤jL¤j f£l§fis¡
bfh©lJ.
1. é©z¥g« gÂÎ brŒjš k‰W« அசல் rh‹¿jœகள்

பதிவலற்மம் சசய்தல்

2. rkthŒ¥ò v© (Random Number) cUth¡Fjš (by TNEA Authority)
3. bgh¿æaš nr®¡if cjéika¤Âš Ïizatêahf rh‹¿jœ rçgh®¤jš (by
TNEA Authority)
4. jutçirbtëæLjš (by TNEA Authority)
5. éU¥gkhd fšYhçiaÍ« k‰W« ghl¥ÃçitÍ« gÂÎbrŒjš
6. F¿¥Ã£l ehëš j‰fhèf ÏlxJ¡ÑL brŒjš (by TNEA Authority)
7. ÏlxJ¡Ñ£il cWÂ brŒjš (by Candidate)
8. fy;Y}hpapNyh my;yJ bgh¿æaš nr®¡if cjéika¤Âš ;(TFC) fy;Y}hpf;fhd
fl;lzj;ij nrYj;jp cWjp nra;jy;

1

é©z¥gjhu®fŸ nkny cŸs všyh égu§fisÍ« mit brŒa¥gl nt©oa
eh£fisÍ« cça neu¤Âš ftå¤J brašgl nt©L«. všyht‰W¡Fkhd Kj‰go,
é©z¥g¤ij gÂÎ brŒjš mij v›thW brŒtJ v‹gij Ïªj F¿¥ò
étç¡»wJ.
é©z¥g¤ij¥

gÂÎ

brŒa

v‹bd‹d

étu§fŸ

nt©L«

v‹gij¤

bjça¥gL¤J« égu¥got« (Data Sheet), TNEA Ïiza js¤Âš »il¡F«. mij¥
gÂéw¡f« brŒJ mÂš égu§fis¥ ó®¤Â brŒj Ã‹ fâåæš étu§fis
tçirahf cŸÇL (Input) brŒjhš, éiuthfÎ« rçahfÎ« brŒJ Ko¡fyh«. TNEA
cjé ika¤Â‰F tUgt®fŸ f©o¥ghf Ïªj¥ got¤ij¥ ó®¤Â brŒj Ã‹dnu
fâåæš gÂÎ brŒa Mu«Ã¡f nt©L«.

é©z¥g« gÂÎ brŒjš
லிண்ைப்ப

பதிணல

ஆம்பிக்கும்

முன்,

ாைலர்கள்

கீ ழ்கண்டணலகணர

தார்

நிணயில் ணலத்திருக்க வலண்டும்.
1.

அணயவபசி எண் (தங்கரது அல்யது தங்கரது சபற்வமாருணடது)

2.

ின்னஞ்சல் முகலரி ( இல்ணயசனில் புதிதாக உருலாக்கவும்)

3.

கடன் அட்ணட / பற்று அட்ணட / இணைத்தின் லறிசசலுத்தும் லிலங்கள்
(அல்யது)
லணவு காவசாணய “THE

SECRETARY,

TNEA” என்ம

முகலரிில் CHENNAI

ாற்மத்தக்க லணகில் இருத்தல் வலண்டும்.

Ï¥nghJ eh« é©z¥g« gÂÎbrŒtJ v¥go v‹W gh®¡fyh«.
விண்ணப்பபதிவின் படிகள்:

1. User Registration( பனாரர் லிண்ைப்ப பதிவு)
2.

Login (உள் நுணறதல்)

3. Personal Information (சு லிலங்கள்)
4. Special Reservation Information ( சிமப்பு இடஒதுக்கீ டு லிலங்கள்)
5. Scholarship Information (உதலித் சதாணக லிலங்கள்)
6. School of Study Information( பள்ரித் தகலல்கள்)
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இல்

7. Academic Information (கல்லித் தகுதி தகலல்கள்)
8. Preview Application and Change Information( ீ ண்டும் சரிபார்த்து ாற்றுதல்)
9. Payment of Registration fees (லிண்ைப்பதிவு கட்டைம் சசலுத்துதல்)
10. Download Application in PDF (லிண்ைப்பத்திணன பதிலிமக்கம் சசய்தல்)

gÂÎ brŒjiy vëjh¡f, mJ gy vëa gofshf nk‰bfhŸs¥g£LŸsd.
Ï¥gofis ftdkhf bjhlU§fŸ. Kjyhtjhf www.tneaonline.org v‹கிw TNEA
Ïizajs¤Â‰F bršyÎ«. j‰bghGJ Ú§fŸ ÑnHfhQ« fâå g¡f¤ij
fh©Õ®fŸ.

Ï¥nghJ “Click here for New User Registration” v‹கிம

சபாத்தாணன

»ë¡ brŒaÎ«.

Ï¥nghJ ÑœfhQ« Ïiza g¡f« fâå Âiuæš njh‹W«. mÂš “Registration “ v‹w
gFÂ brŒa nt©oa braš v‹gij j‰nghJ fh£L»wJ.
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é©z¥g¥ gÂÎ gadhs® gÂÎ¡fhd étu§fŸ gÂélš nk‰f©l Ïiza g¡f¤Âš
cŸs všyh égu§fisÍ« rçahf gÂÎ brŒaÎ«. égu§fis gÂÎ brŒifæš
Ñœ¡f©lt‰iw kdÂš bfhŸsÎ«.

1. c§fŸ bgaiu, c§fŸ g¤jh« tF¥ò / +2 kÂ¥bg© rh‹¿jêš cŸsJ nghy
gÂÎ brŒaÎ«.
2. bfhL¡f¥g£l miyngÁ (Mobile Phone) v© c§fŸ gÂÎ brŒa¥gட்l miyngÁ
v©zhf fUj¥gL«.

Ïந்த

gÂÎ brŒa¥gட்l miyngÁ

எண்ைிற்வக அணனத்து

FWªjftšfS« mD¥g¥gL«.
3. ä‹dŠrš Kftç v‹gÂš c§fsJ rçahd ä‹dŠrš Kftçia¡ (email Id)
bfhL¡fÎ«.

c§fS¡fhd ä‹dŠrš Kftç Ïšyhé£lhš òÂjhf x‹iw

cUth¡»¥ Ã‹ gÂaÎ«.

ä‹dŠrš Kftç cUth¡FtÂš Áuk« ÏUªjhš

c§fŸ bg‰nwhç‹ ä‹dŠriy¥ ga‹gL¤jyh«.
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Ïªj gÂÎ brŒa¥g£l

ä‹dŠrš

முகலரிவ

பனாரர்

குமிீடாக

(User ID)

ஏற்றுக்

சகாள்ரப்படும்.

Ïj‹ _ykhfnt všyh¤ jftšfS« mD¥g¥gL«.
4. c§fsJflÎ¢ brhšiy (Password) ftdkhf cUth¡» bfhŸsÎ«. flÎ¢
brhšyhdJ FiwªjJ MW vG¤Jfis¡ bfh©lJ. mÂš FiwªjJ xU vG¤J
v©zhfÎ«, xU vG¤J Áw¥ò vG¤jhfÎ« (Special Character) k‰wit
vG¤jhfÎ« (Letter) ÏU¡f nt©L«.
5. Ï§F bfhL¡f¥g£l égu§fis¥ Ã‹d® kh‰w ÏayhJ. vdnt cWÂ brŒtj‰F
K‹ rçgh®¤J cWÂ brŒaÎ«.
c§fŸ gadhs® bga® /ä‹dŠrš (Login Id / Email id), k‰W« flÎ¢ brhš
(Password) M»at‰iw ftdkhf ãidéš it¤J¡ bfhŸs nt©L«. Ït‰iw
Ú§fŸ gy jlit ga‹gL¤j nt©oæU¡F«. g¤Âukhf v§fhtJ vGÂit¤jhY«
ey«.
Ïªj égu§fis Ko¤j Ã‹ “SAVE” v‹w g£lid »ë¡ brŒaÎ«.

m¥bghGJ

c§fŸ

miyngÁ¡F«,

ä‹dŠrY¡F«

xU

Kiw

ga‹gL¤J«

flÎ¢brhš (OTP) tU«. Ñœ¡fhQ« jftš c§fŸ fâå¤ Âiuæš njh‹W«.
ä‹dŠrèš Áy ntisfëš jftšfŸ “Inbox”¡F¢ bršyhkš “Spam” bkæY¡F¥
nghfthŒ¥ò©L, vdnt Ú§fŸmijÍ« gh®¡f nt©L«.
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“OTP v©iz gÂÎ brŒaÎ«. ÏÂš “Submit” v‹gij »ë¡ brŒaÎ«.
அனுப்பபட்ட EMAIL கீ ழ்கண்டலாறு இருக்கும்.

Ïå Ú§fŸ v¥nghJ nt©LkhæD« TNEA Ïiza js¤Âš c§fŸ gadhs®
bga® / ä‹dŠrš Kftç (Login Id/ Email Id) k‰W« flÎ¢ brhšiy (Password)
ga‹gL¤Â cŸ EiHÎ (Login) brŒJ bfhŸsyh«.
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Ï¥bghGJ cŸ EiHÎ (Login) brŒjhš Ñœ¡f©l fâåÂiu njh‹W«. உள்ர ீடு
சசய்யும் தகலல்கரானது 8 நிணயகராக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

i. Personal information ( சுய விவரங்கள்)
ii.

Special reservation (சிமப்பு ஒதுக்கீ டு )

iii. Scholarship information (உதவித் ததொகக விவரங்கள்)
iv. School of study information( பள்ளித் தகவல்கள்)
v. Academic information (கல்வித் தகுதி தகவல்கள்)
vi. Preview

and

Change

Information

(மீ ண்டும்

சரிபொர்த்து

மொற்றுதல்)

vii. Payment (விண்ணப்பதிவு கட்டணம் தசலுத்துதல்)
viii.

Generate Report (லிண்ைப்படிலத்திணன
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உருலாக்கு )

nk‰ f©l égu§fisgÂÎ brŒJ Save & Continue v‹gij »ë¡ brŒaÎ«.
é©z¥g¥ gÂÎ gadhs®

வலறு

ாநியத்தலாக

இருப்பின்

தங்களுக்கான

தப்பட்ட

தகுதிலம்புகரில் ஏவதனும் ஒன்ணம சதரிவு சசய்து சர்ப்பித்தால் ட்டுவ வற்சகாண்டு
தங்களுக்கான லிண்ைப்பதிலிணன சதாடர்ந்து பதிவு சசய் இலும்.

8

Áw¥ò xJ¡Ñ£L¡fhd égu§fŸ rk®¥Ã¡F« gFÂ
சிமப்பு ஒதுக்கீ ட்டு பிரிலானது கீ ழ்கானும் பிரிலினர்களுக்கானது.
1.

சிமந்த லிணராட்டு லர்கள்
ீ

2.

முன்னாள் இாடலத்தினரின் கன்கள் / கள்கள்

3.

ாற்றுத் திமனாரிகள்

சதரிவு சசய்ப்பட்ட சிமப்பு ஒதுக்கீ ட்டு பிரிலிற்கான தகுதிான சான்மிதழ்கணர
பதிவலற்மம் சசய்து சர்ப்பிக்க வலண்டும். சர்ப்பிக்க தலமினால் சிமப்பு ஒதுக்கீ ட்டு
பிரிலிற்கான தகுதி இறந்தலாக கருதப்ப்டும்.
சிமப்பு

ஒதுக்கீ ட்டு

பிரிலிற்கான

கயந்தாய்லில்

கயந்து

சகாள்ளும்

அணனலரும்

சபாதுக் கயந்தாய்லிலும் கயந்து சகாள்ர தகுதியுணடலர்.
தங்கரது சான்மிதழ் சரிபார்ப்பிணன சசய்லதற்கு ஏதுலாக தங்கரது ாலட்டத்தின்
அருகிலுள்ர

சான்மிதழ்

சரிபார்ப்பு

ணத்திணன

லிணராட்டு பிரிலினர்க்கான சான்மிதழ்

சதரிவு

சசய்து

பதிவலற்மம் ற்றும்

சகாள்ரவும்.

சரிபார்ப்பு

பற்மி

தகலல்கள் பின்னர் சதரிலிக்கப்படும்.

Ñœ¡f©l Ïizajs g¡f¤Âš j§fS¡F cç¤jhd Áw¥ò xJ¡Ñ£L¡fhd égu§fis
rçahd Kiwæš gÂÎ brŒJ Save & Continue v‹gij »ë¡ brŒaÎ«.
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தகுதிானவர்கள் கல்வி உதவித்ததாகக

,

கட்டண தள்ளுபடி பபான்மவற்றுக்கு

பதகவான உதவித்ததாகக தகவல்ககர உள்ரிடயாம். பதகவான விவங்ககர
முழுகாக உள்ரிட்ட பிமகு “Save and Continue” தபாத்தாகன அழுத்தவும்.
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mL¤J “School of Study Information” égu§fis j‰nghJ ÑnHfhQ« Ïizajs
g¡f¤Âš rçahf ó®¤Â brŒaÎ«.

11

mL¤J “Academic Information” égu§fis j‰nghJ ÑnHfhQ« Ïizajs g¡f¤Âš
rçahf ó®¤Â brŒaÎ«
2022 M« கல்லிாண்டில் +2 வதர்வுகணர திழ்நாடு State Board இல் முடித்த
ாைல®கள் தங்கரது திப்சபண் லிலங்கணர உள்ரிட வலண்டிதில்ணய.
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உங்கள் கல்லித் தகுதி ற்றும் +2 முடித்த ஆண்ணடப் சபாறுத்து HSC (Academic or

Vocational)

அல்யது

ச®ப்பிக்கயாம்.

அதற்கு

HSC

சான

ாைல®கள்

பாடங்களுக்கான

உங்கள்

தகுதிண

திப்சபண்கணர
உள்ரிடூகிமீ®கள்

நீங்கள்
என்மால்

இணைப் பக்கம் பின்லருாறு திமக்கும்.

j‰nghJ ó®¤Â brŒj é©z¥g¤ij (Save and Continue) g£lid mG¤Â nrä¤J
it¡fyh«. nkY« é©z¥g¤Âš VnjD« kh‰w« brŒa nt©oæUªjhš “Back”
g£lid mG¤Â ó®¤Â brŒaÎ«. é©z¥g லிலங்கணர நன்மாக சரிபார்த்தபின்
gÂÎ¡ f£lz¤Â‰fhd Ïizajs g¡f« சசன்று
தங்களது

பதிவுக்

கட்டணத்கத

தசலுத்திய

உள்ள விபரங்ககள மொற்றம் தசய்ய இயலொது.
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பின்

கட்டைத்ணத
உங்களது

சசலுத்தவும்.

விண்ணப்பத்தில்

gÂÎ¡ f£lz gFÂ
j‰bghGJ

gÂÎ¡

f£lz¤Â‰fhd

Ïizajs

g¡f«

j§fsJ

fââæš bjçatU«. ÏÂš Ú§fŸ bfhL¤j jftè‹go (gÂÎ¡ f£lz¤ bjhif)
v›tsÎ f£lz« brY¤j nt©L« v‹gij fh£L«. Ïªj¤ bjhifia g‰W m£il/
fl‹ m£il k‰W« Ïizatê t§»¡ fz¡F (Credit Card/ Debit Card/ Net Banking)
_ykhf brY¤j nt©L«. (nf£ò tiunthiyia (Demand Draft) TFC têahf k£Lnk
brY¤j KoÍ«) Ïij brŒtj‰F“ Pay Now” v‹gij »ë¡ brŒaÎ«, mj‰fhd
fââ¤ Âiuæš c§fŸ jftšfis¤ junt©L«.
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nkny f©l Âiuæš VjhtJ xU Gateway-ia nj®ªbjL¤J »ë¡ brŒayh«. brŒjhš,
bjhif bgW« t§»æ‹ Âiu tU«.

bjhifia brY¤Â Ko¤jÎl‹ c§fŸ

bršngÁ¡F é©z¥g v©Q«, gçt®¤jid IoÍ« mD¥g¥gL«.
.
தங்களுக்கான பதிவு கட்டை பரிலர்த்தணன முழுணணடால் தலமினால், தங்களுக்கான
கட்டை

பரிலர்த்தணனண

அடுத்த

பத்து

நிிடங்களுக்கு

ீ ண்டும்

தங்கரது பதிவு கட்டை பரிலர்த்தணன லிபங்கணர உங்களுணட
பக்கத்தில் பார்த்து சகாள்ரயாம்.
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சசலுத்த

இயாது.

Personal Profile Settings

ã®zæ¡f¥g£l jäœehL bgh¿æaš nr®¡if cjéika« (TFC) thæyhf k£Lnk
tiunthiy (Demand Draft) mDkÂ¡f¥gL»wJ.
KGikahf ó®¤Â brŒj é©z¥g¤ij (Generate Report) g£lid mG¤Â rk®¥Ã¤J
élyh«. é©z¥g¤ij rk®¥Ã¤j¥Ã‹ Ñœ¡fhQ« Âiu njh‹W«.
Ï¥nghJ “Download Now” v‹gÂš »ë¡ brŒjhš, c§fŸ KG é©z¥g got«
gÂéw¡f« brŒa¥gL«. m¤Jl‹

Áw¥ò xJ¡Ñ£o‰fhd got§fS« bfhL¡f¥

g£oU¡F«. அலற்ணமயும் cçaல®கள் gÂéw¡f« brŒJ bfhŸsயாம்.
Ï¤Jl‹ Ú§fŸ Kiwahf é©z¥Ã¡f nt©oaJ ãiwÎbgW«.
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கட்டணப் ரியர்த்தன முடிந்ததும் ீங்கள் யிண்ணப்த்னதத் திருத்த முடினரது.
சரன்ிதழ் சரிரர்ப்பு ஆன்னில் சசய்னப்டுகிது. இதற்சகரக ீங்கள் ததனயனர
அனத்து ஆயணங்கின் ஸ்தகன் சசய்னப்ட்ட கல்கக கீதம சகரடுக்கப்ட்டுள்
சரத்தரன அழுத்தி திதயற் தயண்டும். சரன்ிதழ்கள் நற்றும் ஆயணங்களுக்கு
குனந்தட்ச அவு (150 KB நற்றும் அதிகட்ச அவு 1 MB). புனகப்டம் நற்றும்
னகசனரப்த்திற்கு குனந்தட்ச அவு (20 KB நற்றும் அதிகட்ச அவு 50 KB)
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சரன்ிதழ்கள் திதயற்ம் முடிக்கப்ட்ட ின்தப யிண்ணப்தரபர்கர திதயற்
சரன்ிதழ் சரிரர்ப்பு சசனல்முன சதரடங்கப்டும். எதய, ததனயனர அனத்து
ஆயணங்கனயும்

திதயற்வும்.

அனத்து

சரன்ிதழ்கள்

நற்றும்

ஆயணங்கள்

சரிசனரக திதயற்ப்ட்டிருப்தரக ீங்கள் உறுதிப்டுத்தின ின்ர் TNEA 2022க்கு
யிண்ணப்ிக்கும்

சசனல்முனனன

முடிக்க

“FREEZE

UPLOAD”

சரத்தரன

அழுத்தவும். “FREEZE UPLOAD” சரத்தரன அழுத்தின ின் நீண்டும் சரன்ிதழ்கள்
நற்றும் ஆயணங்கன திருத்ததயர அல்து நரற்ம் சசய்னதயர இனரது.
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