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பதிவு செய்யும் முறை 

தமிழ்நாடு அரசு கறை மற்றும் அைிவியல் கல்லூாிகளின் மாணவர் செர்க்றக - 2023       

(TNGASA- 2023) 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, அருகிலுள்ள சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அரசு கறைக் கல்லூாிகளில் உள்ள 

மாணவர் செர்க்றக உதவி றமயம் Admission Facilitation Center (AFC)-2023 மூைம் இறதச் 

செய்யைாம். 

2. பாடப்பிாிவுகள் மற்றும் கல்லூாிகறள விருப்பப்படி பதிவு செய்தல். 
 

3. தரவாிறெ பட்டியல் அந்தந்த கல்லூாி வறைத்தளங்களில் சவளியிடப்படும். மூன்று 

தரவாிறெ பட்டியல் உள்ளது அறவ பின்வருமாறு: 

 தமிழ் தரவாிறெ பட்டியல் : பனிசரண்டாம் வகுப்பில் சபற்ை  தமிழ் 

மதிப்சபண்களின் அடிப்பறடயில்  தமிழ் தரவாிறெ பட்டியல் தயாாிக்கப்படும். இந்த 

பட்டியல் பி.ஏ. தமிழ் இைக்கியம் / பி.லிட். படிப்புகளின்  செர்க்றகக்கு 

பயன்படுதப்படும்.  

 ஆங்கிைம் தரவாிறெ பட்டியல் : பனிசரண்டாம் வகுப்பில் ஆங்கிைத்தில் சபற்ை 

மதிப்சபண்களின் அடிப்பறடயில்  ஆங்கிைம்  தரவாிறெ பட்டியல் தயாாிக்கப்படும். 

இந்த பட்டியல் பி.ஏ. ஆங்கிை இைக்கிய படிப்புகளின்  செர்க்றகக்கு 

பயன்படுதப்படும். 
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 சபாது தரவாிறெ பட்டியல்: மீதமுள்ள 4 பாடங்களின் அடிப்பறடயில் (400 

மதிப்சபண்களில்) இது தயாாிக்கப்படும். இது மற்ை அறனத்து B.A. / B.Sc. / B.Com. 

/ B.B.A. / B.C.A. / B.S.W படிப்புகளின் செர்க்றகக்கு பயன்படுதப்படும். 

4. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பதிவு செய்த பாடப்பிாிவுகளின்விருப்ப வாிறெயின் 

அடிப்பறடயில் தரவாிறெக்கு ஏற்ைவாறு ஒதுக்கீடு ஆறண அந்தந்த கல்லூாிகள் 

வழங்கும். 

5. 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. 

 பயனாளர் பதிவு செய்தல்  

இப்சபாது நாம் விண்ணப்பம் பதிவு செய்வது எப்படி என்று பார்க்கைாம். பதிவு செய்தறை 

எளிதாக்க, அது பை எளிய படிகளாக சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன. இப்படிகறள கவனமாக 

சதாடருங்கள். முதைாவதாக www.tngasa.in மற்றும் என்ை இறணயதளத்திற்கு செல்ைவும். தற்சபாழுது 

நீங்கள் கீசழ காணும் கணினி பக்கத்றத காண்பீர்கள். 

 

 

 

 

http://www.tngasa.in/
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விண்ணப்ப பதிவு என்பது கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பின்வரும் படிகறளக் சகாண்டுள்ளது: 

 

 

 

 

இதில் "Click here to new Registration"என்பறத கிளிக் செய்யவும். இப்சபாது கீழ்க்காணும் 

இறணய பக்கம் கணினி திறரயில் சதான்றும்.  
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இப்சபாது கீழ்க்காணும் இறணய பக்கம் கணினி திறரயில் சதான்றும். அதில் “Registration” என்ை 

பகுதியில் செய்ய சவண்டிய செயல் என்ன என்பறத தற்சபாது காட்டுகிைது. விண்ணப்பப் பதிவு 

பயனாளர் பதிவுக்கான விவரங்கள் பதிவிடல் சமற்கண்ட இறணய பக்கத்தில் உள்ள எல்ைா 

விவரங்கறளயும் ொியாக பதிவு செய்யவும். விவரங்கறள பதிவு செய்றகயில் கீழ்க்கண்டவற்றை 

மனதில் சகாள்ளவும். 
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1. உங்கள் சபயறர, உங்கள் 10 / +2 மதிப்சபண் ொன்ைிதழில் உள்ளது சபான்று பதிவு செய்யவும்.  

2. சகாடுக்கப்பட்ட றகசபெி (Smart Phone) எண், உங்கள் பதிவு செய்யப்பட றகசபெி 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. மீண்டும் மின்னஞ்ெல் முகவாிறய உறுதி செய்யவும். 

5. உங்களது பிைந்த சததிறய சதர்வு செய்யவும். 

6. தாங்கள் 11ம் வகுப்பில் சதர்ச்ெி சபற்ைிருக்கிைீர்களா? என்பறத உறுதி செய்யவும். 

7. தாங்கள் 12ம் வகுப்பில் பயின்ை தகுதித் சதர்வு எது என்பறத சதர்வு செய்யவும். 

8. 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.  

9. கடவுச்சொல்றை மீண்டும் உறுதி செய்யவும். 

ெமர்ப்பிக்கும் முன் உங்கள் அறனத்து விவரங்கறளயும் ொிபார்க்கவும், நீங்கள் வழங்கிய 

விவரங்கறள பின்னர் மாற்ை முடியாது, ஏசனனில் அறனத்து எதிர்காை தகவல்களும் வழங்கப்பட்ட 

மின்னஞ்ெல் ஐடி மற்றும் சமாறபல் எண்ணுடன் பகிரப்படும், தயவுசெய்து அவற்றை இருமுறை 

ொிபார்க்கவும், தவைான விவரங்கறள வழங்கினால் உங்கள் கணக்றகப் பயன்படுத்த முடியாமல் 

சபாகைாம். இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Save" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் இன்னும் 

சதாடர விரும்புகிைீர்களா? இதில் Yes  என்ை பட்டறன கிளிக் செய்து மீண்டும் சதாடரவும். 
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அப்சபாழுது உங்கள் திைன்சபெிக்கு (Smart Phone) ஒரு முறை பயன்படுத்தும் கடவுச்சொல் (OTP) 

வரும் அறத கீழ்க்கண்ட திறரயில் எண்றண “Enter One Time Password (OTP)” என்பதில் பதிவு 

செய்யவும், பின்பு  “Submit" என்பறத கிளிக் செய்யவும்.  
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இப்சபாது கீழ்க்காணும் இறணய பக்கம் கணினி திறரயில் சதான்றும். நீங்கள் உங்கள் மின்னஞ்ெல் 

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

சகாள்ளைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 9 of 22 

 

 

இப்சபாழுது உள்நுறழவு (Login) செய்தால் கீழ்க்கண்ட கணினி திறர சதான்றும்.  

 

 

 

1.  தனிப்பட்ட விவரங்கறள பதிவு செய்தல் 

 தற்சபாது தனிப்பட்ட விவரங்கள் பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய 

வரும். இதில் மாணாக்கர் சபயர், சபற்சைார் / பாதுகாவைர் சபயர், சதாடர்பு முகவாி, சொந்த 

மாவட்டத்தின் குடிறம நிறை, பாலினம், பிைந்த சததி, தாய்சமாழி சபான்ை விவரங்கறள கட்டாயமாக 

பிறழயின்ைி பதிவு செய்ய சவண்டும். 
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இதில் மாணாக்கர் நிரந்தர முகவாி, மாநிைம், மாவட்டம்,  குடியுாிறம, மதம், வகுப்பு, உட்பிாிவு, 

மாணாக்கர் ஆதார் எண் (விரும்பினால்) கட்டாயமாக பிறழயின்ைி பதிவு செய்ய சவண்டும். 

 

 

இதில் மாணாக்கர் அஞ்ெைக குைியீட்டு எண், சொந்த மாவட்டம்  சபான்ை விவரங்கறள கட்டாயமாக 

பிறழயின்ைி பதிவு செய்ய சவண்டும். 

 

 

இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Save & Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான முதல் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 
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2. ெிைப்பு ஒதுக்கீட்டு தகவல்கள்கறள பதிவு செய்தல். 

தற்சபாது ெிைப்பு ஒதுக்கீட்டு தகவல் பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய 

வரும். இதில் ெிைந்த விறளயாட்டு வீரர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க 

விரும்புகிைீர்களா?, முன்னாள் பறடவீரர்கள் (இராணுவம்/கடற்பறட/விமானப்பறட மட்டுசம 

தகுதியுறடயவர்கள், மாற்றுத்திைனாளி?, என்ெிெி(A) ொன்ைிதழ் றவத்திருப்பவரா?, மாணவர் 

அந்தமான் மற்றும் நிசகாபார் தீறவச் செர்ந்த தமிழர்? மற்றும் பாதுகாப்புப் பறடகளின் தகுதியான 

பணியாளர்களின் குழந்றதகள்/மறனவி எத்தறகய வறக?  சபான்ை பிாிவுகளில் விண்ணப்பிக்க 

விரும்புபவர்கள் சதறவயானவற்றை சதர்வு செய்ய சவண்டும் 

 

 

இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Save & Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான இரண்டாம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 
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3. கல்வி உதவித்சதாறக பற்ைிய தகவல்கறள பதிவு செய்தல் 

தற்சபாது கல்வி உதவித்சதாறக பற்ைிய தகவல் பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது 

கணிணியில் சதாிய வரும். இதில் சபற்சைாாின் சதாழில், ஆண்டு வருமானம், முதல் தறைமுறை 

பட்டதாாி மற்றும் உயர்கல்வி உதவித்சதாறக சபான்ை விவரங்கறள கட்டாயமாக பிறழயின்ைி பதிவு 

செய்ய சவண்டும். 

 

 

இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Save & Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான மூன்ைாம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 

 

4. பயின்ை பள்ளி பற்ைிய தகவல்கள் பதிவு செய்தல் 

தற்சபாது பயின்ை பள்ளி பற்ைிய தகவல் பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் 

சதாிய வரும். இதில் பள்ளியின் வறக, பள்ளி இருப்பிடத்தின் குடிறம நிறை, நீங்கள் அரசுப் பள்ளியில் 

VI முதல் XII வறர படித்தீர்களா?, வகுப்பு, சதர்ச்ெி சபற்ை ஆண்டு, மாநிைம், மாவட்டம், மண்டைம், 

பள்ளியின் சபயர் சபான்ை விவரங்கறள கட்டாயமாக பிறழயின்ைி பதிவு செய்ய சவண்டும். 
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இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Save & Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான நான்காம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 

5. கல்விொர் தகவல்கறள பதிவு செய்தல் 

தற்சபாது கல்விொர் தகவல் பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய 

வரும். இதில் தகுதித் சதர்வு, சதர்வு வாாியம், சதர்வு வாாியம், வாிறெ எண், சதர்ச்ெி சபற்ை ஆண்டு, 

பாடப் பிாிவு, பாடப் பிாிவு குைியீடு, பயிற்று சமாழி, HSC அதிகபட்ெ (சமாத்தம்) மதிப்சபண்கள்), HSC 

சபற்ை மதிப்சபண்கள், கல்வி சமைாண்றம தகவல் றமய எண், ொதிச் ொன்ைிதழ் எண், பாட வாாியாக 

பாடங்களின் சபயர்கள், பாட வாாியாக நிரந்தரப் பதிவு எண்/வாிறெ எண், பாட வாாியாக சதர்ச்ெி 

சபற்ை மாதம், பாட வாாியாக சதர்ச்ெி சபற்ை  ஆண்டு, பாட வாாியாக சமாத்த மதிப்சபண்கள், பாட 

வாாியாக சபற்ை மதிப்சபண்கள், பாட வாாியாக முயற்ெிகளின் எண்ணிக்றக சபான்ை விவரங்கறள 

கட்டாயமாக பிறழயின்ைி பதிவு செய்ய சவண்டும். 
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இந்த விவரங்கறள முடித்த பின் "Save & Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான ஐந்தாம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 

 

6. கல்லூாிகறளசதர்வு செய்தல் 

தற்சபாது கல்லூாிகறள சதர்வு செய்தல் பதிவுக்கான இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் 

சதாிய வரும். சதர்றவத் சதர்ந்சதடுப்பதற்கு முன், எங்கள் வழிமுறைகறளப் படிக்கவும், சதாடர்வதற்கு 

முன் நீங்கள் புாிந்து சகாள்ள சவண்டிய ெிை முக்கிய விவரங்கள் உள்ளன, அறவ  கீசழ உள்ளன.  

கீசழயுள்ள பட்டியலிலிருந்து உங்களுக்கு விருப்பமான சதர்வுகறளத் சதர்ந்சதடுக்கவும், 

சதர்வுப்சபட்டிறயக் கிளிக் செய்வதன் மூைம் பாடத்றதத் சதர்ந்சதடுக்கைாம், சதர்வுப்சபட்டிறயத் 

சதர்வுநீக்குவதன் மூைம் அசத பாடத்திட்டத்றத அகற்ைைாம், எனது சதர்வுகறள மறுவாிறெப்படுத்து 

சபாத்தாறனக் கிளிக் செய்வதன் மூைம் சதர்வுகறள மறுவாிறெப்படுத்தைாம்.மாற்ைங்கள் தானாக 

செமிக்கப்படும். 
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 நீங்கள் உங்கள் கல்லூாி மற்றும் பாடப்பிாிவிறன சதர்ந்சதடுப்பதற்கு முன், 

கீழ்காணும் வழிமுறைகறளப் படிக்கவும், சதாடர்வதற்கு முன் நீங்கள் புாிந்து சகாள்ள 

சவண்டிய விவரங்கள் கீசழ உள்ளன. 

 நீங்கள் சதர்வுசெய்ய விரும்பும் கல்லூாிகளின் பட்டியலிலிருந்து பாடப்பிாிவிறன 

சதர்ந்சதடுக்கவும் 

 நீங்கள் சதர்ந்சதடுக்கும் படிப்புகளின் எண்ணிக்றகயில் வரம்பு இல்றை, ஒவ்சவாரு 5 

கல்லூாித் சதர்வுக்கும் (ஒவ்சவாரு கல்லூாியிலும் உங்களுக்குத் சதறவயான பை 

பாடங்கறளத் சதர்ந்சதடுக்கைாம்) SC/SCA/ST விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.2/- செலுத்த 

சவண்டும் மற்ைவர்களுக்கு ரூ.50/ -. 

 +2வில் படித்த பாடங்களின்படி நீங்கள் தகுதியுறடயவராக இருந்தால் மட்டுசம 

நீங்கள் ஒரு படிப்றபத் சதர்ந்சதடுக்க முடியும், சமலும் தகவலுக்கு தகுதி 

விவரங்கறளச் ொிபார்க்கவும்.. 

 சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சதர்வுகள் மறுவாிறெப்படுத்தல் பட்டியலில் இருந்து உங்கள் 

விருப்பப்படி மறுெீரறமக்கப்படைாம், உங்கள் விருப்பத்சதர்வுகள் உங்களுக்குத் 

சதறவயான வாிறெயில் உள்ளதா என்பறத உறுதிப்படுத்திக் சகாள்ளுங்கள். 

 படிப்புகள் பட்டியறை கல்லூாி சபயர், கல்லூாி குைியீடு, கல்லூாிகளின் வறககள், 

பாடப்பிாிவு அல்ைது மாவட்டம் வாாியாக சதர்ந்சதடுக்கைாம் 
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 சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சதர்வுகள் மறுவாிறெப்படுத்த “Reorder my choices” என்பறத கிளிக் 

செய்ய சவண்டும். பின்பு  அதிலிருந்து தாங்கள் விருப்பப்படி மறுவாிறெப்படுத்தி 

சகாள்ளாைாம்.   

 

இந்த விவரங்கறள சதர்வு செய்த  பின் "Save & Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான ஆைாம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 

7. முன்சனாட்ட பகுதி 

தற்சபாது முன்சனாட்ட விவரங்கறள பார்பதற்கு இறணயதள பக்கம் தங்களது கணிணியில் சதாிய 

வரும். தனிப்பட்ட தகவல், ெிைப்பு ஒதுக்கீட்டு தகவல், கல்வி உதவித்சதாறக தகவல், படிப்புத் தகவல், 
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கல்வித் தகவல் மற்றும் சதர்வு சதர்வு சபான்ை விவரங்கறள ொிபார்த்தபின் “Continue to Pay” என்ை 

பட்டறன கிளிக் செய்யவும். 

 

 

நீங்கள் பணம் செலுத்தத் சதாடங்குகிைீர்கள், பணம் செலுத்தியவுடன் முந்றதய திறரயில் நீங்கள் 

வழங்கிய விவரங்கறள உங்களால் மாற்ை முடியாது, எனசவ பணம் செலுத்தும் முன் அறனத்து 

விவரங்கறளயும் இருமுறை ொிபார்க்கும்படி சகட்டுக்சகாள்கிசைன். 

இந்த விவரங்கறள சதர்வு செய்த  பின் "Continue" என்ை பட்டறன கிளிக் செய்யவும். தற்சபாது 

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தலுக்கான ஏழாம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது. 

8. பதிவு கட்டணம் பகுதி 

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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இதில், சதாறகறய செலுத்தி முடித்தவுடன் உங்கள் செல்சபெிக்கு விண்ணப்ப எண்ணும், பாிவர்த்தறன 

ஐடியும் அனுப்பப்படும், சமலும் பாிவர்த்தறன ரெீறத அச்ெிட்டுக்சகாள்ளைாம் (Print). மீண்டும் முகப்பு 

பக்கத்திற்கு செல்ை  Home page என்பறத கிளிக் செய்ய சவண்டும்.  தற்சபாது விண்ணப்பக் கட்டணம் 

பதிவு செய்தலுக்கான எட்டாம் படிநிறை நிறைவறடந்ததுள்ளது.   

9. விண்ணப்ப படிவம் தரவிைக்கம் செய்தல்   

விண்ணப்பத்றத ெமர்ப்பித்தப்பின் கீழ்க்காணும் திறர சதான்றும். இப்சபாது "Download now" 

என்பதில் கிளிக் செய்தால், உங்கள் முழு விண்ணப்ப படிவம் பதிவிைக்கம் செய்யப்படும்.  இத்துடன் 

நீங்கள் முறையாக விண்ணப்பிக்க சவண்டியது நிறைவு சபறும். 
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