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 Frequently Asked Questions  

1. தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்வாணணய இணணயேள 
முகவரிகள் என்னென்ெ? 

www.tnpscexams.net, www.tnpscexams.in, www.tnpsc.gov.in 

2. நிரந்ேரப்பேிவிணெ ன ாணபல் மூல ாக பேிவு னெய்யலா ா? 

 
கூடாது. நிரந்ேரப்பேிவு  ற்றும் இணணயவழி விண்ணப்பம் ஆகியவற்ணற 
கணிெி,  டிக்கணிெி மூல ாக  ட்டுத  பேிவு னெய்ய தவண்டும் 
  

3. நான் நிரந்ேரப்பேிவில் பேிவு னெய்துவிட்தடன். ஆொல் பேிவிணெ ஆக்டிதவட் 
னெய்ய எெக்கு OTP வரவில்ணல. 
 
நீங்கள் ேவறாெ ன ாணபல் ஃதபான் எண்-ஐ பேிவு னெய்ேிருந்ோதலா அல்லது 
பேிவு னெய்ே எண் பயன்பாட்டில் இல்லா ல் இருந்ோதலா அல்லது உங்களின் 
ன ாணபல் ஃதபான் ன ாணபல் னநட்னவார்கிலிருந்து னோடர்ந்து 4  ணி தநரம்  
னோடர்பில் இல்லா ல் இருந்ோதலா உங்களது ணகதபெி எண்ணுக்கு OTP 
வராது. நீங்கள் பேிவு னெய்ே ன ாணபல் எண்னுக்கு ரு முணற  ட்டுத  OTP 
எண் அனுப்பி ணவக்கப்படும்.  
 

4. OTP இல்ணலனயன்றால் நான் எெது கணக்கிணெ ஆக்டிதவட் னெய்ய 
முடியாோ? 

 
உங்களது கணக்கிணெ ஆக்டிதவட் னெய்வேற்காெ இணணப்பு (link) நீங்கள் 
பேிவு னெய்ே  ின்ெஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். அேணெ கிளிக் னெய்தும் 
ேங்களது கணக்கிணெ ஆக்டிதவட் னெய்துனகாள்ளலாம். 
 

5. என்னுணடய  ின்ெஞ்ெல் முகவரி  ற்றும் ன ாணபல் எண்கணளத்ோன் பேிவு 
னெய்ய தவண்டு ா?  ற்றவர்களின்  ின்ெஞ்ெல் முகவரி  ற்றும் ன ாணபல் 
எண்கணள பேிவு னெய்யக்கூடாோ? 

 
தேர்வாணணயம் ேங்களது தேர்வு னோடர்பாெ விவரங்கணள, ேகவல்கள் 
அணெத்ணேமம் பேிவு னெய்ே  ின்ெஞ்ெல் முகவரி  ற்றும் ன ாணபல் 
எண்களுக்கு  ட்டுத  அனுப்பும். எெதவ நீங்கள்  ற்றவர்களின்  ின்ெஞ்ெல் 
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முகவரி  ற்றும் ன ாணபல் எண்கணள பேிவு னெய்ேிருந்ோல் 
தேர்வாணணயத்ேின் ேகவல்கள் அணெத்தும் அவர்களுக்தக தபாய்ச்தெரும்.  
 
 

6. நான் ேவறுேலாக தவறு ருவரின்  ின்ெஞ்ெல் முகவரி  ற்றும் ன ாணபல் 
எண்-ஐ பேிவு னெய்துவிட்தடன். அேணெ எப்படி  ாற்றுவது? 

 
கவணலப்படத்தேணவயில்ணல. நீங்கள் உங்கள் நிரந்ேரப்பேிவின் கணக்கில் 
உள்நுணழந்து “Edit Profile” ஐ கிளிக் னெய்து  ின்ெஞ்ெல் முகவரி  ற்றும் 
ன ாணபல் எண்கணள  ாற்றிக்னகாள்ளலாம். 
 

7. நான் நிரந்ேரப்பேிவில் பேிவு னெய்து அேற்காெ கட்டணத்ேிணெ 
இணணயவழிதய னெறத்ேிவிட்தடன். ஆொறம் எெக்கு இன்னும் 
நிரந்ேரப்பேிவுக்காெ கணக்கு ஆக்டிதவட் ஆகா ல் நிறணவயில் உள்ளது. 
 
னபாதுவாக இணணயவழிதய கட்டணம் னெறத்ேிொல் உடெடியாக 
பணப்பரி ாற்றம் நிகழ்ந்து உங்களது கணக்கு ஆக்டிதவட் னெய்யப்படும். ரு 
ெில னோழில்நுட்ப காரணங்களால் பணப்பரி ாற்றம் நணடனபற்றும் உங்களது 
கணக்கு ஆக்டிதவட் ஆகா ல் இருந்ோல் நிரந்ேரப்பேிவில் Applicant Login என்ற 
பக்கத்ேில் “PAYMENT STATUS” ஐ கிளிக் னெய்து உங்களது விவரங்கணள உள்ளடீு 
னெய்து நீங்கள் எத்ேணெ முணற பணம் னெறத்ேிமள்ளரீ்கள் அேில் எத்ேணெ 
முணற தோல்வி அணடந்துள்ளது எம்முணற பணப்பரி ாற்றம் ெரியாக 
நணடனபற்றுள்ளது என்ற விவரங்ககணள னேரிந்துனகாண்டு அேணெ கிளிக் 
னெய்து UPDATE னெய்ோல் கணக்கு ஆக்டிதவட் னெய்யப்படும்.  
 

8. இணணயவழிதய பணம் னெறத்ே முயன்று எெது கணக்கிலிருந்து 
இரண்டுமுணற பிடித்ேம் னெய்யப்பட்டுள்ளது. அந்ே பணம் ேிரும்ப எப்படி 
கிணடக்கும்? 

 
உங்களின் பணப்பட்டுவாடா உறுேி னெய்யப்பட்ட பின்ெர், கண்டிப்பாக அது 
உங்கள் வங்கிக்கணக்கிற்கு ேிருப்பி அனுப்பப்படும். அேற்கு ஒரிரு வாரங்கள் 
கூட ஆகலாம். ஆொல் நீங்கள் ருமுணற இணணய வழியிறம் (ONLINE) 
 ற்னறாருமுணற னெறத்துச்ெீட்டு மூல ாகவும் பணம் னெறத்ேியிருந்ோல் அது 
உங்கள் வங்க்கிக் கணக்குக்கு ேிரும்ப வராது. 
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9. நான் நிரந்ேரப்பேிவுக்காெ கட்டணம் ரூபாய் 150 ஐ னெறத்ேி என்னுணடய 
கணக்கிணெ ஆக்டிதவட் னெய்துவிட்தடன். இெி நான் தேர்வுக்கட்டணம் ஏதும் 
னெறத்ே தவண்டியது அவெிய ா? 

 
ரூபாய் 150 என்பது நிரந்ேரப்பேிவுக்காெ கட்டணம்  ட்டுத . நீங்கள் 
தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்துவேிலிருந்து விலக்களிக்கப்படாேவராகதவா அல்லது 
தேர்வுக்கட்டணச்ெறணக னபற ேகுேியில்லாேவராக இருப்பின், குறிப்பிட்ட 
தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தபாது அேற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட  
தேர்வுக்கட்டணத்ணே கண்டிப்பாகச் னெறத்ே தவண்டும். இல்ணலதயல் 
உங்களது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  
 

10. நான் எெது நிரந்ேரக்கணக்கின் விவரங்கணள  றந்துவிட்தடன். எெதவ நான் 
புேிோக ரு நிரந்ேரக்கணக்கு னோடங்கலா ா? 

 
தேர்வாணணயத்ேின் அறிவுணரகளின்படி, ருவர் தர ரு நிரந்ேரக்கணக்கு 
 ட்டுத  ணவத்ேிருக்க தவண்டும். ேவறாெ விவரங்கணளக்னகாடுத்து 
ன்றுக்கு த ற்பட்ட நிரந்ேரக்கணக்கு ணவத்ேிருப்பவர்களின் விண்ணப்பம் 
நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. த றம் அவர்களது விவரங்கள் ொன்றிேழ் 
ெரிபார்ப்பின் தபாது கண்டறியப்படும் என்போல் ேவறாெ 
விவரங்கணளக்னகாடுத்து ன்றுக்கு த ற்பட்ட நிரந்ேரப்பேிவுகணள பேிவு 
னெய்ய தவண்டாம்.  
 
நீங்கள் ஏற்கெதவ நிரந்ேரப்பேிவு னெய்து அேன் விவரங்கணள  றந்துவிட்டால், 
ேங்களது, னபயர், பிறந்ே தேேி, எஸ்.எஸ்.எல்.ெி பேிவு எண்,  எஸ்.எஸ்.எல்.ெி 
ொன்றிேழ் எண்  ற்றூம் தேர்ச்ெி னபற்ற  ாேம், வருடம் ஆகியவற்ணற 
குறிப்பிட்டு APDTECH2014@GMAIL.COM என்ற  ின்ெஞ்ெல் முகவரிக்கு தகாரிக்ணக 
 னு அனுப்பி நிரந்ேரப்பேிவின் பயொளர் குறியணீட (LOGIN ID) அறிந்து 
னகாள்ளலாம். ; 
 

11. நான் னேரியா ல் ேவறுேலாக ன்றுக்கு த ற்பட்ட நிரந்ேரப்பேிவுகள் 
னெய்துவிட்தடன்? என்ெ னெய்வது? 

 

தேர்வாணணயத்ேின் அறிவுணரகளின் படி ரு விண்ணப்போரர் தர ரு 
முணற  ட்டுத  நிரந்ேரப்பேிவில் பேிவு னெய்ய தவண்டும். தேர்வாணணயம் 
தகாரும்  ிகச்ெரியாெ விவரங்கணள பேிவு னெய்ோல் ன்றுக்கு த ற்பட்ட 
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நிரந்ேரப்பேிவிணெ பேிவு னெய்ய இயலாேபடி விண்ணப்பம் 
வடிவண க்கப்படுள்ளது. நீங்கள் ேவறாெ ேகவல்கணள பேிவு னெய்ோல் 
 ட்டுத  இரண்டாவது முணற பேிவு னெய்ய இயறம். ருதவணள 
ேவறுேலாக ன்றுக்கு த ற்பட்ட பேிவுகள் னெய்துவிட்டால் எந்ேப் பேிவில் 
ெரியாெ ேகவல்கணள பேிவு னெய்துள்ளரீ்கதளா அந்ே பயொளர் 
குறியடீ்டிணெதய அணெத்து தேர்வுகளுக்கும் விண்ணப்பிக்க பயன் படுத்ேவும், 
ன்றுக்கு த ற்பட்ட பயொளர் குறியடீ்டிணெப் பயன்படுத்ேி தர தேர்வுக்தகா 
அல்லது பல்தவறு தேர்வுக்தகா விண்ணப்பித்ேிருந்ோல் ேங்களது விண்ணப்பம் 
நிராகரிக்கப்படுவதோடு, ேவறாெ ேகவல்கணள அளித்ேிருந்ோல் 
தேர்வாணணயம் நடத்தும் தேர்வுகளிலிருந்து ோங்கள் விலக்கி ணவக்கப்படவும் 
வாய்ப்புள்ளது. 
 

12. நான் நிரந்ேரப்பேிவில் ேவறுேலாக ெில விவரங்கணள பேிவு னெய்துவிட்தடன். 
அேணெ என்ொல்  ாற்ற முடியவில்ணல. என்ெ னெய்வது? 

 
நிரந்ேரப்பேிவில் உங்களது னபயர், பிறந்ே நாள்,  ேம்,  ற்றும் ஜாேி 
துக்கீட்டு பிரிவு (Communal Category) SSLC பேிவு எண், தேர்வாெ  ாேம்  ற்றும் 
வருடம் தபான்ற ெில முக்கிய ாெ விவரங்கணள நீங்கள்  ாற்ற முடியாது. 
எெதவ இவ்விவரங்கணகணள பேிவு னெய்மம் தபா\து  ிகுந்ே கவெத்துடன் 
பேிவு னெய்ய தவண்டும். பேிவு னெய்ே பின்ெர் தர ருமுணற  ட்டுத  
நீங்கள் ரு ெில விவரங்கணள  ாற்றிக்னகாள்ளலாம். உங்களால் 
அவ்விவரங்கணள  ாற்ற முடிய வில்ணல எெில் ேகுத்ே ஆோரங்களுடன் 
apdtech2014@gmail.com என்ற  ின்ெஞ்ெல் முகவரிக்கு தகாரிக்ணக  னு அனுப்ப 
தவண்டும். அேணெ பரிெீலித்ே பின்ெர் உங்கள் ேகவல் ெரியாெோக 
இருந்ோல் அேணெ தேர்வாணணயத்ேின் உேவிமடன்  ாற்றிட இயறம். 
உங்களது தகாரிக்ணககணள நீங்கள் பேிவு னெய்துள்ள  ின்ெஞ்ெல் முகவரி 
மூல ாகதவ அனுப்பதவண்டும்.  
 

13. எெது  ின்ெஞ்ெறக்கு எத்ேணெ நாளில் பேில் கிணடக்கும்? 
 
நீங்கள்  ிகச்ெரியாெ ேகவல்கணள னகாடுத்ேிருந்ோல், னபாதுவாக 48  ணி 
தநரத்ேில் உங்களுக்கு  ின்ெஞ்ெல் மூலம் பேில் அளிக்கப்படும். ேகவல்கள் 
ெரியில்ணல என்றாதலா அல்லது தபாது ாெோக இல்ணல என்றாதலா அேற்கு 
கூடுேல் அவகாெம் தேணவப்படலாம் அல்லது உங்களது தகாரிக்ணக 
நிராகரிக்கப்படலாம். னோகுேி 4 தபான்ற தேர்வுகளுக்கு அேிகப்படியாெ 

mailto:apdtech2014@gmail.com
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விண்ணப்போரர்களிட ிருந்து  ின்ெஞ்ெல் னபறப்படுவோல் அவற்றிக்கு பேில் 
அனுப்ப கூடுேல் நாட்கள் தேணவப்படும்.  

14.  ின்ெஞ்ெலில் அனுப்பப்படும் தகாரிக்ணக  னுவில் என்னென்ெ விவரங்கணள 
அனுப்பதவண்டும்? 
 
முேலின் நிரந்ேரப்பேிவில் நீங்கள் பேிவு னெய்ே  ின்ெஞ்ெல் வழிதய  ட்டுத  
ேகவல்கணளக் தகார தவண்டும். ேங்களின் னபயர், பிறந்ே தேேி, உங்களின் 
பயொளர் குறியடீு (USER ID), பேிவு னெய்யப்பட்ட ன ாணபல் எண், SSLC பேிவு 
எண் ஆகியவற்ணற ேவறா ல் குறிப்பிட்டு எந்ே ேகவணல எவ்வாறு  ாற்றம் 
னெய்ய தவண்டும் என்ற குறிப்புடன் உரிய ஆோரங்கணள இணணத்து 
 ின்ெஞ்ெல் னெய்ய தவண்டும். உோரண ாக உங்களது பிறந்ே நாள்  ற்றும் 
னபயர் ஆகியவற்றில்  ாற்றம் னெய்ய உங்களது SSLC  ேிப்னபண் ொன்றிேணழ 
நகலிணெ அனுப்ப தவண்டும். 
 
 ேம்  ற்றும் ஜாேி விவரங்கணள  ாற்ற விரும்புவர்கள் கீழ்கண்ட 
ேகவல்களுடன் ஜாேிச்ொன்றிேழின் நகலிணெமம் கண்டிப்பாக  ின்ெஞ்ெலில் 
அனுப்ப தவண்டும்:- 
பயொளர் ஐடி: 
 ேம்: 
ஜாேி பிரிவு (SC / SCA / ST / MBC / DNC / BC / BC M) 
ஜாேி உட்பிரிவு: 
ொன்றிேழ் வழங்கிய அேிகாரி 
ொன்றிேழ் எண் 
ொன்றிேழ் வழங்கிய நாள் 
 ாவட்டம்  
வட்டம் 
 
 

15. பேில் னபறப்படவில்ணலனயெில் என்ெ னெய்வது?  
 
கண்டிப்பாக பேில் அனுப்பப்படும். னோழில்நுட்பக் காரணம் உட்பட ரு ெில 
காரணங்களால் பேில் கிணடக்கவில்ணலனயெில் 044-25300309 என்ற னோணல 
தபெியில் னோடர்பு னகாண்டு ேகவல்கணளப் னபறலாம். இது ேவிர 
தேர்வாணணயத்ேின் கட்டண ில்லாத் னோணலதபெியிறம் னோடர்பு னகாண்டு 
ேகவல்கணளப் னபறலாம்.   
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16. த ற்படி னோணலதபெி எண்களில் இணணப்பு கிணடப்பது கடிெ ாக உள்ளதே? 
 
விண்ணப்போரர்களின் வெேிக்காக கூடுேலாெ 5 னோணலதபெி இணணப்புகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளெ. எெினும் னோகுேி 4 தபான்ற  ிகப்னபரிய தேர்வுக்கு பல 
லட்ெக்கணக்கில் விண்ணப்போரர்கள் விண்ணப்பிப்பார்கள். தர தநரத்ேில் 
ஆயிரக்கணக்காெ விண்ணப்போரர்கள் த ற்படி எண்கணள னோடர்பு 
னகாள்வார்கள். எெதவ இணணப்பு கிணடப்பது ெற்று கடிெ ாக இருக்கலாம். 
னபாறுண மடன் முயற்ெி னெய்யவும்..   
 

17. நான் னோகுேி 4 க்கு விண்ணப்பிக்க நிரந்ேரப்பேிவில் பேிவு னெய்துவிட்தடன்? 
ஆொல் எெக்கு னோகுேி 4 க்காெ விண்ணப்ப பேிவு எண் ஏதும் வரவில்ணல? 

 
நிரந்ேரப்பேிவு என்பது எந்ே ரு தேர்வுக்காெ விண்ணப்பமும் அல்ல. அது 
ேங்களது அடிப்பணட விவரங்கணள பேிவு னெய்து தேர்வாணணய 
இணணயத்ேில் ேங்களுக்னகெ ரு கணக்கிணெ னோடங்கிக்னகாள்கிறரீ்கள். 
அவ்வளவுோன். இந்ே பேிவிணெ பயன்படுத்ேி வ்னவாரு தேர்வுக்கும் 
ேெித்ேெிதய விண்ணப்பிக்க தவண்டும். னோகுேி 4 க்கும் ேெிதய 
விண்ணப்பிக்க தவண்டும். 
 

18. எெக்கு 18 வயது முடிவணடந்து விட்டது. ஆொல் என்ொல் நிரந்த்ேரப்பேிவில் 
பேிவு னெய்ய முடியவில்ணல. ஏன்? 
 
நடப்பு ஆண்டில் ஜூணல 1 ஆம் நாள், 18 வயது நிணறவணடந்ேவர்கள் 
 ட்டுத  எந்ே ரு தேர்வுக்கும் விண்ணப்பிக்க முடிமம். எெதவ 
நிரந்ேரப்பேிவும் அேன் அடிப்பணடயிதலதய பேிவு னெய்ய முடிமம்.  
  

19. எெது நிரந்ேரப்பேிவின் பயொளர் குறியடீு (USER ID)  ற்றும் கடவுச்னொல் 
(PASSWORD) ஆகியவற்ணற  றந்துவிட்தடன்? என்ெ னெய்வது? 

 
உங்களது பயொளர் குறியடீு (USER ID) ஐ னேரிந்துனகாள்ளவும்  ற்றும் 
கடவுச்னொல் (PASSWORD) ஐ  ாற்றிக்னகாள்ளவும் தேர்வாணணயத்ேின் 
இணணயேளத்ேில் வெேிகள் உள்ளெ. அேணெ பயன்படுத்ேிக்னகாள்ளலாம். 
இேற்காக தேர்வாணணயத்ேிணெ அணுக தவண்டியேில்ணல. 
https://www.i-register.co.in/tnpscotrpwd/frmForgotPassword.aspx 

https://www.i-register.co.in/tnpscotrpwd/frmForgotPassword.aspx
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https://www.i-register.co.in/tnpscotrpwd/frmForgotLoginId.aspx 

 

20. நான் நிரந்ேரப்பேிவு னெய்மம்தபாது “Details already exists” என்று னெய்ேி வருகிறது 
ஏன்? 
 
நீங்கள் ஏற்கெதவ உங்களது விவரங்கணள நிரந்ேரப்பேிவில் பேிவு 
னெய்ேிருந்ோல் இந்ே னெய்ேி வரும். எெதவ ஏற்கெதவ பேிவு னெய்ே 
ேகவல்கணள னகாண்டு  ீண்டும் பேிவு னெய்ய முடியாது.  
 
 

21. பயொளர் குறியடீு (USER ID) ஐ னேரிந்துனகாள்ளவும்  ற்றும் கடவுச்னொல் 
(PASSWORD) ஐ  ாற்றிக்னகாள்ளவும் முயற்ெிக்கும் தபாது “Invalid User Details” 
என்ற ேகவல் வருகிறது ஏன்? 

 

பயொளர் குறியடீு (USER ID) ஐ னேரிந்துனகாள்ளவும்  ற்றும் கடவுச்னொல் 
(PASSWORD) ஐ  ாற்றிக்னகாள்ளவும் நீங்கள் ஏற்கெதவ பேிவு னெய்ே ெரியாெ 
ேகவல்கணள உள்ளடீு னெய்ோல்  ட்டுத  அேற்காெ ேகவல்கள் கிணடக்கும். 
ேவறாெ ேகவல்கணள உள்ளடீு னெய்ோல் “Invalid User Details” என்ற ேகவல் 
 ட்டுத  வரும். அேற்கு தேர்வாணணயம் னபாறுப்பல்ல.  

 

22. நிரந்ேரப்பேிவு னெய்ே பின்ெர் அேணெப் பயன்படுத்ேி னோகுேி 4 க்கும் 
விண்ணப்பித்து விட்தடன். அேன் பின்ெதர ெில விவரங்கள் ேவறாெணவ 
என்று னேரிய வருகிறது? என்ெ னெய்வது.  

 
வ்னவாரு தேர்வுக்கும் விண்ணப்பிக்கும் முன்ெர் உங்களது விவரங்கள் 
நிரந்ேரப்பேிவில் ெரியாக உள்ளோ என்பணே உறுேி னெய்ே பின்ெர் 
விண்ணப்பிக்கவும். நிரந்ேரப்பேிவில்  ாறாெ ேகவல்கள் இருப்பின் அேணெ 
 ாற்றம் னெய்ே பின்ெர் குறிப்பிட்ட தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கவும். தேர்வுக்கு 
விண்ணப்பித்ே பின்ெர் ேங்களது, னபயர், பிறந்ே தேேி, பாலிெம்,  ேம், 
ொேிப்பிரிவு, ொேிச்ொன்றிேழ் விவரங்கள் பிறந்ே இடம்,  ாற்றுத்ேிறொளிகள்/ 
ஆேரவற்ற விேணவகள்/ முன்ொள் இராணுவத்ேிெர்களுக்காெ விவரங்கள், 
தேர்வுக்கட்டணச்ெறணக விவரங்கள் தபான்ற பல விவரங்கணள  ாற்ற 
முடியாது. எெதவ விண்ணப்பிக்கும் தபாது  ிகுந்ே கவெத்துடன் 
விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.   
 
 

https://www.i-register.co.in/tnpscotrpwd/frmForgotLoginId.aspx
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23. விண்ணப்பத்ேிணெ ெ ர்ப்பித்ே பின்ெர் ெில விவரங்கணள  ாற்ற தகாரி 

அனுப்பப்படும் தகாரிக்ணககள் பரிெீலிக்கப்படு ா? 

 
பரிெீலிக்கப்படாது. எெதவ விண்ணப்பிக்கும் தபாது  ிகுந்ே கவெத்துடன் 
விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.  
 

24. எெது னபயணர  ாற்றம் னெய்துவிட்தடன். அது அரெிேழிறம் 
னவளியாகிமள்ளது. ஆொல் ொன்றிேழ்கள் அணெத்ேிறம் பணழய னபயர் 
 ட்டுத  உள்ளது. எந்ே னபயரில் விண்ணப்பிக்க தவண்டும்? 
 
ருமுணற னபயர்  ாற்றம் னெய்து அது அரெிேழில் னவளியாகிவிட்டால் 
 ாற்றம் னெய்ே னபயணர  ட்டுத  பயன்படுத்ே தவண்டும். ருதவணள 
ேங்களது விண்ணப்பத்ேில் பணழய னபயர் இருப்பின் அேணெ ொன்றிேழ் 
ெரிபார்ப்பின் தபாது அேணெ னேரிவித்துக்னகாள்ளலாம். 
 

25. நான் னோகுேி 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்ேிருந்தேன், ஆொல் விண்ணப்பத்ேில் 
எெது பிறந்ே நாள் ேவறாக உள்ளது.  ாற்ற முடியவில்ணல. 
 
ேங்களது னபயர், ோய், ேந்ணே னபயர், பிறந்ே தேேி,  ேம், பிறந்ே இடம், 
னொந்ே  ாவட்டம்,  ேம், ொேி பிரிவு, எஸ்.எஸ்.எல்.ெி ொன்றிேழ் விவரங்கள் 
தபான்றணவ நிரந்ேரப்பேிவில் இருந்து எடுத்துக்னகாள்ளப்படுவோல் அவற்ணற 
தேர்வுக்காெ விண்ணப்பத்ேில்  ாற்ற இயலாது. அவற்ணற நிரந்ேரப்பேிவில் 
 ாற்றம் னெய்ே பின்ெதர தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.  
 

26. நான் பாண்டிச்தெரி (புதுச்தெரி) ஐ தெர்ந்ேவன், எெது ேந்ணேயாரும் புதுச்தெரி. 
நான் பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பு ொன்றிேணழ காணரக்காலில் னபற்றுள்தளன். 
நான் பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பிெருக்காெ ெறணகயிணெக் தகார முடிம ா? 
 
முடியாது. ே ிழ்நாட்ணட ொராே எவரும் இட துக்கீட்டுப்பிரிவில் துக்கீடு 
தகாரி விண்ணப்பிக்க முடியாது. அவர்கள் “OTHERS” என்ற பிரிவின் கீழ் ட்டுத  
விண்ணப்பிக்க முடிமம். ேவறாெ ேகவல் ேரும் விண்ணப்போரர்களின் 
விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் தேணவப்படின் அவர்கள் தேர்வு 
எழுதுவேிலிருந்தும் விலக்கி ணவக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 
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27. நான் தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்ே தவண்டு ா?  
 
நீங்கள் ோழ்த்ேப்பட்ட அல்லது பழங்குடி வகுப்பிெராக இருந்ோதலா அல்லது 
 ாற்றுத்ேிறொளி அல்லது ஆேரவற்ற விேணவயாக இருந்ோதலா நீங்கள் 
தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்துவேிலிருந்து முழுண யாக விலக்களிக்கப்படுவரீ்கள். 
பிற்படுத்ேப்பட்தடார், பிற்படுத்ேப்பட்தடார் (இஸ்லா ியர்)  ிகவும் 
பிற்படுத்ேப்பட்தடார், ெீர் ரபிெர் ஆகிதயார் பத்ோம் வகுப்பு தேர்ச்ெி 
னபற்றிருந்ோதல மூன்று முணற தேர்வுக்கட்டணச்ெறணக னபற முடிமம். 
முன்ொள் இராணுவத்ேிெர் இரண்டுமுணற கட்டணச்ெறணக துய்க்க முடிமம். 
கட்டணச்ெறணகணய மூன்று / இரண்டு முணற பயன்படுத்ேியவர்கள் அேன் 
பின்ெர் தேர்வுக்கட்டணம் கண்டிப்பாகச் னெறத்ே தவண்டும்.  
 

28. நான் ஏற்கெதவ ரு நிரந்ேரப்பேில் மூன்று முணற கட்டணச்ெறணகணய 
பயன்படுத்ேிவிட்தடன்.  ீண்டும் ரு புேிய நிரந்ேரப்பேிவு னெய்து  ீண்டும் 
மூன்று முணற கட்டணச்ெறணக னபறலா ா? 
 
ஏற்கெதவ கூறியதுதபால் ருவர் தர ரு நிரந்ேரப்பேிவு  ட்டுத  னெய்ய 
தவண்டும். ன்றுக்கு த ற்பட்ட நிரந்ேரப்பேிவு னெய்து அேன் மூலம் இரண்டு 
அல்லது மூன்று முணறக்கு த ல் கட்டணச்ெறணகணய பயன்படுத்ேிொல் 
அவர்களது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். ேவறாெ ேகவல் னகாடுத்ே 
காரணத்ேிற்காக நீங்கள் தேர்வு எழுதுவேிலிருந்து துக்கி ணவக்கப்படவும் 
வாய்ப்புள்ளது.  
 

29. நான் தேர்வு ண யத்ணேமம் தேர்வுக்காெ பாடத்ணேமம் 
 ாற்றிக்னகாள்ளலா ா? 
 
னோகுேி 4 தேர்வில் வ்னவாரு விண்ணப்போரரும் 5 முணற ேங்களது 
விண்ணப்பத்ேிணெ எடிட் னெய்துனகாள்ளலாம். அேில், கல்வித்ேகுேி, 
னோழில்நுட்பத்ேகுேி, தேர்வு ண யம், விருப்பப்பாடம் ஆகியவற்ணற 
 ாற்றிக்னகாள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பம் ெ ர்ப்பிக்க 
தவண்டிய கணடெி தேேிக்குப்பின்ெர் ேங்களது விண்ணப்பத்ணே எடிட் னெய்ய 
முடியாது. த றம்  ாற்றம் தகாரி னபறப்படும் கடிேங்களின்  ீதும் 
நடவடிக்ணக ஏதும் எடுக்கப்பட ாட்டாது.  
 
 



Page 10 of 10 
 

30. நான் தேர்வுக்கட்டணத்ேிணெ னெறத்துச்ெீட்டின் மூலம் னெறத்துவோக 
இருந்ோல் எத்ேணெ நாட்களுக்குள் னெறத்ே தவண்டும்? 
 
னெறத்துச்ெீட்டின் மூலம் னெறத்ேப்பட தவண்டிய கட்டணங்கணள 
விண்ணப்பித்ே இரண்டு நாட்களுக்குள் னெறத்ே தவண்டும்.  
 

31. நான் தேர்வுக்கட்டணத்ணே னெறத்துச் ெீட்டின் மூலம் வங்கியில் 
னெறத்ேிவிட்தடன். ஆொல் எெது விண்ணப்பம் இன்னும் ஏற்கப்படவில்ணல. 
ஏன்? 
 
னெறத்துச் ெீட்டின் மூலம் வங்கியில் அல்லது அஞ்ெலகத்ேில் னெறத்தும் 
கட்டணங்களின் பணப்பரி ாற்ற விவரங்கள் தேர்வாணணயத்ேிற்கு வந்து தெர 
குணறந்ேபட்ெம் 4 தவணல நாட்கள் ஆகும். எெதவ அதுவணர னபாறுண யாக 
இருந்து, உங்களது விண்ணப்பத்ேின் நிணல அறிந்து னகாள்ளலாம். 
 

32. நான் னோகுேி 4 க்கு விண்ணப்பிக்கும்தபாது ேவறுேலாக 
தேர்வுக்கட்டணச்ெறணக தகாரி விண்ணப்பித்துவிட்தடன். ேற்தபாது நான் 
தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்ே முடிம ா? 
    
னோகுேி 4 தேர்வுக்கு ேவறுேலாக தேர்வுக்கட்டணச்ெறணக தகாரி 
விண்ணப்பித்ேிருந்து ேற்தபாது தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்ே விரும்புவர்கள் 
ேங்களது விருப்பத்ேிணெ  ாற்றி தேர்வுக்கட்டணத்ணே இணணயவழி (Online) 
 ட்டுத  னெறத்ே வழி வணக னெய்யப்பட்டுள்ளது. இது ருமுணற வாய்ப்பாக 
(One Time Opportunity)  ட்டுத  அளிக்கப்படும். இவ்வாறு ேற்தபாது 
தேர்வுக்கட்டணச்ெறணகயின் விருப்பத்ணே  ாற்றி தேர்வுக்கட்டணம் 
னெறத்துபவர்கள்  ீண்டும், இந்ே னோகுேி 4 தேர்வுக்கு ேெது விருப்பத்ேிணெ 
 ாற்றி தேர்வுக்கட்டணச்ெறணகணய  ீண்டும் தகார முடியாது. த றம் 
ேங்களது விருப்பத்ேிணெ  ாற்றிய பின் தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்ோ தலா 
அல்லது னோழில்நுட்பக் காரணம் உட்பட பல்தவறு காரணங்களிொல் 
தேர்வுக்கட்டணம் னெறத்ே முடியா ல் தபாொதலா அவர்களது விண்ணப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். எெதவ விண்ணப்போரர்கள் ோங்கள் னெறத்ேிய கட்டணமும் 
விண்ணப்பமும் தேர்வாணணயத்ோல் ஏற்கப்பட்டுள்ளோ, என்பணே 
தேர்வாணணயத்ேின் இணணயேளத்ேில் னேரிந்து னகாள்ளு ாறு 
விண்ணப்போரர்கள் அறிவுறுத்ேப்படுகிறார்கள்.  


