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திழ்நாடு எம்.பி.ஏ / எம்.சி.ஏ சேர்க்கை - 2022 க்கு பதிவு சேய்மம் முகம 

 

  திழ்நாடு எம்.ி.ஏ / எம்.சி.ஏ  சேர்க்கை - 2022 (TN MBA / MCA Admissions 2022) 
முழுகாை இகை லறி யிண்ணப் தியாகவும் நற்றும் இணணன யமி கந்தாய்வு 
சசர்க்ணகனாகவும் அணநயும்.  லிண்ைப்பத்திற்கா தகயல்கணப் பதிவு சேய்தல், திவு 
சசய்யதற்கா ணத்ணதச் சசலுத்துதல், ோன்மிதழ் திசயற்ம் சசய்தல், ோன்மிதழ் 
ேரிபார்த்தல், லிருப்பான ைல்லூரி சதர்வு சேய்தல், தற்ைாயிை இட ஒதுக்ைீட்ணை ஏற்மல் 
அல்யது நிாைரித்தல் ற்றும் முடிவு சசய்னப்ட்ை இறுதி இை ஒதுக்கீட்டு ஆணணணன 
சறுதல் ஆகின அணத்தும் அடுத்தடுத்த ைட்டங்ைராை இணணன யமினாகசய நடத்தப்படும். 

  

லிண்ைப்பதார் www.tn-mbamca.com என்ம இகைதரத்திற்கு சேன்று தனது 
லிண்ைப்பத்கத பதிலிட சலண்டும். இங்கு சகட்கப்பட்டுள்ர அகனத்து லிங்ைகர 
அிப்பதுடன் பதிவுக் ைட்டைத்கதமம் இகைம் லாியாை சேலுத்த சலண்டும்.  ோன்மிதழ் 
ேரிபார்ப்புக்கு பின் அகனத்து தகுதிமள்ர லிண்ைப்பதார்ைின் ைல்லூரி லிருப்ப ட்டில் 
இகைதரம் லாியாை சபமப்படும். லிண்ைப்பதார்ைள் தங்ைலக்கு குமிப்பிட்ட நாட்ைரில் 
ைல்லூரி லிருப்ப் பட்டிகய பதிலிடயாம். லிண்ைப்பதாரின் தலரிகே அடிப்பகடிலும், 
அலால் சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட ைல்லூரிைரின் லரிகே அடிப்பகடிலும், ஒதுக்ைீடு (Allotment) 
அரிக்ைப்படும். இவ்லாறு அரிக்ைப்படும் ஒதுக்ைீட்கட லிண்ைப்பதார் ஏற்றுக் சைாள்ளும் 
ட்சத்தில் தங்ைரது இறுதி ஒதுக்ைீட்கட பதிலிமக்ைம் சேய்து சைாள்ரயாம். 

 

முழுணநனா இணணனயமி கந்தாய்வு பின்லரும் படிநிகயைரில் அடுத்தடுத்த 
ைட்டங்ைராை நடத்தப்படும். 

 

1.  லிண்ைப்பம் பதிவு சசய்தல் ற்றும் பதிவுக்ைட்டைம்   சேலுத்துதல் 

2.  யருடி கல் (Scanned Copy) அேல் ோன்மிதழ்ைகர பதிசலற்மம் சேய்தல் 

3.  ோன்மிதழ்ைகர ேரிபார்த்தல். (MBA / MCA  சேர்க்கை 2022 அதிைாரிைரால்) 

4.  தலரிகே சலரிடீு (MBA / MCA  சேர்க்கை 2022 அதிைாரிைரால்) 

5.  சேர்க்கைக்கா முன்பைம் சேலுத்துதல் 

6.  லிருப்பான ைல்லூரிைரின் பட்டிண பதிவு சேய்தல் 

7.  தற்ைாயிை இை ஒதுக்ைீடு சயினிடுதல்  (MBA / MCA  சேர்க்கை 2022 அதிைாரிைரால்) 

8.  லிண்ைப்பதார் இை ஒதுக்ைீட்கட உறுதி சேய்தல் 

9.  ைல்லூரி இறுதி ஒதுக்கீடு சேய்தல் (MBA / MCA  சேர்க்கை 2022 அதிைாரிைரால்) 

10.  ஒதுக்ைப்பட்ட ைல்லூரிில் சேர்தல் 

 

 

லிண்ைப்பதார் சைாடுக்ைப்பட்டுள்ர அகனத்து லிபங்ைகரமம் அகல சேய்ப்பட 
சலண்டி நாட்ைகரமம் உரி சநத்தில் ைலனித்து சேல்பட சலண்டும். லிண்ைப்பதார் 
சலவ்சலறு டிநிகயைரில் சேய் சலண்டிகல, அதற்ைான லறிைாட்டுதல், அதற்ைான 
ைகடேி நாட்ைள் ற்றும் அகனத்து தைலல்ைளும் www.tn-mbamca.com என்ம இகைதரத்தில் 
சைாடுக்ைப்பட்டுள்து. 

 

 

 

http://www.tn-mbamca.com/
http://www.tn-mbamca.com/
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இகைலறி லிண்ைப்பித்தல் ற்றும் பதிவுக் ைட்டைம் சேலுத்துதல். 

 

லிண்ைப்ப பதிகல ஆம்பிக்கும் முன் லிண்ைப்பதார் ைீழ்ைண்டகலைகர தார் 
நிகயில் கலத்திருக்ை சலண்டும். 
 

1. அகயசபேி எண்  (தங்ைரது அல்யது சபற்சமாருகடது) 

2. பன்பாட்டில் உள்ர ின்னஞ்ேல் முைலரி (இல்கயசனில் புதிதாை உருலாக்ைவும்). 
3  ைடன் அட்கட  / பற்று அட்கட / இகைலறி ைட்டைம் சேலுத்துதல். 

 

 லிண்ைப்ப பதிலின் படிைள்: 

 

1. பனாரர் பதிவு சேய்தல் (User Registration) 

2. உள் நுகறதல் (Login) 

3. சு லிபங்ைள் (Personal Information) 

4. படித்த பள்ரி / ைல்லூரி தைலல்ைள் (School / College of Study Information) 

5. இரநிகய பட்டப்படிப்பு தைலல்ைள் (UG Degree Information) 

6. ீண்டும் ேரிபார்த்தல் ற்றும் ாற்றுதல் (Preview Application and Change of Information) 

7. லிண்ைப்ப பதிவு ைட்டைம் சேலுத்துதல்  (Payment of Registration Fee) 

8. லிண்ைப்பத்திகன பதிலிமக்ைம் சேய்தல் (Generate and Download Application in PDF) 

  

படி 1. பனாரர் பதிவு சேய்தல்: 

 

கூகுள் க்சாம் (Google Chrome) அல்யது சநாசில்ா பர்பாக்ஸ் (Mozilla Firebox) சபான்ம 
ேீபத்தின இகை உயாலிகண பன்படுத்தி www.tn-mbamca.com  என் இகைத்திற்கு 
சேல்லும் சபாது ைீழ்க்ைாணும் இகைப்பக்ைம் ைாண்பிக்ைப்படும் . 

 

 
 

 

இப்சபாது  “ Click Here for New Registration”  என்ைிம சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்வும். 
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 இப்சபாது ைாண்பிக்ைப்படும் இகை பக்ைத்தில் சபர், அகயசபேி எண், ின்னஞ்ேல் 
முைலரி, நீண்டும் உறுதி சேய்ப்பட்ட ின்னஞ்ேல் முைலரி,  TANCET - 2022 பதிவு எண், 
ைடவுச்சோல், நீண்டும் உறுதி சேய்ப்பட்ட ைடவுச்சோல் ற்றும் சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட படிப்பு 
ஆைிலற்கம பதிவு சேய் சலண்டும். இவ்லிங்ைகர பதிவு சேய்மம் சபாது ைீழ்க்ைண்ட 
லறிைாட்டுதல்கண பின்பற்மவும். 

 

 (i). சபர் எந்தப் பிகறின்மி TANCET 2022 திப்சபண் பட்டியில் உள்ரலாறு பதிவு 
சேய்ப்பட சலண்டும்.  

 

(ii). இங்கு சைாடுக்ைப்படும் அகயசபேி எண் உங்ைள் பதிவு சேய்ப்பட்ட அகயசபேி 
எண்ைாை ைருதப்படும். இந்தப் பதிவு சேய்ப்பட்ட எண்ைிற்கு அகனத்து தைலல்ைலம் 
அனுப்பப்படும். 
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(iii). ின்னஞ்ேல் முைலரி என்பதில் உங்ைரது ேரிான ின்னஞ்ேல் முைலரிணனக்   
(Email ID) சைாடுக்ைவும். உங்ைலக்ைான ின்னஞ்ேல் முைலரி இல்யாலிட்டால் புதிதாை 
ஒன்கம உருலாக்ைி பின் பதிலிடவும். ின்னஞ்ேல் முைலரி உருலாக்குலதில் ேிம் ஏசதனும் 
இருப்பின் சபற்சமாரின் ின்னஞ்ேல் முைலரிக பன்படுத்தயாம். இந்த பதிவு சேய்ப்பட்ட 
ின்னஞ்ேல் முைலரிசன பனாரர் அகடாரச்சோல்யாை (User ID) ஏற்றுக்சைாள்ரப்படும். 
இதன் மூயாைசல அகனத்து தைலல்ைலம் அனுப்பப்படும். 

 

(iv).  TANCET-2022 க்ைான 8  இயக்ை பதிவு எண்கை (TANCET Registration Number 2022) 

இங்கு ேரிாை பதிலிடவும். 

 

(v). உங்ைரது ைடவுச்சோல்கய (PASSWORD) ைலனாை உருலாக்ைிக் சைாள்ரவும். 
ைடவுச்சோல்ானது குகமந்தது ஆறு எழுத்துைகரக் சைாண்டதாைவும் அலற்மில் குகமந்தது 
ஒரு எழுத்து எண்ைாைவும், ஒரு எழுத்து ேிமப்பு எழுத்தாைவும் (Special Character) ற்மகல 
ஆங்ைிய எழுத்துக்ைராைவும் இருக்ை சலண்டும். 

 

 (vi). சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட ைடவுச்சோல்ில் தலறுைகர தலிர்ப்பதற்ைாை இங்கு 
றுபடிமம் பதிலிடவும். 

 

(vii). இங்கு சைாடுக்ைப்படும் லிபங்ைகர பின்னர் ாற்ம இயாது, எனசல உறுதி 
சேய்மம் முன் ேரிபார்த்து லிட்டு உறுதி சேய்வும். 

 

 உங்ைள் பனாரர் அகடாரச் சோல் / ின்னஞ்ேல் முைலரி  (User ID / Email ID) 
ற்றும் ைடவுச்சோல் (PASSWORD) ஆைிலற்கம நிகனலில் கலத்துக் சைாள்ரவும். இலற்கம 
நீங்ைள் பயதடகல பன்படுத்த சலண்டிிருக்கும். 

 

 இவ்லிங்ைகர அித்தபின் “SAVE” என்ம சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்வும். இப்சபாது 
தாங்ைள் பதிலிட்ட தைலல்ைகர ேரிாை பதிலிட்டுள்ரரீ்ைா என்பகத உறுதி சேய்மம் 
லாேைம் திகில் ைாண்பிக்ைப்படும். தைலல்ைள் ேரிாை சைாடுக்ைப்பட்டிருந்தால் “YES” என்ம 
சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்வும். தைலல்ைரில் ஏசதனும் ாற்மம் சேய் சலண்டிிருப்பின் 

“CANCEL” சாத்தாண ைிரிக் சேய்வும்.  
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„YES‟ சாத்தாண ைிரிக் சேய்தவுடன் உங்ைள் அகயசபேிக்கும் ின்னஞ்ேலுக்கும் ஒரு 
முகம பன்படுத்தப்படும் ைடவுச்சோல் (OTP) லரும். ஒருமுகம பன்படுத்தும் 
ைடவுச்சோல்கய பதிலிடுயதற்ைான இகைப்பக்ைம் ைீழ்ைண்டலாறு சதான்றும். இந்த 
ஒருமுகம பன்படுத்தும் ைடவுச்சோல்ானது, ேிய சலகரைரில் ின்னஞ்ேயின் “INBOX” க்கு 
சேல்ாநச “SPAM”-க்கு சேன்மகடந்திருக்கும். எனசல “SPAM”-யும் திமந்து 
பார்க்ைப்படசலண்டும். 

 

அனுப்பப்பட்ட ஒருமுகம பன்படுத்தும் ைடவுச்சோல்கய (OTP) பதிலிட்ட பின் SUBMIT 
சாத்தாண ைிரிக் சேய்வும். 

 

 

அனுப்ட்ை “SMS” நற்றும் “EMAIL” கீழ்கண்ையாறு இருக்கும் 
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படி 2. உள்நுகறதல் (Login):  

ஒருமுகம பன்படுத்தும் ைடவுச்சோல் ேரிபார்க்ைப்பட்டபின் ைீழ்ைாணும் உள் நுகறமம் 
இகைப்பக்ைம் ைாண்பிக்ைப்படும். 

 
 

இப்சபாழுது லிண்ைப்பதார் ஏற்ைனசல பதிலிட்டிருந்த பனார் அகடாரச்சசால் 

(USER ID) ற்றும் ைடவுச்சோல்கய (PASSWORD) பன்படுத்தி உள்நுகறவும். ஒருசலகர 
லிண்ைப்பதார் ைடவுச்சோல்கய மந்திருந்தால் “FORGET PASSWORD” என்ம சபாத்தாகன 
ைிரிக் சேய்து புதி ைடவுச்சோல்கய உருலாக்ைிக் சைாள்ரயாம். 

 
படி 3. சுலிபங்ைள் : 

லிண்ைப்பதார் சலற்மிைாை உள்நுகறந்தவுடன் பின்லரும் இகைப்பக்ைம் 
ைாண்பிக்ைப்படும்.  

 

இப்பக்ைத்தின் சற்பகுதிில் லிண்ைப்ப எண் சதான்றும். இவ்சயண்கை குமித்து 

சைாள்ரவும். 
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இப்பக்ைத்தின் சற்பக்ைத்தில் லிண்ைப்பபதியின் படிநிகயைள் சைாடுக்ைப்பட்டிருக்கும் 
அகலாலன : 

a) சுலிபங்ைள் (Personal Information) 

b) படித்த பள்ரி / ைல்லூரி பற்மி தைலல்ைள் (School / College of Study Information)  

c) இரநிகய பட்டப் படிப்பு ோர்ந்த தைலல்ைள் (UG Degree Information) 

d)  ீண்டும் ேரிபார்த்தல் ற்றும் ாற்றுதல் (Preview Application and Change of   

            Information) 

e) ைட்டைம் சேலுத்துதல்  (Payment) 

f) லிண்ைப்ப படிலம் உருலாக்குதல் (Generate Application) 

 

 

 

 
 

இவ்யிணணன பக்ைத்தில் ைாண்பிக்ைப்படும் அகனத்து லிபங்ைகரமம் உள்ரடீு சேய்தின் 

“Save & Continue” என்ம சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்வும். உடசன, படித்த  பள்ரி / ைல்லூரி 
பற்மி தைலல்ைகர சபறுலதற்ைான இகைப்பக்ைம் ைாண்பிக்ைப்படும். 

 

 படி 4. பள்ரி / ைல்லூரி பற்மி தைலல்ைள் : 

 

  இப்பக்ைத்தில், லிண்ைப்பதார் படித்த பள்ரி ற்றும் ைல்லூரி பற்மி தைலல்ைகர 
உள்ரடீு சேய்வும். லிண்ைப்பதார் 12-ஆம் லகுப்புக்கு பதியாை டிப்ரசா படித்திருந்தால், 
முதல் திகில் சைட்ைப்பட்டுள்ர 11-ஆம் லகுப்புக்ைான தைலல்ைகர நிப்பால் ைாயிாை 
லிட்டு லிடவும். லிண்ைப்பதார் பள்ரி / டிப்ரசா ற்றும் பட்டப் படிப்பு சதர்ச்ேி சபற்ம 
ஆண்டு, படித்த பள்ரி ற்றும் ைல்லூரி அல்யது ைல்லூரிைரின் சபர் ற்றும் அகல 
அகந்திருக்கும் ாலட்டம், ாநியம் சபான்ம தைலல்ைகர உள்ரடீு சேய்தபின்                      

“Save & Continue” என்னும் சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்வும். 
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படி 5. இரநிகயப் பட்டப்படிப்பு ோர்ந்த தைலல்ைள் :  

இப்பக்ைத்தில் தகுதிக்ைான பட்டப்படிப்பு ோர்ந்த அகனத்து தைலல்ைகரமம் உள்ரடீு 
சேய் சலண்டும்.  

 

 
 

ஒவ்சலாரு ைல்லி பருலமும் சதர்ச்ேி சபற்ம ாதம், லருடம், பருலத்திற்ைான அதிைபட்ே 
திப்சபண்ைள், சபற்ம திப்சபண்ைள் ஆைிலற்கம உள்ரடீு சேய் சலண்டும். அகனத்து பருலத்திற்ைான 
சாத்த அதிைபட்ே திப்சபண்ைள், சபமப்பட்ட சாத்த திப்சபண்ைள், சபமப்பட்ட திப்சபண்கின் 
ேதலதீம் ஆைிகல தானாை ைைக்ைிடப்பட்டு ைாண்பிக்ைப்படும். அகல ேரிாை ைைக்ைிடப்படாிருப்பின் 
அலற்கம ேரி சேய்வும்.  இறுதிாண்டு அல்யது இறுதி பருலத்திற்கு முந்ணத ஆண்டு அல்யது பருலம் 
லகியான சாத்த அதிைபட்ே திப்சபண்ைள், சப்பட்ட சாத்த திப்சபண்ைள் ற்றும் சாத்த 
திப்சபண்ைின் ேதலதீம் ஆைிலற்கம அலற்ிற்கு சைாடுக்ைப்பட்டுள்ர இடங்ைரில் நிப்பவும். 
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அகனத்து தைலல்ைகரமம் உள்ரடீு சேய்தபின் “Save & Continue” சபாத்தாகன ைிரிக் 
சேய்வும். 

 

 

படி 6. ீண்டும் ேரிபார்த்தல் ற்றும் ாற்றுதல்:  

 இப்பக்ைத்தில், இதுலக முந்கத படிைரில் தியிைப்ட்ை தைலல்ைள் 
ைாண்பிக்ைப்படும்.  இத்தைலல்ைகர ிைக் ைலனாை ேரிபார்க்ைவும். ஏசதனும் தைலல்ைள் 
ாற்மப்பட சலண்டினிருப்பின் “Back” சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்லதன் மூயம் முந்கத 
பக்ைங்ைலக்கு சேன்று ாற்மிக்சைாள்ரயாம். அகனத்து தைலல்ைலம் ேரிாை 
அரிக்ைப்பட்டுள்ரணத உறுதி சேய்தபின் “Continue to Pay”  எனும் சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்லதன் 
மூயம் ைட்டைம் சேலுத்தும் அடுத்த பக்ைத்திற்கு சேல்யயாம். ைட்டைம் சேலுத்தும் 
பக்ைத்திற்கு சேன்மபின் எந்த தைலலும் ாற்மம் சேய் இயாது. 
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டி 7. பதிவுக் ைட்டைம் சேலுத்துதல்: 

 

இப்பக்ைத்தில், தாங்ைள் அரித்திருக்கும் தைலல்ைரின்படி சேலுத்தப்பட சலண்டி 
ைட்டைத் சதாகை ைாண்பிக்ைப்படும். 

 

 
 

இந்த சதாகைக பற்று அட்கட / ைடன் அட்கட / அல்யது இகை லறி லங்ைி ைைக்கு 
(Credit Card / Debit Card  / Net Banking ) மூயாை சேலுத்தயாம்.  

பைம் சேலுத்தும் முகமக சதர்வு சேய்தபின் “Pay” என்ம சபாத்தாகன ைிரிக் 
சேய்வும். ைட்டைத் சதாகைக சேலுத்தி முடித்த பின் உங்ைள் அகயசபேிக்கு லிண்ைப்ப 
எண்ணும், பரிலர்த்தகன எண்ணும் அனுப்பப்படும். ைட்டைம் சேலுத்துதல் 
சலற்மினகடந்தாலும் சதால்லிகடந்தாலும் அத்தைலல் திகில் ைாண்பிக்ைப்படும் 
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படி 8. லிண்ைப்ப பதிலிமக்ைம்: 

 

சலற்மிைாை ைட்டைம் சேலுத்தி முடித்தபின், லிண்ைப்பத்கத பதிலிமக்ைம் 
சேய்லதற்ைான இகைப்பக்ைம் திகில் சதான்றும். இப்பக்ைத்தில் “Download”  என்ம 
சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்லதன் மூயம் தங்ைரது லிண்ைப்பத்திகன பதிலிமக்ைம் சேய்து 
சைாள்ரயாம். 

இத்துைன் ீங்கள் முணனாக யிண்ணப்ிக்க சயண்டினது ிணவு சறும் . 

 
***** 
 

 

 

சான்றிதழ் பதிவேற்றம் 
 
 சான்ிதழ் சரிார்ப்பு இணணனயமினில் ணைசறுயதால், சதணயனா அணத்து 
ஆயணங்கின் ஸ்சகன் சசய்னப்ட்ை கல்கண கீசம சகாடுக்கப்ட்டுள் சாத்தாண 
அழுத்தி திசயற் சயண்டும். சான்ிதழ்கள் நற்றும் ஆயணங்களுக்கு  குணந்தட்ச அவு 
(150 KB நற்றும் அதிகட்க அவு 1 MB). புணகப்ைம் நற்றும் ணகசனாப்த்திற்கு 
குணந்தட்ச அவு (20 KB நற்றும் அதிகட்ச அவு 50 MB). 
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சான்ிதழ்கள் திசயற்ம் முடிக்கப்ட்ை ின்சப யிண்ணப்தாபர்க்கா திசயற் 
சான்ிதழ் சரிார்ப்பு சசனல்முண சதாைங்கப்டும். எசய சதணயனா அணத்து 
ஆயணங்கணயும் திசயற்வும். அணத்து சான்ிதழ்கள் நற்றும் ஆயணங்கள் சரினாக 
திசயற்ப்ட்டிருப்தாக ீங்கள் உறுதிப்டுத்தினின் யிண்ணப்ிக்கும் சசனல்முணணன 
முடிக்க “FREEZE UPLOAD”  சாத்தாண அழுத்தவும். “FREEZE UPLOAD”  சாத்தாண 
அழுத்தினின் “Confirm” என்ம சபாத்தாகன ைிரிக் சேய்லதன் மூயம் சான்ிதழ்கள் 
திசயற்ம் ிணவு சறும்.  நீண்டும் சான்ிதழ்கள் நற்றும் ஆயணங்கண திருத்தசயா 
அல்து நாற்ம் சசய்னசயா இனாது. 
 
 

 


