
ONE TIME REGISTRATION

நிந்தப்பதிவு
……….. HOW TO REGISTER?

……பதிவு செய்வது எப்படி?
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www.tnpscexams.net

www.tnpscexams.in

2



PHOTO

SIGNATURE

COMMUNITY CERRTIFICATE
SSLC (10TH STD) MARK SHEET

For Challan Payment  

3



 Before Registering in One Time Registration, please read the instructions
carefully.
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 Please Click  “ONE TIME REGISTRATION” 

 “ONE TIME REGISTRATION” என்பதை கிளிக் செய்யவும்
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For New OTR 

Registration 
Please click New User
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 ENTER YOUR NAME AS APPEAR IN THE SSLC MARK SHEET

10 ஆம் வகுப்பு ொன்றிதழில் உள்ரவாறு பதிவு செய்வும்
 IF YOUR NAME DON’T HAVE INITIAL,  PLEASE LEAVE IT BLANK

தங்களின் சபருக்சகன தனிய தலயப்சபழுத்து இல்லய
எனில் அதலன காலிாக விடவும்.
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 ENTER YOUR DATE OF BIRTH AS APPEAR IN YOUR SSLC MARK SHEET

 10 ஆம் வகுப்பு ொன்றிதழில் உள்ரவாறு உங்கரது பிமந்த யததியிலன பதிவு செய்வும்.
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Please select your gender / உங்கரது பாலினத்லத யதர்வு செய்வும்
 If you belong to third gender, please refer the / நீங்கள் மூன்மாம் பாலினத்லதச்
யெர்ந்தவசனில் அதலன சதரிவு செய்யும் முன்னர் கீழ்கண்ட அொலைகலர கவனாக படிக்கவும்

1. GO (Ms) No. 28 Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities welfare (BCC) Department, 

dated 06.04.2015

2. GO.(Ms) No.90, Social Welfare and Nutritious Meal Programme ((SW8(2))Department, dated 22.12.2017.
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 Please Type the Taluk Name in the Applicant’s Place of Birth 

 விண்ைப்பதார் பிமந்த ாவட்டத்திலன பதிவு செய்வும்

 Select the Name of the District 

 பின்னர் தங்களின் பூர்வீக ாவட்டத்தின் சபரிலன சதரிவு செய்வும்

 Then select Father’s Place of Birth, Mother Tongue Nationality and religion 

 பின்னர் தந்லத பிமந்த ாவட்டம், தாய் சாழி, யதசி இனம், தம் ஆகிவற்லம சதரிவு செய்வும்
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தமிழ்நாட்டில் ஏயதனும் ரு ாவட்டத்தில் சபமப்பட்ட நிந்த ஜாதிச்ொன்றிதழ் லவத்திருப்பவர்கள் ட்டுய அவர்கள் ொன்றிதழில் உள்ர
வகுப்பிலன சதரிவு செய்வும். ற்மவர்கள் “Others” என்பலத சதரிவு செய் யவண்டும். / Persons who is having community 

certificate (permanent card) obtained from any one of the District in Tamil Nadu shall alone select the 

Communal category as mentioned in their certificate. Other candidates should select “Others” 
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Communal Category

Name of the District

Name of the Taluk

Name of the sub-caste

Date of issue

Issuing Authority

Certificate Number

பதிவு செய்ப்பட யவண்டி
ஜாதிச்ொன்றிதழ் விவங்கள்
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Communal Category

Name of the District

Name of the Taluk

Name of the sub-caste

Date of issue

Issuing Authority

Certificate Number
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யதர்வாலைம் அலனத்து தகவல்கலரயும் நீங்கள் பதிவு செய்துள்ர மின்னஞ்ெல் முகவரி ற்றும் லகயபசி எண்ணுக்கு ட்டுய
அனுப்பும். TNPSC will send all communications and messages only to the registered email ID and Mobile 

Number

எனயவ விண்ைப்பதார்கள் தங்கரது சொந்த அல்யது சபற்யமார்களின் மின்னஞ்ெல் முகவரி ற்றும் லகயபசி எண்கலர ட்டும்
பதிவு செய்வும்/ Enter your own or your parent’s email ID and mobile number alone.  
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If your Correspondence address and Permanent address are one and same, after typing your 

address in the Correspondence address, please check “same as correspondence address” under 

the Permanent address; If it is different one, please type Permanent address

தங்கரது சதாடர்பு முகவரியும் நிந்த முகவரியும் ன்மாக இருப்பின் சதாடர்பு முகவரில உள்ளீடு செய்த
பின் “same as correspondence address” என்பலத சதரிவு செய்வும்; இல்லய எனில் நிந்த

முகவரியிலன உள்ளீடு செய்வும்
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பனாரர் குறியீடு 5 முதல் 15 வலான எண்-எழுத்து சகாண்டதாக இருக்கயாம். நீங்கள் சதரிவு செய்யும் பனாரர் குறியீடு
ஏற்கனயவ ற்மவர்கரால் சதரிவு செய்ப்பட்டுள்ரதா என்பலத சதரிந்துசகாள்ர “Show Availability” என்பலத கிளிக் செய்து
அதன் பின்னர் யதான்றும் எழுத்துக்கலர உள்ளீடு செய்து “Check” என்பலத கிளிக் செய்வும். “Entered Login ID is not 

available, please try again” என்று செய்தி வந்தால் யவறு ரு பனாரர் குறியீட்டிலன சதரிவு செய்வும்.  

User ID shall be 5 to 15 alphanumeric. To know whether the USER ID preferred by you is available, please 

click “Show availability” and then enter the number in the box that appear in the image and then click 

Check. If entered Login ID is not available, please try again. 

20



கடவுச்சொல் 5 முதல் 10 வலான எண்-எழுத்துக்களுடன் சிமப்புக்குறியீடுகள் சகாண்டதாக இருக்கயாம். நீங்கள் சதரிவு செய்யும். நீங்கள் சதரிவு
செய்யும் பனாரர் குறியீடு ற்றும் கடவுச்சொல் இண்லடயும் கவனாக குறித்து லவத்துக்சகாள்ரவும்.

Password shall be 5 to 10 alphanumeric with special characters. Please carefully note down User ID and Password
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இந்த உறுதி சாழிகலர படித்து
ஏற்றுக்சகாண்டதற்கான
அத்தாட்சிாக இங்கு டிக்
செய்வும்.

பின்னர் திலயில் யதான்றும்
எண் ஐ அதற்குறி
சபட்டியில் உள்ளீடு செய்து
“Save & Continue”
என்பலத கிளிக் செய்வும்
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OTP

OTP OTP
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Click Save 
Click Save 
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NET BANKING

Credit card & Debit Cards

Challan & counter Payment
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செலுத்துச்சீட்டின் மூயம் பதிவுக்கட்டைம் செலுத்டுவது எப்படி? 
How to make payment through Challan?

Select “Other payments modes”

Enter Mobile No. & date of birth 

Click “Confirm” Twice

Reference ID will be generated

Download the Form in PDF

Remit fee at any SBI Branch

Print your application
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SBI Challan - Format 29



Credit Card / Debit Card / Net Banking முலமகலர யதர்ந்சதடுத்தால் பைம்
செலுத்தப்பட்டவுடன் ரு பரிவர்த்தலன எண் கிலடக்கும். அதலன குறித்து
லவத்துக்சகாள்ரவும். பின்னர் உங்கரது விண்ைப்பத்திலன நகல் எடுத்துக்சகாள்ரவும்

பைம் செலுத்தும் வழிமுலமகள் நிலமவலடவதற்கு முன்னர் விண்ைப்ப இலைப்பு
துண்டிக்கப்பட்டால், நிந்தப்பதிவில் தற்யபாது பதிவு செய்தவர்கள் Already One Time
Registered Candidate என்ம இலைப்லபக் கிளிக் செய்து, பனாரர் குறியீடு,
கடவுச்சொல் ஆகிவற்லம உள்ளீடு செய்து ெர்ப்பித்தால் மீண்டும் கட்டைம் செலுத்தும்
பக்கத்திற்கு வரும். மீண்டும் பைம் செலுத்தவும். இவர்கள் மீண்டும் “NEW USER”
என்பலத கிளிக் செய்த்யதலவயில்லய.
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பைம் செலுத்தி விவத்திலன சதரிந்துசகாள்வது
எப்படி? How to check OTR Payment Status
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பணம் செலுத்தி பின்னர், உங்கரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்ட பின்னரும் உங்களுக்கு
விண்ணப்ப படிவம் அச்சிட முடிவில்லய எனில் என்பலை கிளிக் செய்து அதில்
ககோப்படும் விவங்கலர உள்ளீடு செய்ைோல் நீங்கள் பணம் செலுத்தி விவங்களின் பட்டில் வரும்
சைரிவரும். அைற்கு எதிக இருக்கும் என்பலை ஒன்லம அடுத்து ஒன்மோக கிளிக் திலயில் கைோன்றும்
Check Status என்பலை கிளிக் செய்வும். எந்ை பரிவர்ைலனயில் உங்கரது Status - Success என்று
கைோன்றுகிமகைோ அைலன செய்து மீண்டும் ஏற்கனகவ பதிவு செய்ைவர்களின் இலணப்லப கிளிக்
செய்து பனோரர் குறியீடு, கடவுச்செோல் ஆகிவற்லம உள்ளீடு செய்து ெர்ப்பித்ைோல் நீங்கள் உங்கள்
விண்ணப்பப்படிவத்லை அச்சிட்டுக்சகோள்ரயோம். ஒருகவலர அலனத்து பணப்பரிவர்ைலனகளும் என
வந்ைோல் நீங்கள் மீண்டும் பணம் செலுத்ை கவண்டும். இத்ைலக நிகழ்வில் உங்கரது வங்கிக்கணக்கில்
எடுக்கப்பட்ட பணம் மீண்டும் உங்கரது வங்கி கணக்கில் கெர்ந்துவிடும்.
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பனாரர் குறியீடு மந்து யபானால்
IF Forgot Login ID / User ID
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கடவுச்சொல் மந்து யபானால்?
If Forgot Password?

Click Forgot 

Password

Enter the details

Enter New Password 

& confirm
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நிந்தப்பதிவில் பதிவு செய்ப்பட்ட விவங்கலர ாற்றுவது எப்படி? 
How to edit details in One time Registration?

abc@gmail.comm

abc@gmail.comm

9999999999m

9999999999m
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To know your application History (Register No. of earlier 
recruitments)
இதுவல நீங்கள் ெர்ப்பித்த விண்ைப்பங்களின் விவம் அறி
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விண்ைப்பதாால் ாற்ம இயாத விவங்கள்
Non editable details

Non Editable Fields / ாற்ம முடிாத விவங்கள்

 Name / சபர்

 Date of Birth / பிமந்த யததி

 Father Name / Mother Name / சபற்யமாரின் சபர்

 Native Distirct / Place of Birth / பிமந்த ாவட்டம்

 Religion / Nationality / தம் / யதசி இனம்

 Gender / பாலினம்

 Community Details / வகுப்பு ற்றும் ஜாதிச்ொன்றிதழ் விவங்கள்

 SSLC Certificate details / 10 ஆம் வகுப்பு ொன்றிதழ் விவங்கள்
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விண்ைப்பதாால் ாற்ம இயாத விவங்கலர எப்படி ாற்றுவது? 
How to change non editable details?

To change details of non editable details, you

have to send email to contacttnpsc@gmail.com

from the registered email id, with the following

details:-

Login ID

Name

Date of Birth

Registered email email ID

Registered Mobile Number 

Mobile number to contact

Details to be changed

Scanned copy of Supporting documents

விண்ணப்பைோர்கரோல் ோற்ம இயோை
விவங்கலர ோற்ம கீழ்கண்ட விவங்களுடன்
contacttnpsc@gmail.com என்ம முகவரிக்கு
பதிவு செய்ப்பட்ட மின்னஞ்ெல்
முகவரியிலிருந்து மின்னஞ்ெல் அனுப்பவும்

பனோரர் குறியீடு
சபர்
பிமந்ை கைதி
பதிவு செய்ப்பட்ட மின்னஞ்ெல் முகவரி
பதிவு செய்ப்பட்ட லககபசி எண்
சைோடர்புசகோள்ர கவண்டி லககபசி எண்
ோற்மம் செய்ப்பட கவண்டி விவம்
ஸ்ககன் செய்ப்பட்ட உரி ஆவனங்கள்

யற்படி விவங்கள் இல்யாத மின்னஞ்ெல்கள் பரிசீலிக்கப்பட ாட்டாது
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மிக்க நன்றி.. வாழ்த்துக்கள்…
Thank you & All the Best….
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