
திருப்பத்தூர் ாலட்டக் கல்லி அலுலயரின் (இடடநிடய) செல்படமகள் 
ந.க.ண்: 2870/அ4/2022       நாள்: 31.10.2022 

சபாருள்:  அசுத் ததர்வுகள் – திருப்பத்தூர் ாலட்டம் – ஊகத் திமனாய்வுத் ததர்வு  
(TRUST EXAMINATION – December - 2022) - 10.12.2022 அன்று ததர்வுகள் 
நடத்துதல் – ொர்பு 

பார்டல:  1.அசுத் ததர்வுகள் இக்குநரின் கடிதம் ந.க.ண்: 021213/டி(1)/2022 
நாள்:21.10.2022 

 2.அொடை நிடய ண்: 960 கல்லி (இ2)த் துடம  நாள்:11.10.1991 
 3.அொடை நிடய ன்: 256 பள்ரிக்கல்லி (இ2)த் துடம நாள்:22.12.2008 

-------------------------------- 
       அசுத் ததர்வுத் துடமால் ஆண்டுததாறும் திழ்நாடு ஊகப்பகுதி 
ாைலர்களுக்கான ‚ஊகத் திமனாய்வுத் ததர்வு‛ பார்டல 1-ல் கண்ட அொடைின்படி, 
நடடசபற்று லருகிமது.  
 இத்ததர்லில் ஊகப் பகுதிில் அதாலது கிாப்பும பஞ்ொத்து ற்றும் டவுன்ெிப் 
அசு அங்கீகாம் சபற்ம பள்ரிகரில் 2022-2023 ஆம் கல்லிாண்டில் 9-ம் லகுப்பு பிலும் 
ாைல / ாைலிர்கள் இத்திமனாய்வு ததர்வு ழுதுலதற்கு தகுதி உடடலர்கராலார்கள். 
நகாட்ெி ற்றும் ாநகாட்ெிப் பகுதிகரில் படிக்கும் ாைலர்கள், ற்றும் தனிார் சுநிதி 
பள்ரிகள், சட்ரிக் பள்ரிகரில் பிலும் ாைலர்களும் இத்ததர்லிற்கு லிண்ைப்பிக்க 
இயாது.  
 இத்ததர்லிற்கு லிண்ைப்பிக்க லிரும்பும் ாைல / ாைலிர்கரின் சபற்தமாரின் 
ஆண்டு லருானம் ரூ.1,00,000/-க்கு (ரூபாய் ஒரு யட்ெத்திற்கு) ிகால் இருத்தல் தலண்டும்.  
 10.12.2022 அன்று நடடசபமவுள்ர ஊகத் திமனாய்வுத் ததர்லிற்கான சலற்று 
லிண்ைப்பங்கடர 26.10.2022 பதல் 05.11.2022 லட www.dge.tn.gov.in ன்ம அசுத் ததர்வுகள் 
இக்ககத்தின் இடைதரம் பயம் பள்ரித் தடயடாெிரிர்கள் பதிலிமக்கம் செய்து, 
ாைலர்களுக்கு லறங்கி பூர்த்தி செய்த லிண்ைப்பத்துடன் சபற்தமார் ஆண்டு 
லருானத்தின் லருலாய்ச் ொன்மிடனபம் இடைத்து 05.11.2022 க்குள் சபற்றுக் சகாள்ர 
தலண்டும். 
 ஊகத் திமனாய்வுத் ததர்லிற்கு லிண்ைப்பிக்கும் ாைலர் ஒவ்சலாருலரிடிருந்தும் 
ததர்வுக் கட்டைாக ரூ.10/- ட்டும் பைாகப் சபற்றுக் சகாள்ர தலண்டும். 
தடயடாெிரிர்கள் இடைப்பில் கண்டுள்ர லறிபடமகடரப் பின்பற்மி ‘ONLINE’ – ல் 
கட்டைத்டதச் செலுத்த தலண்டும். 
 ததர்லர்கரிடிருந்து பூர்த்தி செய்து சபமப்பட்ட அவ்லிண்ைப்பங்கடரப் பள்ரிக்கு 
லறங்கப்பட்ட USER ID, Password பயம் தடயடாெிரிர் ததர்லர்கரின் அடனத்து 
லிண்ைப்பங்கடரபம் 28.10.2022 பதல் 08.11.2022 லட Online பயம் பதிதலற்மம் செய் 
தலண்டும். தற்படி தததிக்குப் பிமகு பதிவு செய் இயாது ன்பதால் ததர்லர்கள் 
பாதிக்கப்படாலண்ைம் 08.11.2022 க்குள் பதிவு செய்து இடைதரம் லாியாக ததர்வுக் 
கட்டைத்டத செலுத்துாறு சதரிலிக்கப்படுகிமது. பதிதலற்மம் படிந்த பிமகு Summary Report, 
பள்ரிில் சபமப்பட்ட சாத்த லிண்ைப்பங்கள் (ததர்லர்கரின் லிலங்களுடன்) 
திருப்பத்தூர் பதன்டக் கல்லி அலுலயகத்தில் ஒப்படடக்க தலண்டும் ன 
அடனத்து ஊகப்பகுதி பள்ரித் தடயடாெிரிர்களுக்கும் சதரிலிக்கப்படுகிமது. 
இடைப்பு 
1.லிண்ைப்பிப்பதற்கான அமிவுடகள் 
2.பார்டல 2, 3-ல் கண்டுள்ர அொடைகள்                      /ஒப்பம்/- 

ாலட்டக்கல்லி அலுலயர் (இடடநிடய) 
திருப்பத்தூர் 

சபறுநர் 
ஊகப்பகுதிகரில் உள்ர அசு / நிதிபதலி / ஆதிதிாலிடர் நயம் / லனத்துடம - உர்நிடய / 
தல்நிடயப்பள்ரித் தடயடாெிரிர்கள், திருப்பத்தூர் ாலட்டம் 
நகல் 
பதன்டக்கல்லி அலுலயர், திருப்பத்தூர் அலர்களுக்கு தகலலுக்காக 
பைிந்தனுப்பப்படுகிமது. 

www.Padasalai.Net
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muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡ff«, br‹id - 6 

Cuf¤ ÂwdhŒÎ¤ nj®Î (TRUST  EXAM), DECEMBER 2022 

 jäœ ehL Cuf¥ gFÂ khzt®fS¡fhd ÂwdhŒÎ¤ nj®é‰F é©z¥Ã¥gj‰fhd 

m¿ÎiufŸ 
 

 

nj®é‰F é©z¥Ã¥gj‰fhd jFÂfŸ : 
 

       2022-2023-« fšéah©oš muR m§Ñfhu« bg‰w gŸëfëš gæY« x‹gjh« 

tF¥ò khzt / khzéa®fŸ, 2022  or«g® khj«   10-M« njÂ (rå¡»Hik) 

eilbgwÎŸs Cuf¤ ÂwdhŒÎ¤ nj®é‰F (TRUST) é©z¥Ã¡fyh« vd 

m¿é¡f¥gL»wJ. 
 

1. muR Miz (ãiy) v©. 960, fšé¤ (Ï2) Jiw, ehŸ 11.10.91 ‹ go Cuf¥ 

gFÂfëš (mjhtJ »uhk¥òw gŠrha¤J, efu gŠrha¤J k‰W« lÎ‹Á¥), muR 

m§Ñfhu« bg‰w gŸëfëš 2022-2023 fšéah©oš 9-« tF¥ò gæY« khzt 

khzéa® Ï¤ÂwdhŒÎ nj®Î vGJtj‰F jFÂ cilatuhth®fŸ.  

 

2. Ï¤nj®é‰F é©z¥Ã¡F« nj®tç‹ bg‰nwh® / ghJfhtyç‹ M©L tUkhd« 

%. 1,00,000 /- äfhkš cŸsJ v‹gj‰F tUthŒ JiwædçläUªJ tUkhd rh‹W 

bg‰W më¤jš nt©L«. 

 

3. nj®é‰F é©z¥Ã¡F« khzt, khzéa®fŸ nj®Î¡fhd f£lz« %, 5/- 

nrit¡ f£lz« %. 5/- bkh¤jkhf %. 10/- Åj« Online _y« gÂéw¡f« brŒJ 

ó®¤Â brŒa¥g£l é©z¥g§fSl‹ gzkhf gŸë jiyikahÁçaçl« x¥gil¡f 

nt©L«. 

 nj®é‰F é©z¥Ã¡f    26.10.2022 Kjš    05.11.2022  tiu vd ã®za« 

brŒa¥g£LŸsJ. Ïj‰F¥ Ã‹d® bgw¥gL« é©z¥g§fŸ ãuhfç¡f¥gL«.  

 x›bthU tUthŒ kht£l¤ÂY« nj®ªbjL¡f¥gL« 100 nj®t®fS¡F (50 

khzéa® + 50 khzt®) 9« tF¥ò Kjš 12« tF¥ò tiu bjhl®ªJ go¡F« fhy¤Â‰F 

go¥òjé¤ bjhif M©L njhW« %. 1000/- Åj« tH§f¥gL«. 

 

 F¿¥ò: efuh£Á k‰W« khefuh£Á gFÂfëš go¡F« khzt/khzéfŸ 

é©z¥Ã¡f ÏayhJ. 
 

 

                 x«/- 

muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡Fe®, 

br‹id-6. 
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PROCEDURE 

TRUST EXAM 2022-2023  

 

 www.dge.tn.gov.in 

 

CLICK - ACCESS TO ONLINE PORTAL 

 

 TRUST EXAM - DEC 2022 
 APPLICATION REGISTRATION 
 
 

 School Registration 
 

 

ENTER - USER ID - PASSWORD 
(UDISE CODE)  (EMIS NO) 
 

Step 1 :    (i) Instructions for Existing School in EMIS Portal 

      (ii) Instructions for Schools (Which does not have account in EMIS Portal) 

Step 2 :    (i) After Registration Process. 

Step 3 :    Instructions for EMIS Registered school to enroll their students. 

Step 4 :    How to apply - Enroll the students does TRUST exam. 

  (i) for schools under EMIS. 

  (ii) for schools not in EMIS. 

Step 5 :    How to pay TRUST Exam Enrollment Fees. 

Step 6 :    How to General the report for applied students. 

 M»a 6 goãiyfis (Step 1 to Step 6) KoªjÎl‹ Summary Report 

k‰W« é©z¥g§fis Kj‹ik¡ fšé mYtyf¤Âš x¥gil¡FkhW 

nf£L¡bfhŸs¥gL»wJ.  

   

    x«/- 
 

Ïa¡Fe® 
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