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நிலவில் ககாள் சயண்டின குறிப்புகள்
அ) அனுநதிச்சீட்லடத் (Hall Ticket) சதர்வுக் கூடத்திற்கு தயாநல் எடுத்து யப
சயண்டும்
ஆ) நீம் அல்து கருலந நி லந ககாண்ட ந்து முலப் சாலய (Ball Pen)
நட்டுசந சதர்விற்குப் னன்டுத்த சயண்டும்.
இ) கன்சில் ககாண்டு நிபப்ப்டும் விலடத்தாள் கேல்ாததாக்கப்டும்.
ஈ) OMR விலடத்தாளில் "டிபாக்கிங் லேடில்" (Tracking Side) எதுவும் குறிப்சதா
எழுதுயசதா கூடாது. விரியா அறிவுலபகளுக்கு கீழ்க்கண்ட த்திகல சதர்விற்கு
முன் கயநாகப் டித்து ககாள்வும்.
1. விண்ணப்தாபர் அனுநதிச் சீட்டில் குறிப்பிட்டுள் சதர்வு லநனத்தின்
சதர்வுக் கூடத்தில் சதர்வு எழுத சயண்டும்.
2. சதர்வு ேம்ந்தப்ட்ட முலகல அனுேரிப்தற்கும் நற்றும் விரியா
அறிவுலபகலப் கறும் காருட்டும் குறித்த சபத்திற்கு முன்தாகசய
விண்ணப்தாபர் தது கோந்தப் காறுப்பில் சதர்வு லடகறும் இடத்லதச்
கேன்லடந்து
சதர்வு
கதாடங்குயதற்காக
நிர்ணயிக்கப்ட்டுள்
சபத்திற்குச் ேரினாக 30 நிமிடங்கள் முன்தாகத் சதர்வுக் கூடத்தில்
தங்கள் இருக்லகயில் அநப சயண்டும். சதர்வு சபம்- கால 10.00 நணி
முதல் நதினம் 1.00 நணி யலப, கா அவு – 3 நணி சபம்.
3. விண்ணப்தாபர் எயரும் எக்காபணத்லத முன்னிட்டும் சதர்வு சபம்
முடியதற்கு
முன்ாக
சதர்வுக்கூடத்லத
விட்டு
கேல்
அனுநதிக்கப்டநாட்டார்.
4. சதர்வு எழுதுயதற்காக துக்கப்ட்டுள் கா அலயக் கடந்து
விலடனளிக்க
விண்ணப்தாபர்
எந்தக்
காபணத்லத
முன்னிட்டும்
அனுநதிக்கப்ட்நாட்டார்.
5. ன்றுக்கு சநற்ட்ட விண்ணப்ங்கல அனுப்பி அதன் விலயாக
ன்றிற்கு சநற்ட்ட கயவ்சயறு திகயண்கலக் ககாண்ட அனுநதிச்
சீட்டுகள் யபப்கற் விண்ணப்தாபர்கள் சப ரு அனுநதிச் சீட்லட
நட்டும் தம்மிடம் லயத்துக் ககாண்டு இவ்வியபத்லத கதரிவித்து
நற்யற்ல திருப்பி அனுப்பிட சயண்டும்.

6. சதர்வில் சதால்வினலடந்ததற்கா காபணத்லதத் கதரிவிக்கக் சகாரிசனா
அல்து தநது விலடத்தாட்கல நறு நதிப்பீடு கேய்னக் சகாரிசனா
விண்ணப்தாபர்களிடமிருந்து யரும் எத்தலகன சகாரிக்லககளும் ஏற்றுக்
ககாள்ப்ட நாட்டாது.
7. எந்தகயாரு புத்தகம், குறிப்சடுகள், அகபாதி, அவுக்சகால் அல்து
யலபயதற்கா உகபணங்கள், துணுக்குகள், புளூடூத் (Blue Tooth)
கருவிகள், கணிப்புக் கருவி, கேல்லிடப்சசி (கேல்லுார் சான்), அகவி
(சஜர்), துண்டுக் காகிதங்கள், லகள் அல்து லகப்கட்டிகள் ஆகின
எயற்லயும் விண்ணப்தாபர் சதர்வுக்கூடத்திற்குள் கண்டிப்ாக எடுத்துச்
கேல்க்கூடாது.
8. ரிசீலக்காகக்
சகட்கும்
அனுநதிச்
சீட்லடத்
சதர்வுக்
கூட
கண்காணிப்ாரிடம்
/
தலலந
கண்காணிப்ாரிடம்/
ஆய்வு
அலுயர்களிடம் காண்பிக்க சயண்டும்.
9. விண்ணப்தாபர்கள் சதர்வுக் கூடத்தில் அயருக்காக துக்கப்ட்ட
இருக்லகயில் அநர்ந்த பின்பு கணிப்காறினால் தனாரிக்கப்ட்ட யருலகப்
ட்டினலில் அயபது ப்புலகலனப் கற்றுக் ககாண்டு ரு OMR
விலடத்தால சதர்வுக் கூட கண்காணிப்ார் அயரிடம் தருயார்.
விலடத்தாலப்
கற்வுடன் அலய ேரியப அச்ேடிக்கப்ட்டுள்தா
என்லதயும் அதற்கு ஒர் எண் இடப்ட்டுள்தா என்லதயும் ேரிார்த்துக்
ககாள்வும், அலய எந்த யலகயிசனும் குலாடுலடனதாக இருந்தால்
அயற்ல நாற்றிக் ககாடுக்கும்டி கண்காணிப்ாரிடம் சகட்கவும்.
10. ேரினா விலடத்தாலப் கற்வுடன் விண்ணப்தாபர் அந்த யருலகப்
ட்டினலில் உள் தன் கனர், திகயண் ஆகினயற்லச் ேரிார்த்துக்
ககாண்டு தக்குத் தபப்ட்டிருக்கும் OMR விலடத்தாளின் எண்லண அயர்
யருலகப் ட்டினலில் உரின கத்தில் எழுதி, தன் லககனாப்த்லத இட
சயண்டும்.
11. விலடத்தால தூசி டாநலும், சிலதனாநலும் ாதுகாத்துக் ககாள்
சயண்டும்.
12. விலடத்தாளில் உள் கட்டலகல கயநாகப் டித்து அதன்
இருபுங்களிலும் சகட்கப்ட்டுள் கீழ்க்கண்ட வியபங்கல நீம்
அல்து கருலந நி ந்து முலப் சாவிால் அயற்றிற்கா
இடங்களில் நிபப்வும். (அ) திகயண் (ஆ) தங்கள் கனர் (கரின
கதளியா எழுத்துக்களில்) (இ) சதர்வு லநனத்தின் கனர் (சநற்கண்ட
வியபங்களுக்கு அனுநதிச் சீட்லடக் காணவும்)
13. எல்ா வியபங்கலயும் கயநாக நிபப்பினபின் விலடத்தாளில் முதல்
க்கத்தில் அதற்கக உள் இடத்தில் உங்கள் லககனாப்த்லத இடவும்.
14. அதன்
பிகு
தபப்டும்
விாத்தாளின்
முதல்
க்கத்திலுள்
அறிவுலபகலக் கயநாகப் டிக்கவும். விாக்கள் குறித்த ஐனங்கள்
எதுவும் சதர்வுக்கூட கண்காணிப்ாபால் ஏற்கப்டநாட்டாது.

15. உங்களுலடன திவு எண்லண விாத்தாளின் அதற்கக அலநந்துள்
கட்டத்தில் எழுதவும்.
16. சதர்வு
சபம்
கதாடங்கும்
ேரினா
சபத்தில்
சதர்வுக்
கூடக்
கண்காணிப்ார் விாக்கள் அடங்கின கதாகுப்பிலத் திக்கும்டி
கோல்லும் யலபயில் அதலத் திந்து ார்க்க அனுநதி இல்ல.
17. விலடத்தாளில் விலடகல நிபப்பிக்காட்ட கன்சிலக் கண்டிப்ாகப்
னன்டுத்தக் கூடாது. கன்சிலக் ககாண்டு ஏதாயது விலடகள்
நிபப்ப்ட்டிருந்தால் விலடத்தாள் கேல்ாததாகிவிடும்.
18. காதுயாக வ்கயாரு விாவுக்கும் (A), (B), (C), (D) நற்றும் (E) என்று
குறிப்பிடப்ட்டு ரிந்துலபக்கப்ட்ட ஐந்து விலடகளில் ன்று நட்டுசந
ேரினா நற்றும் சிந்த விலடனாக இருக்கும். எசய, ேரினா விலடலனத்
சதர்ந்கதடுத்து அந்த விாவிற்குரின ேரினா யட்டத்லதப் ந்து முலப்
சாயால் நிபப் சயண்டும்.
19. வ்கயாரு சகள்விக்கும் சப விலடலன நட்டுசந குறித்துக் காட்ட
சயண்டும். எந்தகயாரு சகள்விக்கும் ன்றுக்கு சநற்ட்ட விலட குறித்துக்
காட்டப்ட்டிருந்தால் அந்தக் சகள்வி நதிப்பீடு கேய்னப்ட நாட்டாது.
20.ரு குறிப்பிட்ட சகள்விக்கு எந்த விலட மிகச் ேரினாதாக இருப்தாக
நீங்கள் கருதுகிறீர்கசா அவ்விலடக்குரின யட்டத்லத முழுயதுநாக நிபப்
சயண்டும். ன்றுக்கு சநற்ட்ட யட்டம் நிபப்புதல் கூடாது.
21. அலத்து விலடகளும் விலடத்தாளில் நட்டுசந குறிக்கப்ட சயண்டும்.
அதுவும், கதாடர்புலடன யட்டங்களில் தான் குறிக்கப்ட சயண்டும்.
22. விலடத்தாளில் அடித்தல், திருத்தல் சான்யற்றிற்கு அனுநதி
இல்ல. அதால் விண்ணப்தாபர் ரு விாவிற்கா விலடலனச்
ேரினாதுதான் என்று உறுதி கேய்து ககாண்ட பின்சப அவ்விலடக்கா
யட்டத்லத ந்துமுலப் சாவிால் முழுயதுநாக ேரினாக நிபப்
சயண்டும். விலடத்தாட்கல விலட நதிப்பீட்டுக் கருவிகால் நதிப்பீடு
கேய்னப்டுயதால், அயற்ல அழிப்ான்கள், பிசடுகள் ஆகினயற்ல
உசனாகித்து சேதப்டுத்துதல் கூடாது.
23. விலடத்தாளில் விலடகலத் தவிப எந்தவித குறிப்புகல எழுதசயா,
குறியீடுகலச் கேய்னசயா அனுநதியில்ல. எழுதிப் ார்த்துக் ககாள்
விரும்பும் (Rough Work) எலதயும் விலடத்தாளில் எழுதக் கூடாது.
24. விாத் கதாகுப்பில் எந்தக் குறியீடுகள் கேய்யதற்சகா எழுதிப் ார்த்துக்
ககாள்யதற்சகா அனுநதியில்ல. சநலும் எழுதிப் ார்ப்தற்காகசயா
அல்து கணக்குகள் சாட்டுப் ார்ப்தற்காகசயா காகிதம் லயத்துக்
ககாள்யதற்கும் அனுநதியில்ல.
25. விாத் கதாகுப்பில் இதற்கக துக்கப்ட்ட இபண்டு க்கங்கல
rough work கேய்ன னன்டுத்திக் ககாள்ாம்
26. விண்ணப்தாபர்கள் ட்டினலில் உள்யாறு அயர்களுக்கு துக்கப்ட்ட
அயர்களுலடன இருக்லகயிசசன சதர்வு முடியும் யலப அநர்ந்து இருக்க
சயண்டும்.

27. குறிப்சடுகலக் ககாண்டு யருதல் நற்றும் அதலப் ார்த்து
எழுதுதல்
சான்
கேனல்களில்
ஈடுடுதல்
கண்டிப்ாக
தலட
கேய்னப்டுகிது.
இதல
மீறுயர்கள்
சதர்வுக்
கூடத்தினின்றும்
கயளிசனற்ப்டுயதுடன் டக்கின் நற்றும் பின்ாளில் டக்கவிருக்கும்
சதர்வுகளினின்றும் விக்கி லயக்கப்டுயர்.
28. சதர்வுக் கூடத்தில் காபி, சதனீர், குளிர்ாங்கள் சான்லய
யமங்கப்டநாட்டாது. சதர்வுக் கூடத்திற்குள் அலநதியும் ழுங்கும்
கண்டிப்ாக கலடப்பிடிக்கப்ட சயண்டும். நற் விண்ணப்தாபர்களுலடன
காருட்கலசனா, கருவி கட்டிகலசனா யாங்கக் கூடாது. அயபயர்
தம்முடன் ககாண்டு யந்துள் எழுதுசகால் நற்றும் அங்கீகரிக்கப்ட்ட
காருட்கல நட்டும் தான் உசனாகிக்க சயண்டும்.
29. விண்ணப்தாபர்கள் ருயருக்ககாருயர் சசிக் ககாள்க் கூடாது.
சதர்வுக் கூடத்தில் விண்ணப்தாபர் எயபாது சசிக் ககாண்டிருக்கக்
காணப்ட்டால்
உடச
அயர்கள்
சதர்வுக்
கூடத்லத
விட்டு
கயளிசனற்ப்டுயசதாடு
அயர்கது
விலடத்தாள்கலயும்
கேல்ாததாகிவிடும்.
30. சதர்வு எழுதி முடித்தவுடன் விலடத்தால (OMR Answer Sheets) சதர்வுக்
கண்காணிப்ாரிடம் திருப்பி ககாடுத்து விட சயண்டும்.
31. சதர்வுக்கு அனுநதிக்கப்ட்டதிாசசன விண்ணப்தாபர் எந்தகயாரு
உரிலநலனயும் சகாபத் தகுதி அற்யபாயார்.
32. விண்ணப்தாபபால் விண்ணப்த்தில் அளிக்கப்ட்ட வியபங்களின்
அடிப்லடயில் விண்ணப்தாபர் சதர்வுக்கு அனுநதிக்கப்ட்டுள்ார். இந்த
அனுநதி முற்றிலும் தற்காலிகநாது. விண்ணப்த்தில் குறிப்பிட்டுள்
வியபங்கள் தயாது என்சா, சாலினாகத் தனாரிக்கப்ட்டசதா எ
பின்ர் கதரின யருநாயின், அயபது விண்ணப்தாபர் எனும் தகுதி
எந்தகயாரு முன்றிவிப்பும் இல்ாநல் பத்து கேய்னப்டும். தவிபவும்,
எந்தகயாரு சாட்டித் சதர்வு எழுதுயதிலிருந்தும் அவ்விண்ணப்தாபர்
விக்கி லயக்கப்டுயர்.
33. எழுத்துத் சதர்வில் கதரிவு கேய்னப்ட்டு, சர்முகத் சதர்வுக்கு
அனுநதிக்கப்டும் விண்ணப்தாபர்கள் சர்முகத் சதர்வில் கந்துக்
ககாள்ாத ட்ேத்தில் கதரிவு கேய்னப்ட தகுதினற்யர்காயர்.

இலணப்தியார் / தலயர்
நாயட்ட ஆள்சேர்ப்பு நிலனம்
திருயண்ணாநல நண்டம்

