விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்துத் ததர்வின் தபாது கடைபிடிக்க தேண்டிய ேழிகாட்டு
நெறிமுடைகள்

 விண்ணப்பதாரர்கள் பின்ேரும் நபாருட்கடைத் தவிர தேறு எந்தப் நபாருட்கடையும் ததர்வு
டையத்திற்குள் எடுத்துச் நெல்ல அனுைதி இல்டல.

முகக்கேெம் ( அணிந்த நிடலயில்) , டகயுடை ( அணிந்த நிடலயில்) , தண்ணீர்பாட்டில்,
ொனிடைெர் ( 50 மில்லி) , நுடைவுச்சீட்டு

அடையாைச்ொன்று, விண்ணப்பதாரர் புடகப்பைம், தபனா

 விண்ணப்பதாரர்கள் தபாதிய (சுைார் 3 அடி) ெமூக இடைநேளிடயக் கடைபிடிக்க தேண்டும்.
 விண்ணப்பதாரர்கள் நுடைவுச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ை காலேடரயடைடயக் கடைபிடிக்க
தேண்டும்.

 பதிநேண்ணுக்கு ஏற்ப ெமூக இடைநேளிடயக் கடைபிடித்து தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு
நெய்யப்பட்ை ததர்வு அடைக்குச் நெல்ல தேண்டும்.

 விண்ணப்பதாரர்கள் கழிேடைக்குச் நெல்லும் முன் கண்காணிப்பாைரிைம் அனுைதி நபை
தேண்டும்.

 விண்ணப்பதாரர்கள் கழிேடைடய உபதயாகித்துவிட்டு நேளிதய நெல்லும் முன் டககடைக்
கிருமிொசினி நகாண்டு சுத்தப்படுத்திக் நகாள்ை தேண்டும்.

 விண்ணப்பதாரர்கைது
அனுைதிக்கப்படும்.

தனிப்பட்ை

குடிநீர்

பாட்டில்கள்

ைட்டுதை

ததர்வு

டையத்தில்

 எழுத்துத்ததர்வு முடிந்த பின்னர் ேரிடெயாக ெமூக இடைநேளி விட்டு ததர்வு டையத்திலிருந்து
நேளிதயை தேண்டும்.

 ததர்வு டையத்தின் எந்த ஒரு இைத்திலும் கூட்ைம் கூைாைல் தனி ைனித இடைநேளிடயக்
கடைபிடிக்க தேண்டும்.

நிடனவில் நகாள்ை தேண்டிய குறிப்புகள்
அ)

தேண்டும்.

அனுைதிச்சீட்டை ( Hall Ticket)

ததர்வுக் கூைத்திற்கு தேைாைல் எடுத்து ேர

ஆ) நீலம் அல்லது கருடை நிை டை நகாண்ை பந்து முடனப் தபனாடே ( Ball

Pen) ைட்டுதை ததர்விற்கு பயன்படுத்த தேண்டும்.

இ) நபன்சில் நகாண்டு நிரப்பப்படும் விடைத்தாள் நெல்லாததாக்கப்படும்.

Point

ஈ) OMR விடைத்தாளில் “ட்டிராக்கிங் டெடில்” ( Tracking Side) ஏதும் குறிப்பததா எழுதுேததா

கூைாது. விரிோன அறிவுடரகளுக்கு கீழ்க்கண்ை பத்திகடை ததர்விற்கு முன் கேனைாக
படித்துக்நகாள்ைவும்.

1. விண்ணப்பதாரர் அனுைதிச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ை ததர்வு டையத்தின் ததர்வுக் கூைத்தில் ததர்வு
எழுத தேண்டும்.

2. ததர்வு ெம்பந்தப்பட்ை முடைகடை அனுெரிப்பதற்கும் ைற்றும் விரிோன அறிவுடரகடைப் நபறும்

நபாருட்டும் குறித்த தெரத்திற்கு முன்னதாகதே விண்ணப்பதாரர் தனது நொந்தப் நபாறுப்பில்
ததர்வு

ெடைநபறும்

இைத்டதச்

நென்ைடைந்து

ததர்வு

நதாைங்குேதற்காக

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ை தெரத்திற்குச் ெரியாக 30 நிமிைங்கள் முன்னதாகத் ததர்வுக் கூைத்தில்

தங்கள் இருக்டகயில் அைர தேண்டும். ததர்வு தெரம் – காடல 10.00 ைணி முதல் ைதியம் 1.00 ைணி
ேடர. கால அைவு -3 ைணி தெரம்.

3. விண்ணப்பதாரர் எேரும் எக்காரணத்டத முன்னிட்டும் ததர்வு தெரம் முடிேதற்கு முன்பாக
ததர்வுக் கூைத்டத விட்டுச் நெல்ல அனுைதிக்கப்பைைாட்ைார்.

4. ததர்வு எழுதுபேருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ை கால அைடேக் கைந்து விடையளிக்க விண்ணப்பதாரர்
எந்தக் காரணத்டத முன்னிட்டும் அனுைதிக்கப்பைைாட்ைார்.

5. ஒன்றுக்கு தைற்பட்ை விண்ணப்பங்கடை அனுப்பி அதன் விடைோக ஒன்றிற்கு தைற்பட்ை

நேவ்தேறு பதிநேண்கடைக் நகாண்ை அனுைதிச் சீட்டுகள் ேரப்நபற்ை விண்ணப்பதாரர்கள்
ஒதர ஒரு அனுைதிச் சீட்டை ைட்டும் தம்மிைம் டேத்துக் நகாண்டு இவ்விேரத்டத நதரிவித்து
ைற்ைேற்டை திருப்பி அனுப்பிை தேண்டும்.

6. ததர்வில் ததால்வியடைந்ததற்கான காரணத்டதத் நதரிவிக்கக் தகாரிதயா அல்லது தைது

விடைத்தாட்கடை ைறு ைதிப்பீடு நெய்யக் தகாரிதயா விண்ணப்பதாரர்களிைமிருந்து ேரும்
எத்தடகய தகாரிக்டககளும் ஏற்றுக் நகாள்ைப்பைைாட்ைாது.

7. எந்தநோரு

புத்தகம்,

குறிப்தபடுகள்,

அகராதி,

அைவுதகால்

அல்லது

ேடரேதற்கான

உபகரணங்கள், துணுக்குகள், புளூடூத் கருவிகள், கணிப்புக்கருவி, நெல்லிைப்தபசி (நெல்லுலார்
தபான்), அகவி (தபஜர்), துண்டுக்காகிதங்கள், டபகள் அல்லது டகப்நபட்டிகள் ஆகிய
எேற்டையும் விண்ணப்பதாரர் ததர்வுக் கூைத்திற்குள் கண்டிப்பாக எடுத்துச் நெல்லக்கூைாது.

8. பரிசீலடனக்காகக் தகட்கும் அனுைதிச் சீட்டை ததர்வுக் கூை கண்காணிப்பாைரிைம்/ தடலடை
கண்காணிப்பாைரிைம்/ ஆய்வு அலுேலரிைம் காண்பிக்க தேண்டும்.

9. விண்ணப்பதாரர்கள் ததர்வுக் கூைத்தில் அேருக்காக ஒதுக்கப்பட்ை இருக்டகயில் அைர்ந்த பின்பு
கணிப்நபாறியால் தயாரிக்கப்பட்ை ேருடகப் பட்டியலில் அேரது ஒப்புடகடயப் நபற்றுக்

நகாண்டு ஒரு OMR விடைத்தாடை ததர்வுக்

கூை

கண்காணிப்பாைர்

அேரிைம் தருோர்.

விடைத்தாடைப் நபற்ைவுைன் அடே ெரிேர அச்ெடிக்கப்பட்டுள்ைதா என்படதயும் அதற்கு ஓர்
எண் இைப்பட்டுள்ைதா என்படதயும் ெரிபார்த்துக் நகாள்ைவும், அடே எந்த ேடகயிதலனும்
குடைபாடுடையதாக இருந்தால் அேற்டை ைாற்றிக் நகாடுக்கும்படி கண்காணிப்பாைரிைம்
தகட்கவும்.

10. ெரியான விடைத்தாடைப் நபற்ைவுைன் விண்ணப்பதாரர் அந்த ேருடகப் பட்டியலில் உள்ை தன்
நபயர், பதிநேண் ஆகியேற்டைச் ெரிபார்த்துக் நகாண்டு தனக்கு தரப்பட்டிருக்கும் OMR
விடைத்தாளின் எண்டண அேர் ேருடகப் பட்டியலில் உரிய கலத்தில் எழுதி, தன்
டகநயாப்பத்டத இை தேண்டும்.

11. விடைத்தாடை தூசி பைாைலும்,

சிடதயாைலும் பாதுகாத்துக் நகாள்ை தேண்டும்.

12. விடைத்தாளில் உள்ை கட்ைடைகடை

தகட்கப்பட்டுள்ை கீழ்க்கண்ை விேரங்கடை

கேனைாகப் படித்து அதன் இருபுைங்களிலும்
நீலம் அல்லது கருடை நிை பந்து முடனப்

தபனாவினால் அேற்றிற்கான இைங்களில் நிரப்பவும். (அ) பதிநேண் (ஆ) தங்கள் நபயர் (நபரிய

நதளிோன எழுத்துக்களில்) (இ) ததர்வு டையத்தின் நபயர் (தைற்கண்ை விேரங்களுக்கு
அனுைதிச் சீட்டை காணவும்)

13. எல்லா விேரங்கடையும் கேனைாக நிரப்பியபின் விடைத்தாளில் முதல் பக்கத்தில் அதற்நகன
உள்ை இைத்தில் உங்கள் டகநயாப்பத்டத இைவும்.

14. அதன் பிைகு தரப்படும் வினாத்தாளின் முதல் பக்கத்திலுள்ை அறிவுடரகடை கேனைாகப்
படிக்கவும்.

வினாக்கள்

ஏற்கப்பைைாட்ைாது.

குறித்த

ஐயங்கள்

எதுவும்

ததர்வுக்கூை

கண்காணிப்பாைரால்

15. உங்களுடைய பதிவு எண்டண வினாத்தாளின் அதற்நகன அடைந்துள்ை கட்ைத்தில்
எழுதவும்.

16. ததர்வு தெரம் நதாைங்கும் ெரியான தெரத்தில் ததர்வுக் கூை கண்காணிப்பாைர் வினாக்கள்

அைங்கிய நதாகுப்பிடனத் திைக்கும்படி நொல்லும் ேடரயில் அதடன திைந்து பார்க்க அனுைதி
இல்டல.

17. விடைத்தாளில் விடைகடை நிரப்பிக்காட்ை நபன்சிடல கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக் கூைாது.
நபன்சிடலக்

நகாண்டு

நெல்லாததாகிவிடும்.

ஏதாேது

விடைகள்

18. நபாதுோக ஒவ்நோரு வினாவுக்கும் (A), (B), (C), (D)

நிரப்பப்பட்டிருந்தால்

விடைத்தாள்

ைற்றும் (E) என்று குறிப்பிைப்பட்டு

பரிந்துடரக்கப்பட்ை ஐந்து விடைகளில் ஒன்று ைட்டுதை ெரியான ைற்றும் சிைந்த விடையாக

இருக்கும். எனதே, ெரியான விடைடயத் ததர்ந்நதடுத்து அந்த வினாவிற்குரிய ெரியான
ேட்ைத்டத பந்து முடனப் தபனாோல் நிரப்ப தேண்டும்.

19. ஒவ்நோரு தகள்விக்கும் ஒதர விடைடய ைட்டுதை குறித்துக் காட்ை தேண்டும். எந்தநோரு
தகள்விக்கும் ஒன்றுக்கு தைற்பட்ை விடை குறித்துக் காட்ைப்பட்டிருந்தால் அந்த
ைதிப்பீடு நெய்யப்பை ைாட்ைாது.

தகள்வி

20. ஒரு குறிப்பிட்ை தகள்விக்கு எந்த விடை மிகச் ெரியானதாக இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கதைா

அவ்விடைக்குரிய ேட்ைத்டத முழுேதுைாக நிரப்ப தேண்டும். ஒன்றுக்கு தைற்பட்ை ேட்ைம்
நிரப்புதல் கூைாது.

21. அடனத்து

விடைகளும்

விடைத்தாளில்

ைட்டுதை

நதாைர்புடைய ேட்ைங்களில் தான் குறிக்கப்பை தேண்டும்.

22. விடைத்தாளில்

அடித்தல்,

திருத்தல்

குறிக்கப்பை

தபான்ைேற்றிக்கு

அனுைதி

தேண்டும்.

அதுவும்,

இல்டல.

அதனால்

விண்ணப்பதாரர் ஒரு வினாவிற்கான விடைடயச் ெரியானதுதான் என்று உறுதி நெய்து
நகாண்ை பின்னதர அவ்விடைக்கான ேட்ைத்டத பந்துமுடனப் தபனாவினால் முழுேதுைாக
ெரியாக நிரப்ப தேண்டும். விடைத்தாட்கடை விடை ைதிப்பீட்டுக் கருவிகைால் ைதிப்பீடு
நெய்யப்படுேதால்,

அேற்டை

தெதப்படுத்துதல் கூைாது.

அழிப்பான்கள்,

பிதைடுகள்

ஆகியேற்டை

உபதயாகித்து

23. விடைத்தாளில் விடைகடைத் தவிர எந்தவித குறிப்புகடை எழுததோ, குறியீடுகடைச்

நெய்யதோ அனுைதியில்டல. எழுதிப் பார்த்துக் நகாள்ை விரும்பும்(Rough Work) எடதயும்
விடைத்தாளில் எழுதக் கூைாது.

24. வினாத் நதாகுப்பில் எந்தக் குறியீடுகள் நெய்ேதற்தகா எழுதிப் பார்த்துக் நகாள்ேதற்தகா
அனுைதியில்டல. தைலும்

எழுதிப்

பார்ப்பதற்காகதோ

அல்லது

பார்ப்பதற்காகதோ காகிதம் டேத்துக் நகாள்ேதற்கும் அனுைதியில்டல.

கணக்குகள்

தபாட்டுப்

25. வினாத்நதாகுப்பில் இதற்நகன ஒதுக்கப்பட்ை இரண்டு பக்கங்கடை Rough Work நெய்ய
பயன்படுத்திக் நகாள்ைலாம்.

26. விண்ணப்பதாரர்கள் பட்டியலில் உள்ைோறு அேர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ை அேர்களுடைய
இருக்டகயிதலதய ததர்வு முடியும் ேடர அைர்ந்து இருக்க தேண்டும்.

27. குறிப்தபடுகடை நகாண்டு ேருதல் ைற்றும் அதடனப் பார்த்து எழுதுதல் தபான்ை நெயல்களில்

ஈடுபடுதல் கண்டிப்பாக தடை நெய்யப்படுகிைது. இதடன மீறுபேர்கள் ததவுக் கூைத்தினின்றும்

நேளிதயற்ைப்படுேதுைன் ெைக்கின்ை ைற்றும் பின்னாளில் ெைக்கவிருக்கும் ததர்வுகளினின்றும்
விலக்கி டேக்கப்படுேர்.

28. ததர்வுக் கூைத்தில் காபி, ததநீர், குளிர்பானங்கள் தபான்ைடே ேைங்கப்பைைாட்ைாது. ததர்வுக்

கூைத்திற்குள் அடைதியும் ஒழுங்கும் கண்டிப்பாக கடை பிடிக்கப்பை தேண்டும். ைற்ை

விண்ணப்பதாரர்களுடைய நபாருட்கடைதயா, கருவி நபட்டிகடைதயா ோங்க கூைாது.
அேரேர் தம்முைன் நகாண்டு ேந்துள்ை எழுதுதகால் ைற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை நபாருட்கடை
ைட்டும் தான் உபதயாகிக்க தேண்டும்.

29. விண்ணப்பதாரர்கள்

ஒருேருக்நகாருேர்

தபசிக்நகாள்ை

கூைாது.

ததர்வுக்

கூைத்தில்

விண்ணப்பதாரர் எேராேது தபசிக்நகாண்டிருப்பது கண்ைறியப்பட்ைால் உைதன அேர்கள் ததர்வு
கூைத்டத

விட்டு

நெல்லாததாகிவிடும்.

நேளிதயற்ைப்படுேததாடு

அேர்கைது

விடைத்தாள்களும்

30. ததர்வு எழுதி முடித்தவுைன் விடைத்தாடை (OMR Answer Sheets) ததர்வு கண்காணிப்பாைரிைம்
திருப்பி நகாடுத்து விை தேண்டுை.

31. ததர்வுக்கு அனுைதிக்கப்பட்ைதினாதலதய விண்ணப்பதாரர் எந்தநோரு உரிடைடயயும் தகார
தகுதி அற்ைேராேர்.

32. விண்ணப்பதாரரால்
விண்ணப்பதாரர்

தற்காலிகைானது.

விண்ணப்பத்தில்

ததர்வுக்கு

அளிக்கப்பட்ை

விேரங்களின்

அனுைதிக்கப்பட்டுள்ைார்.

விண்ணப்பத்தில்

குறிப்பிட்டுள்ை

இந்த

விேரங்கள்

அடிப்படையில்

அனுைதி

தேைானது

முற்றிலும்
என்தைா,

தபாலியாகத் தயாரிக்கப்பட்ைது என்தைா பின்னர் நதரிய ேருைாயின், அேரது விண்ணப்பதாரர்
எனும் தகுதி எந்தநோரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாைல் ரத்து நெய்யப்படும். தவிர எந்தநோரு
தபாட்டித் ததர்வு எழுதுேதிலிருந்தும் அவ்விண்ணப்பதாரர் விலக்கி டேக்கப்படுேர்.

33. எழுத்து

ததர்வில்

நதரிவு

நெய்யப்பட்டு,

தெர்முகத்

ததர்வுக்கு

அனுைதிக்கப்படும்

விண்ணப்பதாரர்கள் தெர்முகத்ததர்வில் கலந்து நகாள்ைாத பட்ெத்தில் நதரிவு நெய்யப்பை
தகுதியற்ைேர்கைாேர்.

ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுேலர்,

ைாேட்ை ஆள் தெர்ப்பு நிடலயம், கரூர்.

