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Online Examination -Admit Card /இைணயவ� ேதர�் – அ�ம�ச ்�ட்�

Registration No./ப��எண்:18020111225 
Password/கட�செ்சால் :ZEVW437W 
Note:Please note that Registration No and Password are used for login in the Computer at the Examination Centre. 
��ப்�: ப�ெவண் மற்�ம் கட�செ்சால்�ைன ேதர�் ைமயத்�ல் கணினி�ல் உள்�ைழய பயன்ப�த்த
ேவண்�ம்.

Ticket No./�க்ெகட் எண்.: 30464

CANDIDATE’S NAME/ �ண்ணப்பதாரரின் ெபயர்:RAJKUMAR K 
DATE OF BIRTH /�றந்த ேத� : 02/02/1992 
GENDER / பா�னம் :MALE 
FATHER'S NAME / தந்ைத ெபயர் : KRISHNAN 
MOTHER'S NAME/ தாய் ெபயர் :KALIYAMMAL 
ADDRESS /�கவரி : DOOR 3 204 GETTUPPATTI VILLAGE 

DOKKUBOTHANA HALLI POST 
NALLAMPALLI DHARMAPURI 
DHARMAPURI,TAMILNADU 
636807

Affix your Passport size
Photograph used in

Registration Application/
இைணயவ�

�ண்ணப்பத்�ல்
ப�ேவற்றப்படட்
கட�ச ்�ட�் அள�
�ைகப்படத்ைத

ஒடட்�ம்.

Examination Centre code/ ேதர�்ைமயக் ����:641105A 
 
Examination City / ேதர�் ைமய நகரம்: COIMBATORE 
District / மாவட்டம் : COI0703 
Note : The details of the Centre shall be communicated by E-mail/SMS subsequently. 
��ப்�: ேதர�் ைமய �வரங்கள் �ன்னஞ்சல்/ ��ஞ்ெசய்� �லம்
ெதரி�க்கப்ப�ம். 

Authorized Signatory 
ைகெயாப்ப�ட

அ�காரமளிக்கப்பட்டவர் 
 
 

Member Secretary (TNFUSRC) 
உ�ப்�னர் ெசயலர்

EXAMINATION
DATE/ ேதர�்
நாள்

PAPER / தாள் REPORTING TIME/
வ�ைக ப��
ேநரம்

EXAMINATION LOGIN TIME / ேதர�்ற்�
கணிணி�ல் உட்��ம் ேநரம்

EXAMINATION START TIME /
ேதர�் �வங்�ம் ேநரம்

EXAMINATION END TIME /
ேதர�் ���ம் ேநரம்

30-11-2018 GENERAL
KNOWLEDGE

08:30 AM 09:45 AM 10:00 AM 01:00 PM

In Examination Hall/ ேதர�் �டத்�ல்

EXAMINATION DATE/
ேதர�் நாள்

PAPER / தாள் Candidate’s Signature/ �ண்ணப்பதாரரின்
ைகெயாப்பம்

Invigilator’s Signature / ேதர�்க்�ட கண்காணிப்பாளரின்
ைகெயாப்பம்

30-11-2018 GENERAL
KNOWLEDGE

DISCLAIMER/ெபா�ப்� �றப்�

The Admission to this Online Examination is provisional and subject to the eligibility conditions as laid down in TNFUSRC Recruitment
Notification. If any candidate is issued Admit Card or permitted inadvertently, the candidate’s candidature will be cancelled at any time
as and when such omission is detected and no further correspondences in this regard will be entertained. 
த�ழ்நா� வன ��ைடப் பணியாளர ் ேதர�்க் ��மத்தால் ெவளி�டப்படட் அ��க்ைக�ல் ��ப்�டப்படட் த��கள்
ெதாடரப்ான நிபந்தைனக�க்�டப்ட�் இந்த இைணயவ�த் ேதர�்ற்கான �ைழ� இைடக்கால அ�ம� வழங்கப்ப��ற�.
அ�ம�ச ் �ட�் வழங்கப்படட் / கவனக்�ைறவாக அ�ம�க்கப்படட், அவ்வாறான �ண்ணப்பதாரரக்ளின் �ண்ணப்பம்
எந்ேநரத்��ம், எப்ேபா� கண்���க்கப்படட்ா�ம் அதைன நிராகரிப்ப�டன், அ� ெதாடரப்ான க�தப் ேபாக்�வரத்�கள் ஏ�ம்
ஏற்�க்ெகாள்ளப்படமாடட்ா�.
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PLEASE READ THE FOLLOWING IMPORTANT INSTRUCTIONS CAREFULLY 
�ேழ ��ப்�டப்பட்�ள்ள �க்�யமான அ��ைரகைள கவனமாகப் ப�க்க�ம்
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NO REQUEST FOR CHANGE IN EXAMINATION CENTRE WILL BE CONSIDERED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. 
ேதர�் ைமயத்�ைன மாற்றக்ேகா�ம் எவ்�தமான ேகாரிக்ைகக�ம் எக்காரணம் ெகாண்�ம் ஏற்கப்படமாடட்ா�.
The candidates must bring this Admit Card at the Examination Centre. No candidate will be allowed entry without this Admit Card. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் இந்த அ�ம�ச�்ட�்ைன தவறாமால் தம்�டன் ெகாண்�வ�தல் ேவண்�ம். அ�ம�ச�்ட�்ன்� வ�ம் எந்த �ண்ணப்பதார�ம்
உள்ேள அ�ம�க்கப்பபடமாடட்ாரக்ள்.
The candidate is also required to bring one of the photo identification card in original viz. Voter Identity Card, Driving Licence, PAN Card, Passport,
Aadhaar Card or Ration Card. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள், தம்�ைடய �ைகப்படத்�டன் ��ய அசல் ஆவணங்களில் ஏேத�ம் ஒன்�ைன எ�த்� வரேவண்�ம். அதாவ� வாக்காளர ்அைடயாள
அடை்ட, ஓட�்நர ்உரிமம், வ�மான வரி அடை்ட (பான் அடை்ட), கட�ச�்ட�், ஆதார ்அடை்ட அல்ல� உண� பங்�ட�் ��ம்ப அடை்ட.
No candidate will be allowed to enter the Examination Centre after the scheduled reporting time. 
வ�ைகப் ப�� ேநரம் கடந்த �ன்� வ�ம் எந்தெவா� �ண்ணப்பதார�ம் ேதர�் ைமயத்�ற்�ள் அ�ம�க்கப்படமாடட்ாரக்ள்.
The candidates appearing in the Online Examination should, in their own interest, check their eligibility in all respects so as to avoid disappointment at
any later stage. Their candidature for the Online Examination is "PURELY PROVISIONAL". In case, it is found that the candidate does not fulfil the
eligibility criteria, candidature of such candidate is liable to be rejected at any stage. 
இந்த இைணய வ� ேதர�்ல் கலந்�ெகாள்�ம் �ண்ணப்பதாரரக்ள், �ன்னர ்ேநரி�ம் ஏமாற்றங்கைளத் த�ரத்்�ட அைனத்��தமான அவரக்ள� த��கள்
��த்�ம் தாங்களாகேவ சரிபாரத்்�க்ெகாள்�தல் ேவண்�ம். �ண்ணப்பதாரரக்�க்� வழங்கப்படட் இந்த இைணயவ�த் ேதர�்ற்கான அ�ம�
"�ற்��ம் தற்கா�கமானேத", �ண்ணப்பதாரரக்�க்கான த��கைள நிைற� ெசய்யாத �ண்ணப்பதாரரக்ள� �ண்ணப்பம் �ன்னாளில் எந்நிைல��ம்
தள்�ப� ெசய்யத்தக்கதா�ம்.
Possession and use of electronic devices such as Mobile Phone, Micro Phone or any other Associated Accessories, Calculator, Log Tables, Pager,
Digital Diary Books etc are strictly prohibited in the Examination Hall. If any candidate is found in possession of any of these devices/ documents,
candidate’s candidature is liable to be cancelled. As such the candidates should not bring Mobile Phone/ Micro Phone etc at the Examination Centre
and Tamil Nadu Forest Uniformed Services Recruitment Committee shall not be responsible for their safe custody. 
ெசல்�டப்ேப�, ஒ�வாங்� (அல்ல�) ெதாடர�்ைடய இதர உபகரணங்கள், ைக கணிப்பான், அடட்வைணப் ப�� (லாக் ேட�ள்) ேபஜர,் ��டட்ல் ைடயரி
�த்தகங்கள் ஆ�யவற்ைற ைவத்��ப்பேதா, ேதர�்க்�ப் பயன்ப�த்�வ� கண்�ப்பாக தைடெசய்யப்பட�்ள்ள�. அவ்வா� �ண்ணப்பதாரரக்ள் எவேர�ம்
ேமற்��ய உபகரணங்கைளேயா / ஆவணங்கைளேயா ைவத்��ப்ப� கண்���க்கப்படட்ால் அவரக்ளின் �ண்ணப்பம் தள்�ப� ெசய்யப்ப�ம்,
�ண்ணப்பதாரரக்ள் ெசல்�டப்ேப�, ஒ�வாங்� ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்� வ�ம் படச்த்�ல் அவற்�ன் பா�காப்�ற்� த�ழ்நா� வன
��ைடப்பணியாளர ்ேதர�்க் ��மம் ெபா�ப்ேபற்கா�.
Candidates are not allowed to carry any material except the Admit Card and photo ID inside the Examination Hall. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் அ�ம�ச ்�ட�், �ைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள அடை்ட ஆ�யவற்ைறத் த�ர ேதர�் அைறக்�ள் ேவ� எைத�ம் ெகாண்� ெசல்ல
அ�ம� இல்ைல.
Admit Card should be printed with Coloured Laser Printer only. 
அ�ம� �டட்ான� கலர ்ேலசர ்�ரிண்டர ்�லம் மட�்ேம எ�க்கப்படட் வண்ணப் �ர�யாக இ�க்க ேவண்�ம்.
They should not wear belt, any ornaments, shoes, high heels etc. They should come only in chappals / Sandals. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் ெபல்ட ்மற்�ம் இதர ஆபரணங்கள், காலணிகள் (Shoes) �� உயரந்்த ெச�ப்�கள் ஆ�யவற்ைற அணிந்� வரக்�டா�. ெச�ப்�கள்
மட�்ேம அணிந்� வரேவண்�ம்.
The Online Examination shall consist of Multiple Choice Objective questions only and shall be of 180 minutes duration. 
இந்த இைணயவ�த் ேதரவ்ான� 180 நி�டங்கள் நைடெபறக்��ய ெகாள்�� �னாக்கைளக் ெகாண்டதா�ம்.
The total questions & marks for the examination are as follows:
Total No. of Questions Total No. of Marks Scheme of Marking

150 150 All questions carry equal marks No negative marking
இந்த ேதர�்ல் உள்ள ெமாத்த �னாக்கள் மற்�ம் ம�ப்ெபண்கள் �வரம் �ன்வ�மா�:

ெமாத்த �னாக்களின்

எண்ணிக்ைக

ெமாத்த ம�ப்ெபண்களின்

எண்ணிக்ைக
ம�ப்ெபண் வழங்��ம் �ைற

150 150 அைனத்� �னாக்க�க்�ம் சரி சமமான

ம�ப்ெபண்கள்

தவறான ப�ல்க�க்காக ம�ப்ெபண்கள்

�ைறக்கப்பட மாடட்ா�
Candidates should check their Admit Card for the information furnished therein and in case of any discrepancy, should immediately report to the
Member Secretary, TNFUSRC, Chennai for necessary action. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் அவரக்ள� அ�ம�ச ்�ட�்ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள தகவல்கைளச ்சரிபாரத்்�, அ�ல் ஏேத�ம் �ைறபா�கள் இ�ப்�ன் அவற்�ைன சரி
ெசய்�ம்ெபா�ட�் உடன�யாக உ�ப்�னர ்ெசயலர,் த�ழ்நா� வன ��ைடப்பணியாளர ்ேதர�்க் ��மத்�ற்�த் ெதரி�க்க ேவண்�ம்.
Candidates are advised to visit their allotted Examination Centre one day in advance for knowing the route and nature of traffic etc. to
avoid possible delay in reaching the examination center on the day of examination. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் ேதர�் நாளன்� ேதர�் ைமயத்�ற்� வ�ைக த�வ�ல் காலதாமதம் ஏற்ப�வைத த�ரக்்�ம் ெபா�ட�் ஒ� நாள் �ன்ேப அவரக்�க்�
ஒ�க்�� ெசய்யப்பட�்ள்ள ேதர�் ைமயத்�ற்� ெசல்வதற்கான வ� மற்�ம் ேபாக்�வரத்�ன் தன்ைம ஆ�யவற்ைற அ�ந்� ெகாள்ள
அ���த்தப்ப��றாரக்ள்.
Candidate must not bring any pen. For rough work, pen and paper will be provided to the candidates at their desk. For signature by the
candidate in Admit Card, Pen will be provided. 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் எ��ேகால் (ேபனா) ஏ�ம் ெகாண்� வ�தல் �டா�. ��ப்�கள் எ��வதற்�த் ேதைவயான எ��ேகால் மற்�ம் ேபப்பரக்ள்
அவரக்ள� ேமைஜ�ேலேய வழங்கப்ப�ம். அ�ம�ச ்�ட�்ல் �ண்ணப்பதாரரக்ள் ைகெய�த்��வதற்� எ��ேகால் வழங்கப்ப�ம்.
All Exam Labs are under Video Surveillance, hence all candidates are requested to avoid indulging in any unfair means or communication with other
candidate. 
ேதர�்க் �டங்கள் அைனத்�ம் காெணாளி (Video) ��ேயா �லம் கண்காணிக்கப்ப�வதால் அைனத்� �ண்ணப்பதாரரக்�ம் தவறான ெசயல்களில்
ஈ�ப�வ� அல்ல� �ற �ண்ணப்பதாரரிடம் தகவல் ெதாடர�் ைவத்�க் ெகாள்வைத த�ரக்்க ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ற�.
If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates
should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The
Commission would take an appropriate consider decision on the matter which would be final. 
ேதரவ்ான� ��ப்�டட் காலத்�ற்�ள் ெதாடங்க�ல்ைலெயனில் அல்ல� ேதர�்ன்ெபா�� ஏேத�ம் ெதா�ல்�டப் இைட�� அல்ல� ேவ� ஏேத�ம்
காரணத்�னால் இைட�� ஏற்ப�ன் �ண்ணப்பதாரரக்ள், ேதர�் நடத்�ம் அ�வலரின் அ��ைர�ன்ப� நடந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். இைட��ைன
��கமாக �ர�் ெசய்�ம் வைர �ண்ணப்பதாரரக்ள் ெபா�ைமயாக அைம� காக்�ம்ப� ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ற�. ேதர�்க் ��மம் எ�க்�ம் த�ந்த
��ேவ இ��யான�.
Candidates are assured that in case of any disruption of examination for any reason such as any major/minor technical snag or slow speed of
server/breakdown of server etc., they will not, under any circumstances, lose the examination time to which they are entitled. 
ேதர�்ன்ெபா�� ஏற்ப�ம் ��ய / ெபரிய ெதா�ல்�டப் �ைறபா� அல்ல� இைணயதள ேவகம் �ைறவ� / நி�த்தப்ப�வ� ேபான்ற நிகழ்�களில்
ஏற்ப�ம் இைட��களினால் ேதர�் ேநர இைடெவளி�ல் எந்த மாற்ற�ம் இ�க்கா� என்ப� ெதரி�க்கப்ப��ற�.
In case of the cancellation of the exam owing to an technical snag, the date and time of the re-exam will be informed about their new date of exam via
SMS/Email/Tamil Nadu Forest Department Website. 
ெதா�ல்�டப் இைட��களினால் ேதர�் ரத்� ெசய்ய ேநரி�ம்படச்த்�ல் ம� ேதர�் நடத்தப்ப�ம் ேத� மற்�ம் ேநரம் ஆ�ய �வரங்கள் ��ஞ்ெசய்� /
�ன்னஞ்சல் மற்�ம் வனத்�ைற இைணயதளத்�ல் �ன்னர ்ெதரி�க்கப்ப�ம்.

The duration of the Online Examination is 180 minutes. 
இைணயதளத் ேதர�்ற்கான காலம் – 180 நி�டங்கள்
Only one question will be displayed on the computer screen at a time. The candidates should click on  to go to the

next question or on  button provided at the bottom of the screen to go to the previous question. 
ஒ� ேநரத்�ல் கணினி �ைர�ல் ஒ� ேகள்� மட�்ேம காட�்ப்ப�த்தப்ப�ம். �ண்ணப்பதாரரக்ள் அ�த்த �னா�ற்� ெசல்வதற்� அ�த்த ேகள்� 

Instructions for the Online Examination: 
இைணயதள ேதர�்ற்கான அ��ைரகள்
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"ALL THE BEST" 
நல்வாழ்த்�க்கள்

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 என்பைத ெசா�க்க (�ளிக்) ேவண்�ம் அல்ல� �ன் �னா�ற்�ச ் ெசல்ல ��ம்�னால் �ைர�ன் �ழ் ப���ல்

ெகா�க்கப்பட�்ள்ள �ன் �னா  படட்ைன ெசா�க்க (�ளிக்) ேவண்�ம்.

The candidate should click on the correct choice, from the 4 options given. In case, the candidate does not wish to attempt the question, it
can be left blank. 
�ண்ணப்பதாரர ்ெகா�க்கப்பட�்ள்ள நான்� �ைடகளில் சரியான �ைடைய ேதர�் ெசய்� ெசா�க்க ேவண்�ம். �ண்ணப்பதாரர ்��ப்�டட் ேகள்�க்�
ப�ல் அளிக்க ��ப்ப�ல்ைலெயனில் அந்த �னா�ைன ப�லளிக்காமல் �ட�்�டலாம்.
A timer is available on the TOP RIGHT HAND CORNER of the screen; you are requested to keep a tab on it to ensure that you plan your
examination within the allocated time. 
�ைர�ல் வல� ேமல் பக்க �ைல�ல் காலத்ைதப் ப�� ெசய்�ம் க�கார அைமப்� இ�க்�ம், �ண்ணப்பதார�க்� வழங்கப்ப�ள்ள காலத்�ற்�ள்
ேதர�்ைன ��க்�ம் வைக�ல் அதன் �� கவனம் ைவக்க�ம்.

The candidate can choose to unmark his/her answer by clicking the  button provided at the bottom of the screen. 

�ண்ணப்பதாரர ் �ைர�ன் �ேழ ெகா�க்கப்பட�்�க்�ம்  படட்ைனப் பயன்ப�த்� அவரக்ள் ேதர�் ெசய்த �ைடைய ��நீக்கம்

ெசய்�ெகாள்ளலாம்.
The questions can be answered in any order within the given time frame. 
ெகா�க்கப்பட�்ள்ள கால அவகாசத்�ற்�ள் ேகள்�க்கான �ைடைய எந்த வரிைசப்ப��ம் ப�லளிக்கலாம்.
The list of attempted and un-attempted questions is displayed at the right side of the screen. You can click on any of the attempted ones to
revise the answers in case you wish so. 
�ைர�ன் வல��றத்�ல் ப�லளித்த மற்�ம் ப�லளிக்காத ேகள்�கள் இடம் ெபற்��க்�ம். நீங்கள் ப�லளித்த ேகள்�கைள மாற்றம் ெசய்ய ��ம்�னால்
அவற்���ந்� ேதரந்்ெத�த்�க் ெகாள்ளலாம்.

Candidates have the option to bookmark a question in case they want to review it at a later stage by clicking on the  button

available at the bottom of the screen. The Bookmark on a particular question can be removed by clicking on  

�ண்ணப்பதாரரக்ள் ஏேத�ம் ேகள்�ைய �ன்னர ் ம�ஆய்� ெசய்ய ��ம்�னால் �ைரக்� �ேழ ெகா�க்கப்பட�்�க்�ம்  படட்ைன

பயன்ப�த்� அக்ேகள்��ைன ��த்�க் (�க் மாரக்்) ெகாள்ளலாம். ேம�ம்  படட்ைன பயன்ப�த்� அக்���ைன (�க் மாரக்்) நீக்�க்

ெகாள்ளலாம்.
The question palette at the right of the screen shows the following status of each of the questions numbered

 You have answered the question
 You have not answered the question and marked for review
 You have answered the question but marked for review

 You have not answered the question
PS: Questions which are attempted and marked for review would be treated as attempted questions only as long as the candidate does not 

 the option selected.
�ைர�ன் வல��றத்���க்�ம் ேகள்� கடட்த்�ல் ேகள்� எண்க�க்� �ழ்கண்ட நிைலகள் ��ப்�டப்பட�்�க்�ம்.

 ப�லளிக்கப்படட் ேகள்�

 ப�லளிக்கப்படாத ேகள்� மற்�ம் ம� ஆய்�ற்� ��க்கப்படட்�.

 ப�லளிக்கப்படட் ேகள்� மற்�ம் ஆனால் ம� ஆய்�ற்� ��க்கப்படட்�.

 ப�லளிக்கப்படாத ேகள்� 

�ன்��ப்� : ப�லளிக்கப்பட�் ம� ஆய்�ற்� ��க்கப்படட் ேகள்�க�க்� �ண்ணப்பதாரரால் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் �ைடைய அவர ் அ�க்�ம் வைர 

 அக்ேகள்�க்� ப�ல் அளிக்கப்படட்தாகேவ க�தப்ப�ம்.

Candidates should use the  OR  button or click on the question number displayed at the
right side of the screen to move back and forth between questions. 
�ண்ணப்பதாரர ்அ�த்த ேகள்�  அல்ல� �ந்ைதய ேகள்�  படட்ைன பயன்ப�த்��ம், �ைர�ன்

வல��றத்�ல் உள்ள ேகள்� எண்ைண ெசா�க்��ம் �ந்ைதய ேகள்�க்�ம், �ந்ைதய ேகள்�க்�ம் ெசல்லலாம்.

The answers will be saved whenever the candidate goes to the next question, by clicking on  OR 

 button. However, the last question will be saved automatically after answering. 

�ண்ணப்பதாரர ்�ந்ைதய ேகள்�  அல்ல� அ�த்த ேகள்�  படட்ைன பயன்ப�த்� ேகள்�க�க்�ள்

மா�ம்ேபா� ப�லளிக்கப்படட் ேகள்�க்கான �ைட ேச�க்கப்ப�ம். இ�ப்��ம் ேகள்�த்தாளின் கைட� ேகள்�க்கான �ைட தானாகேவ ேச�க்கப்ப�ம்.

If a candidate finishes the paper within the stipulated time, candidate can end the test by clicking the  button.
However, candidates will not be allowed to leave the ExaminationHall till the end of the stipulated time. 
�ண்ணப்பதாரர ்ெகா�க்கப்படட் காலக்ெக��ற்�ள் ேதர�்ைன ��த்த �ன்� �ன்ேனாடட் சமரப்்�ப்�  படட்ைன பயன்ப�த்�

ேதர�்ைன ��த்�க் ெகாள்ளலாம். இ�ப்��ம் ெகா�க்கப்படட் காலக்ெக� ��வதற்� �ன்னர ்�ண்ணப்பதாரர ்ேதர�் அைறைய�ட�் ெவளிேய ெசல்ல
அ�ம�க்கப்படமாடட்ார.்

On the completion of the test duration, even if the candidate does not click on an answer or does not click on the 
button, the result will be saved automatically by the computer. 
ேதர�் ேநரம் ��வைடந்த �ன்னர ் �ண்ணப்பதாரர ் ேகள்�க்கான ப�ைல ேதர�் ெசய்யாம��ந்தா�ம் அல்ல� �ன்ேனாடட் சமரப்்�ப்� 

 படட்ைன ெசா�க்காமல் இ�ந்தா�ம் கணினி தானாகேவ ���கைள ேச�த்�க் ெகாள்�ம்.

Any candidate found in possession of any unauthorized material or indulging in copying or impersonation or adopting unfair means shall
entail police action including cancellation of candidature. 
�ண்ணப்பதார ் அ�ம�க்கப்படாத ெபா�டக்ள் ைவத்��ப்ப� அல்ல� அ�த்தவைரப் பாரத்்� எ��வ� அல்ல� ஆள்மாறாடட்ம் ெசய்வ� அல்ல�
தவறான வ��ைறகைள ைகயாள்வ� ேபான்றவற்�ல் ஈ�படட்� கண்���க்கப்படட்ால் காவல்�ைற நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட�் �ண்ணப்பதாரரின்
�ண்ணப்பம் ரத்� ெசய்யப்ப�ம்.
In the event of the Examination being disrupted due to technical issues, the candidate should immediately inform the invigilator. The
invigilator will help the candidate to re-login to the Examination. This will start the Examination from where it had stopped. 
ெதா�ல்�டப் ேகாளா�களால் ேதர�் எ��வ� தைடபடட்ால் �ண்ணப்பதாரர ் உடன�யாக ேதர�்க்�ட கண்காணிப்பாளரிடம் ெத�க்கேவண்�ம்.
ேதர�்க்�ட கண்காணிப்பாளர ்ேதர�்க்� ம�-உட�்க உத��வார.் இ� ேதரை்வ �டட் இடத்���ந்� ெதாட�ம்.
This Admit Card will be retained by the centre. 
இந்த அ�ம� �ட�் ேதர�் ைமயத்�ல் ெபற்� ைவத்�க் ெகாள்ளப்ப�ம்.
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