SAMPLE HALLTICKET

ப

ண்ணப்பதாரரின் ெபயர்:

Name of the Candidate:
ேதர்
நைடெப
இடம் :

எண்:

Registration No:

ம்

Venue of
Examination:
ேதர் நாள்
மற் ம் ேநரம் :

ண்ணப் பதாரர்

கவரி:

Candidate Address:

ண்ணப்பதாரரின்
ைகப்படம்

Candidate Photo

இயக்

நர்,

Director

அறி ைரகள்:

(Instructions)
(1).விண்ணப்பதாரர் ேதர்

அ

மதிச் சீட்

ெபற்ற பின் அதில் குறிப்பிட் ள்ள தன

விவரங்கைள சாிபார்த் க் ெகாள்ள ம்.

Candidates are instructed to ensure the correctness of personal details in Hall ticket after receiving it.
(2).விண்ணப்பதாரர் சாியாக

ற்பகல் 9.30 மணிக்கு ேதர் க்கூடத்தில் இ க்கேவண் ம்.

Candidates must be present in the examination hall by 9.30 AM.
(3).விண்ணப்பதாரர் ேதர்

அ

மதி சீட் டன் ஏேத

ம் ஒ

அைடயாள சான்றிைன. (Driving license, Voter Id, PAN Card Adhaar card or any other

issued by State/Central government.) ெகாண் வர ம்.

Candidate must carry examination hall ticket and also one additional photo identity proof such as driving license,
Voter Id, PAN card Adhaar card or any other issued by State/Central government.
(4).எ த் த் ேதர் க்கு வ ம்ெபா
அ

மதிச் சீட் ைன இைணயதளம்

தபால்

லம் கிைடத்த இந்தத் ேதர்

லம் பதிவிறக்கம் ெசய்

அ

மதிச் சீட்ைடக் கட்டாயம் காண்பிக்க ேவண் ம். அல்ல

ேதர்

அதைனக் காண்பித் க் ெகாள்ளலாம்.

Candidates must produce this Hall ticket received either through post or downloaded from the website during
written examination.
(5).ேதர்

அ

மதி சீட்

ெகாண் வராத விண்ணப்பதாரர் ேதர் க்கூடத்திற்குள் அ

மதிக்கப்படமாட்டார்.

Candidates without Hall ticket will not be permitted to enter the examination Hall.
(6).விண்ணப்பதாரர் ேதர்
ைசைக ாியேவா கூடா .

ம்வைர ேதர் க்கூடத்ைதவிட்

ெவளிேய ெசல்ல அ

மதிக்கப்படமாட்டார். ேம

ம், ேதர்

எ

ம்ேபா

ேபசேவா

No candidates shall be allowed to leave the examination hall before the conclusion of test and without handing
over the OMR sheet to Invigilator concerned. Candidates shall not speak, show signs during the examination.
(7).விண்ணப்பதாரர் ேதர் க் கூடத்திற்குள் அகவி, ெசல் ைட ேபசி, குறிப் கள், ைகேய ,
உபகரணங்கள் மற் ம் பதி
ெகாண் வரக் கூடா .

த்தகங்கள் மற் ம் பிற

ண்

ெசய் ம் க விகைள தனியாகேவா (அ) ைகக காரம் மற் ம் ேமாதிரங்களில் மைறத்

காகிதங்கள் மின்ன
ைவத்ேதா கண் ப்பாக

Candidates are not allowed to bring Pager, Cellular Phone, Memory notes and books etc. or any other
Electronic device or Recording device either as separate piece or part of something used by the candidates
such as Watch or Ring.
(8).விண்ணப்பதார்கள் ேமற்குறிப்பிட்ட அ

மதிக்கப்படா

வரேவண்டாம் எனத் ெதாிவிக்கப்ப வ டன் ேதர்
வழங்க இயலா என ம் ெதாிவிக்கப்ப கிற .

எனத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள ைகேபசி உள்ளிட்டவற்ைறத் தாங்கேள

அைறக்கு ெவளியில் ைவத்தி க்கும் பட்சத்தி

ன்வந்

ம் அவற்றின் பா காப் க்கு எவ்விதத்தி

எ த்
ம் உ தி

This Department will not take any responsibility for the Electronic gadgets which have been prohibited into the
exam hall such as cell phone etc, and kept outside of the examination hall by the candidate.
(9).விண்ணப்பதாரர்கள் விைடத்தாளில் பட்ைட தீட்ட க ப் நிற பந்

ைன ேபனா மட் ேம பயன்ப த்தேவண் ம்.

Candidates must use only black ball point pen for shading the OMR answer sheet.
(10).விண்ணப்பதாரர் தன ெபயைரேயா அல்ல
மட் ம் ர்த்தி ெசய்யேவா / எ தேவா ேவண் ம்.

மற்ற விவரங்கைளேயா விைடத்தாளில் எ தக்கூடா . விைடத்தாளில் ேகாரப்பட்ட விபரங்கைள

Candidates must not write their name or any other details in answer sheet Candidates must fill up/write only the
details asked for.
(11).விண்ணப்பதாரர் ஒ வினாவிற்கு ஒ விைடைய மட் ேம பட்ைட தீட்ட ேவண் ம். ஒன் க்கு ேமற்பட்ட விைடைய பட்ைட தீட் யி ப்பின் அதற்கு
மதிப்ெபண் வழங்க இயலா . தவறான விைடக க்கு மதிப்ெபண் குைறக்கப்படமாட்டா .

In OMR Sheet only one answer must be shaded for one question. If more than one answer is shaded, the
marks allotted will be zero. There will be no negative marking.
(12).OMR விைடத்தாைள ம க்கக்கூடா .

OMR Answer sheet must not be folded.
(13).ேதர்
அறிவிக்ைகயில் ஏற்கனேவ ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள விண்ணப்பதாரர்க
படேவண் ம்.

க்கான அறி ைரகள் அைனத் ம் தவறா

கைடப்பி க்கப்

All instructions to the candidates as given in the examination notification should be followed scrupulously.
(14).விண்ணப்பதாரர் OMR விைடத்தாளில் அதற்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள இடத்தில் மட் ேம தன

ைகெயாப்பத்திைன இடேவண் ம்.

Candidates should write their signature only, in the space earmarked in the OMR Answer sheet.
(15)விண்ணப்பதாரர் ேதர்
ஒப்பைடக்க ேவண் ம்.

கூடத்ைத விட்

ெசல்

ம்

ன்னர் விைடத்தாள் மற் ம் வினாத்தாள் ஆகியவற்ைற ேதர்

கண்காணிப்பாளாிடம்

Candidates should return the filled up answer sheet(OMR Sheet) and question paper to the invigilator before
leaving the examination hall.
(16).ம அ ந்தி விட்

வ ம் விண்ணப்பதாரர் ேதர்

எ தஅ

மதிக்கப்படமாட்டார்.

Consumption of alcohol candidates will not be allowed.

