பணியிடங்களுக்கான

தேர்வு

ககாள்குறிவககத் தேர்வுகள் எழுதும் விண்ணப்போரர்களுக்கான அறிவுகரகள்
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நிகனவில் ககாள்ள தவண்டிய குறிப்புகள்
அ) அனுமதிச்சீட்கடத் (Hall Ticket) தேர்வுக் கூடத்திற்கு ேவறாமல் எடுத்து வர
தவண்டும்
ஆ) நீலம் அல்லது கருகம நிற கம ககாண்ட பந்து முகனப் தபனாகவ (Ball Pen)
மட்டுதம தேர்விற்குப் பயன்படுத்ே தவண்டும்.
இ) கபன்சில் ககாண்டு நிரப்பப்படும் விகடத்ோள் கெல்லாேோக்கப்படும்.
ஈ) OMR

விகடத்ோளில் "டிராக்கிங் கெடில்" (Tracking Side) எதுவும் குறிப்பதோ

எழுதுவதோ கூடாது. விரிவான அறிவுகரகளுக்கு கீழ்க்கண்ட பத்திககள தேர்விற்கு
முன் கவனமாகப் படித்து ககாள்ளவும்.
1. விண்ணப்போரர் அனுமதிச் சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள தேர்வு கமயத்தின்
தேர்வுக் கூடத்தில் தேர்வு எழுே தவண்டும்.
2. தேர்வு ெம்பந்ேப்பட்ட முகறககள அனுெரிப்பேற்கும் மற்றும் விரிவான
அறிவுகரககளப் கபறும் கபாருட்டும் குறித்ே தேரத்திற்கு முன்னோகதவ
விண்ணப்போரர் ேனது கொந்ேப் கபாறுப்பில் தேர்வு ேகடகபறும் இடத்கேச்
கென்றகடந்து
தேர்வு
கோடங்குவேற்காக
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள
தேரத்திற்குச் ெரியாக 30 நிமிடங்கள் முன்னோகத் தேர்வுக் கூடத்தில் ேங்கள்
இருக்ககயில் அமர தவண்டும். தேர்வு தேரம்- காகல 10.00 மணி முேல்
மதியம் 1.00 மணி வகர, கால அளவு – 3 மணி தேரம்.
3. விண்ணப்போரர் எவரும் எக்காரணத்கே முன்னிட்டும் தேர்வு தேரம்
முடிவேற்கு
முன்பாக
தேர்வுக்
கூடத்கே
விட்டு
கெல்ல
அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.
4. தேர்வு எழுதுவேற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கால அளகவக் கடந்து
விகடயளிக்க
விண்ணப்போரர்
எந்ேக்
காரணத்கே
முன்னிட்டும்
அனுமதிக்கப்பட்மாட்டார்.
5. ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட விண்ணப்பங்ககள அனுப்பி அேன் விகளவாக
ஒன்றிற்கு தமற்பட்ட கவவ்தவறு பதிகவண்ககளக் ககாண்ட அனுமதிச்
சீட்டுகள் வரப்கபற்ற விண்ணப்போரர்கள் ஒதர ஒரு அனுமதிச் சீட்கட
மட்டும் ேம்மிடம் கவத்துக் ககாண்டு இவ்விவரத்கே கேரிவித்து
மற்றவற்கற திருப்பி அனுப்பிட தவண்டும்.

6. தேர்வில் தோல்வியகடந்ேேற்கான காரணத்கேத் கேரிவிக்கக் தகாரிதயா
அல்லது ேமது விகடத்ோட்ககள மறு மதிப்பீடு கெய்யக் தகாரிதயா
விண்ணப்போரர்களிடமிருந்து வரும் எத்ேககய தகாரிக்கககளும் ஏற்றுக்
ககாள்ளப்பட மாட்டாது.
7. எந்ேகவாரு புத்ேகம், குறிப்தபடுகள், அகராதி, அளவுக்தகால் அல்லது
வகரவேற்கான உபகரணங்கள், துணுக்குகள், புளூடூத் (Blue Tooth) கருவிகள்,
கணிப்புக் கருவி, கெல்லிடப்தபசி (கெல்லுலார் தபான்), அகவி (தபஜர்),
துண்டுக் காகிேங்கள், கபகள் அல்லது ககப்கபட்டிகள் ஆகிய எவற்கறயும்
விண்ணப்போரர்
தேர்வுக்
கூடத்திற்குள்
கண்டிப்பாக
எடுத்துச்
கெல்லக்கூடாது.
8. பரிசீலகனக்காகக்
தகட்கும்
அனுமதிச்
சீட்கடத்
தேர்வுக்
கூட
கண்காணிப்பாளரிடம்/
ேகலகம
கண்காணிப்பாளரிடம்/
ஆய்வு
அலுவலர்களிடம் காண்பிக்க தவண்டும்.
9. விண்ணப்போரர்கள் தேர்வுக் கூடத்தில் அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட
இருக்ககயில் அமர்ந்ே பின்பு கணிப்கபாறியால் ேயாரிக்கப்பட்ட வருககப்
பட்டியலில் அவரது ஒப்புகககயப் கபற்றுக் ககாண்டு ஒரு OMR
விகடத்ோகள தேர்வுக் கூட கண்காணிப்பாளர் அவரிடம் ேருவார்.
விகடத்ோகளப்
கபற்றவுடன் அகவ ெரிவர அச்ெடிக்கப்பட்டுள்ளோ
என்பகேயும் அேற்கு ஓர் எண் இடப்பட்டுள்ளோ என்பகேயும் ெரிபார்த்துக்
ககாள்ளவும், அகவ எந்ே வககயிதலனும் குகறபாடுகடயோக இருந்ோல்
அவற்கற மாற்றிக் ககாடுக்கும்படி கண்காணிப்பாளரிடம் தகட்கவும்.
10. ெரியான விகடத்ோகளப் கபற்றவுடன் விண்ணப்போரர் அந்ே வருககப்
பட்டியலில் உள்ள ேன் கபயர், பதிகவண் ஆகியவற்கறச் ெரிபார்த்துக்
ககாண்டு ேனக்குத் ேரப்பட்டிருக்கும் OMR விகடத்ோளின் எண்கண அவர்
வருககப் பட்டியலில் உரிய கலத்தில் எழுதி, ேன் கககயாப்பத்கே இட
தவண்டும்.
11. விகடத்ோகள தூசி படாமலும், சிகேயாமலும் பாதுகாத்துக் ககாள்ள
தவண்டும்.
12. விகடத்ோளில் உள்ள கட்டகளககள கவனமாகப் படித்து அேன்
இருபுறங்களிலும் தகட்கப்பட்டுள்ள கீழ்க்கண்ட விவரங்ககள நீலம் அல்லது
கருகம நிற பந்து முகனப் தபனாவினால் அவற்றிற்கான இடங்களில்
நிரப்பவும். (அ) பதிகவண் (ஆ) ேங்கள் கபயர் (கபரிய கேளிவான
எழுத்துக்களில்) (இ) தேர்வு கமயத்தின் கபயர் (தமற்கண்ட விவரங்களுக்கு
அனுமதிச் சீட்கடக் காணவும்)
13. எல்லா விவரங்ககளயும் கவனமாக நிரப்பியபின் விகடத்ோளில் முேல்
பக்கத்தில் அேற்ககன உள்ள இடத்தில் உங்கள் கககயாப்பத்கே இடவும்.
14. அேன்
பிறகு
ேரப்படும்
வினாத்ோளின்
முேல்
பக்கத்திலுள்ள
அறிவுகரககளக் கவனமாகப் படிக்கவும். வினாக்கள் குறித்ே ஐயங்கள்
எதுவும் தேர்வுக்கூட கண்காணிப்பாளரால் ஏற்கப்படமாட்டாது.
15. உங்களுகடய பதிவு எண்கண வினாத்ோளின் அேற்ககன அகமந்துள்ள
கட்டத்தில் எழுேவும்.

16. தேர்வு தேரம் கோடங்கும் ெரியான தேரத்தில் தேர்வுக் கூடக் கண்காணிப்பாளர்
வினாக்கள் அடங்கிய கோகுப்பிகனத் திறக்கும்படி கொல்லும் வகரயில்
அேகனத் திறந்து பார்க்க அனுமதி இல்கல.
17. விகடத்ோளில் விகடககள நிரப்பிக்காட்ட கபன்சிகலக் கண்டிப்பாகப்
பயன்படுத்ேக் கூடாது. கபன்சிகலக் ககாண்டு ஏோவது விகடகள்
நிரப்பப்பட்டிருந்ோல் விகடத்ோள் கெல்லாேோகிவிடும்.
18. கபாதுவாக ஒவ்கவாரு வினாவுக்கும் (A), (B), (C), (D) மற்றும் (E) என்று
குறிப்பிடப்பட்டு பரிந்துகரக்கப்பட்ட ஐந்து விகடகளில் ஒன்று மட்டுதம
ெரியான மற்றும் சிறந்ே விகடயாக இருக்கும். எனதவ, ெரியான விகடகயத்
தேர்ந்கேடுத்து அந்ே வினாவிற்குரிய ெரியான வட்டத்கேப் பந்து முகனப்
தபனாவால் நிரப்ப தவண்டும்.
19. ஒவ்கவாரு தகள்விக்கும் ஒதர விகடகய மட்டுதம குறித்துக் காட்ட
தவண்டும். எந்ேகவாரு தகள்விக்கும் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட விகட குறித்துக்
காட்டப்பட்டிருந்ோல் அந்ேக் தகள்வி மதிப்பீடு கெய்யப்பட மாட்டாது.
20.ஒரு குறிப்பிட்ட தகள்விக்கு எந்ே விகட மிகச் ெரியானோக இருப்போக
நீங்கள் கருதுகிறீர்கதளா அவ்விகடக்குரிய வட்டத்கே முழுவதுமாக நிரப்ப
தவண்டும். ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட வட்டம் நிரப்புேல் கூடாது.
21. அகனத்து விகடகளும் விகடத்ோளில் மட்டுதம குறிக்கப்பட தவண்டும்.
அதுவும், கோடர்புகடய வட்டங்களில் ோன் குறிக்கப்பட தவண்டும்.
22. விகடத்ோளில் அடித்ேல், திருத்ேல் தபான்றவற்றிற்கு அனுமதி இல்கல.
அேனால் விண்ணப்போரர் ஒரு வினாவிற்கான விகடகயச் ெரியானதுோன்
என்று உறுதி கெய்து ககாண்ட பின்னதர அவ்விகடக்கான வட்டத்கே
பந்துமுகனப் தபனாவினால் முழுவதுமாக ெரியாக நிரப்ப தவண்டும்.
விகடத்ோட்ககள
விகட
மதிப்பீட்டுக்
கருவிகளால்
மதிப்பீடு
கெய்யப்படுவோல், அவற்கற அழிப்பான்கள், பிதளடுகள் ஆகியவற்கற
உபதயாகித்து தெேப்படுத்துேல் கூடாது.
23. விகடத்ோளில் விகடககளத் ேவிர எந்ேவிே குறிப்புககள எழுேதவா,
குறியீடுககளச் கெய்யதவா அனுமதியில்கல. எழுதிப் பார்த்துக் ககாள்ள
விரும்பும் (Rough Work) எகேயும் விகடத்ோளில் எழுேக் கூடாது.
24. வினாத் கோகுப்பில் எந்ேக் குறியீடுகள் கெய்வேற்தகா எழுதிப் பார்த்துக்
ககாள்வேற்தகா அனுமதியில்கல. தமலும் எழுதிப் பார்ப்பேற்காகதவா
அல்லது கணக்குகள் தபாட்டுப் பார்ப்பேற்காகதவா காகிேம் கவத்துக்
ககாள்வேற்கும் அனுமதியில்கல.
25. வினாத் கோகுப்பில் இேற்ககன ஒதுக்கப்பட்ட இரண்டு பக்கங்ககள rough
work கெய்ய பயன்படுத்திக் ககாள்ளலாம்
26. விண்ணப்போரர்கள் பட்டியலில் உள்ளவாறு அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
அவர்களுகடய இருக்ககயிதலதய தேர்வு முடியும் வகர அமர்ந்து இருக்க
தவண்டும்.

27. குறிப்தபடுககளக் ககாண்டு வருேல் மற்றும் அேகனப் பார்த்து எழுதுேல்
தபான்ற கெயல்களில் ஈடுபடுேல் கண்டிப்பாக ேகட கெய்யப்படுகிறது.
இேகன மீறுபவர்கள் தேர்வுக் கூடத்தினின்றும் கவளிதயற்றப்படுவதுடன்
ேடக்கின்ற மற்றும் பின்னாளில் ேடக்கவிருக்கும் தேர்வுகளினின்றும்
விலக்கி கவக்கப்படுவர்.
28. தேர்வுக் கூடத்தில் காபி, தேனீர், குளிர்பானங்கள் தபான்றகவ
வழங்கப்படமாட்டாது. தேர்வுக் கூடத்திற்குள் அகமதியும் ஒழுங்கும்
கண்டிப்பாக ககடப்பிடிக்கப்பட தவண்டும். மற்ற விண்ணப்போரர்களுகடய
கபாருட்ககளதயா, கருவி கபட்டிககளதயா வாங்கக் கூடாது. அவரவர்
ேம்முடன் ககாண்டு வந்துள்ள எழுதுதகால் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
கபாருட்ககள மட்டும் ோன் உபதயாகிக்க தவண்டும்.
29. விண்ணப்போரர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் தபசிக் ககாள்ளக் கூடாது.
தேர்வுக் கூடத்தில் விண்ணப்போரர் எவராது தபசிக் ககாண்டிருக்கக்
காணப்பட்டால்
உடதன
அவர்கள்
தேர்வுக்
கூடத்கே
விட்டு
கவளிதயற்றப்படுவதோடு
அவர்களது
விகடத்ோள்ககளயும்
கெல்லாேோகிவிடும்.
30. தேர்வு எழுதி முடித்ேவுடன் விகடத்ோகள (OMR Answer Sheets) தேர்வுக்
கண்காணிப்பாளரிடம் திருப்பி ககாடுத்து விட தவண்டும்.
31. தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதினாதலதய விண்ணப்போரர் எந்ேகவாரு
உரிகமகயயும் தகாரத் ேகுதி அற்றவராவார்.
32. விண்ணப்போரரால் விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்பட்ட விவரங்களின்
அடிப்பகடயில் விண்ணப்போரர் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்ே
அனுமதி முற்றிலும் ேற்காலிகமானது. விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள
விவரங்கள் ேவறானது என்தறா, தபாலியாகத் ேயாரிக்கப்பட்டதோ என
பின்னர் கேரிய வருமாயின், அவரது விண்ணப்போரர் எனும் ேகுதி
எந்ேகவாரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ரத்து கெய்யப்படும். ேவிரவும்,
எந்ேகவாரு தபாட்டித் தேர்வு எழுதுவதிலிருந்தும் அவ்விண்ணப்போரர்
விலக்கி கவக்கப்படுவர்.
33. எழுத்துத் தேர்வில் கேரிவு கெய்யப்பட்டு, தேர்முகத் தேர்வுக்கு
அனுமதிக்கப்படும் விண்ணப்போரர்கள் தேர்முகத் தேர்வில் கலந்துக்
ககாள்ளாே பட்ெத்தில் கேரிவு கெய்யப்பட ேகுதியற்றவர்களாவர்.

