
St.Charles College of Education, Madurai – 06 

B.Ed, Second Year Online Examination Instruction 

தேர்வு எழுதும் நாளில் முக்கியமாக நினைவில் மாணவர்கள் பின்பற்ற தவண்டிய வழிமுனறகள்: 

 
தேர்வுக்கு முேல் நாள்/தேர்வுக்கு முன்: 

 
1)Mobile or labtop or computer வசதி அவசியம். 

 
2)முழுமையான சார்ஜ் ஏற்றி மவக்கவும்( திடீரென மின்சாெம் இல்லாைல் ப ாகலாம்) 

 
3) இன்டர்ரெட் வசதி அவசியம். 

 
4) ரைாம ல் or கணினியில் ஸ்பகனர் அவசியம். 

 
9:00 to 9:30 AM: 
 
1) பேர்வுக்கு ேயார் ஆகும் பெெம்: காமல 9:00 

 
2) A4 sheet-80Gsm- 40(full course)/ 20(half course) க்கங்களுடன் முேல்  க்கத்தில் 

 ல்கமலக்கழகம் அனுப்பிய முேல்  க்க coding sheet உடன் ேயார் ஆகவும். 

 
3) கருப்பு நிற  ந்து முமன ப னா -3/4 எண்ணிக்மகயில் மவத்து ரகாள்ளவும்.பைலும் 

pencil,scale,eraser,punching machine, Stabler and thread ஆகியவற்மற மவத்து 

ரகாள்ளவும். 

 
5)முேல்  க்க coding sheet இல் ேவறின்றி நிோனைாக நிெப்பி ரகாள்ளவும்.subject name , 

subject code, question paper(QP) code.ஆகியவற்மற வினா ோள் கிமடக்கப் ர ற்றவுடன் 

நிெப் வும். 

 
9:30-10:00 AM: 
 
1) கல்லூரி whatsapp குழுவில் / முேல்வர் வாட்ஸ் அப்பில் உங்களது ர யர்,regd.no ைற்றும் 

present  என message அனுப் வும். 

 
2) உங்களது email ைற்றும் வாட்ஸ் அப்பில் வினா ோள் கிமடக்க ர ற்றவுடன் உடனடியாக கல்லூரி 

whatsapp குழுவில்/ முேல்வர் WhatsApp எண்ணில்  உங்களது ர யர்,register No ைற்றும் 

question paper  received  என message அனுப் வும்.  

 
3)வினா ோளிமன சரி  ார்த்து ரகாள்ளவும்.  

 
4)முேல்  க்க coding sheet இல் ேவறின்றி நிோனைாக subject name , subject code, question 

paper code ஆகியவற்மற  நிெப் வும். 

 
 5) ஒவ்ரவாரு  க்கத்திலும்  க்க எண் (top of the corner) ைற்றும் ஒவ்ரவாரு  க்கத்திலும் 

அடிப் குதியில் (Bottom of the corner) மகரயழுத்து இடுவதும் அவசியம். 

 

http://regd.no/


6) குறிப்பிட்ட பெெத்தில் பேர்விமன எழுதி முடிப் து அவசியம்( full course 10:00-1:00/ half 

course 10:00-11:30 AM) 
 
7) பேர்விமன முடித்ேதும் உங்களுமடய name ,register No ைற்றும் Exam completed என 

message அனுப் வும். 

 
8) பைலும்,அமனத்து வினாக்களுக்கும் விமட அளிக்கப் ட்டது என் மேயும், க்க எண் ைற்றும் 

அடி க்கத்தில் மகரயழுத்து இட்டமேயும் சரி  ார்த்து ரகாள்ளவும்.பைலும் முேல்  க்க coding 

sheet - ல் விமட எழுதிய ரைாத்ே  க்கங்கமள ைறவாைல் குறிப்பிடவும். 

 
9) ஸ்பகனர் மூலம் விமட ோள்கமள சரியாக , க்க வாரியாக ரேளிவாக ஸ்பகன் ரசய்து Pdf file( 

File Name : Register No _subject code) ஆக கல்லூரி (E-mail)ரையில் ைற்றும் கல்லூரி online 

exam whatsapp குழு/முேல்வர் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு  அனுப் வும். 

 
10)அனுப்பிய பின்பு கல்லூரி வாட்ஸ் அப்பில் name,register no ைற்றும்  Answer sheets sent 

என்ற ேகவமல அனுப் வும். 

 
11) அமனத்து பேர்வுகளும் முடித்ே பின்னர் உடனடியாக வினா ோள்கமள  ேெைான உமறயில் 

மவத்து கல்லூரி  முேல்வருக்கு கல்லூரி முகவரிக்கு அனுப் வும்.( Speed post/Register post 

வழியாக அனுப் வும்). 

 
********************* 

ைாணவர்களுக்கு இவற்றில் ஏபேனும் ஐயம் வந்ோல் உடனடியாக கல்லூரி பேர்வு குழுவின் ேமலவர் 

ைற்றும்  உறுப்பினர்களின் அமலப சி எண்களுக்கு ரோடர்பு ரகாள்ளவும். Mobile Numbers: 

பேர்வு சம் ந்ேைாக: வினா ோள் சம் ந்ேைாக:  ஸ்பகன் ரசய்வதில் ைற்றும் email அனுப்புவது 

சம் ந்ேைாக:  

 
பைற்கண்டவாறு அமனத்து வழிகாட்டுேல் முமறகமள பின் ற்றி சிறப் ாக பேர்வு ெடத்தி ெைது 

 ல்கமலக்கழகத்திற்கு ஒத்துமழப்பு வழங்கிட அன்புடன் பகட்டுக்ரகாள்கின்பறாம். 

கல்லூரித் தேர்வுக்குழு - Examination Committee 

S.No Designation Name WhatsApp எண் மின்னஞ்சல் முகவரி 

1. ேலைவர்; Dr. A. Vaiyadurai,     Principal 99656 85611 vaiyu.ya@gmail.com 

2. உறுப்பினர் 1 
Dr. S. I. Thahira Banu 

   Assistant Professor 
70104 64774 sithahirafarook@yahoo.in 

3. உறுப்பினர் 2 
Mrs. K. Amudhavalli 

   Assistant Professor 
94889 62857 vallisam83@gmail.com 

4. உறுப்பினர் 3 
Mr. Arul Moraes 

    Technical Assistant 
93671 07147 arulmoraes@gmail.com 



 

 
 


