
Instructions to Challenge the 
Tentative Answer Keys

உத்தேச விடைகடர றுத்து சரிான விடைகடர
தகாருவேற்கான அறிவுடகள்



விண்ணப்போர்கள் ட்டுத / Candidates Only

தேர்வு எழுதி விண்ணப்போர்கள் ட்டுத அத்தேர்வுக்குரி
உத்தேச விடைகடர றுத்து சரிான விடைகடர தகா

முடியும்.

The candidates who have appeared for the particular

examination alone shall challenge the Answer Keys.



தோா விடைகரைங்கி ாதிரி தகள்வித்ோள் / 
Specimen Question Paper with Tentative Answer Keys

எந்ே வரிடச தகள்வித்ோடர பன்படுத்தி தேர்வில்
விடைளித்திருந்ோலும், அத்தேர்வுக்ககன தேர்வாடணத்தின்

இடணேரத்தில் கவளியிைப்பட்டுள்ர ாதிரி தகள்வித்ோள் வரிடசயில்
உள்ரபடி ட்டுத உத்தேச விடைகடர றுத்து சரிான விடைகடர

தகா முடியும். 

Regardless of the Question Booklet Series given to you
during examination, you can challenge the answer keys only
as per the question number given in the Specimen Question
Booklet hosted on the Commission’s Website



விண்ணப்போர் விவங்கள்
Details of the Candidate

தேர்வின் கபர் / Name of the Recruitment

பதிகவண்/ Register Number

விண்ணப்ப எண்/ Application Number

பிமந்ே தேதி/ Date of Birth

தேர்வுப் பாைத்தின் கபர்/ Name of the Subject

வினா எண் / Question No.

கீழ்கண்ை விவங்கடர உள்ளீடு கசய் தவண்டும்
Furnish the Following Details 

As available in 
the Hall Ticket



தேடவான விவங்கடர உள்ளீடு கசய்ேவுைன் தேர்வு கசய்ே தகள்வி எண்ணுக்கான
தகள்வி ற்றும் உத்தேச விடை திடயில் தோன்றும்.

Once you have submitted the required details, the Question and 
Tentative Answer that you have selected to Challenge will be displayed 

on the Screen



பின்னர் நீங்கள் குறிப்பிை விரும்பும் சரிான விடைட / விடைகடரத்
தேர்வு கசய்து அேற்கான குறிப்புகடர உள்ளீடு கசய்வும்

Then you have to select the correct answer as per your 
choice and furnish remarks thereunder. 

Remarks: (500 Characters) 



பின்னர் நீங்கள் குறிப்பிட்ை விடைக்கான / விடைகளுக்கான ஆோாக
இருக்கும் புத்ேகத்தின் விவங்கடர கண்டிப்பாக பதிவு கசய் தவண்டும்
Then you have to furnish the details of the book to support 

your selected answer key. 

புத்ேகத்தின் ேடயப்பு / Title of the Book

புத்ேக ஆசிரிரின் கபர்/ Name of the Author

பதிப்பாரரின் கபர் / Name of the Publisher

புத்ேகப் பதிப்பின் வருைம்/ Year of Publication

பக்க எண்/ Page Number

தற்கூறி விவங்கள் இல்யாே தகாரிக்டககள் கட்ைாம் பரிசீலிக்கப்பைாட்ைாது. The 
request without the above said details will not be considered at all.

பதிப்பு எண்/ Edition No.



3 எம்.பி க்கும் குடமவான பி.டி.எஃப் தகாப்புகள்
Less than 3 MB PDF File 

பின்னர், நீங்கள் குறிப்பிட்ை விடைக்கான / விடைகளுக்கான
ஆோாக இருக்கும் புத்ேகத்தின் பக்கங்கடர ஸ்தகன்
கசய்து PDF தகாப்பாக பதிதவற்மம் கசய் தவண்டும். 
இக்தகாப்பு அதிகபட்சாக 3 எம்.பி அரவுக்குள் இருக்க

தவண்டும். 

Then you have to upload the scanned copy of the 
supporting pages of the Book in the PDF format. 
The PDF file should be less than 3 MB in Size 



ஒப்புடக / Acknowledgement 

பதிதவற்மம் கசய்ேபின் அேற்கான ஒப்புடகயிடன
நீங்கள் அச்சிட்டுக்ககாள்ரயாம். எதிர்காய
தகாரிக்டககளுக்கு அதில் உள்ர எண்டண

குறிப்பிைவும்

You can Print the Acknowledgement for your 
Request. For future reference, you have to 
quote the reference number generated.   



ற்ம அறிவுடகள் / Other Instructions

• ஒருவர் எத்ேடன விடைகடர தவண்டுானாலும்
றுக்கயாம்.

• டகால் எழுேப்பட்ை குறிப்புகள் விடைக்கான ஆோாக
கருேப்பை ாட்ைாது.

நன்றி


