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Online Examination – Question Answer Challenge - (FAQs)
இகையவழித்தேர்வு – தைள்வி

விகை சவால் (FAQs)

Frequently Asked Question / எேிர்பார்க்ைப்படும் வினாக்ைள்
1. How do I Login?
நான் எப்படி உள்நுழழவது ?

Need to enter the Registration No and Password. Select the Date of exam from the Drop
down menu to login.
உள்நுழழவிற்குப்

பதிவு

எண்

மற்றும்

ததழவப்படும்.

உள்நுழழவிற்குத்

ததர்வு

கடவுச்ச ால்
நாளிழை

ஆகியழவ

துளி சமனுவில்

இருந்து ததர்வு ச ய்யவும்.

2. What is my Registration No & Password?
என்னுழடய பதிவு எண் மற்றும் கடவுச்ச ால் என்றால் என்ை ?

REGISTRATION NO. & PASSWORD will be the same used to login during the online
Examination (CBT) at the exam venue.
ததர்வு

ழமயத்தில்

இழையவழித்

ததர்வின்

தபாது

உள்நுழழவிற்குப்

பயன்படுத்தப்பட்ட அதத பதிவு எண் மற்றும் கடவுச்ச ால்.

3. My Date of Birth is rejected in login screen?
என்னுழடய பிறந்ததததி உள்நுழழவுத்திழரயில் நிராகரிக்கப்பட்டது ?

Candidate should ensure that the DATE OF BIRTH is the same which was entered at the time
of registration. Candidate can refer the APPLICATION PRINT for the DATE OF BIRTH entered
by him. The date of Birth should be entered in DD-MM-YY format.
விண்ைப்பதாரர்,
என்பதழை

பதிவு

உறுதி

ச ய்மம்தபாது

ச ய்து

பதிவிட்ட

சகாள்ளவும்.

அதத

பிறந்த

விண்ைப்பதாரர்,

விண்ைப்பத்தில் உள்ள பிறந்த தததிமடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

தததியா
அச் ிட்ட

4. I am unable to login / screen displays the login failed message?
என்ைால்

உள்நுழழய

முடியவில்ழல

/

உள்நுழழய

முடியாத

ச ய்தி

திழரயில் காட் ியளிக்கப்படும்தபாது ?

Please check your entries in login screen. You should use REGISTRATION NO. & PASSWORD
as received at the time of registration by displaying on the screen and also mailed to you in
auto generated email acknowledgement. Also, make sure that you have chosen the Right
date of Exam.
தயவு ச ய்து உள்நுழழவுத் திழரயில் உள்ள பதிவுகழளச்

ரிபார்க்கவும்.

விண்ைப்பிக்கும் தபாது கைிைியால் உருவாக்கப்பட்டு மின்ைஞ் ல் மூலம்
சபறப்பட்ட

பதிவு

எண்

மற்றும்

பயன்படுத்ததவண்டும். தமலும்

கடவுச்ச ால்

ஆகியவற்ழற

மட்டுதம

ரியாை ததர்வு தததி ததர்ந்சதடுத்துள்ளழத

உறுதி ச ய்யவும்.

5. How to view my response and correct answers
நான்

ததர்வு

ச ய்த

விழட

மற்றும்

ரியாை

விழடகழள

எவ்வாறு

பார்ழவயிடுவது?

On Login, confirm that your details are in order. Select the Subject; to view the response
sheet with your Questions, Options, your Response and Correct Answer.
Click on VIEW button on top to view the Response sheet
உள்நுழழவில், உங்களுழடய விவரங்கள் வரிழ க்கிரமத்தில் உள்ளைவா
என்பழத உறுதி ச ய்து சகாள்ளவும். ததர்வுத் தாளில் உள்ள தகள்விகள்,
பதில்கள்,

உங்களுழடய

பார்ழவயிட

பாடத்ழத

பதில்தாழளப்

பதில்
(பல

மற்றும்

பாடங்கள்

பார்ழவயிடுவதற்கு

ரியாை

பதில்

இருந்தால்)

தமதல

ஆகியவற்ழற

ததர்வு

உள்ள

ச ய்யவும்.

பார்ழவ

(view)

சபாத்தாழைக் கிளிக் ச ய்யவும்.

6. How to create/submit Grievance to the Questions
விைாக்களுக்குரிய குழறகழள எவ்வாறு உருவாக்குவது /

மர்ப்பிப்பது?

If you find that Correct Answer provided is Incorrect/ Question /Option, please make a note
of the QID to raise your Grievance. Please make a note of QID.
To raise grievance, click on Create Tab. Select the Subject; You need to select which Subject,
QID and Option to challenge.
 Subject
 Grievance Question Id
 Grievance Option
And then you need to click on “Proceed” Button to “Submit” the Grievance and Proceed
with Payment Process.
** Only Paid Grievance will be considered.
Payment gateway will be through only available modes in the portal. Once the payment is
done you will be able to view which QID you had challenged.
உங்களால்

வழங்கப்பட்ட

விைாக்கள்

தவறாக

இருக்கும்பட் ம்

ரியாை

பதிழல

இருக்கும்பட் ம்

ஆகியவற்ழற

தவறு

அல்லது

என்றும்

அல்லது

விருப்பங்கள்

தவறாக

கண்டறிந்தால், தயவு ச ய்து QID குறிப்பு

உருவாக்கி உங்கள் குழறகழள எழுப்பலாம். QID குறிப்பிழை உருவாக்கி
குழறகள்

எழுப்புவதற்கு

Create

Tab

ஐ

கிளிக்

ச ய்யவும்.

QID

மற்றும்

விருப்ப

வாலுக்கு, பாடத்ழதத் (பல பாடங்கள் இருந்தால்) ததர்வு ச ய்ய

தவண்டும்.




பாடம்
குழறமழடய விைா ஐடி
குழற விருப்பம்

மற்றும்

“சதாடர்ந்து

குழறகழளச்

ச யல்படு(Proceed)”

“ மர்ப்பித்து

(Submit)”

சபாத்தாழை

பிறகு

கட்டை

கிளிக்

ச ய்து

முழறழயத்

சதாடர

தவண்டும்.
** கட்டைம் ச லுத்தப்பட்ட குழறகள் மட்டுதம பரி ீ லிக்கப்படும்.
கட்டை

நுழழவாயில்

கட்டைம்
QIDக்கு

ச லுத்த

தபார்டலில்

தவண்டும்.

உள்ள

கட்டைம்

முழறகளில்
ச லுத்திய

மட்டுதம

பிறகு,

எந்த

வால் ச ய்யப்பட்டது என்பழத நீங்கள் பார்ழவயிடலாம்.

7. View / Pay for the submitted Grievances.
மர்ப்பிக்கப்பட்ட குழறகழள பார்ழவயிடல் / கட்டைம்.

On Login, confirm that your details are in order. List of Grievance submitted and paid will be
listed.
 For submitted Grievance, click on “Pay” to proceed with Payment Process.
 Paid grievance will have E-Receipt as a confirmation of your transaction.
** Only Paid Grievance will be considered. (Mere submission of Grievance will not merit
any response)
உள்நுழழவின்தபாது, உங்களது விவரங்கள் வரிழ க்கிரமத்தில் உள்ளைவா
என்பழத

உறுதி

ச ய்யவும்.

மர்ப்பிக்கப்பட்ட

குழறகளின்

பட்டியல்

மற்றும் ச லுத்தப்பட்ட சதாழக விவரம் ஆகியழவ பட்டியலிடப்படும்.


மர்ப்பிக்கப்பட்ட

குழறகளுக்கு

“ச லுத்து”

(Pay)

கிளிக்

ச ய்து

கட்டைம் ச லுத்தும் முழறழயத் சதாடரவும்.


ச லுத்தப்பட்ட

குழறகளுக்குரிய

உங்களுழடய

பரிவர்த்தழைழய

மின் இர ீ து மூலம் உறுதி ச ய்யவும்.
** கட்டைம் ச லுத்தப்பட்ட குழறகள் மட்டுதம பரி ீ லிக்கப்படும்.
(சவறுமதை

மர்ப்பிக்கப்பட்ட

குழறகள்

எந்த

ஒரு

பதிலுக்கும்

தகுதியாகாது.)
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Member, TNFUSRC.

