
SESHASAYEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

AUTONOMOUS EXAMINATIONS – 2020 

Instruction to Candidates 

 

Question Pattern  

Part - A   : Write any four questions out of eight questions : 2x4  = 08 Marks 

Part -  B  : Write any four questions out of eight questions : 3x4  = 12  Marks  

Part -  C  : Write any three questions out of six questions : 10x3 = 30  Marks 

Time Duration  : 2.00 Hrs 

Maximum Mark  : 50  

Procedure to write the exam:   தேர்வு எழுதும் முறை: 
1. The students can write the exam from their 

residence itself using laptop or mobile phone. 
2. The question paper to be downloaded from 

college web site exams.sittrichy.in/index.php  
from 09.00 AM on the date of exam. 

3. The Index page and cover page has to be 
prepared in the given format. Index page and 
Cover page sample are available in our website. 

4. Write examination in  one side of A4 sheet 
leaving margins on all sides. Write your register 
number on top left corner, Question code on top 
right corner, page number and signature in the 
bottom of each sheet.  

5. After completing the exam, the hand written 
answer sheets including the index page are to be 
scanned and uploaded in a single PDF file. The 
file name should be questioncode-regno.pdf for 
example 123-A171001.pdf 

6. Hand written answer sheets along with index 
page should be placed in a cover pasted with 
cover page and should be sent on the same day 
of the examination to the address mentioned 
bellow by Registered post/Speed post / Courier. 

 

1. நாணவர்கள் நடிக்கணிி அல்லது மநாபல் 

பாபப் னன்டுத்தி தங்கள் இல்லத்திலிருந்பத 
பதர்வு எழுதலாம். 

2. விாத்தாள் கல்லூரி வபலத்தளநா 

exams.sittrichy.in/index.php இல் இருந்து  காபல 

09.00 நணி முதல் பதர்வு பததினில் திவிறக்கம் 

மெய்னப்ட பவண்டும். 

3. அட்டவணை பக்கம் நற்றும் முகவரி பக்கம் 

மகாடுக்கப்ட்ட வடிவத்தில் தனாரிக்கப்ட பவண்டும். 

நாதிரி அட்டவணை பக்கம் நற்றும் முகவரி பக்கம் 

கல்லுரி இபணனதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம்  
செய்ய வவண்டும். 

4. A4 தாளின் ஒரு க்கத்தில் மட்டும் அபத்து 

க்கங்களிலும் விளிம்புகபள விட்டு ரீட்பெ 
எழுதுங்கள். உங்கள் திவு எண்பண பநல் இடது 

மூணலயிலும், பகள்விக் குறினடீு எண்பண பநல் 

வலது மூணலயிலும், க்க எண் நற்றும் 

பகமனாப்த்பத ஒவ்மவாரு தாளின் கீவழமம் 

எழுதவும். 

5. ரீட்பெ முடிந்தவுடன், அட்டவணை பக்கம் உட்ட 

பகனால் எழுதப்ட்ட விபடத்தாள்கபள ஸ்பகன் 

மெய்து ஒற்பற PDF பகாப்பாக திபவற்றம் செய்ய 
பவண்டும். பகாப்ின் மனர் questioncode-regno.pdf 

எடுத்துக்காட்டாக 123-A171001.pdf ஆக இருக்க 

பவண்டும் 

 

6. பகனால் எழுதப்ட்ட விபடத்தாள்கணள முகவரி 
பக்கம் ஒட்டப்ட்ட உணறனில் ணவத்து அபத ாளில் 

திவு மெய்னப்ட்ட தால் / விணரவு  தபால் / கூரினர் 
மூலம் குறிப்ிடப்ட்ட முகவரிக்கு அனுப்ப்ட 

பவண்டும். 
 

Controller of Examinations 

Autonomous Examinations 

Seshasayee Institute of Technology 

Trichy -620010. 

 

PRINCIPAL AND CHAIRMAN 
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SESHASAYEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

AUTONOMOUS EXAMINATION APRIL- 2020 

Pattern of question paper for online theory exam 

 

Time : 2Hrs          Max. Marks: 50 

    

PART – A  

Answer any four questions out of eight questions      4x2=08 Marks 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

PART – B  

Answer any four questions out of eight questions        4x3 = 12 Marks 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

PART – C  

Answer any three questions out of six questions         3x10 = 30 Marks 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22  

 

 

 

 



 

SESHASAYEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY : TRICHY – 10. 

AUNTONOMOUS EXAMINATION – APRIL – 2020 

(ONLINE EXAMINATION) 
 

INDEX PAGE FOR THEORY EXAM 

 

 

Name of the Candidate  

Department  

Course Code & Name  

Question Code:  No.of Pages Written  

 Certified that the Examination was written by me from my 

residence as per schedule of the exam. 

 இந்ே தேர்வு என்னால் எது இல்லத்திலிருந்து தேர்வு கால 
அட்டவபணனின்டி  எழுதப்ட்டது என சான்ைளிக்கிதைன். 
 

 

Candidate Signature 
MARK ALLOCATION DETAILS 

PART – A Marks PART – B MARKS PART – C MARKS 

1  9  17  

2  10  18  

3  11  19  

4  12  20  

5  13  21  

6  14  22  

7  15  TOTAL ( C )  

8  16  GRAND 

TOTAL 

(A + B + C) 

 

TOTAL (A)  TOTAL ( B)  

 

 

Reg.No:        Date  



REGISTERED POST / SPEED POST / COURIER 
 

SESHASAYEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY : TRICHY – 10. 

AUNTONOMOUS EXAMINATION – APRIL – 2020 

 (ONLINE EXAMINATION) 

 

COVER PAGE  

 

 

 

 

 

 

TO  

 CONTROLLER OF EXAMINATIONS 

 AUTONOMOUS EXAMINATIONS 

 SESHASAYEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 INDUSTRIAL COLONY POST  

 ARIYAMANGHALAM 

 TRICHY -620010 
 

 

FROM 
 

  

Reg.No:        QN 
CODE 

 

Exam 
Date 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE ANSWER 

SHEET 

Question.Code: Reg.No: 

Page No: Signature 


