îI›ï£´ õù Y¼¬ìŠ ðEò£÷˜èœ «î˜¾‚ °¿ñ‹
TAMIL NADU FOREST UNIFORMED SERVICES RECRUITMENT COMMITTEE
8õ¶ W› î÷‹, â‡.01 pQv ê£¬ô, ðùè™ ñ£O¬è, ¬êî£Š«ð†¬ì,

ªê¡¬ù-600 015.
8th

Down Floor, No.01, Jeenis Road, Panagal Maaligai, Saidapet,
Chennai - 600 015.
Phone No. / ªî£¬ô«ðC â‡. 044-24341251
Website : www.forests.tn.gov.in

DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF FOREST WATCHER
(Advertisement No.1/2019, dated 07.03.2019, Notification No.1)
***
FOR ATTENTION OF THE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED FOR THE
POST OF FOREST WATCHER
For the convenience of candidates who have applied for the post of Forest
Watcher, Tamil Nadu Forest Uniformed Services Recruitment Committee shall provide
facility for online Mock Test / Practice Test from 01.08.2019 onwards.
2) The detailed instructions for the online Mock Test / Practice Test are given
below in this notification.
3) The Tamil Nadu Forest Uniformed Services Recruitment Committee will
provide the Link for the online Mock Test / Practice Test shortly.

Date: 23.07.2019
Member Secretary
TNFUSRC.

INSTRUCTIONS FOR THE ONLINE MOCK TEST / PRACTICE TEST
FOR THE POST OF FOREST WATCHER
Disclaimer: Mock test pertains to navigational familiarisation with computer
online test only and have no relevance with the quality of the questions of the
examination.
பொறுப்பு துப்பு: ச ோதனத் சதர்யோது முற்ிலும் அிமுகத்திற்கோக நட்டுசந
ஆகும். சநலும், சதர்யிற்குரின சகள்யித்தோின் தபத்திற்கு எந்த ததோடர்பும் இல்ன

"Welcome to the Mock Test- TNFUSRC – Forest Watcher-2019"
வக்கொவர் ணினிடங்களுக்கொ ச ொதன சதர்விற்கு வபசவற்கிசொம்

This Mock Test is for duration of 18 minutes.
இந்த ச ோதனத் சதர்யிற்கு ஒதுக்கப்ட்ட சபம் 18 ிநிடங்கோகும்.

The Total Number of Questions for the Mock Test is: 15
இந்த ச ோதனத் சதர்வு தநோத்தம் 15 யிோக்கனக் தகோண்டதோகும்.

Negative Marking for every wrong Answer: NIL
தயோ தில்களுக்கு நதிப்தண் குனவு இல்ன.

Please Note: In Actual Examination, the details will be as below
CBT of 150 MCQs: 3 Hours (180 minutes)
குிப்பு:

அ ல்

சதர்யில்

3

நணி

(180

ிநிடங்கள்)

சபத்தில்

150

தகோள்குி

யிோக்களுக்கு யினடனிக்க சயண்டும்

General Instructions for Actual Examination:
அ ல் சதர்யிற்கோ தோதுயோ அிவுனபகள்:

1. Reference is made to your registration for Forest Watcher
தங்களுனடன தியிற்கோ குினீடு யக்கோயர் சதர்வுக்கு அிக்கப்ட்டுள்து.

2. Please ensure that you are not in possession of any prohibited items and you must
ensure that you only have your Admit Card and ID proof (in original) with you.
தங்களுனடன

நுனமவுச்

ீ ட்டு

நற்றும்

ஆி

அனடனோ

அட்னட

(அ ல்)

ஆகினயற்னத் தயிப சயறு ஏசதனும் தனடத ய்னப்ட்ட தோமட்கள் தங்கள் ய ம்
இல்ன என்னத உறுதி த ய்ன சயண்டும்.

3. On the Computer Screen available in front of you, you are required to type your
Registration Number & PASSWORD as indicated on your Admit Card.

தங்களுனடன நுனமவுச் ீ ட்டில் குிப்ிட்டுள் திதயண் நற்றும் கடவுச்த ோல்ன
தங்கின் எதிரில் உள் கணிித்தினபனில் திவு த ய்ன சயண்டும்.

4. Please read the Instructions carefully, then click on I HAVE READ THE
INSTRUCTIONS.
தகோடுக்கப்ட்டுள்

அிவுனபகன

கயமுடன்

டித்த

ிகு

I

HAVE

READ

THE

INSTRUCTIONS என்தன த ோடுக்க சயண்டும்.

5. You will be required to go through a SAMPLE TEST before you access the Main
Examination.
அ ல் சதர்யிற்கு த ல்லும் முன்ர் நோதிரித் சதர்யின சநற்தகோள் சயண்டும்.

6. Note that the items listed below are strictly NOT allowed inside the examination
centre campus: Mobile Phone, Bag, Handbag, Water Bottle, Papers, notes, books,
calculator, electronic gadgets, etc. It is clarified that there shall be no arrangements at
the Examination Centre for keeping the aforesaid items. If any item is lost, the Centre
or Tamil Nadu Forest Uniformed Services Recruitment Committee (TNFUSRC)
will not be responsible for such loss. Candidates are, therefore, advised either not to
carry the aforementioned items to the test centre or to make their own arrangements
for keeping such items in safe custody at their sole risk. Any candidate found using or
to be in possession of such unauthorized material or indulging in copying or adopting
unfair means is liable to be summarily disqualified.
கீ ழ்

குிப்ிட்டுள்

தோமட்கள்

அனுநதிக்கப்டநோட்டோது.

சதர்வுக்

னகப்ச ி,

ன,

கூடத்தில்

னயத்திமக்க

னகப்ன,

தண்ணர்ீ

கண்டிப்ோக

புட்டி,

தோள்கள்,

குிப்புகள், புத்தகம், கணிப்தோி, நின் ோதப் தோமட்கள் ஆகின. சநற்குிப்ிட்ட
தோமட்கன

சதர்வு

னநனங்கில்

ோதுகோப்ோக

னயக்க

குழுநத்தோல்

ஏற்ோடு

த ய்னப்டயில்ன என்து ததரியிக்கப்டுகிது. சதர்வு னநனத்தில் தங்களுனடன
தோமட்கள்

ஏசதனும்

ததோனந்துயிடும்ட் த்தில்

தோமட்களுக்கு சதர்வு னநனம் அல்து தநிழ்ொடு வ
சதர்வுக்

குழுநம்

தோமட்கன

தோறுப்சற்கோது.
சதர்வு

ஆனகனோல்

னநனத்திற்கு

அவ்யோறு

ததோனமம்

ரு
ீ னடப் ணினொர்கள்

யிண்ணப்தோபர்கள்

எடுத்துயப

சநற்கூின

சயண்டோம்

எ

அிவுறுத்தப்டுகிோர்கள் அல்து சநற்குிப்ிட்ட தோமட்கன அயர்கின் த ோந்த
தோறுப்ில்

ோதுகோப்ோக

னயத்துக்தகோள்

தோமட்கன

உசனோகப்டுத்துதல்

அல்து

சயண்டும்.
தகோண்டு

அனுநதிக்கப்டோத

யமதல்

நற்றும்

கல்

எடுத்தல் அல்து தயோ யனகனில் ஈடுடுத்துயசதோ கண்டினப்ட்டோல் எந்தயித
அியிப்புநின்ி தகுதி இமப்பு ஏற்டுத்தப்டும்.

7. In case you face any technical issue while logging into the examination or during
the exam, please contact the Invigilator immediately to address the issue. You are
requested to avoid touching the wires and cables as it could lead to the computer
shutting down.
சதர்யிற்கு

உள்நுனமமம்

தோழுசதோ

அல்து

சதர்வு

னடதறும்தோழுசதோ

ஏசதனும் இனடமறுகள் ஏற்ட்டோல் சதர்வு கண்கோணிப்ோரிடம் ததோடர்பு தகோண்டு
சகட்டினோம். சநலும் கணிி ததோடர்ோ ஒனர்கனமம் சகிள்கனமம் ததோட
சயண்டோம் என்று சகட்டுக்தகோள்ப்டுகிோர்கள். அவ்யோறு த ய்தோல் இனணனயமி
துண்டிப்ிற்கு யமியகுக்கும்.

8. In the event of any technical issue faced during the examination, Candidates are
requested to be seated inside the lab for further instructions by the examination
conducting authority. Any candidate walking out of the lab before the completion of
the exam time i.e. the stipulated 3 hour (180 minutes), without the permission of
examination functionaries such candidates under any circumstances will not be
permitted to re-enter the examination lab and it may also be noted that his/her
candidature will be cancelled. On completion it is mandatory to handover the used
scribble pad back to the Invigilator.
சதர்வு

னடதறும்

தோழுது

ஏசதனும்

ததோமில்நுட்

இனடமறுகள்

ஏற்ட்டோல்

யிண்ணப்தோபர்கள் சதர்வு டத்தும் அதிகோரினிடநிமந்து அடுத்த அியிப்பு யமம்
யனப

தங்களுனடன

இமக்னகனிச

அநர்ந்திமக்குநோறு

சகட்டுக்தகோள்ப்டுகிோர்கள். யிண்ணப்தோபர் எயமம் சதர்யிற்கு ஒதுக்கப்ட்டுள்
மூன்று

நணி

சபத்திற்கு

(180

ிநிடங்கள்)

முன்பு

எந்த

சூழ்ினனிலும்

அனுநதினின்ி தயிசன அனுநதிக்கப்டநோட்டோர்கள். அவ்யோறு தயிசனிோல்
அயர்களுனடன யிண்ணப்ம் ிபோகரிக்கப்டும். சதர்வு முடிந்த ின்ர் தங்களுக்கு
யமங்கப்ட்ட தோமட்கன சதர்வு கண்கோணிப்ோரிடம் ஒப்னடக்க சயண்டும்.

9. Please make sure you sign in the space provided against your details in the
Attendance Sheet. Signing on the Attendance Sheet is mandatory and without signing
the attendance sheet your candidature will be NULL and VOID.
யமனகப்திசயட்டில் தங்களுக்கு அிக்கப்ட்ட இடத்தில் னகதனோப்நிட்டுள்னத
உறுதி த ய்து தகோள் சயண்டும். யமனகப்திசயட்டில் னகதனோப்நிட சயண்டினது
அய ினநோதோகும்.

அதில்

னகதனோப்நிடயில்னதனில்

தங்களுனடன

யிண்ணப்ம் ிபோகரிக்கப்டும்.

10. Candidates are NOT required to provide their personal particular like mobile no.,
email id, address etc. to anybody in or outside the centre to appear in the test.

யிண்ணப்தோபர்கள்
சோன்யற்ன

தங்களுனடன

சதர்வு

நின்ஞ் ல்

கூடத்திற்கு

முகயரி

உள்சமம்

நற்றும்

தயிசனமம்

னகப்ச ி

எண்

னோரிடமும்

கிப

சயண்டின அய ினநில்ன.

11. All Examination Labs are under Video Surveillance and all activities of candidates
are being closely monitored. You are therefore strictly cautioned not to indulge in any
unfair means. Such activities would lead to cancellation of your candidature for this
exam and you may also be debarred from future examinations conducted by
Tamil Nadu Forest Uniformed Services Recruitment Committee.
அனத்துத்

சதர்வுத்

கூடங்கில்

அனத்து

த னல்களும்

கண்கோணிப்பு

சகநபோ

மூம் நுணுக்கநோகக் கண்கோணிக்கப்டும். ஆனகனோல் யிண்ணப்தோபர்கள் எந்தயித
தயோ த னல்கிலும்

ஈடுட சயண்டோம்

எ எச் ரிக்கப்டுயதுடன்

அவ்யோறு

த ய்தோல் தங்களுனடன யிண்ணப்ம் ிபோகரிக்கப்டவும் யோய்ப்பு உண்டு என்துடன்
அடுத்து யமம் தநிழ்ோடு ய

ீ மனடப் ணினோர்கள் சதர்வுக் குழுநம் டத்தும்

தகுதித் சதர்யில் கந்து தகோள்த் தனட யிதிக்கப்டும்.

About Actual Question Paper:
அ ல் சகள்வித்தொள் குித்து

1) The Question Paper consists of multiple choice objective type questions with four
options out of which only one is correct.
சகள்யித்தோள் தகோள்குி யனகனில் ோன்கு யினடகில் மூன்று யினட தயோகவும்
ஒன்று நட்டும்

ரினோகவும் இமக்கும்.

2) The computer based examination will be Bi-lingual i.e. English & Tamil.
இனணனயமித் சதர்வு ஆங்கித்திலும் தநிமிலும் இமக்கும்.

3) There is a TIMER (Clock) available on the TOP RIGHT HAND CORNER of the
Screen; you are requested to keep an eye on the TIMER (Clock) for knowing the time
remaining for the completion of the examination.
கடிகோபம் கணிித்தினபனின் யது க்க சநல் மூனனில் தகோடுக்கப்ட்டிமக்கும்.
அதன

அடிக்கடி

கண்கோணித்து

நீ தம்

இமக்கும்

சபத்னத

சதர்யின முடிக்கவும்.

4) Each question carries equal marks.
அனத்து சகள்யிகளுக்கும்

நநோ நதிப்தண் அிக்கப்டும்.

ததரிந்துதகோண்டு

5) For each correct answer candidate will get equal marks. No mark/s will be
deducted for incorrect answer. Also, No mark/s will be deducted for unanswered
questions.
ரினோக

திவு

தயோ

த ய்னப்ட்ட

சகள்யிகளுக்கு

தில்களுக்கு

நதிப்தண்

நநோ

நதிப்தண்

யமங்கப்டும்.

குனக்கப்டநோட்டோது.

அசதசோ

யினடனிக்கப்டோத சகள்யிகளுக்கும் நதிப்தண் குனக்கப்டநோட்டோது.

6) Only one question will be displayed on the computer screen at a time. To attempt
next question the candidates should click on
click on
ஒம

or to go back

button provided at the bottom of the screen.

சபத்தில்

சகள்யிக்கு

ஒம

சகள்யி

யினடனிக்க

நட்டும்

கணிித்தினபனில்

யிமம்ிோல்

தகோடுக்கப்ட்டுள்
சகள்யிக்கு

யமங்கப்டும்.

கணிித்
என்னதமம்

யினடனிக்க

அடுத்த

தினபனின்

கீ சம

முன்ர்

உள்

யிமம்ிோல்

என்னதமம்

த ோடுக்கவும்.

7) The questions can be answered in any order within the given time frame. The
candidate should click with the mouse on the correct choice, from the four options
given. In case, the candidate does not wish to attempt a question, it can be left
unanswered.
யிோக்களுக்கு

தகோடுக்கப்ட்டுள்

யினடனிக்கோம்.

யிண்ணப்தோபர்

ரினோ சதர்னய த ோடுக்கவும். ஒம

கோ

யனபனனக்குள்

தகோடுக்கப்ட்டுள்

எந்த

ோன்கு

முனனிலும்
யிமப்ங்கில்

ந்தர்ப்த்தில் ஒம சகள்யிக்கு யிண்ணப்தோபர்

திிக்க யிமம்யில்ன எில், அவ்யிோ தில் திவு த ய்னோததோக யிட்டுயிட
முடிமம்.

8) The candidate can change the option of a question later by selecting a new option in
case he/she wishes to. In case candidate does not want to answer the question, he/she
can deselect the answer by clicking

யிண்ணப்தோபர்

button provided against the question.

ஒமசயன யிோக்குரின தின நோற்ி அிக்க யிமம்ிோல்

தோத்தோன த ோடுக்கி நோற்ி அிக்கோம். அசத சோ யினடனித்த

சகள்யிக்கு

யினடனிக்க

சயண்டோம்

எ

ினத்தோலும்

Erase

தோத்தோன

த ோடுக்கி தின அமிக்கோம்.

9) To move back and forth between questions, candidates should use the
OR
button or click on the question
number on the right hand side of the computer screen where question numbers would
be displayed along with the `attempted`and `not attempted` status.The summary of the
status of all the questions across all sections would also be displayed on the screen.

யிண்ணப்தோபர்கள் முன்ர் உள் யிோ அல்து ின்ர் உள் யிோக்களுக்கு
யினடனிக்க

யிமம்ிோல்
என்னத

அல்து
த ோடுக்கோம்.

சநலும்

யது

க்கத்திலுள்

“attempted” அல்து “not attempted” ினனில் உள் எண்ணிக்னககன த ோடுக்குயதன்
மூமும்

அந்தந்த

சகள்யிகளுக்கு

யிண்ணப்ிக்கோம்.

அனத்து

சகள்யிகின்

ினகனமம் கணிித்தினபனில் அினோம்.

10) The answers will be saved and marked green in right side question palette
whenever the candidate goes for next question, by clicking on
OR

button.

யிண்ணப்தோபர்கள்
என்னத

அல்து

த ோடுக்கி

சயறு யிோயிற்கு

யப்க்கத்திலுள்

யிோத்தட்டுகில்

த ல்லும்தோழுது
(Question

Palette)

அிக்கப்ட்ட
ச நிக்கப்ட்டு

தில்கள்
ச்ன

ித்தில் குிக்கப்டும்.

Note: "Candidates are requested to Click on

only once while

moving from 1 question to the other. Clicking the
times will lead to the Page freezing and the exam will have to be restarted."

multiple

குிப்பு: யிண்ணப்தோபர்கள் ஒமமுன நட்டும்

அல்து

த ோடுக்கவும்.
த னற்றுசோயதற்கு
சரிடோம்.

அல்து

சதர்வு

முன
நீ ண்டும்

த ோடுக்கிோல்
முதில்

இமந்து

இனணனதம்
ததோடங்கசயோ

11) The candidate can change the option of a question later by selecting a new option
in case he/she wishes to. In case candidate does not want to answer the question,
he/she can deselect the answer by clicking
question.

யிண்ணப்தோபர்

button provided against the

ஒமசயன யிோக்குரின தின நோற்ி அிக்க யிமம்ிோல்

தோத்தோன த ோடுக்கி நோற்ி அிக்கோம். அசத சோ யினடனித்த
சகள்யிக்கு

யினடனிக்க

சயண்டோம்

எ ினத்தோலும்

தோத்தோன

த ோடுக்கி தின அமிக்கோம்.

12) Candidates have the option to bookmark a question in case they want to review it
at a later stage by clicking on the
button available at the bottom of the
screen. The Bookmark on a particular question can be removed by clicking on
button.

யிண்ணப்தோபர்கள்
யிமம்ிோல்
த ோடுக்கோம்.

யிோயின

கணிித்
அவ்யோறு

நீ ண்டும்

தினபனின்

கீ ழ்

திமப்ிப்

ோர்க்க

அனடனோம்

தகோடுக்கப்ட்டுள்

அனடனோநிட்டதன

ீக்க

த ய்ன

என்னத
என்தன

த ோடுக்கவும்.

13) The question palette at the right of the screen shows the following status of each
of the questions numbered
You have answered the question
You have not answered the question and marked for review
You have answered the question but marked for review
You have not answered the question.

யிண்ணப்தோபர்கள் யிோத்தட்டில் உள் எண்கள் கீ ழ் உள் ினகன குிக்கும்.
ீங்கள் யினடனித்துள் ீர்கள்.
ீங்கள் யிோயிற்கு யினடனிக்கோநல் திமப்ிப் ோர்க்க அனடனோப்டுத்தி உள் ீர்கள்.
ீங்கள் யினடனித்துள் ீர்கள். ஆோல் திமப்ிப்ோர்க்க அனடனோப்டுத்தி உள் ீர்கள்.
ீங்கள் யிோயிற்கு இன்னும் திிக்கயில்ன.

PS: Questions which are attempted and marked for review would be treated as
attempted questions only as long as the candidate does not
the option
selected.
குிப்பு:

தோத்தோன

யினடனித்த

சகள்யி

நற்றும்

னன்டுத்தி

யினடகன

யினடனிக்க

நோற்ினனநக்கோயிடில்

அனடனோடுத்தப்ட்ட

சகள்யி

ஆகினனய யினடனித்த சகள்யிகோகசய கமதப்டும்.

14) On the completion of the test duration, even if the candidate does not click on the
, his test will be automatically submitted by the computer.
ச ோதனத்சதர்வு

கோம்

முடிந்த

தமயோனில்

யிண்ணப்தோபர்கள்

என்தன த ோடுக்கோயிட்டோலும் தோோகசய கணிினோல்
த ோடுக்கப்டும்.

15) The candidate will not be able to submit the test before completion of the
stipulated 3 hours i.e. (180 minutes). The system will automatically submit the test on
the completion of stipulated time i.e. 3 hours (180 minutes).
யிண்ணப்தோபர்கள்
சபத்திற்குள்

சதர்யிற்கு

சதர்யின

ஒதுக்கப்ட்ட

முடிக்க

இனோது.

மூன்று

நணி

(180

ிநிடங்கள்)

மூன்று

நணி

(180

ிநிடங்கள்)

சபத்திற்கு ிகு தோோகசய கணிினோல் சதர்வு முடிக்கப்டும்.

"ALL THE BEST"
“யோழ்த்துக்கள்”

I have read the Instructions ோன் அிவுனபகன டித்துயிட்சடன்

