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DIRECT RECRUITMENT FOR THE POSTS OF FOREST GUARD AND
FOREST GUARD WITH DRIVING LICENCE
(Advertisement No.2/2019, dated 30.11.2019)
***
FOR ATTENTION OF THE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED FOR THE POSTS OF
FOREST GUARD AND FOREST GUARD WITH DRIVING LICENCE
For the convenience of candidates who have applied for the posts of Forest
Guard and Forest Guard with Driving Licence, Tamil Nadu Forest Uniformed Services
Recruitment Committee will conduct the online Mock Test / Practice Test from
29.01.2020 onwards.
2) The detailed instructions for the online Mock Test / Practice Test are given
below in this notification.
3) The Link for the online Mock Test / Practice Test is given below:http://thepracticetest.in/exam/setup.php?key=dGFtaWxuYWR1X3ByYWN0aWNlX
3Rlc3RfMDUxMTIwMTg=

Date: 29.01.2020

Member,
TNFUSRC.

INSTRUCTIONS FOR THE ONLINE MOCK TEST / PRACTICE TEST FOR
THE POSTS OF FOREST GUARD AND FOREST GUARD WITH DRIVING
LICENCE

பதலிக்குரி இணைதரம் லாியான ாதிரி

ததர்வு / செய்முணம ததர்வு குமித்த அமிவுணகள்

Disclaimer: Mock test pertains to navigational familiarization with computer
online test only and have no relevance with the quality of the questions of the
examination.
சபாறுப்பு துமப்பு: தொதணனத் ததர்லானது முற்மிலும் அமிமுகத்திற்காக ட்டுத
ஆகும்.

தலும்,

ததர்லிற்குரி

தகள்லித்தாரின்

தத்திற்கு

எந்த

சதாடர்பும்

இல்ணய

"Welcome to the Mock Test- TNFUSRC – Forest Guard and Forest Guard with
Driving Licence-2020"
பைிிடங்களுக்கான
தொதணன ததர்லிற்கு லதலற்கிதமாம்

This Mock Test is for duration of 18 minutes.
இந்த தொதணனத் ததர்லிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேம் 18 ேிிடங்கராகும்.

The Total Number of Questions for the Mock Test is: 15
இந்த தொதணனத் ததர்வு சாத்தம் 15 லினாக்கணரக் சகாண்டதாகும்.

Negative Marking for every wrong Answer: NIL
தலமான பதில்களுக்கு திப்சபண் குணமவு இல்ணய.

Please Note: In Actual Examination, the details will be as below
CBT of 150 MCQs: 2 Hours (120 minutes)
குமிப்பு:

அெல்

ததர்லில்
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ைி

(120

ேிிடங்கள்)

தேத்தில்

150

சகாள்குமி

லினாக்களுக்கு லிணடரிக்க தலண்டும்

General Instructions for Actual Examination:
அெல் ததர்லிற்கான சபாதுலான அமிவுணகள்:

1. Reference is made to your registration for Forest Guard and Forest Guard with
Driving Licence
தங்களுணட

பதிலிற்கான

குமிீடு
ததர்வுக்கு அரிக்கப்பட்டுள்ரது.

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.
தங்களுணட

நுணறவுச்

ஆகிலற்ணமத்

தலி

ெீட்டு

தலறு

ற்றும்

ஏததனும்

ஆரமி

அணடார

தணடசெய்ப்பட்ட

அட்ணட

(அெல்)

சபாமட்கள்

தங்கள்

லெம் இல்ணய என்பணத உறுதி செய் தலண்டும்.

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

நுணறவுச்ெீட்டில்

கடவுச்சொல்ணய

தங்கரின்

குமிப்பிட்டுள்ர

எதிரில்

உள்ர

பதிசலண் ற்றும்

கைினித்திணில்

பதிவு

செய்

தலண்டும்.

4. Please read the Instructions carefully, then click on I HAVE READ THE
INSTRUCTIONS.
சகாடுக்கப்பட்டுள்ர அமிவுணகணர கலனமுடன் படித்த பிமகு I HAVE READ THE
INSTRUCTIONS என்பதணன சொடுக்க தலண்டும்.

5. You will be required to go through a SAMPLE TEST before you access the Main
Examination.
அெல் ததர்லிற்கு செல்லும் முன்னர் ாதிரித் ததர்லிணன தற்சகாள்ர தலண்டும்.

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

குமிப்பிட்டுள்ர

சபாமட்கள்

அனுதிக்கப்படாட்டாது.
குமிப்புகள்,

புத்தகம்,

தற்குமிப்பிட்ட

ததர்வுக்

ணகப்தபெி,

ணப,

கைிப்சபாமி,

சபாமட்கணர

கூடத்தில்

ததர்வு

ணலத்திமக்க

ணகப்ணப,

தண்ை ீர்

ின்ொதனப்
ணங்கரில்

கண்டிப்பாக

புட்டி,

சபாமட்கள்
பாதுகாப்பாக

தாள்கள்,
ஆகின.
ணலக்க

குழுத்தால் ஏற்பாடு செய்ப்படலில்ணய என்பது சதரிலிக்கப்படுகிமது. ததர்வு
ணத்தில்

தங்களுணட

சபாமட்கள்

ஏததனும்

சதாணயந்துலிடும்பட்ெத்தில்

அவ்லாறு சதாணயமம் சபாமட்களுக்கு ததர்வு ணம் அல்யது திழ்ோடு லன
ெீமணடப்

பைிாரர்கள்

ததர்வுக்

குழும்

சபாறுப்தபற்காது.

ஆணகால்

லிண்ைப்பதார்கள் தற்கூமி சபாமட்கணர ததர்வு ணத்திற்கு எடுத்துல
தலண்டாம் என அமிவுறுத்தப்படுகிமார்கள் அல்யது தற்குமிப்பிட்ட சபாமட்கணர
அலர்கரின்

சொந்த

அனுதிக்கப்படாத

சபாறுப்பில்
சபாமட்கணர

பாதுகாப்பாக

ணலத்துக்சகாள்ர

உபதாகப்படுத்துதல்

அல்யது

தலண்டும்.
சகாண்டு

லமதல் ற்றும் ேகல் எடுத்தல் அல்யது தலமான லணகில் ஈடுபடுத்துலததா
கண்டமிப்பட்டால் எந்தலித அமிலிப்புின்மி தகுதி இறப்பு ஏற்படுத்தப்படும்.

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.
ததர்லிற்கு
ஏததனும்

உள்நுணறமம்
இணடமறுகள்

சகாண்டு

சபாழுததா

அல்யது

ஏற்பட்டால்

ததர்வு

தகட்டமியாம்.

தகபிள்கணரமம்

சதாட

தலும்

ததர்வு

கண்காைிப்பாரரிடம்

கைினி

தலண்டாம்

ேணடசபறும்சபாழுததா

என்று

சதாடர்பான

சதாடர்பு

ஒர்கணரமம்

தகட்டுக்சகாள்ரப்படுகிமார்கள்.

அவ்லாறு செய்தால் இணைலறி துண்டிப்பிற்கு லறிலகுக்கும்.

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 2 hour (120 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.
ததர்வு ேணடசபறும் சபாழுது ஏததனும் சதாறில்நுட்ப இணடமறுகள் ஏற்பட்டால்
லிண்ைப்பதார்கள் ததர்வு ேடத்தும் அதிகாரிிடிமந்து அடுத்த அமிலிப்பு லமம்
லண

தங்களுணட

இமக்ணகிதய

தகட்டுக்சகாள்ரப்படுகிமார்கள்.

லிண்ைப்பதார்

ஒதுக்கப்பட்டுள்ர
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சூழ்ேிணயிலும்

அனுதிின்மி

அவ்லாறு
ததர்வு

ைி

சலரிதமினால்

முடிந்த

பின்னர்

அர்ந்திமக்குாறு

தேத்திற்கு

(120

சலரிதம

அலர்களுணட
தங்களுக்கு

எலமம்
ேிிடங்கள்)

முன்பு

எந்த

அனுதிக்கப்படாட்டார்கள்.

லிண்ைப்பம்

லறங்கப்பட்ட

கண்காைிப்பாரரிடம் ஒப்பணடக்க தலண்டும்

ததர்லிற்கு

ேிாகரிக்கப்படும்.

சபாமட்கணர

ததர்வு

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.
லமணகப்பதிதலட்டில்

தங்களுக்கு

அரிக்கப்பட்ட

இடத்தில்

ணகசாப்பிட்டுள்ரணத உறுதி செய்து சகாள்ர தலண்டும். லமணகப்பதிதலட்டில்
ணகசாப்பிட

தலண்டிது

அலெிானதாகும்.

அதில்

ணகசாப்பிடலில்ணயசனில் தங்களுணட லிண்ைப்பம் ேிாகரிக்கப்படும்.

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.
லிண்ைப்பதார்கள் தங்களுணட ின்னஞ்ெல் முகலரி ற்றும் ணகப்தபெி எண்
தபான்மலற்ணம

ததர்வு

கூடத்திற்கு

உள்தரமம்

சலரிதமம்

ாரிடமும்

பகி

தலண்டி அலெிில்ணய.

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.
அணனத்துத் ததர்வுத் கூடங்கரில் அணனத்து செல்களும் கண்காைிப்பு தகா
மூயம்

நுணுக்காகக்

கண்காைிக்கப்படும்.

ஆணகால்

லிண்ைப்பதார்கள்

எந்தலித தலமான செல்கரிலும் ஈடுபட தலண்டாம் என எச்ெரிக்கப்படுலதுடன்
அவ்லாறு

செய்தால்

தங்களுணட

உண்டு

என்பதுடன்

அடுத்து

லமம்

ததர்வுக்

குழும்

ேடத்தும்

லிண்ைப்பம்
திழ்ோடு

தகுதித்

ேிாகரிக்கப்படவும்

லன

ததர்லில்

ெீமணடப்

கயந்து

லாய்ப்பு

பைிாரர்கள்

சகாள்ரத்

தணட

லிதிக்கப்படும்.

About Actual Question Paper:
அெல் தகள்லித்தாள் குமித்து

1) The Question Paper consists of multiple choice objective type questions with four
options out of which only one is correct.
தகள்லித்தாள்

சகாள்குமி

லணகில்

ோன்கு

லிணடகரில்

மூன்று

தலமாகவும் ஒன்று ட்டும் ெரிாகவும் இமக்கும்.

2) The computer based examination will be Bi-lingual i.e. English & Tamil.
இணைலறித் ததர்வு ஆங்கியத்திலும் திறிலும் இமக்கும்.

லிணட

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.
கடிகாம்

கைினித்திணின்

சகாடுக்கப்பட்டிமக்கும்.

அதணன

லயது

பக்க

அடிக்கடி

தல்

கண்காைித்து

மூணயில்

ீ தம்

இமக்கும்

தேத்ணத சதரிந்துசகாண்டு ததர்லிணன முடிக்கவும்.

4) Each question carries equal marks.
அணனத்து தகள்லிகளுக்கும் ொன திப்சபண் அரிக்கப்படும்.

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.
ெரிாக பதிவு செய்ப்பட்ட தகள்லிகளுக்கு ொன திப்சபண் லறங்கப்படும்.
தலமான

பதில்களுக்கு

திப்சபண்

குணமக்கப்படாட்டாது.

அதததபாய

லிணடரிக்கப்படாத தகள்லிகளுக்கும் திப்சபண் குணமக்கப்படாட்டாது.

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

or to go back

button provided at the bottom of the screen.

ஒம தேத்தில் ஒம தகள்லி ட்டும் கைினித்திணில் லறங்கப்படும். அடுத்த
தகள்லிக்கு

லிணடரிக்க

லிமம்பினால்

சகாடுக்கப்பட்டுள்ர
தகள்லிக்கு

லிணடரிக்க

கைினித்

திணின்

கீ தற

என்பணதமம்

முன்னர்

உள்ர

லிமம்பினால்

என்பணதமம்

சொடுக்கவும்.

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.
லினாக்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்டுள்ர

காய லணணமக்குள் எந்த முணமிலும்

லிணடரிக்கயாம். லிண்ைப்பதார் சகாடுக்கப்பட்டுள்ர ோன்கு லிமப்பங்கரில்
ெரிான

ததர்ணல

லிண்ைப்பதார்

சொடுக்கவும்.

பதியரிக்க

ஒம

ெந்தர்ப்பத்தில்

லிமம்பலில்ணய

செய்ாததாக லிட்டுலிட முடிமம்.

எனில்,

ஒம

அவ்லினா

தகள்லிக்கு
பதில்

பதிவு

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

button provided against the question.

லிண்ைப்பதார் ஒமதலணர லினாக்குரி பதிணய ாற்மி அரிக்க லிமம்பினால்
சபாத்தாணன சொடுக்கி ாற்மி அரிக்கயாம். அதத தபாய லிணடரித்த
தகள்லிக்கு

லிணடரிக்க

தலண்டாம்

என

ேிணனத்தாலும்

Erase

சபாத்தாணன

சொடுக்கி பதிணய அறிக்கயாம்.

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.
லிண்ைப்பதார்கள்
லினாக்களுக்கு

முன்னர்

லிணடரிக்க
என்பணத

“attempted”

அல்யது

“not

உள்ர

லினா

அல்யது

பின்னர்

லிமம்பினால்

அல்யது

சொடுக்கயாம்.

attempted”

உள்ர

தலும்

ேிணயில்

லயது

உள்ர

பக்கத்திலுள்ர

எண்ைிக்ணககணர

சொடுக்குலதன் மூயமும் அந்தந்த தகள்லிகளுக்கு லிண்ைப்பிக்கயாம். அணனத்து
தகள்லிகரின் ேிணயகணரமம் கைினித்திணில் அமியாம்.

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
லிண்ைப்பதார்கள்

button.
அல்யது

என்பணத சொடுக்கி தலறு லினாலிற்கு செல்லும்சபாழுது அரிக்கப்பட்ட பதில்கள்
லயப்பக்கத்திலுள்ர

லினாத்தட்டுகரில்

(Question

Palette)

தெிக்கப்பட்டு

பச்ணெ

ேிமத்தில் குமிக்கப்படும்.

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

குமிப்பு: லிண்ைப்பதார்கள் ஒமமுணம ட்டும்
சொடுக்கவும்.

பயமுணம

அல்யது
சொடுக்கினால்

இணைதரம்

செயற்றுதபாலதற்கு அல்யது ததர்வு ீ ண்டும் முதயில் இமந்து சதாடங்கதலா
தேரிடயாம்.

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.

button provided against the

லிண்ைப்பதார் ஒமதலணர லினாக்குரி பதிணய ாற்மி அரிக்க லிமம்பினால்
சபாத்தாணன சொடுக்கி ாற்மி அரிக்கயாம். அதத தபாய லிணடரித்த
தகள்லிக்கு லிணடரிக்க தலண்டாம் என ேிணனத்தாலும்

சபாத்தாணன

சொடுக்கி பதிணய அறிக்கயாம்.

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.
லிண்ைப்பதார்கள் லினாலிணன ீ ண்டும் திமப்பிப் பார்க்க அணடாரம் செய்
லிமம்பினால் கைினித் திணின் கீ ழ் சகாடுக்கப்பட்டுள்ர
சொடுக்கயாம்.

அவ்லாறு

அணடாரிட்டதணன

ேீ க்க

என்பணத
என்பதணன

சொடுக்கவும்.

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.

லிண்ைப்பதார்கள்

லினாத்தட்டில்

உள்ர

எண்கள்

கீ ழ்

உள்ர

ேிணயகணர

குமிக்கும்.
ேீ ங்கள் லிணடரித்துள்ர ீர்கள்.
ேீ ங்கள் லினாலிற்கு லிணடரிக்கால் திமப்பிப் பார்க்க அணடாரப்படுத்தி உள்ர ீர்கள்.
ேீ ங்கள் லிணடரித்துள்ர ீர்கள். ஆனால் திமப்பிப்பார்க்க அணடாரப்படுத்தி உள்ர ீர்கள்.
ேீ ங்கள் லினாலிற்கு இன்னும் பதியரிக்கலில்ணய.

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.
குமிப்பு:

சபாத்தாணன பன்படுத்தி லிணடகணர ாற்மிணக்காலிடில்

லிணடரித்த

தகள்லி

ற்றும்

லிணடரிக்க

அணடாரபடுத்தப்பட்ட

தகள்லி

ஆகிணல லிணடரித்த தகள்லிகராகதல கமதப்படும்.

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.
தொதணனத்ததர்வு காயம் முடிந்த தமலாில் லிண்ைப்பதார்கள்
என்பதணன சொடுக்காலிட்டாலும் தானாகதல
கைினிால் சொடுக்கப்படும்.

15) The candidate will not be able to submit the test before completion of the
stipulated 2 hours i.e. (120 minutes). The system will automatically submit the test on
the completion of stipulated time i.e. 2 hours (120 minutes).
லிண்ைப்பதார்கள்

ததர்லிற்கு

ஒதுக்கப்பட்ட

2

ைி

(120

ேிிடங்கள்)

தேத்திற்குள் ததர்லிணன முடிக்க இயாது. 2 ைி (120 ேிிடங்கள்) தேத்திற்கு
பிமகு தானாகதல கைினிால் ததர்வு முடிக்கப்படும்.

"ALL THE BEST"
“லாழ்த்துக்கள்”

I have read the Instructions ோன் அமிவுணகணர படித்துலிட்தடன்

