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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)

***
விண்ணப்பதார்களின் கனிவான கவனத்திற்கு

For the Kind Attention of Applicants
யிண்ணப்தாபர், கீ ழ்க்காணும் ஆயணங்கள குிப்ிட்டுள் அவுகின்டி ஸ்ககன் (Scan) செய்து
இளணனயமி யிண்ணப்த்தில் திகயற்ம்(Upload) செய்ன தனார் ிளனில் ளயத்துக்சகாள்வும்.

The Applicant should scan the following documents and keep ready for uploading of Online Application.
S.No

ஆவணம் / Document

அளவு / Size

அவசிானவவ / Mandatory
1
புளகப்டம் / Photograph [ மூன்று நாதத்திற்குள்
எடுக்கப்ட்ட புளகப்டத்ளத திகயற்வும்]
[Recent Photograph taken within last three months]
2.
ளகசனழுத்து / Signature (ளகசனழுத்து சரின எழுத்தில்

[4.5cm × 3.5cm, JPG/JPEG format of
size 20 – 50 KB]
JPG/JPEG format of size 10 – 20 KB

இருக்கக்கூடாது.)

3.

(Signature should not be in CAPITAL LETTERS)
ொதிச்ொன்ிதழ் / Community Certificate

50 – 500 KB - PDF file

4.

ளகனால்எழுதப்ட்டஉறுதிசநாமி/

50 – 200 KB - PDF file

Hand written declaration
இந்த

உறுதிசநாமி / Declaration

யிண்ணப்த்தில்

அளத்தும்

என்

அிவுக்கு

இவ்யிண்ணப்த்ளத

நளக்கப்டயில்ள.
ிககா

குிப்ிட்டுள்

அல்து

உண்ளந.

சாறுத்தயளப

கதர்வுக்கு

இவ்யியபங்கள்

பும்ாது

எட்டினயளப

யியபங்கள்

தயறு

எதுவும்

முன்கா

அல்து

அல்து

உண்ளநக்கு

தகுதினின்ளந

எ

அிமம்ட்ெத்தில் எது யிண்ணப்ம் தநிழ்ாடு ய
ெீருளடப்ணினார்கள்

கதர்வுக்குழுநத்தால்

ிபாகரிக்கப்டும் என்தற்கு உடன்டுகிகன்.

I hereby declare that all the particulars furnished in this
application are true, correct and complete to the best of
my knowledge and belief. In the event of any
information being found false or incorrect or ineligibility
being detected before or after the examination, my
candidature is liable for rejection by the Tamil Nadu
Forest Uniformed Services Recruitment Committee
(TNFUSRC).
ளகசனாப்ம் /

Signature

ததவவப்படின்/ If applicable
5.
யிளனாட்டுச்ொன்ிதழ் / Sports certificate
அியிக்ளக

சயினிடப்ட்ட

முன்ர்

உள்

யிண்ணப்தாபபால்

ாா

ஐந்து

சப்ட்ட

ொன்ிதழ்கில் நிகச்ெிந்த ஒன்று.

50 – 500 KB - PDF file
07.03.2019க்கு

யருடங்களுக்குள்
யிளனாட்டுச்

Only one certificate (The best Sport’s performance) within five
years preceding the date of Notification i.e. 07.03.2019

Date: 10/07/2019.

Member Secretary,
TNFUSRC.

