தநிழ்ாடு ய சீருடைப் ணினார்கள் ததர்வுக் குழுநம்

TAMIL NADU FOREST UNIFORMED SERVICES RECRUITMENT COMMITTEE
8யது கீ ழ்தம், â‡.01 ஜீிஸ் சாட, கல் நாிடக,
டசதாப்தட்டை , சசன்ட -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

யக்காயர் ணினிைங்கள் தபடி ினநம் மூம் ிபப்புதல்

Direct Recruitment for the Post of Forest Watcher
(யிம்ப எண். 1/2019, ாள் : 07-03-2019 / அியிக்கை எண்-1).

(Advertisement No.1 / 2019, dated 07.03.2019 / Notification No. 1)
யிண்ணப்ிப்து எப்டி
HOW TO APPLY
யிண்ணப்தாபர்கள்
நட்டுதந

20/07/2019

யிண்ணப்ிக்க

முதல்

10/08/2019

தயண்டும்.

இதப

யடப

இடணனதம்

முடகில்

யமினாக

யிண்ணப்ித்தால்

ஏற்றுக்சகாள்ப்ை நாட்ைாது.
Candidates can apply online from 20.07.2019 to 10.08.2019 only and no other mode of application will be
accepted.
இடணனதம் யானிாக யிண்ணிப்தற்கு முன் ததடயனாடயகள்:
Pre-Requisites for Applying Online
இடணனதம்

யானிாக

யிண்ணப்ம்

சசய்மம்தாது

கீ ழ்கண்ையற்ட

தனார்

ிடனில் டயத்திருத்தல் தயண்டும்.
Before applying online, candidates should—

(i) கீ ழ்கண்ையற்ட ஸ்தகன் சசய்து டயத்திருக்க தயண்டும்.
Scan their:

-

பன்று நாத ைாத்திற்குள் எடுக்ைப்ட்ட புகைப்டம் (4.5 சசநீ x 3.5 சச.நீ , JPG/JPEG
யடியத்தில் 20-50 KB அவு)

-

photograph [4.5cm × 3.5cm, JPG/JPEG format of size 20 – 50 KB - Recent Photograph taken
within last three months]
-

கையனாப்ம் (JPG/JPEG யடியத்தில் 10-20KB அவு)

signature [JPG/JPEG format of size 10 – 20 KB]
-

கைனிால்

எழுதப்ட்ட

உறுதியநாமி

(ைீ ழ்க்ைண்ட

டியத்தில்

இருத்தல்

வயண்டும்)(அவு 50-200KB - PDF வைாப்பு)

a hand written declaration (text given below). (Size should be between 50 – 200 KB - PDF file)
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உறுதியநாமி/ Declaration
இந்த

யிண்ணப்த்தில்

குிப்ிட்டுள்

யியபங்ைள்

அகத்தும்

என்

அிவுக்கு

எட்டினயகப

உண்கந.இவ்யிண்ணப்த்கத யாறுத்தயகப எதுவும் நகக்ைப்டயில்க.வதர்வுக்கு பன்வா
அல்து

ிவைா

தகுதினின்கந

இவ்யியபங்ைள்
எ

தயறு

அல்து

அிபம்ட்சத்தில்

உண்கநக்கு

எது

பும்ாது

யிண்ணப்ம்

அல்து

தநிழ்ாடு

ய

சீருகடப்ணினார்ைள் வதர்வுக் குழுநத்தால் ிபாைரிக்ைப்டும் என்தற்கு உடன்டுைிவன்.

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).
கையனாப்ம் / Signature

(ii) கையனாப்ம் யரின எழுத்துக்ைில் இருந்தால் ஏற்றுக்யைாள்ப்ட நாட்டாது.
Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.

(iii) சாதிச் சான்ிதழ் (அவு 50-500KB - PDF வைாப்ாை)

Community certificate (Size should be between 50 – 500 KB - PDF file).

(iv)வதகயப்டின் ஸ்வைன் யசய்னப்ட்ட யிகனாட்டுச்சான்று (அவு-50-500KB-PDF
வைாப்ாை)
Keep Sports quota certificate scanned if applicable. (Size should be between 50 – 500 KB - PDF
file)
தநற்கண்ை

ஸ்தகன்

சசய்னப்ட்ை

ஆயணங்கள்

யடபனறுக்கப்ட்ை

அயில்

உள்தா எ உறுதி சசய்து சகாள் தயண்டும்.
Ensure that all the above scanned documents adhere to the required specifications.

(v)வதர்வுக்ைட்டணம் / உரின வசகயக்ைட்டணம் ஆைினயற்க இகணனதம் யமினாை
யசலுத்துயதற்கு

வதகயனா

யிபங்ைள்

/

ிகனில் கயத்திருத்தல் வயண்டும்.

ஆயணங்ைள்

ஆைினயற்க

தனார்

Keep the necessary details/documents ready to make Online Payment of the requisite application
fee/ applicable service charges.

(vi)யிண்ணப்தாபர்ைள்
பையரினிக

வதர்வு

தங்ைளுக்வை

உரின

கடபகைள்

டப்ிலுள்

படிபம்

யகப

தகுதினா

நின்ஞ்சல்

உவனாைத்தில்

கயத்திருக்ை

வயண்டும். தநிழ்ாடு ய சீ ருகடப் ணினார்ைள் வதர்வுக்குழுநம் வதர்வு குித்தா
அகமப்ாகண வான் ைடிதங்ைள் யிண்ணப்தாபரின் திவு யசய்னப்ட்ட நின்ஞ்சல்
பையரிக்கு அனுப்ப்டும். யிண்ணப்தாபர் எந்த சூழ்ிகனிலும் தது நின்ஞ்சல்
பையரினிக நற்யர்ைளுக்கு ைிபவயா / யதரியிப்வதா கூடாது.
தக்வை

உரின

தகுதினா

நின்ஞ்சல்

பையரி
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யிண்ணப்தாபர்

யைாண்டிருக்ைாயிடில்,

வதர்யிற்கு

இகணனதம்

யானிாை

யிண்ணப்ிக்கும்

பன்வ

தக்குரித்தா

நின்ஞ்சல்

பையரினிக புதிதாை உருயாக்ைிக்யைாண்டு, அதக டப்ில் கயத்திருக்ைவயண்டும்.
யிண்ணப்தாபர்ைள்

ஒவ்யயாருயரும்

தக்வை

உரின

அகவசி

எண்

நற்றும்

நின்ஞ்சல் பையரி ஆைினயற்க ைட்டானம் கயத்திருக்ை வயண்டும்.

Please have a valid personal email ID, which should be kept active till the completion of
Recruitment Process. TNFUSRC may send call letters for the Examination etc. through the
registered e-mail ID. Under no circumstances, a candidate should share with/mention e-mail ID to /
of any other person. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, the candidate
should create a new e-mail ID before applying on-line and must maintain that email account.
Mobile Number and email id have to be unique.
Application Fees/ applicable service charges Payable from 20/07/2019 10am to 12/08/2019 5pm
(Online payment), both dates inclusive, shall be as follows
ததர்வுக்கட்ைணம் உரின தசடய கட்ைணம் உட்ை

20/07/2019 காட 10 நணி முதல்

12/08/2019 நாட 5 நணி யடப (இரு தததிகளும் உட்ை) இடணனதம் யானிாக
கீ ழ்கண்ையாறு சசலுத்த தயண்டும்.
-

ிற்டுத்தப்ட்ட
ிற்டுத்தப்ட்ட
அருந்ததினர்/

யகுப்பு
யகுப்பு

/
/

ிற்டுத்தப்ட்ட
சீ ர்மங்குடினிர்

மங்குடினிர்

/

ஆதபயற்

யகுப்பு
/

ஆதி

யிதகய

(பஸ்ிம்)

திபாயிடர்/
/

/

ஆதி

பன்ாள்

நிைவும்
திபாயிடர்

இபாணுத்திர்

ஆைிவனாருக்கு ைட்டணம் ஏதும் இல்க.

No fee for BC /BCM / MBC/ SC / SCA / ST /Destitute widow candidates / ex - servicemen
-

வநற்குிப்ிட்ட

யகுப்புைகச்

சாபாத

இதப

ிரியிருக்கு

ைட்டணநாை யசலுத்த வயண்டும்.

ரூ.150/-

வதர்வுக்

Rs. 150 /- for all others
இகணனதம்

யானிாை

வதர்வுக்

ைட்டணம்

யசலுத்துயதற்குரின

வசகயக்

ைட்டணங்ைக யிண்ணப்தாபவப யசலுத்த வயண்டும்.

Applicable service charges for Online Payment of application fees will have to be borne by the
candidate.
இடணனதம் யானிாக யிண்ணப்ிக்கும் டைமுட
Procedure for applying online
(1)

யிண்ணப்தாபர்கள்

யத்துடனின்

யடதநா

www.forests.tn.gov.in

யானிாக நட்டுதந யிண்ணப்ிக்க தயண்டும்.
Candidates should apply only through Online Mode in the Tamil Nadu Forest Department’s Website
www.forests.tn.gov.in
(2)யிண்ணப்தாபர்ைள்

"புதினதாை

திவு

யசய்ன

இங்வை

யசாடுக்ைவும்"

என்

யாத்தாக அழுத்தி இகணனதம் யானிா டியத்தில் வைாபப்ட்டுள் அடிப்கட
யிபங்ைக பூர்த்தி யசய்ன வயண்டும்.

அதன்ின் ைணிணினால் தற்ைாிை திவு எண்

நற்றும் ைடவுச் யசால் ஆைின யிபங்ைக உருயாக்ைப்ட்டு "ீங்ைள் யயற்ிைபநாை
திவு யசய்துள் ீர், உங்ைது நின்ஞ்சல் நற்றும் குறுந்தையிக ார்க்ைவும்" எ
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திகபனில் யாசைம் யதன்டும்.
திவு

எண்

யிண்ணப்தாபர்ைளுக்கு அனுப்ப்ட்டுள் தற்ைாிை

நற்றும்

கயத்துக்யைாள்வயண்டும்.
யிண்ணப்தாபர்ைளுக்குரின
கயக்ைப்டும்.

இந்த

ைடவுச்யசால்ிக

ைண்டிப்ாை

குித்து

தற்ைாிை திவு எண் நற்றும் ைடவுச்யசால் ஆைினகய
நின்ஞ்சல்

தற்ைாிை

நற்றும்

திவு

எண்

குறுந்தையல்

நற்றும்

பம்

அனுப்ி

ைடவுச்யசால்கக்யைாண்டு

வசநிக்ைப்ட்டுள் யிபங்ைக நீ த் திந்து ார்க்ைவும் வதகயப்டின் யிபங்ைக
திருத்தம் யசய்தும் யைாள்ாம்.

Candidates will have to click on “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” to register their
application by entering their basic information in the online application form. After that a provisional
registration number and password will be generated by the system and a message that “you are
successfully registered and please check your e-mail and SMS” will be displayed on the screen.
Candidate should note down the Provisional registration number and password. An Email & SMS
indicating the Provisional Registration number and Password will also be sent. They can reopen
the saved data using Provisional registration number and password and edit the particulars, if
needed.
(3) யிண்ணப்தாபர்ைள் ைீ ழ்க்ைண்டயற்க திவயற்ம் யசய்ன வயண்டும்.
-

புகைப்டம்

-

கையனாப்ம்

-

கைனிால் எழுதப்ட்ட உ.றுதியநாமி

-

சாதிச்சான்று

-

யிகனாட்டு சான்று (வதகயப்டின்)

யமிைாட்டுதல்ைில்

குிப்ிடப்ட்டுள்

அவுைின்டி

ஸ்வைன்

யசய்த

ஆயணங்ைக திவயற்ம் யசய்னவயண்டும்.

Candidates are required to upload their
- Photograph
- Signature
- A hand written declaration
- Sports quota certificate (If required)
as per the specifications given in the Guidelines for Scanning and Upload of documents.
(4) யிண்ணப்தாபர்ைள் இகணனதம் யானிாை திவு யசய்த யிபங்ைக நாற்ம்
யசய்யதற்கு
இகணனதம்

சாத்தினவநா
யானிாை

/

அனுநதிக்ைவயா
யிபங்ைகப்

யிண்ணப்தாபர்ைள் யிபங்ைக சநர்ப்ிக்கும்பன்
குிப்ிட்டுள்

யசதினிக

உவனாைித்து

இனாது
திபநாறு

என்தால்

ையநாை

யதரியிக்ைப்டுைிது.

"தசநிக்க நற்றும் அடுத்து" என்று

திவுயசய்த

யிபங்ைக

சரிார்த்துக்

யைாள்வும், வதகயப்டின் திருத்தம் யசய்து யைாள்வும் யதரியிக்ைப்டுைிது. "இறுதி
சநர்ப்ி" யாத்தாக அழுத்தி யிபங்ைள் வசநித்த ின் திவு யசய்த யிபங்ைக
நாறுதல் யசய்துயைாள் அனுநதிக்ைப்ட நாட்டாது

Candidates are advised to carefully fill in the online application themselves as no change in any of
the data filled in the online application will be possible/ entertained. Prior to submission of the
online application candidates are advised to use the “SAVE AND NEXT” facility to verify the details
in the online application form and modify the same if required. No change is permitted after clicking
on "FINAL SUBMIT" Button.
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ிர்ணனிக்ைப்ட்ட ைட்டணம் / உரின வசகயக்ைட்டணம் ஆைினயற்க இகணனதம்
நற்றும் இகணனயமி அல்ாத பகனில் யசலுத்தாம்.

Candidates have the option of making the payment of requisite fees/ applicable service charges
through the ONLINE as well as OFFLINE mode:
இகணனயமி

அல்ாத

வைட்புக்ைாவசாக

/

பகனில்

அஞ்சை

ைட்டணம்

யசலுத்துச்சீ ட்டு

யசலுத்தும்

வான்கய

பகனா

பம்

யசலுத்த

அனுநதிக்ைப்டநாட்டாது.

Offline mode of payment in any form such as Demand Draft / Postal order etc., will not be
accepted.
(வதர்வுக்ைட்டணம்

யசலுத்துயதிிருந்து

யிக்ைிப்து

யதாடர்ா

யிபங்ைள்

www.forests.tn.gov.in என் யகதம் பம் யயினிடப்ட்டுள் தையல் சிற்வட்டில்
யதரியிக்ைப்ட்டுள்து).

(Details regarding Exemption for Examination Fee are given in “Information Brochure” published in the
Website: www.forests.tn.gov.in).
ததர்வுக்கட்ைணம் / உரின தசடயக்கட்ைணங்கள் இடணனதம் யமினாக சசலுத்துதல்

Payment of fees/ applicable service charges via the ONLINE MODE

(i) யிண்ணப்தாபர்ைள் தங்ைது யிண்ணப்த்தில் வைாபப்ட்டுள் யியபங்ைக உரின
இடத்தில் நிகுந்த ையத்துடன் உள் ீடு யசய்த ின் "இறுதி சநர்ப்ி" யாத்தாக
அழுத்தி

யிண்ணப்த்திக

சநப்ிக்குநாறு

வைட்டுக்யைாள்ப்டுைிார்ைள்.

சநர்ப்ி" யாத்தாக அழுத்தி யியபங்ைக சநர்ப்ிக்கும்

"இறுதி

பன்ர் தாங்ைள் அித்த

யியபங்ைள் அகத்தும் சரினாை உள்யா எ சரிார்த்துக் யைாள்ளுநாறு வைட்டுக்
யைாள்ப்டுைிார்ைள். யிண்ணப்தாபர்ைின் யனர், அயர்ைது தாய் / தந்கத யனர்
etc., ஆைினயற்க சான்ிதழ்ைில் / நதிப்யண் ட்டினில் உள்டி நிைச்சரினாை
திவு யசய்பநாறு வைட்டுக்யைாள்ப்டுைிார்ைள். வநற்டி யியபங்ைில் நாற்ங்ைள் /
திருத்தங்ைள்

ஏதுநிருப்ின்

அயர்ைது

யிண்ணப்ம்

ிபாைரிக்ைப்டும்.

யிண்ணப்தாபர்ைள் ஒவப பகனில் யிண்ணப்த்திக பூர்த்தி யசய்ன இனயில்க
என்ால், தாங்ைள் ஏற்ைவய திவயற்ம் யசய்துள் தையல்ைக வசநிக்ை இனலும்.
ஏற்ைவய திவு யசய்னப்ட்ட தையல்ைள் வசநிக்ைப்ட்டு அதன்ின் அயர்ைளுக்ைா
ைணிினால்

உருயாக்ைப்ட்டுள்

தற்ைாிை

திவு

எண்

நற்றும்

ைடவுச்

யசால்

ஆைினகய ஒித்திகபனில் யதன்டும்.

Candidates should carefully fill in the details in the On-Line Application at the appropriate places
very carefully and click on the ―FINAL SUBMIT‖ button at the end of the On-Line Application
format. Before pressing the ―FINAL SUBMIT‖ button, candidates are advised to verify every field
filled in the application. The name of the candidate or candidate’s Father/Mother etc. should be
spelt correctly in the application as it appears in the certificates/mark sheets. Any change/alteration
found may disqualify the candidature. In case the candidate is unable to fill in the application form
in one go, candidate can save the data already entered. When the data is saved, a provisional
registration number and password will be generated by the system and displayed on the screen.
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யிண்ணப்தாபர்ைள்

தங்ைது

தற்ைாிை

திவு

எண்

நற்றும்

ைடவுச்

யசால்

ஆைினயற்கக் குித்துக்யைாள் வயண்டும். வநலும் யிண்ணப்தாபருக்கு நின்ஞ்சல்
நற்றும் கைப்வசி எண்ணுக்கு குறுஞ்யசய்தி யமினாை தற்ைாிை திவு எண் நற்றும்
ைடவுச்யசால்
எண்

அனுப்ப்டும்.

நற்றும்

பழுகநனாை

வதகய

ைடவுச்யசால்க

ஏற்டின்

யிண்ணப்தாபர்ைள்

னன்டுத்தி

யிண்ணப்த்கத

பூர்த்தி

தற்ைாிை

யிபங்ைக

யசய்த

ின்பு

நாற்

திவு

இனலும்.

யிண்ணப்தாபர்ைள்

யிண்ணப்த்கத சநர்ப்ிக்ை வயண்டும்.

Candidate should note down the Provisional registration number and password. An Email & SMS
indicating the Provisional Registration number and Password will also be sent. They can reopen
the saved data using Provisional registration number and password and edit the particulars, if
needed. Once the application is filled in completely, candidate should submit the data.

(ii)

யிண்ணப் டியம் ைட்டண நுகமவு யானிலுடன் ஒருங்ைிகணக்ைப்ட்டுள்தால்

ைீ ழ்க்ைண்ட

பகைில்

ைட்டணம்

யசலுத்தும்

கடபகனிகப்

ின்ற்

வயண்டும்.

The application form is integrated with the payment gateway and the payment process can be
completed by following the instructions.

(iii)

திகபனில் வைட்ைப்டும் தையல்ைின் அடிப்கடனில் யிபங்ைக திந்து ற்று

அட்கடைள் (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), ைடன் அட்கடைள், இகணனயங்ைி வசகய,
யிகபவு

ண

வசகய,

ண

அட்கடைள்

/

அகவசி

ணப்

ரியர்த்தக

வான்கயைள் பம் வதர்வுக் ைட்டணத்கதச் யசலுத்தாம்.

The payment can be made by using Debit Cards (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), Credit Cards,
Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets by providing information as asked on the
screen.

(iv)

இறுதி

திகபனில்

சநர்ப்ித்தலுக்கு
யதன்டும்.

ின்பு

அந்த

யிண்ணப்

க்ைத்தில்

டியத்திற்ைா

யதரியிக்ைப்ட்டுள்

கூடுதல்

க்ைம்

அிவுகபைின்டி

ையநாை வதகயனா யிபங்ைகப் திவு யசய்ன வயண்டும்.

After Final Submit, an additional page of the application form is displayed wherein candidates may
follow the instructions and fill in the requisite details.

(v)

இகணனயமி

யசய்னப்டயில்க
ைடவுச்

யசால்

ைட்டணம்
எில்

யசலுத்தும்

நீ ண்டும்

ஆைினயற்க

பக

உள் ீடுக்ைா

னன்டுத்தி

யயற்ிைபநாை

தற்ைாிை

யிண்ணப்க்

திவு

ிகவு

எண்

ைட்டணம்

நற்றும்
/

உரின

வசகயக்ைட்டணம் ஆைினயற்க யசலுத்தாம்.

If the online transaction has not been successfully completed then candidates are advised to login
again with their provisional registration number and password and pay the Examination Fees/
applicable service charges online.

6

(vi)

யயற்ிைபநா

ண

ரிநாற்த்துக்கு

ின்

நின்ணு-பசீ து

ைணிினால்

உருயாக்ைித் தபப்டும்.

On successful completion of the transaction, an e-receipt will be generated.

(vii)யிண்ணப்தாபர்ைள்

வதகயனா

நின்ணு-பசீ து

நற்றும்

யிண்ணப்டியம்

ஆைினயற்க ைல் எடுத்து கயத்துக்யைாள்ாம். நின்ணு-பசீ து உருயாையில்க
எில் இகணனயமி ணப் ரிநாற்ம் யயற்ிைபநாை கடயயில்க என்கதக்
ையத்தில் யைாள்வயண்டும்.

Candidates are required to take a printout of the e-receipt and online application form. Please note
that if the same cannot be generated then online transaction may not have been successful.
குிப்பு: வதர்வுக் ைட்டணம் யசலுத்தின யியபங்ைகப் திவு யசய்த ின்ர் அதற்ைா
தையல்

திகபனில்

யரும்

யகப

ைாத்திருக்ைவும்.

Refresh ஆைினயற்க யசாடுக்ை கூடாது.

அதுயகப

இல்கயனில்

Back அல்து

ண

ரிநாற்ம்

இபண்டாம் பகனாை ணம் யசலுத்தும் சூழ்ிக ஏற்டும்.

After submitting your payment information in the online application form, lease wait for the
intimation from the server, DO NOT press Back or Refresh button in order to avoid double
charge.

 ைடன் அட்கடனிக
ரூாய்
அட்கட

நதிப்ில்

உவனாைிப்வாருக்கு: அகத்துக்ைட்டணங்ைளும்

யரிகசப்டுத்தப்ட்டுள்து.ஒருவயக

னன்டுத்தப்ட்டிருப்ின் ,

தங்ைது

யங்ைி

யயிாட்டு

தற்வாது

இந்தின
ைடன்
ிவும்

(ணநதிப்பு) இந்தின ரூானின் நதிப்ில் ரிநாற்ம் யசய்துயைாள்ளும்.

 For Credit Card users: All charges are listed in Indian Rupee. If you use a non-Indian credit
card, your bank will convert to your local currency based on prevailing exchange rates.
 ணப்ரியர்த்தக படிந்தின் உங்ைது யிபங்ைக ாதுைாக்கும் யாருட்டு
யகத யதாடர்ிக பகனாை படிவு யசய்னப்ட்டுள்கத உறுதி யசய்து
யைாள்வும்.

To ensure the security of your data, please close the browser window once your
transaction is completed.
 இகணனதம் யமினாை யிண்ணப்ித்தல் கடபக, வதர்வுக்ைட்டணம்/ உரின
வசகயக்ைட்டணம்

யசலுத்துதல்

உட்ட

படிவுற்ின்

ைணிணினால்

உருயாக்ைப்ட்ட இகணனதம் யானிா யிண்ணப்ப்டியத்திக ையடுத்து,
அதில்

பூர்த்தி

யசய்துயைாண்டு

யசய்னப்ட்ட
திவு

எண்

யிபங்ைள்
நற்றும்
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சரினாை

ைடவுச்யசால்

உள்தா

எ

யிபங்ைக

உறுதி

எதிர்ைா

வதகயனின்யாருட்டு ையநாை கயத்துக்யைாள்வும். ையடுத்த யிண்ணப்
டியத்திக தநிழ்ாடு ய சீ ருகடப்ணினார்ைள் வதர்வு குழுநத்திற்வைா /
யங்ைிக்வைா அனுப்த்வதகயனில்க.

After completing the procedure of applying on-line including payment of fees / applicable
service charges, the candidate should take a printout of the system generated on-line
application form, ensure the particulars filled in are accurate and retain it along with
Registration Number and Password for future reference. They should not send this printout
to the TNFUSRC/ Banks
 இகணனதம்

யமினாை

பூர்த்தி

யசய்னப்ட்ட

யிண்ணப்

டியத்தில்

அிக்ைப்ட்ட யிபங்ைா யிண்ணப்தாபரின் யனர், யகுப்பு , ிந்த வததி,

etc., வான்

பையரி, அகவசி எண், நின்ஞ்சல் பையரி, வதர்வு கநனம்,
யிபங்ைவ

இறுதினாது.

யாய்ிக்ைப்டநாட்டாது

இவ்யிபங்ைக

என்தால்

நாற்வயா

இகணனதம்

/

யமினாை

திருத்தவயா

பூர்த்தியசய்பம்

யிண்ணப்த்திக நிைவும் ையபடன் பூர்த்தி யசய்பநாறும் நாற்ம் யசய்யது
குித்து

எவ்யித

யதாடர்பும்

கயத்துக்யைாள்ப்டநாட்டாது

எவும்

யதரியிக்ைப்டுைிது.

Please note that all the particulars mentioned in the online application including Name of
the Candidate, Category, Date of Birth, Address, Mobile Number, Email ID, Centre of
Examination etc. will be considered as final and no change/modifications will be allowed
after submission of the online application form. Candidates are hence advised to fill in the
online application form with the utmost care as no correspondence regarding change of
details will be entertained.
 இகணனதம்
அித்தாவா

/

யிபங்ைக
தநிழ்ாடு

யானிா

யிண்ணப்

பழுகநனற்

அிக்ைத்
ய

டியத்தில்

யிபங்ைக

தயிாவா

அித்தாவா

அதால்

சீ ருடப்ணினார்ைள்

தயா

ஏற்டும்

வதர்வுக்குழுநம்

/

தையல்ைள்
வதகயனா

யிகவுைளுக்கு

எந்த

யிதத்திலும்

யாறுப்வற்ைாது.

TNFUSRC will not be responsible for any consequences a rising out of furnishing of
incorrect and incomplete details in the application or omission to provide the required
details in the application form.
 இகணனதம்

யானிா

யிண்ணப்ப்

அயிா புகைப்டம் / கையனாப்ம்
யயற்ிைபநாை வதர்வுக்ைட்டணம்

டியம்

அனுப்பும்

வாது

உரின

திவயற்ம் யசய்னாநிருந்தாவா

/

அனுப்ப்டாநல் இருந்தாவா அவ்யாா

யிண்ணப்ங்ைள் தகுதினாதாை ஏற்றுக்யைாள்ப்ட நாட்டாது.

An online application which is incomplete in any respect such as without proper passport
size photograph and signature uploaded in the online application form/ unsuccessful fee
payment will not be considered as valid.
 இகணனதம்

யானிா

தநிழ்ாடு

ய

சீ ருகடப்

அதிைநா

ர்ைள்

ஒவப

யிண்ணப்ம்
ணினார்ைள்
சநனத்தில்
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அனுப்வயண்டின
வதர்வுக்குழுந

ாடுயதால்

ைகடசி

ாட்ைில்

யகத்தத்தில்

வதர்வுக்ைட்டணம்

/

உரின

வசகயக்ைட்டணம்

யசலுத்துதல்

வான்

ிைழ்யின்வாது

ஏற்டும்

இகணப்புத்துண்டித்தல் / யிபங்ைள் அிக்ை இனாத ிக / வதால்யினகடதல்
வான்

அசாதாபணநா

ிக

ஏற்ட

யாய்ப்புள்தால்

இகணனதம்

யானிா யிண்ணப்ம் அனுப் வயண்டின இறுதிாள் யகப ைாத்திருக்ைாநல்
பன்தாைவய

இகணனதம் யானிாை யிண்ணப்ிக்ை யதரியிக்ைப்டுைிது.

Candidates are advised in their own interest to apply on-line much before the closing date
and not to wait till the last date for depositing the fee / applicable service charges to avoid
the possibility of disconnection/ inability/failure to log on to the TNFUSRC website on
account of heavy load on internet/website jam.
 வநற்குிப்ிட்ட ைாபணங்ைால் குிப்ிட்ட வததிக்குள் யிண்ணப்ிக்ை இனாநல்
இருந்தாவா

அல்து

வதர்வுக்குழுநத்தின்

தநிழ்ாடு

ய

சீ ருகடப்

ணினார்ைள்

யகபனகக்குள் இல்ாத ைாபணங்ைால் யிண்ணப்ிக்ை

இனாநல் இருந்தாவா தநிழ்ாடு ய சீ ருகடப்ணினார்ைள் வதர்வுக்குழுநம்
எவ்யிதத்திலும் யாறுப்வற்ைாது.

TNFUSRC does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit
their applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other
reason beyond the control of the TNFUSRC.
 வநற்குிப்ிட்ட

கடபகைவ

யிண்ணப்ிப்தற்குரின
யிண்ணப்ித்தாவா

தகுதினா

அல்து

இகணனதம்

கடபக

வதகயனற்

ஆகும்.

இதப

டயடிக்கைைில்

யானிாை
பகைில்
ஈடுட்டாவா

அவ்யாா யிண்ணப்ங்ைள் ிபாைரிக்ைப்டும்.

Please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other
mode of application or incomplete steps would be accepted and such applications would be
rejected.
 இகணனதம்

யானிாை

யிண்ணப்த்தில்

அிக்ைப்டும்

யிண்ணப்தாபவப திப்ட்ட பகனில் யாறுப்ாயார்.

யிபங்ைளுக்கு

யிண்ணப் டியத்தில்

அிக்ைப்ட்டுள் தையல்ைள் / யிபங்ைள் ஏவதனும் ின்ாில் தயாது எ
ைண்டினப்ட்டால்

சட்டப்டினா

/

சியில்

சட்டப்டினா

யிகவுைக

யிண்ணப்தாபர் எதிர்வாக்ை வரிடும் எத் யதரியிக்ைப்டுைிது.

Any information submitted by the applicant in the application shall be binding on the
candidate personally and the candidate shall be liable for prosecution/ civil consequences in
case the information/ details furnished by the candidate are found to be false at a later
stage.

Date: 12.07.2019

Member Secretary
TNFUSRC
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