தமிழ்நாடு வன சீருடைப் பணியாளர் ததர்வுக் குழுமம்

TAMIL NADU FOREST UNIFORMED SERVICES RECRUITMENT COMMITTEE (TNFUSRC)
விண்ணப்பதாரர்களின் கவனத்திற்கு

For the Attention of Applicants
Direct Recruitment for the Post of FORESTER
(Advertisement No.1 / 2018 dated 06.10.2018 / Notification No.1)
விண்ணப்பதாரர்,

கீ ழ்க்காணும்

ஆவணங்களை

குறிப்பிட்டுள்ை

அைவுகைின்படி

ஸ்ககன்

(Scan)

செய்து

இளணய வழி விண்ணப்பத்தில் பதிகவற்றம் (Upload) செய்ய தயார் நிளையில் ளவத்துக் சகாள்ைவும்.
The Applicant should scan the following documents and keep ready for uploading in the Online Application.
S.No

ஆவணம் / Document

அளவு / Size

அவசியமானடவ / Mandatory
1
புளகப்படம் / Photograph

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

2.

ளகசயழுத்து / Signature

JPG/JPEG format of size 10 – 20 KB

3.

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

50 – 500 KB

4.

ளகயால் எழுதப்பட்ட உறுதிச ாழி /

50 – 200 KB

Hand written declaration
இந்த

உறுதிச ாழி / Declaration

விண்ணப்பத்தில்

அளைத்தும்

என்

இவ்விண்ணப்பத்ளத

ளறக்கப்படவில்ளை.

பிறககா

இவ்விவரங்கள்

புறம்பாைது
பட்ெத்தில்

குறிப்பிட்டுள்ை

அறிவுக்கு

அல்ைது

என்

ீ து

எட்டியவளர

விவரங்கள்

உண்ள .

சபாறுத்தவளர

கதர்வுக்கு
தவறு

முன்கபா

அல்ைது

தகுதியின்ள
த ிழ்நாடு

எதுவும்

அல்ைது

உண்ள க்கு

எை

வை

அறியும்

ெீருளடப்

பணியாைர் கதர்வுக் குழு த்தால் எடுக்கப்படும் எவ்வித
நடவடிக்ளகக்கும் உட்படுகிகறன்.

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, action
can be taken against me by the Tamil Nadu Forest
Uniformed
Services
Recruitment
Committee
(TNFUSRC).
ளகசயாப்பம் / Signature
ததடவப்படின் / If applicable
5. a. திருநங்ளக - அதற்காை அளடயாை

50 – 500 KB

அட்ளட /

Transgender ID
5. b.

திருநங்ளக – சுய உறுதிச ாழி / Transgender - Self

50 – 500 KB

Declaration
6.

த ிழ்வழிக் கல்வி பயின்றதற்காை ொன்றிதழ்

7.

Studied in Tamil Medium (PSTM) Certificate
விளையாட்டுச் ொன்றிதழ் / Sports certificate
அறிவிக்ளக
முன்ைர்

சவைியிடப்பட்ட
உள்ை

விண்ணப்பதாரரால்
ொன்றிதழ்கைில்

ஐந்து

நாைாை

சபறப்பட்ட

ிகச்ெிறந்த ஒன்று.

/ Person

50 – 500 KB
50 – 500 KB

06.10.2018க்கு

வருடங்களுக்குள்

விளையாட்டுச்

Only one certificate (The best Sports performance) within five
years preceding the date of Notification i.e. 06.10.2018

Member Secretary,
TNFUSRC

தமிழ்நாடு வன சீருடைப் பணியாளர் ததர்வுக் குழுமம்

TAMIL NADU FOREST UNIFORMED SERVICES RECRUITMENT COMMITTEE (TNFUSRC)
விண்ணப்பதாரர்களின் கவனத்திற்கு

For the Attention of Applicants
Direct Recruitment for the Posts

1. FOREST GUARD
2. FOREST GUARD WITH DRIVING LICENCE

- Sl.No. 1 to 9
- Sl.No. 1 to 10

(Advertisement No.1 / 2018 dated 06.10.2018 / Notification No. 2)
விண்ணப்பதாரர்,

கீ ழ்க்காணும்

ஆவணங்களை

குறிப்பிட்டுள்ை

அைவுகைின்படி

ஸ்ககன்

(Scan)

செய்து

இளணய வழி விண்ணப்பத்தில் பதிகவற்றம் (Upload) செய்ய தயார் நிளையில் ளவத்துக் சகாள்ைவும்.
The Applicant should scan the following documents and keep ready for uploading in the Online Application.
S.No

ஆவணம் / Document

அளவு / Size

அவசியமானடவ / Mandatory
1
புளகப்படம் / Photograph

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

2.

ளகசயழுத்து / Signature

JPG/JPEG format of size 10 – 20 KB

3.

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

50 – 500 KB

4.

ளகயால் எழுதப்பட்ட உறுதிச ாழி /

50 – 200 KB

Hand written declaration
இந்த

உறுதிச ாழி / Declaration

விண்ணப்பத்தில்

அளைத்தும்

என்

இவ்விண்ணப்பத்ளத

அறிவுக்கு

ளறக்கப்படவில்ளை.

பிறககா

இவ்விவரங்கள்

புறம்பாைது
பட்ெத்தில்

அல்ைது

என்

குறிப்பிட்டுள்ை

ீ து

எட்டியவளர

விவரங்கள்

சபாறுத்தவளர

கதர்வுக்கு
தவறு

முன்கபா

அல்ைது

தகுதியின்ள
த ிழ்நாடு

உண்ள .
எதுவும்

அல்ைது

உண்ள க்கு

எை

வை

அறியும்

ெீருளடப்

பணியாைர் கதர்வுக் குழு த்தால் எடுக்கப்படும் எவ்வித
நடவடிக்ளகக்கும் உட்படுகிகறன்.

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, action
can be taken against me by the Tamil Nadu Forest
Uniformed
Services
Recruitment
Committee
(TNFUSRC).
ளகசயாப்பம் / Signature
ததடவப்படின் / If applicable
5. a. திருநங்ளக - அதற்காை அளடயாை

அட்ளட /

50 – 500 KB

Transgender ID
5. b.

திருநங்ளக – சுய உறுதிச ாழி / Transgender - Self

50 – 500 KB

Declaration
6.

ஆதரவற்ற விதளவ ொன்றிதழ் / Destitute Widow

50 – 500 KB

Certificate
7.

முன்ைாள் இராணுவத்திைர் / Ex-Serviceman

(Undertaking to be given - See Annexure – V of Information
Brochure)

50 – 500 KB

8.

த ிழ்வழிக் கல்வி பயின்றதற்காை ொன்றிதழ்

9.

Studied in Tamil Medium (PSTM) Certificate
விளையாட்டுச் ொன்றிதழ் / Sports certificate
அறிவிக்ளக
முன்ைர்

சவைியிடப்பட்ட
உள்ை

விண்ணப்பதாரரால்
ொன்றிதழ்கைில்

ஐந்து

நாைாை

சபறப்பட்ட

ிகச்ெிறந்த ஒன்று.

/ Person

50 – 500 KB
50 – 500 KB

06.10.2018க்கு

வருடங்களுக்குள்

விளையாட்டுச்

Only one certificate (The best Sports performance) within five
years preceding the date of Notification i.e. 06.10.2018
ஓட்டுநர் உரிமத்துைன் கூடிய வனக்காப்பாளருக்கு மட்டும் அவசியமானடவ /
Mandatory for the post of FOREST GUARD WITH DRIVING LICENCE ONLY
10.

If you are applying for the post of Forest Guard with Driving Licence, the candidates are required to keep
the following certificates ready and produce them as and when required.
1.

ஓட்டுநர் உரி ம்

2.

க ாட்டார் வாகைம் ஓட்டியதற்காை முன்அனுபவச் ொன்றிதழ்

3.

முதலுதவி பயின்றதற்காை ொன்றிதழ்

4.

காட்ெித் தரநிளைச் ொன்றிதழ்

Driving licence issued by Competent Authority

Experience certificate not less than three years after getting driving licence

First-Aid Certificate issued by Recognized Organization

Visual Standard Certificate obtained from District Head Quarter Hospital

(Please refer Para 8 B) of Notification No.2)

Member Secretary,
TNFUSRC

