
 

 

தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 
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ததாகைபேசி எண்.: 28521271, 28521325  

    28521798, 28525094 
 

அடுத்த தகைமுகற கைவிகைஞர்ைளுக்ைாை  

கைத்திறன் போட்டி – 2021-2022 

  விண்ணப்ே ேடிவம் 

 1.  கைவிகைஞரின் தேயர் 

1) தமிழ் 

2) ஆங்கிைம் 

:  

 

2. முழு விைாசம்  

(அஞ்சல் எண்ணுடன்) 

(அத்தாட்சி இகணக்ைப்ேடபவண்டும்) 

:  

3. ததாகைபேசி எண்/தசல்போன் எண். :  

4. பிறந்த பததி மற்றும் வயது 

(அத்தாட்சி இகணக்ைப்ேடபவண்டும்) 

:  

5. ைல்வித் தகுதி   

6. ததாழிற்ைல்வி குறித்த விவரங்ைள் 

அல்ைது ோரம்ேரிய முகறயில் / குருகுை 

முகறயில் ததாழிற் ைல்வி ைற்ற விவரம் 

(சான்றிதழ் இருந்தால் இகணக்ைப்ேட 

பவண்டும்) 

:  

7. கைவிகைஞர்ைளுக்ைாை கைத்திறன் 

போட்டியில் ைைந்துதைாள்ள 

பதர்ந்ததடுக்கும்  கைத்திறத் ததாழில் 

:  

8, ஆதார் எண்   

9. வங்கிக்ைணக்கின் முதல் ேக்ைம் 

 

  

8. இதர விவரங்ைள் (ஏபதனும் இருப்பின்) :  

கைவிகைஞரின் கைதயாப்ேம்  

 

 

 

     புகைப்படம் 

 



 நாள் 

 

 

ேரிந்துகரச் சான்றிதழ் 

திரு/திருமதி/தசல்வி ........................................................................................................ 

த/தே.................................................................................................... வயது  ................................ 

................................................................................ கைத்திறத் ததாழிலில் 

ஈடுேட்டுள்ளார் என்ேபதாடு அவருகடய விண்ணப்ேத்தில் உள்ள 

விவரங்ைள் அகைத்தும் சரியாைகவதயை சான்றளித்து, கைவிகைப் 

போட்டிக்கு ேரிசீலிக்ைைாம் எைவும் ேரிந்துகர தசய்கிபறன். 

இதுவகரயிலும்  இவர் அடுத்த தகைமுகற கைவிகைஞர்   விருது 

தேறவில்கை என்று உறுதி அளிக்கிபறன். 

 

கைவிகைஞர் கைதயாப்ேம் 

ேரிந்துகர தசய்யும் அலுவைர்   

குறிப்பு 

பூம்புைார் விற்ேகை நிகைய பமைாளர்ைள் / உற்ேத்தி நிகைய பமைாளர்ைள் 

/ அபிவிருத்தி ஆகணயர் அலுவைைத்கதச் சார்ந்த அந்தந்த ேகுதி உதவி 

இயக்குநர்ைள் (கைத்திறன்) மற்றும் பிற அலுவைர்ைள்,  கிராப்ட் ைவுன்சில் 

(தமிழ்நாடு / இந்தியா / உைைம்) ஆகிபயாரில் யாராவது ஒருவரால் பதர்வில் 

ைைந்துதைாள்ள விரும்பும் இளம் கைவிகைஞர் ேரிந்துகர 

தசய்யப்ேடபவண்டும். 

  

 

 

புகைப்ேடம் 

(ேரிந்துகர 

அலுவைர் 

ஒப்புதலுடன்) 
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அடுத்த தகைமுகற கைவிகைஞர்ைளுக்ைாை 
கைத்திறன் போட்டி பதர்வுக்ைாை விதி முகறைள் 

1. தமிழ்நாட்டின் ோரம்ேரியம் மிக்ை கைத்திறத் ததாழில்ைள் நீடித்திருக்ைவும் 

மற்றும் அடுத்த தகைமுகறயிைருக்கு அவற்கறக் தைாண்டு தசல்வதற்கும் 

இகளஞர்ைகள இத்துகறயில் ஊக்ைப்ேடுத்திட தமிழ்நாடு கைத்திறத் 

ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 2013-14ஆம் ஆண்டு முதல் அடுத்த 

தகைமுகற கைவிகைஞர்ைளுக்ைாை கைத்திறன் போட்டி நடத்தி வருகிறது.  

நடப்பு ஆண்டு (2021-22) பதர்வுக்ைாை விண்ணப்ேங்ைள் வரபவற்ைப்ேடுகிறது.   

2. இப்போட்டியில் 150 கைவிகைஞர்ைள் பதர்ந்ததடுக்ைப்ேட்டு தவள்ளிப்ேதக்ைம், 

சான்றிதழ் மற்றும் தராக்ைப்ேரிசு ரூ.2,000/- வழங்ைப்ேட்டு 

தைௌரவிக்ைப்ேடுவார்ைள்.   

3. தமிழ்நாட்கடச் பசர்ந்த கைவிகைஞர்ைள் மட்டும் இத்பதர்வில் 

ைைந்துதைாள்ளைாம். 

4. இப்போட்டியில் ைைந்துக் தைாள்ளும் கைவிகைஞர்ைள் 30 

வயதிற்குட்ேட்டவர்ைளாை இருத்தல் பவண்டும். (வயதிற்ைாை சான்றிதழ் 

இகணக்ைப்ேட பவண்டும்). 

5. கீழ்க்ைண்ட 16 விதமாை கைத்திறத் ததாழில்ைளில் கைவிகைப் போட்டிைள் 

நடத்தப்ேடும். 

(1) ேஞ்சபைாை சிகைைள் (9) ைாகிதக்கூழ் தோம்கமைள் 

(2) பித்தகள விளக்குைள் மற்றும் 

பித்தகள ைகைப்தோருட்ைள் 

(10) ோய்தநசவு 

(3) தஞ்சாவூர் ஓவியங்ைள் (11) மூங்கில் மற்றும் 

ேகைஓகை தோருட்ைள் 

(4) தஞ்சாவூர் ைகைத்தட்டுைள் (12) தநட்டி பவகைப்ோடு 

(5) மரச்சிற்ேங்ைள் (13) நார் தோருட்ைள் 

(6) ைற்சிற்ேங்ைள் (14) பைாவில் நகைைள் 

(7) சுடு ைளிமண்  சிற்ேங்ைள் (15) சித்திரத் கதயல் பவகை 

(8) அப்ளிக் மற்றும் ைைம்ைாரி 

பவகைைள் 

(16) இதர கைவிகைப் 

தோருட்ைள் 

6. கைத்திறத் ததாழில்ைளில் பிரசித்தி தேற்ற இடங்ைகள கமயமாைக் தைாண்டு 

பதர்வு நடத்தப்ேடும்.  பதர்விற்ைாை கமயம் மற்றும் பதர்வு நாள் பின்ைர் 

அறிவிக்ைப்ேடும்.  

 

 

 



7. பதர்வில் ைைந்துதைாள்ள விரும்பும் இளம் கைவிகைஞருகடய விண்ணப்ேம் 

கீழ்க்ைண்ட அலுவைர் ஒருவரால் ேரிந்துகர தசய்யப்ேடபவண்டும் :  

பூம்புைார் விற்ேகை நிகைய பமைாளர்ைள் / உற்ேத்தி நிகைய பமைாளர்ைள் / 

அபிவிருத்தி ஆகணயர் அலுவைைத்கதச் சார்ந்த அந்தந்த ேகுதி உதவி 

இயக்குநர்ைள் (கைத்திறன்) மற்றும் பிற அலுவைர்ைள்,  கிராப்ட் ைவுன்சில் 

(தமிழ்நாடு / இந்தியா / உைைம்)  

8. பதர்வில் ைைந்துதைாள்ளும் கைவிகைஞர்ைள் விண்ணப்ேத்துடன் கீழ்க்ைண்ட 

ஆவணங்ைகள ைண்டிப்ோை இகணத்து குறிப்பிட்ட பததிக்குள் அனுப்ே 

பவண்டும். 

 அ) விண்ணப்ேத்துடன் இரண்டு புகைப்ேடங்ைள் ைண்டிப்ோை 

இகணக்ைப்ேடபவண்டும். 

 ஆ) இருப்பிட முைவரிக்ைாை  அத்தாட்சி - ( குடும்ே அட்கட / ஆதார் 

அட்கட / வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட / ஓட்டுநர் உரிமம் / 

புகைப்ேடத்துடன் கூடிய வங்கி ைணக்கு புத்தைம் )  ஏதாவது ஒன்றின் 

நைல் இகணத்திடல் பவண்டும்.  

9. பூர்த்தி தசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ேப் ேடிவங்ைள் கீபழ ைண்டுள்ள 

அலுவைைத்திற்கு வந்து பசரபவண்டிய ைகடசி நாள் 19.11.2021  

(தவள்ளிக்கிழகம) மாகை 5.00 மணி வகர (அலுவைை நாட்ைள்  - திங்ைள் 

முதல் தவள்ளி வகர). 

10.    விண்ணப்ேங்ைள் பூம்புைார் விற்ேகை மற்றும் உற்ேத்தி நிகைய பமைாளர்ைள் 

மூைமாை மட்டுபம தகைகம அைவைைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்ேட பவண்டும். 

 

தகைவர் மற்றும் பமைாண் இயக்குநர்  

தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 

759, அண்ணா சாகை, தசன்கை-600 002. 

 

 


