
 

தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 

759, அண்ணா சாகை, தசன்கை-600 002. 

ததாகைபேசி எண்.: 28521271, 28521325  

       28521798, 28525094 

கைவிகைப் தோருட்ைள் ஏற்றுமதி விருது பதர்வு  

                                             2021-2022                             புகைப்ேடம்                        

                                                விண்ணப்ே ேடிவம்                             

 
1. கைவிகைஞரின் தேயர் 

1) தமிழ் 

2) ஆங்கிைம் 

:  

 

2. தந்கத / ைணவர் / ோதுைாவைர் தேயர் :  

3. (அ)  முழு விைாசம்  

        (அஞ்சல் எண்ணுடன்) 

        (முைவரிச் சான்று இகணக்ைவும்) 

:  

 (ஆ)  ததாகைபேசி எண்/ 

         கைபேசி எண். 

:  

4. பிறந்த பததி மற்றும் வயது :  

5. ைல்வித் தகுதி   

6. ஆதார் எண்.   

7. வங்கிக்ைணக்கின் முதல் ேக்ைம் 

 

  

8. ததாழில்ைல்வி குறித்த விவரங்ைள் அல்ைது 

ோரம்ேரிய முகறயில் / குருகுை முகறயில் 

ததாழில் ைற்ற விவரம் 

:  

9. கைவிகைஞர் தசய்து வரும் கைத்திறத் 

ததாழிலின் தேயர் 

:  

10 கைவிகைப் தோருட்ைள் ஏற்றுமதி துகறயில் 

அனுேவம் 

:  



 அ) விவரம் ஆண்டுைளில்  :  

 ஆ)         மாநிை, பதசிய அல்ைது பவறு ஏபதனும் 

விருது தேற்றவரா? (இருப்பின் அதன் 

விவரங்ைள்) 

:  

 இ) கைவிகைஞரின் ேணிைள் குறித்த 

நாளிதழ், வார இதழ் மற்றும் மாத 

இதழ்ைளில் ைட்டுகர வந்திருப்பின் 

அதன் விவரங்ைள் 

:  

11 தமிழ்நாட்டு கைவிகைஞர் என்ேகத உறுதி 

தசய்ய முழு முைவரிச்சான்று இகணக்ைப்ேட 

பவண்டும் 

  

12 பநரடி ஏற்றுமதியாளர் என்ேகத உறுதி தசய்யும் 

சான்று இகணக்ைப்ேட பவண்டும். 

  

13. ைடந்த 3 ஆண்டுைளில் கைவிகைஞர் ஏற்றுமதி 

தசய்தகமக்ைாை ஆவணங்ைளின் நைல்ைள் 

இகணக்ைப்ேட பவண்டும் 

  

14. தவளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்ைளிடமிருந்து 

தேறப்ேட்ட தைாள்முதல் ஆகண ைடித நைல் / 

மின் அஞ்சல் நைல் 

  

15. ஆண்டுவாரியாை ஏற்றுமதி விற்ேகை விவரம்:  

 

 ஆண்டு                 - 

கைத்திறன் வகை - 

ஏற்றுமதி மதிப்பு     - 

16. ஏற்றுமதி / இறக்குமதி  உரிமம் எண் (இருப்பின்)    

17. கைத்திறன் ஏற்றுமதி பமம்ோடு குழுமம் (EPCH) / 

அபிவிருத்தி ஆகணயர் (கைத்திறன்) (O/o. The 

D.C.(H) / மாவட்ட ததாழில் கமயம் (DIC) 

ஆகியவற்றில் ேதிவு தசய்த சான்று நைல் 

இகணக்ைவும் 

  

18. இதர விவரங்ைள் (ஏபதனும் இருப்பின்) :  

கைவிகைஞரின் கைதயாப்ேம் 
நாள்   : 

இடம்  :



தற்சான்றளிப்பு உறுதி தமாழிப்ேத்திரம் 

ரூோய் 20/- மதிப்புள்ள முத்திகரத்தாளில் கைவிகைப் தோருட்ைள் ஏற்றுமதி 

விருதுப் போட்டியில் ைைந்துதைாள்ளும் கைவிகைஞர் ஏற்றுமதியாளர் 

அளிக்ைபவண்டிய  

உறுதி தமாழி ேத்திரம் 

 

திரு/திருமதி/தசல்வி..........................................................த/தே........................................... 

ஆகிய நான் 2021-22ஆம் ஆண்டு கைவிகைப்தோருட்ைள் ஏற்றுமதி 

விருதுக்ைாை என்ைால் அளிக்ைப்ேட்டிருக்கும் .................................................................. 

ஏற்றுமதி குறித்த விவரங்ைள் சரியாைகவ என்று இதன் மூைம் உறுதி 

அளிக்கிபறன்.   இக்கைவிகைப் தோருட்ைள் ஏற்றுமதி ததாழிகை நான் ........... 

வருடங்ைளாை தசய்து வருகிபறன். 

 பமற்கூறப்ேட்டுள்ள என்னுகடய உறுதிதமாழி மற்றும் 

விண்ணப்ேத்திலுள்ள தைவல்ைள்  தவறு எை நிரூபிக்ைப்ேட்டால்,  தமிழ்நாடு 

கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் என்மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் 

பமற்தைாள்ளைாம் எைவும், பமலும் இவ்விருது பதர்வுமுகற  குறித்து 

இந்நிறுவைத்திற்கு எதிராை நடவடிக்கைைளில் ஈடுேடமாட்படன் எைவும்  

இதன்மூைம் உறுதி அளிக்கின்பறன். 

 

தேயர் : 

விைாசம் : 

கைவிகைஞரின் 

கைதயாப்ேம் : 

பததியுடன் : 

 



 

தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 
759, அண்ணா சாகை, தசன்கை-600 002. 

கைவிகைப் தோருட்ைள் ஏற்றுமதி விருது பதர்வுக்ைாை விதி முகறைள் 

1. விண்ணப்ேதாரர் தமிழ்நாட்கடச் பசர்ந்தவராை இருக்ை பவண்டும்.   

2. விண்ணப்ேதாரர் தமிழை கைவிகைப் தோருட்ைகள உற்ேத்தி தசய்ேவராை இருக்ை 

பவண்டும். 

3. விண்ணப்ேதாரர் தமிழை கைவிகைப் தோருட்ைகள ஏற்றுமதி தசய்ேவராை  இருக்ை 

பவண்டும். 

4. விண்ணப்ேதாரர் பநரடி ஏற்றுமதியாளராை  இருக்ை பவண்டும். 

5. மூன்று ஆண்டிற்ைாை ஏற்றுமதி விவரங்ைள் கீழ்க்ைண்ட அட்டவகணப்ேடி 

சமர்ப்பிக்ைப்ேட பவண்டும். 

1) ஆண்டு வாரியாை ஏற்றுமதி விவரம் (மூன்று நிதி ஆண்டுைளுக்கு) (ஏப்ரல் – 

மார்ச்) 

ஆண்டு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) மூன்று ஆண்டிற்ைாை ஏற்றுமதி விவரம் 

வரிகச 

எண். 

வருடம் ஏற்றுமதி ததாகை 

(இந்திய ரூோயில்) 

1   

2   

3   

 தமாத்தம்  

6. ஏற்றுமதியாளர் அரசிைால் தகட தசய்யப்ேட்டவராை இருக்ை கூடாது. 

7. விண்ணப்ேதாரர் ரூ.20/- (ரூோய் இருேது மட்டும்) மதிப்புள்ள முத்திகரத்தாளில் 

முதல் நிகை குற்றவியல் நீதிேதி அல்ைது சான்றுறுதி அலுவைர் (Notary Public) 

முன்னிகையில் தற்சான்றளிப்பு உறுதிதமாழி தேற்று இகணக்ைப்ேட பவண்டும். 

8. விண்ணப்ேங்ைள் பூம்புைார் விற்ேகை மற்றும் உற்ேத்தி நிகைய பமைாளர்ைள் 

மூைமாை மட்டுபம தகைகம அைவைைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்ேட பவண்டும். 

9. பூர்த்தி தசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ேங்ைள் தகைகம அலுவைைத்தில் 30.11.2021   

(தசவ்வாய்க்கிழகம) மாகை 5.00 மணி வகரயில் தேற்றுக் தைாள்ளப்ேடும். 

(அலுவைை நாட்ைள் – திங்ைள் முதல் தவள்ளி வகர) 

வரிகச 

எண் 

தோருட்ைளின் 

விவரப்ேட்டியல் 

எண். 

Invoice No. date 

ஏற்றுமதி   

ஆவணம் எண். 

நாள் 

    Bill of Lading / Air 

Way Bill/  Shipping Bill 

No. Date 

ஏற்றுமதி 

தசய்யப்ேட்ட 

நாட்டின் 

தேயர் 

தோருட்ைளின் 

மதிப்பு (இந்திய 

ரூோயில்) 

1     

2     


