
 

தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 

759, அண்ணா சாகை, தசன்கை-600 002. 

ததாகைபேசி: 28521271, 28521325  

        28521798, 28525094    

வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருது 

2021-2022 

விண்ணப்ேப் ேடிவம் 

 

 1. கைவிகைஞரின் தேயர்   1)  தமிழ் 

                                        2) ஆங்கிைம் 

:  

2. தந்கத / ைணவர் தேயர்   

3. ததாடர்புக்குரிய விைாசம் மற்றும் 

ததாகைபேசி எண். 

:  

 

 

 

 

4. பிறந்த பததி மற்றும் வயது 

(சான்றிதழ் இகணக்ைப்ேடபவண்டும்) 

:  

5. ைல்வித் தகுதி 

(தகுந்த சான்றிதழ்ைளின் நைல்ைள் 

இகணக்ைப்ேடபவண்டும்) 

:  

 

 

6. கைத்திறன் தகுதி 

(தகுந்த சான்றிதழ்ைளின் நைல்ைள் 

இகணக்ைப்ேடபவண்டும்) 

:  

 

7. ஆதார் எண். :  

8. வங்கிக்ைணக்கின் முதல் ேக்ைம் 

 

:  

9. ததாழில்ைல்வி குறித்த விவரங்ைள் 

அல்ைது ோரம்ேரிய முகறயில் / குருகுை 

முகறயில் ததாழில் ைற்ற விேரம் 

:  

 

10. கைவிகைஞர் தசய்து வரும் கைத்திறத் 

ததாழிலின் தேயர் 

:  

11. இந்தத் துகறயில் அனுேவம் 

(எத்தகை ஆண்டுைள்) 

:  

 

 

புகைப்ேடம் 

 



12 “வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம்" - 

விருதிகை தேற இக்கைவிகைத் 

ததாழிலில் தங்ைளுக்குரிய சிறந்த 

தனித்துவமிக்ை ைகைத்திறகம, தங்ைள் 

கைவண்ணத்தில் உருவாை சிறந்த 

ேகடப்புைள், தங்ைளுக்கு கிகடத்த 

ோராட்டுைள் மற்றும் விருதுைள், 

இக்ைகையில் தசய்த பசகவைள், 

இக்ைகைகய பிறர்க்கு ேயிற்றுவித்த 

விேரங்ைள், இக்ைகை அழியாமல் 

ததாடர்ந்து நிகைதேறவும், வளர்க்ைவும், 

அடுத்த தகைமுகறக்கு தைாண்டு 

தசல்ைவும் தாங்ைள் ஆற்றிய ேணிைள் – 

பமற்ைண்ட விேரங்ைள் தைாண்ட  ஒரு சுய 

குறிப்பு இகணக்ைவும் 

பமற்ைண்ட தோருள் குறித்து 

தங்ைளுகடய நைம் விரும்பி / தனிப்ேட்ட 

முகறயில் அறிந்தவர் ஆகிய யாருகடய 

சான்றிதழ் இருப்பினும் இகணக்ைவும். 

:  

13. இத்துகறயில் கைவிகைஞரின் பசகவ :  

 அ) தாங்ைள் தயாரித்த தோருட்ைளில் 

மிைச் சிறந்த தோருட்ைள் எை 

ோராட்டுப் தேற்றகவ ஏபதனும் 

இருப்பின் புகைப்ேடம் மற்றும் பிற 

ஆதாரங்ைளுடன்  

:  

 ஆ)         ைைந்துக்தைாண்ட ைண்ைாட்சிைள் 

விவரங்ைள் 

:  

 

 இ) தங்ைளது சிறந்த ேகடப்புைள் 

எங்தைங்கு வழங்ைப்ேட்டுள்ளது 

என்ற விேரம் 

:  

 ஈ) அயல்நாடுைளுக்கு ஏபதனும் 

தோருட்ைள் அனுப்ேப்ேட்டிருந்தால் 

அதன் விேரம் 

:  

 உ) ோரம்ேரிய கைத்திறத் ததாழிலில் 

வடிவகமப்புைகள உருவாக்கும் 

திறன் ேகடத்தவதரனில் அதன் 

விேரங்ைள் 

:  

 

 

 ஊ) புதியதாை தோருகள உருவாக்கும் 

திறன் ேகடத்தவதரனில் அதன் 

விேரங்ைள் 

:  

 

 எ) இந்தக் கைத்திறத் ததாழிலின் 

வளர்ச்சிக்கு கைவிகைஞர் 

ஆற்றிய ேணிைள்/பமற்தைாண்ட 

ேயிற்சி வகுப்புைளின் விேரங்ைள் 

 

:  



 ஏ) மாநிை, பதசிய அல்ைது பவறு 

ஏபதனும் விருது தேற்றவரா? 

(இருப்பின் அதன் விேரங்ைள்) 

:  

 ஐ) கைவிகைஞரின் ேணிைள் குறித்த 

நாளிதழ் வார மற்றும் மாத 

இதழ்ைளின் ைட்டுகர வந்திருந்தால் 

அதன் விேரங்ைள் 

:  

14. சிற்ே சாஸ்திரம் / ைகைத்திறன் 

ததாடர்ோை அறிவுகடகம 

:  

 

 

பமற்ைண்ட விேரங்ைள் சரியாைகவ என்றும் உண்கமயாைகவ என்றும் 

உறுதியளிக்கிபறன். 

 

கைவிகைஞரின் கைதயாப்ேம் 

  



  

 

ேரிந்துகரச் சான்றிதழ் 

1. திரு/திருமதி/தசல்வி........................................................................,.... அவர்ைளால் 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்ைாை வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருதுக்ைாை அளிக்ைப்ேட்ட 

தோருள் / தோருட்ைள் .............................................................................. (கைத்திறன் ததாழில் 

தேயர்) .......................................................................(கைவிகைப் தோருட்ைளின் தேயர்) 

அவரால் தசாந்தமாை தயார் தசய்யப்ேட்டது என்றும், 

2. பதர்வுக்குரிய கைவிகைப் தோருகள தயாரிப்ேது என்ைால் பநரடியாை 

ோர்கவயிடப்ேட்டு உறுதி தசய்யப்ேட்டது என்றும், 

3. இதற்ைாை ரூ.20/- (ரூோய் இருேது மட்டும்) மதிப்புள்ள முத்திகரத்தாளில் முதல் 

நிகை குற்றவியல் நீதிேதி அல்ைது சான்றுறுதி அலுவைர் (Notary Public) 

முன்னிகையில் உறுதி வாக்கு மூைம் தேற்று இகணக்ைப்ேட்டுள்ளது என்றும், 

4. பமற்ைண்ட கைவிகைஞகர ... .. .. .. ஆண்டுைளாை நன்கு ததரியும் என்றும், 

5. கீபழ ைாணப்ேடும் கைதயாப்ேம் பமற்ைண்ட கைவிகைஞரால் என் முன்னிகையில் 

கைதயாப்ேமிடப்ேட்டது என்றும் இதன் மூைம் உறுதி அளிக்கிபறன். 

கைவிகைஞரின் கைதயாப்ேம் 

 

நாள்   : 

இடம்  : 

ேரிந்துகர தசய்யும்  

அலுவைரின் தேயர் 

அலுவைை முத்திகரயுடன் 

குறிப்பு 

பூம்புைார் விற்ேகை நிகைய மற்றும் உற்ேத்தி நிகைய பமைாளர்ைள் / புதுதடல்லி 

அபிவிருத்தி ஆகணயர் அலுவைைத்கதச் சார்ந்த அந்தந்த ேகுதி உதவி 

இயக்குநர்ைள் (கைத்திறன்) / கிராப்ட் ைவுன்சில் (தமிழ்நாடு/இந்தியா/உைைம்)  

ஆகிய யாராவது ஒருவரால் புகைப்ேடத்தில் கைதயாப்ேமிட்டு ேரிந்துகர 

தசய்யப்ேடபவண்டும். 

 

புகைப்ேடம் 
(ேரிந்துகர அலுவைர் 

கைதயழுத்துடன்) 

 



ரூோய் 20/- மதிப்புள்ள முத்திகரத்தாளில் வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருது 

போட்டியில் ைைந்துதைாள்ளும் கைவிகைஞர் அளிக்ைபவண்டிய  

உறுதி தமாழி ேத்திரம் 

(சான்றுறுதி அலுவைர் (Notary Public) கைதயாப்ேம் மற்றும் முத்திகரயுடன்) 

திரு/திருமதி/தசல்வி..........................................................த/தே........................... ஆகிய நான் 

2021-22ஆம் ஆண்டு வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருதுக்ைாை என்ைால் 

கவக்ைப்ேட்டிருக்கும் கைவிகைப்தோருள்......................................................(கைத்திறன் ததாழில் 

தேயர்) .....................................................................................(கைவிகைப் தோருட்ைளின் தேயர்) 

என்ைால் தசய்து முடிக்ைப்ேட்டது என்று உறுதி அளிக்கிபறன்.   இக்கைவிகைத் 

ததாழிகை நான் ...................... வருடங்ைளாை தசய்து வருகிபறன்.   இதுவகரயிலும் நான் 

வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருது தேறவில்கை என்று உறுதி அளிக்கிபறன். 

 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. 

 இத்துடன் 2021-22ஆம் ஆண்டு வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருது 

பதர்வுக்ைாை கவக்ைப்ேட்டிருக்கும் பமற்குறிப்பிட்டுள்ள கைவிகைப்தோருளுக்கு, போட்டி 

ததாடர்ோை நடவடிக்கைைளிைாபைா மற்றும் போக்குவரத்திைாபைா பசதாரம்  ஏதும் 

ஏற்ேட்டால்,  இது எைது தசாந்த தோறுப்பில் ஏற்ேட்டதாை ஏற்றுக்தைாள்கிபறன் என்று 

உறுதியளிக்கிபறன். 

தேயர் : 

விைாசம் : 

கைவிகைஞரின் 

கைதயாப்ேம் : 

பததியுடன் : 

 

/சான்றளிக்ைப்ேடுகிறது/ 

Notary Public 

Signature with Seal 



 

  
தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் 

759, அண்ணா சாகை, தசன்கை-600 002. 

  வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம் விருது பதர்வுக்ைாை விதி முகறைள் 

1. நமது தமிழ்நாட்டில் கைத்திறத் ததாழிலில் ேணிபுரிந்து அதற்ைாைபவ தங்ைள் வாழ்க்கைகய 

அர்ப்ேணித்துக் தைாண்ட கைவிகைஞர்ைளுக்கு “வாழும் கைவிகைப் தோக்கிஷம்" என்ற 

இவ்விருது வழங்ைப்ேடும்.  கைவிகைஞர்ைகள நாட்டின் தோக்கிஷமாை அறிவிக்கும் 

இவ்விருது இந்தியாவில் முதன் முகறயாை வழங்ைப்ேடுகிறது. 

2. 65 வயது நிரம்பிய திறன்மிகு கைவிகைஞர்ைள் இவ்விருதிற்ைாை விண்ணப்பிக்ை 

தகுதியுகடவர்ைள்.  

3. ஆண்தடான்றிற்கு 10 கைவிகைஞர்ைள் பதர்ந்ததடுக்ைப்ேட்டு அவர்ைளுக்கு தைா 

ரூ.1,00,000/- தராக்ைப் ேரிசும், 8 கிராம் எகடயுள்ள தங்ைப் ேதக்ைமும், ஒரு தாமிரப் ேத்திரமும் 

மற்றும் சான்றிதழும் வழங்ைப்ேடும்.  2021-22ஆம் ஆண்டிற்கு 10 கைவிகைஞர்ைள் பதர்வு 

தசய்யப்ேடுவர். 

 4. கைவிகைஞர்ைளின் அனுேவம் மற்றும் அவர் தம் ததாழிலில் ஆற்றியுள்ள பசகவ போன்ற 

சிறப்பு அம்சங்ைள் பதர்வின்போது ைவைத்தில் தைாள்ளப்ேடும். 

 5. தமிழ்நாட்கடச் பசர்ந்த கைவிகைஞர்ைள் மட்டும் இத்பதர்வில் ைைந்துதைாள்ளைாம். 

 6. பதர்வில் ைைந்துதைாள்ளும் கைவிகைஞர்ைள் விருது பதர்வுக்ைாை கைவிகைப்தோருள், 

விண்ணப்ேத்துடன் இகணக்ைப்ேட பவண்டிய சான்றிதழ், புகைப்ேடம் மற்றும் ஆவணங்ைகள, 

விண்ணப்ேத்தில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ள வரிகசப்ேடி,  இகணத்து குறிப்பிட்ட பததிக்குள் அனுப்ே 

பவண்டும். 

 7.  விண்ணப்ேத்கத அனுப்பும்போது ைகடப்பிடிக்ை பவண்டிய  முக்கிய வழி முகறைள்  

1)  விண்ணப்ேம் மற்றும் விண்ணப்ேங்ைளுடன் இகணத்துள்ள அகைத்து ஆவணங்ைளும்  A4 

அளவு தாளில்  இருக்ை பவண்டும். 

2) அகைத்து ஆவணங்ைளும்  ேக்ை எண் இடப்ேட்டு, ஸ்கேரல் கேண்டிங் (Spiral Binding) 

தசய்யப்ேடபவண்டும். 

3) பமற்ைண்ட அகைத்து விவரங்ைளும் குறுந்தைட்டிலும் (CD) ேதிவு தசய்து 

அனுப்ேப்ேடபவண்டும். 

4) பூர்த்தி தசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ேங்ைள் விண்ணப்ேதாரருக்கு அருகிலுள்ள  பூம்புைார் விற்ேகை 

மற்றும் உற்ேத்தி நிகையங்ைள் மூைமாை மட்டுபம அனுப்ேப்ேடபவண்டும்.  

5) ேரிந்துகரச் சான்றிதழில் கீழ்க்ைண்டுள்ள விவரங்ைள் ததளிவாை குறிப்பிடப்ேட பவண்டும்.  

(கைத்திறன் ததாழில் தேயர் மற்றும் கைவிகைப் தோருட்ைளின் தேயர்)  

உதாரணம் : 

கைத்திறன் ததாழில் தேயர்              : ேஞ்சபைாை சிற்ேம் / மரச்சிற்ேம், 

கைவிகைப் தோருட்ைளின் தேயர்  : விநாயைர் / நடராஜர் / பவணுபைாோல் 

6) விருதுைளுக்ைாை விண்ணப்ேங்ைகள பூர்த்தி தசய்வதற்ைாை அகைத்து உதவிைகளயும்  

பூம்புைார் விற்ேகை மற்றும் உற்ேத்தி  நிகைய பமைாளர்ைள் தசய்து தைாடுப்ோர்ைள். 

7) பமலும் விவரங்ைளுக்கு அருகிலுள்ள பூம்புைார் விற்ேகை மற்றும் உற்ேத்தி நிகைய 

பமைாளர்ைகள ததாடர்பு தைாள்ளவும். 

8. விருதிற்குரிய  தோருகள  சமர்ப்பிக்கும்போது  இருேது ரூோய்  முத்திகரத்  தாளில் 

கைவிகைஞரின் உறுதிதமாழிப்ேத்திரம் முதல் வகுப்பு குற்றவியல் நீதிேதி அல்ைது சான்றுறுதி 

அலுவைர் (Notary Public) கைதயாப்ேத்துடன் தைாடுக்ைப்ேடபவண்டும். 

9. விருதுக்ைாை தோருள் போட்டி ததாடர்ோை நடவடிக்கையிைால் பசதம் அகடந்தால்  

 அதற்கு நிர்வாைம் தோறுப்பேற்ைாது.   அதற்ைாை நஷ்ட ஈடும் வழங்ைாது. 

10. பூர்த்தி தசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ே ேடிவத்துடன், விருது பதர்வுக்ைாை கைவிகைப் தோருட்ைள் 

எங்ைளது அலுவைைத்திற்கு வந்து பசரபவண்டிய ைகடசி நாள் 25. .11.2021  (வியாழக்கிழகம) 

மாகை 5.00 மணி வகர (அலுவைை நாட்ைள் - திங்ைள் முதல் தவள்ளி வகர). 


