தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம்
759, அண்ணா சாகை, தசன்கை-600 002.
ததாகைபேசி எண்.: 28521271, 28521325
28521798, 28525094
பூம்புைார் மாநிை விருது பதர்வு
2021-2022
விண்ணப்ேப் ேடிவம்
1.

கைவிகைஞரின் தேயர் 1) தமிழ்

:

2) ஆங்கிைம்
:
2.

தந்கத / ைணவர் / ோதுைாவைர் தேயர்

:

3.

(அ) முழு விைாசம்
(அஞ்சல் எண்ணுடன்)

:

(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
விேரம்

:

9.

கைவிகைஞர் தசய்து வரும்
கைத்திறத் ததாழிலின் தேயர்

:

10.

இந்தத் துகறயில் அனுேவம்
(எத்தகை ஆண்டுைள்)

:

11.

இத்துகறயில் கைவிகைஞரின்
பசகவ

:

அ)

தாங்ைள் தயாரித்த தோருட்ைளில்
மிைச் சிறந்த தோருட்ைள் எை
ோராட்டுப் தேற்றகவ ஏபதனும்
இருப்பின் ஆதாரங்ைளுடன்

:

ஆ)

ைைந்துக்தைாண்ட ைண்ைாட்சிைள்
விவரங்ைள்

:

புகைப்ேடம்

10.

11.

இ)

எந்ததந்த நிறுவைங்ைளுக்குப்
தோருட்ைள் சப்கள
தசய்யப்ேட்டது?

:

ஈ)

அயல்நாடுைளுக்கு ஏபதனும்
தோருட்ைள்
அனுப்ேப்ேட்டுள்ளதா?

:

உ)

புதியதாை தோருகள
உருவாக்கும் திறன்
ேகடத்தவரா?

:

ஊ) இந்தக் கைத்திறத் ததாழிலின்
வளர்ச்சிக்கு கைவிகைஞர்
ஆற்றிய ேணிைள்/பமற்தைாண்ட
ேயிற்சி வகுப்புைளின் விவரங்ைள்

:

எ)

மாநிை, பதசிய அல்ைது பவறு
ஏபதனும் விருது தேற்றவரா?
(விவரங்ைள் இகணக்ைப்ேட
பவண்டும்)

:

ஏ)

கைவிகைஞரின் ேணிைள்
குறித்த நாளிதழ் வார இதழ்
மற்றும் மாத இதழ்ைளில் ைட்டுகர
வந்திருந்தால் அதன் விவரங்ைள்

:

அ)

விருதுத் பதர்வுக்கு தயாரிக்ைப்ேட
உள்ள தோருளின் தேயர்

:

ஆ)

அதன் விகை விவரங்ைள்

:

இ)

இந்த தோருள் கைவிகைஞரால்
தசாந்த முயற்சியில் தயார்
தசய்யப்ேடவுள்ளதா? அல்ைது
பவறு யாராவது உதவியுடன்
தயார் தசய்யப்ேடவுள்ளதா?

:

ஈ)

இந்த தோருட்ைகள குறித்து
விரிவாை தைவல் (ஏபதனும்
இருப்பின்)

:

இதர விவரங்ைள் (ஏபதனும் இருப்பின்)

:

கைவிகைஞரின் கைதயாப்ேம்
நாள் :
இடம் :

புகைப்ேடம்
(ேரிந்துகர அலுவைர்
கைதயழுத்துடன்)

ேரிந்துகரச் சான்றிதழ்
1.

திரு/திருமதி/தசல்வி...........................................................................அவர்ைளால் 2021-22ஆம்
ஆண்டிற்ைாை பூம்புைார் மாநிை விருதுக்ைாை அளிக்ைப்ேட்ட தோருள் / தோருட்ைள்
..............................................................................

(கைத்திறன்

.......................................................................(கைவிகைப்

ததாழில்

தோருட்ைளின்

தேயர்)

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

ேரிந்துகர தசய்யும்
அலுவைரின் தேயர்
அலுவைை முத்திகரயுடன்

நாள் :
இடம் :
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

தசய்யப்ேடபவண்டும்.

புகைப்ேடத்தில்

கைதயாப்ேமிட்டு

ேரிந்துகர

ரூோய் 20/- மதிப்புள்ள முத்திகரத்தாளில் பூம்புைார் மாநிை 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 பூம்புைார் மாநிை விருதுக்ைாை என்ைால் கவக்ைப்ேட்டிருக்கும்
கைவிகைப்தோருள்......................................................(கைத்திறன்

ததாழில்

தேயர்)

.....................................................................................(கைவிகைப் தோருட்ைளின் தேயர்) என்ைால்
தசய்து முடிக்ைப்ேட்டது என்று உறுதி அளிக்கிபறன். இக்கைவிகைத் ததாழிகை நான்
............... வருடங்ைளாை தசய்து வருகிபறன்.

இதுவகரயிலும் நான் பூம்புைார் மாநிை

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

கவக்ைப்ேட்டிருக்கும்

ஆண்டு

பமற்குறிப்பிட்டுள்ள

பூம்புைார்

மாநிை

விருது

கைவிகைப்தோருளுக்கு,

பதர்வுக்ைாை
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.
பூம்புைார் மாநிை விருது பதர்வுக்ைாை விதி முகறைள்
1.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள கைவிகைஞர்ைளின் கைத்ததாழில் திறகமயிகை தவளிக் தைாணர்ந்து
அவர்ைகள தைௌரவித்து ோராட்டுைள் வழங்ைவும் பமலும் அவர்ைகள ஊக்குவிப்ேதற்ைாைவும்
தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு கைத்திறத் ததாழில்ைள் வளர்ச்சிக் ைழைம் மூைமாை ஒவ்தவாரு
வருடமும் பூம்புைார் மாநிை விருதுைகள வழங்கி வருகிறது.

2.

ஆண்தடான்றிற்கு 10 கைவிகைஞர்ைள் பதர்ந்ததடுக்ைப்ேட்டு அவர்ைளுக்கு தைா ரூ.50,000/தராக்ைப்ேரிசும், 4 கிராம் தங்ைப்ேதக்ைமும், தாமிரப்ேத்திரமும்
மற்றும் ஒரு சான்றிதழும்
வழங்ைப்ேடும்.

3.

ஏற்ைைபவ பூம்புைார் மாநிை விருது தேற்றவர்ைள் மீண்டும் பதர்வில் ைைந்து தைாள்ளக் கூடாது.

4.

கைவிகைஞர்ைளின் அனுேவம் மற்றும் அவர் தம் ததாழிலில் ஆற்றியுள்ள பசகவ போன்ற
மற்ற சிறப்பு அம்சங்ைள் பதர்ச்சியின்போது ைவைத்தில் தைாள்ளப்ேடும்.

5.

தமிழ்நாட்கடச் பசர்ந்த 30 வயதிற்கு பமற்ேட்ட கைவிகைஞர்ைள் மட்டும் இத்பதர்வில்
ைைந்துக்தைாள்ளைாம்.

6.

விண்ணப்ேத்தில் விருதுக்ைாை உற்ேத்தி தசய்யப்ேடவுள்ள தோருளின் முழுவிவரங்ைள்
ததளிவாை குறிப்பிடப்ேட பவண்டும். (விண்ணப்ேத்துடன் விருதுக்ைாை தோருகள அனுப்ே
பதகவயில்கை)

7,

விண்ணப்ேத்தில் விருதுக்ைாை குறிப்பிட்டுள்ள தோருளிகை விண்ணப்ேம் சமர்ப்பிப்ேதற்ைாை
ைகடசி நாளாை 15.11.2021க்குப் பிறகு துவக்ைப்ேட்டு 30 நாட்ைளுக்குள் (அதாவது
15.12.2021க்குள்) தசய்து முடிக்ைப்ேடபவண்டும்.

8.

விருதுக்ைாை தோருளின் உற்ேத்தி நகடதேற்றுக் தைாண்டிருக்கும்போது இந்நிறுவை
அலுவைர்ைள் / பமைாளர்ைள் ஆய்வு தசய்து புகைப்ேடம் / வீடிபயா ேதிவு தசய்து சான்று
அளிப்ோர்ைள்.

9.

விருதுக்ைாை தோருளின் உற்ேத்திகய ஒவ்தவாரு ைட்டத்திலும் விண்ணப்ேதாரர் புகைப்ேடம் /
வீடிபயா ேதிவு தசய்து விருதுக்ைாை தோருளுடன் பசர்த்து ைண்டிப்ோை சமர்ப்பிக்ை பவண்டும்.

10.

விருதிற்குரிய
தோருகள
சமர்ப்பிக்கும்போது
இருேது
ரூோய்
முத்திகரத்
தாளில்
கைவிகைஞரின் உறுதிதமாழிப்ேத்திரம் முதல் வகுப்பு குற்றவியல் நீதிேதி அல்ைது சான்றுறுதி
அலுவைர் (Notary Public) கைதயாப்ேத்துடன் தைாடுக்ைப்ேடபவண்டும்.

11.

இருப்பிட முைவரிக்ைாை அத்தாட்சி (குடும்ே அட்கட/ வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட/ ஓட்டுநர்
உரிமம்/ புகைப்ேடத்துடன் கூடிய வங்கி ைணக்கு புத்தைம்) ஆகியவற்றின் - ஏதாவது ஒன்றின்
நைல் விண்ணப்ேத்துடன் ைண்டிப்ோை இகணக்ைப்ேட பவண்டும்.

12.

பூர்த்தி தசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ேப் ேடிவங்ைள் மட்டும் பமற்ைண்டுள்ள பூம்புைார், தசன்கை
தகைகம அலுவைைத்திற்கு 15.11.2021 (திங்ைட்கிழகம) அன்று மாகை 5.00 மணிக்குள்
வந்துபசர பவண்டும். (அலுவைை நாட்ைள் திங்ைள் முதல் தவள்ளி வகர).

13.

விருதுக்ைாை தயாரிக்ைப்ேட்ட தோருள் 15.12.2021 (புதன்கிழகம) அன்று மாகை 5.00 மணி
வகர பூம்புைார் தசன்கை தகைகம அலுவைைத்தில் தேற்றுக் தைாள்ளப்ேடும்.
(அலுவைை
நாட்ைள் திங்ைள் முதல் தவள்ளி வகர).

14.
15.

விருதுக்ைாை தோருள் போட்டி ததாடர்ோை நடவடிக்கையிைால் பசதம்
அதற்கு நிர்வாைம் தோறுப்பேற்ைாது. அதற்ைாை நஷ்ட ஈடும் வழங்ைாது.
பூம்புைார்
மாநிை
விருதில்
ைைந்துக்தைாள்ளும்
ேரிபசாதிக்ை
தகைகமயலுவைைம்
பதகவப்ேட்டால்
பநர்ைாணலுக்கு அகழக்ைப்ேடுவார்ைள்.

அகடந்தால்

கைவிகைஞர்ைளின்
தசய்முகற
விளக்ைம்

திறகை
மற்றும்

