
CSIR-Central Leather Research Institute  
 (Council of Scientific and Industrial Research) 

Adyar, Chennai-600020 
In association with  

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation 
(A Govt. of India Undertaking) 

Offers free training in different leather trades for the year 2015-2016 
Course Details: 

Course Name Duration 
Leather Goods – Cutting and Clicking 35 Days 

Leather Goods – Stitching and 
Assembling 

35 Days 

Leather Garments – Cutting 35 Days 
Leather Garments – Stitching and 
Assembling 

35 Days 

Leather Footwear – Cutting and 
Clicking 

35 Days 

Leather Footwear – Closing and 
Stitching 

35 Days 

Eligibility: 

Caste SC 
Age 18-50 years
Qualification Minimum 5th Standard (Pass) 

 Procedure for Enrolment: 
Application forms can be obtained in person from the Centre for Human and Organizational Resource 
Development (CHORD), CSIR-CLRI in Chennai (on all working days - Monday to Friday, between 9.00 am 
and 5.30 pm) (or) the forms can be downloaded from the CSIR-CLRI website. Copies of caste certificate, 
income certificate, age and educational qualification proof, address proof, copy of Aadhar card/ration 
card have to be submitted at the time of submission of application form. The application forms can be 
submitted in person or through post. The eligible candidates will be called for an interview. 

Counseling Process: 
Applicants would be counseled and allotted to the respective course based on their inclination 
towards a particular trade in leather. The date of training will be notified to the applicant at the 
end of counseling. 

Stipend and other benefits: 
• Rs.1500/- would be offered for the training period
• Lunch, tea and refreshments would be provided for the training period
• Assistance in placement of candidates post training and monitoring them at industry

Contact Persons:  
Dr. Swarna V Kanth, Head and Principal Scientist 
Mrs. A.Tamil Selvi, Principal Scientist  
Ms. B.Kanimozhi, Technical Officer 
CHORD, CSIR-CLRI  
Ph.: 044-24437217, 044-24437109 Application Form

http://clri.org/ADMIN/Final-Application-Form(English)-NSFDC.pdf


மத்�ய ேதால் ஆராய்ச�் நிைலயம் 
 (அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற ஆராய்ச�்க் ��மம்) 

அைடயா�, ெசன்ைன-600020 
மற்�ம் 

ேத�ய தாழ்த்தப்பட்ேடா�க்கான நி� மற்�ம் 
ேமம்பாட�்க் கழகம்   

இைணந்� வழங்�ம் 
இலவச ேதால் சாரந்்த ெதா�ல்�ைறப் ப�ற்�கள் (2015-2016) 

ப�ற்� வ�ப்�களின் �வரம்: 
ப�ற்� வ�ப்�த்�ைற ப�ற்� நாடக்ள் 

��ேதால் ெபா�ட்கள் – ெவட்�த�ம், அச�்ப்ப� ெவட்�த�ம் 35 நாட்கள் 
��ேதால் ெபா�ட்கள் – ைதய�ம், இைணத்த�ம் 35 நாட்கள் 
ேதால் ஆைடகள் – ெவட்�தல் 35 நாட்கள் 
ேதால் ஆைடகள் – ைதய�ம், இைணத்த�ம் 35 நாட்கள் 
ேதால் காலணிகள் – ெவட்�த�ம், அச�்ப்ப� ெவட்�த�ம் 35 நாட்கள் 
ேதால் காலணிகள் – இ�� நிைல�ம், ைதய�ம் 35 நாட்கள் 

த��கள்: 
சா� தாழ்த்தப்பட்ட வ�ப்�னர ்
வய� 18-50 வய� 
கல்�த்த�� �ைறந்தபடச்ம் 5ஆம் வ�ப்� ேத�ேயார ்

ப�� ெசய்த�க்கான வ��ைறகள்: 
ப�ற்�க்கான �ண்ணப்பங்கைள ேநர�யாக மத்�ய ேதால் ஆராய்ச�் நிைலயத்�ன் (CLRI), மனிதவள 
மற்�ம் நி�வன ேமம்பாட்� ைமயத்�ல் (CHORD) ெபற்�க் ெகாள்ளலாம் (அைனத்� ேவைலநாட்கள் – 
�ங்கள் �தல் ெவௗ்ளி வைர காைல 9 மணி �தல் மாைல 5.30 மணி வைர). அல்ல� எங்கள் 
இைணயதளம் வ�யாகப் ெபற்�க் ெகாள்ளலாம். �ண்ணப்பங்கைள  சமரப்்�க்�ம் ேநரத்�ல் சா�ச ்
சான்�தழ் நகல், வ�மான சான்�தழ் நகல், வய� மற்�ம் ப�ப்�க்கான சான்�கள், �கவரிச ் சான்�, 
ஆதார ் அட்ைட/ேரஷன் அட்ைட�ன் நகல் ஆ�ய இைவ அைனத்�ம் சமரப்்�க்க ேவண்�ம். 
�ண்ணப்பங்கைள ேநர�யாகேவா அல்ல� அஞ்சல் வ�யாகேவா சமரப்்�க்கலாம். த���ள்ள 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் ேநரக்ாண�க்� அைழக்கப்ப�வாரக்ள். 

கலந்தாேலாசைன: 
�ண்ணப்பதாரரக்ள், அவரக்�க்�கந்த ப�ற்�த் �ைறையத் ேதரந்்ெத�க்க ‘கலந்தாேலாசைன’ �ைற 
�லம் உத� வழங்கப்ப�ம். ப�ற்�த் ேத� அதன் �ன்னர ்அ��க்கப்ப�ம். 

உத�த் ெதாைக�ம் �ற ச�ைகக�ம்: 
• 35 நாட்க�க்கான ப�ற்� உத�த் ெதாைகயாக �பாய் 1500/- வழங்கப்ப�ம்.

• ப�ற்�க் காலத்�ல் ம�ய உண�ம், �ற �ற்�ண்�க�ம் வழங்கப்ப�ம்.
• ப�ற்�க்�ப் �ற� ேவைலவாய்ப்� ஏற்பா� மற்�ம் கண்காணிப்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்.

ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ய நபரக்ள்: 
�ைனவர.் �வரண்ா �.காந்த், தைலைம அ�காரி மற்�ம் �தன்ைம �ஞ்ஞானி 
��ம�. அ.த�ழ்ெசல்�, �தன்ைம �ஞ்ஞானி 
ெசல்�. பா.கனிெமா�, ெதா�ல்�ட்ப அ�வலர ்
மனிதவள மற்�ம் நி�வன ேமம்பாட�் ைமயம் (CHORD), 
மத்�ய ேதால் ஆராய்ச�் நிைலயம் (CLRI) 
ெதாைலேப� எண்கள்: 044-24437217, 044-24437109 

�ண்ணப்ப ப�வம் 

http://clri.org/ADMIN/Final-Application-Form(Tamil)-NSFDC.pdf



