(An Autonomous Body under Ministry of Culture, Government of India)
Thiruvanmiyur, Chennai – 600041
An advertisement was published in Eenadu and also in Times of India for the post of
experienced Spinners for Craft Education and Research Centre (CERC), a unit of Kalakshetra
Foundation, Chennai.
The last date is hereby extended up to 30.11.2020.
Application duly filled in the prescribed format as appended below should reach
Director, Kalakshetra Foundation, Thiruvanmiyur, Chennai - 600 041 on or before 30.11.2020.
Candidates already applied need not apply again.

Kalakshetra Foundation
(An autonomous body under Ministry of Culture, Government of India)
Thiruvanmiyur, Chennai – 600 041
Invites applications for two experienced spinners for Craft Education and Research Centre (CERC), a unit of
Kalakshetra Foundation, Chennai.
The qualifications for the position are as under:
Qualifications
Essential
Age
Remuneration

X Std pass
Age not more than 40 years on the closing date of applications.
The person will be engaged through an outsourcing agency as a Skilled Worker at a daily
wage of Rs.734/- per day and eligible for EPF & ESIC.
The person selected will be provided basic accommodation by the Foundation.

కళాక్షేత్ర ఫ ౌండేషన్
(భారత్ ప్రభుత్వ సాౌంస్కృతిక మౌంతిరత్వ శాఖ ఆధీనౌంలోని ఒక స్వయౌం-ప్రతిప్తిి స్ౌంస్థ )
తిరువానమయూర్, చెన్నై – 600 041
చెన్నైలోని కళాక్షేత్ర ఫ ౌండేషన్లో ఒక విభాగౌంగా ఉనై క్ాాఫ్ట్ ఎడ్యుక్ేషన్ అౌండ్ రీసెర్్ సెౌంటర్ (CERC)లో రౌండ్య సపినైరుు
(నూలు వడిక్ే వారు) పో స్ట్ల క్ోస్ౌం దరఖాస్టిలు ఆహ్వవనిౌంచబడ్యత్ుననైయి.
ఈ పో స్ట్ క్ోస్ౌం అరహత్లు క్్ాౌంది విధౌంగా ఉననైయి:
త్ప్ినిస్రి
అరహత్లు

X త్రగతి

వయస్ట

దరఖాస్టి గడ్యవు ముగిసే ననటిక్్ వయస్ట 40 స్ౌంవత్సరాల కౌంటే ఎకుకవగా ఉౌండ్కూడ్దట.

Remuneration

న్నప్ుణ్ుౌం కలిగిన వరకర్గా ఒక ఔటసో రిసౌంగ్ ఏజన్సస దనవరా తీస్టక్ోవడ్ౌం జరుగుత్ుౌంది. రోజువారీ
వేత్నౌంగా రూ.734/- చెలిుౌంచబడ్యత్ుౌంది. EPF & ESICకు అరహత్ ఉౌంది.
ఎౌంపపక్ైన వుక్్ి క్ోరుకునై ప్క్షౌంలో, CERC క్ాుౌంప్స్టలో బస్ అౌందిౌంచబడ్యత్ుౌంది.

అనుబంధం I ప్రక్ారౌం, దరఖాస్టినట త్ప్ినిస్రిగా డెనరక్ర్, కళాక్షేత్ర ఫ ౌండేషన్, తిరువానమయూరు, చెన్నై 600 041 అనే
చిరుననమాకు ప్ౌంపాలి. దరఖాస్టిలు స్మరిిౌంచడననిక్్ చివరి తేదీ: 30.11.2020.

Annexure I
Application for the post of Spinners for Craft Education and Reseach Centre,
Thiruvanmiyur, Chennai-41
క్ాాఫ్ట్ ఎడ్యుక్ేషన్ అౌండ్ రీసెర్్ సెౌంటర్, తిరువానమయూర్, చెన్నై-41లో సపినైరుు (నూలు
వడిక్ే వారు) ఉదయ ుగాల క్ోస్ౌం దరఖాస్టి

1.

Affix
Recent
passport
size
photograph
ఇటీవలి

Name
పేరు

2. Address చిరుననమా

పాస్టపో ర్్ సెనజు
ఫో టో
అతిక్్ౌంచౌండి
3.

Date of Birth (In Christian era):
ప్ుటి్న తేదీ (క్రాస్ి ట శకౌంలో):

4.

Educational Qualification:
(Photo copies to be enclosed)
విదనురహత్లు:
(జరాక్సస క్ాపీలు జత్చేయాలి)

Sl.No

Qualification

Board / University

% of marks

వ.స్ౌం.

అరహత్

బో రుు / యూనివరిసటీ

మారుకల %

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

5.

Details of Experience
అనటభవౌం వివరాలు

Sl.No

Society/Private/
Self Employed/Others

Duration of Service

Nature of duties handled
Hand spinning/Amber Charka Spinning

వ.స్ౌం.

సొ సెనటీ/పెవ
నై ేట/
స్వయౌం ఉపాధి /ఇత్రాలు

స్రీవస్ట క్ాల వువధి

చేప్టి్న విధటల స్వభావౌం
హ్వుౌండ్ సపినిైౌంగ్ /అౌంబర్ చరాక సపినిైౌంగ్

i.
ii.
iii.
iv.

6.

Languages known:
తెలిసపన భాషలు:

Sl.No

Language

To read

To Speak

వ.స్ౌం

భాష

చదవడ్ౌం

మాటాుడ్డ్ౌం రాయడ్ౌం

(a)

English

ఇౌంగీుష్

(b)

Tamil

త్మిళౌం

(c)

Telugu

తెలుగు

(d)

Malayalam

మలయాళౌం

(e)

Kannada

కనైడ్ౌం

(f)

Hindi

హౌందీ

7.

Any other information : ఇత్ర ఏదెననన స్మాచనరౌం

8.

Mobile No. మొబనల్ నౌం.

To Write

9.

E-mail id. ఇ-మెయిల్ ఐ.డి.

10. Declaration

I do hereby declare that the statements made in this application are true, complete and correct to
the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect
or ineligibility detected, my candidature will stand cancelled and my all claims for the recruitment
will stand forfeited. I also understand that in case of selection, the appointment is purely on
temporary basis with no opportunity/claim for regular appointment.

ప్రకటన
నేనట ఇకకడ్ ప్రకటిస్ి టనై ప్రక్ారౌం, ఈ దరఖాస్టిలో పేరకకనై అౌంశాలన్సై నన జఞానౌం మరియు విశావస్ౌం
ప్రక్ారౌం స్త్ుము, స్ౌంప్ూరణ ౌం మరియు స్రైనవి. ఇౌందటలో ఏదెననన స్మాచనరౌం త్ప్ుి లేదన స్రిక్ాదట లేదన
అనరహమెైనదిగా గురిిౌంచిన ప్క్షౌంలో, నన అభురిథత్వౌం రదటు చేయబడ్యత్ుౌంది మరియు నియామకౌం క్ోస్ౌం నేనట
అౌందజేసపనవన్సై జప్ుి చేయబడ్యతనయని ననకు తెలుస్ట. నేనట ఎౌంపపక్ైతే, ఆ నియామకౌం అనేది ప్ూరిిగా తనతనకలిక
పారతిప్దికన ఉౌంట ౌందని, రగూులర్ నియామక అవక్ాశౌం/అలా క్ోరే హకుక ఉౌండ్దని కూడన నేనట అరథ ౌం
చేస్టకుననైనట.

Place :

Signature of Candidate

Date :

Address __________________________

ప్రదేశౌం :

అభురిథ స్ౌంత్కౌం

తేదీ :

చిరుననమా

__________________

