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COIR BOARD 

Regional Extension Centre, Coir Board (Govt. of India), 

Pillaiyarpatti,  

Vallam (Via), Thanjavur 

Pin.-613 403.  Ph.: 04362-264655 

Email id-   cbrectnjcoirboard@gmail.com 

 

Diploma Course in Coir Technology NSQF Level-4  

 

       Applications are invited for Men and women candidates in the prescribed form for the 

Diploma Course in Coir Technology course aligned  National Skills Qualification Framework 

(NSQF ) Level -4  for a period of 12 months (In house training – 12 months and Internship 

training – 03 months) going to be commenced in Regional Extension Centre, Coir Board, 

Pillaiyarpatti, Vallam (Via) Thanjavur from 01.02.2022. Applicants should be sponsored by the 

Coir units, Coir Co-op. Societies, Coir Clusters, State Govt./ NGO’s/ Educational 

Institutions/Research Organization, etc. will be  given first preference.  20% seats are reserved 

for SC/ST candidates. 

  Age will be between 18 to 45 years. Educational Qualification is Pre-degree/12
th

 standard 

or equivalent passed. 

           The selected candidates are eligible for the Stipend amount of Rs.3,000/- per month  

according to the attendance on pro rata basis. Hostel facility is available within the Coir Board 

complex at Pillaiyarpatti.  Applications form can be obtained by post or in person from the 

Regional Extension Centre, Coir Board, Pillaiyarpatti, Vallam (Via), Thanjavur-613 403 or 

downloaded from the web site of Coir Board www.coirboard.gov.in.  or will be sent on request 

by post.   The application should reach to the following address on or before 20.01.2022 - 05.00 

P.M. 

 

 

       The Officer in charge, 

Regional Extension Centre,  

Coir Board, 

 (Govt. of India), 

Pillaiyarpatti, Vallam (Via) 

Thanjavur-613 403 

 

 

 

 

http://www.coirboard.gov.in/


COIR BOARD 

REGIONAL EXTENSION CENTRE, THANJAVUR 

APPLICATION FOR  ADMISSION FOR DIPLOMA COURSE IN COIR 

TECHNOLOGY UNDER (NSQF)  LEVEL- 4                      

             

 

1. Name of the candidate   : 

  

2. Postal Address     :   

 

         

 

3. Place of birth (District and State)  : 

 

4. Date of birth and age as on the date of 

    application     : 

 

5. Educational Qualification   : 

 

 

6. Father’s /Husband’s name.   : 

7. Details of experience in Coir Industry 

    if any 

  a) Name of employer   : 

            b) Nature of Work   : 

 c) Length of Service   : 

 

8. Religion     :  

9. Whether belongs to Gen/OBC/Muslim/ 

     SC/ST/others     :  

 10. Aadhaar No.    : 

11. Mobile No.    : 

12. E.mail id     : 

13.Bank Account No.    : 

14. Name of the Bank and Branch  : 

15.IFSC Code     : 

    

CERTIFICATE BY CANDIDATE 

 

I declare that the information given above is correct and true to the best of my knowledge and 

belief. 

 

Place :                   Signature : 

 

Date :         Name: 

           

 

 

Affix passport size  

photograph of the 

candidate with 

signature 

 

 



           

INSTRUCTIONS 

 

  1.   Applications should accompany with attested copies of Certificates 

                in support of Qualifications, age and experience. 

 

 2.   Candidate selected should produce conduct certificate obtained 

                from two Gazetted Officers at the time of joining. 

 

 3.   Candidates selected for Diploma course  in Coir Technology  

                 are required to execute an agreement in a  plain paper in the prescribed format  

                 at the time of joining. 

 

 4.   The candidate selected for the Diploma course in Coir Technology have to  

                   submit the  Certificates in Original providing educational qualification at the time 

                of joining for training. The same will be returned to him/her only after the  

                completion of  the training course. 

 

           5.  Candidates selected for the Diploma course in Coir Technology has to submit  

                  the copy of Aadhaar Card, Bank Account details and three passport size photographs. 

 

 

……. 
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கனிறு னிற்சி ற்ின அியிப்பு 

  தஞ்சாவூர் நாயட்டத்தில் உள் நத்தின அபசின் சிறு, குறு நற்றும் டுத்தப 

ததாமில் அமநச்சகத்தின் கீழ் இனங்கி யரும் கனிறு யாரினத்தின் நண்ட 

யிரியாக்க மநனம், ிள்மனார்ட்டி, யல்ம் யமி, தஞ்சாவூரில் கனிறு னிற்சி 
அித்தல் குித்து தசய்தி தயினடீு . 

 

             கனிறு ததாமில்நுட்த்தில் டிப்ளாநா டிப்பு (Diploma course in Coir Technology 

aligned National Skills Qualifications Framework (NSQF ) Level -4) னிற்சி யகுப்ில்                         

18 பதல் 45 யனதிற்கு உட்ட்ட ஆண்/தண் (இருார்) இடநிருந்து 

யிண்ணப்ங்கள்   யபளயற்கப்டுகின். 

 

ளநள குிப்ிட்டுள் னிற்சிக்கு அடிப்மட தகுதி  - ளநல்ிம  ளதர்ச்சி 
தற்று இருக்களயண்டும் (Plus two).  னிற்சி  01.02.2022 பதல் ததாடங்கப்டும் . 

னிற்சினின் காம்  12 நாதங்கள் (உள் னிற்சி 12 நாதங்கள்  நற்றும் 

இன்டர்ன்ரிப் னிற்சி 3 நாதங்கள்).  னிற்சினின் ளாது நாதம் ரூ.3,000/-  உதயி 
ததாமக யமங்கப்டும்.  .  னிற்சி தறுயர்களுக்கு யிடுதி யசதி உண்டு 

 

இப்னிற்சினில் ளசருயதற்கா யிண்ணப் டியங்கம இவ்யலுயக 

ளயம ாட்கில் ளரிளா அல்து கடிதம் பநாகளயா இயசநாக தற்று 

தகாள்ாம் அல்து www.coirboard.gov.in என் இமணனத பகயரினில் 

தியிக்கம் (Download)  தசய்து தகாள்ாம்.  பூர்த்தி தசய்னப்ட்ட யிண்ணப் 

டியங்கள்  அலுயக தாறுப்ார், நண்ட யிரியாக்க மநனம், 

ிள்மனார்ட்டி,  யல்ம் யமி, தஞ்சாவூர்-613403  என் பகயரிக்கு 20.01.2022 

க்குள் யந்து ளசப ளயண்டும். ளநலும் யியபங்களுக்கு அலுயக ததாமளசி 
எண் 04362-264655 ஐ ததாடர்பு தகாள்வும்.  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

http://www.coirboard.gov.in/

