सूचना

/ Instructions

•

िनमाण िशिबराथ साठीची वयोमयादा 18 ते 28 वष ही आहे. Age group for NIRMAN is 18 – 28 years.

•

कृ पया उ#रे या फॉममधील मया(दत जागेत न िलिहता, वेग,या कागदांवर / संगणकावर अिधक िव-तृतपणे िलहावीत.
उ#रांम/ये श0य िततका नेमके पणा आण1याचा 2य3 करावा. Please write your answers in a separate word
document / on paper. Please try and be specific in your answers.

•

24ांची उ#रे मराठी, इंि6लश अथवा 8हंदी यापैक: कु ठ<याही भाषेत िलिहलेली चालतील. कृ पया 24ांचा >म अबािधत
ठे वावा व सव 24ांची उ#रे िलहावीत. Answers can be written in either Marathi, Hindi or English.
Please maintain the order of the questions and write answers to all of them.

•

भरलेला फॉम ई-मेल @ारे nirmaanites@gmail.com ला पाठवावा Aकं वा “सच
सच, गडिचरोली - 442605”
442605 येथे पो-टाने
अथवा कु Cरयरने पाठवावा. िलफाDयावर ‘िनमा
िनमाण’ असे ठळक अFरात िलहावे. फोटो काढू न WhatsApp ने पाठवू नये.
Please email the filled application form to nirmaanites@gmail.com or send the hard-copy by post
to “SEARCH,
SEARCH, Gadchiroli – 442605”.
442605 Please DO NOT send us the photos by WhatsApp.

•

फॉमची पडताळणी के <यानंतर तुमची मुलाखतीसाठी िनवड झाली असयास तुHहाला तसे फोन/ ई-मेल/पJा@ारे
कळिव1यात येईल. After scrutinizing the application form, the selected candidates will be informed
by email/phone about interviews.

•

Please view: 1) http://nirman.mkcl.org/faqs.htm

2) http://www.youtube.com/watch?v=3P4dMaHmVWM
3) https://thewire.in/172220/nirman-initiative-youth-for-social-action/
4) https://www.youtube.com/watch?v=NH3-XKSxsFs
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Application Form
A) वत:िवषयी
वत:िवषयी:
िवषयी:
1. Name (नाव):
2. Birth date (जLमतारीख):
3. Gender (8लंग):
4. Contact No. (फोन नंबर):
5. E-mail id (ई-मेल):
6. Current Address (स/याचा प#ा):
7. Permanent Address (मूळ प#ा):
8. Education (िशFण):
9. Institute/College (कॉलेज):
10. Current Job Profile (if any) [नोकरी/Oवसाय (अस<यास)]:
11. Write about your family background in brief (तुमचे कु टुंब व Pयातील OQRिवषयी थोड0यात मािहती िलहा):
12. How did you come to know about NIRMAN? (तुHहाला िनमाणबSल कु ठू न कळले याबSल यो6य ते पयाय
िनवडा.): Newspaper/ WhatsApp / Facebook/ Friends and family/ Posters/ Seminar/ NIRMANees.
******************************************************************************************
B) वतःिवषयी: िवचार, भावना, कृ ती
Please answer the following questions in a clear and concise manner; your answers need not be long,
but should clearly convey your viewpoint. कृ पया पुढील 24ांची थोड0यात पण -पV शWदात उ#रे Xावी.
1. What kind of work do you intend to do after your education/ if already working, what are you
doing? What was your thought process while taking the decision?
िशFण पूण झा<यावर तुHही काय काम कZ इि[छता/ स/या काम करत अस<यास ,काय काम करत आहात? हेच काम
करावे असा िनणय घेताना काय िवचार के ला ?
2. Why are you interested in being a part of NIRMAN? (write in about 200 words)
तुHहाला िनमाणम/ये का सहभागी ^हावेसे वाटते? (सुमारे 200 शWदात िलहा.)
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3. Today, what are the questions about your life whose answers you are searching for?
आज[या घडीला तुHहाला -वतः[या आयुbयाबSल पडलेले असे कु ठले 24 आहेत cयांचा तुHहाला शोध आहे?
4. Describe your own service experience(s) or any past experiences relevant to the social sector. If
you have no such experience, what has stopped you till today?
सामािजक FेJाशी अथवा सेवाकायाशी संबंिधत तुमचे 2PयF अनुभव वणन करा. नस<यास, मनातील इ[छेला 2PयFात
आण1यात तुHहाला आजवर काय अडचण जाणवली आहे?
5. List 5 books that you have read and liked the most. (Title and author)
तुHही वाचलेली व तुHहाला आवडलेली अशी 5 पु-तकांची नावे िलहा. (शीषक व लेखक)
6. At the age of 65, looking back, what would you have done during your productive lifetime that
would make you feel that you have lived a purposeful life? (try to be as specific as possible)
वया[या 65Oा वषe, मागे वळू न बघतांना, तुHही जीवनात असे काय के ले असेल cयायोगे मी एक अथपूण आयुbय
जगलो/ले असे तुHहाला वाटेल? (श0य ितत0या नेम0या शWदात िलहा)
******************************************************************************************
C) समाजािवषयी
समाजािवषयी:
यी:
This section is about society and social problem solving. You can make use of any available resources
to find out relevant facts in case you do not know the subject matter. या िवभागामधील सव 24 सोडवणे गरजेचे
आहे. तुHहाला गरज भास<यास मािहती िमळव1यासाठी कु ठ<याही gानhोतांचा वापर करायला हरकत नाही.
1. Since 1995, more than 60,000 farmers have committed suicide in Maharashtra. What according
to you are the reasons for this disaster? Explain.
1995 सालापासून 60 हजाराiन अिधक शेतक-यांनी महाराjात आPमहPया के लेली आहे. तुम[या मते अशी पCरि-थती
उkव1याची काय कारणे आहेत? -पV करा.
कं वा / OR
Every year in India, 4 crore Indians are pushed below poverty line due to expenditure on
healthcare. What according to you are the reasons for this disaster? Explain.
दर वषe, आरो6यसेवेवरील खच न झेप<यामुळे सुमारे 4 कोटी भारतीय जनता ही दाCरlरे षेखाली ढकलली जाते. तुम[या
मते अशी पCरि-थती उkव1याची काय कारणे आहेत? -पV करा.
2. Suppose after completing your formal education, you are given NIRMAN Fellowship under which
you have the opportunity to work fulltime for 1 year on any one social problem. Which specific
problem and place would you choose to work on and what concrete steps will you take in the
period of one year to solve that problem? Describe your proposed action plan of one year.
असे समजा क: तुमचे िशFण पूण झा<यानंतर तुHहाला िनमाणतफ एक फे लोिशप दे1यात आली cयाअंतगत एक वषासाठी
पूण वेळ एका सामािजक 24ावर/सम-येवर काम करायची संधी आहे. तुHही काम कर1यासाठी कु ठला नेमका 24 व जागा
िनवडाल आिण एका वषाम/ये तो 24 सोडव1या[या दृVीने काय पावले उचलाल? तुमचा एका वषाचा ढोबळ कृ ती
काय>म सांगा.
******************************************************************************************
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सूचना:
ना
•

िनमाण हा OिQमPव िवकासाचा काय>म नाही. िनमाण िशिबरांम/ये सहभागी झा<याबSल कु ठ<याही 2कारचे
2माणपJ (दले जाणार नाही याची कृ पया नmद nयावी.

•

िनमाण 2(>येम/ये सहभागी होताना पुढील वषात िनमाणची गडिचरोली येथे होणारी िशिबरे व आपाप<या -थािनक
जागी इतर युवा सहकाoयांसोबत गटकृ ती आिण -वयं-अ/ययन यासाठी पुरेसा वेळ काढ1याची तयारी ठे वावी.

•

िनमाण िशFण 2(>येम/ये अंतभूत असलेले उप>म, कृ ती, अpयास व इतर असाइनमqrस तुHही पूण करणे अपेिFत आहे.

•

िनमाण हा के वळ तsणांसाठीचा एक उप>म नसून, ही एक िवचारधारा, एक जीवनशैली आहे असे आHही मानतो. हा अज
भरताना तुHहाला Pयाचा काही अंशी 2Pयय आला असेल. एक चांगला माणूस बन1या[या आिण 2भावी सामािजक बदल
घडिव1या[या तुम[या 2य3ांसाठी खूप शुभे[छा. OिQगत मुलाखतीसाठी आपली भेट होईल अशी आशा बाळगतो.

•

अिधक मािहतीसाठी तुHही खालील OQRना संपक कZ शकता:
1. मयूर - 8087885918 (मुंबई)

5. अमोल - 8888813680 (पिuम महाराj)

2. शैलेश - 9503060698 (पुणे)

6. आकाश - 9404821839 (मराठवाडा)

3. 2णाली - 9767488337 (उ#र महाराj)

7. रं जन - 9405535435 (पिuम िवदभ)

4. सुहास - 8275392400 (कोकण)

8. सतीश - 8605449033 (पूव िवदभ)

**************************************************************************************

Thank you for your time, energy, and dedication!
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