Application Form
A) वत:िवषयी
वत:िवषयी:
िवषयी:
1. Name (नाव):
2. Birth date (जमतारीख):
3. Gender ( लंग):
4. Contact No. (फोन नंबर):
5. E-mail id (ई-मेल):
6. Current Address (सयाचा पा):
7. Permanent Address (मूळ पा):
8. Education (िशण):
9. Institute/College (कॉलेज):
10. Current Job Profile (if any) [नोकरी/ वसाय (अस#यास)]:
11. Write about your family background in brief (तुमचे कु टुंब व (यातील

)*िवषयी थोड.यात मािहती िलहा):

12. How did you come to know about NIRMAN? (तु0हाला िनमा1णब2ल कु ठू न कळले याब2ल यो4य ते पया1य
ि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 78ांची थोड.यात पण 9प: श;दात उरे >ावी.
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?
िशण पूण1 झा#यावर तु0ही काय काम कA इिCछता/ सया काम करत अस#यास ,काय काम करत आहात? हेच काम
करावे असा िनण1य घेताना काय िवचार के ला ?
2. Why are you interested in being a part of NIRMAN? (write in about 200 words)
तु0हाला िनमा1णमये का सहभागी Gहावेसे वाटते? (सुमारे 200 श;दात िलहा.)
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3. Talk about an experience/situation in society that evoked the feeling of righteous anger and/or
empathy in you.
समाजातील एखादी अशी घटना सांगा, जी पाKन/अनुभवून तु0हाला साि(वक संताप आला Mकं वा कNणा वाटली.
4. Today, what are the questions about your life whose answers you are searching for?
आजCया घडीला तु0हाला 9वतःCया आयुPयाब2ल पडलेले असे कु ठले 78 आहेत Qयांचा तु0हाला शोध आहे?
5. 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 ेSाशी अथवा सेवाकाया1शी संबंिधत तुमचे 7(य अनुभव वण1न करा. नस#यास, मनातील इCछेला 7(यात
आणUयात तु0हाला आजवर काय अडचण जाणवली आहे?
6. List 5 books that you have read and liked the most. (Title and author)
तु0ही वाचलेली व तु0हाला आवडलेली अशी 5 पु9तकांची नावे िलहा. (शीष1क व लेखक)
7. 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)
तु0ही जीवनात असे काय के ले असेल Qयायोगे मी एक अथ1पूण1 आयुPय जगलो/ले असे तु0हाला वाटेल? (श.य ितत.या
नेम.या श;दात िलहा)
******************************************************************************************
C) समाजािवषयी:
समाजािवषयी:
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 सव1 78 सोडवणे गरजेचे
आहे. तु0हाला गरज भास#यास मािहती िमळवUयासाठी कु ठ#याही XानYोतांचा 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 हजाराKन अिधक शेतक-यांनी महाराZात आ(मह(या के लेली आहे. तुमCया मते अशी प[रि9थती
उ\वUयाची काय कारणे आहेत? 9प: 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 िशण पूण1 झा#यानंतर तु0हाला िनमा1णतफ_ एक फे लोिशप देUयात आली Qयाअंतग1त एक वषा1साठी
पूण1 वेळ एका सामािजक 78ावर/सम9येवर काम करायची संधी आहे. तु0ही काम करUयासाठी कु ठला नेमका 78 व जागा
िनवडाल आिण एका वषा1मये तो 78 सोडवUयाCया दृ:ीने काय पावले उचलाल? तुमचा एका वषा1चा ढोबळ कृ ती
काय1`म सांगा.
******************************************************************************************
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सूचना:
ना
•

िनमा1ण िशिबराथaसाठीची वयोमया1दा 18 ते 28 वष_ ही आहे.

•

कृ पया उरे या फॉममधील मयादत जागेत न िलिहता, वेग या कागदांवर / संगणकावर अिधक िवतृतपणे िलहावीत.
िलहावीत.
उरांम#ये श%य िततका नेमके पणा आण'याचा )य* करावा.
करावा.

•

78ांची उरे मराठी, इंि4लश अथवा हंदी यापैक] कु ठ#याही भाषेत िलिहलेली चालतील. कृ पया 78ांचा `म अबािधत
ठे वावा व सव1 78ांची उरे िलहावीत.

•

भरलेला फॉम1 ई-मेल gारे nirmaanites@gmail.com ला पाठवावा Mकं वा “सच1, गडिचरोली - 442605” येथे पो9टाने
अथवा कु [रयरने पाठवावा. िलफाhयावर ‘िनमा
िनमाण’ असे ठळक अरात िलहावे. फोटो काढू न WhatsApp ने पाठवू नये.

•

फॉम1ची पडताळणी के #यानंतर तुमची मुलाखतीसाठी िनवड झाली असयास तु0हाला तसे फोन/ ई-मेल/पSाgारे
कळिवUयात येईल.

•

िनमा1ण हा

ि)म(व िवकासाचा काय1`म नाही. िनमा1ण िशिबरांमये सहभागी झा#याब2ल कु ठ#याही 7कारचे

7माणपS iदले जाणार नाही याची कृ पया नjद kयावी.
•

िनमा1ण 7i`येमये सहभागी होताना पुढील वषा1त िनमा1णची गडिचरोली येथे होणारी िशिबरे व आपाप#या 9थािनक
जागी इतर युवा सहकाlयांसोबत गटकृ ती आिण 9वयं-अययन यासाठी पुरेसा वेळ काढUयाची तयारी ठे वावी.

•

िनमा1ण िशण 7i`येमये अंतभू1त असलेले उप`म, कृ ती, अmयास व इतर असाइनमnoस तु0ही पूण1 करणे अपेित आहे.

•

िनमा1ण हा के वळ तNणांसाठीचा एक उप`म नसून, ही एक िवचारधारा, एक जीवनशैली आहे असे आ0ही मानतो. हा अज1
भरताना तु0हाला (याचा काही अंशी 7(यय आला असेल. एक चांगला माणूस बनUयाCया आिण 7भावी सामािजक बदल
घडिवUयाCया तुमCया 7यpांसाठी खूप शुभेCछा.

ि)गत मुलाखतीसाठी आपली भेट होईल अशी आशा बाळगतो.

•

हे नq] पहा: 1) http://nirman.mkcl.org/faqs.htm 2) http://www.youtube.com/watch?v=3P4dMaHmVWM

•

अिधक मािहतीसाठी तु0ही खालील

)*ना संपक1 कA शकता:

1. मयूर - 8087885918 (मुंबई)

5. अमोल - 8888813680 (पिsम महाराZ)

2. शैलेश - 9503060698 (पुणे)

6. आकाश - 9404821839 (मराठवाडा)

3. 7णाली - 9767488337 (उर महाराZ)

7. रं जन - 9405535435 (पिsम िवदभ1)

4. सुहास - 8275392400 (कोकण)

8. सतीश - 8605449033 (पूव1 िवदभ1)

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

Thank you for your time, energy, and dedication!
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