अज चा नमुना
Application Format
पासपोट साईझ रं गीत
फोटो(Passport size
Color Photo)
मनु यबळ कार
(Manpower Type)

1.कायकारी संचालक /Executive Director

कामकाजाचे काय लय
(Office Address )

कायकारी संचालक, वे ट काय लय, वन फो स िब ड ग, 4 था मजला, कालाघोडा
जवळ, फोट, मुंबई 400001
The Executive Director, QUEST – TRTI Centre for Innovation, Planning and Evaluation
at One Forbes Building, 4th floor, near Kalaghoda, Fort, Mumbai 400001

उमे दवाराचे नाव (आडनाव
थम)
Candidate Name
(Surname First)
ज मतारीख (Date of
Birth)
(dd/mm/yyyy)
िदनांक 28 फे ुवारी 2021
रोजी वय
Age on 28th February
2021
प यवहाराचा संपूण प ा
Address of
Correspondence
इ मेल आयडी
Email ID
मण वनी मांक
Mobile No
शै िणक पा ता (स य त
सोबत जोडली आहे )
Educational
Qualification
(True copy attached)
अनुभव
Experience

वय(Age)----- वष (Year)---------- मिहना(Month)-------------- िदवस (Day)

या पदाकरीता का इ छु क
आहात
(िह मािहती वतं पणे
सोबत या अज स जोडावी.)

विरल पदांकरीता आपण का इ छु क आहात (Statement of purpose) याम ये ख ालील बाब चा समावे श
अपेि त आहे त:
१.या पदाकरता अज कर याकरता तु ही यो य य ती आहात असे तु हाला का वाटते ? (२०० श द)
२.यापुव आिदवासी िवषयक शासनाशी िनगडीत एखा ा क पावर

य पणे काम कर याचा अनु भव आहे

का? जर असेल तर थोड यात तु मचा क प , यातील तु मचे काम , तुमची उि ट आिण तु ही काम करताना
सामोरे गेले या आ हानांबाबत मािहती ा.(२५० श द)
३.तुमची २ बल थाने नमु द करावी.(१५० श द)

Statement of Purpose
(This information
should be attached to
this application
separately )

Statement of purpose should include following questions:
1.
Why do you feel you would be a strong fit for the role you are applying? (200
words)
2.
Have you worked on a project in/with the government on tribal subjects
directly? If yes, please briefly describe the project, your role, your goals
and achievements and the challenges associated with the same. (250 words)
3.
What are your two core strengths? (150 words)

संदभ नाव व प ा
Reference Name and
Address
१
२

वयंघोषणा प
मािणत करतो/करते की, मी ----------------- जािहरात पूणपणे वाचली असून यातील सव अटी व शत मला मा य
आहे त.वर िदलेली मािहती संपूणपणे खरी असून याम ये काही मािहती चुकीची अथवा खोटी आढळ यास माझा/माझे सदर
पदासाठीचे अज र बातल समज यात यावा/यावेत याबाबत कायदे शीर कारवाईस मी पा राहीन.

िदनांक

वा री
(नाव

)

Self Declaration
I certify that I have read the advertisement completely and agree to all its terms and conditions. The
information provided is completely true and if any information is found to be false, I will be disqualified for the
post/posts for which I have applied and I will be eligible for legal action.
Date

Sign
(Name

)

