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DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess,,  
MMaahhaarraasshhttrraa  SSttaattee..  

SShhiivvcchhhhaattrraappaattii  SSppoorrttss  CCoommpplleexx,,MMaahhaalluunnggee--
BBaalleewwaaddii,,PPuunnee--4455  

  
NNoo..  KKhheeIInnRRaaNNiiKKee//NNiiyyuukkttii//22002211--22002222          DDaattee::  1177--0055--22002211    

  
DDIIRREECCTTOORRAATTEE  OOFF  SSPPOORRTTSS  &&  YYOOUUTTHH  SSEERRVVIICCEESS,,  

MMAAHHAARRAASSHHTTRRAA  SSTTAATTEE  IINNVVIITTEESS  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  FFOORR  
CCOOAACCHHIINNGG  AANNDD  PPAARRAA--MMEEDDIICCAALL  SSTTAAFFFF  OONN  CCOONNTTRRAACCTT  

BBAASSIISS  
  
DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess,,  MMaahhaarraasshhttrraa  SSttaattee  iinnvviitteess  aapppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  
eelliiggiibbllee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  eennggaaggeemmeenntt  aass  CCooaacchhiinngg  ssttaaffff    aanndd  oonn  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss  aatt  KKIISSCCEE  PPUUNNEE..  
JJoobb  ddeessccrriippttiioonnss    aarree  aattttaacchheedd  iinn  AAnnnneexxuurree  11..  
SS..NNoo..  DDeessiiggnnaattiioonn//PPoosstt  TToottaall  VVaaccaannccyy  
11  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  77    ((AAtthhlleettiicc  11  MMaallee  &&  11  FFeemmaallee,,  CCyycclliinngg  11  MMaallee  &&  11  ffeemmaallee,,  

RRiiffllee  SShhoooottiinngg  1100  MM  &&  5500  MM  --11,,  PPiissttooll  SShhoooottiinngg  1100  MM  &&  
2255  MM  --11,,  TTrraapp  &&  SSkkiitt--11))  

22  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  ccuumm  
TTeecchhnniicciiaann  

33  ((CCyycclliinngg  11,,  SShhoooottiinngg  22))  

33  SSppoorrttss  MMeeddiicciinnee  DDooccttoorr  11  ((  MMaallee//  FFeemmaallee))  
44  YYoouunngg  PPrrooffeessssiioonnaall  22  
55  NNuuttrriittiioonniisstt  11  
66  NNuurrssiinngg  AAssssiissttaanntt  11  
77  MMaasssseeuurr  33  ((22  MMaallee,,  11  FFeemmaallee))  
88  GGrroouunndd  mmaann  44  ((AAtthhlleettiicc  22,,  CCyycclliinngg  11,,  SShhoooottiinngg  11))  
  
TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eeaacchh  ppoosstt  aarree  aass  uunnddeerr::    
SS..  
NNoo..  

DDeessiiggnnaattiioonn//PPoosstt  MMoonntthhllyy  
RReemmuunneerraattiioonn  

((RRss..))  

AAggee  LLiimmiitt  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  rreeqquuiirreedd  
((EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa))    

11  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  4400,,000000//--  BBeellooww  
  4455  yyeeaarrss  

OOllyymmppiiaann//SSppoorrttssppeerrssoonn    rreepprreesseenntteedd  
tthheeiirr  ccoouunnttrryy    iinn  WWoorrlldd    CChhaammppiioonnsshhiipp//  
AAssiiaann  GGaammeess//CCoommmmoonnwweeaalltthh  GGaammeess  

OORR  
UUttkkrruusshhtt  KKrriiddaa  MMaarrggaaddhhaasshhaakk    
AAwwaarrddeeee//SShhiivvcchhhhaattrraappaattii  AAwwaarrddeeee..  

OORR  
CCooaacchhiinngg  lliicceennssee//cceerrttiiffiiccaattiioonn  oonn  ''CC''  lleevveell  
oorr  ''DD''  lleevveell  ffrroomm  IISSSSFF..  
EExxppeerriieennccee  ::  MMiinniimmuumm  55  yyeeaarrss  ooff  
ccooaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee    
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22  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  
ccuumm  TTeecchhnniicciiaann  

2255000000//--  BBeellooww  
  4455  yyeeaarrss  

FFoorr  SShhoooottiinngg  
aa..  NNaattiioonnaall  SShhoooottiinngg  PPllaayyeerr  
bb..MMSS  CCIITT  CCoommppuutteerr  ccoouurrssee    
cc..  BBaassiicc  ccoouurrssee  ooff  CCoommppuutteerr  &&  

NNeettwwoorrkkiinngg    
dd..  GGoooodd  kknnoowwlleeddggee  ooff  CCoommppuutteerrss  --  

WWiinnddoowwss  aanndd  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  
aapppplliiccaattiioonnss  ssppeecciiaallllyy  MMSS  WWoorrdd,,  MMSS  
EExxcceell,,  MMSS  PPoowweerrPPooiinntt..  

FFoorr  CCyycclliinngg  
NNaattiioonnaall  CCyycclliinngg  PPllaayyeerr  
MMiinniimmuumm  22  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  ooff  rraacciinngg  
ccyyccllee  mmeecchhaanniicc  ..    
FFoorr  AAtthhlleettiiccss  
NNaattiioonnaall  //SSttaattee  SShhoooottiinngg  PPllaayyeerr  

33  SSppoorrttss  MMeeddiicciinnee  
DDooccttoorr  ((GGrraaddee  llll))  

6600000000//--  BBeellooww  
  4455  yyeeaarrss  

EEsssseennttiiaall::--  PPoosstt  GGrraadduuaattee  DDiipplloommaa  iinn  
SSppoorrttss  MMeeddiicciinnee  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  eerrssttwwhhiillee  
MMCCII  ..  
DDeessiirraabbllee  ::--  MMiinniimmuumm  oonnee  yyeeaarr  ooff  
rreesseeaarrcchh//wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  tthhee  
nnaattiioonnaall//ssttaattee  aatthhlleetteess  

44  YYoouunngg  
PPrrooffeessssiioonnaall  

2255000000//--  4455  yyeeaarrss    EEsssseennttiiaall    ::--  MMaasstteerrss  ddeeggrreeee  oorr  
eeqquuiivvaalleenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonn//  BBaacchheelloorr''ss  
ddeeggrreeee  wwiitthh  PPoosstt  GGrraadduuaattee  DDiipplloommaa  iinn  
SSppoorrttss  MMaannaaggeemmeenntt  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  ffrroomm  aa  
rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  mmiinniimmuumm  
5500%%ooff  mmaarrkkss  

OORR  
GGrraadduuaattee  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  TThhrreeee  yyeeaarrss  ooff  
WWoorrkk  eexxppeerriieennccee..  
DDeessiirraabbllee  ::--  CCaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaavvee  
rreepprreesseenntteedd  IInnddiiaa  aatt  IInntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell  
aanndd  hhoolldd  aa  BBaacchheelloorr  ddeeggrreeee  oorr  ccaannddiiddaatteess  
wwiitthh  MMBBAA  oorr  PPoosstt  GGrraadduuaattiioonn    iinn  SSppoorrttss  
MMaannaaggeemmeenntt  wwoouulldd  bbee  pprreeffeerrrreedd..  

55  NNuuttrriittiioonniisstt  3355000000//--  4455  yyeeaarrss  EEsssseennttiiaall  ::--  ii))  MMaasstteerrss  ddeeggrreeee  iinn  FFoooodd  
aanndd  nnuuttrriittiioonn          //  HHoommee  SScciieennccee  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  NNuuttrriittiioonn//  SSppoorrttss  
NNuuttrriittiioonn  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  ffrroomm  rreeccooggnniizzeedd  
UUnniivveerrssiittyy..  
iiii))  MMiinniimmuumm  88  yyeeaarrss  ooff  wwoorrkkiinngg  iinn  
rreelleevvaanntt  ffiieelldd  oouutt  ooff  wwhhiicchh  mmiinniimmuumm  22  
yyeeaarrss  ooff  wwoorrkkiinngg  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ssppoorrttss  
ppeerrssoonn..  
DDeessiirraabbllee  ::--  ii))  CCeerrttiiffiiccaattee  iinn  SSppoorrttss  
nnuuttrriittiioonn  ffrroomm  rreeccooggnniizzeedd  iinnssttiittuuttiioonn..  
iiii))  EExxppeerriieennccee  iinn  bbuuddggeettiinngg  ooff  mmeennuuss..  
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iiiiii))  PPrreeffeerreennccee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ccaannddiiddaatteess  
wwiitthh  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ssppoorrttss  
ppeerrssoonn..  

66  NNuurrssiinngg  
AAssssiissttaanntt  
((GGrraaddee  II))  

2255,,000000//--  BBeellooww  3355  
yyeeaarr  

EEsssseennttiiaall::  DDiipplloommaa  iinn  NNuurrssiinngg  ffrroomm  aa  
rreeccooggnniizzeedd  uunniivveerrssiittyy//iinnssttiittuuttee  
EExxppeerriieennccee::  MMiinniimmuumm  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  wwoorrkk  
eexxppeerriieennccee  iinn  hhoossppiittaall  

77  MMaasssseeuurr  
  
  
  
  
  
  
  

  

3355000000//--  BBeellooww  
  4455  yyeeaarrss  

EEsssseennttiiaall::  PPaasssseedd  1100++22  ffrroomm  aa  
rreeccooggnniizzeedd  bbooaarrdd  wwiitthh  aa  rreeccooggnniizzeedd  
cceerrttiiffiiccaattee  ccoouurrssee//  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  
pprrooggrraamm  wwiitthh  mmiinniimmuumm  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  
wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  tthhee  
nnaattiioonnaall//ssttaattee  aatthhlleetteess  

OORR  
PPaasssseedd  1100""  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  bbooaarrdd  wwiitthh  
aa  rreeccooggnniizzeedd  cceerrttiiffiiccaattee  ccoouurrssee//  sskkiillll  
ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraamm  wwiitthh  mmiinniimmuumm  
tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  
nnaattiioonnaall//ssttaattee  aatthhlleetteess  
DDeessiirraabbllee::  WWoorrkk  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  
nnaattiioonnaall//ssttaattee  aatthhlleetteess      

88  GGrroouunndd  mmaann  1155000000//--  BBeellooww  
  4455  yyeeaarrss  

EEsssseennttiiaall::--  1100tthh  ppaassss  rreeccooggnniizzeedd  BBooaarrdd..    
PPrreeffeerreennccee  ttoo  bbee  ggiivveenn  SSttaattee//NNaattiioonnaall  
PPllaayyeerr..  

  

  EExxppeerriieennccee  CCeerrttiiffiiccaattee((ss))::  
oo  EExxppeerriieennccee  CCeerrttiiffiiccaattee((ss))  ffrroomm  tthhee  HHuummaann  RReessoouurrcceess  ((HHRR))  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn((ss))  ffoorr  tthhee  eennttiirree  eexxppeerriieennccee  ccllaaiimmeedd,,  cclleeaarrllyy  mmeennttiioonniinngg  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  

eemmppllooyymmeenntt  ((ddaattee,,  mmoonntthh  &&  yyeeaarr))  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  PPaayy  LLeevveell,,  GGrraaddee  PPaayy  aanndd  BBaassiicc  PPaayy  

((wwhheerreevveerr  aapppplliiccaabbllee//  ccoonnssoolliiddaatteedd  ppaayy))..  TThhee  cceerrttiiffiiccaattee((ss))  sshhoouulldd  aallssoo  mmeennttiioonn  tthhee  

nnaattuurree  ooff  dduuttiieess  ppeerrffoorrmmeedd//eexxppeerriieennccee  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  ppoosstt((ss))  wwiitthh  dduurraattiioonn((ss))..    

oo  FFoorr  tthhee  vvaaccaanncciieess  wwhheerree  eexxppeerriieennccee  iiss  rreeqquuiirreedd,,  ssuucchh  eexxppeerriieennccee  mmuusstt  bbee  ppoosstt  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  eexxppeerriieennccee  iinn  rreelleevvaanntt  ffiieelldd  aass  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppoosstt..  FFuurrtthheerr,,  

iinntteerrnnsshhiipp,,  ttrraaiinniinngg,,  rreesseeaarrcchh  eexxppeerriieennccee,,  eettcc..,,  ggaaiinneedd  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aaccqquuiirriinngg  aann  

eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  ccoouunntteedd  aass  eexxppeerriieennccee  

oo    SSuubbmmiitt  FFoorrmm  1166  ffoorr  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn..  

  

11..  AAbboouutt  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess  ((DDSSYYSS))  

    DDSSYYSS    iiss  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt    uunnddeerr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn  aanndd  

SSppoorrttss..  wwiitthh  tthhee  mmaannddaattee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  SSppoorrttss  iinn  tthhee  SSttaattee..  DDSSYYSS''ss  oonnee  
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oobbjjeeccttiivvee  ttooddaayy  iiss  ttoo  aacchhiieevvee  eexxcceelllleennccee  iinn  ssppoorrttss  aanndd  ttrraaiinn  &&  pprreeppaarree  ssppoorrttssppeerrssoonnss  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppeettiittiioonnss..  IItt  hhaass  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrdd  ssppoorrttss  

iinnffrraassttrruuccttuurree  sspprreeaadd  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy  aalloonngg  wwiitthh  ttrraaiinneedd  ccooaacchheess  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  

oobbjjeeccttiivveess..  

22..  TTeerrmmss  &&  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  ccoonnttrraaccttuuaall  eennggaaggeemmeenntt::  

TThhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess  iinntteennddss  ttoo  aavvaaiill  sseerrvviiccee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  KKhheelloo  

IInnddiiaa  SScchheemmee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  TThhee  sseerrvviicceess  aanndd  ccoonnttrraaccttss  uunnddeerr  tthhiiss  

aaddvveerrttiisseemmeenntt  aarree  eeffffeeccttiivvee  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  sscchheemmee  ooff  KKhheelloo  IInnddiiaa  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  

IInnddiiaa..  TThhee  sscchheemmee  aanndd  ppaayymmeennttss  rreellaatteedd  tthheerreettoo  aarree  ttoottaallllyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

aaiidd  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  IIff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  wwiitthhddrraawwss//  mmooddiiffiieess//  aammeennddss  tthhee  

sscchheemmee  bbyy  aannyy  nnoottiiffiiccaattiioonn//cciirrccuullaarr//  ggoovveerrnnmmeenntt  oorrddeerr//  ccoorrrriiggeenndduumm  eettcc..,,  tthhee  ssaammee  wwiillll  

bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ccoonnttrraacctt..  TThhee  rruulleess,,  rreegguullaattiioonnss,,  nnoottiiffiiccaattiioonnss,,  cciirrccuullaarr,,  

ggoovveerrnnmmeenntt  oorrddeerr,,  ccoorrrriiggeenndduumm  eettcc..  pprreessccrriibbeedd  bbyy  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aallssoo  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  

pprreesseenntt  ccoonnttrraacctt..  TThhee  ppeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  tthhiiss  sscchheemmee  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ssttaattee//  

cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  iiss  ggiivveenn  ffoorr  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  aassssiiggnnmmeenntt  aanndd  

iitt  ccoommeess  ttoo  aann  eenndd  bbyy  eefffflluuxx  ooff  ttiimmee  oorr  bbyy  aannyy  ootthheerr  eevveennttss  aass  ddeecciiddeedd  bbyy  DDiirreeccttoorraattee  ooff  

SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess..  TThhee  ppeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  tthhiiss  sscchheemmee  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  aannyy  rriigghhtt  

aanndd  iinntteerreesstt  ttoo  ccllaaiimm  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  ssttaattee  oorr  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

FFoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ccoonnttrraacctt::--    

aa))  TTeennuurree::  IInniittiiaallllyy  ccoonnttrraaccttuuaall  eennggaaggeemmeenntt  wwiillll  bbee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  1111  mmoonntthhss  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  

ffuurrtthheerr  eexxtteennddeedd  bbyy  ttwwoo  yyeeaarrss  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  ffoouurr  yyeeaarrss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ssaattiissffaaccttoorryy  

ppeerrffoorrmmaannccee..  

bb))  AAggee  LLiimmiitt::  --  TThhee  mmaaxxiimmuumm  aaggee  sshhaallll  nnoott  bbee  mmoorree  tthhaann  4455  yyeeaarrss  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff    rreecceeiipptt  

ooff  aapppplliiccaattiioonnss..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  ssoommee  vvaaccaanncciieess,,  tthhee  uuppppeerr  aaggee  lliimmiitt  sshhaallll  nnoott  bbee  mmoorree  tthhaann  3355  

yyeeaarrss..  CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  nnoottee  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  DDaattee  ooff  BBiirrtthh  aass  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  MMaattrriiccuullaattiioonn//  

SSeeccoonnddaarryy  EExxaammiinnaattiioonn..  CCeerrttiiffiiccaattee  oorr  aann  eeqquuiivvaalleenntt  cceerrttiiffiiccaattee  aass  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  aanndd  nnoo  ssuubbsseeqquueenntt  rreeqquueesstt  ffoorr  iittss  cchhaannggee  wwiillll  

bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oorr  ggrraanntteedd..  

cc))  RReemmuunneerraattiioonn::  MMoonntthhllyy  rreemmuunneerraattiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aass  ppeerr  aabboovvee  cchhaarrtt  NNoo..22  ..  

dd))  TTaaxx  DDeedduuccttiioonn  aatt  ssoouurrccee::  TThhee  iinnccoommee  ttaaxx  oorr  aannyy  ootthheerr  ttaaxx  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd,,  aass  ppeerr  

tthhee  pprreevvaaiilliinngg  rruulleess  wwiillll  bbee  ddeedduucctteedd  aatt  ssoouurrccee  bbeeffoorree  eeffffeeccttiinngg  tthhee  ppaayymmeenntt,,  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  

DDSSYYSS  wwiillll  iissssuuee  TTDDSS  cceerrttiiffiiccaatteess//  SSeerrvviiccee  TTaaxx,,  aass  aapppplliiccaabbllee..  

ee))  OOtthheerr  AAlllloowwaanncceess::  --  NNoo  TTAA  //DDAA  sshhaallll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ffoorr  jjooiinniinngg  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  oorr  oonn  iittss  

ccoommpplleettiioonn..  NNoo  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  lliikkee  DDAA,,  AAccccoommmmooddaattiioonn,,  RReessiiddeennttiiaall  PPhhoonnee,,  CCoonnvveeyyaannccee  
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//TTrraannssppoorrtt,,  PPeerrssoonnaall  SSttaaffff,,  MMeeddiiccaall  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt,,  HHRRAA,,  aanndd  LLTTCC  eettcc..  wwoouulldd  bbee  

aaddmmiissssiibbllee  ttoo  tthheemm..  

EExxtteennssiioonn::  --  PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  wwoouulldd  bbee  ccoonnttiinnuuoouussllyy  rreevviieewweedd  aanndd  tthheeiirr  

eexxtteennssiioonn  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppeerriiooddiicc  rreevviieeww//  rreeqquuiirreemmeenntt..  

gg))  LLeeaavvee::--  TThheeyy  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ffoorr  3300  ddaayyss  lleeaavvee  iinn  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  oonn  pprroo--  rraattaa  bbaassiiss..  

TThheerreeffoorree,,  tthhee  ccoonnttrraacctt  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  ddrraaww  aannyy  rreemmuunneerraattiioonn  iinn  ccaassee  ooff  hhiiss//hheerr  

aabbsseennccee  bbeeyyoonndd  3300  ddaayyss  iinn  aa  yyeeaarr..  AAllssoo  uunn--  aavvaaiilleedd  lleeaavvee  iinn  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  wwiillll  llaappssee  aanndd  

wwiillll  nnoott  bbee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  nneexxtt  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  

hh))  SSeelleeccttiioonn  PPrroocceessss::  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ffuullffiilllleedd  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  

aann  iinntteerrvviieeww  tthhrroouugghh  ee--mmaaiill..  TThhee  iinntteerrvviieeww  mmaayy  bbee  hheelldd  iinn  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr,,  

SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess,,  MMaahhaarraasshhttrraa  ssttaattee,,  SShhiivvcchhhhaattrraappaattii  SSppoorrttss  CCoommpplleexx,,  MMaahhaalluunnggee--

BBaalleewwaaddii,,  PPuunnee  441111  004455..  TThhee  PPllaaccee  ooff  hhoollddiinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww  aass  mmeennttiioonneedd  aarree  lliiaabbllee  ttoo  

ccaanncceelllleedd//cchhaannggeedd  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  DDSSYYSS..    

NNoo  ttrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ffoorr  aatttteennddiinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww..  DDSSYYSS  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  

ttoo  ccaanncceell  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeenntt  aanndd//oorr  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  aatt  aannyy  ssttaaggee  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  

rreeaassoonn..  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERR,,DDSSYYSS  sshhaallll  bbee  tthhee  ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissppuuttee..  AAnnyy  

lliittiiggaattiioonn  mmaatttteerrss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  aatt  DDSSYYSS  sshhaallll  bbee  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  

ooff  PPuunnee    ccoouurrtt..  

ii))  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy::  TThhee  ppllaannnneedd  rreesseeaarrcchh  mmuusstt  bbee  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  aapppprroovvaall  ooff  eetthhiiccaall  

ccoommmmiitttteeee  ooff  DDSSYYSS..  TThhee  ppuubblliiccaattiioonn  iinn  sscciieennttiiffiicc  jjoouurrnnaallss  sshhoouulldd  bbee  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  

aapppprroovvaall  ooff  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..  

jj))HHooww  ttoo  AAppppllyy::  TThhee  ccaannddiiddaattee  mmaayy  aappppllyy  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmaatt  aattttaacchheedd  aass  AAnnnneexxuurree  BB..  

AApppplliiccaattiioonn  dduullyy  ssiiggnneedd  aalloonngg  wwiitthh  sseellff--aatttteesstteedd  ccooppiieess  ooff  aallll  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  

eexxppeerriieennccee  aanndd  ootthheerr  tteessttiimmoonniiaallss  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ccaannddiittuurree  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  

mmuusstt  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr,,  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess,,  SShhiivvcchhhhaattrraappaattii  SSppoorrttss  

CCoommpplleexx,,  MMaahhaalluunnggee--BBaalleewwaaddii,,  PPuunnee  441111  004455  tthhrroouugghh  ppoosstt  oonn  oorr  bbeeffoorree  1155//66//  22002211  

ttiillll  55..0000  PP..MM..  OOnnllyy  sshhoorrtt--lliisstteedd  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  tthhee  iinntteerrvviieeww..  AApppplliiccaattiioonnss  

rreecceeiivveedd  tthhrroouugghh  aannyy  ootthheerr  mmooddee  wwoouulldd  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  aanndd  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd..  

  

ii))  SSeellff  aatttteesstteedd  ddooccuummeennttss  ttoo  bbee  eenncclloosseedd  wwiitthh  aapppplliiccaattiioonn  ::  

11))  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  DDaattee  ooff  bbiirrtthh  

22))  CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  eesssseennttiiaall  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  &&  eexxppeerriieennccee..  

33))  SSccaannnneedd  ccooppyy  ooff  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  ccoolloorr  pphhoottooggrraapphh  aanndd  ssiiggnnaattuurree..  
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44))  SSccaannnneedd  ccooppyy  ooff  NNoo  OObbjjeeccttiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthheeiirr  pprreesseenntt  eemmppllooyyeerr,,  iinn  ccaassee  wwoorrkkiinngg  iinn  

CCeennttrraall//  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt//  AAuuttoonnoommoouuss  OOrrggaanniizzaattiioonnss  oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

55))      LLAASSTT  DDAATTEE  FFOORR  RREECCEEIIPPTT  OOFF  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  55..0000  PP..MM  OONN..  1155//66//22002211    

kk))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  CCeennttrraall//  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt//  AAuuttoonnoommoouuss  OOrrggaanniizzaattiioonnss  

hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  NNoo  OObbjjeeccttiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthheeiirr  eemmppllooyyeerr  aalloonngg  wwiitthh  aallll  oorriiggiinnaall  aass  

wweellll  aass  pphhoottooccooppyy  ooff  aallll  tthhee  ddooccuummeennttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  iinntteerrvviieeww..  

  

GGEENNEERRAALL  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

aa))  CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  aasscceerrttaaiinn,,  bbeeffoorree  aappppllyyiinngg,,  tthhaatt  tthheeyy  ssaattiissffyy  aallll  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  aass  

ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  aaddvveerrttiisseemmeenntt..  CCaannddiiddaatteess,,  wwhhoo  ddoo  nnoott  ssaattiissffyy  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  

ccoonnddiittiioonnss,,  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ddiissqquuaalliiffiieedd  aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt//sseelleeccttiioonn..  

bb))  CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  aasscceerrttaaiinn,,  bbeeffoorree  aappppllyyiinngg,,  tthhaatt  tthheeyy  ssaattiissffyy  aallll  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  

aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeenntt..  CCaannddiiddaatteess,,  wwhhoo  ddoo  nnoott  ssaattiissffyy  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  

aanndd  ((oorr))  ssuubbmmiitttteedd  aannyy  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeenntt  wwhhiicchh  ffoouunndd  aass  nnoott  ggeennuuiinnee  aatt  aannyy  ssttaaggee  sshhaallll  

bbee  lliiaabbllee  ffoorr  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn..  

cc))    CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  aasscceerrttaaiinn  tthhaatt  tthheeyy  ssaattiissffyy  aallll  tthhee  eesssseennttiiaall  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aass  

ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeenntt..  CCaannddiiddaatteess  hhaavviinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aabboovvee  tthhee  eesssseennttiiaall  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy..  MMeerreellyy  hhaavviinngg  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddooeess  nnoott  eennttaaiill  

ccaannddiiddaatteess  ttoo  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  iinntteerrvviieeww..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  

DDSSYYSS..  

dd))    CCaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  iinn  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerreesstt  ttoo  aappppllyy  oofffflliinnee  mmuucchh  bbeeffoorree  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee  

aanndd  nnoott  ttoo  wwaaiitt  ttiillll  tthhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonn,,  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  

ppoossttaall  ddeellaayy..    

ee))    DDSSYYSS  ddooeess  nnoott  aassssuummee  aannyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ccaannddiiddaatteess  nnoott  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  

aapppplliiccaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  ddaattee  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  rreeaassoonnss  oorr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  

rreeaassoonn  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  DDSSYYSS..    

ff))  CCaannddiiddaattee  wwhhoo  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  iinntteerrvviieeww  hhaass  ttoo  pprroodduuccee  oorriiggiinnaall  aass  wweellll  aass  sseellff  aatttteesstteedd  

pphhoottooccooppyy  ooff  aallll  tthhee  ddooccuummeennttss  uuppllooaaddeedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aapppplliiccaattiioonn,,  ootthheerr  rreelleevvaanntt  

ddooccuummeenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  iinntteerrvviieeww  aalloonngg  wwiitthh  ssiiggnneedd  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  oonnlliinnee,,  

ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  iinntteerrvviieeww..  
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gg))    DDeecciissiioonn  ooff  DDSSYYSS  iinn  aallll  mmaatttteerrss  rreeggaarrddiinngg  eelliiggiibbiilliittyy,,  sseelleeccttiioonn  aanndd  ppoossttiinngg  wwoouulldd  bbee  ffiinnaall  

aanndd  bbiinnddiinngg  oonn  aallll  ccaannddiiddaatteess..  NNoo  rreepprreesseennttaattiioonn  oorr  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiillll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  bbyy  

DDSSYYSS  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

hh))  DDSSYYSS  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmooddiiffyy//aalltteerr//rreessttrriicctt//eennllaarrggee//ccaanncceell  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss,,  iiff  

nneeeedd  ssoo  aarriisseess  wwiitthhoouutt  iissssuuiinngg  aannyy  ffuurrtthheerr  nnoottiiccee  oorr  aassssiiggnniinngg  ffuurrtthheerr    nnoottiiccee//aannyy  rreeaassoonnss  

tthheerreeaafftteerr..    TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  DDSSYYSS  wwiillll  bbee  ffiinnaall  aanndd  nnoo  aappppeeaall  wwiillll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  aaggaaiinnsstt  

tthhiiss  iissssuuee..    

ii))  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissppuuttee,,  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  CCoouurrtt  wwiillll  bbee  aatt  PPuunnee  oonnllyy..  

jj))  PPlleeaassee  ddoo  vviissiitt  yyoouurr  eemmaaiill  aaccccoouunntt  rreegguullaarrllyy  ffoorr  ffuurrtthheerr  uuppddaatteess..  

kk))    FFuurrtthheerr  nnoottiiffiiccaattiioonnss//ccoorrrriiggeenndduumm  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  iiff  aannyy,,  wwiillll  bbee  ppuutt  uupp  oonn  DDSSYYSS  wweebbssiittee  

oonnllyy..  

ll))  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissppuuttee,,  EEnngglliisshh  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  EEmmppllooyymmeenntt  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  vvaalliidd..  

mm))  CCAANNVVAASSSSIINNGG  IINN  AANNYY  FFOORRMM  WWIILLLL  BBEE  AA  DDIISSQQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN..  

  

SSdd//--  

CCoommmmiissssiioonneerr  
SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess,,  MMaahhaarraasshhttrraa  SSttaattee..  

  

000000000000  
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AAnnnneexxuurree--11  

DDeessiiggnnaattiioonn//PPoosstt  JJOOBB  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS  
AAssssiissttaanntt  CCooaacchh    RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

HHeeaadd  CCooaacchh’’ss  rroolleess  vvaarryy  hhuuggeellyy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoonntteexxtt,,  bbuutt  
ttyyppiiccaall  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  aarree  lliikkeellyy  ttoo  iinncclluuddee::  
PPeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  
EEvvaalluuaattiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  pprroovviiddiinngg  ssuuiittaabbllee  ffeeeeddbbaacckk,,  
bbaallaanncciinngg  ccrriittiicciissmm  wwiitthh  ppoossiittiivviittyy  aanndd  mmoottiivvaattiioonn..  
AAsssseessssiinngg  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  iinn  aann  aatthhlleettee’’ss  
ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  aarreeaass  ffoorr  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt..  

  AAddaappttiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  aanndd  iinntteerreessttss  ooff  ggrroouupp  oorr  iinnddiivviidduuaall  
ttrraaiinneeeess..  

  CCoommmmuunniiccaattiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  ccoommmmaannddss  uussiinngg  cclleeaarr,,  
ssiimmppllee  llaanngguuaaggee..  

  EEnnccoouurraaggiinngg  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  ggaaiinn  aanndd  ddeevveelloopp  sskkiillllss,,  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  tteecchhnniiqquueess..  

  EEnnssuurriinngg  tthhaatt  ttrraaiinneeeess  ttrraaiinn  aanndd  ppeerrffoorrmm  ttoo  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  
ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  IInnssppiirriinngg  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  sseellff--bbeelliieeff..  
  DDeevveellooppiinngg  kknnoowwlleeddggee  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ffiittnneessss,,  iinnjjuurryy,,  

ssppoorrttss  ppssyycchhoollooggyy,,  nnuuttrriittiioonn  aanndd  ssppoorrttss  sscciieennccee..  
  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  IITT--bbaasseedd  rreessoouurrcceess  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  mmeeaassuurree  

ppeerrffoorrmmaannccee..  
  AAccttiinngg  aass  aa  rroollee  mmooddeell,,  ggaaiinniinngg  tthhee  rreessppeecctt  aanndd  ttrruusstt  ooff  tthhee  

ppeeooppllee..  
  LLiiaaiissiinngg  wwiitthh  ootthheerr  ppaarrttnneerrss  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  

ssuucchh  aass  CCooaacchheess,,  PPhhyyssiiootthheerraappiissttss,,  DDooccttoorrss  aanndd  
NNuuttrriittiioonniissttss..  

  WWoorrkkiinngg  ttoo  aa  hhiigghh  lleeggaall  aanndd  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrdd  aatt  aallll  ttiimmeess,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  iissssuueess  ssuucchh  aass  cchhiilldd  ssaaffeegguuaarrddiinngg  
ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aanndd  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  rreeqquuiirreemmeennttss  
iinncclluuddiinngg  pprrootteeccttiioonn  ffrroomm  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt..  
PPllaannnniinngg  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  PPrroodduucciinngg  ppeerrssoonnaalliizzeedd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess..  
  MMaaiinnttaaiinniinngg  rreeccoorrddss  ooff  ttrraaiinneeeess  ppeerrffoorrmmaannccee..  
  CCoooorrddiinnaattiinngg  ttrraaiinneeeess  aatttteennddaannccee  aatt  mmeeeettiinnggss  aanndd  

ootthheerr  ssppoorrttss  eevveennttss  
  PPllaannnniinngg  aanndd  rruunnnniinngg  pprrooggrraammmmeess  ooff  aaccttiivviittiieess  ffoorr  

ggrroouuppss  aanndd  iinnddiivviidduuaallss..    
  CCoo--ccoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  ootthheerr  ccooaacchheess  ffoorr  
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ttrraannssppoorrttiinngg  ttrraaiinneeeess  ttoo  aanndd  ffrroomm  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  
aanndd  ssppoorrttss  eevveennttss;;  

  SSeeeekkiinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  ffoorr  ssppoonnssoorrsshhiipp  aaggrreeeemmeennttss  bbyy  
eennggaaggiinngg  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

  FFiinnddiinngg  aapppprroopprriiaattee  ccoommppeettiittiioonnss  ffoorr  ppaarrttiicciippaannttss..  
  PPllaannnniinngg  wwoorrkk  sscchheedduullee  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  

ccooaacchheess..  
WWhhaatt  ttoo  eexxppeecctt  

  HHeeaadd  CCooaacchh’’ss  wwoorrkk  iinn  ddiiffffeerreenntt  eennvviirroonnmmeennttss,,  ffrroomm  
ggyymmss  ttoo  ppllaayyiinngg  ffiieellddss  aanndd  ssoommeettiimmeess  iinn  aaddvveerrssee  
wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss..  

  UUnnssoocciiaall  hhoouurrss  aanndd  ffiixxeedd--tteerrmm  ccoonnttrraaccttss  mmeeaann  tthhee  
jjoobb  mmaayy  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  ppeerrssoonnaall  lliiffee..  

  FFrreeqquueenntt  ttrraavveell  ttoo  rreeaacchh  ffaacciilliittiieess  oorr  ttoo  aatttteenndd  
ccoommppeettiittiioonnss,,  oofftteenn  iinnvvoollvviinngg  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddiissttaanncceess,,  
mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy..  

  AAbbsseennccee  ffrroomm  hhoommee  oovveerrnniigghhtt  aanndd  ttrraavveell  tthhrroouugghhoouutt  
tthhee  IInnddiiaa  aanndd  aabbrrooaadd  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy,,  ddeeppeennddiinngg  
oonn  tthhee  ssppoorrtt  aanndd  tthhee  lleevveell..  

  HHeeaadd  CCooaacchh  wwiillll  eennssuurree  ddiisscciipplliinnee  iinn  AAccaaddeemmyy..  

SSkkiillllss  

  TTeeaamm--bbuuiillddiinngg  aabbiilliittyy  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  tteeaamm  iinnttoo  aa  
wwiinnnniinngg  ccoommbbiinnaattiioonn  ttoo  eexxcceell  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  
ccoommppeettiittiioonn..  

  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  qquuiicckkllyy  ddeevveelloopp  ssuucccceessssffuull  wwoorrkkiinngg  
rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  bbaacckkggrroouunnddss  
aanndd  wwiitthh  vvaarryyiinngg  lleevveellss  ooff  ssppoorrttiinngg  aabbiilliittyy..  

EExxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss  
  EEnntthhuussiiaassmm,,  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd  ppaattiieennccee..  
  AAwwaarreenneessss  ooff  eeqquuaalliittyy  aanndd  ddiivveerrssiittyy  iissssuueess,,  iinncclluuddiinngg  

tthhoossee  rreellaatteedd  ttoo  ssppoorrtt  aanndd  ddiissaabbiilliittyy..  
  MMoottiivvaattiioonnaall  sskkiillllss  aanndd  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  

ppssyycchhoollooggyy  tthhaatt  uunnddeerrppiinnss  ssuucccceessssffuull  ccoommppeettiittiioonn  
((ppaarrttiiccuullaarrllyy  aatt  sseenniioorr  ccooaacchhiinngg  lleevveellss))..  

  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  sskkiillllss..  
  AA  ssttrroonngg  iinntteerreesstt  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  pprrooffeessssiioonnaall  sskkiillllss  

aanndd  kknnoowwlleeddggee..  
  AAbbiilliittyy  ttoo  iinnffuussee  tteeaamm  ssppiirriitt  aammoonngg  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  
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aacchhiieevvee  tthhee  ccoommmmoonn  ggooaall  ooff  eexxcceelllleennccee  ddeevveellooppmmeenntt..  

AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  ccuumm  
TTeecchhnniicciiaann  

  TTrraaiinniinngg  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  aatthhlleettee  iinn  tthhee  ffiieelldd  dduurriinngg  
ttrraaiinniinngg  

  HHaannddlliinngg  &&  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  eeqquuiippmmeenntt//mmaacchhiinneerryy  oonn  
ggrroouunndd  

  OOppeerraattiinngg  EElleeccttrroonniicc  TTaarrggeett  SSyysstteemm  
  DDaattaa  mmaannaaggeemmeenntt  
  AAssssiisstt  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  ffoorr    ttrraaiinniinngg  iinnppuuttss  
  AAnnyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  CCooaacchh,,  

CCoommmmiissssiioonneerr  DDSSYYSS  aanndd  FFaacciilliittyy  iinn  cchhaarrggee  ooff  rreessppeeccttiivvee  
hhaallll//ggrroouunndd..  

SSppoorrttss  MMeeddiicciinnee  DDooccttoorr  
((GGrraaddee  IIII))  

  
  
  
  
  
  
  

  

  MMeeddiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  aatthhlleettee  iinn  tthhee  ffiieelldd  dduurriinngg  
ttrraaiinniinngg  

  HHaannddlliinngg  tthhee  mmeeddiiccaall  eemmeerrggeennccyy  oonn  ggrroouunndd  
  IInnvvoollvvee  mmeeddiiccaall  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroocceessss  dduurriinngg  iinnjjuurryy  

mmaannaaggeemmeenntt  
  PPllaannnniinngg  &&  sseeqquueenncciinngg  ooff  tteessttiinngg  pprroottooccooll  
  PPeerriiooddiicc  tteessttiinngg  ooff  aatthhlleetteess  
  DDaattaa  mmaannaaggeemmeenntt  
  AAssssiisstt  lleeaadd  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  ffoorr  rreesseeaarrcchh  iinnppuuttss  
  AAnnyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  DDiirreeccttoorr,,  

SSppoorrttss  SScciieennccee  HHeeaadd  aanndd  CCoommmmiissssiioonneerr  DDSSYYSS..  
YYoouunngg  PPrrooffeessssiioonnaall    MMaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ddaattaa  ooff  mmaatteerriiaallss//rreessoouurrcceess  ttoo  

mmaannppoowweerr  eennggaaggeedd  iinn  KKIISSCCEE  SScchheemmee..  
  AAssssiissttiinngg,,  ccoooorrddiinnaattiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  KKIISSCCEE  SScchheemmee..  
  AAllll  wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aatt  KKIISSCCEE..  
  CCoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  qquueerriieess  

rreellaatteedd  KKIISSCCEE..  
  DDrraaffttiinngg  lleetttteerr,,  ffiillee  nnoottiinngg,,  oorrddeerr  eettcc..  
  AAnnyy  ootthheerr  wwoorrkk  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  aauutthhoorriittyy..  
  GGeenneerraall  ::    

aa..  GGoooodd  kknnoowwlleeddggee  ooff  CCoommppuutteerrss  --  WWiinnddoowwss  aanndd  
MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  aapppplliiccaattiioonnss  ssppeecciiaallllyy  MMSS  WWoorrdd,,  MMSS  
EExxcceell,,  MMSS  PPoowweerrPPooiinntt..  
bb..  CCoonnffiiddeenntt,,  sseellff--ddrriivveenn  aanndd  tteeaamm  ppllaayyeerr..  
cc..  AAbbiilliittyy  ttoo  rreeaadd,,  wwrriittee  aanndd  ssppeeaakk  iinn  EEnngglliisshh..    

NNuuttrriittiioonniisstt    MMaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ddaattaa  ooff  mmaatteerriiaallss//rreessoouurrcceess  ttoo  
mmaannppoowweerr  eennggaaggeedd  iinn  KKIISSCCEE  SScchheemmee..  

  AAssssiissttiinngg,,  ccoooorrddiinnaattiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  KKIISSCCEE  SScchheemmee..  

  AAllll  wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aatt  KKIISSCCEE..  
  CCoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  qquueerriieess  

rreellaatteedd  KKIISSCCEE..  
  DDrraaffttiinngg  lleetttteerr,,  ffiillee  nnoottiinngg,,  oorrddeerr  eettcc..  
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  AAnnyy  ootthheerr  wwoorrkk  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  aauutthhoorriittyy..  
  GGeenneerraall  ::    

aa..  GGoooodd  kknnoowwlleeddggee  ooff  CCoommppuutteerrss  --  WWiinnddoowwss  aanndd  
MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  aapppplliiccaattiioonnss  ssppeecciiaallllyy  MMSS  WWoorrdd,,  MMSS  
EExxcceell,,  MMSS  PPoowweerrPPooiinntt..  
bb..  CCoonnffiiddeenntt,,  sseellff--ddrriivveenn  aanndd  tteeaamm  ppllaayyeerr..  
cc..  AAbbiilliittyy  ttoo  rreeaadd,,  wwrriittee  aanndd  ssppeeaakk  iinn  EEnngglliisshh..    

MMaasssseeuurr//MMaasssseeuussee  ((GGrraaddee  II  
  

  FFooccuuss  oonn  ssppoorrttss  mmaassssaaggee,,  rreeccoovveerryy  aanndd  rreellaaxxaattiioonn..  
  HHeellpp  cclliieennttss  wwiitthh  ppaaiinn,,  ssttrreessss  aanndd  pphhyyssiiccaall  aaiillmmeennttss  bbyy  

mmaassssaaggiinngg  aanndd  kknneeaaddiinngg  mmuusscclleess  aanndd  ssoofftt  ttiissssuueess,,  iinn  
oorrddeerr  ttoo  rreellaaxx  tthhee  aatthhlleetteess''  mmuusscclleess..  

  AAddvviissee  cclliieennttss  oonn  rreellaaxxaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  ttoo  hheellpp  pprreevveenntt  
mmuussccllee  pprroobblleemmss  aanndd  rreelliieevvee  ssttrreessss..  

  SSttuuddyy  aa  cclliieenntt''ss  pphhyyssiiccaall  hhiissttoorryy  aanndd  pprreeppaarree  aanndd  aappppllyy  
ooiillss  ttoo  tthhee  cclliieenntt''ss  sskkiinn  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  mmaassssaaggee  
eexxppeerriieennccee..  

  UUssee  ooff  ootthheerr  eelleeccttrriiccaall  mmaassssaaggiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  
rreeccoovveerryy  aaiidd..  

  WWoorrkk  oonn  tthhee  ffiieelldd  wwiitthh  tthhee  aatthhlleetteess  
  AAnnyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  DDiirreeccttoorr,,  

SSppoorrttss  SScciieennccee  HHeeaadd  aanndd  CCoommmmiissssiioonneerr  DDSSYYSS..  
NNuurrssiinngg  AAssssiissttaanntt  ((GGrraaddee  II))    AAssssiisstt  mmeeddiiccaall  pprraaccttiioonneerr  dduurriinngg  mmeeddiiccaall  eemmeerrggeenncciieess  

  IInnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  
  AAssssiisstt  iinn  mmeeddiiccaall  eeqquuiippmmeenntt  ccaalliibbrraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  
  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  bbiioollooggiiccaall  ssaammpplleess  
  AAnnyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  DDiirreeccttoorr,,  

SSppoorrttss  SScciieennccee  HHeeaadd  aanndd  CCoommmmiissssiioonneerr  DDSSYYSS....  
GGrroouunndd  mmaann    TToo  MMaaiinnttaaiinn  GGrroouunndd..  

  HHeellppeerr  ttoo  tthhee  HHeeaadd  CCooaacchh//AAssssiissttaanntt  CCooaacchh//TTeecchhnniicciiaann  aatt  
tthhee  ttiimmee  ccooaacchhiinngg..  

  TToo  DDrroopp  aanndd  ppiicckk  uupp  EEqquuiippmmeenntt  oonn  tthhee  ggrroouunndd..  
  TToo  mmaakkee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  oonn  tthhee  ggrroouunndd..    
    AAnnyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  DDiirreeccttoorr,,  

SSppoorrttss  SScciieennccee  HHeeaadd  aanndd  CCoommmmiissssiioonneerr  DDSSYYSS..  
  

    

000000000000  
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AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh//AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  CCuumm  

TTeeccnniicciiaann    --DDiisscciipplliinnee--……………………………………..  ((  wwhhiicchh  aapppplliiccaabbllee  ))  

11  NNaammee  ooff  tthhee  AApppplliiccaanntt    

  

22  AAggee  &&  DDaattee  ooff  BBiirrtthh    

  

33  SSeexx    

44  NNaattiioonnaalliittyy    

55  PPeerrmmaanneenntt  AAddddrreessss    

66  AAddddrreessss  ooff  CCoorrrreessppoonnddeennccee    

77  TTeelleepphhoonnee  

((LLaannddlliinnee//MMoobbiillee))  

  

88  EEmmaaiill  AAddddrreessss    

  

99  EEdduuccaattiioonnaall  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  EEdduuccaattiioonnaall  

PPrrooffeessssiioonnaall  

99  TToottaall  YYeeaarr  ooff  EExxppeerriieennccee  aass  

oonn  ddaattee  
  

....................................YYeeaarrss  ............  MMoonntthhss  
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//2// 

1100  NNaammee  ooff  tthhee  PPeerriioodd  DDeessiiggnnaattiioonn  RRoollee  aanndd  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

  IInnssttiittuuttiioonn        

II          

IIII          

IIIIII          

IIVV          

VV          

1111..  AAcchhiieevveemmeennttss--    

  
  

DDEECCLLEERRAATTIIOONN  

  

II  ddoo  hheerreebbyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  aallll  tthhee  ssttaatteemmeenntt  mmaaddee  iinn  tthhiiss  aapppplliiccaattiioonn  aarree  ttrruuee,,  ccoommppeetteenntt  aanndd  

ccoorrrreecctt  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  

ppaarrttiiccuullaarr  iinnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  aabboovvee  bbeeiinngg  ffoouunndd  ffaallssee  oorr  iinnccoorrrreecctt,,  mmyy  ccaannddiiddaattuurree  ffoorr  tthhee  

ppoosstt  iiss  lliiaabbllee  ttoo  bbee  rreejjeecctteedd  aanndd  mmyy  sseerrvviicceess  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  ffoorrtthhwwiitthh  aannyy  

nnoottiiccee  ttoommee..  

  

PPllaaccee::  

  

DDaattee::  

  

SSiiggnnaattuurree  &&  NNaammee  ooff  tthhee  AApppplliiccaanntt::  

    
  

000000000000  
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AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmmaatt  ((FFoorr  DDooccttoorr))  

Application for the Post : ____________________________ 

11  FFuullll  NNaammee  iinn  CCaappiittaall  LLeetttteerrss  

((AAss  ppeerr  tthhee  MMaattrriiccuullaattiioonn  

CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

22  FFaatthheerr’’ss  NNaammee  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

33  MMootthheerr’’ss  NNaammee    

22  DDaattee  ooff  BBiirrtthh  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

33  SSeexx    

44  NNaattiioonnaalliittyy    

55  PPeerrmmaanneenntt  AAddddrreessss    

66  AAddddrreessss  ooff  CCoorrrreessppoonnddeennccee    

77  TTeelleepphhoonnee  

((LLaannddlliinnee//MMoobbiillee))  

  

88  EEmmaaiill  AAddddrreessss    

  

99..  EEdduuccaattiioonn  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  MMaattrriiccuullaattiioonn  oonnwwaarrddss::  
SS..  

NNoo..  
CCeerrttiiffiiccaattee//DDeeggrr

eeee  
SSuubbjjeecctt  IInnssttiittuuttee//  

UUnniivveerrssiitt
yy  

YYeeaarr  ooff  
PPaassssiinngg  

MMaarrkkss  
oobbttaaiinn

eedd  
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////22////  

  
1100..  WWoorrkk  EExxppeerriieennccee::  

  

SS..  
NNoo..  

OOrrggaanniizzaattiioonn//IInnsstt
iittuuttee  

PPeerriioodd  FFrroomm  
--  TToo  

NNaattuurree  ooff  WWoorrkk  RReemmaarrkkss  

          
          
          

          

  
1111..  PPuubblliiccaattiioonnss::  

  
SS..  NNoo..  AAuutthhoorr((ss))  TTiittllee  NNaammee  ooff  tthhee  

JJoouurrnnaall  
YYeeaarr  

          

          

          

          

  
  

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  
  
  

II  hheerreebbyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  aallll  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  iinn  tthhiiss  aapppplliiccaattiioonn  aarree  ttrruuee  
aanndd  ccoorrrreecctt  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  
iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy    iinnffoorrmmaattiioonn  bbeeiinngg  ffoouunndd  ffaallssee  oorr  iinnccoorrrreecctt  oorr  nnoott  
ssaattiissffyyiinngg  tthhee  pprreessccrriibbeedd  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ppoosstt  aapppplliieedd  ffoorr,,  
mmyy  ccaannddiiddaattuurree  iiss  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ccaanncceelllleedd//rreejjeecctteedd  aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  
sseelleeccttiioonn..  

  
  

PPllaaccee::  
  

DDaattee::   

((SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  AApppplliiccaanntt))  

000000000000  
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AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORRMM  ((FFoorr  MMaasssseeuurr  ))  

  
  
Application for the Post : ____________________________ 

 

11  FFuullll  NNaammee  iinn  CCaappiittaall  LLeetttteerrss  

((AAss  ppeerr  tthhee  MMaattrriiccuullaattiioonn  

CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

22  FFaatthheerr’’ss  NNaammee  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

33  MMootthheerr’’ss  NNaammee    

22  DDaattee  ooff  BBiirrtthh  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

33  SSeexx    

44  NNaattiioonnaalliittyy    

55  PPeerrmmaanneenntt  AAddddrreessss    

66  AAddddrreessss  ooff  CCoorrrreessppoonnddeennccee    

77  TTeelleepphhoonnee  

((LLaannddlliinnee//MMoobbiillee))  

  

88  EEmmaaiill  AAddddrreessss    
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////22////  

99..  AAccaaddeemmiicc  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss::  

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOO
NN  

NNAAMMEE  AANNDD  AADDDDRREESSSS  OOFF  
CCOOLLLLEEGGEE//IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  YYEEAARR  OOFF  

PPAASSSSIINNGG  

1100++22  
      

HHiigghheerr  
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  

      

1100..  DDeettaaiillss  ooff  SSeerrvviicceess  rreennddeerreedd  eeaarrlliieerr//EExxppeerriieennccee  iinn  rreellaatteedd  ffiieelldd::((AAfftteerr  tthhee  BBaassiicc  

GGrraadduuaattiioonn))..  

PPoosstt//DDeessiiggnnaattiioonn  NNaammee  aanndd  AAddddrreessss  
ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  

DDuurraattiioonn  ooff  TTeennuurree  TToottaall  

PPeerriioodd  
FFrroomm  TToo  

          

          

  
  

////22////  
  

DDeeccllaarraattiioonn::  II  ssoolleemmnnllyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  bbyy  mmee  aarree  
ccoorrrreecctt  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff..  II  sshhaallll  aabbiiddee  bbyy  tthhee  rruulleess  aanndd  
rreegguullaattiioonn  ooff  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess..  
  
    
PPllaaccee::  
  
DDaattee::                  NNaammee  &&  SSiiggnnaattuurree  ooff  CCaannddiiddaattee  

  
  
    
  
  

000000000000  
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SShhiivvcchhhhaattrraappaattii  SSppoorrttss  CCoommpplleexx,,MMaahhaalluunnggee  BBaalleewwaaddii,,  PPuunnee  ––  441111  004455..  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORRMM  ((FFoorr  GGrroouunndd  MMaann  ))  
  
  
Application for the Post : ____________________________ 

11  FFuullll  NNaammee  iinn  CCaappiittaall  LLeetttteerrss  

((AAss  ppeerr  tthhee  MMaattrriiccuullaattiioonn  

CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

22  FFaatthheerr’’ss  NNaammee  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

33  MMootthheerr’’ss  NNaammee    

22  DDaattee  ooff  BBiirrtthh  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

33  SSeexx    

44  NNaattiioonnaalliittyy    

55  PPeerrmmaanneenntt  AAddddrreessss    

66  AAddddrreessss  ooff  CCoorrrreessppoonnddeennccee    

77  TTeelleepphhoonnee  

((LLaannddlliinnee//MMoobbiillee))  

  

88  EEmmaaiill  AAddddrreessss    

  

99..  AAccaaddeemmiicc  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss::  

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOO
NN  

NNAAMMEE  AANNDD  AADDDDRREESSSS  OOFF  
SSCCHHOOOOLL//CCOOLLLLEEGGEE//IINNSSTTII

TTUUTTIIOONN  

BBOOAARRDD//  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

YYEEAARR  OOFF  
PPAASSSSIINNGG  

1100        

1100++22        

HHiigghheerr  

QQuuaalliiffiiccaattiioonn  
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1100..  SSppoorrttss  PPaarrttiicciippaattiioonn  ::  
SSrr..NNoo..  NNaammee  ooff  CCoommppeettiittiioonn,,  PPllaaccee  aanndd  

dduurraattiioonn  
LLeevveell  AAcchhiieevveemmeennttss  

  
        
        
        
DDeeccllaarraattiioonn::  II  ssoolleemmnnllyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  bbyy  mmee  aarree  ccoorrrreecctt  ttoo  tthhee  bbeesstt  
ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff..  II  sshhaallll  aabbiiddee  bbyy  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  
&&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess..  
  
DDaattee  ::  
PPllaaccee  ::      NNaammee  &&  SSiiggnnaattuurree  ooff  
CCaannddiiddaattee  

  
  
  
  
  
  

000000000000  
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DDiirreeccttoorraattee  ooff  SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  SSeerrvviicceess,,  MMaahhaarraasshhttrraa  SSttaattee  
SShhiivvcchhhhaattrraappaattii  SSppoorrttss  CCoommpplleexx,,MMaahhaalluunnggee  BBaalleewwaaddii,,  PPuunnee  ––  441111  004455..  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORRMM  ((FFoorr  YYoouunngg  PPrrooffeessssiioonnaall,,  NNuuttrriittiioonniisstt  &&  NNuurrssiinngg  AAssssiissttaanntt))  
  
  
Application for the Post : ____________________________ 

 

11  FFuullll  NNaammee  iinn  CCaappiittaall  LLeetttteerrss  ((AAss

ppeerr  tthhee  MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  
  

  

22  FFaatthheerr’’ss  NNaammee  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

33  MMootthheerr’’ss  NNaammee    

22  DDaattee  ooff  BBiirrtthh  ((AAss  ppeerr  tthhee  

MMaattrriiccuullaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee))  

  

  

33  SSeexx    

44  NNaattiioonnaalliittyy    

55  PPeerrmmaanneenntt  AAddddrreessss    

66  AAddddrreessss  ooff  CCoorrrreessppoonnddeennccee    

77  TTeelleepphhoonnee  

((LLaannddlliinnee//MMoobbiillee))  

  

88  EEmmaaiill  AAddddrreessss    

  
99..  EEdduuccaattiioonnaall    QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ((MMaattrriiccuullaattiioonn  oonnwwaarrddss))  

SSll..  
NNoo..  

CCeerrttiiffiiccaattee//DDeeggrreeee  SSuubbjjeecctt  IInnssttiittuuttee//UUnniivveerrssiittyy  YYeeaarr  ooff  
PPaassssiinngg  

PPeerrcceennttaaggee//  
CCGGPPAA  
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1100..  WWoorrkk  EExxppeerriieennccee  ::  

SSll..  
NNoo..  

OOrrggaanniizzaattiioonn//  
IInnssttiittuuttee  

PPeerriioodd  ((FFrroomm--TToo))  NNaattuurree  ooff  WWoorrkk  RReemmaarrkkss  

          

          

          

TToottaall  EExxppeerriieennccee  ((IInn  MMoonntthhss))  ::  ……………………………………………………..  

1111..  SSppoorrttss  PPaarrttiicciippaattiioonn  ::  

aa..  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLeevveell  

  

bb..  NNaattiioonnaall  LLeevveell  

KKiinnddllyy  aattttaacchh  sseellff--aatttteesstteedd  ccooppiieess  ooff  tthhee  aabboovvee  cceerrttiiffiiccaatteess  ((eedduuccaattiioonn,,  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  

aanndd  ssppoorrttss  ccoommppeettiittiioonnss))  

  

  

PPllaaccee::                NNaammee  &&  SSiiggnnaattuurree  ooff  CCaannddiiddaattee  

DDaattee  ::  

000000000000  

SSll..NNoo..  EEvveenntt  PPoossiittiioonn  
      

      

      

SSll..NNoo..  EEvveenntt  PPoossiittiioonn  
      

      

      


