
Başvuru
Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş
Türkçe Hintçe
Sayın Yetkili, माननीय महोदय

Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, माननीय महोदया
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, माननीय महोदय
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti

Sayın Yetkililer, माननीय महोदय
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken

Yetkili makama / merciiye, माननीय महोदय
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken

Sayın Ahmet Bey, माननीय कामत जी,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim

Sayın Dilek Hanım, माननीय श्रमती वर्मा जी,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim

Sayın Melek Hanım, माननीय कुमारी वर्मा जी,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim

Sayın Demet Hanım, माननीय पायल वर्मा जी,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal

Sayın Alihan Erturan, श्री चतुर्वेदी जी,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise

... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için
başvurmak istiyorum.

मैनें आपका विज्ञापन देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना चाहूँगा.

İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü

...'da yayımlanan ilanınıza binayen size
yazıyorum.

मैनें आपका विज्ञापन... पर देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना
चाहूँगा.

Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
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... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum. ... दि. ..., में आपके नौकरी के विज्ञापन के संदर्भ मे लिख रहा/रही हूँ.

İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu

... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş
ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.

आपका विज्ञापन मैने... के... प्रकाशन में देखा, मुझे... में बडी दिलचस्पी
है.

Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu

İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak
benim için bir zevktir.

मुझे आपके कम्पनी में... पदवी पर काम करने में बड़ी दिलच्सपी है.

Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu

... pozisyonuna başvurmak istiyorum. मै... के पद के लिए अपनी अर्जी दर्ज करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu

Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım
arasında ...

इस समय मैं... के लिए काम करती हूँ, और मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह
हैं...

Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme
Türkçe Hintçe
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ... मैं इस काम में विशेषतः दिलचस्पी रखती हूँ, क्योंकि...

Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır

... için sizinle çalışmak isterdim. मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा क्योंकी,...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır

Güçlü yanlarım ... मैं... हूँ.
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır

Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda
/ alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat
kolluyorum.

मेरी कमजोरी कहने के लिए... हैं. लेकिन में इन को सुधारना चाहता/चाहती
हूँ.

Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır

Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ... मेरा मानना है कि मैं इस काम के लिए उचित ठहरूँगा क्योंकि...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
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... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ...
konuda oldukça tecrübeliyim.

हालाँकि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं हैं, मैंने.... किया है,
और इससे मुझमें वे गुण आए है जो इस काम के लिए ज़रूरी है.

Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken
kullanılır

Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle
görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere
çok iyi uyuyor.

मेरे व्यवसायिक योग्यताएँ आपके कम्पनी की ज़रूरतें पूरा कर सकतें हैं.

Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır

... olan zamanım boyunca, ... konusunda
kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.

... में काम करने से मैं... करने मे बहतर हुआ.

Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır

Uzmanlık alanım dahilinde ... मेरी विशेषज्ञता.... में है.
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır

...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık
kazandım.

... के साथ काम कर के मैं... करने में कुशल बन गया.

Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır

Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç
odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için
özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek
isterim.

मैं अपना काम तेज़ी और सूक्ष्मता से करता हूँ. इस लिए इस काम के लिए
ज़रूरी गुण मुझमें है.

Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken
kullanılır

Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi
standartlarını koruyabilirim.

कठिन परिस्थितियों में अपनी एकाग्रता नहीं खोता हूँ.

Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken

Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi
birleştirmiş olacağım bu şekilde.

इस तरह मैं अपने पसंद की चीज और काम दोनो को पूरा कर सकूँगी.

Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır

... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle
çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar
kalırdım.

मुझे... में बड़ी दिलचस्पी है, और मैं आप के साथ काम कर के... के बारे में
और सीखना चाहूँगा.

İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
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Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi
tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon
için çok uygun.

इस पत्र के साथ मैने अपना रेझुमे जोडा है, जो आपको बताएगा कि मेरी
योग्यताएँ आपकी ज़रूरतों से मिलती है.

Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır

... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana
yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı
öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede
çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini
kavrattı.

मैने... मे... के पद पर काम कर के कठिन परिस्थिती और सामूहिक
वातावरण मे काम करना सीखा है.

Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır

... olarak sorumluluklarıma ilaveten ...
becerilerimi de geliştirdim.

मेरी... के तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके अलावा मैने... करना भी
सीखा है.

Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan
beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler
Türkçe Hintçe
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum. मेरी मातृ भाषा... है, लेकिन मुझे... भी आती है.

Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır

... diline son derece hakimimdir. मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır

İyi seviyede ... bilgim vardır. मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır

... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır. मुझे... में... साल काम करने का अनुभव है.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır

...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım. मैं... का इस्तेमाल कर सकता हूँ.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır

... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde
anlıyorum.

मेरा मानना है कि मुझ में... और ... दोनों है.

Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
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Mükemmel iletişim becerisi मैं बहुत संचार कौशल हूँ.

Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi

Tümdengelim muhakemesi निगमनात्मक तर्क
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi

Mantıklı düşünebilme तर्कसिद्ध विचार
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme

Analitik düşünce विश्लेषणात्मक कौशल
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği

İyi kişilerarası ilişki becerisi अच्छे पारस्परिक कौशल
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği

Anlaşma becerisi परक्रामण करने की कुशलता
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği

Sunum becerisi प्रस्तुति करने की कुशलता
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış
Türkçe Hintçe
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son
derece heyecanla bekliyorum.

मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और मुझे आशा है कि
आपके साथ काम कर के बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलेगा.

Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır

Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı
gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.

मैं इस पद के साथ आनेवाले जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश
करूँगा.

Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır

Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel
olarak görüşme fırsatını memnuniyetle
karşılardım.

आशा है कि अपने बारे में और इस पद के बारे में विस्तार में बात करने का
मौका आप मुझे देंगे.

Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış

Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz. इस पत्र के साथ मैं अपना रेझुमे/ सारांश भी भेज रहा हूँ.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
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Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim. अगर आप चाहें तो आप ... से मेरी सिफारिश पत्र भी पढ़ सकते हैं.

İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu

Referanslar ...'dan sağlanabilir. आप मेरे बारे मे और जानने के लिए... से संपर्क कर सकते हैं.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır

... tarihindeki bir mülakat için uygunum. मैं इण्टरव्यू के लिए... के दिन आ सकता हूँ.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır

İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu
pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel
olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.

मेरी अर्जी पढ़ने का वक्त निकालने के लिए धन्यवाद. आशा है कि आप
के साथ इस विषय पर रू-बरू करने का मौका मिले. आप मुझे संपर्क कर
सकते हैं:...

Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken
kullanılır

Saygılarımla, सादर
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi

Tüm içtenliğimle, सादर
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı

Saygılarımla, भवदीय
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi

Saygılar, सादर
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında
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