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((((कृपयाकृपयाकृपयाकृपया    अज*दारानेअज*दारानेअज*दारानेअज*दाराने    अजा*तीलअजा*तीलअजा*तीलअजा*तील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    अचुकपणेअचुकपणेअचुकपणेअचुकपणे    भरावीभरावीभरावीभरावी, , , , खाडाखोडखाडाखोडखाडाखोडखाडाखोड    केलेलेकेलेलेकेलेलेकेलेले    अज*अज*अज*अज*    बादबादबादबाद////अपा�अपा�अपा�अपा�    कर5ांतकर5ांतकर5ांतकर5ांत    येतीलयेतीलयेतीलयेतील....))))    
    
    

1.उमेदवाराचे पूण* नाव            
( 9थम आडनाव) 

आडनाव नाव विडलांचे / पतीचे नाव 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.ज> िदनांक िदनांक मिहना वष* 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. िद. 31/03/2022 रोजीचे वय ……………… वष*    ……….…… मिहने   ……..……… िदवस 

4.उमेदवाराचा कायम पCा  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5.सEाचा 
राह5ाचा/प�Fवहाराचा पCा 

 
………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………िपन कोड  

6. उमेदवाराचा मो. नं.  
 
ई-मेल (आवHक आहे) 

          

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. उमेदवाराचा जात 9वग* ( �) अ.जा. अ.ज. िवजा(अ) भज(ब) भज(क) भज(ड) िवमा9 इमाव ईडKुएस खुला 

8. जात 9माणप�  Nमांक िदनांक 

9. जात वैधता 9माणप�  Nमांक िदनांक 

10. नॉन िNमीलेअर 9माणप�  Nमांक िदनांक 

11. ईडKुएस 9माणप� Nमांक िदनांक 
 
 
 
 
 

 

12.  शै�िणक अह*तेचा तपशील 
 

�) पदवी परी�ा  (भौितकशाU या िवषयासह िव�ान शाखेची पदवी) 
 

महािवदयालयाचे नाव व पCा  

9माणप� 9दान करणारे मंडळ / िवWापीठ  

9माणप� Nमांक व िदनांक   

अंितम वषा*चे गुण  
टYेवारी 

  

     

 ब) पदFुCर पदिवका  (Diploma in Radiography) 

पदवी परी�ा (…………………………………………)    

महािवदयालयाचे नाव व पCा  

9माणप� 9दान करणारे मंडळ / िवWापीठ  

9माणप� Nमांक व िदनांक  

अंितम वषा*चे गुण  
टYेवारी 
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पासपोट� साईज 

फोटो 



 

13. 13. 13. 13. अवगत  भाषा   (  लागू नसेल ितथे अशी                       खुण करावी ) 

भाषाभाषाभाषाभाषा    िलहणेिलहणेिलहणेिलहणे    वाचणेवाचणेवाचणेवाचणे    बोलणेबोलणेबोलणेबोलणे    

मराठीमराठीमराठीमराठी    होय नाही 
 

होय नाही 
 

होय नाही 
 

िहंदीिहंदीिहंदीिहंदी    होय नाही 
 

होय नाही 
 

होय नाही 
 

इंbजीइंbजीइंbजीइंbजी    होय नाही 
 

होय नाही 
 

होय नाही 
 

 

11114444....    काम केलेcा पदाचे नाव आिण अनुभवाचा तपशील  
(काया*लय/संdथेचे नाव व िठकाण) 

अनुभव कालावधी एकूण अनुभव  
(मिहने) 

ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ 2 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †®Öã³Ö¾Ö †Ö¾Ö¿µÖÛú 

     

वष*वष*वष*वष*    मिहनेमिहनेमिहनेमिहने    िदवसिदवसिदवसिदवस    

         

            

िवशेष अनुभव :- CT Technician in a CT Center 
 
 

            

    

वर नमूद केलेली मािहती ही खरी व योf आहे. मािहती िकंवा कागदप�ात कोणतीही चूक आढळcास hास मी 

जबाबदार असेल. अजा*iदारे नवी मंुबई महानगरपािलकेकडे सादर केलेला दावा, कोणतीही कागदप�े अथवा 9माणप�े नंतर 

कोणhाही टjkावर कोणhाही कारणाlव खोटी, बनावट, खाडाखोड केलेली, अवैध, संबंिधत शासन आदेश / िनयमानुसार 

जारी न केलेली अथवा स�म अिधका-याने 9दान न केलेली असcाचे आढळून आcास नवी मंुबई महानगरपािलकेकडून मला 

िनवडीपासून 9तीरोधीत कर5ात येईल. तसेच माझी िनवड झाली असcास ती पूव*ल�ी 9भावाने रn कर5ात येईल. तसेच 

इतर ही अिधिनयम / िनयमांनुसार कारवाई कर5ास पा� ठरतील. याची मला जाणीव आहे. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                oा�रीoा�रीoा�रीoा�री    

                                                                                                                                                                            उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे    पुण*पुण*पुण*पुण*    नावनावनावनाव::::----    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
अजा*सोबतअजा*सोबतअजा*सोबतअजा*सोबत    जोडलेcाजोडलेcाजोडलेcाजोडलेcा    कागदप�ांचीकागदप�ांचीकागदप�ांचीकागदप�ांची    यादीयादीयादीयादी    
1.  1.  1.  1.  ज>ज>ज>ज>    तारखेचातारखेचातारखेचातारखेचा    पुरावापुरावापुरावापुरावा    ----    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

2. 2. 2. 2. आधारआधारआधारआधार    9माणप�ाची9माणप�ाची9माणप�ाची9माणप�ाची    9त9त9त9त----    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

3.3.3.3.    पॅनपॅनपॅनपॅन    काड*चीकाड*चीकाड*चीकाड*ची    9त9त9त9त    ----    …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..    

4.4.4.4.    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..    

5.5.5.5.    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..    

6.6.6.6.    …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..    

7.7.7.7.    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..    

8.8.8.8.    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..    

9.9.9.9.    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..    

10.10.10.10.    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..    

    

((((काया*लयीनकाया*लयीनकाया*लयीनकाया*लयीन    वापराकरीतावापराकरीतावापराकरीतावापराकरीता))))    
    
अज* qoकारणाrया कम*चाrयाचे नाव …………………………………………………………. अज* 9ाs िदनांक        /      /20 
 
अज* qoकारणाrया कम*चाrयाची oाt ारी ……………………………………………. 
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होय नाही 


