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अर्ााचा न म्ना 

पदाचे नाव :      

िलि 

िुंचािक, 

कॉलरिहेलनिव थॅिािेल्या केअर, 

बालरोग रक्तदोष ककक रोग आलण  

बोन ्ॅरो ट्रानिप्िानटेशन कें द्र, 

 बोररविी (पू.), मुुंबई 400066 

 

बृहन म्ुंबई ्हानगरपालिकेिीि कॉलरिहेलनिव थॅिािेल्या केअर, बालरोग रक्तदोष ककक रोग आलण  

बोन ्ॅरो ट्रानिप्िानटेशन कें द्र, बोररविी (पू.), मुुंबई 400066 ्ध्ये       

पदाकरीिा ददनाुंक   च्या र्ालहरािीनमिार ्ी खािी िही करणार लवनुंिी अर्ा करि आहे. 

्ाझी िलवस्िर ्ालहिी खालििि्ाणे आह.े 

1) (अ) िुंपूणा नाुंव (आडनाव िथ्): ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ब) वडीिाुंचे / पिीचे िुंपूणा नाुंव :श्री ---------------------------------------------------------------------------- 

2) पत्ता (काय्चा):-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) पत्ता (पत्रव्यवहाराचा):-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) पदाचे नाुंव-------------------------------------- पदाचा िुंकेिाुंक---------------------------------------------- 

5) र्न् ददनाुंक :   

6) वर्न :    दकिो   उुंची   िें.्ी. 

7) वय :               

8) शेक्षलणक अहािा :             



 

्ी यानवये िलिज्ञापूवाक अिे र्ाहीर करिो/करिे की, वरीि ्ालहिी र्ाणीवपूवाक ििेच लवश्वािपूवाक ददिी 

अिून, िी खरी आहे. र्ालहरािीि ददिेल्या िवा लनकषाुंवर व शैक्षलणक अहािेनमिार ्ी पात्र आहे. त्यापैकी 

कोणिीही ्ालहिी खोटी आढळल्या म्ळे ्ाझा अर्ा फेटाळून िावल्याि ककुं वा लनवडीच्या कम ठल्याही टप्प्यावर 

्ाझी उ्ेदवारी रद्द केल्याि त्याबाबि ्ाझी काहीही िक्रार राहणार नाही. 

िोबि : ि्ाणपत्राुंच्या ि्ालणि ििीलिपी 

 

         आपिा / आपिी लवश्वािू 

 

                अर्ादाराची िही 

               (अर्ादाराचे नाुंव) 

ददनाुंक : 
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वैयक्तीक ्ालहिीपत्र (BIO-DATA) 

1) िुंपूणा नाुंव (आडनाुंव िथ्) ्राठीि :           

2) वलडिाुंचे िुंपूणा नाुंव :            

3) लववाहापूवीचे िुंपमणा नाुंव : (्लहिाुंकरीिा)-         

4) पत्ता व दमरध्वनी क्र्ाुंक :           

              

5) लिुंग – पमरुष      स्त्री     

6) र्न्ददनाुंक :  ददनाुंक         ्लहना         वषा 

     ददनाुंक -------------------------- रोर्ी अििेिे वय---------------- वषे-------- ्लहने------- ददवि. 

7) शैक्षलणक अहािा :-  

शैक्षलणक 

अहािा 

शािाुंि पररक्षा 

ु्ंडळ/लवद्यापीठाचे 

नाुंव 

गमणाचा िपशीि उच्च ्ाध्यल्क 

शािाुंि पररके्षिीि 

गमण 

उ्ेदवार दकिी ियत्ाुंि पररक्षा उत्तीणा 

झािा 

  िाप्त 

गमण 

पैकी टके्कवारी ्राठी इुंग्रर्ी  

दहावी        

बारावी        

पदवी        

पदणवका        

पदव्यमिर        

फेिोलशप        

8) अनमभव:-         

9) स्थलनक पोलिि ठाण्याचा िुंपूणा पत्ता:-                    

              

10) उुंची: फमट------------- इुंच, वर्न----------- दक.ग्रा. शररराची ठेवण दकरकोळ/्ध्य्/िमदृढ 

       वणा-------------- नेत्र वणा------------------- वैयलक्तक खमण---------------------------------  

11) िुंगणकलवषयक ज्ञान:- MS-CIT ककुं वा शािनाने लवलहि 

      केिेल्या िुंगणक लवषयक अभ्यािक्र्ाचे ि्ाणपत्र -     आहे/नाही. 

12)  उ्ेदवार िध्या नोकरी करीि आहे ककुं वा नाही?  

        अिल्याि त्याबाबिचा िपलशि-       होय/नाही. 



 

13) उ्ेदवारालवररद्ध पोलिि चौकशी/नयायािलयन िकरण ििुंलबि/ 

       िस्िालवि आहे का? अिल्याि त्याबाबिचा िपलशि द्यावा.     होय/नाही. 

 

14) उ्ेदवाराि पूवी लशक्षा झािी होिी का? लशक्षा झािी  

      अिल्याि, लशके्षचा िपलशि न म्द करण्याुंि यावा व        होय/नाही. 

       नयायाियीन लनणायाची ि्ालणि िि अर्ाािोबि र्ोडण्याि यावी.  

 

 

          आपिा/आपिी लवश्वािू 

 

 

               अर्ादाराची िही/- 

                (अर्ादाराचे नाुंव) 

ददनाुंक : 


