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चतामणराव दे शमुख शासकीय िश ण सं था
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वेश परी ा-2019
क ीय लोकसेवा आयोगा या (UPSC) नागरी सेवा परी ा-2020 या पूव िश णासाठी पूणवेळ िवनामू य
िश ण दे यासाठी ठाणे महानगरपािलका, ठाणे संचािलत चतामणराव दे शमुख शासकीय िश ण सं था येथे
वेशासाठी रिववार, िदनांक-30 जून 2019 रोजी एक वेश परी ा घे तली जाणार आहे . तुत जािहरातीत नमुद केले या
अट ची पुतता करणा या उमेदवारांकडु न अज मागिव यात येत आहे त.
1. वेश मता : 70 िश णाथ
2. वेश परी ा प दती - : वेश परी ा एकुण 100 गुणांची असेल. यात सामा य अ यायन - 1 हा पेपर असेल.
यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा परी ा माणे गुणव ा यादी सामा य अ यायन-1 या भागावरील गुणांवर आधािरत रािहल. तसेच
नागरी सेवा परी ा अ यास मावर आधािरत येथील पूव परी ा असेल.
परी े चा कालावधी
: सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.00 (एकूण - 90 िमिनटे /िदड तास)
3. वेश परी ा अहता अ) शै िणक अहता : 1) मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी परी ा उ ीण
(मागास वग साठी 50% व अमागास वग साठी 55%)
: 2) कवा पदवी परी े या अंितम वष ची परी ा िदले ले िव ाथ अज क शकतात.
ब) वयोमय दा : उमेदवाराचे वय 01 ऑग ट 2020 रोजी खालील माणे असावे.
: खुला संवग - 21 ते 32 वष, : इ.मा.व./िव.मा. ./िव.जा./भ.ज. - 21 ते 35 वष,
: अनुसिू चत जाती/अनुसिू चत जमाती - 21 ते 37 वष
(सदर वयोमय दा यु.पी.एस.सी. माणे असून िदनांक- 01 ऑग ट 2020 रोजी उमेदवाराचे वय कमी कवा जा त नसावे)
क) उमेदवार महारा ाचा अिधवास असला पािहजे (Domicile of Maharashtra Certificate)
ड) सं थे या संपण
ू िश ण काळात उमेदवारास नोकरी अथवा इतर अ यास मात सहभाग घे ता येणार नाही.
इ) वै कीय पदवीधारकांनी Internship पूण करणे आव यक आहे .
4. अज कर याची प दत 1) अज चा नमुना सं थे या संकेत थळावर उपलब द क न घे ता येईल. तसेच सं थेम ये सु दा उपल द असेल.
2) वेश परी ा अज हे सं थेकडील िविहत नमु यात ऑफ लाईन प दतीने वीकार यात येणार अस याने, टपाला दारे ,
कुिरअर दारे , तसेच ई-मेल दारे वकारले जाणार नाहीत.
3) अज सोबत आव यक असणारे सव कागदप े/ माणप े जोडणे आव यक आहे . तसेच अज सादर करतेवळ
े ी मुळ
माणप तपासणी साठी सोबत ठे वावे.
5. वेश परी ा संबंधीत मह वाची मािहती – वेळाप क
अ) वेश अज सादर कर याचा कालावधी
: िदनांक- 01/06/2019 ते 15/06/2019
ब) वेश परी ा िदनांक
: िदनांक- 30/06/2019
क) मुलाखतीसाठी पा उमेदवारांची यादी िस द
: िदनांक- 05/07/2019
ड) मुलाखतीची िदनांक
: िदनांक- 09/07/2019 ते 12/07/2019
इ) अंितम िनवड झाले या उमेदवारांची यादी िस द
: िदनांक- 18/07/2019
6. अंितम िनवड झाले या िश णािथना केवळ सलग दोन वेळा क ीय लोकसेवा आयोगा या पूव परी ेस बस यासाठी
हा वेश असेल.
7. कोण याही कारणा तव वेश नाकार याचे अिधकार सं थेस राहतील.
8. परी ेचा अ यास म, परी ेसंबंधी सव मािहती, सूचना सं थे या नोटीस बोड वर तसेच ठाणे महानगरपािलके या
www.thanecity.gov.in व सं थे या www.cdinstitute.in यां संकेत थळावर उपल ध आहे .
9. अिधक मािहतीसाठी चतामणराव दे शमुख शासकीय िश ण सं था, महारा भुषण ित. डॉ. ी. नानासाहे ब
धम िधकारी ंथालय इमारत, वेदांत कॉ ले स समोर, कोरस रोड, वतकनगर, ठाणे (प.) येथे सकाळी 11.00 ते
सायंकाळी 05.00 या काय लीयन वेळेत सम येऊन संपक साधवा.
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