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चंतामणराव दे शमुख

शासक य

श ण सं था
दनांक – 22/05/2017

नवेदन
ठाणे महानगरपा लका संच लत चंतामणराव दे शमख
ु !शासक"य ! श$ण सं%था, ह( क)*(य लोकसेवा
आयोगा (य.ु पी.एस.सी) माफ3त घेत5या जाणा7या पर($ांचे 8न:श5
ु क माग3दश3न करणार( महारा:;ातील एक
अ=ग>य सं%था आहे . या सं%थेतन
ु आजवर अनेक ?व@याAयाBनी क)*(य !शासक"य सेवेत !वेश मळ?वला आहे.
या सं%थेDया 2018 Dया पर($ेसाठF माग3दश3न वगा3त !वेश घेऊ इिDछणा7या ?व@याAयाBनी

दनांक-

01/06/2017 ते 15/06/2017 पयBत सकाळी 11.00 ते संMयाकाळी 05.00 या काया3लयीन वेळेत पदवी पर($ेची
गण
आवRयक), अ धवास !माणपO (डोमेसाईल
ु पNOका (सव3साधारण वग3 55% व राखीव वग3 50% गण
ु
स ट3 Vफकेट), शाळा सोड5याचा दाखला(%कूल लिXहं ग स ट3 Vफकेट), आवRयक अस5यास जातीचे !माणपO आYण
%टँ [प साइज छाया चOाDया दोन !तींसह सं%थेकडील ?वह(त नम\
ु यात अज3 करावा. टपालाXदारे , कु]रअरXदारे ,
तसेच ई-मेल Xदारे आलेले अज3 ि%वकारले जाणार नाह(त.
या माग3दश3न वगा3साठFची !वेश पर($ा र?ववार, दनांक-25/06/2017 रोजी सकाळी 10.30 ते 12.00 या
वेळेत बांदोडकर ?व`ान महा?व@यालय, ठाणे (प.) येथे होईल. क)*(य लोकसेवा आयोगातफa घे>यात येणा7या
पव
3 र($ेDया धतbवर सामा\य अMययन (जनरल %टडीज) या ?वषयाची ह( पर($ा असेल. या पर($ेत उeतीण3
ू प
झाले5या व मल
ु ाखतीसाठF बोलव>यात येणा7या ?व@याAयाBची याद( दनांक-03/07/2017 रोजी सायंकाळी 05.00
वाजता जाह(र कर>यात येईल. eयानंतर दनांक-11, 12, व 13/07/2017 या तीन दवशी उeतीण3 ?व@याAयाBDया
मल
ु ाखती घे>यात येतील. ह( संपण
ू 3 8नवड !Vgया पण
ू 3 झा5यावर दनांक-20/07/2017 रोजी सायंकाळी 05.00
वाजता लेखी चाचणी व मल
ु ाखतीXदारे उeतीण3 झाले5या ?व@याAयाBची अंतीम याद( जाह(र केल( जाईल. लेखी
चाचणी व मल
ु ाखतीXदारे उeतीण3 झाले5या ?व@याAयाBना केवळ सलग दोन वेळा क)*(य लोकसेवा आयोगाDया
पव
3 र($ेस बस>यासाठF हा !वेश असेल. कोणeयाह( कारणा%तव !वेश नाकार>याचे अ धकार सं%थेस राहतील.
ू प
अ धक मा हतीसाठF

चंतामणराव दे शमख
!शासक"य ! श$ण सं%था, महारा:; भष
ु
ु ण 8त. डॉ. jी.

नानासाहे ब धमा3 धकार( =ंथालय इमारत, वेदा\त कॉ[kलेlस समोर, कोरस रोड, वत3कनगर, ठाणे (प.) येथे
सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 05.00 या काया3लयीन वेळेत सम$ येऊन संपक3 साधावा.

सह(/(महे श राजदे रकर)
मा!हती व जनसंपक$ अ धकार'
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