ठाणे महानगरपािलका
संचािलत

चतामणराव दे शमुख शासकीय िश ण सं था
महारा

भूषण नानासाहे ब धम िधकारी ंथालय इमारत, तळ मजला, वेदांत शॉप ग कॉ ले स समोर, कोरस रोड, वतकनगर,
ठाणे(प.) 400 606. दुर वनी 022-25881421

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 . सं थे या
जािहरातीत नमुद केले या अट ची पुतता करणा या उमेदवारांकडु न अज मागिव यात येत आहे त.
या सं थे त 2020 या परी ेसाठी या मागदशन वग त वेश घे ऊ इ छणा या िव ा य नी िदनांक01/06/2019 ते 15/06/2019 पयत सकाळी 11.00 ते सं याकाळी 05.00 या काय लयीन वेळेत पदवी परी ेची
गुणपि का व पदवी माणप (सवसाधारण वग 55% व राखीव वग 50% गुण आव यक), अिधवास माणप
(डोमेसाईल स टिफकेट), शाळा सोड याचा दाखला( कूल िल हग स टिफकेट), आव यक अस यास जातीचे
माणप आिण टँ प साइज छायािच ा या दोन त सह सं थे कडील िवहीत नमु यात अज करावा. टपाला दारे ,
कुिरअर दारे , तसेच ई-मेल दारे आले ले अज वकारले जाणार नाहीत.
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 या संकेत थळावर उपल ध आहे .

िठकाण : ठाणे
िदनांक : 29/05/2019

सही/(महे श राजदे रकर)
मािहती व जनसंपक अिधकारी
ठाणे महानगरपािलका ठाणे

ठाणे महानगरपािलका
संचािलत
महारा

चतामणराव दे शमुख शासकीय िश ण सं था

भूषण नानासाहे ब धम िधकारी ंथालय इमारत, तळ मजला, वेदांत शॉप ग कॉ ले स समोर, कोरस रोड,
वतकनगर, ठाणे(प) 400 606. दुर वनी 022-25881421

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.

सही/(महे श राजदे रकर)
मािहती व जनसंपक अिधकारी ठाणे
महानगरपािलका, ठाणे

SYLLABI FOR THE ENTRANCE EXAMINATION-2019
(As per UPSC Preliminary Examination)
 Current events of national and international importance.
 History of India and Indian National Movement.
 Indian and World Geography-Physical, Social, Economic Geography of
India and the World.
 Indian Polity and Governance-Constitution, Political System, Panchayati
Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.
 Economic and Social Development-Sustainable Development, Poverty,
Inclusion, Demographics, Social Sectors Initiatives, etc.
 General Issues on Environmental ecology, Bio-diversity and Climate
Change-that do not require subject specialization.
 General Science.

Thane Municipal Corporation’s

CHINTAMANRAO DESHMUKH INSTITUTE FOR ADMINISTRATIVE CAREERS
Nanasaheb Dharmadhikari Library Building, Ground Floor, Kores Road, Opp. Vedant Shopping Complex, Vartak Nagar, Thane (W).

APPLICATION FOR ADMISSION TO ENTRANCE EXAMINATION - 2019
To,
Director,
Chintamanrao Deshmukh Institute for Administrative Careers
Thane Municipal Corporation, Thane.

PHOTO

For Office use only.

Application Sr.No.

1.

Seat/Roll Number

Date of Submission

Name of the Student
(in Block letters )

Surname

First Name

Middle Name

2.

Permanent Address

3.

Phone No. / Mobile No.

4.

Email ID

5.

Date of Birth

Day

Months

Year

6.

Age as on 01/08/2020

Years

Months

Days

7.

Domicile

8.

Caste & Category

9.

Gender

Caste -

Category -

10. Educational Qualification
Examination/
Qualification

Subject /
Specialization

Graduation

Post Graduation

Other

Note : Please attach copies of relevant certificates.

College &
University

Marks Obtained
Number
Percentage
(Out of Total
of
(%)
Marks)
Attempts

(2)
10.

Have you been a student of this
Institute earlier? If yes give details

11.

Have you been trained before
in any other Public / Private
Institute for Civil Services Examinations?

12.

Have you appeared for Civil Services Prelim
/ Main Exam before? if so, give details i.e.
year and seat Number .

List of Certificates attached
1.
2.
3.
4.

DECLARATION
I do hereby declare and confirm that the particulars furnished above are correct to the best of my knowledge and
belief. In case, the above particulars are found incorrect at any furture date, I am aware that I am liable for any action
the Institute may take against me including termination of the admission without further notice. I shall abide by the
Rules and Regulations of the Institute in case of my selection for the course.

Date :

Name & Signature of Applicant

Special Note :
1.

No correspondence will be entertained in case of rejected applications.

2.

Application sent by Post / Courier or Online will not be accepted.

3.

The Admission is only for appearing twice consecutively for UPSC prelims.

