ठाणे महानगरपा लका, ठाणे
संच लत

चंतामणराव दे शमख
ु

शासक य

श ण सं था

नवेदन
( पधा पर
ठाणे महानगरपा लका संच लत

ा पुवतयार मागदशन वग)

चंतामणराव दे शमुख !शासक"य ! श ण सं था ह क$% य

लोकसेवा आयोगा (यु.पी.एस.सी.) माफत घेत-या जाणा/या पर

ांचे 0न:शु-क् मागदशन करणार

महारा34ातील एक अ6ग7य सं था आहे. आजवर सं थे8या अनेक 9व:या;या<नी क$% य !शासक"य
सेवेत !वेश मळ9वलेला आहे .
पधा पर

ेस बसू इि8छणा/या आCण माD्य मक पर

ा उFतीण होऊन सDया पदवी

अHयासIमा8या पJह-या अथवा दस
ु /या वषात असले-या 9व:या;या<साठL
!शासक"य ! श ण सं थेतफM एक पव
ु तयार
घेणेकर ता उ8च माD्य मक पर

चंतामणराव दे शमख
ु

मागदशन वग चालवला जातो, या वगात !वेश

ेत 9वOान व वाCणPय शाखेत 80 टTके आCण कला शाखेत 70

टTके गुण मळालेले 9व:याथV अज कर7यास पाW आहेत. अशा इ8छुक 9व:या;या<नी को/या कागदावर
आपले

नांव, पFता, दरू Dवनी व मोबाईल Iमांक, ई-मेल, शै Cणक अहता/गण
ु वFता इFयाद

तप शलासह अज करावा. या अजासोबत उ8च माD्य मक पर
आहे . तसेच “

े8या गुणप\Wकेची !त जोडणे आव^यक

पधा# पर$ ेला बस&यात का रस आहे ” या 9वषयावर 300 श`दांत एक Jटपण

वह ताaारात लहून ते अजासोबत जोडणेह आव^यक आहे . गुणप\Wकेची !त व हे Jटपण नस-यास
अज अपाW ठर9व7यात येईल. अज# हे +दनांक – 24 जुलै 2018 ते 06 ऑग ट 2018 या कालावधीत
सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 05.00 या कायालयीन वेळेत सं थेत (संचालक, चंतामणराव दे शमुख
!शासक"य ! श ण सं था, तळ मजला, नानासाहेब धमा धकार 6ंथालय इमारत, वेदांत कॉcdलेTस
समोर, कोरस रोड, वतकनगर, ठाणे (प.) - 400 606. दरु Dवनी-022-25881421) या पFFयावर
ि वकार7यात येतील.
मुलाखतीसाठ: नवड झाले=या उमेदवारांची याद$ 08 ऑग ट, 2018 रोजी सायंकाळी 05.00
वाजता सं थे@या नोट$स बोडा#वर तसेच सं थे@या व ठाणे महानगरपा लके@या संकेत थळावर
केल$ जाईल. पो टाने, कुjरयर अथवा ई-मेल kदारे पाठ9वलेले अज

सAद

वीकारले जाणार नाह त.

सह$/(महेश राजदे रकर)
मा+हती व जनसंपक# अ धकार$
ठाणे महानगरपा लका, ठाणे
Jदनांक: 17/07/2018

