िज हा पिरषद पालघर से सफंड योजना सन 2018-19 अंतगत िज हा पिरषद शाळा संल न इय ा 9 वी
व इ. 10 वी या सु कर यात आले या वग वर िर त असले या मा यिमक िश कांची पदे ता पुर या व पात
पुढील कमाल 09 मिह या या कालावधीकरीता एकि त मानधनावर भर यात येणार आहे त.
जािहराती म ये नमूद के या माणे िदनांक 19/07/2018 रोजी सायं. 5.00 वाजे पयत आले या आवेदन
प ाचा वकार कर यात आलेला होता. सदर 456 आवेदन प ामधील पा उमे दवरांची यादी िदनांक
25/07/2018 रोजी जािहर कर यात आली होती. िदनांक 25/07/2018 ते िदनांक 27/07/2018
याकालावधीम ये ा
हरकतीची छाननी क न आज िदनांक 30/07/2018 रोजी अंितम यादी ािस द
कर यात येत आहे .
गिणत, इं जी व िव ान िवषयातील अंितम िनवड यादीतील येकी 38 उमेदवार व ित ा यादीतील
इं जी व िव ान िवषयातील येकी 19 उमे दवार व गिणत िवषयातील 8 उमेदवार यांनी आप या मुळ
कागदप ासह िदनांक 31/07/2018 रोजी सकाळी 11.00 वा संकुलसभागृह, िज हा पिरषद पालघर येथे
उप थत रहावे . सदर िदवशी पडताळणी करीता आपण हजर रािहले नाही तर सदर िनवड ि येम ये आपला
िवचार केला जाणार नाही यांची न द यावी.
सदर िनवड ही गुणांकनाव न अस याने य ने मणूकीपूव मूळ कागदप ांची पडताळणी क न आदे श
िनगिमत कर यात येतील. पदां या उपल धे तेनुसार आव यक पदांकरीता उमे दवारांची ने मणूक कर यात येईल.
उप थत पा उमे दवारामधूनच आव यक पदे भरली जातील तसेच यापूव या िनवेदनानुसार कोण याही
उमेदवाराला इतर कोण याही कारे संपक केला जाणार नाही, यांची न द यावी.
पा उमे दवारांची यादी िज. प. या www.zppalghar.gov.in तसेच िज हािधकारी यां या
www.palghar.gov.in यासंकेत थळावर उपल आहे .
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