िदनांक :- 11/06/2019
िज हा पिरषद पालघर सेसफंड योजना सन 2019-2020 अंतगत िज हा पिरषद शाळा संल न इय ा 9 वी वइ. 10
वी या सु कर यात आले या वग वर िर त असले या मा यिमक िश कांची पदे ता पुर या व पात तसेच
आव यकतेनुसार िज प या ऊदु मा यमा या आव यकतेनुसार सहिश क 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
/ /2019 रोजी पा उमे दवार उमेदवारांचे मूळ कागदप े
तपासणी क न खालील माणे िवषय िनहाय पदे भर यात आलेली आहे .
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उपरो त गिणत िवषयातील मांक 1 ते 12, िव ान िवषयातील मांक 1 ते 12, इं जी िवषयातील मांक
1 ते 12 व उद मा यमातील मांक 1 ते 37 मांका या उमे दवारांनी आपले मूळ कागद प ासह
िदनांक
/
/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता भगीनी समाज हाय कुल, पालघर येथे हजर रहावे. सदर यादीतील
उमेदवारातून जर अपेि त उमेदवार न िमळा यास ित ा यादीतील उमेदवारांना संधी िदली जाईल.
गुणव ा यादीनुसार हजर असले या उमे दवारांची िनवड केली जाईल तसेच याच िदवशी ऑडर िवतरीत
के या जातील. यापूव या िनवेदनानुसार कोण याही उमेदवाराला इतर कोण याही कारे संपक केला जाणार नाही,
यांची न द यावी.
पा उमेदवारांची यादी, ित ा यादी, अपा यादी व िनवेदन िज. प. या www.zppalghar.gov.in तसेच
िज हािधकारी यां या www.palghar.gov.in यासं केत थाळावर उपल आहे .
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सिचव िनवड सिमती तथा
िश णािधकारी ( ाथ.)
िज हा पिरषद पालघर
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िदनांक :- 26/07/2019
िज हा पिरषद पालघर सेसफंड योजना सन 2019-2020 अंतगत िज हा पिरषद शाळा संल न इय ा 9 वी वइ. 10
वी या सु कर यात आले या वग वर िर त असले या मा यिमक िश कांची पदे ता पुर या व पात तसेच
आव यकतेनुसार िज प या ऊदु मा यमा या आव यकतेनुसार सहिश क पदे ता पुर या व पात पुढील कमाल
09 मिह या या कालावधीकरीता मानधनावर
उमेदवारांनी मूळ कागद प ासह िदनांक 29 /
ˆ07/2019 रोजी दुपारी 02.00 वाजता समुपदे शनाचे थळ-पंचायत सिमती पालघर सभागृहात
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पा उमेदवारांची यादी, ित ा यादी, अपा यादी व िनवेदन िज. प. या www.zppalghar.gov.in तसेच
िज हािधकारी यां या www.palghar.gov.in यासं केत थाळावर उपल आहे .

सिचव िनवड सिमती तथा
िश णािधकारी ( ाथ.)
िज हा पिरषद पालघर

अ य िनवड सिमती तथा
मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद पालघर

