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साठी ाथिमक वा त य जे ता या ा िस  कर यात आ या हो या. ा  झालेले आ ेप व ा  िवनतंी 

अजानसुार सव संवगा या अंितम वा त य जे ता या ा , िवनतंी व आपसी बदली अज या ा आिण र  

पद अहवाल या ारे िज हा प रषदे या  www.zpnanded.in या  संकेत थळावर िस  कर यात 

आ या आहेत. सदर या ा आप या तराव न सव संबं िधता या िनदशनास आणा यात व आप या 

तराव न िस द क न whats aap ारे सव पु  वर पाठव यात या यात. याबाबत केले या कायवाहीचा 

अहवाल सादर करावा. 
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ितिलपी , 
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