´ÖÆüÖ¸üÖÂ™

¿ÖÖÃÖ®Ö

×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ¤Óü›üÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ
(नगरपा लकाü ¿ÖÖÜÖÖ)
¯ÖÖÀ¾Ö®Ô ÖÖ£Ö ×²Ö»›üàÝÖ, ×²Ö›üÛúÖê ®ÖÖÛúÖ, ŸÖÖ-¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü
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Email ID: npshakhapalghar@gmail.com
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ÛÎú.ü/®Ö.¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö/Ûú-1/™êü-1/न.प.

नवडणक
ू /ÛúÖ×¾Ö-

223/17

×¤.24 /07/2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------स धी प क -

(मा.

रा य नवडणूक आयोग,महारा

!.रा नआ/नप-

2017/

.!.11/का-06

यांचेकडील प

मा. रा य नवडणूक आयोग यांचेकडील प

"दनांक-13/06/2017

आ$ण

महारा

नगरप%रषदा,

नगरपंचायती व औ यो)गक नगर* अ)ध नयम १९६५ चे कलम १०(१) अ1वये)
पालघर िज हयातील डहाणू नगरप रषदे या साव !क
नगरप रषद

नवडणक
ं ाने
ू " या अनष
ु ग

&े!ातील

बहुसद(यीय प)धतीने +भागांची पन
ु रचनेसाठ/ ि(!यांसाठ/
(अनस
ु ू1चत जाती, अनस
ु 1ू चत जमाती व नागर4कांचा मागास +वगा या ि(!यांसह राखून

ठे वावया या जागा ध6न) आ9ण अनस
ु ू1चत जाती, अनस
ु ू1चत जमाती व नागर4कांचा
मागास +वग यां यासाठ/ राखन
ू ठे व:यात आलेले +भाग दश<वणारा मा. िज हा1धकार4
पालघर

यां या

नवडणक
ू /ÛúÖ×¾Ö-

(वा&र4चा

223/17

आदे शाचा

>दनांक

मसुदा

24/07/2017

=मांक

ÛÎú.ü/®Ö.¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö/Ûú-1/™êü-1/न.प.
24/07/2017

ची +त >दनांक

रोजी

िज हा1धकार4 कायालया या palghar.nic.in या संकेत(थळावर +Kस)ध कर:यात आल4
आहे . तसेच डहाणू नगरप रषद कायालयात नगरप रषद &े!ातील लोकां या मा>हतीसाठ/
कायालयीन वेळेत खल
ु 4 ठे व:यात आलेल4 आहे .
उMत आदे शा या मस)
ु यात कोणाची हरकत व सच
ू ना अस यास Nया संबं1धतांचे
सकारण

लेखी

नवेदन

िज हा1धकार4

पालघर

यांचेकडे

>दनांक

24/07/2017

ते

31/07/2017

या कालावधीत काया2लयीन वेळेत सम4 उपि7थत राहून सादर करावेत.
उपरोMत तारखेनत
ं र संबं1धत >ठकाणी +ाOत झालेले आ&ेप <वचारात घेतले जाणार नाह4त.
मा. राQय नवडणक
ू आयोगा या उपरोMत >दनांक

13/06/2017

या आदे शानस
ु ार +ाOत

हरकती व सुचनांवर सन
ु ावणी दे :याचे अ1धकार िज हा1धकार4 यांना +दान कर:यात
आलेले आहे त.

(वा&र4त/-(वा&र4/(डॉ.

शांत नारनवरे)

िज?हा)धकार* पालघर

+त-१.िज हा मा>हती अ1धकार4, पालघर

२/-

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™

¿ÖÖÃÖ®Ö

×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ¤Óü›üÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ
(नगरपा लकाü ¿ÖÖÜÖÖ)
¯ÖÖÀ¾Ö®Ô ÖÖ£Ö ×²Ö»›üàÝÖ, ×²Ö›üÛúÖê ®ÖÖÛúÖ, ŸÖÖ-¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü
×•Ö»ÆüÖ-¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ×¯Ö®Ö ÛúÖ›ê ü-401 404

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 02525-253111
Email ID: npshakhapalghar@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÛÎú.ü/®Ö.¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö/Ûú-1/™êü-1/न.प.

नवडणक
ू /ÛúÖ×¾Ö-223/17

×¤. 24/07/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------(मा. रा य नवडणूक आयोग,महारा

सूचना !.रा नआ/नप-2017/ .!.11/ का-06

यांचेकडील प

"दनांक-13/06/2017 आ$ण महारा

नगरप%रषदा, नगरपंचायती व औ यो)गक नगर*

अ)ध नयम १९६५ चे कलम १०(१) अ1वये)
डहाणू

नगरप रषदे या

आगामी

साव !क

नवडणक
-2017
ू

कर4ता

बहुसद(यीय
पTदतीने +भागांची पुनरचना ि(!यांसाठ/ (अनस
ु ू1चत जाती, अनस
ु ू1चत जमाती व नागर4कांचा
मागासवग +वगा या ि(!यांसह राखन
ू ठे वावया या जागा ध6न) आ9ण अनस
ु ू1चत जाती,
अनस
ु ू1चत जमाती व नागर4कांचा मागासवग +वग यां यासाठ/ राखून ठे व:यात आलेले +भाग
दश<वणा-या

ÛÎú.ü/®Ö.¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö/Ûú-1/™êü-1/न.प.

नवडणूक/ÛúÖ×¾Ö-

223/17

>दनांक

24/07/2017

या िज हा1धकार4, पालघर यां या आदे शा या मसद
ु याची +त खाल4ल दश<वले या >ठकाणी
डहाणू नगरप रषद &े!ातील लोकां या मा>हतीसाठ/ खल
ु 4 ठे व:यात आलेल4 आहे .

1. िज हा1धकार4 पालघर यांचे palghar.nic.in या
2.. डहाणू नगरप रषद कायालयातील सचू ना फलक

3.
4.

संकेत(थळावर

तहKसलदार कायालय डहाणू सच
ू ना फलक
पंचायत सKमती कायालय डहाणू सूचना फलक

मा. राQय
सच
ू नांवर

नवडणूक आयोगा या >दनांक

13/06/2017

या आदे शानुसार +ाOत हरकती व

सन
े े अ1धकार िज हा1धकार4, पालघर यांना आहेत. उMत आदे शा या
ु ावणी दे णच

मसुदयास कोणाची हरकत अस यास संबध
ं ीतांनी सकारण लेखी
यांचक
े डे "दनांक

24/07/2017

ते

31/07/2017

नवेदने िज हा1धकार4 पालघर

या कालावधीत काया2लयीन वेळेत सम4

उपि7थत राहून सादर करावेत. उपरोMत तारखेनंतर संबध
ं ीत >ठकाणी +ाOत झालेले अज <वचारात
घेतले जाणार नाह4त.

(वा&र4त/-(वा&र4/(डॉ.

शांत नारनवरे)

िज?हा)धकार* पालघर

