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पालघर िज4हयातील ज5हार नगरप"रषदे 6या साव89 क
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ं ाने
ू :6या अनष
ु ग
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बहुसद>यीय प&धतीने
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ु र8 चनेसाठA ि> यांसाठA
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ु ू'चत जाती, अनस
ु 'ू चत जमाती व नागर(कांचा मागास वगा86या ि> यांसह राखून

ठे वावया6या जागा धEन) आ!ण अनस
ु ू'चत जाती, अनस
ु ू'चत जमाती व नागर(कांचा
मागास

वग8 यां6यासाठA राखन
ू ठे वGयात आलेले

भाग दश8Iवणारा मा. िज4हा'धकार(

पालघर

यां6या
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24/07/2017
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िज4हा'धकार( काया8लया6या palghar.nic.in या संकेत>थळावर
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रोजी

Vस&ध करGयात आल(

आहे . तसेच ज5हार नगरप"रषद काया8लयात नगरप"रषद <े ातील लोकां6या मा हतीसाठA
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भागांची पुनर8 चना ि> यांसाठA (अनस
ु ू'चत जाती, अनस
ु ू'चत जमाती व नागर(कांचा

ज5हार नगरप"रषदे 6या आगामी साव89 क
प]दतीने
मागासवग8

वगा86या ि> यांसह राखन
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अनस
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ज5हार नगरप"रषद <े ातील लोकां6या मा हतीसाठA खल
ु ( ठे वGयात आलेल( आहे .

1. िज4हा'धकार( पालघर यांचे palghar.nic.in या
2.. ज5हार नगरप"रषद काया8लयातील सूचना फलक

3.
4.

संकेत>थळावर

तहVसलदार काया8लय ज5हार सूचना फलक
पंचायत सVमती काया8लय ज5हार सूचना फलक
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