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२०/०५/
०५/२०२२

स
े नोट
नाग रकांचे मत जाणून घे यासाठी
महारा रा यातील थािनक वरा य सं थांम ये
नाग रकां या मागास वगास (ओबीसी,
ओबीसी, हीजे एनटी)
एनटी) आर णासाठी
घ टत के ले या सम पत आयोगा या भेटीचा काय म घोिषत
महारा ातील िज हा प रषद, पंचायत सिमती, ाम पंचायती आिण शहरातील
महानगरपािलका, नगरपािलका आिण नगर पंचायती या थािनक वरा य सं थांम ये
नाग रकां या मागास वगास (ओबीसी, हीजे एनटी) आर ण दे यासाठी मा.सव
यायालयाने दले या िनदशा माणे महारा शासनाने सम पत आयोग घ टत के ला आहे.
महारा रा यातील ामीण आिण शहरी भागातील थािनक वरा य सं थांमधील
नाग रकां या मागास वगातील आर णासाठी जनतेची मते जाणून घे यासाठी आिण े ात
काम करणा या िविवध सामािजक संघटना यांची िनवेदने वीकार यासाठी या सम पत
आयोगाने िवभागवार काय म जाहीर के ला आहे.
या सम पत आयोगा या भेटी या वेळी आपली मते नाग रकांना वेळेत मांडता यावीत
आिण िनवेदन देता यावेत यासाठी भेटी या दनांकापुव कोकण िवभागीय आयु कायालयात
नाव न दणी करावी असे आवाहन आयोगातफ कर यात आले आहे कवा िज हािधकारी
कायालयात आप या नावाची न दणी दनांक २४/
२४/०५/
०५/२०२२ रोजी सायंकाळी ६.00
वाजेपयत करणे कामी मदत क
थापन कर यात आला असून याम ये ी.
पश
े ने रकर,
ी.भुपे
रकर
अ.का. (सामा य शासन) िज हािधकारी कायालय पालघर,
पालघर, दुसरा मजला,
मजला, दालन मांक २२०,
२२० मण वनी मांक – ७७९८४६१५४६ यांची िनयु

कर यात आली आहे.

सदर मािहती उपिज हािधकारी (सामा य शासन), िज हािधकारी तथा िज हादंडािधकारी
पालघर यांचे कायालया या मांक/सामा य शासन/टे.१/कािव.५/२०२२, द.१९ मे २०२२
रोजी या प ानुसार िस ीसाठी दे यात येत आहे.

सम पत आयोगाचा भेटीचा काय म खालील माणे आहे.
दनांक
२५ मे, २०२२

वार

िवभाग

वेळ

ठकाण

बुधवार कोकण दु. २.३० ते ४.३० वा.
वा.

िवभागीय आयु कायालय,
कायालय,
कोकण भवन,
भवन, सीबीडी
बेलापूर, नवी मुब
ं ई.
ई.
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