
कलम 4(1) (कलम 4(1) (कलम 4(1) (कलम 4(1) (bbbb))))    ((((viiiviiiviiiviii) ) ) ) नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा ‘‘‘‘कककक’’’’    

                    नमुंनमुंनमुंनमुमंपा�या मपा�या मपा�या मपा�या जनसपंक�जनसपंक�जनसपंक�जनसपंक�     �वभागातील स�म�या�वभागातील स�म�या�वभागातील स�म�या�वभागातील स�म�या, , , , प!रषदाप!रषदाप!रषदाप!रषदा, , , , अथवा मडंळा�या बठैक,च ेतप�शलअथवा मडंळा�या बठैक,च ेतप�शलअथवा मडंळा�या बठैक,च ेतप�शलअथवा मडंळा�या बठैक,च ेतप�शल    

अअअअ....1111....    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती, , , , 

मडंळ वा मडंळ वा मडंळ वा मडंळ वा 

प!रषदेच ेप!रषदेच ेप!रषदेच ेप!रषदेच े

नावनावनावनाव    

स�मतीस�मतीस�मतीस�मती, , , , मडंळ वा मडंळ वा मडंळ वा मडंळ वा 

प!रषदे�या रचनेचा ढाचा प!रषदे�या रचनेचा ढाचा प!रषदे�या रचनेचा ढाचा प!रषदे�या रचनेचा ढाचा 

(Composition)(Composition)(Composition)(Composition)    

स�मतीस�मतीस�मतीस�मती, , , , 

मडंळ वा मडंळ वा मडंळ वा मडंळ वा 

प!रषदेचा प!रषदेचा प!रषदेचा प!रषदेचा 

उ;शेउ;शेउ;शेउ;शे    

 

स�मती मडंळ स�मती मडंळ स�मती मडंळ स�मती मडंळ 

वा प!रषदे�या वा प!रषदे�या वा प!रषदे�या वा प!रषदे�या 

बठैक,ची बठैक,ची बठैक,ची बठैक,ची 

वारंवारंवारंवारंवार<तावार<तावार<तावार<ता    

FrequencyFrequencyFrequencyFrequency    

�या �या �या �या 

बठैक,स बठैक,स बठैक,स बठैक,स 

उपिEथत उपिEथत उपिEथत उपिEथत 

राहGयाची राहGयाची राहGयाची राहGयाची 

जनतसे जनतसे जनतसे जनतसे 

मभुा आहे मभुा आहे मभुा आहे मभुा आहे 

काकाकाका????    

�या बठैक,चा �या बठैक,चा �या बठैक,चा �या बठैक,चा 

इKतव�ृतातं इKतव�ृतातं इKतव�ृतातं इKतव�ृतातं 

जनतसे जनतसे जनतसे जनतसे 

पाहGयासाठM पाहGयासाठM पाहGयासाठM पाहGयासाठM 

उपलNध आहे उपलNध आहे उपलNध आहे उपलNध आहे 

काकाकाका????    

�या �या �या �या 

बठैक,चा बठैक,चा बठैक,चा बठैक,चा 

इKतव�ृतातं इKतव�ृतातं इKतव�ृतातं इKतव�ृतातं 

कोणाकड ेकोणाकड ेकोणाकड ेकोणाकड े

उपलNध उपलNध उपलNध उपलNध 

असतोअसतोअसतोअसतो????    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    

1111    शासन प!रपXक Yसधुा शासन प!रपXक Yसधुा शासन प!रपXक Yसधुा शासन प!रपXक Yसधुा 2011201120112011////Y1Y1Y1Y1....189189189189////11111111////18 18 18 18 अअअअ,,,,]द]द]द]द....26262626////12121212////2012 2012 2012 2012 नसुार नसुार नसुार नसुार Y�येक म]ह^या�या प]ह_या सोमवार< Y�येक म]ह^या�या प]ह_या सोमवार< Y�येक म]ह^या�या प]ह_या सोमवार< Y�येक म]ह^या�या प]ह_या सोमवार< 

लोकशाह< ]दनाच ेआयोजन करGयात येतेलोकशाह< ]दनाच ेआयोजन करGयात येतेलोकशाह< ]दनाच ेआयोजन करGयात येतेलोकशाह< ]दनाच ेआयोजन करGयात येते. . . . या सदंभा�तील अज� नमनुा नमुमंपा वेबसाईट या सदंभा�तील अज� नमनुा नमुमंपा वेबसाईट या सदंभा�तील अज� नमनुा नमुमंपा वेबसाईट या सदंभा�तील अज� नमनुा नमुमंपा वेबसाईट www.nmmc.gov.inwww.nmmc.gov.inwww.nmmc.gov.inwww.nmmc.gov.in        

वर उपलNध  आहेवर उपलNध  आहेवर उपलNध  आहेवर उपलNध  आहे....    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


