*ठाणे ज हा प रषद कायालय अ यांगता या भेट साठ ३१ माच २०२० पयत बंद*
---------------------------------------*नाग रकांनी अ यं त तातडीचा प

वहार इ-मेल ारे कर याचे आवाहन*

ठाणे द. १८ माच २०२० : रा य शासनाने कोरोना वषाणु (को वड -19) या साथ रोगाचा ा भाव रोख यासाठ रा यात
साथरोग तबंधा मक कायदा १८९७ द.१३ माच २०२० पासु न लागु क न खंड 2,3 व ४ मधील तरतुद नुसार अ धसु चना
नग मत केले ली आहे. याअनुषंगाने ज हा प रषद ठाणे मु यालय आ ण सव पंचायत स मती तरावरील सव कायालयास
भेट दे णा या सव अ यांगता या भेट ३१ माच २०२० रोजीपयत बंद कर यात आ या आहेत. या काळात अ यं त तातडीचा
करावयाचा प
हार ( टपाल ) नाग रकांनी ई-मेल दारे सबं धत वभागास करावा असे ज हा प रषद शासनाने कळ वले
आहे.

ठाणे ज हा प रषद अ य दपाली पाट ल, मु य कायकारी अ धकारी हरालाल सोनवणे, ज हा प रषद उपा य सु भाष
पवार यां या मागदशनाखाली ठाणे ज हा प रषद काय े ात यो य या उपाययोजना कर यात ये त आहेत. नाग रकांनी
कोरोना वषाणु उपाययोजना सं बंधी रा य शासन, ज हा प रषद शासन यां याकडू न वेळोवेळ नग मत होणा या सू चनांचे
काटे कोरपणे पालन करावे. ठाणे ज हा प रषद कायालयाम ये , पंचायत स मती तरावर दै नं दन व वैय क कामासाठ
लोक त नधी, नागरीक तसे च अ य से वाभावी सं थांचे त नधी, समाजसे वक,ठे केदार यांची मु य कायालयात मोठया
माणात वदळ होत असते. यामुळे खबरदारीचा उपाय हणून दनांक ३१ माच २०२० पयत ज हा प रषद ठाणे मु य
कायालयात / पंचायत स मती तरावर वेश बंद कर यात आला आहे.

परंतू नाग रकांची कोण याही व पात गैरसोय होऊ नये यासाठ पंचायत स मती तरावर, ज हा प रषद तरावर नागरीकांना
नवेदन/टपाल पो टा ारे, इमेल ारे प वहार करता ये ईल. कवा अ याव यक अस यास पूवपरवानगीने र वनीव न
सं पक करता ये ईल. यासाठ सं बं धत कायालयाचे ई-मेल आयडी व र वनी zpthane.maharashtra.gov.in या
सं केत थळावर तसे च कायालयीन दशनी भागात स कर यात आले आहेत. या काळात नाग रकांचे कामे लं बत राहणार
नाहीत याची खबरदारी घे या या सू चना मु य कायकारी अ धकारी हरालाल सोनवणे यांनी सव वभाग मुखांना द या
आहेत. नाग रकांनी यो य ती काळजी घेऊन सतक राह याचे आवाहन ज हा प रषदे ने केले आहे.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

