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ई-चावडी  श णाचा लाभ घेऊन कमचायांनी तांकया स म हावे - "नलेश गटणे

मंगळवार, १६ ए*ल, २०१३

गड.चरोल0 : ई-चावडी व ई-1यटे
ु शन णाल0  श णाचा लाभ घेऊन कमचायांनी तांकया स म हावे,
गतीने करा*वत, असे आवाहन भार0 िज9हा.धकार0 "नलेश गटणे यांनी के ले.
िज9हा.धकार0 कायालय,

तसेच नाग3रकांची कामे सलभ
व जलद
ु

गड.चरोल0 तफ< औ>यो.गक  श ण सं?थेAया कॉ1Cयटर
ऑपरेFटंग ॲड ोHा मंग अ स?टंट (कोपा)
ु

अ भलेख आध"नकLकरण
कायMम अंतगत राI0य सचना
*वNान कO
P
ु
ू
कायMमाAया उदघाटनासंगी ते अRय ?थानावSन बोलत होते.

क ात राI0य भमी
ू

(एनआयसी) यांनी *वक सत के ले9या ई-चावडी व ई-1यटेु शन णाल0चे  श ण

*वNान अ.धकार0
यासपीठावर उपिज9हा "नवडणक
ू अ.धकार0 Vी. चौधर0, भमी
ू अ भलेख *वभागाचे अधी क के . एस. हXेकर, एनआयसीचे िज9हा सचना
ू
एस. आर. टP भण<
ु , उपाचाय सरेु श डYगे उपि?थत होते.
ु , औ>यो.गक  श ण सं?थेचे ाचाय के .डी. बराडे
या उपMमा*वषयी माFहती दे ताना Vी. गटणे 1हणाले , महाराI रा[यातील सव िज9\यांमRये राI0य सचना
*वNान कO
P , पणे
ू
ु यांनी *वक सत केलेल0 ईचावडी व ई-1यटे
ु शन णाल0ची अंमलबजावणी कSन ई-चावडीAया माRयमातन
ू तलाठ] यांAयाकडील गाव नमना
ू 1 ते 21 चे संगणकLकरण करणे तसेच
ई-1यटेु शनAया माRयमातन
ू वेबबेस णाल0Aया सहा^याने ऑनलाईन फेरफार घे_याची कायवाह0 कर_यात येणार आहे.
मंडळ अ.धकार0 यांAयासाठ] या  श णाचे आयोजन कर_यात आले आहे.
या णाल0त काम करताना सSवातीला
कमचायांना काह0 अडचणी येतील,
ु
*वचार ठे व9यास या णाल0चे Nान मळ_यास मदत होईल.

`याकर0ता िज9\यातील तलाठ],

मा  श ण योaय माणे घेत9यास अडचणी येणार नाह0त.

सकारा`मक

सवाbनी तांकया स म झा9यास नाग3रकांची कामे सलभ
पdतीने कर_यास मदत
ु

होईल. या  श णात सव कमचायांनी सहभाग घेऊन णाल0Aया कायाचे  श ण eयावे,
ल >यावे, असे आवाहन `यांनी यावेळी केले.

तसेच नाग3रकांची कामे सलभ
व जलद गतीने कर_याकडे
ु

Vी. हXेकर यांनी या णाल0Aया माRयमातन
माFहतीचा उपयोग कSन 7/12 दे _याचे काय सोपे होणार अस9याचे सां.गतले. Vी. चौधर0 1हणाले,
ू जfया
ु
शासन अ.धक ग"तशील व लोका भमख
ु कर_यासाठ] माFहती तंNानाचा वापर करणे आवgयक आहे.
eयावा, असे आवाहन `यांनी यावेळी केले.

या  श णाचा अ.धकार0 व कमचायांनी लाभ

या  श ण कायMमात िज9\यातील अ.धकार0 व कमचायांना एनआयसीचे िज9हा सचना
अ.धकार0 एस. आर. टP भण<
ू
ू अ भलेखचे िज9हा अधी क
ु , भमी
के . एस. हXेकर, सह िज9हा "नबंधक बी.एन. गSड, नायब तहसीलदार एम.जे . गणवीर, एन. राचेलवार, मंडळ अ.धकार0 एन. जे. वाथे, तलाठ] ई. एस. चांदेकर,
एस.एस. सडाम, "नदे शक *वपीन मेVाम  श ण दे णार आहेत. संचालन एस. आर. टP भण<
ु यांनी केले . तर आभार Vी. डYगे यांनी मानले.

'महाfयज
ू ' मधील मजकर
ू आपण 'महाfयज
ू 'Aया उ9लेखासह पनम
ु Fु Oत के9यास आ1हाला आनंदच वाटे ल.
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