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THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
वृिवशेष

.361
िडजीठाणेने पार केला १ लाख नोंदणीचा ट ा

महापािलके#ा िडिजटल उप माला %ितसाद दे (ाचे ठाणे )ाट* िसटी मु , काय*कारी अिधका0यां चे नाग2रकां ना आवाहन
ठाणे(३०): िडिजटल यु गात ठा ातील नागरकां सोबत िविवध योजनाा मामातू न थेट सं वाद साधणा!या ठाणे महापिलकेा
$ाट% िसटी अंतग% त डीजीठाणे या िडिजटल 'णालीने १ लाख नोंदणीचा ट+ा नुकताच पार केला असू न यापुढेही पािलकेा िडिजटल
उप.माला ठाणे करां नी 'ितसाद /ावा असे आवाहन ठाणे $ाट% िसटी िलिमटे डचे मु1 काय% कारी अिधकारी समीर उ2ाळे यां नी केले
आहे .
गे 5ा वष%भराा कालावधीत िडजीठाणे ने ठाणे महानगरपािलकेला आिण नागरकां ना एकमेकां शी सु संवाद साध ाचा नवा माग%
उपल: क;न िदला. <ाची उपयु =ता नागरकां ा ल>ात आ5ाने जा?ीत जा? नागरकां नी िडजीठाणे आप5ा मोबाईल व इतर
उपकरणां त डाऊनलोड केले आहे . <ामुळे िडजी ठाणे 'णाली आता ठा ातील एक लाख नागरकां ा घरापयD त पोहचली आहे . या
िडिजटल 'णालीEारे चार लाखां Fन अिधक वे ळा ठाणे करां नी ठाणे महापािलकेशी दु हेरी सं वाद साधला आहे .
या िडिजटल 'णालीा मामातू न नागरकां ना ठाणे महापािलकेा नGा वे गवे गHा योजनां बरोबरच ठा ातील
सां Iृितक, सामािजक घडामोडीचीही मािहती ताLाळ िमळते . तसे च ठा ातील नामां िकत दु काने, हॉटे N यां ची िडIाऊंट कुपOही
या मामातू न िदली जातात.आरोPाबQल सजग असले5ा ठाणे करां ना आरोP उRम राख ातही िडजीठाणे चे सहाS होत असू न
शै>िणक मािहतीही याEारे उपल: होत आहे .
िडजीठाणे ने गे ले वष%भर राबिवलेले अनेक नािवUपूण% उप.म ठाणे कर नागरकां मे लोकि'य ठरले आहे त. ठा ात कोणते
उप.म राबिवणे गरजेचे आहे हे िडजीठाणे ावतीने सवV >णाा मामातू न ठाणे कर नागरक सू चवत असतात. यामे ठा ातील
शाळकरी मुले,यु वक,नोकरदार ते से वािनवृ R कम% चारी या सवा% नाच हे उपयु = ठरतील असे उप.म ही िडिजटल 'णाली राबवत असते .
यामे प>ाघात व <ाची काळजी कशी Wावी याची मािहती दे णारी काय% शाळा, योग'िश>ण िशबीर, शाळकरी मुलां साठी
'Xमंजुषा, र=दानासाठीचे उप.म, राम माYती रोडवरील शॉिपंग फे[\वल, ठाणे यु थ आयकॉन ]धा% , िडजीिम^ वे बसे िमनार
मािलका, छायािच^ ]धा% , ि.केट अंदाज ]धा% असे अनेक उप.म डीजीठाणे Eारे आयोिजत कर ात आले.या सव%
उप.माला ठाणे करां नी उRम 'ितसाद िदला आहे .
ठाणे महापािलकेा मामातू न सु Y असले5ा या उप.मां चे िद`ीत झाले5ा $ाट% िसटी सीईओंा परषदे तही कौतु क
कर ात आले आहे . ठाणे करां ा या 'चंड 'ितसादामुळे ये <ा काळातही िडजीठाणे चे पुढील उप.म यशdी होतील. डीजीठाणे ा
पुढील सव% उप.माला ठाणे करां नी 'ितसाद /ावा असे आवाहन ठाणे महापिलकेावतीने कर ात आले आहे .

