अंबरनाथ नगरप रषद

माहे : फे व
ु ार – २०१७

मालम&ता करा(या थकबाक)दारांवर ज+तीची कारवाई
नगर वकास वभागाचा नगरपा/लकांना आदे श
रा0यातील नगरपा/लका व नगरपंचायती(या 1े2ातील मालम&ता कर वसल
ु साठ4

वशेष मोह म राब व6यांत येणार आहे .

मालम&ता कराची थकबाक) भर6यास फे ुवार म9ह:या(या अखेरपय<तच मुदत राहणार आहे . या मुदतीत थकबाक)ची र=कम जमा केल
नाह , तर संबं?धतांची मालम&ता ज+त कर6याचे आदे श नगर वकास

वभागाने सवA नगरपा/लकांना 9दले आहे त. तसेच ज+त केलेल

मालम&ता वकून थकबाक) वसूल कर6या(या सूचना दे 6यात आCया आहे त.
नगरपा/लका 1े2ात राहणाDया नाग रकांना मूलभुत व पायाभूत सु वधा पुर व6याची जबाबदार EथाFनक Eवरा0य संEथांची आहे .
मा2 &याकर ता या संEथा आ?थAकGHIया स1म होणे आवJयक आहे . &यासाठ4 मालम&ता कर हा एक मह&&वाचा व Lमख
ु उ&प:नाचा
E2ोत मानला जातो. मा2 साधारणपणे २० ट=के नाग रकांचा मालम&ता कर न भर6याकडे कल असCयाचे आढळून आले आहे . &याचबरोबर
थक)त कर वसुल साठ4

वशेष Lय&न केCयाचेह 9दसत नाह , असे शासना(या FनदशAनास आले आहे . &यामुळे ३१ माचA २०१७ पय<त

मालम&ता कराची व थकबाक)ची र=कम शंभर ट=के वसूल कर6यासाठ4

वशेष मोह म राब व6या(या सूचना नगर वकास

वभागाने

नगरपा/लकांना 9दCया आहे त.

रोजगार मेळावा
दनदयाळ अं योदय योजना , रा

य नागर उपजी वका अ भयान अंबरनाथ नगरप रषद व िज"हा कौश"य वकास रोजगार –

उ(योजकता माग*दश*न क+,, ठाणे यां/या संयु1त

व(यमाने अंबरनाथ पिJचमेकडील डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर उUयान येथे रोजगार

मेळाVयाचे 9द.१६/०२/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० ते दप
ु ार ४.०० या वेळेत आयोजन कर6यांत आले होते.

या मेळाVयाचे उUघाटन

अंबरनाथ नगरप रषदे (या नगरा य1ा L[ा बनसोडे व मु\या?धकार गणेश दे शमुख यां(या हEते कर6यांत आले.
या उUघाटनLसंगी /शवसेना गटनेते राजेश /शक], नगरसेवक प^ाकर 9दघे, नगरसेवक र वं_ पाट ल, उपशहरLमुख पु`षो&तम
उगले,

सहाaयक LकCप अ?धकार

`पाल कदम, शहर VयवEथापक 9दल प गायकवाड, पंकज खोत, आद

मा:यवर, पदा?धकार ,

अ?धकार व कमAचार मोbया सं\येने उपिEथत होते. या रोजगार मेळाVयात अंबरनाथ शहर हcीतील व आजूबाजू(या शहरातील अनेक
बेरोजगार उमेदवार व लाभाथd यांनी सहभाग घेतला होता. या मेळाVयात ७४८ इत=या बेरोजगार उमेदवारांनी व लाभाgया<चे रिजEhे शन
कर6यांत आले असून &यांनी उ&तम असा LFतसाद 9दला. &याचबरोबर एiफॉ=स सोCयुशन (कां9दवल ) फाEट hॅ क सोCयुशन (ठाणे)
शलाका सिVहAसेस (अंबरनाथ ) कोटक लाईफ इ:शुर:स ( कCयाण ) पांसी टे =नॉलॉजी ( कCयाण ) दाटा कॉट/लEट

(पुणे ) `बीकॉन

फामाA कंपनी ( अंबरनाथ ) के वन इंडEh ज (अंबरनाथ) , एलआयसी ( अंबरनाथ ) आद कंपनी VयवEथापकांनी सहभाग घेतला होता.
&यांनी रोजगार मेळाVयात आलेCया उमेदवारांची नmद क`न घेऊन &यांना &याLमाणे कंपनी VयवEथापनेम ये आवJयकतेनस
ु ार रोजगार
दे णेबाबत कायAवाह होणार असCयाचे &यांनी सां?गतले. दरiयान या मेळाVयात ११० जॉब ऑफर &या9दवशीच दे 6यांत आCया असून
L/श1ण दे 6यासाठ4 २७२ उमेदवारांची

Fनवड कर6यांत आलेल आहे व L/श1ण दे णाDया संEथा &या उमेदवारांना L/श1ण दे णार असCयाचे

शहर VयवEथापक 9दल प गायकवाड व पंकज खोत यांनी सां?गतले.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा

यास !

अंबरनाथ नगरप रषद
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अंबरनाथम2ये महा शवरा3ी4न म त शवभ1तांचा मेळा

अंबरनाथचे Lाचीन /शवमं9दर यंदाह
भा वकांची या मं9दरात दशAनासाठ4

महा/शवरा2ीFन/म&त भा वकां(या गदpने गजबजून गेले. गु`वार

म यरा2ीपासन
ू

रघ लागल होती. शुqवार ह दशAनासाठ4 भा वकांची गदp कायम रा9हCयाने अंबरनाथ /शवमं9दर

प रसर भि=तमय झाला होता.
अंबरनाथ(या Lाचीन /शवमं9दरात महा/शवरा2ीला अंबरनाथ तालु=यातील बदलापूर, उCहासनगर, कCयाण आद सह ठाणेमुंबईतील भा वक आवजून
A दशAनास येत असतात. यंदाह मोbया सं\येने भा वक दशAनासाठ4 आCयाने गु`वार रा2ीपासूनच /शवमं9दर
प रसरात मोठ4 गदp झाल होती. पूजा व धा/मAक कायAqम झाCयानंतर गु`वार म यरा2ी १२ (या सुमारास मं9दर भा वकांना दशAनासाठ4
खुले क`न दे 6यांत आले. भा वकां(या सोयीसाठ4 पा/लकेने व वध Lकार(या उपाययोजना केCया हो&या.
/शवमं9दरा(या प रसरात पा/लकेने Vह आयपी क1, नगरप रषद मदत कt_ आuण पोल स

वभागासाठ4 क1 उभारले होते.

&याचबरोबर या2ेत येणाDया भा वकांसाठ4 दशAन रांगेची VयवEथा कर6यांत आल होती. एकाच वेळी सुमारे १५ हजार भा वक उभे राहतील
अशाLकारे मंडपाची उभारणी कर6यांत आल

होती. रE&यात भा वकांसाठ4

प6या(या पा6याची VयवEथा कर6यात आल

होती.

भा वकां(या Lचंड गदpमुळे Eवामी समथA चौक ते /शवमं9दर प रसराकडे जाणारा रEता वाहतुक)साठ4 बंद कर6यात आला होता. मं9दर
प रसरात नगरप रषद Lशासना(या वतीने प6या(या पा6याची सोय कर6यांत आल होती.

अंबरनाथ शहराचा वकास हाच आमचा

यास !

