
३ठाण ेपरिसिमंुबई, १५ फेब््ुिारी २०२१द ग्लोबल टाइम्स 

राज्य सरकारची पालिकेकडे 
पाच हजार कोटी्ची थकबाकी

बशक््ण अनुदान, पाणीपट््ी,
मालमत््ा कराचा समािेश

मुंबई : मालमि््ा कर, पाणीपट््ी आदी
बवबवध कर-शुडक् तसेच अनुदानापोटी
राजय् सरकारने मुंबई महापाबलक्चे तलब्ल
साडेपाच हजार कोटी रप्ये थकवले असून
तय्ात बशक््णापोटी अनदुान, पाणीपट््ी आबण
मालमि््ा कराचय्ा थकबाकीचा समावेश
आहे.बशक््णाचय्ा अनुदानापोटी तलब्ल
साडेतीन हजार कोटी रप्यांचय्ा
थकबाकीचा तय्ात समावेश आहे. मुंबई
महापाबलक्चा राजय्शकट हाती असलेडय्ा
बशवसनेचे ेपक््प््मखु उद््व ठाकर ेमुखय्मंत््ी
आहेत. तय्ामुळे राजय् सरकारकडून
पाबलक्ला थकीत रक््म कधी बमळेल,
याकडे सवा्िचे लक्् लागले आहे.

करोना संसगा्िमुळे गेडय्ा वष्िभरात कर
आबण शुडक् वसुली झालेली नाही. तय्ामुळे
उतप्नन् घसरले आहे. तय्ाच वेळी
करोनाबवषयक कामांसाठी पाबलक्ला
तलब्ल दोन हजार कोटी रप्यांहून
अबधकतर रक््म खचि् करावी लागली
आहे. हाती घेतलेले प््कडप्, नागरी सोयी-

सुबवधा, बवबवध बवकासकामे यासाठी
पाबलक्ला मोठय़ा बनधीची गरज भासणार
आहे. पाबलक्ने आता मालमि््ा कर,
पाणीपट््ी न भरणाऱय्ा थकबाकीदारांकडे
आपला मोचा्ि वळबवला आहे. ही थकीत
रक््म वसूल करन् बतजोरीत आलेली तूट
भरन् काढणय्ाचा पाबलक्चा मानस आहे.

राजय् सरकारची बवबवध काया्िलये,
शासकीय बनवाससथ्ानांना पाबलक्कडून
पाणीपुरवठा क्ला जातो. तसेच या

मालमि््ांसाठी मालमि््ा कर भरणे
सरकारला बधंनकारक आह.े मात्् सरकारने
गेडय्ा अनेक वषा्ाप्ासून मालमि््ा कर
आबण पाणीपट््ीची रक््म पाबलक्चय्ा
बतजोरीत जमा क्लेली नाही. तसेच राजय्
सरकारकडनू पाबलक्ला साहायय्क अनुदान
बदले जाते. सरकारने पाणीपट््ी, मालमि््ा
कर आबण अनुदानापोटी तलब्ल पाच हजार
२७४ कोटी १६ लाख रप्ये थकबवले
आहेत. मालमि््ा कर व पाणीपट््ीपोटी

सुमारे एक हजार ६४५ कोटी रप्ये, तर
साहायय्क अनुदानापोटी सुमारे तीन हजार
६२९ कोटी ८३ लाख रप्यांचा
थकबाकीमधय्े समावेश आहे. थकबाकीची
रक््म बमळावी यासाठी पाबलका
प््शासनाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा
करणय्ात येत आहे. परंतु ही रक््म अद््ाप
पाबलक्ला बमळालेली नाही. उलटपक््ी
दरवष््ी थकीत रकमेत वाढ होत आहे.

बनधीची गरज...
राजय्ात बशवसेना, काँग्े्स आबण

राष््््वादी काँग््ेसचे सरकार आहे. तर मुंबई
महापाबलक्त बशवसेनेची सि््ा आहे.
तय्ामुळे पाबलक्ला थकबाकीची रक््म
बमळावी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा
करणय्ाचा बनणि्य पाबलक्तील बशवसेना
आबण काँग्े्सचय्ा पदाबधकाऱय्ांनी बनणि्य
घेतला आहे. करोनामुळे पाबलक्चय्ा
आबथ्िक लस्थतीवर पबरणाम झाला आहे.
तय्ामुळे पाबलक्ला बनधीची गरज आहे. ही
बाब लक््ात घेता मुखय्मंत््ी थकबाकीची
रक््म पाबलक्ला देणय्ाबाबत काय भूबमका
घेतात, याकडे सवा्िचे लक्् लागले आहे.

युिराज हायवजन प््ॉडक्टस विवमटेड
सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९९५पीएलसी२२०२५३

नोद्णी. काया्ि.: पल्ॉट क््. ए-६५०, १ ला मजला, बटबटसी इंडसट्््ीयल इसट्ेट, एमआयडीसी, पवने लव्हलेज, महापे, नवी मुंबई – ४००७०५
दूर: ०२२ २७७८ ४९९१ ई-मेल: yhpl@hic.in संक्तसथ्ळ: www.hic.in
३१.१२.२०२० रोजी संपलेडय्ा त््ैमाबसक आबण नऊ मबहनय्ांचय्ाकालावधीसाठीअलेखापरीब््कत बवब््िय बनषक्षा्िचा आराखडा

र.् लाखांमधय्े(ईपीएस वगळता)

अनु.
क््. तपबशल संपलेडय्ा संपलेडय्ा संपलेडय्ा नऊ संपलेडय्ा नऊ 

त््ैमाबसकासाठी त््ैमाबसकासाठी मबहनय्ांसाठी मबहनय्ांसाठी
३१.१२.२०२० ३१.१२.२०१९ ३१.१२.२०२० ३१.१२.२०१९

(अलेखापरीब््कत) (अलेखापरीब््कत) (अलेखापरीब््कत) (अलेखापरीब््कत)

१ काया्िमधून एकूण उतप्नन् ४७९.०८ ३३७.५७ १,२०३.६१ १,०५५.०१
२ कालावधीसाठी कर, अपवादातम्कआबण/ बकंवा अबतबवबशष्् 

बाबीपू्व्ि बनवव्ळ नरा/ (तोटा) (१.१६) (७२.९२) १४.६८ (१५२.०१)
३ कालावधीसाठीकर पूव्िनरा/ (तोटा) अपवादातम्कआबण / 

बकंवाअबतबवबशष्् बाबीप्श््ात) (१.१६) (७२.९२) १४.६८ (१५२.०१)
४ कर पश््ात कालावधीसाठी नरा/ (तोटा)अपवादातम्क आबण/ 

बकंवाअबतबवबशष्् बाबीप्श््ात) ०.२४ (६८.७७) २२.४० (१३९.३७)
५ कालावधीसाठीएकूण एकब््तत उतप्नन् (कर पश््ात) आबण

अनय् सव््ाकष उतप्नन्(कर पश््ात) ०.१९ (६८.७७) २२.२४ (१३९.३७)
६ भरणा क्लेले सम भाग भांडवल

(दश्िनी मूडय् र.् १/- प््तय्ेकी चे) ७४१.५६ ७४१.५६ ७४१.५६ ७४१.५६
७ राखीव(गत वषा्िचय्ा ताळेबंदाचय्ा अनुसार पुनम्िुडय्ांबकत 

राखीव वगळता राखीव) - - - -
८ प््ती समभाग उतप्नन्(र.् १/- प््तय्ेकी) 

(खंडीत आबण अखंबडत काया्िमधून)
मूळ: ०.०० (०.०९) ०.०३ (०.१९)
सौमय्ीकृत: ०.०० (०.०९) ०.०३ (०.१९)

बटप:
ए) सेबी (बललस्टंग ऑलल्लईगेशनअॅणड्बडसकल्ोझर बरकव्ायरमेट् रेगय्ुलेशन)बनयमावली, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा अनुषंगाने सट्ॉक एकस्चेज्मधये् सादर
करावयाचय्ात््ैमाबसकासाठी बवि््ीय बनषक्षा्िचा उपरोकत् हा सबवस््र आराखडा आहे. तपबशलवार बवब््िय बनषक्ष्ि आबण सदर आराखड््ाचे लेखा परीक््ण
सबमतीने बनरीक््ण क्ले आहे १३ र्ि्ु्वारी २०२१ रोजी झालेडय्ा संचालक मंडळाचय्ा बैठकीमधय्े तय्ांचय्ाद््ारे संमत करणय्ात आले आहेत.पूणि् आराखडा
कंपनीचय्ाwww.hic.in आबण सट्ॉक एकस्च्ेज् चय्ा मह्णजेचwww.bseindia.com ह््ा संक्तसथ्ळावर देखील उपललध् आहे.
बी)सबेी (बललस्टगं ऑलल्लईगशेनअणॅड्बडसकल्ोझर बरकव्ायरमेट् रगेय्लुशेन)बनयमावली, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा अनसुार गरजचे ेअसलले ेपुनम्िडुय्ाकंन सवंधैाबनक
लेखा परीक््कांनी क्ले आहे आबण ३१ बडसेब्र २०२० रोजी संपलेडय्ा त््ैमाबसकासाठी तपशीलवार बनषक्ष्ि सट्ॉक एकस्चे्ज् मधय्े सादर करणय्ात आले आहेत.

युवराज हायबजन प््ॉडकट्स बलबमटेड, करीता
सही/-

बवशाल कमप्ानी
वय्वसथ्ापकीय संचालक
डीआयएन: ०३३३५७१७

बठकाण: नवी मुंबई
बदनांक:१३ र्ि््ुवारी २०२१

विस््ार अमर विवमटेड
नोद्णी. काया्ि.: पल्ॉट क््. ए ४, एपीएमसी – मॅफक्ोयाड्ि, सेकट्र १८, वाशी, नवी मुंबई – ४०००७८

दूर: + ९१२२२७८८०८२० संक्तसथ्ळ:www.vistaramar.com
सीआयएन क््.: एल६७१२०एमएच१९८३पीएलसी२७२७०७

३१ बडसेब्र २०२० रोजी संपलेडय्ा त््ैमाबसक आबण नऊ मबहनय्ांसाठी अलेखापरीब््कत बवब््िय बनषक्षा्िचा आराखडा
(रक््म लाखांमधय्े)

अनु.
क््. तपबशल संपलेडय्ा त््ैमाबसकासाठी संपलेडय्ा नऊ ३१ माच्ि २०२० रोजी 

मबहनय्ांसाठ संपलेले बहशोबाचे 
गत वष्ि

३१ बडसे २० ३० सपट्े २० ३१ बडसे १९ ३१ बडसे २० ३१बडसे १९ ३१ माच्ि २०
१ काया्िमधून एकूण उतप्नन् १,४३१.६० ९१३.९४ ७५६.७८ २,३४५.५४ १,१४४.७२ २,१३३.१६
२ कालावधीसाठीबनवव्ळ नरा (कर, अपवादातम्क 

आबण/ बकंवा अबतबवबशष्् बाबीपू्व्ि) १२६.३५ ५८.५२ २७.९२ १८४.८७ ८५.४३ १४७.१९
३ कालावधीसाठी कर पूव्ि नरा/ (तोटा)(अपवादातम्क  

आबण/ बकंवा अबतबवबशष्् बाबीप्श््ात) १२६.३५ ५८.५२ २७.९२ १८४.८७ ८५.४३ १४७.१९
४ कर पश््ात कालावधीसाठी एकूण (तोटा) 

(अपवादातम्क आबण/ बकंवा अबतबवबशष्् बाबीप्श््ात) ९३.९६ ४३.७१ १९.०१ १३७.६७ ६२.१२ १०८.७४
५ कालावधीसाठीएकूण सव््ाकष उतप्नन्[कालावधीसाठी 

एकब््तत नरा/ (तोटा)(कर पश््ात) आबण अनय् 
सव््ाकष उतप्नन्] ९३.९६ ४३.७१ १९.०१ १३७.६७ ६२.१२ १०८.९५

६ समभाग भांडवल ३२०.०० ३२०.०० ३२०.०० ३२०.०० ३२०.०० ३२०.००
७ गत लेखा वषा्िचय्ा ताळेबंदाचय्ाअनुसारराखीव 

वगळता पुनम्िुडय्ांबकत राखीव एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए ११२.८०
८ प््ती भाग उतप्नन् (र.्१०/- प््तय्ेकीचे)

मूळ आबण सौमय्ीकृत २.९४ १.३७ ०.५९ ४.३० १.९४ ३.४०
वटप:
सेबी (बललस्टंग ऑलल्लईगेशनअॅणड्बडसकल्ोझर बरकव्ायरमेट् रेगय्ुलेशन)बनयमावली, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा अनुषंगाने सट्ॉक एकस्चेज्मधय्े सादर करावयाचय्ा
३१बडसे. २०२० रोजी संपलेडय्ा त््ैमाबसक आबण नऊ मबहनय्ांसाठीबवि््ीय बनषक्षा्िचा उपरोकत् हा सबवस््र आराखडा आहे. पूण्ि आराखडा सट्ॉक एकस्च्ेज् चय्ा
मह्णजेचwww.bseindia.com ह््ा संक्तसथ्ळावर देखील उपललध् आहे.

संचालक मंडळाचय्ा आदेशाद््ारे
राम बाबुलाल पंजरी

बठकाण: नवी मुंबई संचालक
बदनांक: १३ र्ब २०२१ डीआयएन: ००२६२००१

सिंधुदुरग् मिुरे िुपुत््
डॉ. दीपक परब यांची सिवड

अलिबाग, मुरुड-जंलजरा आलि शुुीवरुधनिा ‘ब वगुध’ परुधटनसुथळाचा दजुाध

मुबंईतील महाबिद््ालय ेततू्त बदंच!
मुबंई : मुबंई शहर भागातील महाबवद््ालय ेसरु ्करणय्ाबाबत २२ रि्््वुारीपय््ात बनण्िय घणेय्ात

यणेार असून सोमवारपासनू राजय्ातील महाबवद््ालये सरु ्झाली तरी मुबंईतील महाबवद््ालय ेबदंच
राहणार आहते.राजय्ातील महाबवद््ालय ेसोमवारपासनू सरु ्करणय्ास परवानगी दणेय्ात आली
आह.े मात्् तय्ाचवेळी याबाबत बनण्िय घणेय्ाच ेअबधकार सथ्ाबनक प््शासनाला दणेय्ात आल ेआहते.
तय्ानसुार मंुबई पाबलकने् महाबवद््ालय ेसरु ्करणय्ास परवानगी बदली नसडय्ान ेराजय्ातील इतर
अनेक भागातील महाबवद््ालये सरु ्झाली तरी मुबंई शहर आबण उपनगरातील महाबवद््ालय ेबदंच
राहणार असडय्ाच ेसप्ष्् झाले आह.े मुबंईतील महाबवद््ालय ेसरु ्करणय्ाबाबत २२ र्ि््वुारीपवू््ी
सचूना दणेय्ात यतेील, अस ेपत््  पाबलक्न ेबवद््पीठाला बदल ेआह.े

अबलबाग : रायगड बजडह्य़्ातील अबलबाग, मुरड्-जंबजरा
आबण श््ीवधि्न या पयि्टनसथ्ळांना ‘ब वगि्’ पयि्टनसथ्ळाचा
दजा्ि दणेय्ात यते असडय्ाची घोषणा पय्िटनमंत््ी आबदतय् ठाकरे
यांनी क्ली. या पय्िटनसथ्ळांना  ब वग्ि पय्िटनसथ्ळाचा दजा्ि
बमळाडय्ान ेशासनामार्फत यथेे बवबवध पय्िटन सबुवधा, पायाभतू
सुबवधांचा बवकास करणय्ात येईल. यामुळे येथील पय्िटनाला
मोठय़ा प््माणात चालना बमळेल, असे ठाकरे यांनी सांबगतले.

महाराष््््ाचय्ा बकनारपट््ीवरील अबलबाग हे बवस्ृ्त
समुद््बकनारा लाभलेले बनसगि्रमय् पयि्टनसथ्ळ आहे.
समुद््ातील बशवकालीन ऐबतहाबसक कुलाबा बकडल्ा, सरखेल
कानह्ोजी राजे आंग्े् यांची समाधी, १५० वष्े् जुनी
ब््िबटशकालीन वेधशाळा, श््ीकनक्श््र, श््ीबसद्े्श््र,
श््ीरामेश््र, श््ीबालाजी मंबदर, श््ी काशी बवश््ेश््राचे मंबदर
इतय्ादी बशवकालीन परुातन मंबदर,े जयू् समाजाच ेप््ाथ्िना मबंदर,

बहराकोट बकडल्ा व तलाव, खांदेरी व उंदेरी बकडल्े इतय्ादी
ऐबतहाबसक पयि्टनसथ्ळे येथे आहेत.मुरड्-जंबजरा शहराचय्ा
वेशीवर श््ी कोटेश््री ग््ामदेवतेचे, तर शहराचय्ा मधय्वत््ी
बठकाणी श््ी भोगेश््र मंबदर तसेच श््ी लक्््मी नारायण व इतर
पुरातन मंबदरे आहेत. मुरड् – जंबजरा हा ऐबतहाबसक जलदुग्ि
असून या जलदुगा्िस देश-बवदेशातील लाखो पयि्टक भेट
देतात. 

बृहन्मुंबई बॉडी बबल्डडंग असोबसएशनच्या अध्यक््पदी

मुंबई : बृहनम्ुंबई बॉडी
बबलड्डंग असोबसएशनचय्ा
अधय्क््पदी मसुरे चांदेर गावचे
सुपुत्् व प््बसद्् उद््ोजक डॉ.
श््ीकृषण् उरफ् दीपक परब यांची
बनवड झाली आहे. दादर मुंबई
येथे असोबसएशनचय्ा वाबष्िक
सभेत तीन वषा्ास्ाठी सदर बनवड
जाहीर करणय्ात आली. उवि्बरत
कायि्काबरणी पुढील प््माणे आहे.
उपाधय्क्् मह्णून श््ी जी एस
परब, नंदू राणे, बवनोद मोरे,
भगवान बशरसाट, नारायण मोरे,
सौ नम््ता सावंत जनरल सेक्््टरी
पदी आबशष वति्क तर जॉईट्
सेक्््टरी पदी प््दीप पारकर (
मालवण), संजय आंबरे,
रामदास कदम, नयन पराडकर,
सूयि्कांत चार्कर, सूयि्कांत बबज्े्
खबजनदार रतीकांत पराडकर तर
सदसय् मह्णून सुगंध अलेकर,

यबमत कटीगर, उमेश पाटेकर,
अशोक कसालकर, सीमा आबंर,े
मुखय् सडल्ागार सुरेश कदम तर
कायदेशीर सडल्ागार सौ अमृता
आबशष वति्क यांची बनवड
करणय्ात आली आहे. मसुरे
एजयु्क्शन सोसायटी व बसंधुदुगि्
बजडह्ा जलतरण संघटनेचे डॉ
दीपक परब हे अधय्क्् असून
उपाधय्क्् मह्णून बनवड झालेले
जी एस परब हे सुद््ा
कांदळगावचे सुपुत्् असून
भारतीय कामगार सेना महासंघ
तसेच ओझर बवद््ामंबदरचे ते
बचटणीस तर मालवणचे प््दीप
पारकर हे भंडारी समाजाचे नेते
असून भारतीय कामगार सेनेचे ते
पदाबधकारी मह्णून काम पाहत
आहेत. तीघांचय्ाही बनवडी बद््ल
अबभनंदन वय्कत् करणय्ात येत
आहे.


