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मोबाइिरी राेरी
भाइ�दर : चुलत बणहिीच्या मुलीच्या
लग्िाची हळद असल्यािे पालघरवर्ि
आलेल्या तर्िाला त्याचा मोबाईल
गमवावा लागला. ईश््र पटेल हा
पालघरच्या िवली रोड भागातूि
भाई्दरच्या जय अंबे िगर भागात चुलत
बणहिीच्या मुलीची हळद असल्यािे १३
मे रोजी आला होता. मध्यरात््ी िंतर
हळदीचा काय्ाक््म संपल्यािे काकाच्या
खोलीत दार ि लावताच झोपूि गेला.
पहाटे पाणहले असता मोबाइल चोरीला
गेला होता. या प््करिी भाई्दर पोणलसांत
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

कुत्््यारे पाय
ओढणाऱ्यावर गुन्हा 
भाइ�दर : कुत्््याचे पाय ओढूि त्याचा
छळ केल्याप््करिी भाई्दर पोलीस
ठाण्यात बाळू णशंदे याच्यावर पोणलसांिी
गुन्हा दाखल केला आहे. मुबारक
कॉम्पलेक्स मध्ये राहिारे णफबे माण्टिि
हे भाऊ राजकुमार सोबत िेहमी प््मािे
१३ मेच्या मध्यरात््ी भटक्या श््ािांिा
जेवि देण्यासाठी दुचाकी वर्ि णफरत
होते. त्यावेळी बाळू हा एका भटक्या
श््ािाचे मागचे पाय ओढूि त्याचा छळ
करत होता. त्यामुळे प््ाण्यांचा छळ
प््णतबंधक अणधणियम खाली गुन्हा
दाखल करण्यात आला. 

मोबाइि रोरी
सीसीटीव्हीत कैद
उलंिासनगर : कपडे खरेदी करण्याचा
बहाण्यािे आलेल्या एका पुर्षािे
मोबाइल चोरी कर्ि पसार झाल्याची
घटिा उल्हासिगर शहरात घडली
आहे. णवशेष म्हिजे ही चाेरी
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
लाल वासवािी यांचे उल्हासिगर कॅम्प
िंबर ४ च्या मुख्य बाजारात रोस णटिी
लेडीज शॉप िावाचे दुकाि आहे. काल
संध्याकाळी एक इसम खरेदी
करण्याच्या बहाण्यािे दुकािात येऊि
मणहलांचे कपडे दाखवण्यात गुंतवूि
ठेवूि मोबाइल चोरी कर्ि पसार
झाला. याप््करिी णवठ््लवाडी पोलीस
ठाण्यात तक््ार दाखल केली आहे.

लवकासकामांरे
भूलमपूजन
पनवेल : पिवेल तालुक्यात आमदार
प््शांत ठाकूर यांच्या माध्यमातूि णवणवध
णवकासकामे सुर् आहेत. त्या अिुषंगािे
उसल््ी बुद््ुक येथे आमदार प््शांत ठाकूर
यांच्या णजल्हा णियोजि णिधीमधूि
िवीि अंगिवाडी बांधण्यात येिार
आहे, तसेच णजल्हा पणरषदेच्या शाळेची
दुर्स््ी ही या णिधीमधूि करण्यात
येिार आहे. या कामांचे भूणमपूजि
सोमवारीभाजपचे तालुकाध्यक््
अर्िशेठ भगत यांच्या हस््े करण्यात
आले. ग््ामीि भागात णशक््िापासूि
गरीब णवद््ाथ््ी वंणचत राहू िये म्हिूि
वष्ाभर श््ी. रामशेठ ठाकूर सामाणजक
णवकास मंडळाच्या वतीिे णवणवध
शैक््णिक काय्ाक््मांचे आयोजि
करण्यात येत. माजी खासदार रामशेठ
ठाकूर यांचा वसा आमदार प््शांत ठाकूर
पुढे चालवत आहेत, असे मत
अर्िशेठ भगत यांिी व्यक्त केले. 

मुंिई, िुधवार, १८ मे २०२२

पंंमोद खरार/ठाणे
गेल्या काही वष्ाा्त महापाणलकेचे उत्पन्ि
घसरले होते ते कोरोिाच्या पूव््ी बऱ्यापैकी
वधारले होते तसेच २०१९ मध्ये महापाणलकेिे
भांडवली  खच्ााचा  णवक््मही िो्दवला होता.
त्यावेळी २ हजार ७४७ कोटी ४९ लाख
भांडवली खच्ा झाला हाेता. दरम्याि कोरोिा
महामारीत पाणलकेचे उत्पन्ि घसरल्याचे उघड
झाले हाेते. तर दुसरीकडे भांडवली खच्ाही
कमी झाल्याचे समाेर आले आहे. माच्ा २०२२
अखेर हा खच्ा ९१४ कोटी ९२ लाख ३४
हजार एवढा झाला आहे. म्हिजेच दाेि वष्ाा्त
पाणलकेच्या भांडवली खच्ाात णिम्म्याहूि
जास्् घसरि झाल्याचे स्पष्् झाले आहे. 

जकात सुर् असतािा ठािे महापाणलकेला
हक्काचे उत्पन्ि णमळत होते. त्यामुळे
महापाणलकेत सव्ाकाही आलबेल होते.
हक्काचे उत्पन्ि मोठ््ा प््माित येत
असल्यामुळे आण्थाक सुबत््ा होती. मात्् राज्य
सरकारिे जकात बंद कर्ि एलबीटी सुर्
केली आणि महापाणलकेचे उत्पन्ि प््चंड
घसरले. दुसरीकडे  घरपट््ी, सामान्य कर,
पािीपट््ी, शहर णवकास णवभागाचे उत्पन्िही
पुरेसे वसूल होत िव्हते. त्यामुळे कम्ाचाऱ्यांचा
पगार द््ायलाही पैसे िसल्याची वेळ २०१५
मध्ये ठािे महापाणलका प््शासिावर आली
होती. त्यािंतर प््शासिािे काही कठोर णिि्ाय
घेतले. वसुलीत कचुराई करिाऱ्यांच्या

वेतिवाढी रोखल्या, पािीपट््ी व मालमत््ा
कर वसुलीसाठी चौकाचौकात फलक लावूि
कर चुकविाऱ्यांची िावे जाहीरपिे
फलकावर लावली त्यामुळे बऱ्यापैकी उत्पन्ि
वाढ झाली आणि घसरलेली उत्पन्िाची गाडी
आता र्ळावर आली आहे. 

दुसरीकडे २०८-१९ या वष्ाात आयुक्तांिी
३ हजार ३६९ कोटी्चे बजेट प््स््ाणवत
केलेले असतािा महासभेिे त्यात वाढ कर्ि
ते ३ हजार ७१४ कोटी केले होते. त्यापैकी
णडसे्बर २०१८ अखेर १७०९ कोटी र्पयांचे
उत्पन्ि झाले होते आणि ही टक्केवारी ४६
टक्केच्या जवळपास होती. तर त्यािंतरच्या
तीि मणहन्यांत पाणलकेच्या उत्पन्िातही प््चंड
वाढ झाली आणि आधीच्या वष््ीच्या तुलिेत
महापाणलकेचे महसुली उत्पन्ि १२२.३६
टक्क्यांिी वाढले. हा महापाणलकेच्या

इणतहासातील एक णवक््म होता. मालमत््ा
करात ७२ टक्के तर शहर णवकास णवभागाला
जे टाग््ेट देण्यात आले होते, त्यात जास््ीची
सुमारे ३४ टक्के वाढ झाली होती. २०१७
साली २ हजार २५७ कोटी र्पयांचे उत्पन्ि
झालेले असतािा २०१९ च्या माच्ा अखेर २
हजार ३८० कोटी र्पये उत्पन्ि झाले होते.
णवशेष म्हिजे कोरोिा काळात बहुतांशी
णवभागाचे उत्पन्ि घसरलेले असतािा गेल्या
वष््ीच्या बजेटलाही शहर णवकास णवभागािेच
सावरले असल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यसरकारिे णरअल इस्टेट क््ेत््ाला चालिा
देण्यासाठी अणतणरक्त भूणिद््ेशांकावर ५०
टक्के सवलत देण्याचा णिि्ाय घेतला
असल्यािे शहर णवकास णवभागाला गेल्या
वष््ी पेक््ा णतपटीहूि अणधक म्हिजे १ हजार
५८ कोटी ६७ लाख णमळाले आहेत.  

ठामपाच्या भांडवली खर्ाात
निम्म्याहूि अनिक घट

२०१९ मध्ये २ हजार ७४७ कोटी; तर २०२२ मध्ये ९१४ कोटी ९२ लाख 

वारंाािर/डोंबिवली
णरकाम्या इमारतीत रात््ीच्या वेळी चोरी करायची
आणि णदवसा भंगार णवक््ी करायची असा त्याचा
णदिक््म असायचा, पि सोमवारची रात्् ही त्याची
शेवटी चोरी ठरली. चोरी करतािा इमारतीच्या
आठव्या मजल्यावर्ि पाईपच्या आधारे खाली
उतरतािा पडूि माेहम्मद सलील भाटकरचा मृत्यू
झाला. ही घटिा डो्णबवली पूव््ेकडील
बीएसयूपीच्या णरकाम्या इमारतीत घडली.

पोणलसांकडूि णमळालेल्या
माणहतीिुसार मोहम्मद सलील भाटकर
व अल्फात मुस््फा णपंजारी हे दोघे
चोर सोमवारी रात््ी डो्णबवली
पूव््ेकडील बीएसयूपी प् ्कल्पातील
णरकाम्या इमारतीत चोरी करण्याच्या
इराद््ािे घुसले. हे दोघे णखडक्या आणि
इतर भंगार समाि जमा करत होते. इतक्यात
इमारतीच्या सुरक््ा रक््काचा आवाज आल्यािे
आपि पकडले जाऊ या भीतीिे मोहम्मदिे
णखडकीच्या बाहेरील पाईपवर्ि उतर्ि
पळण्याचा प््यत्ि केला. तर अल्फातिेही तेथूिच
पळ काढला. अल्ताफ पुन्हा इमारतीच्या आवारात

आल्यावर त्याला आपला णमत्् णदसला िाही.
रस्त्यावर्ि जात असतािा काही िागणरकांिी
त्याची णवचारिा केली. त्यािे सुर्वातीला
उडवाउडवीची उत््रे णदली. मात्् आता आपि
सत्य सांगतले िाहीतर पकडले जाऊ या भीतीिे
त्यािे िागणरकांिा सव्ा खरे सांणगतले. िागणरकांिी
याची माणहती णटळकिगर पोणलसांिा णदली.
पोलीस घटिास्थळी आल्यावर इमारतीच्या
पणहल्या मजल्यावरील स्लॅबवर माेहम्मद पडलेला

णदसला. त्याच्या हातापायाला चुिा
लागल्याचे पाहूि त्यािे पाईपवर्ि
खाली उतरण्याचा प््यत्ि करत
असतािा पडूि मृत्यू झाल्याचे णदसले.
घटिास्थळी पोहोचण्याच्या दोि
तासाअगोदर मोहम्मदचा मृत्यू झाला
असावा असा पोणलसांचा अंदाज आहे.

पोणलसांिी घटिास्थळावर्ि मोहम्मदचा मृतदेह
ताब्यात घेऊि शवणवच्छेदिसाठी पाणलकेच्या
कल्याि येथील र्क्कमिीबाई र्ग्िालयात
पाठवला आहे. या घटिेतील दुसरा चोर अल्ताफ
हा जखमी झाला असूि त्याला उपचारासाठी
र्ग्िालयात दाखल केले आहे.

भाटकरची ‘ती’ चोरी शवेटची ठरली

उलंिासनगर : कारखान्यात घुसूि
एका णवधवा मणहलेवर कैचीिे वार
कर्ि जखमी केल्याची घटिा
उल्हासिगर शहरात घडली आहे.
यामुळे पणरसरात एकच खळबळ
उडाली आहे. णवशेष म्हिजे ही
संपूि्ा घटिा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात
कैद असूि या मणहलेवर सद््ा
मध्यवत््ी र्ग्िालयात उपचार सुर्
आहे. आता याप््करिी णहललाईि
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
करण्याची प््ण््कया सुर् असल्याचे
पाेलीस सूत््ांिी सांणगतले आहे.

कॅम्प िंबर पाचच्या गाऊि
माक््ेट पणरसरात सकाळच्या
सुमारास ही घटिा घडली आहे. ही
मणहला गाऊि मशीिवर काम
करत असतािा अचािक दयािंद
फुगारे या व्यक्तीिे कैचीिे या
मणहलेच्या पाठीवर वार केले. यात
ही मणहला  जखमी होऊि खाली
पडली. या णठकािी कामगारांिी
मध्यस्थी केल्यािे मोठा अिथ्ा
टळला अन्यथा मोठी दुघ् ाटिा
घडली असती, असे बाेलले जात
आहे. दरम्याि या हल्ल्याचे कारि
अद््ाप समजू शकलेले िसूि
पोलीस अणधक तपास करत
आहेत. ही संपूि्ा घटिा दुकािात
लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात
कैद झाली असूि पोलीस
सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे
आरोपीचा शोध घेत आहे. दरम्याि
या घटिेमुळे पणरसरात खळबळ
उडाली अाहे.

राजकुमार भगर/उरण
जेएिपीटीच्या प् ्वेशद््ाराजवळील सावरखार येथील २२.७ हेक्टर
पािथळ दोिच मणहन्यांत जिूकाही हवेतच कुठेतरी गायब झाले
आहे. के्द् ्ीय मंत््ालयातील पय्ाावरि णवभाग आणि महाराष््् ्ाच्या
मुख्यमंत् ््यांिी दोिदा हस््क््ेप केल्यािंतरही पािथळ गायब होण्याचा
प््कार घडला असल्यािे पय्ाावरिप््ेमी्मध्ये संताप व्यक्त करण्यात
येत आहे.

जासई आणि भे्डखळ येथील पािथळीमधील पाण्याचे प् ्वाह बंद
कर्ि ती पािथळी मारल्यािंतर आत््ा सावरखार येथील सव्ाात
महत्््वाची पािथळी देखील सुकूि गेल्याची ही उरिमधील णतसरी
घटिा आहे. फेब् ्ुवारी मणहन्यात िाटकिेक्ट फाऊंडेशिच्या
तक् ्ारीिंतर एमओईएफसीसी वैज् ्ाणिक डॉ. एम. रमेश यांिी
‘प् ्ाधान्यािे’ तक् ्ारीकडे लक् ् देण्याचे णिद् ्ेश राज्य पािथळ
प््ाणधकरिाकडे केले होते. तसेच मुख्यमंत््ी काय्ाालयािेही प् ्धाि
सणचव पय्ाावरि मिीषा पाटिकर-म्हैसकर यांचे लक्् या समस्येकडे
वेधले होते. तरीदेखील कोित्याही यंत््िेकडूि हा प््कार रोखण्याचा
प््यत्ि केला िाही. तहसीलदारांिी तयार केलेल्या उरिच्या १३
पािथळ यादीत सावरखारचा समावेश आहे, असे िाटकिेक्ट
फाउंडेशिचे संचालक बी. एि. कुमार यांिी सांणगतले. सावरखार
पािथळ क् ्ेत् ्  हे अडीचपट आझाद मैदाि मावेल इतक्या
आकारमािाचे होते, अशी माणहतीही त्यांिी णदली.

जासई, भे्डखळनंतर
सावरखार पाणथळ गायब 

प््शासकीय यंत््णांचे जाणीवपूव्िक दुल्िक््?
मागीि लडसे्बर मलहन्यापासून जेएनपीएकडून
पाणथळीवर भराव टाकण्यारे काम सुर्
असल्यारे श््ी एकलवरा आई प््लतष््ान
प््मुख नंदकुमार पवार यांनी सांलगतिे. या
संदभ्ाचत लजल्हालधकाऱ्यांकडे तक््ारी
केल्यानंतर त्यांरी दखि घेत महसूि
अलधकाऱ्यांनी लदवसभरासाठी भरावारे काम
थांबलविे आलण एफआयआरही दाखि केिा हाेता.
दरम्यान माती आलण राडारोडा भरिेिे ट््क आणून काही व्यक्ती
पाणथळीवर भराव टाकत आहेत याबाबत आपण अनलभज्् असल्यारा
जवाब बंदर अलधकाऱ्यांनी एफआयआरमध्ये नो्दविा, असेही पवार
म्हणािे.  हे २२.७ हेक्टर सावरखार जिस््ोत हा पाणथळ नसल्यारा
दावा जेएनपीटीकडून करण्यात येत असिा तरी के्द््ाच्या लिफारसीनुसार
सावरखार पाणथळ असल्यारी िहालनिा राज्य पाणथळ प््ालधकरणाने
यापूव््ीर केिी आहे. दरम्यान प््िासकीय यंत््णा या पाणथळ क््ेत््ाकडे
जाणीवपूव्चक दुि्चक्् करीत असल्यारा आराेप स्थालनकांकडून हाेत आहे.

वारंाािर/भाइ�दर
कांदळवि क््ेत््ाच्या ऱ्हासाचे गुन्हे दाखल
असतािादेखील णमरा- भाई्दर महापाणलकेिे
कांदळवि क््ेत््ात चक्क दुर्स््ी परवािगी देऊि
िव्यािे होिाऱ्या बांधकामास संरक््ि णदले
आहे. महापाणलकेच्या या अजब कारभाराबद््ल
िागणरकांकडूि िाराजी व्यक्त हाेत आहे. तसेच
संबंणधत अणधकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल कर्ि
बांधकाम तोडण्याची मागिी केली जात आहे. 

याबाबतचे सणवस््र वृत्् असे की, मुंबई-
अहमदाबाद महामाग्ाावर वरसावे येथे
असलेल्या कांदळवि क््ेत््ात मोठ््ा प््मािात
झाडांची कत््ल करण्यासह बेकायदा भराव
कर्ि बांधकामे केली जात आहेत. कांदळवि
व कांदळवि पासूि ५० मीटर क््ेत्् हे संरण््कत
असूि तेथे कोित्याही स्वर्पाचे बांधकाम -
भराव करता येत िाही. मात्् या णियमाकडे
णमरा-भाई्दर महापाणलका क््ेत््ात दुल्ाक््
करण्यात येत आहे. णवशेष म्हिजे या णठकािी
कांदळवि क््ेत््ाचा ऱ्हास केल्या प््करिी अिेक
गुन्हेसुद््ा दाखल झालेले आहेत. मात्् त्यावर
ठाेस कारवाई झालेली िाही. दरम्याि
महापाणलकेिे येथील बेकायदा बांधकामे,
होण्डि्ग, भराव आदी्वर कारवाई करण्या ऐवजी
त्यास संरक््ि देण्याचे काम चालवले असल्याचे

उघड झाल्यािे िागणरकांमध्ये संतापाची भाविा
णिम्ााि झाली आहे. 

कांदळवि ऱ्हास केल्याचे गुन्हे स्वतः
महापाणलका व महसूल णवभागािे दाखल
केलेल्या पटेल कंपाउंडमध्ये महापाणलकेचे
तत्कालीि प््भाग अणधकारी स्वप्िील सावंत
यांिी शेड दुर्स््ीची परवािगी णदली असल्याचे
उघड झाले आहे. तर त्या णठकािी प््त्यक््ात
मात्् काँक््ीटचे पक्के िवीि बांधकाम केले
जात आहे. त्याचप््मािे त्याच भागात कांदळवि
क््ेत््ात आिखी एकास शेडची दुर्स््ी परवािगी
णदली आहे. 

या प््करिी लेखी तक््ारी कर्ि सुद््ा
महापाणलका कारवाई करण्याऐवजी

कांदळविमधील बांधकामास संरक््ि देऊि
पय्ाावरिाचा ऱ्हास आणि उच्् न्यायालयाच्या
आदेशाचे उल्लंघि करत असल्याचा आरोप
फार्क कुरेशी यांिी केला आहे . 

विशक्तीचे संचालक दयािंद स्टॅणलि यांिी
या प््कारचा तीव्् णिषेध करत महापाणलका ही
उच्् न्यायालय व कायद््ा पेक््ा मोठी आहे का?
असा सवाल केला आहे. तसेच संबंणधत
अणधकाऱ्यावर गुन्हा दाखल कर्ि णिलंणबत
करण्याची मागिी केली आहे. गुन्हे दाखल
असतािा बेकायदा शेडवर कारवाई ऐवजी
पाणलका दुर्स््ी परवािगी देते, म्हिजेच
भ््ष््ाचार आहे, असा आराेपही त्यांिी केला
आहे.

पालिकेच्या अंदाजपत््कात अपेक््ीत उत्पन्न २ हजार ७५५ कोटी ३२ िाख
होते; तर सुधालरत अंदाजपत््कात ते ३ हजार ५१० कोटी पकडण्यात
आिे. मात्् प््त्यक््ात मार्चअखेर ३ हजार ५४९ कोटी ५२ िाख उत्पन्न
महापालिकेिा प््ाप्त झािे अाहे. तर दुसरीकडे भांडविी खर्च ९३५ कोटी
३६ िाख पकडण्यात आिा होता. सुधालरत अंदाजपत््कात ताे १ हजार
१०३ कोटी प््स््ालवत करण्यात आिा. मात्् मार्चअखेर एकूण भांडविी
खर्च ९१४ कोटी ९२ िाख झािा आहे. या सव्च आकड््ांवर्न ठामपारी
आल्थचक गाडी र्ळावर येत असल्यारे लदसून येत आहे.

आर्थिक गाडी र्ळावर येतेय

एमबीएमसीचा अजब कारभार 

उलंिासनगर : उल्हासिगरात चार ट््क आणि एका जेसीबीची तोडफोड
करण्यात आलेली आहे. रात््ीच्या अंधारात काही तर्िांिी या वाहिांची
तोडफोड केल्यािे पणरसरात खळबळ उडाली आहे.

उल्हासिगर कॅम्प िंबर ३ च्या णहराघाट पणरसरात शीलरत्ि जाधव यांचे
ऑणफस आहे. याच णठकािी रात््ी चार ट््क आणि जेसीबी पाण्कि्ग कर्ि
ठेवला होता. रात््ी उणशरा काही अज््ात तर्िांिी दार्च्या िशेत या सव्ा
वाहिांची तोडफोड केली. यावेळी मोठं मोठ््ा दगडािे काचांचा अक््रशः
चक्काचुर करण्यात आला. तसेच बाजूलाच असलेल्या ऑणफसची
तोडफोडही करण्यात आली. व्यावसाणयक कारिातूि ही तोडफोड
करण्यात आल्याचे सांणगतल जात आहे. आता याप््करिी मध्यवत््ी
पोणलसांिी अज््ात तर्िांणवरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

ट््क, जेसीबीची तोडफोड

विद््ार्थ्ाा्नी घेतला शून्थ सािलीचा अनुभि

बवधवा मबिलेवर
कैचीने वार

आठव्या मजल्यावर्न पडून चाेराचा मृत्यू; सहकारी जखमी

डोंबिवली : भूगोलातील काही शास््् ्ीय घडामोडी आणि
णिसग्ाातील बदलामुळे सावली देखील साथ सोडते. यालाच शून्य
सावली णदवस असे म्हितात. आपल्या आजूबाजूला वावरिारी
आपली सावली काही क््िांसाठी आपली साथ सोडते. णवद््ार्य्ाा्िा
शून्य सावली अिुभवता यावी यासाठी कल्याि येथील
सुभेदारवाडा कट््ा या संस्थेच्या माध्यमातूि सुभाष मैदािात
आयोजि केले होते. यात गजािि णवद््ालयातील णवद््ाथ््ी व णशक््क पालकांिी सहभाग घेतला होता. 

कांदळवन क््ेत््ात गुन्हे दाखल असताना बांधकामांना दुर्स््ी परवानगी 
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NIBE LIMITED
(Formerly known as Kavita Fabrics Limited)

CIN : L34100PN2005PLC205813
Regd. Office : Plot No. A-3/B in the Chakan Industrial Area Phase-II, Village : Khalumbre, Taluka-Khed, Pune

Phone : 0253-2237599, Website : www.nibelimited.com, E-mail : info@nibelimited.com

Extract of Audited Standalone Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2022

(Rs. in lakhs)

Notes :
1 The Audit Committee has reveiwed the above results and  the Board of Directors has approved the

above results at their respective meetings held on May 16, 2022. The Statutory Auditors of the Company
have carried out a LAudit of the aforesaid results.

3 The above is an extract of the detailed format of the standalone  financial results for the quarter & year
ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone financial
results for the quarter & year ended March 31, 2022 are available on the Stock Exchanges' website
(www.bseindia.com)

For Nibe Limited
Sd/-

Place : Pune Ganesh Nibe
Date : May 16, 2022 Managing Director

Particulars Quarter ended Year Ended
31/03/2022 31/12/2021 31/03/2021 31/03/2022

Revenue from Operations 816.66 776.75 251.32 2124.37
Profit before exceptional items and tax 344.48 (203.47) 36.47 40.15
Profit before tax 344.48 (203.47) 36.47 40.15
Profit for the year 326.88 (204.61) 30.81 21.25
Total Comprehensive Income (after tax) 325.77 (204.61) 31.17 20.22
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10 each) 1041.87 1041.87 1041.87 1041.87
Other Equity excluding Revaluation Reserve - - - -
Earnings per equity share (of Rs. 10 each)
Basic and Diluted 3.14 (1.96) 0.3 0.2

SHASHANK RAO
shashank.rao@fpj.co.in

The Mumbai-New Delhi Ra-
jdhani Express on Tuesday
completed 50 glorious years
in service. The grand golden
jubilee celebrations became
more grandiose as the WR
announced plans of  elevat-
ing Rajdhani as a semi-high-
speed Vande Bharat train.
The WR is aiming to run
trains at 160kmph for which
tracks and signalling sys-
tems are being upgraded
now.
Think of  Indian Railways,

and a memory of  Rajdhani
train speeding past you
rushes through your mind.
It’s no second thought that
express train travellers are
often found making compar-
isons with the speed of  Rajd-
hani, a class apart train
named aptly after its final
destination Delhi.
After its maiden run be-

tween Howrah and Delhi
way back in 1969, the Mum-
bai-New Delhi Rajdhani ex-
press came on tracks in 1972
and completed 50 years of
glorious service on Tuesday.
To mark the milestone, the
Western Railway organised a

commemorative event at
Mumbai Central station, and
flagged off  the train in a be-
fitting grand honour. A spe-
cial postal cover and a VIP al-
bum were released to mark
this occasion, while souvenir
tickets and mementos were
presented to the train’s pas-
sengers. The FPJ met a few
passengers who shared a few
anecdotes of  their journey in
Rajdhani Express.
It was a moment of  déjà vu

for 90-year-old Qamruzzaman
Sarang, one of  the passengers'
to travel by the maiden trip of

Rajdhani. Recalling his initial
journey, while boarding the
train, he said, “I never take
flight. I am glad that the WR
gave me the souvenir. I had
also taken this train the first
time it ran in 1972.”At pres-
ent, the WR has upgraded
the Rajdhani with Tejas
Smart sleeper coaches.
Speaking about future

plans, WR Divisional Railway
Manager (Mumbai) GVL
Satyakumar said, “In the next
two years, we intend to re-
place the existing Tejas  rakes
with Vande Bharat trains. 

SURESH GOLANI
suresh.golani@fpj.co.in

Former chief  minister and
leader of  opposition in the
legislative assembly, Deven-
dra Fadnavis, and Union
minister of  state for social
justice, Ramdas Athawale, on
Monday inaugurated the
Buddha Vihar in Mira Road
on the auspicious day of
Buddha Poornima. The one-
of-its-kind structure in the
Mumbai Metropolitan Re-
gion has been built at Rs 11.58
crore.
Constructed by the Mira

Bhayandar Municipal Cor-
poration (MBMC) on a re-
served plot admeasuring 755
square metre located in the
Ramdev Park area of  Mira
Road, the Buddha Vihar has
reading rooms and residen-
tial facilities for Buddhist
monks (bhikshus) and wor-
shippers (upasikas). The
monumental structure fea-
tures a mesmerising idol of
the “Enlightened One” in
seated position. The stupa or
hemispherical dome has a di-
ameter of  60 feet, with a ca-
pacity to seat around 4,000
Vipassana meditators at a
time, officials said.
Union minister Kapil Patil,

MP Rajan Vichare, legisla-
tive council opposition
leader Pravin Darekar, legis-
lators Pratap Sarnaik, Geeta
Jain and Niranjan Davkhare,
and former MLA Narendra
Mehta were present among
other dignitaries.
Various other develop-

mental projects, including
swimming pool, distribu-
tion of  flat keys to slum
dwelling BSUP beneficiar-
ies, skating track and the 90
meter hydraulic aerial lad-
der platform fire fighter
were also inaugurated by
the dignitaries.  

Rajdhani: All set for
Vande Bharat track
To run the classic train at a turbo 160kmph, the rly is
upgrading traffic, signalling systems on 1,383-km route

IMPORTANT MILESTONES
May 17, 1972:  
Rajdhani introduced on 
Mumbai-Delhi Route

1975: Frequency 
increased to 3 days  
a week

October 10, 1981: 
Number of coaches 
increased to 18

July 1, 1991: August 
Kranti Rajdhani introduced 
between Mumbai, Delhi

May 15, 1992: Chair car coaches 
replaced with 3AC coaches

October 2, 2000: Rajdhani started 
running as daily train

October 19, 2021: Tejas type sleeper 
coaches introduced

Buddha
Vihar comes
up in Mira
Road

AMIT SRIVASTAVA
amit.srivastava@fpj.co.in

The 20th property exhibition
of  the Builders Association
of  Navi Mumbai (BANM)
was a massive success as 500
flats were booked, generating
a mind-boggling turnover of
Rs 100 crore. Held after a
three-year hiatus, the four
days exhibition started from
May 13 and concluded on
Tuesday. Around 100 develop-
ers showcased their proper-
ties located in Airoli, Panvel,
Nerul, Khopoli and Karjat.

As the event brought sky-
scraping business, the
BANM has decided to hold
the exhibition twice a year—
one in summer and another
in winter. Speaking on the ex-
hibition’s success, BANM
president Haresh Chheda
said, “More deals are in the
pipeline, which will be exe-
cuted in days to come.”
He further said that the

pandemic has altered our
ways of  living. “In such a sce-
nario, buyers are looking for
a bigger house to get space for
their work,” Chheda said.

BANM prop
exhibition: 500
flats booked,
Rs 100 cr biz

SANJAY JOG  
sanjay.jog@fpj.co.in

Amid trading of  charges be-
tween Shiv Sena and BJP
over renaming of  Au-
rangabad as Sambhajinagar,
industry minister Subhash
Desai on Tuesday met Union
civil aviation minister Jyoti-
raditya Scindia and urged
him to rename the Au-
rangabad airport after
Chhatrapati Sambhaji Ma-
haraj. He also appealed to
Scindia for expanding the
airport’s runway to facili-
tate international flights
and improving to and fro
connectivity between Mum-
bai and Aurangabad.
Desai urged the minister

to allow the installation of
Chhatrapati Sambhaji Ma-
haraj’s statue within the air-
port complex. Submitting a

letter to Scindia for the
aforementioned demands,
Desai asserted that the state
legislature has unanimous-
ly passed the airport’s re-
naming resolution in
March, 2020. “As you are
aware, the contribution of
Chhatrapati Sambhaji Ma-
haraj to the Maratha empire
has been immense and he is
an iconic figure in the state's
rich and vibrant history. I re-
quest you to kindly take nec-
essary action to rename the
airport as this will be a fit-
ting tribute to Chhatrapati
Sambhaji Maharaj,’’ the let-

ter read.
Further, Desai made a

strong case for increasing
the frequency of  flights to
Aurangabad, which is an in-
ternational tourist destina-
tion comprising world her-
itage sites like Ajanta and
Ellora. “Looking at the im-
portance of  Aurangabad as
an international tourist des-
tination and industrial hub
of  Marathwada region, the
frequency of  flights has to
be increased. You are re-
quested to start morning
Mumbai to Aurangabad and
Aurangabad to Mumbai
flights. These flights will
have sufficient passenger
load,’’ he averred.
Requesting to extend the

runway, he said that the pro-
posal may require addition-
al land acquisition but must
be taken up on priority.

‘Rename Aurangabad airport after
Chhatrapati Sambhaji Maharaj’

Illicit liquor worth Rs 48k
seized, bootlegger held

SURESH GOLANI
suresh.golani@fpj.co.in

A 26-year-old man was arrested,
while allegedly unloading illicit
liquor into his auto-rickshaw
from a fiber-made boat at the
shorelines of  Chowk jetty in Ut-
tan near Bhayandar.
According to the Uttan coastal

police station, a team led by po-
lice sub-inspector Kurewad ap-
prehended Amol Mukinda
Shirsat red-handed when he
was transferring six gunny
bags, containing 40 litres of
liquor, from boat to auto. Be-

sides contraband worth Rs
48,000, rickshaw and dinghy to-
tally valued at Rs 45,000 were
also impounded during the ac-
tion.It is suspected that the
hooch was transported in a big-
ger diesel powered boat which
originated from the coastline of
some nearby village and then
transferred into the small fiber-
boat. A case under the relevant
sections of  the Prohibition Act
has been registered against the
accused who lives on the
hillocks in Dhavgi village near
Uttan. Further investigations
are underway.

AMIT SRIVASTAVA
amit.srivastava@fpj.co.in

Undertaking a road safety initia-
tive riding high on patriotism,
two bikers from state’s Raigad
district have set on a 45 days ex-
pedition around the country.
YouTuber Prasad Chaulkar and
martial arts trainer Abhijit
Singh Kohli started the 11,000-
km-long ride from Panvel on
April 20. Covering 18 states and
five union territories, the jour-
ney is meant to honor the na-
tional anthem, Jana Gana Mana,
as these bikers will be riding to

the places mentioned in the an-
them.
A part of  'Azadi Ki Amrit

Parikrama', the expedition has
been ideated by Dr Sagar Gal-
wankar, an Emergency Medi-
cine Expert and CEO of  IN-
DUSEM (India USA Emergency
Medicine Council).
The duo will be visiting places

mentioned in the national an-
them such as Punjab, Sindh,
Gujarat, Maratha, Dravid
(South India), Utkal (Odisha),
Banga (Bengal), Vindhya
(mountain Range in Madhya
Pradesh), Himachal, Yamuna

and Ganga.
Speaking to the FPJ, Chaulkar

said, “We also visited Munabao
in Rajasthan or Sindh Border,
the India-Pakistan border as we
cannot go to Sindh. We have al-
ready covered 14 states and will
return to Maharashtra via Goa
by June 2 to 3,” he said.
Their glorious journey has

not went unacknowledged as
Chaulkar and Kohli have
achieved the India Book of
Records and Havard World
Record London for a previous
series of  ‘Azadi ki Amrit
Parikrama’.

Jana Gana Mana, a ‘road’ to patriotism and safety
TWO BIKERS WILL GO TO PLACES MENTIONED IN NATIONAL ANTHEM TO PROMOTE DRIVING ETIQUETTE

The event’s success
has prompted the
BANM to make the
exhibition biannual

Given Aurangabad’s tourism status, Subhash Desai also
appealed to improve air connectivity with Mumbai

Desai urged Scindia
to take up runway

extension proposal on
a priority basis 




