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January 25, 2023 

 
The Listing Dept.,  
BSE Limited  
Corporate Relationship Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Scrip Code: 543287 Scrip ID:-LODHA 

Debt Segment: 974163, 974199, 974473, 

974511 

The Listing Dept. 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai – 400 051 
Trading Symbol : LODHA 

 

  
 

Dear Sir/ Madam,  

 

Sub: Disclosure under Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

 

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper 
advertisement of the unaudited financial results for quarter and nine months ended December 31, 
2022, as published in the following newspapers: 
 

1. Business Standard, all India editions; 

2. Navshakti, Mumbai  
 
You are requested to inform your members accordingly. 
 
Thanking you, 
 
Yours truly, 
 
For Macrotech Developers Limited                               
 
 
 
 
Sanjyot Rangnekar    
Company Secretary & Compliance Officer                       
Membership No. F4154 
 
Encl.: A/a 
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Technocraft Industries (India) Limited
Regd. Office: Opus Centre, 2nd Floor, Central Road,

MIDC, Andheri (E), Mumbai - 93
Tel: 4098 2222; Fax No. 2836 7037; CIN: L28120MH1992PLC069252

Email: investor@technocraftgroup.com,
website: www.technocraftgroup.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the
Company will be held on Wednesday, February 08, 2023, inter- alia to
consider and approve the Un-Audited Standalone & Consolidated
Financial Results for the quarter ended December 31, 2022.
This intimation is also available on the website of the Company at
www.technocraftgroup.com and on the websites of the Stock Exchanges
where the shares of the Company listed at www.bseindia.com and
www.nseindia.com.

For Technocraft Industries (India) Limited
Sd/-

Place: Mumbai Neeraj Rai
Date:  January 24, 2023 Company Secretary



मुंबई : बाईक रॅली काढणय्ाि
वेळोवेळी परवानरी नाकारणार�्या
मुंबई पोगलिांचय्ा भूगमकेला
आवह्ान देत काँग््ेि नेते आगण
मािी खािदार िंिय गनरप्म
यांनी उच्् नय्ायालयात यागचका
दाखल केली आहे. रॅलीला
परवानरी नाकारलय्ानंतर जय्ा
पोलीि अगधकाऱय्ांनी
आपलय्ाला ताबय्ात घेतले,
तय्ांची चौकशी करणय्ाचे
आदेश द््ा, अशी मारणी केली
आहे. या यागचकेत पुढील
मगहनय्ात िुनावणी होणय्ाची
शकय्ता आहे.

उत््र-पग््िम मुंबईतील
खािदार रिानन कीगत्गकर
यांनी आपलय्ा मतदारिंघात
मारील काही वषा्ंत् काहीही

गवकािकामे केली नाहीत.
तय्ांचय्ा गनलक्क््यतेचा गनषेध
नोद्वणय्ािाठी १६ नोवह्ेब्र रोिी
बाईक रॅलीचे आयोिन करणय्ात
आले होते. तय्ािाठी दोन गदवि
अरोदर मुभेिाठी पोगलिांकडे
अि्ग करणय्ात आला.

marathi.freepressjournal.in मुंबईमंुबई, बुधवार, २५ जािेवारी २०२३ ५

मुंबई : महागवकाि आघाडीमधील
नेतय्ांची अनेक प््करणं बाहेर काढणारे
भािप नेते गकरीट िोमयय्ा यांना गशविेना
(ठाकरे रट) खािदार िंिय राऊत
कायदेशीर नोटीि पाठवणार
आहेत. िंिय राऊत यांनी
गकरीट िोमयय्ा यांची ‘गमसट्र
पोपटलाल’ अशी गखलल्ी
उडवत याबाबत सप्ष््पणे
इशारा गदला आहे. लव्वटद््ारे
िंिय राऊत यांनी याबाबत
मागहती गदली आहे.

“गकरीट िोमयय्ा उफफ् भािपचे
पोपटलाल माझय्ागवरोधात तथय्हीन आरोप
करत अिून, गशविेना नेतय्ांवर
गचखलफेक करत आहेत. मी कायदेशीर

कारवाईला िुरव्ात केली अिून, गमसट्र
पोपटलाल यांना लवकरच कायदेशीर
नोटीि बिावणार आहे. ितय्ाचा लवकरच
गविय होईल, िय महाराष््््!”, अिे राऊत

यांनी लव्वट केले आहे.
६ िानेवारीला िंिय राऊत

यांचय्ागवरोधात गशवडी
नय्ायालयाने अिमीनपात्् वॉरंट
िारी केले होते. मेधा िोमयय्ा
यांनी दाखल केलेलय्ा
मानहानीचय्ा खटलय्ाि िंिय

राऊत वारंवार रैरहिर रागहलय्ाने
नय्ायालयाने हे वॉरंट बिावले होते. शंभर
कोटी रप्यांचय्ा शौचालय घोटाळय्ाचा
आरोप राऊत यांनी िोमयय्ा यांचय्ावर केला
होता.

मुबंई : मुबंईत कोरोनाचा प््िार
रोखणय्ात पागलकलेा यश आले
अिनू िवळपाि तीन वषा्ंन्तंर
प््थमच मरंळवारी मुबंईत शनूय्
कोरोनाबागधत रग्ण्ाची नोद् झाली.
तय्ामळु ेमुबंईतनू कोरोना आऊट
झालय्ाची गचनह् ेगदि ूलारली अिनू
मुबंईकरािंाठी गदलािादायक बाब
आह.े 

माच्ग २०२०मधय् ेमुबंईत
कोरोनाचा गशरकाव झाला आगण
तय्ानतंर कोरोना बागधत रग्ण् िखंय्ते
झपाट््ान ेवाढ होत रलेी. मुबंईत
कोरोनाचा गशरकाव झालय्ानतंर
बागधत रग्ण् िखंय्ा २१ हिाराचंय्ा
घरात पोहोचली होती. तर
कोरोनामळु ेरोि मतृय् ूहोणय्ाची
िखंय्ा १०० चय्ा घरात पोहोचली
होती. मात्् राजय् िरकार व मुबंई
महापागलकने ेराबवललेय्ा गवगवध
उपाययोिनामंळु ेमुबंईत
धडकललेय्ा कोरोनाचय्ा गतनह्ी लाटा
परतवणय्ात पागलका यश आल.े
मुबंईत १६ माच्ग, २०२० रोिी
कोरोना बागधत रग्ण् िखंय्ा शनूय्
नोद् झाली होती. तय्ानतंर अडीच
वषा्ंन्तंर कोरोना बागधत शनूय् रग्ण्
नोद् झालय्ान ेमुबंईकरािंाठी
िमाधानकारक आह.े िधय्ा बागधत
रग्ण्ाचंी िखंय्ा ११ लाख ५५ हिार
२४० वर लस्थरावली आह.े

चार दिवसांचा खच्च ४० कोटी!
नशंिुेचुया िावोस िौऱुयानवरयी आनितुय ठाकरे यांचा आरोपमुंबई : मुख्यमंत््ी एकिाथ तिंदे

अलीकडेच आपल्या
तिष््मंडळासह दावोस दौऱ्यावर

गेले होिे. चार तदवसांच्या या
दावोस दौऱ्याि जवळपास ३५ िे

४० कोटी र्पये अंदातजि खच्च
झाला. तिवाय मुख्यमंत््ी एकिाथ

तिंदे हे कमत्िचयल तवमािाऐवजी ि
जािा चाट्चड्च तवमािािे गेले. िरीही

सकाळी पोहोचण्याऐवजी िे
सायंकाळी उतिरा पोहोचल्यामुळे

महाराष््््ासाठीच्या बैठका रद््
केल्या, असा आरोप युवासेिा

प््मुख आतदत्य यांिी केला.

मुंबईतील मातोश््ी गनवािसथ्ानी मंरळवारी
आयोगित पत््कार पगरषदेत आगदतय् यांनी
दावोि दौऱय्ाबाबत रंभीर आरोप केले. ते
मह्णाले की, “दावोि दौऱय्ातून महाराष््््ात
दीड लाख कोटीच्ी रुंतवणूक आली, अिा
दावा िरकारकडून केला िात आहे.
दावोिमधय्े महाराष्््् िरकारचा  अगधकृत
कायग्क््म चार गदविांचा अिेल अिे
आमह्ाला वाटले. कारण १६ ते २० िानेवारी
अिा हा कायग्क््म ठरवला होता. या
काय्गक््मािाठी आमह्ाला कळलेला अंदागित
खच्ग िाधारणपणे ३५ ते ४० कोटीच्य्ा घरात
आहे. चार गदविांिाठी ४० कोटी खच्ग केले.
यामधय्े आणखी नवीन खच्ग वाढू शकतो,
गतकडे गमत््पगरवार रेला होता? गतथे कोणतय्ा
राड््ा वापरलय्ा? याचा तपशील पुढे येणे
आवशय्क आहे.”

“दावोि दौऱय्ाचा खोल अभय्ाि केला तर
अनेक गवषय उपलस्थत होतात. चाट्गड्ग गवमान

वापराला गवरोध नाही. पण, चाट्गड्ग गवमान
वेळेवर पोहोचणय्ािाठी घय्ायला हवे होते.
परंतु, मुखय्मंत््ी उगशरा पोहोचले.
मुखय्मंत्््यांिोबत गमत््पगरवारही अिताना
तय्ांचा खचग् अगधकृत का अनगधकृत. १६
तारखेचा गदवि वाया घालवला. १७
तारखेला मुखय्मंत््ी अिूनही तय्ांना भाषणाची
काँग्े्िमधय्े एकच िंधी गमळाली. ते
झालय्ावर मुखय्मंत््ी रात््ी मुंबईत परत आले.
यांना खरेच दौऱय्ाचे रांभीय्ग होते का? गतथे
नकक्ी काय काय्गक््म झाले याची मागहती
अद््ापही िमोर आलेली नाही. िरकार,
एमआयडीिीने काहीच अद््ाप िाहीर केलेले
नाही. एमआयडीिीचे िीईओ दावोिला रेले
की नाहीत, याचीही मागहती नाही. कारण
तय्ांचा एक फोटोही नाही. गतथलय्ा कामाचय्ा
वेळा, मुखय्मंत्््यांची उपलस्थती बघता दावोि
दौरा फिवणूक आहे,” अिा आरोपही
आगदतय् ठाकरे यांनी केला. 

हषस्रषस्पद प््कषर
१३ दडसेब्र २०२२ रोजी मद््ंतमंडळषच्रष झषलल्ेरष बठैकीतील चषर कपंनर्ष रष सरकषरिे
दषवोसमधर् ेदषखवल्रष. जषहीर झषललेी कषमे दषखविू सरकषर खोटे बोलल.े हष सगळष
प्क्षर हषसर्षसप्द आह.े महषरषष््््षत सही केलेल ेसषमंजसर् करषर दषवोसमधरे् दषखवणर्षत
आल.े तर्षमळु ेरष दौऱर्षत तर्षंिी कषर कले,े रषदवररी मी पनुह्ष एकदष मुखर्मतं््र्षंिष चच््चेे
आवह्षि देतो, असहेी आददतर् मह्णषले. 

मुंबईचे तापमान @१४
संपूणुय शहराला थंडीचा तडाखा;

पारा आणखी घसरणुयाची शकुयता
मुंबई : मुंबईतील थंडीचा कडाका आणखी वाढलेला गदित
अिून देशातील उत््रे भारातील राजय्ांमधय्े गहमवषा्गवात वाढ
झाली आहे. शीत वाऱय्ांचय्ा प््भावामुळे राजय्भरातील बहुतांश
गठकाणी कडाकय्ाची थंडी पडली आहे. यािह मुंबईचे गकमान
तापमान पुनह्ा एकदा घिरले अिून, मंरळवारी १४.८ अंश
तापमान नोद्वले रेले.

मुंबईत १५ िानेवारी रोिी यंदाचय्ा थंडीचय्ा हंरामातील
िवा्गत नीचांकी गकमान तापमान (१३.८) अंश नोद्वणय्ात
आले. तय्ानंतर तापमानात काहीशी वाढ गदिली. मात्् रेलय्ा
दोन गदविांपािून तापमानात पुनह्ा घिरण होणय्ाि िुरव्ात
झाली अिून पारा १४ अंशावर आला आहे. येतय्ा काही
गदविात पारा आणखी खाली घिरणय्ाचा अंदाि हवामान
गवभाराकडून वय्कत् केला आहे. मंरळवारी िांताकू््झ आगण
कुलाबा येथील गकमान तापमान अनुक््मे १४.८ अंश आगण
१७.६ अंश िेलल्िअि नोद्वणय्ात आले. िांताकू््झ येथील
कमाल तापमान २६.५ अंश आगण कुलाबा येथील कमाल
तापमान २५.५ अंश नोद्वणय्ात आले. दोनह्ी केद्््ातील कमाल
तापमान हे िरािरी तापमानापेक््ा ४ अंशाने कमी आगण गकमान
तापमान १ ते २ अंशाने कमी अिलय्ाची नोद् करणय्ात आली,
अशी मागहती हवामान गवभाराकडून देणय्ात आली.

हवेचष गुणवत््ष
दिद््ेशषंक घसरलष 

एक ददवस सधुषरलेलष मुबंईचष हवष
गणुवत््ष दिदे््शषकं (एकरू्आर) पनुह्ष
घसरलष असूि, आतष मुबंईतील
बीकसेी आदण चेबू्रमधील हवचेष स्र्
खषलषवलष असिू रेर ेअदतशर वषईट
एक्रआूरची िोद् झषली आह.े
मदहनर्षभरषपषसिू अदधक कषळ
खरषब असलेली मुबंईतील हवचेी
स्सरती मगंळवषरी कषहीशी सधुषरलेली
ददसली. मंुबईतील प्द्रूणषची सस्रती
अद््षप सधुषरली िसिू 'वषईट'
एक्रूआर कषरम असलर्षच े'सफर'च्रष
अहवषलषतिू समोर आली आह.े 

संजय राऊत नकरीट सोमयुयांिा
कायिेशीर िोटीस पाठवणार

कोकर रेल्वेवरील ३७ स्थानकांचे होरार सुशोभीकरर 

प््तितिधी/मुंबई 
गचंचवड व किबा गवधानिभा

मतदारिंघाची पोटगनवडणूक
महागवकाि आघाडीतील घटक पक््
गशविेना, काँग्े्िशी चचा्ग करन्च
अंगतम गनणग्य घेऊ, अशी मागहती
गवधानिभेचे गवरोधी पक््नेते अगित
पवार यांनी गदली. मुंबई महापागलका
गनवडणुकीत आमह्ी उद््व ठाकरे
यांचय्ा गशविेनेिोबत िाणय्ाची
आमची इचछ्ा अिलय्ाचेही तय्ांनी
िांगरतले. 

राष््््वादी काँग्े्िचे अधय्क्् शरद
पवार यांचय्ा अधय्क््तेखाली मंरळवारी
पक््ाचय्ा कायग्कागरणीची प््देश

काया्गलयात बैठक झाली. बैठकीनंतर
पत््कारांशी बोलताना अगित पवार
यांनी चच््ेची मागहती गदली. बैठकीमधय्े
िंघटनेचा गवस््ार, गवधान पगरषदेचय्ा
गनवडणुका, पोटगनवडणूक आगण इतर
सथ्ागनक सव्राजय् िंसथ्ांचय्ा
गनवडणुकीबाबत काय रणनीती
अिावी, याबाबत चचा्ग झालय्ाचे तय्ांनी
िांगरतले.

भािपचय्ा आमदार मुकत्ा गटळक
आगण लक्््मण िरताप यांचय्ा
गनधनामुळे गरकत् झालेलय्ा गचंचवड
आगण किबा या दोनह्ी िारांिंदभा्गत
पक््ाचय्ा बैठकीत चचा्ग झाली. आघाडी
मह्णून गशविेना, काँग््ेििोबत चचा्ग

करीत आहे. यागशवाय िे घटक पक््
आहेत तय्ा िरळय्ांना बरोबर घेऊन या
गनवडणुका लढवलय्ा िावय्ात ही
भूगमका आहे. याबाबत अंगतम गनण्गय
झालय्ावर माधय्मांना िांगरतले िाईल,
अिेही पवार मह्णाले.

उद््व ठाकरे यांचय्ा गशविेनेबरोबर
वंगचतने युती केली हे माधय्मातून
िमिले आहे. उद््व ठाकरे यांची मी
आगण आमचे प््देशाधय्क्् ियंत पाटील
भेट घेणार आहोत. तय्ावेळी यावर
सप्ष््पणे चचा्ग कर ्व तय्ानंतर आमची
भूगमका मांडू, अिे सप्ष्् करतानाच
उद््व ठाकरे यांनी कुणाला गमत््पक््
मह्णून घय्ायचं व तय्ांचय्ा कोट््ातून

घय्ायचं, हा िव्गसव्ी तय्ांचा अगधकार
आहे, अिे अगित पवार मह्णाले.

नवधािसभा पोटनिवडणुकांबाबत 
आघाडीत चच्ाा कर्न ननर्ाय!

अनजत पवार:
नमतुुपकुुांचे सुवातंतुुुय
जुया तुया पकुुाला

मोिीुचुया बीकेसीतील
कायुयकुुमावर मुंबई

मिपाचा १५ कोटी खचुय
मुंबई : पंतप््धान नरेद््् मोदी यांचय्ा १९
िानेवारीला बीकेिीत झालेलय्ा
काय्गक््मािाठी मुंबई मनपाने १५ कोटी
रप्ये खच्ग केलय्ाचे उघड झाले आहे.

एका काँग्े्ि नेतय्ाने नाव न
िांरणय्ाचय्ा अटीवर िांगरतले की,
मुंबई मनपाचय्ा केवळ दोन प््कलप्ांचे
उद�्घाटन पंतप््धानांचय्ा हस्े् झाले.
यात िात मलगनसि्ारण प््ग््कया केद््् व
रसत्य्ाचे काँक््ीटीकरण आदीच्ा
िमावेश होता. या काय्गक््मात काही
प््कलप् हे राजय् िरकारचेही होते.
तय्ामुळे काही भार हा राजय् िरकारने
उचलायला हवा होता. गशविेनेचे
खािदार अरगवंद िावंत मह्णाले की,
रािकीय कामािाठी करदातय्ांचय्ा
पैशाचा अपवय्य झाला आहे.

तीि वरुााुिंतर 
पुुथमच निवसभरात
काेराेिाचा शूनुय रुगुण

मुंबई : कोकण रेलव्े महामंडळ अंतर्गत येणाऱय्ा
महाराष््््ातील रायरड, रतन्ागररी व गिंधुदुरग्
गिलह्यातील कोलाड रेलव्े सथ्ानकापािून मदूरे
रेलव्े सथ्ानकापय््ंत एकूण ३७ रेलव्े सथ्ानके
आहेत. िदर रेलव्े सथ्ानके मुखय् मारा्गपय््ंत
िोडणाऱय्ा पोहोच मारा्ंच्ी देखभाल व दुरस्््ीचे
काम लवकरच िुर ्करणय्ात येणार आहे. 

शािनाचय्ा या गनणग्यामुळे कोकण रेलव्ेने
प््वाि करणाऱय्ा लाखो प््वाशय्ांना गदलािा
गमळणार आहे. रेलव्े सथ्ानकापािून मुखय्
रसत्य्ांना िोडणाऱय्ा प््मुख रसत्य्ांचा लवकरच
कायापालट होणार आहे. तय्ाचप््माणे, रेलव्े
सथ्ानकाचय्ा पगरिराचेही मोठया प््माणात
िुशोगभकरण होणार आहे. या िंदभा्गत कोकण
रेलव्े महामंडळ मया्गगदत व िावग्िगनक
बांधकाम गवभार, महाराष्््् शािन यांचय्ा दरमय्ान
मंरळवारी िामंिसय् करार िंपनन् झाला. यामुळे,
कोकणातील पय्गटनाला चालना गमळेल, अिे

मत उपमुखय्मंत््ी देवेद््् फडणवीि यांनी वय्कत्
केले.

िह््ाद््ी अगतथी रृह येथे कोकण रेलव्े
महामंडळ मया्गगदत व िावग्िगनक बांधकाम
गवभार, यांचय्ामधय्े िामंिसय् करार झाला.
कोकणातील पय्गटन सथ्ळे देशातच नवह्े, तर
िारगतक पातळीवर पोचवणय्ािाठी येथील
पायाभूत िुगवधांचा गवकाि होणे अतय्ंत
आवशय्क आहे. िामंिसय् करारामुळे
कोकणातील रायरड, रतन्ागररी आगण गिंधुदुर्ग
येथील रसत्य्ांचा गवकाि होईल. 

१० वर्षा्पर््ात देखभषल
दुर्स््ी : रवी्द्् चव्हषण
कोकण रलेव् ेमहषमडंळ मर्षाददत व
सषव्ाजदिक बषधंकषम दवभषग, महषरषष््््
शषसि रषचंर्ष परसप्र सहकषर्षामळु ेही सव्ा
कषमी गतीि ेपणू्ा होतील. तसचे कोकण
रलेव्िे ेप्व्षस करणषऱ्रष लषखो
चषकरमषनर्षिंष रषचष खऱर्ष अर्षाि ेलवकरच
फषरदष होईल, असष दवश््षस सषव्ाजदिक
बषंधकषम मंत््ी रदवद््ं चवह्षण रषिंी व्रक्त
कलेष. रष सषमजंसर् करषरषनव्र ेसषव्ाजदिक
बषंधकषम दवभषगषमषफ्फत रष रलेव्े
सर्षिकषच्ंरष  पोहोचमषगष्ाच ेडषबंरीकरण व
दसमेट् कषकँ््ीटीकरण करि् रष पदरसरषचे
सशुोभीकरण करण्रषत रणेषर आह.े
तर्षचप्म्षण ेरष सव्ा प्म्खु रेल्व ेसर्षिक
पदरसरषच ेसशुोभीकरण रषच करषरषअंतग्ात
हषती घणेर्षत रेणषर आह.े 

बाईक रॅलीला परवािगी िाकारली!
संजय निरुपम यांची
उचुु नुयायालयात धाव
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g§nyU© ̂ maVmVyZ n[aUm‘

g§nyU© Hw$Qw>§~mgmR>r ~amo~arZo à^mdr.

‘r ‘hmamîQ´>mMr d§XZm ‘mÂ¶m 
{ZñVoO Am{U H$moaS>çm 
ËdMo‘wio ‘r Iyn AñdñW 
hmoVmo. nU, Z§Va ê$n ‘§Ìm 
Am¶wìm}{XH$ H«$s‘ Am{U ’o$g 

dm°e dmnê$Z, ‘bm ‘mÂ¶m ËdMoÀ¶m Amamo½¶m‘Ü¶o 
gH$mamË‘H$ ~Xb {Xgbo. ê$n ‘§Ìm hr gd© CËnmXZo 
Añgb AmhoV Am{U Vr dmnaVmZm ‘bm AmZ§X 
hmoV Amho.

‘mPo Zmd {dH$mg Hw$‘ma Am{U ‘r 
¶y.nr.Mm ‘bm ËdMoÀ¶m XmJoMr 
g‘ñ¶m hmoVr. ‘mÂ¶m g§nyU© 
Mohè¶mMr ËdMm Am{U {deofV…, 
S>moù¶m§À¶m Imbr ËdModa Ë¶mMm 

n[aUm‘ Pmbm. ‘J ‘bm ê$n ‘§Ìm H«$s‘ Am{U ’o$g 
dm°e ~Ôb ‘m{hVr {‘imbr. Am{U Ë¶mÀ¶m {Z¶{‘V 
dmnamZo ‘bm Ho$di XmJM Zmhr Va Mohè¶mdarb ‘wé‘o 
XoIrb H$‘r Pmbo. ê$n ‘§ÌmMo ‘moR>o Am^ma.

‘mPo Zmd {Q>H$mam‘ Ë¶mJr, ‘r 
E‘.nr.Mm Amho ‘bm ‘wé‘o, nwQ>Hw$ù¶m 
Am{U H$mio S>mJ ¶mgma»¶m ËdMoÀ¶m 
g‘ñ¶m§Zr J«mgbo hmoVo. Ë¶m‘wio ‘r 
Iyn Xþ…Ir Agm¶Mo. Ë¶mZ§Va, ‘mÂ¶m 

{‘ÌmZo ‘bm ê$n ‘§ÌmMo nyU© CnMma H$aÊ¶mMr {e’$mag 
Ho$br. Am{U ‘r VoM Ho$bo, Ë¶mÀ¶m {Z¶{‘V dmnamZo ‘bm 
‘mÂ¶m ËdMoÀ¶m g‘ñ¶m§nmgyZ ‘wº$ hmoÊ¶mg ‘XV Ho$br. ho 
dmnaÊ¶mg gwa{jV Amho, gH$mamË‘H$ n[aUm‘ XoVo Am{U 
H$moUVohr Xþîn[aUm‘ ZmhrV.

‘r ‘ZXrn H$m¡a, Zdr {X„rMr. 
H$mhr dfmªnydu, ‘mPr ËdMm 
BVH$s {ZñVoO Am{U Iam~ 
Pmbr hmoVr, ‘r ~aoM CËnmXZo 
à¶ËZ Ho$bo nU gd© H$mhr 

Cn¶moJmMo ZìhVo. ‘J ‘mÂ¶m EH$m {‘ÌmZo én ‘§Ìm 
Am¶wìm}{XH$ H«$s‘ Am{U ’o$g dm°e gwMdbm. Am{U 
‘r {VMo Am{U ê$n ‘§ÌmMo Am^ma ‘mZVmo, ‘mPr 
ËdMm AmVm Iyn gwYmabr Amho

Z¡g{J©H$ Am¡fYr dZñnVtMo g§¶moOZZ¡g{J©H$ Am¡fYr dZñnVtMo g§¶moOZ
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A.
H«$.

n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ 1
H$a  d AndmXmË_H$ ~m~rnyd© H$mbmdYrH${aVmMm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 2
H$anyd© H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 3
H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)4
H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ /VmoQ>m (H$aníMmV H$mbmdYrH${aVmMm Z\$m/VmoQ>m d5
H$aníMmV AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ `m§Mm g_mdoím) 
g_^mJ ^m§S>db (Xím©Zr _yë` ßm«Ë`oH$r é. 10/-) 6
AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma 7
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AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ `m§Mm g_mdoím) 
g_^mJ ^m§S>db (Xím©Zr _yë` ßm«Ë`oH$r é. 10/-) 
AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma 
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6,339.451,902.44
991.60393.06

(185.79)393.06
(256.76)404.98

H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ /VmoQ>m (H$aníMmV H$mbmdYrH${aVmMm Z\$m/VmoQ>m d
273.19405.10
481.75481.75

11,190.26AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma 

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

{V_mhr
AIoa

df©
AIoa

31.12.2021
(AboImnar{jV)
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9,525.292,155.70
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1,207.55287.16
481.75481.75

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

A.

{ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. {V_mhr {dÎmr` {ZîH$fmªMo {dñV¥V ßm«mê$n ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> 
.nseindia.com www da VgoM H§$nZrMr do~gmBQ> 

_yb^yV 

AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma 7
CËnÝZ ßm«{VímoAa (ßm«Ë`oH$r é. 10/-)8
(Adm{f©H$rH¥$V df© d B©nrEg dJiVm)
_yb^yV 
gm¡å`rH¥$V 

1. darb {ddaU ho go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbHo$eÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨Oo

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

Vnímrb

{ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. {V_mhr {dÎmr` {ZîH$fmªMo {dñV¥V ßm«mê$n ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> 
da VgoM H§$nZrMr do~gmBQ> .lodhagroup.inwwwwww.lodhagroup.in dahr CnbãY Amho.

AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma 

1. darb {ddaU ho go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbHo$eÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨Oo

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

1. darb {ddaU ho go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbHo$eÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {V_mhr {dÎmr` 

{V_mhr
AIoa

ZD$_mhr
AIoa

ñWm¶r

{ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. {V_mhr {dÎmr` {ZîH$fmªMo {dñV¥V ßm«mê$n ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> .bseindia.comwww  da, Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> 

5.35

11,190.26AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma 

5.358.40
5.358.39

gH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {V_mhr {dÎmr` 1. darb {ddaU ho go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbHo$eÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨Oo

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

{V_mhr
AIoa

df©
AIoa

ñWm¶r

 da, Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> 

(é. H$moQ>r¨_Ü`o)

26.2826.286.156.15
26.256.14

gH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {V_mhr {dÎmr` 

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

H«$.

n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ 1
AndmXmË_H$ ~m~r¨níMmV H$anyd© {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)  2
H$anyd© Z\$m/(VmoQ>m) 3
H$aníMmV Z\$m/(VmoQ>m) 4
EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ/(VmoQ>m) 5

{R>H$mU : _w§~B©
{XZm§H$ : 24.01.2023

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

Vnímrb

AndmXmË_H$ ~m~r¨níMmV H$anyd© {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)  

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

AIoa AIoa

31.12.2022
(AboImnar{jV)

31.12.2022
(AboImnar{jV) (AboImnar{jV)

5821.021836.19
786.38351.22

(391.01)351.22
(422.82)380.10
(425.34)379.42

 

 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
  

     
     
  
 

 
     
     

AIoa

_°H«$moQo>H$ So>ìhbng© {b{_Qo>S>H${aVm
A{^foH$ bmoT>m

ì`dñWmnH$r` g§MmbH$ d grB©Amo
S>rAm`EZ : 00266089

AIoa

31.12.2021
(AboImnar{jV)

31.03.2022
(boImnar{jV)

8444.651435.96
1598.68284.12
1598.68284.12
1133.65208.68
1137.43209.68
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