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November 3, 2022 

 
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 

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 half year ended September 30, 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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MUMBAI   |   THURSDAY, 3 NOVEMBER 2022

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30, 2022

Particulars

Quarter ended Six month ended Year ended

30-Sep-2022

(Unaudited)

30-Sep-2021

(Unaudited)

30-Sep-2022

(Unaudited)

30-Sep-2021

(Unaudited)

31-Mar-2022

(Audited)

Total Income from Operations  29,297  20,646  55,201  39,052  85,224 

Net Profit/(Loss) for the period

(before Tax and Exceptional items)

 6,138  3,792  11,213  7,443  16,660 

Net Profit/(Loss) for the period

before tax (after Exceptional items)

 6,138  23,611  11,213  27,262  36,479 

Net Profit/(Loss) for the period after

tax (after Exceptional items)  4,632  17,376  8,465  20,151  27,020 

Total Comprehensive income for

the period [ Comprising Profit/

(Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income

(after tax)]

 4,732  19,365  8,405  22,137  29,004 

Equity Share Capital  3,233  3,233  3,233  3,233  3,233 

Other Equity  82,424 

Earnings per share of ` 1/- each
(not annualised)

(a) Basic (in `)  1.43  5.37  2.61  6.23  8.36 

(b) Diluted (in `)  1.43  5.37  2.61  6.23  8.36 

Notes :

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars

Quarter ended Six month ended Year ended

30-Sep-2022

(Unaudited)

30-Sep-2021

(Unaudited)

30-Sep-2022

(Unaudited)

30-Sep-2021

(Unaudited)

31-Mar-2022

(Audited)

Total Income from Operations  25,855  18,639  50,310  36,862  81,137 

Profit/(Loss) before tax  4,296  22,663  8,578  26,074  33,973 

Profit/(Loss) after tax  3,197  16,607  6,385  19,141  24,950 

Total Comprehensive Income  3,203  16,706  6,080  19,204  24,990 

2. The Board of Directors of the Company, subject to approval of shareholders, has approved a proposal to buy back from

equity shareholders of the Company upto 5,428,571 equity shares at a price of ` 350 per equity share for an aggregate
amount not exceeding ` 190 crores, through tender offer on proportionate basis in accordance with the provisions of SEBI
(Buy back of Securities) Regulations, 2018 and Companies Act, 2013.

3. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30,

2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and six months ended September 30, 2022 are

available on the Stock Exchange’s websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company’s website

(www.triveniturbines.com).

For TRIVENI TURBINE LIMITED

Sd/-

Place: Noida (U.P) Dhruv M. Sawhney

Date: November 02, 2022 Chairman & Managing Director

(` in lakhs, except per share data)

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305

Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India

Website : www.triveniturbines.com, CIN : L29110UP1995PLC041834

APPOINTMENTS



प््तितिधी/मुंबई
पतूूाचाळ पुनवडूसन पूूकलपू घोटाळा पूूकरणात
अटकेत असलेलयूा दशवसेना नेते खासिार
संजय राऊत यांचयूा जामीन अजाूडवर सुनावणी
पूणडू झाली. उभय पकूूांनी लेखी युसकूतवाि सािर
केलयूानंतर दवशेर पीएमएलए नयूायालयाचे
नयूायाधीश एम. जी. िेशपांरे यांनी दनणडूय राखून
ठेवला आहे. या पूूकरणातील मुखयू आरोपी
पूूवीण राऊत यांचयूाकरून संजय राऊत
यांचयूासोबत आदथूडक िेवाणघेवाण झाली आहे.ि

तयूामुळे पूूदवण राऊत यांचयूा खटलयूाचा
दनकाल लागेपयूंूत संजय राऊत यांचयूा
जादमनावर दनणडूय िेणयूात येऊ नये, अशी
दवनंती ईरीने केली आहे. याची िखल धेत
नयूायालयाने पूूमुख आरेपी सुदनल राऊत यांचयूा
जामीन अजाूडचयूा दनणडूया बरोबरच संजय राऊत
यांचयूा जादमनावर ९ नोवहूेबूरला दनणडूय जादहर

केला जाईल, असे सपूषूू केले.
गोरेगाव येथील पतूूाचाळ पुनदवूडकास पूूकलपू

जमीन गैरवयूवहारपूूकरणी ईरीने मनी लाँदूूिंग
अंतगडूत िाखल केलेलयूा गुनहूूूात संजय राऊत
यांना ३१ जुलै रोजी अटक केली होती.
तेवहूापासून संजय राऊत आथडूर रोर कारागृहात
आहेत. राऊतांनी जामीनासाठी दवशेर
पीएमएलए नयूायालयात अजडू िाखल केला
असून पीएमएलए नयूायालयाचे नयूायाधीश एम.
जी. िेशपांरे यांचयूासमोर बुधवारी सुनावणी
झाली. 

यावेळी  ईरीचयूावतीने दवशेर अ�ॅर. आदशर

चवहूाण यांनी राऊतचयूा जामीन अजाूडला दवरोध
करणारे लेखी उतूूर सािर केले. या पूूकरणात
िोनहूी पकूूकारांरून आतापयूंूत केलेला
युसकूतवाि पूणडू झालयूाचे नमूि करत नयूायालयाने
आपला दनकाल राखून ठेवला. तयूात राऊतांचयूा
नयूायालयीन कोठरीत १४ दिवसांची वाढ
करणयूात आली आहे.

राऊत यांना अटक केलयूापासून
दशवसैदनकांमधयूे संतापाची लाट उसळली
असून आता तयूांचयूा सुटकेसाठी असंखयू
जणांचे पूूयतनू सुर ू आहेत. तयूामुळे हे पूूकरण
कोणते वळण घेते, हे पाहणे रंजक ठरेल.
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संजय राऊत यांचा 
९ नोवह्ेब्रला फैसला

शवशेष िीएमएलए
नुयायालयाने शनकाल
ठेवला राखून 
ितुुाचाळ 
गैरवुयवहार पुुकरण

ईडीकडून जाशमनाला शवरोध
गोरेगाव येथील पूूकलपू १३ एकरमधयूे होणार होता.
मातूू कालांतराने ४७ एकरात या पूूकलपूाचा दवसूूार
करणयूात आला. महूारातफूूे पूूकलपूाचे काम गुरू
आदशर कनसूटूूूकशूनला िेणयूात आले होते. गुरू
आदशरने सवूत:चयूा फायदूूासाठी सिर पूूकलपू
खासगी दवकासकांना दवकला तसेच पूूकलपूासाठी
मोठूूा पूूमाणात बँकेकरून कजूड घेत पैशांचा गैरवापर
झाला आहे. या पूूकलपूातील १८ इमारती ूपैकी १६
इमारतीचे काम सुर ूअसलयूाची मादहती िेणयूात
आली. मातूू, वसूूुससूथती परताळली असता एकही
इमारत अदूूाप उभी नाही. पूूकलपूासाठी संजय राऊत
यांनी तयूांचयूा राजकीय हेतूने मित केलयूाचे तसेच
संपूणूड गैरवयूवहारात परदूूामागे संजय राऊतच
असलयूाचा िावा ईरीने केला आहे.

राऊत यांचा दावा
ईरीचे आरोप हे अदवशनूसनीय आदण
दबनबुराचे आहे.कदथत वयूवहार हे २००८
ते २०१२मधील असून एका िशकाहून
अदधक काळ लोटला आदण आरोप फकतू
३.८५ कोटी रपूयांचा आहे, असा िावा
केला. तसेच ईरीने केलेलयूा आरोपामधयूे
मोठूूा पूूमाणात तफावत असलयूाचा िावा
संजय राऊत यांनी केला आहे.

प्त्ितिधी/मुबंई
घोदरत शाळातंील दशकूूकाचंयूा वाढीव
टपपूा अनिुानाचा पूूलदंबत पूूशनू
सोरदवणयूाबाबत शासन सकारातमूक
आह.े मखुयूमतंूूी आदण उपमखुयूमतंूूी
यानंा याबाबत सदवसूूर मादहती दिली
जाईल आदण मखुयूमतंूूी यतेयूा १५
नोवहूेबूरला याबाबतचा दनणूडय जाहीर
करनू वाढीव अनिुानाचा पूूशनू
सोरवतील, अस े आशूूासन शालये
दशकूूणमतंूूी िीपक कसेरकर यानंी
बधुवारी दिल.े या आशूूासनानतंर
कसेरकर यानंी आिंोलनकतयूाूड
दशकूूकानंा आिंोलन माग े घणेयूाचे
आवाहन कले.े

वतेन अनिुानाच ेसतूूू पवूूूीपूूमाण ेलागू
कराव ेया मागणीसाठी दशकूूक समनवूय
सदमतीचयूा माधयूमातनू राजयूभरातील
दशकूूकाचं ेआझाि मिैान यथे ेआिंोलन
सरु ूआह.े या आिंोलनाची िखल घते
कसेरकर यानंी आज मतंूूालयात
सबंदंधत दशकूूक पूूदतदनधीसूोबत बठैक
घतेली. या बठैकीत या दवरयाशी
सबंदंधत आतापयूूतं जारी झाललेयूा
शासन दनणूडयाचंी सदवसूूर मादहती
घऊेन घोदरत शाळाचंयूा टपपूा

वाढीबाबत सकारातमूक चचाूड करणयूात
आली. यावळेी दशकूूण आयकुतू सरूज
माढंर,े उपसदचव समीर सावतं, दशकूूक
समनवूय सदमतीच े पूूदतदनधी आिी
उपससूथत होत.े

शशक््कांच्या वाढीव
अनुदानाचा प््श्न सोडवणार!

दीिक केसरकर यांचे आशुुासन;
आंदोलन मागे घेणुयाचे आवाहन

शशकुुक हे उदुुाची शिढी घडशवणारे
असतात. मुखुयमंतुुी एकनाथ शशंदे

आशण उिमुखुयमंतुुी देवेुदुु फडणवीस यांनी
तुयांचुया समसुयांबाबत नुयाय देणुयाची

भूशमका घेतली असून शासन सहानुभूतीने
शवचार करीत आहे. अनुदानाचुया शवशवध

टपुपुयांवरील िातुु शशकुुकांची संखुया,
तुयासाठी येणारा खचुच याबाबत सशवसुुर

माशहती घेऊन मुखुयमंतुुी येतुया १५
तारखेला याबाबतचा शनणुचय जाहीर करु. 

- दीपक केसर, शालेय शशक््णमंत््ी

ट््कची धडक लागून
मॅकेननकचा मृत्यू. 

मुंबई : िदहसर येथे टूूकची धरक
लागून अमजि शेख या ३४ वराूंचूयूा
मॅकेदनकचा मृतयूू झालयूाची घटना
घरली. यापूूकरणी िदहसर पोदलसांनी
अपघाताची नोिू करनू आरोपी
टूूकचालक नराराम िेवाशी याला
अटक केली. हा गुनहूा जादमनपातूू
असलयूाने नंतर तयूाची बोदरवलीतील
लोकल कोटाूडने जादमनावर सुटका
केली. हा अपघात सोमवारी रातूूी नऊ
वाजता िदहसर येथील नयूू दलंक रोर,
मेटूूो सटूेशनजवळील आनंिनगर

पदरसरात झालयूाचे एपीआय संिीप
आयिाळे यांनी सांदगतले. अमजि
शखे हा कादंिवली पदरसरात राहत
होता.  मकॅदेनक महूणनू काम करणारा
अमजि हा िदहसर यथेील आदरफ शखे
याचंयूा गरॅजेमधयू ेकामाला होता.
सोमवारी रातूूी तो एका गूूाहकाची
कटेीएम घऊेन गरॅजेच ेगारीच ेसामान
आणणयूासाठी गलेा होता. ही बाईक
आनंिनगर पदरसरात येताच टाटा
कंपनीचयूा एका टूूकने तयूाचयूा
बाईकला धरक दिली होती.

एटीएमची अदलाबदल करणाऱुयास अटक 
मुंबई : फसवणुकीचयूा गुनहूूूांतील सादहल शेख नावाचयूा एका रेकॉरडूवरील

आरोपीस साकीनाका पोदलसांनी अटक केली. एटीएम सेटूरमधयूे येणाऱयूा
खातेिारांना मित करणयूाचा बहाणा करनू तयूाने अनेकांचयूा एटीएम कारूडची

अिलाबिल करनू फसवणूक केलयूाचे तपासात उघरकीस आले आहे.
तयूाचयूाकरून पोदलसांनी ४४ दवदवध बँकेचे एटीएम कारूड, बाईक व इतर

मुदूूेमाल जपतू केला आहे. तयूाचयूादवरदूूू फसवणुकीचे अनेक गुनहूे िाखल
असून तयूाने गेलयूा काही दिवसांत पाच ते सहा गुनहूे केलयूाची कबुली दिली

आहे. अटकेनंतर तयूाला लोकल कोटाूडने शुिूूवारपयूंूत पोलीस कोठरी
सुनावली आहे. गेलयूा आठवडूूात सादकनाका येथे एक मदहला एटीएममधयूे

पैसे काढणयूासाठी आली होती. यावेळी सादहलने दतला मित करणयूाचा
बहाणा करनू दतचयूा एटीएम कारूडची अिलाबिल केली होती.

शहरात कोरोनाचे ८५ नवे रुगुण 
मुंबई : मुंबईत कोरोनाचा चढ-उतार सुर ूअसून बुधवारी दिवसभरात ८५

नवीन रगूणूांची नोिू झालयूाने बादधत रगूणूांची संखयूा ११ लाख ५४ हजार १६७
वर पोहोचली आहे. तर दिवसभरात एका रगूणूाचा मृतयूू झालयूाने मृतांची संखयूा

१९ हजार ७४० वर पोहोचली आहे. िरमयूान, दिवसभरात ८० रगूणूांनी
कोरोनावर मात केलयूाने आतापयूूंत ११ लाख ३३ हजार ८४३ रगूणूांनी

कोरोनाला हरवले आहे. तयूामुळे मुंबईत सधयूा ५८४ सदूूिय रगूणू आहेत.
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{X. 30 gßQo¨>~a, 2022 amoOr g§nboëmr {V_mhr d ghm_mhrH${aVmÀ`m 
AboImnar{jV EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fmªMm gmam§ím (é. H$moQ>r¨_Ü`o)
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1 n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ  1761.23 4437.01 2137.76 9525.29
2 H$a  d AndmXmË_H$ ~m~rnyd© H$mbmdYrH${aVmMm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)  271.42 598.54 295.22 1716.54
3 H$anyd©, AndmXmË_H$ ~m~rníMmV H$mbmdYrH${aVm  {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)  (905.97) (578.85) 295.22 1716.54
4 H$aníMmV, AndmXmË_H$ ~m~rníMmV H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m  (933.00) (661.74) 223.36 1208.51
5 H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ (H$aníMmV H$mbmdYrH${aVmMm Z\$m/VmoQ>m d H$aníMmV 
 AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ `m§Mm g_mdoím)  (940.41) (678.29) (221.85) (1207.55)
6 g_^mJ ^m§S>db (Xím©Zr _yë` ßm«Ë`oH$r é. 10/-)  481.62 481.62 447.32 481.51
7 AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma  11190.26
8 CËnÝZ ßm«{VímoAa (ßm«Ë`oH$r é. 10/-)
 A) _yb^yV (Adm{f©H$rH¥$V, 31.03.2022 amoOr g§nboë`m dfm©H${aVmMo dJiVm)  (19.53) (13.75) 4.93 26.28
 ~) gm¡å`rH¥$V (Adm{f©H$rH¥$V, 31.03.2022 amoOr g§nboë`m dfm©H${aVmMo dJiVm)  (19.53) (13.75) 4.92 26.25

Q>rnm :
1.  darb {ddaU ho go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {V_mhr {dÎmr` {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> www.bseindia.com da, Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ>  
 www.nseindia.com da VgoM H§$nZrMr do~gmBQ> www.lodhagroup.in dahr CnbãY Amho.
2.  g_yhmZo bmoT>m So>ìhbng© `yHo$ {b{_Qo>S> (EbS>r `yHo$) d Ë`m§À`m CnH§$nÝ`m§Zm `yHo$ ßm«moOoŠQ²>gH${aVm doimodoir H$Oo© {Xbobr AmhoV d Ë`mda ì`mO ßm«mßV Ho$bobo Amho. `wamonr` Xoímm§Vrb §{dnarV  
 ^yamOH$r` KS>m_moS>r¨~amo~aM {dÚ_mZ Am{W©H$ A{Z{íMVVo_wio _§XrgX¥ím Am{W©H$ {ñWVr~amo~aM _hmJmB© _Ü`o dmT> Pmbobr Amho, Á`m_wio CX²^dboë`m ì`mOmg_doV W{H$V H$Om©À`m  
 Ano{jV dgwbr _yë`m_Ü`o KQ> Pmbobr Amho. Ë`mZwgma, `m {df`mA§VJ©V {V_mhrXaå`mZ AndmXmË_H$ ~m~r åhUyZ é. 1177 H$moQ>r¨Mr VaVyX H$aÊ`mV Ambobr Amho.  (é. H$moQ>r¨_Ü`o)

1 n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ  1,731.58 3,984.83 2,017.66 8,444.65
2 H$a d AndmXmË_H$ ~m~r¨nyd© {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)   261.81 435.16 313.95 1,598.68
3 H$anyd© Z\$m/(VmoQ>m)  (915.58) (742.23) 313.95 1,598.68
4 H$aníMmV Z\$m/(VmoQ>m)  (941.61) (802.92) 238.45 1,133.65
5 EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ/(VmoQ>m)  (942.08) (804.76) 237.80 1,137.43

{R>H$mU : _w§~B©
{XZm§H$ : 02.11.2022
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