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EaseMyTrip sees travel
picking up as cases fall
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Software testing startup BrowserStack
raises $200 mn at a valuation of $4 bn
Tarush Bhalla
tarush.b@livemint.com
BENGALURU

Bookings are picking up dramatically, says EaseMyTrip’s co-founder Pitti
Rhik Kundu
rhik.k@livemint.com
NEW DELHI
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nline travel portal EaseMyTrip (Easy Trip Planners Ltd), which went public in March, hopes bookings to pick up as more
people get vaccinated, co-founder and
executive director Prashant Pitti said in an
interview.
“(Booking) numbers are picking up dramatically. We expect people to spend
more on travel when things are looking
up. We are hopeful about the government’s vaccination policy,” Pitti said, adding that bookings increased by at least
three times in the last few days compared
to mid-April, following the onset of the
second wave of covid-19 infections.
Pitti said travel is expected to pick up
further with a substantial decline in new Prashant Pitti, co-founder and executive director of EaseMyTrip, said bookings increased
cases, when at least 30% of the population by at least three times in the last few days compared to mid-April.
is vaccinated, as seen in the UK and Israel.
We are bullish about what is going to expenditure from ₹135 crore in 2019-20 to the salary front.”
happen over the next few months to an ₹67 crore in FY21.
Going ahead, Pitti expects EaseMyTrip
extent that we have started hiring, he said.
“This was primarily because we were to perform better during the June quarter,
“None of us know if the third wave will offering advances to our vendors, includ- compared to the year-ago quarter.
happen, but the company is prepared.”
ing airlines, hotels. We negotiated harder
“I am sure Q1FY22 (April-June 2021
Pitti said it had cash and cash reserves and gave them advanced deposits during period) results may not be as good as
worth ₹242 crore at the end of the March the pandemic. Due to this we were able to Q4FY21, but it will do better than Q1FY21
quarter.
results. As last year there was
EaseMyTrip reported
a lockdown during this
GREEN SHOOTS
eight-fold increase in profit in
period.”
THE FIRM is bullish
GOING ahead, Pitti
the March quarter to ₹30.47 IT expects travel to
The second wave of the
up further when about what is going to expects EaseMyTrip
crore, driven by increase in pick
pandemic
started in late
at least 30% people
happen over next few to perform better
margin and commissions, and are vaccinated, as
March, when daily rate of covmonths to an extent
during the June
reduction in operational seen in the UK, Israel that it started hiring
id-19 infections skyrocketed
quarter
expenses.
across major metropolises, as
For the quarter ended 31
well as smaller towns and vilMarch, its revenue rose 72% to ₹69.29 reduce our expenses,” Pitti said.
lages. Since May-end, fresh daily cases of
crore, and expenses fell from ₹35.06 in the
“Our gross bookings diminished by infections dipped in several parts of the
year-ago period to ₹26.18 crore. On an 50% during the pandemic year. Because of country. “
annual basis, the company reported 86% our better negotiations with vendors, we
We are relieved that the momentum is
rise in annual profits for FY21 at ₹61.01 were able to achieve good profits. Our picking up, and our last few days booking
crore, despite a 17% fall in revenue to expenses fell more than 50%. Predomi- numbers are as much as three times
₹150.76 core.
nantly our costs are reduced in marketing higher (as compared to the peak of second
The company also reduced its total and discounting. We also reduced cost on wave in April),” he added.

S

oftware testing platform
BrowserStack
on
Wednesday said it has
secured $200 million as a part
of a Series B funding led by Silicon-Valley based venture
capital firm BOND at a valuation of $4 billion.
The round also saw participation from Insight Partners
and existing investor Accel.
The 10-year-old startup
aims to use the proceeds for
future acquisitions and acquihires. It will also invest the
funds to bolster its product
and engineering teams, as it
focuses on scale and growth.
San Francisco- and Mumbai-based BrowserStack’s software testing platform allows
corporates and developers to
comprehensively test their
websites and mobile applications, replacing the need to
own and manage in-house
testing infrastructure.
“We will continue to scale
rapidly across functions to
accelerate the rate at which we

BrowserStack co-founders Ritesh Arora (left) and Nakul Aggarwal.

take new products to market.
This funding will allow us to
explore the different ways in
which we can bring new products to market, via acquisitions
and acqui-hires, or by investing more heavily in our product and engineering teams,”
said Ritesh Arora, co-founder
and chief executive officer
(CEO), BrowserStack.
BrowserStack claims that its
software testing platform powers more than 2 million tests

Madhurima Nandy

from Sebi last week.
tures, is an anchor investor in
The fund plans to raise ₹500 the fund. In March, Aurum
crore along with a greenshoe Ventures acquired 14.78% in
option of raising
IT consulting and
an additional
software firm
It plans to raise
₹500 crore over
Majesco through
₹500 cr along
the next 6-8 with a greenshoe a subsidiary.
months. It will
The Mumbaioption of raising
raise the capital
based asset manan additional
mainly from
agement firm was
₹500
cr over the set up last year by
high-net-worth
next 6-8 months Yadav, a former
individuals and
single-family offiCEO, real estate
ces.
practice, EdelSerial entrepreneur Ashish weiss Financial Services Ltd.
Deora, the founder and CEO of
“After founding the comreal estate firm Aurum Ven- pany, we have built a strong

madhurima.n@livemint.com
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ntegrow Asset Management
Pvt. Ltd is raising ₹1,000
crore for its first real estate
fund, Integrow Special Opportunities Fund, from domestic
investors and will focus on
last-mile project funding, Ram
Yadav, its founder and chief
executive officer (CEO), said in
an interview.
It has been set up as an alternative investment fund (AIF
Category II) and got approval

Statement of Audited Consolidated Financial Results for the three months and year ended March 31, 2021

(INR in Lakhs except Earnings per share data)
Three months ended
Year ended
March 31, December March 31, March 31, March 31,
2021
31, 2020
2020
2021
2020
(Refer
(Refer
note 4)
note 4)
(Audited) (Unaudited) (Audited)* (Unaudited) (Audited)*
Revenue from operations
657
673
1,236
1,949
5,189
Loss before exceptional items and tax
(677)
(848)
(398)
(3,919)
(2,148)
Loss before tax after exceptional items
(677)
(848)
(3,394)
(3,919)
(5,144)
Loss after tax after Non-Controlling Interest for the period
(387)
(473)
(1,893)
(2,147)
(2,702)
(after exceptional items)
Total Comprehensive loss after Non-Controlling Interest
(399)
(470)
(1,906)
(2,150)
(2,713)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 10/- per share)
6,689
6,689
6,689
6,689
6,689
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the
(10,151)
(8,002)
audited balance sheet
Loss Per Share (of INR 10/- each)
Not
Not
Not
Basic and Diluted
Annualised Annualised Annualised
(0.58)
(0.71)
(2.83)
(3.21)
(4.04)
Particulars

Coke loses $4 bn in
market value post
Ronaldo’s snub
PTI

lion to $238 billion, a fall of $4
billion.
BUDAPEST
Reacting to the incident,
Coca-Cola in a statement said
ortuguese superstar Cris- “everyone is entitled to their
tiano Ronaldo removed drink preferences” with differCoca-Cola bottles placed ent “tastes and needs”.
in front of him at a European
Ronaldo has spoken about
Championships press confer- his uneasiness with carbonated
ence in Budapest, which drinks earlier as well. In
reportedly cost the global bev- December last year, he had
erage giant a staggering $4 bil- tweeted, “”My son has potenlion.
tial, We’ll see if he will become
A well-known fitness enthu- a great footballer. “Sometimes
siast, Ronaldo set
he drinks Coke
aside two Cocaand eats crisps
The share price
Cola glass bottles
and it irritates
of Coca-Cola
which lay in front
me.” Ronaldo
slipped from
of him during a
went
past
$56.10 to $55.22
press conference
France’s Michel
almost
ahead of PortuPlatini to become
gal’s opening immediately after the all-time topEuro
match Ronaldo’s gesture scorer of the touragainst Hungary
nament as he
here on Monday.
scored a brace,
In a video that has since gone leading his side to a 3-0 win
viral, the 36-year-old Juventus over Hungary on Tuesday.
striker picked up a bottle of
Defending champions Porwater instead saying “Agua!” in tugal will clash with Germany
Portuguese, seemingly urging next on Saturday.On Tuesday,
people to choose water over France mid-fielder Paul Pogba
aerated drinks.
removed a bottle of Heineken
According to media reports, beer that had been placed in
the share price of Coca-Cola, front of him at a press conferone of the official sponsors of ence.
Euro 2020, slipped from $56.10
Pogba, a practising Muslim,
to $55.22 almost immediately removed the bottle when he sat
after Ronaldo’s gesture.
down to speak to the media
The market valuation of after his side’s 1-0 win over GerCoca-Cola went from $242 bil- many.
feedback@livemint.com
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*Refer note no. 6 of Quarterly Consolidated Financial Results ﬁled with Stock Exchange for the year ended March 31, 2021.

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results ﬁled with the Stock Exchanges under Regulation
33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financials
Results are available on the Stock Exchanges’ websites and Company’s website:
• www.nseindia.com
• www.bseindia.com • www.nextmediaworks.com
Notes:1. The above consolidated ﬁnancial results for the three months and year ended March 31, 2021 were reviewed and recommended
by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on June 16, 2021. The
Statutory Auditors of the group have carried out an audit of the above results pursuant to Regulation 33 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, “SEBI (LODR)” as amended
and have issued an unmodiﬁed opinion.
2. The consolidated ﬁnancial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (‘Ind-AS’)
prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as
amended from time to time.

3. Additional Information on Standalone ﬁnancial results is as follows:Particulars

Revenue from operations
Loss Before Tax
Loss After Tax
Total Comprehensive loss

(INR in Lakhs except Earnings per share data)

Three months ended
Year ended
March 31, December March 31, March 31, March 31,
2021
31, 2020
2020
2021
2020
(Refer
(Refer
note 4)
note 4)
(Audited) (Unaudited) (Audited)* (Unaudited) (Audited)*
(83)
(71)
(61)
(249)
(77)
(83)
(71)
(61)
(249)
(77)
(83)
(71)
(2,078)
(249)
(2,093)

*Refer note no. 6 of Quarterly Standalone Financial Results ﬁled with Stock Exchange for the year ended March 31, 2021.

4. The ﬁgures for the three months ended March 31, 2020 are balancing ﬁgures between the revised audited ﬁgures in
respect of the previous ﬁnancial year and the revised published year to date ﬁgures upto December 31, 2019, being
the end of the third quarter of the previous ﬁnancial year, which were subjected to limited review.
The ﬁgures for the three months ended March 31, 2021 are balancing ﬁgures between the audited ﬁgures in respect
of the ﬁnancial year and the year to date ﬁgures upto December 31, 2020, being the end of the third quarter of the
ﬁnancial year, which were subjected to limited review.
Place: New Delhi
Date: June 16, 2021

every day across 15 global data
centres.
The platform allows developers to get instant access to
more than 2,000 real mobile
devices and browsers for testing.
The startup has close to
50,000 corporate clients,
including internet giants such
as Google Llc, Amazon.com
Inc., Microsoft Corp., Twitter
Inc., and Spotify.
“As software continues to

rewire everything, the bar on
speed and quality continues to
rise and managing testing software across the expanding
number of browsers and devices on their own is a huge challenge for development teams
and is also expensive. BrowserStack makes this simple and
cost-effective, giving developers instant access to the widest
range of browser and device
configurations to test their
applications,” said Jay Simons,
general partner at BOND.
In the past three years,
BrowserStack has more than
tripled its employee base to
more than 750 individuals
across seven countries and
opened 10 new data centres
worldwide.
“BrowserStack has become
a leader in the space of testing
by solving some complex
problems for developers. The
founding team has assembled
some of the best talent we have
seen to build a suite of truly
scalable and innovative products,” said Shekhar Kirani,
partner at Accel.
The company claims to be
profitable since its inception.

Integrow to raise ₹1,000 cr for realty fund
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Portuguese superstar Cristiano Ronaldo had set aside two CocaCola glass bottles during a press conference on Monday. REUTERS
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Growth is
not just adopting new
technologies. It’s also
adapting to new realities.
Growth is...On.
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team of professionals from
various sectors. The first fund
will focus on investing execution capital and last-mile funding because the demand for
working capital is high. We
will also do inventory funding,” Yadav said.
The fund will offer equitylike structured capital and
invest 70-80% in residential
projects, where working capital needs are high.
The ongoing distress in
India’s residential sector has
thrown up opportunities for
the launch of new ventures.

चला सारे मिळून कोरोनाला हरवूया !
शिवडी भागातील बीपीटी रोड, पंसर्वच आरक्षण
लाभार्थी समाज घटकांनी बढतीमधील आरक्षणासाठी
रस्त्यावर उतरावे; आरक्षण हक्क समितीचे आवाहन

 नाशिक
छत्रपति राजर्षी
शाहू
महाराजांनी देशात प्रथम इस
१९०२मागासवर्गीयांना व बहुजन
समाजाला ५०% नोकऱ्यात आणि
शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण दिल होत.
याचं स्मरण आरक्षण विरोधकांना
व्हावे व महाराजांच्या जातीहीन
निकोप अशा निर्णयाची आजच्या
राज्यकर्त्यांना जाणीव व्हावी ह्याच
माफक आपेक्षेणे २६जनू ही तारीख
आरक्षण हक्क समितीने निवडली
असनु मोर्च्याच्या तयारीसाठी
रविवार १३ जनू रोजी रिपब्लिकन
एम्प्लॉइज फे डरे शनच्या वतीने रे ल्वे
मालधक्का, देवळाली, नाशिक येथे
प्रादेशिक बैठकीचे आयोजन के ले
होते . बैठकीचे अध्यक्ष रिपब्लिकन
एम्प्लॉइज फे डरे शनचे सरचिटणीस
आत्माराम पाखरे यांनी, ही लढाई
समाजाची आहे. डॉ बाबासाहेब
आबं ेडकरांनी
संविधानाच्या
माध्यमातनू आपल्याला दिलेले
हक्क आणि अधिकार आज
जातीयवादी सरकारने काढून
घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

त्या करिता मोठ्या ताकदीने सर्वच
आरक्षण लाभार्थी समाज घटकांनी
रस्त्यावर उतरले पाहिजे.येत्या २६
जनू रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू
महाराज यांच्या जयंतीच्या दिवशी
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचडं
मोठा मोर्चा काढणार आहोत अशी
माहिती दिली. आयबीसेफचे अध्यक्ष
सनि
ु ल निरभवणे यांनी सांगितले
की, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द
करण्याचा निर्णय शासनाने त्वरित
मागे घेउन बंद के लेली फ्रिशिप
सरू
ु करावी,पदवीपर्वु शिष्यवृत्ती
सरू
ु करावी, अनसु चि
ू त जाती
तसेच नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थी
यांना देण्यात येणाऱ्या परदेशी
शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीसाठी
उत्पन्नाची अट २० लाख रुपये
करावी. या प्रमख
ु मागण्या
सोडविण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित
के ला आहे तो यशस्वी करण्यासाठी
सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांनी
एकदिलाने कामाला लागावे. असे
आवाहन के ले. कै नरा बैंक एस
सी एस टी एम्प्लॉइज फे डरे शनचे
अध्यक्ष शरद कांबळे यांनी कें द्र

के डीएमसीत खाजगी सोसायटीतील
पहिले लसीकरण कें द्र कासाबेल
पलावा येथे सुरु - राजू पाटील
यांच्या हस्ते शुभारंभ

 कल्याण
कोरोना विरूद्धचा लढा यशस्वी
करण्यासाठी लवकरात लवकर
सर्वांचे लसीकरण होणे खपु महत्वाचे
आहे, परंतु कोरोनाबाबतीत सपशेल
तोंडघशी पडलेली केडिएमसीची
आरोग्य यंत्रणा लसीकरणात पण
निराशाजनक कामगीरी करत आहे.
कल्याण ग्रामीण मध्ये तर मी स्वत:
स्वखर्चाने लसीकरणासाठी लागणारे
दवाखान्याचे पाठबळ व मनषु ्यबळ
देण्याची तयारी दाखवनू पण लसीचे
डोस तर दरु च राहिले,लसीकरण
कें द्रास पण साधी परवानगी
अजनू देण्यात आली नाही. या
सर्व सोपस्कराला कंटाळून ज्यांना
परवडेल अश्या ठिकाणी खासगी
दवाखान्यांच्या मदतीने लसीकरण

करून घेण्याचे आवाहन के ले व
काही दवाखान्यांकडे सोसायटी
व फे डरे शनच्या व सर्व पक्षांच्या
संयक्त
प्रयत्नाने टप्प्याटप्प्याने
ु
लसीकरण आज पासनू सरू
ु झाले
आहे. केडिएमसी हद्दीतील पहिले
खाजगी लसीकरण कें द्र आज
कासाबेला पलावा इथे सरू
ु झाले
असनू आज पहिल्या दिवशी अदं ाजे
५८० लोकांनी याचा लाभ घेतला.
येत्या काही दिवसात मी मागणी
के लेल्या लसीकरण कें द्रास परवानगी
मिळून या सर्वांना दसु रा डोस तरी
मोफत मिळे ल अशी आशा करू
या. या खाजगी लसीकरण कें द्रासाठी
विशेष प्रयत्न करणाऱ्या कासाबेला
फे डरे शनचे मनापासनू आमदार राजू
पाटील यांनी अभिनंदन के ले आहे.

राज्यपालांच्या हस्ते होणार राजभवन पोलीस कॅ न्टीनचे उद््घाटन

 मुंबई
राज्यपाल भगतसिहं कोश्यारी
यांच्या हस्ते गरुु वारी (दि.१७) सकाळी
११.३० वाजता राजभवन निवासी
संकुल येथे पोलीस सबसिडीअरी
कॅ न्टीनचे उद्घाटन होणार आहे.
कार्यक्रमाला बृहन्मुंबईचे पोलीस
आयक्त
ु हेमतं नगराळे उपस्थित
राहणार आहेत.
पोलीस कॅ न्टीनमधनू महाराष्ट्र
पोलीस तसेच राज्य राखीव पोलीस
दलाचे राजभवन व जवळपासच्या
परिसरात कर्तव्य बजावित असलेले

"रंगमंच, मुंबई"
संस्थेचा ४६ वा
वर्धापन दिन

 मुंबई
रविवार दिनांक ६ जनू
२०२१ रोजी 'रंगमचं ' - मबंु ई , या
नाट्यसंस्थेचा ४६ वा वर्धापन दिन,
एकपात्री कलाकार संघटना, पणु े
यांच्या सहकार्यानं, त्यांच्याच fbपेजवर
'ऑनलाईन' साजरा करण्यात आला.
संस्थेच्या ४६ वर्षांच्या प्रवासात संस्थेनं
एकूण २५ नाटकांची निर्मिती के ली.
सांप्रत 'रंगमचं ' - मबंु ई 'रायगडाला
जेव्हां जाग येते', 'तरुण तर्कु , म्हातारे
अर्क ', 'नटसम्राट' ही नाटकं एकपात्री
स्वरुपात सादर करते; त्याची झलक
उपेंद्र दाते यांनी सादर के ली. तसेच
ससं ्थेवर अपार प्रेम करणारे ज्येष्ठ
रंगकर्मी जयंत सावरकर, प्रमोद पवार,
राजन पाटील, मगं ेश दिवाणजी,
मोहन साटम, स्मिता ओक, उमा
सरदेशमख
ु , सधं ्या ओक, वर्षा दांदळे ,
डॉ रुपाली गोंधळे कर, रसिका बोडस
आणि डॉ. अपर्णा प्रभू या 'संस्थे'च्या
कलाकारांनी, तसेच रत्नप्रभा जोशी,
विजय पाध्ये, दीपक रे गे, मकरंद टिल्लू
आणि भाग्यश्री देसाई या हितचितं कांनी
'ससं ्थे'बद्दलच्या आपल्या भावना व्यक्त
के ल्या. निर्मात्या जयश्री दाते यांनी
सर्वांचे आभार मानले.

जवान तसेच राजभवनातील कर्मचारी व
अधिकारी यांना अन्नधान्य, किराणा सामान,
इलेक्ट्रोनिक वस्तू तसेच दैनंदिन उपयोगाच्या
वस्तू माफक दरात उपलब्ध होणार आहेत.
राजभवन परिसरातील पोलीस कॅ न्टीन
मबंु ईतील सहावे पोलीस कॅ न्टीन असेल.
मबंु ई पोलीस सबसिडीअरी कॅ न्टीनचे उद्घाटन
तत्कालीन राज्यपाल के शक
ं रनारायणन
यांच्या हस्ते दिनांक २६ जानेवारी २०१२
रोजी करण्यात आले होते. सध्या नायगाव,
वरळी, मरोळ, ताडदेव व कोळे कल्याण या
ठिकाणी कॅ न्टीनच्या शाखा आहेत.

HeefMÛece jsuJes
पिण्यायोग्य
पेय जलाचा पुरवठा

विभागिय रे ल्वे व्यवस्थापक (डब्ल्यूए), पश्चिम रे ल्वे, ६ वा
मजला, अभि. विभाग, मुबं ई सेन्ट्रल, मुबं ई – ४०० ००८
हे खाली तपशिलामध्ये देण्यात आलेल्या कामासाठी
ई-निविदा मागवित आहेत. कार्यकारी: वरी. डीईएन/
इस्टेट/एन/बीसीटी. निविदा सूचना क्र. : बीसीटी/२१२२/१२० दि. १५/०६/२०२१ काम आणि ठिकाण:
दोन वर्षे कालावधीसाठी रे ल्वे स्थानकांवर टँकर्सद्वारे
पिण्यायोग्य पेय जलाचा पुरवठा. कामाचे अंदाजे मूल्य:
रु. ९४,१७,६००/-. इरठे : रु. ०/-. सादरीकरण दिनांक
आणि वेळ: ०९/०७/२०२१ रोजी १५.०० वा. पर्यंत.
उघडण्याचा दिनांक आणि वेळ: ०९/०७/२०२१ रोजी
१५.३० वा. पर्यंत. कामाचे तपशिलवार स्वरूप, निविदा
कागदपत्राचे शुल्क, इरठे , पात्रता निकष, कामाचे तस्तम
स्वरूप, तपशिलवार निविदा अटींसाठी कृ पया www.
ireps.gov.in ला भेट द्या. प्रत्यक्ष आलेले प्रस्ताव
स्विकारले जाणार नाहीत.

Deecneuee ueeF&keâ keâje :

HeefMÛece jsuJes
पिट लाईन्सवर
कव्हर्ड शेडचे बांधकाम

उप मुख्य अभियंता (बांध) I, पश्चिम रे ल्वे, ८ वा
मजला, स्टेशन बिल्डींग, चर्चगेट, मुबं ई ४०००२० हे
खालील कामासाठी दोन लिफाफा पद्धतींच्या अतं र्गत
ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in द्वारे प्रस्ताव
मागवित आहेत:- निविदा क्र : उप मुख्य अभि (सी)
I-७७८. कामाचे नाव: वांद्रे टर्मिनस : पश्चिम रे ल्वेच्या
मुबं ई विभागामधील वांद्रे टर्मिनस स्थानक, मुबं ई येथील
पिट लाईन्सवर वेल लाईटेड ऑल व्हेदर कव्हर्ड शेड चे
बांधकाम. निविदा कागदपत्राचे शुल्क: रु. काही नाही.
निमासू शुल्क: रु. ४२,२६,९१,४४८/-. इरठे : रु. काही
नाही. बोली सादरीकरण समाप्ती: ०८/०७/२०२१
रोजी १५.०० वा. निविदाकाराना सूचना:- (१)
ई-निविदा पोर्टलद्वारे ऑन लाईन सादर के ले जाणारे केवळ
ई-प्रस्तावच विचारात घेण्यात येतील. कृ पया नोंद घेण्यात
यावी की छापील प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.
(२) निविदेचा दिनांक, अटी आणि शर्ती आणि कामाचे
स्वरूप अपलोड करण्यात आले आहे आणि आमच्या
www.ireps.gov.in संकेतस्थळावर इलेक्ट्रॉनिक
स्वरूपामध्ये उपलब्ध आहे.

Deecneuee ueeF&keâ keâje :

सरकारची
खाजगीकरणाच्या
दिशेने वाटचाल सरू
ु झाली आहे
पढु च्या पिढीला मोठ्या संकटाला
तोंड द्यावे लागणार आहे तेव्हा
आदं ोलन तीव्र करावे लागणार आहे,
असे सांगितले.अनसु चि
ू त जाती
जमातीच्या संघटनांचा अखिल
भारतीय परिसंघाचे मबंु ई, महाराष्ट्र
प्रभारी डॉ संजय कांबळे बापेरकर,
आयबीसेफचे कोषाध्यक्ष व रे ल्वे
कामगारांचे नेते सिद्धार्थ कांबळे ,
रिपब्लिकन एम्पलाॅईज फे डरे शन
चे खजिनदार सिद्धार्थ रणपिसे,
.रिपब्लिकन एम्प्लॉइज फे डरे शनचे
नाशिक जिल्हा संपर्क प्रमख
ु , राम
बाबा पाठारे यांनी नाशिक मधील
मोर्चा सर्वात मोठा असेल असा
विश्वास व्यक्त के ला. संतोष वाघ
यांनी आभार मानले.या बैठकीला
मागासवर्गीय संघटनांचे प्रमख
ु
पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित
होते. शेवटी नासिक विभागातील
सर्व मागासवर्गीय संघटना व समाज
मिळून नासिक विभागातील सर्व
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचडं
मोर्चा काढण्याचा निर्धार के ला.

https://epapervrittamanas.in/

आठ लाख कु टुंबांना विक्रमी वेळेत घरकु ले देऊन ग्रामविकास विभागाची
कौतुकास्पद कामगिरी – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे गौरवोद््गार

 मुंबई
ग्रामविकास विभागामार्फ त
राबविण्यात आलेल्या महाआवास
अभियानाअतं र्गत घरकुलाचा लाभ
मिळालेल्या ३ लाख २३ हजार
लाभार्थ्यांनी आज गृहप्रवेश के ला.
त्याचबरोबर या अभियानाअतं र्गत
समु ारे ४ लाख ६८ हजार घरकुलांची
बांधकामे पर्णू त्वाच्या मार्गावर असनू
ती महिन्याभरात पर्णू होऊ शकतील.
अशा पद्धतीने या अभियानातनू
कमी कालावधीत समु ारे आठ लाख
कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देऊन
ग्रामविकास विभागाने कौतक
ु ास्पद
कामगिरी के ली आहे, असे गौरवोद्गार
मखु ्यमत्ं री उद्धव ठाकरे यांनी आज
काढले.
सह्याद्री अतिथृगहृ
येथे
आज हा कार्यक्रम झाला.
मखु ्यमतं ्र्यांनी यावेळी ठाणे आणि
पालघर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना
प्रातिनिधिक स्वरूपात घरकुलांच्या
चाव्या दिल्या, तर याचवेळी
ई-गृहप्रवेशांतर्गत राज्यभरातील
एकूण ३ लाख २२ हजार ९२९
लाभार्थ्यांना त्या त्या जिल्ह्यात

चाव्यांचे वितरण करण्यात आले.
कार्यक्रमास ग्रामविकास मत्ं री
हसन मश्ु रीफ, सामाजिक न्याय
मत्ं री धनंजय मडंु े, ग्रामविकास
राज्यमत्ं री अब्दुल सत्तार, खासदार
राहूल शेवाळे , खासदार विनायक
राऊत, मखु ्यमतं ्र्यांचे अपर मखु ्य
सचिव आशिषकुमार सिंह,
विभागाचे अपर मखु ्य सचिव
राजेशकुमार, मखु ्यमतं ्र्यांचे प्रधान
सचिव विकास खारगे, सचिव
आबासाहेब जऱ्हाड, सामाजिक
न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम
तागडे, राज्य व्यवस्थापन कक्ष
(ग्रामीण गृहनिर्माण) संचालक डॉ.
राजाराम दिघे उपस्थित होते. जिल्हा
परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती
सभापती, सरपंच, विभागीय आयक्त
ु ,
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे
मखु ्य कार्यकारी अधिकारी,
ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि घरकुल
लाभार्थ्यांसह ग्रामविकास विभागाचे
अधिकारी आणि इतर मान्यवर
ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपस्थित
होते.
मागील दीड वर्षापासनू राज्य

Regd. Office: Unit 701 A, 7th Floor, Tower-2, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai-400013
Email ID: investor.communication@radioone.in
Website: www.nextmediaworks.com
CIN: L22100MH1981PLC024052
Tel No: 022-44104104

Statement of Audited Consolidated Financial Results for the three months and year ended March 31, 2021

(INR in Lakhs except Earnings per share data)
Three months ended
Year ended
March 31, December March 31, March 31, March 31,
2021
31, 2020
2020
2021
2020
(Refer
(Refer
note 4)
note 4)
(Audited) (Unaudited) (Audited)* (Unaudited) (Audited)*
Revenue from operations
657
673
1,236
1,949
5,189
Loss before exceptional items and tax
(677)
(848)
(398)
(3,919)
(2,148)
Loss before tax after exceptional items
(677)
(848)
(3,394)
(3,919)
(5,144)
Loss after tax after Non-Controlling Interest for the period
(387)
(473)
(1,893)
(2,147)
(2,702)
(after exceptional items)
Total Comprehensive loss after Non-Controlling Interest
(399)
(470)
(1,906)
(2,150)
(2,713)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 10/- per share)
6,689
6,689
6,689
6,689
6,689
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the
(10,151)
(8,002)
audited balance sheet
Loss Per Share (of INR 10/- each)
Not
Not
Not
Basic and Diluted
Annualised Annualised Annualised
(0.58)
(0.71)
(2.83)
(3.21)
(4.04)
Particulars

*Refer note no. 6 of Quarterly Consolidated Financial Results ﬁled with Stock Exchange for the year ended March 31, 2021.

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results ﬁled with the Stock Exchanges under Regulation
33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financials
Results are available on the Stock Exchanges’ websites and Company’s website:
• www.nseindia.com
• www.bseindia.com • www.nextmediaworks.com
Notes:1. The above consolidated ﬁnancial results for the three months and year ended March 31, 2021 were reviewed and recommended
by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on June 16, 2021. The
Statutory Auditors of the group have carried out an audit of the above results pursuant to Regulation 33 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, “SEBI (LODR)” as amended
and have issued an unmodiﬁed opinion.
2. The consolidated ﬁnancial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (‘Ind-AS’)
prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as
amended from time to time.

3. Additional Information on Standalone ﬁnancial results is as follows:Particulars

Revenue from operations
Loss Before Tax
Loss After Tax
Total Comprehensive loss

(INR in Lakhs except Earnings per share data)

Three months ended
Year ended
March 31, December March 31, March 31, March 31,
2021
31, 2020
2020
2021
2020
(Refer
(Refer
note 4)
note 4)
(Audited) (Unaudited) (Audited)* (Unaudited) (Audited)*
(83)
(71)
(61)
(249)
(77)
(83)
(71)
(61)
(249)
(77)
(83)
(71)
(2,078)
(249)
(2,093)

*Refer note no. 6 of Quarterly Standalone Financial Results ﬁled with Stock Exchange for the year ended March 31, 2021.

4. The ﬁgures for the three months ended March 31, 2020 are balancing ﬁgures between the revised audited ﬁgures in
respect of the previous ﬁnancial year and the revised published year to date ﬁgures upto December 31, 2019, being
the end of the third quarter of the previous ﬁnancial year, which were subjected to limited review.
The ﬁgures for the three months ended March 31, 2021 are balancing ﬁgures between the audited ﬁgures in respect
of the ﬁnancial year and the year to date ﬁgures upto December 31, 2020, being the end of the third quarter of the
ﬁnancial year, which were subjected to limited review.
Praveen Someshwar
Chairman
DIN: 01802656

Place: New Delhi
Date: June 16, 2021

बहृ न्मुंबई महानगरपालिका
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी आणि विद्युत) ह्यांचा विभाग
क्र. ई. ई. यांत्रिकी/१०४२/रेफ दि. १६.०६.२०२१

ई-निविदा सच
ू ना

उप अभि. (एम आणि ई)
उप मखु ्य अभि. (एम आणि ई) शहर/ कार्य. अभि. यांत्रिकी रेफ्रिजरे शन
१) ७१००२१२७५५
२) ७१००२१२७५६
वोळी क्रमांक
३) ७१००२१२७५७
४) ७१००२१२७५८
१) के ईएम रुग्णालय वॉर्ड ३४ ए आणि नेफ्रालॉजी विभाग आणि लायब्ररी,
एलटीएमजी रुग्णालय येथे एएचयू बदलण्याचे काम आणि के ईएम
रुग्णालय वॉर्ड ३२ येथे एएचयू च्या एसआयटीसी चे काम.
ई. ई. यांत्रिकी/रे फ/नि – २३ दिनांकित १६.०६.२०२१
२) बीव्हायएल नायर रुग्णालय च्या एमआयसीयू येथील एएचयू च्या
जागी नवीन बदलण्याचे काम आणि के ईएम रुग्णालाय च्या स्कीन लॅब
येथील जनू े एसी यनि
ु टस नव्याने बदलणे.
विषय
ई. ई. यांत्रिकी/रे फ/नि – २४ दिनांकित १६.०६.२०२१
३) बीव्हायएल नायर रूग्णालयाच्या न्युरो सर्जरी आणि सीव्हीटिएस ओटी
येथील एएचयु नवीन ने बदलण्याचे काम.
ई. ई. यांत्रिकी/रे फ/नि – २५ दिनांकित १६.०६.२०२१
४) के ईएम रुग्णालय येथील विविध विभाग, एम एस इमारतीमधील
एएचयू चे काम.
ई. ई. यांत्रिकी/रे फ/नि – २४ दिनांकित १६.०६.२०२१
बोली सरुु दिनांक आणि वेळ १७.०६.२०२१ रोजी स. ११:०० वा.
बोली समाप्ती दिनांक आणि वेळ ०१.०७.२०२१ रोजी सायं. ०४:०० वा.
पूर्व बोली बैठक
२४.०६.२०२१ रोजी द.ु ०३:०० वा.
सक
http://portal.mcgm.gov.in
ं े तस्थळ
सपं र्क अधिकारी नाव
श्री. ए. के . जामभोरे
दूरध्वनी क्र (कार्यालय)
०२२-२३०९६४३३
मोबाईल क्र.
९९३०१२८३८७
ई-मेल आयडी
eemechref.me@mcgm.gov.in
पीआरओ/५२७/जाही/२०२१-२२
सही/ई. ई. यांत्रिकी (रेफ्रिजरेशन)
Pee[s ueeJee, Pee[s peieJee.
विभाग
उप विभाग
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कोरोनाच्या संकटाशी लढत
असताना आपण नागरिकांना घरात
राहा, सरु क्षित राहा असे आवाहन
करत होतो. परंतू घर नसलेल्यांनी
घरात कसे राहायचे, भमु ीहीनांनी
घरात सरु क्षित कसे राहायचे हा
प्रश्न होता, ज्याचे उत्तर आज
ग्रामविकास विभागाने दिले असनू

होणार आहे, असे सांगनू मखु ्यमत्ं री
म्हणाले की, शासन अनेक योजना
राबवते, त्यात अनेक योजना केवळ
जाहीर होतात पण ग्रामविकास
विभागाने जलदगतीने घरे बांधनू
गोरगरीबांना त्यांचे हक्काचे घर
मिळवनू दिले आहे. त्याबद्दल
मी यंत्रणेत काम करणाऱ्या सर्व
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन
करतो. ३ लाख २२ हजार ९२९
अभियान कालावधीत ८ लाख घरे घरकुलात राहणाऱ्या सदस्यांची
बांधण्याचे उद्दिष्ट विभागाने निश्चित संख्या लक्षात घेतली तर आज
के ले होते. त्यातील ३ लाख २२ १५ लाख लोकांच्या डोक्यावर
हजारांहून अधिक घरकुले बांधनू महाआवास
अभियानातील
छत
उपलब्ध
पर्णू झाली ज्याच्या चाव्या आज घरकुलांनी
आपण लाभार्थ्यांना देत आहोत, करून दिले आहे, त्यांना सरु क्षित
तर उर्वरित ४ लाख ६७ हजार ९५३ के ले आहे, असेही मखु ्यमत्ं री यावेळी
घरांचे काम एक महिन्यात पर्णू म्हणाले.
।। अविश्रमो लोकतंत्राधिकारा।।

खोपोली नगरपरिषद

खोपोली, ता. खालापूर, जि. रायगाड, पीनकोड नं. ४१० २०३.
फोन नं. (०२१९२) २६२२२२, २६३३५६, २६४२११
जा.क्र. के एमसी/बांधकाम/७९७ 	दिनांक ः- १५/०६/२०२१

बांधकाम विभाग
ई-निविदा सच
ू ना सन- २०२१-२२

खोपोली नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाकडील ई-निविदा सचु ना क्र. १३ मधील कामांसाठी राज्य
शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात योग्य त्या वर्गात नोंदविलेल्या तसेच शासन निर्णयप्रमाणे अनभु वी व
इच्छु क ठे केदारांकडून ब-१ नमनु ्यातील द्विलीफाफा पद्धतीने ई-निविदा मागविण्यांत येत आहेत. सवित्र ई-निविदा
सचू ना www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक १७/०६/२०२१ पासनू उपलब्ध होईल. सदर
कामाच्या िनविदा प्रक्रियेत कोणताही बदल/सधु ारणा असल्यास वरील संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेत येईल.
सही/मुख्याधिकारी
खोपोली नगरपरिषद

निविदा आय.डी.ः- 2021_696258_1

बहृ न्मुंबई महानगरपालिका
जाहीर सच
ू ना

वामन डहाणक
ू र ह्यांच्या पत्नी श्रीमती इदं मु ती ह्याना येथे खाली देण्यात आलेल्या परिशिष्टामध्ये दाखविण्यात
आलेल्या ७४८ चौ. यार्डस किंवा साधारणपणे तितके च मोजमाप असलेल्या माहीम विभागाच्या सी. एस. क्र.
१७७०, शिवाजी पार्क इस्टेटच्या प्लॉट क्र. ६० च्या संदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिके च्या मालमत्ता नोंदींमध्ये
भाडेपट्टेदार म्हणनू दाखविण्यात आले आहे.
आणि ज्याअर्थी, अर्जदार, इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. (नोंदणी क्र. बी ४५४२/१९६१) चे
अध्यक्ष ह्यांच्याद्वारे प्रशासकीय अधिकारी (भाडेपट्टा) ह्यांच्याशी करण्यात आलेला पत्रव्यवहार दि. २०/०१/२०२१
आणि दि. १४/०४/२०२१ असे कळविण्यात येत आहे की शिवाजी पार्क स्कीम, चा प्लॉट क्र. ६०, माहीम विभागाचा
धारण के लेला सी. एस. क्र. १७७० च्या सध्याच्या भाडेपट्टेदार म्हणनू श्रीमती इदं मु ती वामनराव डहाणक
ू र असनू
नियक्ती
ु करार दि. २३/०३/१९६२ के ले आहे आणि वरील मालमत्ता आणि त्याचा प्रत्येक भाग मबंु ई सहकारी
संस्था कायदा, १९२५ च्या अतं र्गत नोंदणीकृ त असलेल्या इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग लि. ह्यांच्या नावे
नियक्त
ु , हस्तांतरीत, वहिवाट के ला आहे आणि नमदू मालमत्ता त्यांच्या ताब्यामध्ये ठेवली आहे आणि त्यानंतर
बृमनपाच्या सर्व करांचा भरणा सोसायटीद्वारे करण्यात आला आहे आणि १९६२ पासनू आजच्या दिनांकापर्यंत
कोणताही बदल झालेला नाही. त्याशिवाय असे कळविण्यात आले आहे की सोसायटीच्या सर्व सभासदांनी
मालमत्ता नोंदणी कार्डामध्ये सोसायटीच्या नावाचा सामवेश करण्याचे ठरवले आहे आणि म्हणनू सीएसएलआर
विभागाची आवश्यकता म्हणनू बृमनपा मालमत्ता एनओसी घेणे आवश्यक के ले आहे आणि म्हणनू बृमनपाच्या
मालमत्ता नोंदणीमध्ये नमदू मालमत्ता श्रीमती इदं मु ती वामनराव डहाणक
ू र ह्यांच्याकडून नमदू इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह
हाऊसिंग सोसायटी लि. ह्यांच्या नावे हस्तांतरीत करण्याची विनंती के ली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सामान्य पॉवर ऑफ अॅटोर्नी दिनांकित ०४/१०/१९६० इदं मु ती वामनराव डहाणक
ू र ह्यांच्या
द्वारे करण्यात आले असनू नमदू इदं मु ती वामनराव डहाणक
ू र ह्यांनी त्यामध्ये नमदू करण्यात आलेल्या अटी आणि
शर्ती अनसु ार श्री. बाळकृ ष्ण वामन गाडगीळ ह्यांची प्रामाणिक आणि कायदेशीर मख
ु त्यार म्हणनू के ली आहे.
आणि ज्याअर्थी, श्रीमती इदं मू ती वामनराव डहाणक
ू र ज्यांचा संदर्भ पहिल्या भागासाठी “नियोक्ता” असा
देण्यात आला आहे आणि मबंु ई सहकारी संस्था, कायदा १९२५ च्या अतं र्गत नोंदणीकृ त सोसायटी असलेल्या
इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. अन्य भाग आणि “सोसायटी/ नियोक्ते ” असा संदर्भ असलेले
ह्यांच्या दरम्यान करण्यात आलेला नियक्ती
ु करार दि. २३/०३/१९६२ मध्ये देण्यात आलेल्या अटी आणि शर्तींच्या
अनसु ार परिशिष्टामध्ये नमदू करण्यात आलेल्या माहीम येथील प्लॉट क्र. शिवाजी पार्क योजना च्या जमिनीचा सर्व
खडं आणि भख
ू डं आणि त्यावर उभ्या असलेल्या हेरेडिटामेंटस आणि इमारतीसह जागेचा त्यामध्ये नमदू करण्यात
आलेल्या मोबदल्या नसु ार नियक्त
ु करण्यात आला आहे. नमदू नियक्ती
ु करार उप निबंधक, अश्युरन्स, मबंु ई ह्यांचे
कार्यालयामध्ये अन.ु क्र. बीओएम/१७७३ / १९६२ अतं र्गत नोंदविण्यात आला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उप निबंधक, सहकारी संस्था, जी/एन प्रभाग मबंु ई दि. १५/०२/२०२१ अतं र्गत क्र. मबंु ई/
उपनि/जी-एन/बी-५/प्रमाणपत्र/६९८/२०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० आणि कलम ३०/०९/१९६१ अतं र्गत
इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि., प्लॉट क्र. ६०, के ळुसकर रोड, शिवाजी पार्क , दादर (पश्चिम), मबंु ई
४०० ०२८ ह्याना प्रमाणपत्र जारी करून प्रमाणित करण्यात आले आहे.
आणि ज्याअर्थी, अर्जदार, इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. (नोंदणी क्र. बी ४५५२/१९६१)
चे अध्यक्ष ह्यांच्या द्वारे बृमनपाच्या मालमत्ता विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी (भाडेतत्व) ह्यांच्या करण्यात
आलेला अर्ज दिनांकित २०/०१/२०२१ आणि १४/०४/२०२१ अनसु ार आता नमदू भाडेतत्वावरील मालमत्तेचा
धारण के लेला प्लॉट क्र. ६०, शिवाजी पार्क इस्टेट च्या संदर्भात बृमनपाच्या मालमत्ता नोंदींच्या संदर्भात वामन
डहाणक
ू र ह्यांच्या पत्नी श्रीमती इदं मु ती ह्यांच्या नावाच्या ऐवजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० च्या
तरतदु ींच्या अतं र्गत सहकारी गृह निर्माण संस्था असलेल्या इदं िरा कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड चे
नाव नोंदवू इच्छित आहेत.
उपरोक्त नमदू मालमत्तेच्या संदर्भात किंवा त्याचा विरोधात मालकी, विक्री, अदलाबदल, हस्तांतर, लीझ,
सब-लीझ, गहाण, भेट, भाडेतत्व, लिव आणि लायसन्स, न्यास, वारसा, वारस प्रमाणपत्र, ताबा, देखभाल, तारणगहाण, भार, धारणा-धिकार, सवु िधाधिकार, कज्जा, कोणत्याही प्रकरचा विवाद ह्यासारख्या प्रकारे कोणत्याही
व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा (म्हणजे ज्यामध्ये वैयक्तिक, संस्था, कंपनी, असोसिएशन चा सामावेश आहे) ह्यांचा
हिस्सा, अधिकार, नामनिर्देश, स्वारस्य, दावा, मागणी किंवा कोणताही दावा असल्यास त्यांनी विधी विभाग,
महानगरपालिका मखु ्यालय, तिसरा मजला, हॉल क्र. ३११, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मबंु ई – ४००००१ येथील
विधी अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ह्यांच्या कार्यालयामध्ये सदर सचू नेच्या प्रसिद्धीपासनू १४ दिवसांच्या
आत अशा दाव्यांच्या / हरकतींच्या समर्थनासाठी कागदोपत्री परु ाव्यांसह पाठवावे.
वर नमदू करण्यात आल्या नसु ार जर कोणताही दावा किंवा हरकती प्राप्त न झाल्यास अशा कोणत्याही दावे किंवा
स्वारस्य जर असल्यास ते सोडून देण्यात आले आहे किंवा रद्द करण्यात आले आहेत असे समजनू महानगरपालिका,
बृमनपाच्या मालमत्ता नोंदींच्या संदर्भात वामन डहाणक
ू र ह्यांच्या पत्नी श्रीमती इदं मु ती ह्यांच्या नावाच्या ऐवजी
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० च्या तरतदु ींच्या अतं र्गत सहकारी गृह निर्माण संस्था असलेल्या इदं िरा
कॉ-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड चे नाव महापालिका नोंद करून घेईल.
उपरोक्त सदं र्भात परिशिष्ट
मबंु ई शहराचा नोंदणीकरण जिल्हा आणि मबंु ई उपनगरच्या उप जिल्ह्यामधील भाडेतत्वावर असलेल्या ७४८
चौ. यार्डस मोजमाप असलेल्या जमिनीच्या धारणा के लेल्या प्लॉट क्र. ६०, शिवाजी पार्क इस्टेट, माहीम विभागाच्या
सी.एस. क्र. १७७० चा सर्व खडं आणि भख
ू डं ज्यांच्या सीमा पढु ील प्रमाणे:
दक्षिणे पर्वेू स किंवा त्या दिशेने		
: प्लॉट क्र. ६१
दक्षिणे पश्चिमेस किंवा त्या दिशेने	
: प्लॉट क्र. ६२
उत्तर पश्चिमेस किंवा त्या दिशेने		
: ५०` रुंद रस्ता
उत्तर पर्वेू स किंवा त्या दिशेने		
: प्लॉट क्र. ५८
हे १५ जून २०२१ रोजी दिनांकित
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