17th June, 2022
Ref. No.: AIL/SE/07/2022-23
To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001, MH.

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051, MH.

Scrip Code: 543534

Symbol: AETHER

Dear Madam / Sir,
Sub.: Newspaper advertisement for Financial Results for the Fourth Quarter and
Financial Year ended on 31.03.2022
In accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper advertisement published in
‘Gujarat Mitra’ and ‘Financial Express’ for the Standalone Audited Financial Results for the
Fourth Quarter and Financial Year ended on 31.03.2022 is enclosed herewith.
We request you to kindly take the information on your records.
Thank you.
For Aether Industries Limited

Chitrarth Rajan Parghi
Company Secretary & Compliance Officer
Encl.: As above
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શુ�વાર ૧૭ જૂન, ૨૦૨૨

૩

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત

�ફલ્મ-િનમાર્તા બી.આર. ચોપડાનો બંગલો 183 કરોડમાં વેચાયો

મુંબઈ, તા. 16: બોિલવૂડના પ્રખ્યાત
�ડર�ક્ટર અને પ્રોડ્યુસર બલદ�વ રાજ ચોપડા
જેઓ બી. આર. ચોપડાના નામથી �ણીતા
છ�. 1988માં પ્રસા�રત થયેલી ‘મહાભારત’
સી�રયલથી ઘર�-ઘર� લોકિપ્રય બનેલા
બી.આર. ચોપડાનો બંગલો તાજેતરમાં 183
કરોડ �િપયામાં વેચાયો છ�. પ્રાપ્ત �રપોટર્
મુજબ, આ બંગલો એક ફ�મસ �રયલ એસ્ટ�ટ
ડેવલપર ક�. રહ�� કોપર્.એ ખરીદ્યો છ�.
બી. આર. હાઉસ મુંબઈના જુહુ િવસ્તારમાં
25,000 સ્ક્વેર ફ�ટમાં લગભગ એક એકર
જમીનમાં ફ�લાયેલો છ�. �ણવા મળ્યા મુજબ,
બી. આર. હાઉસની ડીલ ગયા મિહને થઈ હતી. તેમ જ ડેવલપર� આ ઘરના રિજસ્ટ્રેશન માટ� લગભગ
11 કરોડ �િપયાની સ્ટ�મ્પ-ડ્યૂટી પણ ભરી દીધી છ�.

કોં�ેસી નેતા રેણુકા ચૌધરીએ પોલીસવાળાનો
કોલર પકડી લીધો, ગુનો દાખલ
હૈદરાબાદ, તા. 16: નેશનલ હેરાલ્ડ
મામલે એન્ફોસર્મેન્ટ �ડરેક્ટોરેટ (ઇડી)
કોં�ેસના નેતા રાહુલ ગાંધીની સતત
�ણ િદવસ પૂછપરછ કરી હતી. ઇડીની
આ તપાસના િવરોધમાં કોં�ેસ પાટ�
સમ� દેશમાં િવરોધ �દશર્નો કરી રહી
છ�. િવરોધ �દશર્નોના આ િસલિસલામાં
ગુરુવારે હૈદરાબાદમાં કોં�ેસ પાટ�ના
‘ચલો, રાજભવન’ અિભયાન અંતગર્ત
�દશર્ન કરવામાં આવ્યું હતું. દરિમયાન
ત્યાં હાજર પોલીસ દળોએ �દશર્નમાં
સામેલ કોં�ેસની વ�રષ્ઠ નેતાની
અટકાયત કરવાનો �યાસ કરતાં રેણુકા
ચૌધરીએ એક પોલીસ કમર્ચારીનો
કોલર પકડી લીધો હતો. એટલું જ નહીં,
પોલીસવાળાને ધમકાવી પણ રહી હતી.
આ સમ� ઘટના�મ એક વી�ડયોમાં ક�દ

થયો હતો અને આ વી�ડયો સોિશયલ
મી�ડયામાં વાયરલ પણ થઈ ગયો હતો.
જેના કારણે રેણુકા ચૌધરીએ સ્પષ્ટતા
પણ કરવી પડી હતી. તા. 16 જૂન ને
ગુરુવારે હૈદરાબાદમાં કોં�ેસ પાટ�નું
ચલો રાજભવન અિભયાન અંતગર્ત
�દશર્ન દરિમયાન કોં�ેસી નેતા
રેણુકા ચૌધરીનો જે વી�ડયો વાયરલ
થયો છ� તે લગભગ 43 સેકન્ડનો છ�.
પોલીસ કમ�નો કોલર પકડવા મામલે
સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની ફ�રયાદના આધારે
આઈપીસીની કલમ 353 મુજબ રેણુકા
ચૌધરી સામે ગુનો દાખલ કરાયો છ�.
આ કલમ સરકારી કમર્ચારીને તેના
કામમાં અવરોધ ઊભો કરવા બદલ
અને હુમલો કરવા પર લગાવવામાં
આવે છ�.

# ડલાસ, તા. ૧૬: અમે�રકાના દિક્ષણી મોન્ટાના અને ઉત્તરીય વ્યોિમંગમાં �દવસો સુધી પડેલા વરસાદ અને બરફના
ઝડપથી પીગળવાના કારણે નદીઓમાં ભાર� પૂર આવ્યા છ� અને આજુબાજુના િવસ્તારોને વ્યાપક અસર થઇ છ�.
યલોસ્ટોન નદીમાં ભાર� પૂર આવવાને કારણે તેની ન�કના નગરો, માગ� અને પુલોને નુકસાન થયું છ�, ક�િબનો
ખ�ચાઇ ગઇ છ� અને િવજળી પુરવઠો ખોરવાઇ ગયો છ�. આ િવસ્તારમાં આવેલા અભૂતપૂવર્ પૂરને કારણે યલોસ્ટોન
નેશનલ પાક� અચોક્કસ મુદ્દત સુધી બંધ કરી દ�વો પડ્યો છ� અને આ પાક� એવા સમયે બંધ કરવો પડ્યો છ� જ્યાર�
ઉનાળાની ર�ઓમાં અહ� મોટા પ્રમાણમાં પયર્ટકો આવી શક� છ�. પાક�ના અિધકારીઓએ આ પ્રદ�શમાં આવેલા પૂરને
હ�ર વષર્માં એકાદવાર આવે તેવું પૂર ગણાવ્યું હતું.

ફ�ડરલ �રઝવર્ના આ�મક દર વધારાથી
જીએસટી કાઉ�ન્સલની મી�ટ�ગ અમે�રકામાં મંદી સજાર્વાની શક્યતા

28-29
જૂ
ન
ે
�ીનગરમાં
તેમાં દર તક�સંગતતા
પર રાજ્ય મંત્રીઓની
પેનલના અહ�વાલ અને
ક�િસનો, ર�સ કોસર્ અને
ઑનલાઇન ગેિમંગ પરના
ટ�ક્સના દરની ચચાર્
થવાની અપેક્ષા

નવી િદલ્હી, તા. 16 (પીટીઆઈ):
નાણામં�ી િનમર્લા સીતારમણની
અધ્યક્ષતામાં ગૂડ્સ એન્ડ સિવર્સ ટ�ક્સ
(જીએસટી)ની મી�ટ�ગ 28-29 જૂને
�ીનગર ખાતે મળશે. નાણામં�ી
કાયાર્લયે �ટ્વટ કયુ� હતું ક�, ‘’જીએસટી
કાઉ�ન્સલની 47મી મી�ટ�ગ 28-29 જૂન
2022 દરિમયાન �ીનગરમાં યોજાશે.’’
આ બીજી વખત છ� જ્યારે જીએસટી
કાઉ�ન્સલની બેઠક �ીનગરમાં યોજાઈ
રહી છ�. 1 જુલાઈ, 2017ના રોજ
જીએસટીની શરૂઆત પહેલાં શહેરમાં
18 અને 19 મેના રોજ કાઉ�ન્સલની 14મી
બેઠક યોજાઈ હતી. બે િદવસની બેઠકમાં
1,211 વસ્તુઓ પરના જીએસટી દરને
મંજરૂ ી આપવામાં આવી હતી. 47મી
જીએસટી સિમિતની બેઠક મહ�વપૂણર્

છ�. કારણ ક�, તેમાં દર તક�સગ
ં તતા પર
રાજ્ય મં�ીઓની પેનલના અહેવાલ
અને ક�િસનો, રેસ કોસર્ અને ઑનલાઇન
ગેિમંગ પરના ટ�ક્સના દરની ચચાર્
થવાની અપેક્ષા છ�. ક�ન્�ીય નાણામં�ીની
અધ્યક્ષતામાં અને રાજ્યના સમકક્ષોની
આગેવાનીમાં મળનારી જીએસટી
કાઉ�ન્સલની મી�ટ�ગમાં �િ�યાઓમાં
ચો�સ સરળીકરણો અંગે પણ ચચાર્
થાય તેવી અપેક્ષા છ�. સૂ�ોએ જણાવ્યું
હતું ક�, કાઉ�ન્સલની બેઠક પહેલા
જીએસટી દરના તક�સગ
ં તીકરણ પર
રાજ્ય મં�ીઓની પેનલ 17 જૂને ટ�ક્સના
દરોમાં સંભિવત ફ�રફાર અંગે ચચાર્
કરવા માટ� મળવાની છ�. મં�ીઓના જૂથ
(જીઓએમ) ટ�ક્સ સ્લેબમાં સંભિવત
ફ�રફારો અંગે ચચાર્ કરે તેવી શક્યતા છ�,
સૂ�ોએ જણાવ્યું હતું ક� પેનલના અંિતમ
અહેવાલમાં થોડો વધુ સમય લાગશે.
આ ઉપરાંત કાઉ�ન્સલ નકલી ઈનપુટ
ટ�ક્સ ���ડટ દાવાઓને ચકાસવા અને
વાસ્તિવક પતાવટને ઝડપી બનાવવા
માટ� સારાંશ �રટનર્ અને માિસક ટ�ક્સ
ચુકવણી ફોમર્ જીએસટીઆર-3Bમાં
ક�ટલાક ફ�રફારો પર પણ િવચાર કરી
શક� છ�.

મહારાષ્�માં એટીએમમાંથી 5 ગણા
રૂિપયા નીકળતા લોકો ઊમટી પ�ા

નાગપુર, તા. 16 (પીટીઆઈ):
એક વ્ય�ક્તએ ઓટોમેટ�ડ ટ�લર
મશીન (એટીએમ)માંથી રૂ. 500
ઉપાડવાનો �યાસ કય� ત્યારે એક
સુખદ આ�યર્ સાથે મહારાષ્�ના
નાગપુર િજલ્લામાં એટીએમમાંથી
રૂ. 500ની 5 ચલણી નોટો નીકળી!
રૂિપયા ઉપાડવા આવનારે ફરી વાર
500 રૂિપયા ઉપાડવાનો �યાસ કરતાં
ફરીથી 2,500 રૂિપયા મળ્યા હતા. આ
ઘટના બુધવારે નાગપુર શહેરથી 30
�કમી દૂર આવેલા ખાપરખેડા શહેરમાં

એક ખાનગી બેંક (એટીએમ)માં
બની હતી. આ સમાચાર જંગલની
આગની જેમ ફ�લાઈ જતાં થોડી જ
વારમાં એટીએમ સેન્ટરની બહાર
રોકડ ઉપાડવા માટ� લોકોનાં ટોળ�ટોળાં
ઊમટી પ�ાં હતાં. પાછળથી બેંકના
�ાહક� સ્થાિનક પોલીસને જાણ કરતાં
પોલીસ ઘટનાસ્થળ� દોડી ગઈ હતી
અને એટીએમ સેન્ટર બંધ કરી દીધું
હતું અને બેંકને જાણ કરી હતી. એમ
ખાપરખેડા પોલીસ સ્ટ�શનના એક
અિધકારીએ જણાવ્યું હતું.

આિથર્ક િનષ્ણાતોના કહ�વા
પ્રમાણે આક્રમક દર વધારાને
કારણે િધરાણ ખૂબ મ�ઘુ
બનશે અને તેથી ખચર્ શિક્ત
ઘટશે, રોજગારીમાં �િદ્ધ
ધીમી પડશે અને છ�વટ�
અથર્તંત્રમાં મંદી આવશે
વૉિશંગ્ટન, તા. ૧૬(પીટીઆઇ): અમે�રકી
ફ�ડરલ �રઝવર્ના અધ્યક્ષના અધ્યક્ષ જેરોમ
પોવેલ એ �િતજ્ઞા કરી છ� ક� તેઓ ફુગાવાને
નાથવા માટ� જે થઇ શક� તે કરશે જે ફુગાવો
ચાર દાયકાના �ચા સ્તરે �વત� રહ્યો છ� અને
તેને નાથવાના ફ�ડના �યાસોને અત્યાર સુધી

તેણે ગણકાયાર્ નથી.
વધતા જતા ફુગવાને નાથવા ફ�ડરલ
�રઝવ� તેના દરો તો વધાયાર્ છ� પણ તેણે
એક દુ:ખદ બાબત ટાળવાની જરૂર જણાય
છ� અને તે છ� મંદી. મેમાં અપેક્ષા કરતા
વધુ ખરાબ ફુગાવો નોધાયો જેમાં કન્ઝ્યુમર
ભાવો એક વષર્ અગાઉની સરખામણીમાં
૮.૬ ટકાની રોક�ટ ગિતએ ઉછળ્યા જે ૧૯૮૧
પછીનો સૌથી મોટો ઉછાળો છ� તેને કારણે
ફ�ડરલ �રઝવ� બુધવારે પોણા પોઇન્ટ જેટલા
બેન્ચમાક� વ્યાજ દરો વધાયાર્. જો ક� ૧૯૯૪
પછી અમે�રકાની મધ્યસ્થ બેંક� ક્યારેય વ્યાજ
દરો આટલા વધાયાર્ નથી. જો ક� િનષ્ણાતો
માને છ� ક� અથર્ત�
ં ને પાટા પરથી ઉતાયાર્
િવના ફુગાવાને તેના ૨ ટકાના લ�યની

અંદર લાવવા માટ�ની પોવેલની કવાયત
જોખમી પણ છ�. દરેક દર વધારાનો અથર્
થાય છ� ક� �ાહકો અને ધંધાઓ માટ� િધરાણ
લેવાની �ક�મતો વધશે અને દર વખતે િધરાણ
લેનારાઓ માટ� િધરાણ મોંઘુ બનતું જશે અને
આના કારણે ખચર્ શ�ક્ત ઘટશે, તેના કારણે
િવ�ાસ નબળો પડશે, રોજગારીમાં �િ�
ઘટશે અને ક�લ આિથર્ક ઉત્સાહ મંદ પડશે.
સ્ટ�ટ સ્�ીટ ગ્લોબલ એડવાઇઝસર્ના મુખ્ય
અથર્શાસ્�ી િસમોના મોક�તાએ જણાવ્યું હતું
ક� આ દર વધારાની �ક�મત ચુકવવી પડી શક�
છ�. તેમના કહેવા �માણે મંદીનું જોખમ હવે
૫૦-પ૦ છ�. અન્ય એક અથર્શાસ્�ી રોબટ�
�ટપે પણ જણાવ્યું હતું ક� મંદીનું જોખમ વધી
રહ્યું છ�.

પા�કસ્તાનની સરકારે �ધણના ભાવમાં 29 ટકાનો વધારો ઝીંક્યો
હવેથી નવા ભાવ મુજબ
પ્રિત લીટર પેટ્રોલ �.
233.89, ડીઝલ-263.31
અને ક�રોસીન �. 211.47
પ્રિત લીટર

ઇસ્લામાબાદ, તા. 16 (પીટીઆઈ):
પા�કસ્તાનની સરકારે રાજકોષીય ખાધને
ઓછી કરવાના �યાસમાં �ધણની
સબિસડી દૂર કરીને અને રોકડની
તંગીવાળા અથર્તં� માટ� ઇન્ટરનેશનલ
મોનેટરી ફ�ડ (આઈએમએફ) તરફથી

મહ�વપૂણર્ સમથર્ન મેળવવા �ધણના
ભાવમાં 29 ટકા સુધીનો વધારો ઝીંક્યો
છ�. વડા �ધાન શેહબાઝ શરીફની
આગેવાની હેઠળની સરકાર �ારા મા�
20 જ િદવસમાં �ધણ સબિસડીમાં આ
�ીજો ઘટાડો છ�. નાણામં�ી િમફ્તાહ
ઇસ્માઇલે જણાવ્યું હતું ક�, નવી �ક�મતો
બુધવારની મધ્ય રાિ�થી અમલમાં
આવી હતી અને પે�ોલના ભાવમાં �િત
લીટર રૂ. 24 અને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ
(એચએસડી)ના લીટરદીઠ રૂ. 59.16નો
જંગી વધારો કરાયો હતો. જે બે ઉત્પાદનો
દરેક વ્ય�ક્ત �ારા �ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ રીતે

ઉપયોગમાં લેવાય છ�.’’ તાજેતરનો વધારો
25 મેથી પે�ોિલયમના ભાવમાં પહેલાથી
જ રૂ. 60ના વધારાની ટોચ પર આવ્યો
છ�. નવા ભાવવધારા સાથે હવે પે�ોલની
નવી �ક�મત �િત લીટર રૂ. 233.89 અને
એચએસડી �િત લીટર રૂ. 263.31 તેમ જ
ક�રોસીનની �ક�મત �િત લીટર રૂ. 211.47
ન�ી કરવામાં આવી છ�. વડા �ધાન
શરીફ� ગુરુવારે આ અિ�ય પગલાનો
બચાવ કરતાં કહ્યું હતું ક�, આઈએમએફ
સાથે જેમણે અત્યાર સુધીનો સૌથી ખરાબ
સોદો કય� હતો. તેને કારણે સરકાર પાસે
કોઈ િવકલ્પ બચ્યો નથી.’’

પાક. વડા�ધાન શાહબાઝ અને ભૂતપૂવર્ વડા�ધાન
ઇમરાનખાન કરતા તેમની ૫ત્નીઓ વધુ ધનવાન છ�

શાહબાઝ શરીફના પત્ની
નુસરત શાહબાઝ પાસે �.
૨૩૦. ૨૯ િમિલયનની િમલ્કતો
છ�, જ્યાર� શાહબાઝ પાસે �.
૧૦૪.૨૧ િમિલયનની િમલકતો
છ�, � ક� શાહબાઝના બી�
પત્ની તેહમીના દુરાર્ની પાસે �.
૫.૭૬ િમિલયનની જ
િમલકતો છ�
ઇમરાન ખાન પાસે ખેતી અને
િબનખેતીની જમીનો, �. ૬
કરોડની બ�ક થાપણો વગેર�
િમલકતો છ� જ્યાર� તેમના પત્ની
બુશરા બીબી પાસે �. ૧૪૨.૧૧
િમિલયનની િમલ્કતો છ�

ઇસ્લામાબાદ, તા. ૧૬(પીટીઆઇ):
પા�કસ્તાનના વડા�ધાન શાહબાઝ શરીફ
અને ભૂતપૂવર્ વડા�ધાન ઇમરાન ખાનની
પત્નીઓની નાણાકીય િમલકતો તેમના
પિતઓ કરતા વધારે છ� એ મુજબ આજે
મી�ડયા અહેવાલે જણાવ્યું હતું.
૩૦ જૂન, ૨૦૨૦ના રોજ પુરા થતા
નાણાકીય વષર્ માટ� પા�કસ્તાનના
ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં
આવેલા િમલકતોના િનવેદનમાં
નુસરત શાહબાઝ, ક� જેઓ વડા�ધાન
શાહબાઝ શરીફના �થમ ૫ત્ની છ�
તેમણે આપેલી િવગતો મુજબ તેઓ
તેમના પિત કરતા વધુ ધનવાન
છ� અને રૂ. ૨૩૦.૨૯ િમિલયનની
િમલકતો ધરાવે છ�. વડા�ધાનના આ
૫ત્ની લાહોર અને હઝારા �ડિવઝનોમાં

નવ ખેતીની િમલકતો અને એક ઘર પણ
ધરાવે છ�. આ િમલકતો ઉપરાંત શાહબાઝ
શરીફના પત્ની અનેક સેકટરોમાં નોંધપા�
રોકાણ પણ ધરાવે છ�. વડા�ધાન પાસે જો
ક� રૂ. ૧૦૪.૨૧ િમિલયનની જ િમલકતો
છ� અને રૂ. ૧૪૧.૭૮ િમિલયનની
જવાબદારીઓ છ�.
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