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July 27, 2022 
 

Ref. No.: AIL/SE/29/2022-23 
 

To, 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai-400001, MH. 
 

Scrip Code: 543534 

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

Symbol: AETHER 

  Dear Madam / Sir, 
 
 

Subject: Newspaper advertisement for Financial Results for the First Quarter ended on 
June 30, 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 unaudited Financial Results for the 
First Quarter ended on June 30, 2022, as enclosed herewith. The same is also placed on the 
website of the Company. 
 
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 attached 
 
 

 

 



ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત ૩બુધવાર ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૨૨

માક� ઝુકરબગ� સાન �ા�ન્સસ્કોનું તેનું મકાન 
�ણ ગણા ભાવે ૩૧૦ લાખ ડોલરમાં વેચ્યું
ફ�સબુકના આ સ્થાપક� ૨૦૧૨માં આ મકાન ૧ કરોડ ડોલરમાં ખરીદ્યું હતું અને પછી તેમાં ન�ધપાત્ર નવું બાંધકામ કરાવ્યું હતું
આ મકાનમાં થતા બાંધકામ વખતે પાડોશીઓ સાથે િવવાદ પણ થયો હતો

સાન �ા�ન્સસ્કો(અમે�રકા), તા. 
૨૬: ફ�સબુકના સ્થાપક માક� ઝુકરબગ� 
અમે�રકાના સાન �ા�ન્સસ્કો શહેરમાં 
આવેલું  તેનું ભવ્ય અને વૈભવી મકાન 
૩ કરોડ ૧૦ લાખ ડોલરમાં વેચી દીધું 
છ�. એક દાયકા કરતા વધુ સમય પહેલા 
તેણે આ મકાન જે �ક�મતે ખરી�ું હતું 

તેના કરતા �ણ ગણી �ક�મતે તેણે વેચ્યું 
છ�.

ઝુકરબગર્નું ૭૪૦૦ એકર જેટલા 
િવસ્તારમાં ફ�લાયેલું આ ભવ્ય મકાન 
ડ�લાવેરમાં રહેતા કોઇ �ાહક� ખરી�ું છ� 
અને તેનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું 
નથી. આ મકાન ઝુકરબગ� ૨૦૧૨ના 
વષર્માં ૧ કરોડ ડોલરની �ક�મતે ખરી�ું 
હતું, જો ક� ત્યારબાદ આ મકાનમાં 

ઘણા સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા 
હતા. આ મકાન અંગે િવવાદ પણ થયો 
હતો અને પાડોશીઓએ આ મકાનના 
બાંધકામ અને ગેરકાયદે પાક� કરવામાં 
આવતી કારો અંગે અનેક ફ�રયાદો કરી 
હતી. ડોલોરોસ હાઇટ્સમાં આવેલ આ 
િમલકત ખરી�ા બાદ ઝુકરબગ� તેમાં 
નોંધપા� �રનોવેશન કરાવ્યું હતું અને 
તેને ચાર માળના મકાનમાં ફ�રવ્યું હતું.

આંતરરાષ્�ીય બાલ અપહરણ ક�સમાં 
અમે�રકામાં ગુજરાતી યુવાન દોિષત
વડોદરાના યુવાને લગ્ન િવનાના સંબંધોમાંથી જન્મેલ બાળકને ભારત લઇ આવ્યા બાદ માતાને સ�પ્યું જ નહ�

ન્યૂયોક�, તા. ૨૬: અમે�રકામાં 
જન્મેલા એક બાળકને ભારત 
લાવનાર અને બાદમા ં અમે�રકા 
તનેી માતા પાસ ે ફરી લઇ જવામાં 
િનષ્ફળ રહ�લા એક ભારતીય 
અમે�રકન યુવાનને અમે�રકાની 
એક અદાલત ેઇન્ટરનશેનલ પેરન્ટલ 
�કડનેિપગં બદલ દોિષત ઠરાવ્યો 
છ�. મૂળ વડોદરાનો એવો ૩૮ વષ�ય 
અમીતક�માર કનુભાઇ પટ�લ અગાઉ 

ન્યૂજસ�ના એ�ડસનમા ં રહ�તો હતો. 
તેન ેગયા સપ્તાહ� પાચં �દવસની ટ્રાયલ 
પછી ન્યજૂસ�ની ક�મડને ફ�ડરલ કોટ� 
ઇન્ટરનેશનલ પેરન્ટલ �કડનેિપંગના 
ગનુા બદલ દોિષત �હ�ર કય� હતો. 
આ ગનુા બદલ અમ�ેરકામા ંમહત્તમ 
ત્રણ વષર્ની ક�દની સ� અન ેમહત્તમ 
૨૫૦૦૦૦ લાખ ડોલર દ�ડ થઇ શક� 
છ�. તનેે આ વષ� નવેમ્બરમા ં સ� 
સભંળાવવામા ંઆવશે. 

ક�સની િવગત એવી છ� ક� અમીત 
પટ�લ અમ�ેરકાનુ ંનાગ�રકત્વ ધરાવે 
છ�, � ક� ક�ટલાક વષર્થી તે ભારતમાં 
જ હતો. 

ત ેજ્યાર� અમે�રકામા ંહતો ત્યાર� 
એક મિહલા સાથે લગ્ન કયાર્ િવના જ 
�રલશેનશીપમા ંહતો અન ેતેમાથંી એક 

બાળકનો જન્મ થયો હતો. અમીત 
પટ�લ ેબાદમા ંઆ મિહલાને ક�ં હતું 
ક� પોતે આ બાળકને પોતાના માતા-
િપતાન ેદ�ખાડવા અન ેતનેો ડીએનએ 
ટ�સ્ટ કરાવવા ભારત લઇ જવા માગે 
છ�. તેણે બાળકની માતાન ેએમ ક�ં 
હતંુ ક� ભારતમાનંી તેની િમલકતો પર 
આ બાળકને હક મળી શક� તે માટ� 
આમ કરવુ ંજ�રી છ�. 

મ ે૨૦૧૭મા ંતે બાળક સાથે ભારત 
આવ્યો હતો અને બાદમા ંતે ભારતમાં 
જ રોકાઇ ગયો હતો. મ ે૨૦૨૦મા ંતે 
આ બાળકન ેલઇન ેયુક� ગયો હતો. � 
ક� બાળકની માતાએ તે પહ�લા ન�ધાવી 
દીધેલી ફ�રયાદના આધાર� લડંનમા ંજ 
અમ�ેરકાની એર�સ્ટ િવનતંીના આધાર� 
તેની ધરપકડ કરી લવેામા ંઆવી હતી.

મુંબઈ પોલીસે અ�ીલ તસવીરોને લઈને 
અિભનેતા રણવીર િસંહ િવરુ� ગુનો દાખલ કય�
અિભનેતા સામે આઈપીસી 292, 293 અને 509 અને આઈટી �ગવાઈઓ હ�ઠળ એફઆઈઆર

મુંબઈ, તા. 26 (પીટીઆઈ) : 
મુંબઈ પોલીસે મંગળવાર� બોિલવૂડ 
અિભનેતા રણવીર િસંહ િવ�દ્ધ 
સોિશયલ મી�ડયા પર તેની નગ્ન 
તસવીરોને લઈને ફસ્ટર્ ઇન્ફોમ�શન 
�રપોટર્ (એફઆઈઆર) ન�ધી 
છ�. એમ એક અિધકારીએ 
જણાવ્યું હતું. મુંબઈ �સ્થત 
એક નોન-ગવનર્મેન્ટલ 
ઓગ�નાઇઝેશન (એન�ઓ)
એ અિભનેતા િવ�દ્ધ ચેમ્બુર 
પોલીસમાં ફ�રયાદ ન�ધાવતાં 
પોલીસે િસંહ િવ�દ્ધ ભારતીય દ�ડ 
સંિહતાની િવિવધ કલમો જેવી 
ક�- 292 (અશ્લીલ પુસ્તકોનું 
વેચાણ, વગેર�), 293 (યુવાનોને 
અશ્લીલ વસ્તુઓનું વેચાણ), 
509 (શબ્દ, હાવભાવ અથવા 
ક�ત્ય કરી મિહલાની નમ્રતાનું 
અપમાન કરવાના હ�તુથી) અને 
ઇન્ફોમ�શન ટ�ક્નોલો� એક્ટની 
�ગવાઈઓ હ�ઠળ એફઆઈઆર 

ન�ધી છ�. એમ ચેમ્બુર પોલીસ 
સ્ટ�શનના એક અિધકારીએ 
જણાવ્યું હતું. પોલીસે અગાઉ 
જણાવ્યું હતું ક�, એન�ઓના એક 
પદાિધકારીએ આરોપ મૂક્યો હતો 
ક�, અિભનેતાએ સામાન્ય રીતે 
મિહલાઓની લાગણીઓને ઠ�સ 
પહ�ચાડી છ� અને તેના ફોટોગ્રાફ્સ 
દ્વારા મિહલાઓની નમ્રતાનું 
અપમાન કયુ� છ�. એફઆઈઆરમાં 
જણાવવામાં આવ્યું છ� ક�, ભારતમાં 
‘સારી સંસ્ક�િત’ છ�, પર�તુ આવી 
તસવીરોને કારણે દર�કની 
ભાવનાઓને ઠ�સ પહ�ચી છ�. 
એફઆઈઆરમાં કહ�વામાં આવ્યું 
છ� ક� યુવાનો, સેિલિબ્રટીઓ અને 
અન્યો સિહત મોટી સંખ્યામાં લોકો 
બોિલવૂડ અિભનેતાને અનુસર� છ� 
જેનો િવિવધ વગ�માં ક્ર�ઝ છ�. 

અિભનેતાએ એક મેગેિઝન માટ� 
નગ્ન ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું અને 
તેના માટ� તેને યોગ્ય પૈસા મળ્યા 
હતા.

ચૂંટણી પહેલાં ‘મફત ભેટો’ના વચનોથી સવ�ચ્ચ અદાલત પણ નારાજ
નવી િદલ્હી, તા. 26: ચૂંટણી 

દરિમયાન ‘મફત ભેટો’ આપવાનું 
વચન આપવાનું ચલણનો મુ�ો સવ�ચ્ચ 
અદાલતમાં છ�. મંગળવારે સીજેઆઈ 
એન વી રમણાએ પણ કહ્યું હતું 
ક� આ એક બહુ જ ગંભીર મુ�ો છ�. 
સીજેઆઈએ ક�ન્� સરકારથી �સ્થિત પર 
િનયં�ણ લગાડવા પગલાં લેવા કહ્યું છ�.

સીજેઆઈએ કહ્યું હતું, ‘આ ગંભીર 
મુ�ો છ�, એટલે જ અમે તેના પર 
સુનાવણી કરી રહ્યા છ�. ઋણ પર ક�ન્� 
રીઝવર્ બેન્ક સાથે મળીને પગલાં લે, 
રાજ્યો ઋણ ક�વી રીતે લઈ શક� છ�?’

ચૂંટણી પંચ તરફથી હાજર વકીલે 
અદાલતને જણાવ્યું હતું ક� મફત 
ભેટો અને ચૂંટણી વચનોથી સંબંિધત 

િનયમોને આદશર્ આચાર સંિહતામાં 
સામેલ કરવામાં આવ્યા છ�. પણ આ 
પરંપરા પર �િતબંધ લગાવવા માટ� 
કોઈ કાયદો ક�ન્� સરકારે બનાવવો 
પડશે. ચૂંટણી પંચના વકીલે કહ્યું હતું 
ક� સવ�ચ્ચ અદાલતના એવા ચુકાદા છ� 
જે કહે છ� ક� ચૂંટણી વચનો કોઈ વચન 
નથી.

ચીનનો વધુ એક અવકાશી 
ભંગાર �થ્વી તરફ ધસી રહ્યો છ�
રિવવાર� સ્પેસ લેબ સાથે રવાના થયેલ ચીની રોક�ટ સ્પેસ લેબને અવકાશમાં મૂક� ચુક્યું છ� પણ આ રોક�ટનુ ખાલી માળખું �થ્વી તરફ ધસી ર�ં છ� અને તે વાતાવરણમાં સળગીને નાશ નહ� પામે તેવું �ખમ છ�

લંડન, તા. ૨૬: ચીનનુ ં૨૧ ટનનુ ંએક 
રોક�ટ બેકાબૂ થઇન ે�થ્વી તરફ ધસી રહંુ્ય 
હોવાના અહેવાલ છ� અન ેઆ એના એક 
વષર્ જટેલા સમય પછી જ બની રહંુ્ય છ� 
જ્યાર ે બૈિજગંના એક અવકાશયાનના 
કાટમાળનો વરસાદ િહંદ મહાસાગરમાં 
વરસ્યો હતો. રિવવાર ેચીનનુ ંલોંગ માચર્ 
પ-બી નામનુ ં રોક�ટ હેનાન ટાપ ુ પરથી 
ચીનના અવકાશયાન માટ�ની સોલાર પાવડ� 
લેબન ેલઇન ેરવાના થયુ ંહતુ.ં 

પણ આ લેબન ેઅવકાશમાં મકૂ્યા બાદ 
આ રોક�ટના કોર સ્ટ�જનો ભાગ �થ્વીના 
વાતાવરણમાં �વશેતી વખત ે સળગીને 

નષ્ટ થઇ જવામાં િનષ્ફળ રહી શક� છ� 
એમ િનષ્ણાતો કહે છ�. જો આવુ ં થાય 
તો વપરાયલેા રોક�ટનો આ ભગંાર ભારે 
વગેપવૂર્ક �થ્વીના કોઇ ભાગ પર િઝકંાઇ 
શક� છ�.  જો ક� કોઇ વસ્તીવાળા િવસ્તાર પર 
આ ભગંાર પડ� તવેી શક્યતા ઘણી ઓછી 
છ� પરતં ુઘણા િનષ્ણાતો િવચાર ેછ� ક� ચીન 
િબનજરૂરી જોખમ લઇ રહંુ્ય છ�. િનષ્ણાતો 
કહે છ� ચીન ેઆ લોંગ માચર્ પ-બી રોક�ટની 
�ડઝાઇન જ ેરીત ેતયૈાર કરી છ� ત ેજોતા 
વાતાવરણમાં સળગીન ેતનેો ભગંાર નષ્ટ 
થવામાં િનષ્ફળ રહી શક� અન ેઆ ભગંાર 
જોખમ ઉભ ુકરી શક�.

કોંગોમાં ભારતના 2 
શાંિત સૈિનકોનાં �ત્યુ
નવી િદલ્હી, તા. 26: બ્યુટ�મ્બોના ડીઆર કોંગો 

શહેરમાં સંયુક્ત રાષ્�ો િવરૂ� �દશર્નોમાં સંયુક્ત 
રાષ્�ોના 3 શાંિત સૈિનકો માયાર્ ગયા હતાં જેમાં 
સીમા સુરક્ષા દળના બે ભારતીયય નાગ�રકો 
સામેલ છ�. િહંસામાં સાત �દશર્નકારીઓ પણ 
માયાર્ ગયા હતાં, એમ શહેર પોલીસના વડા પૉલ 
નગોમાએ કહ્યું હતું. એવા આરોપો લાગ્યા હતાં 
ક� એમઓએનયુએસસીઓ (સંયુક્ત રાષ્�ોની 
શાંિત સેના) સશસ્� જૂથો િવરૂ� કાયર્વાહી 
કરવામાં િનષ્ફળ ગઈ છ�. ભારતના િવદેશ મં�ી 
ડો. એસ જયશંકરે કહ્યું હતું ‘ભારતના બે શાંિત 
સૈિનકોના �ત્યુથી દુ:ખ પહોંચ્યું છ�.’ કોંગોના 
ગોમા શહેરમાં સંયુકત રાષ્�ોના િમશન િવરૂ� 
�દશર્નકારીઓએ સોમવારે આગચંપી કરી હતી 
અને ગોમામાં સંયુક્ત રાષ્�ોના િમશનની કચેરીમાં 
બળજબબરીથી �વેશ કય� હતો, તેમનો આરોપ 
હતો ક� શાંિત સેિનકો કોંગોના પૂવ� ક્ષે�માં વધતી 
િહંસાથી નાગ�રકોની રક્ષા કરવામાં િનષ્ફળ ગયા 
છ�. તેઓ વષ�થી કોંગોમાં તૈનાત શાંિત સૈિનકોને 
પાછા જવાની માગ કરી રહ્યા હતાં.

ઈડીએ સોિનયા ગાંધીની 6 કલાકથી વધુ 
પૂછપરછ કરી, આજે ફરીથી બોલાવ્યા
સોિનયા ઈડીની કચેરીમાં સવાર� 11 વાગે પહ�ચ્યા ત્યારબાદ સાંજે 7 વાગે નીકળ્યા

નવી િદલ્હી, તા. 26 (પીટીઆઈ): 
એન્ફોસર્મેન્ટ �ડરેક્ટોરેટ� મંગળવારે 
નેશનલ હેરાલ્ડ સમાચાર પ�થી 
સંબંિધત મની લોન્ડ�રંગ ક�સના 
સંબંધમાં કોં�ેસ અધ્યક્ષ સોિનયા 
ગાંધીની 6 િદવસમાં બીજી વખત 6 
કલાકથી પણ વધુ સમય માટ� પૂછપરછ 
કરી હતી, એમ અિધકારીઓએ કહ્યું 
હતું.

તેમને બુધવારે ફરીથી બોલોવવામાં 
આવ્યા છ�, એમ અિધકારીઓએ કહ્યું 
હતું.

બીજી બાજુ ક�ન્�ીય સંસ્થાઓના 
દુરુપયોગનો િવરોધ કરવા કોં�ેસના 
કાયર્કરોએ દેશના િવિવધ ભાગોમાં 

‘સત્યા�હ’ કય� હતો.
મધ્ય િદલ્હીમાં આવેલી સંસ્થાની 

કચેરીમાંથી પોતાનું િનવેદન નોંધાવ્યા 
બાદ સોિનયા ગાંધી સાંજે 7 વાગવાના 
થોડા સમય પહેલાં જ નીકળ્યાં હતાં.

આજની પૂછપરછમાં સોિનયા 
ગાંધીને 30 ��ો પૂછાયા હતા જે 
યંગ ઈ�ન્ડયા �ા. િલ. ક�સમાં તપાસ 
હેઠળ નેશનલ હેરાલ્ડ સમાચાર પ� 
અને ક�પનીમાં તેમની સંડોવણીથી 

સંબંિધત હતા.
કોં�ેસ અધ્યક્ષ ઈડીની કચેરીમાં 

સવારે 11 વાગેની આસપાસ પહોંચ્યા 
હતાં, તેમની સાથે તેમની ઝેડ-પ્લસ 
સુરક્ષા પણ હતી, આ ઉપરાંત ેતમના 
બાળકો રાહુલ ગાંધી અને િ�યંકા 
ગાંધી વા�ા પણ હતાં.

િ�યંકા ગાંધી ઈડીની કચેરીમાં 
રોકાયા હતાં જ્યારે રાહુલ ગાંધી થોડા 
સમયમાં જ ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા.

સોિનયાની પૂછપરછના િવરોધમાં �દશર્ન 
કરી રહેલા રાહુલ ગાંધીની અટકાયત

નવી �દલ્હી, તા. 26 (પીટીઆઈ): 
ક�ગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને 
પાટ�ના અન્ય ક�ટલાક સાંસદોને 
મંગળવાર� અહ� િવજય ચોક પર 
પોલીસે અટકાયતમાં લીધા હતા 
જ્યાર� તેમણે પક્ષ અધ્યક્ષ સોિનયા 
ગાંધીની એન્ફોસર્મેન્ટ �ડર�ક્ટોર�ટ 
દ્વારા પૂછપરછ કરવા સામે િવરોધ 
પ્રદશર્ન કરી રહ્યાં હતાં.

રાહુલ ગાંધી અને અન્ય સાંસદો 
સંસદમાં ભેગા થયા હતા અને 
સરકાર દ્વારા ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓના 
કિથત દુ�પયોગ તરફ રા�પિતનું 
ધ્યાન દોરવા માટ� રા�પિત ભવન 
તરફ જતા િવજય ચોક તરફ ક�ચ 
કરી હતી, પર�તુ પોલીસે તેમને 
અટકાવ્યા હતા.

રાહુલ ગાંધીને પોલીસે 
બસમાં બેસાડયા હતા, પણ 
અિધકારીઓએ તે �હ�ર કયુ� ન 
હતું ક� તેમને ક્યાં લઈ જવામાં 
આવી રહ્યા છ�. ક�ગ્રેસના અન્ય 
સાંસદોની અટકાયત કરવામાં 

આવી હતી અને અલગ અલગ 
પોલીસ બસોમાં લઈ જવામાં આવ્યા 
હતા.

‘ભારત એક પોલીસ રાજ દ�શ 
છ�, મોદી રા� છ�’, એમ રાહુલ 
ગાંધીએ ક�ં હતું.

દેશમાં કોિવડ-19ના નવા 
14,830 ક�સ, વધુ 36નાં મોત

નવી િદલ્હી, તા. 26 (પીટીઆઈ): એક 
િદવસમાં 14,830 નવા કોિવડ-19 ક�સ નોંધાયા 
સાથે ભારતમાં કોરોનાવાયરસ ચેપની ક�લ સંખ્યા 
વધીને 4,39,20,451 થઈ ગઈ છ�, જ્યારે સિ�ય 
ક�સોની સંખ્યા ઘટીને 1,47,512 થઈ ગઈ છ�. એમ 
ક�ન્�ીય આરોગ્ય મં�ાલયે મંગળવારે જણાવ્યું હતું.  
આરોગ્ય મં�ાલયના મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યે 
અપડ�ટ કરાયેલ ડ�ટા દશાર્વે છ� ક�, કોરોનાના કારણે 
વધુ 36 લોકોનાં મોતની સાથે દેશમાં �ત્યુઆંક 
વધીને 5,26,110 થઈ ગયો છ�. દેશભરમાં છ�ીસ 
નવા મોતમાં ક�રળ અને પિ�મ બંગાળમાંથી સાત-
સાત, મહારાષ્�માંથી છ, ગુજરાતમાં �ણ, િદલ્હી 
અને પંજાબમાંથી બે-બે અને છત્તીસગઢ, હ�રયાણા, 
કણાર્ટક, મધ્ય �દેશ, મિણપુર, મેઘાલય, ઓ�ડશા, 
િ�પુરા અને ઉત્તરાખંડમાંથી એક-એકનો સમાવેશ 
થાય છ�. આરોગ્ય મં�ાલયે જણાવ્યું હતું ક�, સિ�ય 
ક�સોમાં હવે ક�લ ચેપના 0.34 ટકાનો સમાવેશ થાય 
છ�, જ્યારે રાષ્�ીય કોિવડ-19 �રકવરી રેટ 98.47 
ટકા નોંધાયો હતો.
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