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Factory: Plot No. 8203, Beside Shakti Distillery, Near Rajkamal Chokdi, Road No. 8, Sachin GIDC, Sachin, Surat-394230, Gujarat, India. 
 

October 31, 2022 
 

Ref. No.: AIL/SE/62/2022-23 
 

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: Press Release (News-paper publication) about Renewal of Long-Term 
Agreement for 2 products 

 

In accordance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, the Press Release (News-Paper publication) about 
Renewal of Long-Term Agreement for 2 products is enclosed herewith, published in ‘Financial 
Express’ Mumbai edition dated 29.10.2022, Ahmedabad edition dated 30.10.2022 and 
‘Gujarat Mitra’ edition dated 30.10.2022. 
 
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 
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ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત ૭રમિિાર ૩૦ ઑક્ટોબર, ૨૦૨૨

ઉધરસ- લંમિગ્ામદિ્ી
બહેડાં છાલ (ફળની છાલ), લવિંગ, કાથો ત્રણે સમભાગે દરેક 125 ગ્ામ લઇ, િાટી િસ્ત્રગાળ ચૂણ્ણ કરો. િાિળની છાલ 500 ગ્ામ લઇ અઢી લીટર પાણીમાં છૂંદી ધીમા તાપે ઉકાળો. આશરે 500 મીલી ઉકાળો બાકી રહે ત્ારે ગાળી લો.ઉપરનું ચૂણ્ણ ખરલમાં નાંખી, ઉકાળો ધીરે ધીરે ઉમેરતાં જઇ ખરલ કરો. ઉકાળો સમાઇ જા્ પછી પટાણા જેિડી ગોળીઓ કરી સૂકિી લેિી. આ ગોળી ચૂસિાથી ખાંસીમાં અચૂક રાહત થા્ છે. તૈ્ાર ઔષધ કાસારી દર કલાકે 1 થી 2 ચમચી પીિાથી ઉધરસ મટે છે.

દાદીમાના નુસખા
મીનુ પરબીઆ - રયોમંદ પરબીઆ

	અહીં એક ચોરસ આપ્ું છે. જેમાં નિ બોકસ છે. 
 દરેક બોકસમાં નિ ખાનાં છે. દરેક બોકસમાં એકથી 

નિ સુધીનો અંક આિિો જોઇએ. તેમજ મોટા 
ચોરસની દરેક આડી અને ઊભી લાઇનમાં પણ એકથી 
નિ સુધીનો અંક આિિો જોઇએ. કોઇપણ અંક રહી 
ન જિો જોઇએ. તેમજ એકનો એક અંક ઊભી કે 
આડી કોઇપણ 
લાઇનમાં કે 
બ ો ક સ મ ાં 
બ ી જી િ ા ર 
િપરાિો જોઇએ 
નહીં. 

  પઝલમાં આપેલા 
અંકમાં કોઇ 
ફેરફાર કરી 
શકશો નવહ.

૭ ૪ ૮
૪ ૧ ૭

૭ ૪ ૮ ૨
૪ ૩ ૨ ૭ ૯
૨ ૭ ૯ ૮ ૪ ૫

૬ ૭ ૫ ૨
૧ ૯ ૬ ૩ ૮ ૭

૧ ૬ ૫
૫ ૩ ૮ ૬ ૭ ૨ ૧ ૩૧૯૬૭૫૨૪૮

૬૫૨૪૧૮૩૯૭
૭૪૮૨૯૩૫૧૬
૪૮૫૩૨૧૭૬૯
૨૭૧૯૮૬૪૩૫
૯૬૩૭૫૪૧૮૨
૧૯૬૫૩૨૮૭૪
૮૨૭૧૪૯૬૫૩
૫૩૪૮૬૭૯૨૧

સુડ
ોકુ

૨૫૪
૧

સુડોકુ ઉકેલ-૨૫૪૧

આડી ચાવી 
૧. બ્રહ્મચર્ય 
પાળનારો, વિદ્ાર્થી 
(૪)
૩. રાવરિ, રજની (૪)
૫. નુકસાન, 
પારમાલી, નાશ (૨)
૭. કપટમાં ન સમજે 
તેિું, સાલસ (૨)
૯. મનને ગમતું (૫)
૧૨. લાભ આપનારં 
(૫)
૧૪. નિિધૂ (૩)
૧૬. ઘાલમેલ, 
ખટપટ(૪)
૧૯. પડતી, નાશ (૩)
૨૧. બળદોની પીઠ 
ઉપર માલ ભરી દેશ 
પરદેશ લઇ જનાર 

િેપારી (૪)
૨૨. ઉત્તમ (૨)
૨૪. કકનારો, કાંઠો, 
આરો (૨)
૨૫. ઢગલો, ગંજ (૨)
૨૭. એક િાદ્ (૨)
૨૮. એક અંગ્ેજી 
િજન (૩)
૩૦. શોક, રડાકૂટ 
(૩)
૩૨. નાિ, મોટો 
મછિો(૩)
૩૩. સરળપણું, 
સાદાઇ (૪)
ઊભી ચાવી
૧. બ્રાહ્મણને જમાડિા 
તે (૫)
૨. એકની િાત 
બીજાને કહી દેિી તે 

(૨)
૩. અદલોબદલો, 
આપ-લે (૪)
૪. તલપ, આતુરતા 
(૩)
૬. સીમા, મરા્યદા (૨)
૮. લાલચ, તૃષણા (૨)
૧૦. જોડી કાઢેલી 
િાતા્ય (૩)
૧૧. કલેશ, દુ:ખ (૩)
૧૨. રતાશ (૨)
૧૩. નોતરં, ઇજન 
(૩)
૧૫. િેચાતું આપરાનું 
કકલોગ્ામ િજનનું 
અંગ્ેજી તોલ (૨)
૧૮. બોલાબોલી, 
લડાલડી (૪)
૧૯. પ્રતાપ, સિાર 

(૩)
૨૦. તરતનું, તાજું 
(૨)
૨૩. રડું રડું ર્ઇ 
ગરેલું (૪)
૨૬. ઢોરના નીરણ 
માટે આડું લાકડું 

રાખી કરેલી જગા 
(૩)
૨૮. રેતીનું મેદાન 
(૨)
૨૯. ર્ોડું, અંશ (૨)
૩૧. એક િાદ્, 
નગારં (૨)

શબ્દગુંફન - ૬૨૭૬  અરવિં્દ એસ. મારૂ

શબ્દગુંફન ઉકેલ - ૬૨૭૬

૧ ૨ ૩ ૪
૫ ૬

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧૨ ૧૩

૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮
૧૯ ૨૦

૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪
૨૫ ૨૬ ૨૭

૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧
૩૨ ૩૩

બ્રહ્મચારીવિભાિરી
હ્મડીહાવનરાહ
ભોળુંલોમનપસંદ
જલાભદાયકતા
નિેલીિલટપટ

ચાપતનનપા
િણજારોિરતટ

ખઢગડફપી
રતલમાતમઢો
ણિહાણસરલતા

 

તા. 30/10/2022, રવિિાર
વિક્રમ સંિત : 2079 શાકે : 1944
િીર સંિત : 2549  
માસ: કારતક -વતવથ સુદ: છઠ 27.29
અયન : દવષિણા્ન       ઋતુ : શરદ
રાવ્રિય વદનાંક : કારતક 8 યોગ: સુકમા્ણ 
નક્ષત્ર : મૂળ, 7.26 સુધી જનમેલાની મૂળની 
શાંવત કરાિિી. કરણ: કૌિલ
રાવશ : ધન (ભ.ધ.ફ.ઢ.)
વદિસ : શુભ, સૂ્્ણષષ્ઠી, મંગળ િક્ી 18.57
સુરતમાં સૂયયોદય : 06:42 સુરતમાં સૂયાયાસત : 18:3
નિકારસી : 07:30
પારસી િરયા : 1392, ખોરદાદ માસનો 16 મો રોજ
મુસલમાન િરયા : 1444, રબીઉલ આખર માસનો 4થો રોજ
વદિસનાં ચોઘડડયાં: ઉદ્ેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, 
કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્ેગ
રાવત્રનાં ચોઘડડયાં : શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, 
કાળ, લાભ, ઉદ્ેગ, શુભ
રાહુ કાળ : સાંજે 16:30 થી 18:00 સુધી

કોઇ પણ સાલમા ં30 ઓકટોબરે જનમલેાનુ ંિરયા ફળ
આજથી શરૂ થતંુ આપનુ ંનિુ િષ્ણ વમશ્ર 
ફળદા્ી રહેશે. નોકરીમા ં પ્રગવત સાથે 
જિાબદારીઓ િધશે. ધધંામા ં નિા 
રોકાણથી લાભ થા્. વહત શત્રઓુથી 
સાિધાન રહેિુ.ં સમાજમા ંમાન િધ.ે આવથ્ણક 
રીતે સામાન્ રહે. ઉંમરલા્કના વિિાહ 
થા્. સરકારી કામ, કોટ્ણ, કચરેીમા ંમદદ 
મળે. સતંાનોના કામ થા્. વમત્રો, પરરિાર 
િગેરેની મદદથી નિી ્ોજના પાર પડિાથી 
ધધંામા ંપ્રગવત થા્. વિદ્ાથથીઓને વમશ્ર ફળ 
મળે. વિદેશના કામ થા્. નિી સરકારી 
્ોજનાનો લાભ મળે. ઘર, િાહન, મકાન, 
વમલકત, િારસો િગેરેના કામ થા્. ્ાત્રા-
પ્રિાસ, ધમ્ણ-કમ્ણથી શાવંત મળે. શુક્િાર-
ગુરુિારે નિા કામ કરી શકા્. ફેબુ્આરી-
માચ્ણ, નિમેબર-રડસેમબરમાં ભાગ્નો સાથ 
મળે. જનૂ-જલુાઇમા ંખચા્ણ િધશે.

મેર (અ.લ.ઇ.): લેખન, પ્રકાશન, મુદ્રણ, વમડી્ા, કા્દા, કાનૂન, વિદેશને લગતા કામ થા્. વૃરભ (બ.િ.ઉ.): અચાનક ધન લાભ થા્. આરોગ્ના પ્રશ્ો હલ થા્. િડીલોના કામ થા્.વમથુન (ક.છ.ઘ.): ભાગીદારી માટેના કરાર થા્. સામાવજક કામમાં મદદ મળ.ેકક્ક (ડ.હ.): નોકરીમા પ્રભાિ િધશે. લેિડદેિડમાં સાિધાન રહેિંુ.

વસંહ (મ.ટ.): નિા વમત્રો અને પે્રમ પ્રકરણોથી પ્રશ્ો અશાંવત પેદા કરશે.કનયા (પ.ઠ.ણ.): ઘરમાં તાલમેળ રહે. પ્રિાસના કામમાં મદદ મળ.ેતુલા (ર.ત.): આતમવિશ્ાસ િધશે. ભાઇબહેનોને મદદરૂપ થશો.વૃવશ્ચક (ન.ય.): િણીનો પ્રભાિ જોિા મળે. અટકેાલ કામ થા્.

ધન (ભ.ધ.ફ.ઢ.): 
સમાજ, જાહેરજીિન 
અને નોકરીની 
જગ્ાઅએ મનગમતા 
ફરેફાર થા્.
મકર (ખ.જ.): આંખ-
દાંતની કાળજી લેિી. 
સમાજસેિાથી શાંવત 
મળ.ે
કુંભ (ગ.સ.શ.ર.): 
વમત્રોનો સાથ મળે. 
પે્રમમાં નિા િળાંક 
આિે. આનંદ િધે.
મીન (દ.ચ.ઝ.થ.): 
આવથ્ણક બાબતે 
ચોક્કસ બનશો. 
જાહેરજીિનમાં તક 
મળે.

આજનું પંચાંગ આપની આજ
જયોવતરાચાયયા હંસરાજ

અનુસંધાન... રાના રહેલાનું

એલન િસ્કે...સોશ્લ મીરડ્ા કંપની સાથે કરેલા સોદાને અમલમાં મૂકીને ટ્ીટર ખરીદી લીધું છે અને તેઓ હિે ટ્ીટરમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો લાિે તેિી શક્તા જોિાઇ રહી છે. મસ્કે ટ્ીટર ખરીદી લીધું તેના પછી કરેલી પ્રથમ મહતિની જાહેરાતમાં જણાવ્ું છે કે ટ્ીટર માટે હિે એક કનટેનટ મોડરેશન કાઉનનસલની રચના કરિામાં આિશે. ક્ા પ્રકારની સામગ્ીને ટ્ીટર પરથી દૂર કરિી, કઇ સામગ્ીને પુન:સ્થાવપત કરિી િગેરે બાબતોનો વનણ્ણ્ આ સવમવત લેશે. સ્ક્રૂરટની ઝડપથી બદલી ગઈ કે, પલેટફોમ્ણ એક સ્િ-ઘોવષત ફ્ી-સ્પીચ વનરંકુશતાિાદીની જેમ કેિી રીતે કા્્ણ કરશે. જે કેટલાક િપરાશકતા્ણઓને ડર છે કે વટ્ટરને અવપ્ર્ ભાષણ અને દુષ્પ્રચાર માટે િૈવશ્ક પલેટફોમ્ણમાં ફેરિી દેશે. આ પ્રકારની વચંતાઓ માટે મસ્કનો પ્રથમ નીવત અવધવન્મ એ વટ્ટ કરિાનો હતો કે, વ્ાપક રીતે િૈવિધ દૃનટિકોણોને સ્િીકારતાં એક સામગ્ી મધ્સ્થતા (મોડરેશન) કાઉનનસલ બનાિશે. મસ્કે કહ્ં હતું કે, એ કાઉનનસલ વનણ્ણ્ લે  તે પહેલાં કોઈ મોટા સામગ્ી વનણ્ણ્ો અથિા એકાઉનટ પુનઃસ્થાપન થશે નહીં.ફરી એક િાર 44 વબવલ્ન ડૉલરના સોદાએ મસ્ક દ્ારા સીલ કરિાથી કોપપોરેટ કપટના મવહનાઓ સુધી ચાલેલા સોપ ઑપેરાનો અંત આવ્ો હતો. જેમાં અપમાન, ધમકીઓ અને મુકદ્દમાનો સમાિેશ થતો હતો. ‘ધ બડ્ણ ઇઝ ફ્ી’ કંપનીના લોગોના સંદભ્ણમાં અબજોપવત ટેસ્લાના સ્થાપક અને અિકાશ અગ્ણીએ વટ્ટ ક્ુું હતું કે, ‘’સારા સમ્ને રોલ કરિા દો.’’આ સોદા અંગે વિરોધાભાસી પ્રવતવક્્ાઓ જોિા મળી હતી. ભૂતપૂિ્ણ ્ુએસ પ્રમુખ ડોનાલડ ટ્રમપે તેમના પર પ્રવતબંધ મૂકેલા પલેટફોમ્ણ પર નેતૃતિના પરરિત્ણનની ખુશી વ્ક્ત કરી હતી, જ્ારે કા્્ણકરોએ સતામણી અને ખોટી માવહતીમાં િધારો થિાની ચેતિણી આપી હતી.

િડાપ્રધાન િટોદી...
આદિવાસી લોકો પર ગોળીબારન ે કરીન ે

તઓેન ે મોતન ે ઘાટ ઉતારાયા હતા. સવાતતં્રર 
સંગ્ામમાં શદહિી વહોરી લેનાર આ આદિવાસી 
બંધઓુ માટે પીએમ મોિી રાષ્ટ્ીર સમારકની 
સ્ાપનાની જાહેરાત કરી શકે છે. ઉત્તર 
ગજુરાતમાં ભાજપની સસ્દત મજબૂત કરવા 
પીએમ મોિી ્રાિમાં જન સભાન ેસંબોધન 
કરીન ેલોકાપયાણ ત્ા ખાતમહૂુતયા કરશે. જરાર ે
ગાંધીનગમાં મહાતમા મદંિર ખાત ેભાજપના 
સનહે દમલન સંમલેનન ે સંબોિન કરશે, જે 
અનર દજલલાઓમાં વરરુયાઅલી જોઈ શકાશે. 
પીએમ મોિી પરત ગરા પછી તરુતંજ કેસનરિર 
ચૂટંણી પચં દ્્રારા ગજુરાતમાં નવેમબરના અંતમાં 
ત્ા ડિસેમબરના પહેલા સપતાહમાં એમ બે 
તબક્ામાં ચૂટંણીની જાહેરાત કરી શકે છે. જરારે 
મતગણતરી દહમાચલ પ્રિેશની સા્ ે8મી ડિસે.
ના રોજ રોજાશે. 
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