November 12, 2022
Ref. No.: AIL/SE/70/2022-23
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,

Subject: Newspaper advertisement for Financial Results and Press Release for the
Second Quarter ended on September 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 and consolidated unaudited
Financial Results for the Second Quarter ended on September 30, 2022, along with the Press
Release are 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 enclosed
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શિનવાર ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૨

૩

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત

યુ��નના ખેરસોન શહેરમાંથી રિશયન શરીર પાછળ માથું રાખીને ૨૨ સેકન્ડમાં
૨૦ મીટર ચાલવાનો અનોખો રેકડ�!
સૈન્યની નામોશીભરી પીછ�હઠ

રિશયા અને યુક્ર�ન વચ્ચેના યુદ્ધને
૮ મિહના કરતાં વધુ સમય વીતી ગયો
છ�, પણ રિશયાનું લશ્કર આગેક�ચ
કરવાને બદલે પીછ�હઠ કરવામાં પડ્યું છ�.
ફ�બ્રુઆરી મિહનામાં યુદ્ધ શ� થયું ત્યાર�
રિશયાના પ્રમુખ વ્લા�દિમર પુિતને ધાયુ�
હતું ક� તેઓ એક સપ્તાહમાં યુક્ર�નને હરાવી
કાઢશે, પણ તેમની તમામ ગણતરીઓ
ખોટી પડી છ�. રિશયાનું લશ્કર યુક્ર�નની
રાજધાની ક�વ પર આક્રમણ લઈને ગયું
હતું, પણ રસ્તામાં તેની સપ્લાય લાઇન
ખોરવાઇ જતાં તેને આક્રમણ છોડી દ�વાની
ફરજ પડી હતી. રિશયા અને યુક્ર�ન
વચ્ચેના યુદ્ધમાં અત્યાર સુધી આશર�
બે લાખ સૈિનકોનાં મોત થયાં છ� અથવા
તેઓ ઘાયલ થયાં છ�, જેમાંનાં એક લાખ
રિશયન છ�. આટલી �નહાિન પછી પણ
રિશયા �તી શકતું નથી તેનું મુખ્ય કારણ
યુક્ર�નને પિશ્ચમના દ�શો દ્વારા મળી રહ�લી
મદદ છ�. અમે�રકાએ તાજેતરમાં યુક્ર�નને
૪૦ કરોડ ડોલરની મદદ �હ�ર કરી છ�,
જેમાં દા�ગોળા ઉપરાંત એર �ડફ�ન્સ
િસસ્ટમનો પણ સમાવેશ થાય છ�. રિશયા
સાથેના યુદ્ધને કારણે અમે�રકા કરતાં
યુરોપને વધુ નુકસાન થયું છ�. યુરોપના
દ�શોમાં ઊ�ર્ની અભૂતપૂવર્ કટોકટી પેદા
થઈ છ� અને અથર્તંત્ર મુસીબતમાં છ�.
રિશયાએ ગયા મિહને યુક્ર�નના
ખેરસોન શહ�રને રિશયામાં �ડી દ�વાની
�હ�રાત કરી હતી. આ ખેરસોન શહ�ર
ક્ર�િમયાની સરહદ� આવેલું છ�, જેને
રિશયાએ ૨૦૧૪માં �તી લીધું હતું.
ખેરસોન શહ�રને રિશયામાં �ડી દ�વામાં
આવ્યું ત્યાર� મોસ્કોના ર�ડ સ્ક્વેરમાં
ભવ્ય િવજય સમાર�ભ યોજવામાં આવ્યો
હતો, જેમાં રિશયાના પ્રમુખ પુિતન પણ
હાજર રહ્યા હતા. હવે રિશયાના સૈન્યે
ખેરસોનમાંથી પીછ�હઠ કરવાની �હ�રાત
કરી છ� તે �હ�રાત નેશનલ ટી.વી. પર
કરવામાં આવી છ�, જેમાં રિશયન સૈન્યના
વડા જનરલ સેરગેઇ સુરોિવક�ન હાજર
રહ્યા હતા. ખેરસોન શહ�રની બાજુમાંથી
િનપ્રો નામની નદી વહ� છ�. આ નદી પરથી
રિશયન સૈન્યને અનાજ અને દા�ગોળાનો
પુરવઠો મળતો રહ� છ�. યુક્ર�નના લશ્કર�
તેના પુલ પર બોમ્બમારો કરીને સૈન્યની
સપ્લાય લાઈન ખોરવી કાઢી હતી.
ખેરસોન શહ�રની વસિત આશર�
ત્રણ લાખની છ�. તે ભૌગોિલક ��ષ્ટએ
વ્યૂહાત્મક સ્થળ પર આવેલું છ�. રિશયાના
કબ� હ�ઠળના ક્ર�િમયા અને યુક્ર�ન
વચ્ચે ખેરસોન કડી�પ છ�. તે કાળા
સમુદ્રથી પણ ન�ક આવેલું છ�. � યુક્ર�ન
ક્ર�િમયાને ફરી �તી લેવા માગતું હોય
તો પણ તેના માટ� ખેરસોન શહ�ર બહુ
અગત્યનું છ�. યુક્ર�નની સૌથી મોટી નદી
િનપ્રો છ�. તે ખેરસોન ન�કથી પસાર
થાય છ�. જે દ�શનો અંક�શ િનપ્રો નદી પર
હોય તે દ�શને યુદ્ધમાં ફાયદો થાય તેમ છ�.
રિશયાએ યુક્ર�ન સામેના યુદ્ધમાં અત્યાર
સુધીમાં એક જ પ્રાદ�િશક રાજધાની �તી
હતી, જે ખેરસોન હતી.
ખેરસોન પ્રાંતનું નામ છ� અને તેની
રાજધાનીનું નામ પણ છ�. ખેરસોનમાં
રિશયાના આશર� ૪૦, ૦૦૦ સૈિનકો
હાજર હતાં. તેમણે પીછ�હઠનો પ્રાર�ભ તો
કરી દીધો છ�, પણ સંપૂણર્ સૈન્યને ખેરસોન
ખાલી કરતાં અઠવા�ડયું લાગશે. યુક્ર�નનું
સૈન્ય ખાલી કરવામાં આવેલા ખેરસોનમાં
પ્રવેશવાની ઉતાવળ કરવાના મૂડમાં નથી.
તેને ડર છ� ક� ખેરસોનમાં તેના માટ�
સુર�ગો િબછાવાઇ હશે. રિશયાના ક�ટલાક
સૈિનકો નાગ�રક વેષમાં ખેરસોનમાં રહી

ગયા હોય તેવી પણ શંકા રહ� છ�. યુક્ર�નનું
લશ્કર ખેરસોનમાં પ્રવેશ કર� તો તેમના
પર ગોળીબારની રમઝટ બોલાવવામાં
આવે તેવું પણ બની શક� છ�. પછી કહી
શકાય ક� ખેરસોનના નાગ�રકો દ્વારા જ
યુક્ર�નનાં લશ્કર પર ગોળીબાર કરવામાં
આવ્યો હતો. આ કારણે યુક્ર�નનું લશ્કર
રિશયાનું સૈન્ય ખેરસોન પૂર�પૂ�ં ખાલી
કરીને દિક્ષણ તરફ ચાલ્યું �ય તેની રાહ
જુએ છ�.
સપ્ટ�મ્બર મિહનામાં યુક્ર�નના ચાર
પ્રાંતો પર કબ� જમાવીને તેને રિશયામાં
ભેળવી દ�વામાં આવ્યા તેમાં ડોનેત્સ્ક
અને લુહાન્સ્ક ઉપરાંત ખેરસોન અને
ઝપોરીજિઝયાનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
રિશયા દ્વારા ડોનેત્સ્ક અને લુહાન્સ્કને
સ્વતંત્ર દ�શો તરીક� માન્યતા આપવામાં
આવી તેને પગલે ત્યાંનાં લોકોએ ફટાકડા
ફોડ્યા હતા અને તેઓ રિશયાનો

રા�ધ્વજ ફરકાવતા રસ્તા પર આવી
ગયા હતા. રિશયાનાં સરકારી પ્રચાર
માધ્યમો દ્વારા તેની તસવીરો બહાર
પાડવામાં આવી હતી. રિશયાનાં આ
પગલાંના યુક્ર�નમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા
હતા. તેના નાગ�રકો દ્વારા િચંતા વ્યક્ત
કરવામાં આવી હતી ક� હવે રિશયા ટૂંક
સમયમાં યુક્ર�ન પર પણ હુમલો કરશે.
ડોનેત્સ્ક અને લુહાન્સ્કમાં રિશયાનું
લશ્કર મોકલવામાં આવ્યું હતું. તેમાં
બનાવટી જનમત કરીને તેને રિશયામાં
�ડી દ�વામાં આવ્યા હતા. યુક્ર�નનાં
સૈન્ય દ્વારા ઓગસ્ટ મિહનામાં વળતું
આક્રમણ શ� કરવામાં આવ્યું ત્યાર બાદ
અત્યાર સુધીમાં રિશયા દ્વારા �તવામાં
આવેલા ૬,૦૦૦ ચોરસ �કલોમીટર જેટલા
િવસ્તારને મુક્ત કરવામાં આવ્યો છ�. હવે
યુક્ર�નનું સૈન્ય ઝપોરીજિઝયાને મુક્ત
કરવાના પ્રયાસો કરી ર�ં છ�.
૧૯૯૦ પહ�લાં યુક્ર�ન રિશયાનો ભાગ
હતું. ૧૯૯૧માં સોિવયેટ રિશયાનું
િવસજર્ન થયું ત્યાર� અન્ય દ�શોની જેમ
યુક્ર�ન પણ તેનાથી છૂટું પડી ગયું હતું,

પણ તેની સરકારો રિશયાતરફ� હતી.
રિશયાથી છૂટું પડેલું યુક્ર�ન સામ્યવાદ
છોડીને મૂડીવાદ તરફ આગળ વધ્યું
હતું. તેના વેપારી સંબંધો યુરોપના દ�શો
સાથે વધ્યા હતા. કોઈ તબક્ક� તો યુક્ર�ન
યુરોિપયન યુિનયનમાં �ડાવા પણ તૈયાર
થઈ ગયું હતું. ૨૦૧૩માં યુક્ર�નમાં બળવો
થયો હતો અને તેના રિશયાતરફ�
પ્રમુખને રા�નામું આપવાની ફરજ પડી
હતી. યુક્ર�નમાં જે નવી સરકાર આવી
તે યુરોપતરફ� મૂડીવાદી સરકાર હતી.
આ કારણે રિશયાના પેટમાં તેલ ર�ડાયું
હતું, પણ તે સમસમીને બેસી ર�ં હતું.
રિશયાએ તેનો બદલો લેવા ક્ર�િમયા પર
આક્રમણ કરીને તેને યુક્ર�નથી છૂટું પાડી
દીધું હતું. યુક્ર�ને હજુ સુધી ક્ર�િમયા પરનો
પોતાનો દાવો જતો કય� નથી. રિશયાની
માગણી છ� ક� ક્ર�િમયાને તેના ભાગ તરીક�
સ્વીકારી લેવામાં આવે.
રિશયાની યોજના યુક્ર�ન આખું લડીને
લઈ લેવાની હતી. તે યોજના સફળ થઈ
નથી. રિશયાના લશ્કર� જે પ્રદ�શો �ત્યા
હતા ત્યાંથી પણ તેને પીછ�હઠ કરવી પડી
રહી છ�. આ યુદ્ધમાં રિશયાના આશર�
એક લાખ સૈિનકો માયાર્ ગયા છ�. તેમનું
સ્થાન લેવા સરકાર તરફથી યુવાનોને
ફરિજયાત લશ્કરમાં �ડાવાનો આદ�શ
આપવામાં આવ્યો તેનો પણ યુવાનો દ્વારા
િવરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ક�ટલાક
યુવાનો ધરણાં પર બેસી ગયા હતા તો
ક�ટલાક દ�શ છોડી ભાગી ગયા હતા.
આ કોલમમાં અગાઉ લખવામાં આવ્યું
હતું ક� યુક્ર�નમાં ચાલી રહ�લું યુદ્ધ માત્ર
નાટક છ�. રિશયા અને અમે�રકા વચ્ચે
ખ�ં યુદ્ધ આિથર્ક મોરચે ચાલી ર�ં છ�.
રિશયાને સ� કરવા અમે�રકા દ્વારા
તેના પર આિથર્ક પ્રિતબંધો લાદવામાં
આવ્યા તે હવે બૂમર�ગ થઈ રહ્યા છ�.
અમે�રકા દ્વારા રિશયન બેન્કોને �સ્વફ્ટ
િસસ્ટમથી બાકાત કરી નાખવામાં
આવતાં રિશયા પાસેના ૩૬૦ અબજ
ડોલરનો ભંડાર હાલ પૂરતો નકામો થઈ
ગયો છ�. રિશયાને િવદ�શમાંથી કોઈ પણ
માલની ખરીદી કરવી હોય તો તે ડોલરમાં
ચૂકવણી કરી શકતું નથી.
� ક� રિશયાએ તેનો રસ્તો શોધી
કાઢ્યો છ�. યુરોપના દ�શો પોતાની ખિનજ
તેલની અને ગેસની ૨૫ ટકા ખરીદી
રિશયાથી કર� છ�. તેઓ પણ રિશયાને
ડોલર ક� યુરોમાં ચૂકવણી કરી શક� તેમ
નથી. રિશયા તેમને �બલમાં ચૂકવણી
કરવાનું કહી ર�ં છ�. આ �બલ તેમણે
સોનું વેચીને રિશયાની બેન્કોમાંથી
ખરીદવા પડશે. આ કારણે �બલના
ભાવો ઊંચકાઇ ગયા છ�. � યુરોપના
દ�શો �બલમાં ખરીદી કરવાનો ઇનકાર
કર� તો ભારત તૈયાર છ�. � રિશયા
ડોલરનો િવકલ્પ આપી શક� તેમ હોય તો
અમે�રકા વગર યુદ્ધે પાયમાલ થઈ જશે.

ખેરસોન શહેરની વસિત આશરે �ણ લાખની છ�. તે ભૌગોિલક ��ષ્ટએ વ્યૂહાત્મક સ્થળ
પર આવેલું છ�. રિશયાના કબજા હેઠળના �ીિમયા અને યુ��ન વચ્ચે ખેરસોન કડીરૂપ છ�

અિત ધનવાન િહન્દુજા ક�ટ�બ તેના મોભી
�ીચંદની યોગ્ય કાળજી રાખતું નથી

�ડમે�ન્શયાથી પીડાતા શ્રીચંદ
િહન્દુ�ને સરકારી સંભાળ
�હમાં રાખવાનો આદ�શ
આપવાનું જજે િવચાયુ� હતું

લંડન, તા. ૧૧: િ�ટનના સૌથી ધનવાન
ક�ટ�બ ગણાતા િહન્દુજા ક�ટ�બમાં આ ક�ટ�બના
વડા �ીચંદ િહન્દુજાની યોગ્ય કાળજી લેવાતી
નથી અને તેથી આ ક�ટ�બના િવવાદની
સુનાવણી કરી રહેલા જજે કહ્યું છ� ક� એક
તબ�� પોતે િવચાયુ� હતું ક� �ીચંદને પ�બ્લક
નિસ�ગ હોમમાં રાખવાનો પોતે આદેશ
આપે.

િહન્દુજા ક�ટ�બના નાણાકીય ઝઘડાઓના
ક�સની સુનાવણી કરી રહેલ કોટ�ના એક
િસિનયર જજ હેડને કહ્યું હતું ક� ૮૬ વષર્ના
�ીચંદ િહન્દુજાને જાહેર સારવાર અને
સંભાળ ક�ન્�માં મૂકવાનો આદેશ આપવાનું
પોતે િવચાયુ� હતું કારણે ક� ડીમે�ન્શયાની
િબમારીથી િપડાતા �ીચંદ િહન્દુજા માટ�
યોગ્ય રહેઠાણની વ્યવસ્થા આ ધનવાન
ક�ટ�બ કરી શકતું નથી! �ડમે�ન્શયા એ એક
માનિસક રોગ છ� જેમાં દદ� ઘણી બાબતો
ભૂલી જાય છ� અને યોગ્ય વતર્ન કરી શકતો
નથી. િહન્દુજા ક�ટ�બમાં િમલકતના ઝઘડાઓ
ચાલે છ� અને આ ક�ટ�બના સૌથી મોટા ભાઇ
�ીચંદ િહન્દુજાએ પોતાની પુ�ીઓ િવનુ

યુક�ની અદાલતમાં િહન્દુજા ક�ટ�બના સભ્યો
વચ્ચે સમાધાન થયું હોવાના અહેવાલ

લંડન, તા. ૧૧: યુક� �સ્થત િહન્દુ� ભાઇઓ, ક� જેઓ �ગ્લેન્ડની
હાઇકોટર્માં એકબી� સાથે કાનૂની લડતમાં સંડોવાયેલા હતા તેઓ
એક ગોપનીય કરાર પર પહ�ચ્યા છ� એમ લંડનમાં કોટર્ ઓફ
અપીલના �લ�ગમાં જણાવાયું હતુ.ં આ ક�સ ક�ટબ
ું ના વડેરા તરીક�
ઓળખાતા શ્રીચંદ િહન્દુ� તરફથી તેમના ભાઇઓ ગોપીચંદ
િહન્દુ�, પ્રકાશ અને અશોક િહન્દુ� િવ�દ્ધ લાવવામાં આવ્યો
હતો અને તે ૨ જુલાઇ, ૨૦૧૪ના એક પત્રની વૈધાિનકતા અને
અસરની આજુબાજુ ફરતો હતો. તે પત્ર ક�ટબ
ું ની દર�ક વસ્તુ દર�ક
સભ્યની છ� અને કોઇ વસ્તુ કોઇ એકની નથી એના અંગન
ે ો હતો.

અને શાનુને પોતાના વતી ક�સ લડવાનું
કામ સોંપ્યુ છ�. ચાર િહન્દુજા ભાઇઓ
�ીચંદ, ગોપીચંદ, �કાશ અને અશોક વચ્ચે
િમલકતની વહેંચણીના િવવાદ ચાલી રહ્યા
છ�. િ�ટનમાં સામાન્ય રીતે આવા ક�સના
પક્ષકારોના નામ મી�ડયામાં આપવામાં
આવતા નથી પરંતુ લોકોને પુરતો બોધપાઠ
મળ� તેવા દેખીતા હેતુથી જજે મી�ડયાને
િહન્દુજા ક�ટ�બના સભ્યોના નામો જાહેર
કરવાની મી�ડયાને છ�ટ આપી છ�.
અ�ે ઉલ્લેખનીય છ� ક� સન્ડ� ટાઇમ્સના
૨૦૨૨ના િલસ્ટમાં ૨૮ અબજ પાઉન્ડની
િમલકતો સાથે િહન્દુજા ક�ટ�બ િ�ટનનું સૌથી
ધનવાન ક�ટ�બ જાહેર થયું છ�.

િલબટ� બેરોસ નામની એક ૧૪
વષર્ની છોકરીએ એક અનોખો
િવ�મ સજર્યો છ�. તે અદભૂત
અંગમરોડ કરી શક� છ� અને તેણે
પોતાનું શરીર પાછળ તરફ વાળીને
પોતાનું માથું કમ્મરની પાછળ
રાખીને ફક્ત ૨૨ સેકન્ડના સમયમાં
૨૦ મીટરનું અંતર ચાલીને કાપ્યું
હતુ.ં તેના આ અનોખા િવક્મની
નોંધ િગનેસ બુક ઓફ વલ્ડ�
રેકડ્સર્માં લેવાઇ છ�. આ છોકરી
અદભૂત અંગમરોડના કરતબો
કરી શક� છ� અને તેણે બીજા પણ જ િગનેસ બુક ઓફ વલ્ડ� રેકડ્સર્ ડ� હતો અને તેમાં અન્ય સ્પધર્કોએ
અંગમરોડના કરતબો કરી બતાવ્યા ઉજવવાના ભાગ રૂપે જાત જાતના પણ બીજા જાત જાતના કૌશલ્યો
હતા. લંડનમાં સંસદ �હની સામે કરતબો યોજવાનો કાયર્�મ યોજાયો બતાવ્યા હતા.

ચીને શૂન્ય કોિવડ નીિત હળવી કરવાની શરૂ કરી,
આંતરરાષ્�ીય ફ્લાઈટ્સ પર િનયં�ણો હટાવ્યા

દ�શમાં આવતા મુસાફરો
માટ� ક્વોરન્ટાઈન સમય
ઘટાડયો
ન�કના સંપક�માં
આવનાર માટ�
ક્વોરન્ટાઈનના
સમયગાળામાં
ઘટાડો કય�

બીિજંગ, તા. 11 (પીટીઆઈ):
ચીને પોતાની કડક શૂન્ય-કોિવડ
નીિતને હળવી કરવાનું શરૂ કયુ� છ�,
તેણે દેશમાં આવતા મુસાફરો માટ�
ક્વોરન્ટાઈનનો સમય ઘટાડયો છ�

અને આંતરરાષ્�ીય ફ્લાઈટ્સ પર
િનયં�ણોને હટાવ્યા છ�.
�મુખ શી િજનપીંગની
અધ્યક્ષતામાં સત્તાધીશ કમ્યુિનસ્ટ
પાટ� ઓફ ચીન (સીપીસી)ની
સાત-સભ્યોની સ્ટ�ન્ડીંગ કિમ�ટની
ગુરુવારે �થમ બેઠક બાદ આ નવા
િનયમોની જાહેરાત કરાઈ હતી.
સ્ટ�ન્ડીંગ કિમ�ટ સીપીસીની
નીિત બનાવનાર અને તેને લાગુ
કરનાર ઉચ્ચ સંસ્થા છ�.
સ્થાિનક સ્તરે ચીને પુષ્ટી
કરાયેલા ક�સના નજીકના સંપક�માં
આવનાર માટ� ક્વોરન્ટાઈનના
સમયગાળામાં ઘટાડો કય� છ�,
પહેલાં આવી વ્ય�ક્તને 7 િદવસ

ક�ન્�ીય ક્વોરન્ટાઈ ત્યારબાદ ઘરમાં
3 િદવસનું ક્વોરન્ટાઈન કરવામાં
આવતી હતી હવે તેને 5 િદવસનું
ક્વોરન્ટાઈન પ્લસ 3 િદવસ ઘરમાં
દેખરેખ હેઠળ રાખવાનો િનયમ
આવ્યો છ�.
િવદેશથી ચીન આવતી ફ્લાઈટ
પોિઝ�ટવ ક�સ મળી આવવા પર
‘કોઈ સક�ટ �ેકર’ લગાવવામાં
નહીં આવશે, એમ એક સરકારી
સમાચાર પ�એ અહેવાલ આપ્યો
હતો.
‘સક�ટ �ેકર હેઠળ ચીનના
એિવએશન અિધકારીઓ મનસ્વી
રીતે આંતરરાષ્�ીય ફ્લાઈટ્સને
લાંબા સમય માટ� સ્થિગત કરે છ�.’

તેલંગાણામાં �ેનાઇટના ઉ�ોગપિતઓને ચીની
ક�પનીઓ �ારા મોકલાતા શંકાસ્પદ ભંડોળો પકડાયાં

અનેક ગ્રેનાઇટ
ક�પનીઓ પર ઇડીના
દરોડા, જેમને ત્યાં
દરોડા પડ્યા તેમાં
તેલંગાણાના એક
મંત્રીનો પણ સમાવેશ

નવી િદલ્હી, તા. ૧૧(પીટીઆઇ):
જેનું નામ પનામા પેપર લીકમાં
બહાર આવ્યું છ� તેવા એક શખ્સની
માિલકીની એક ચીની ક�પની �ારા
મોકલવામાં આવતા ગેરકાયદે

ભંડોળો તેલંગાણા �સ્થત ક�ટલાક
�ેનાઇટના ઉ�ોગોને મોકલવામાં
આવતા હતા, જેનો ઘટસ્ફોટ અને
�ેનાઇટ િનકાસકારોના પ�રસરો
પર પાડવામાં આવેલા દરોડાઓ
પછછ થયો હતો. જેમના પર
દરોડાઓ પાડવામાં આવ્યા છ� તેમાં
રાજ્યના કલ્યાણ મં�ી ગંગુલા
કમલાકરનો પણ સમાવેશ થાય છ�
એવો દાવો ઇડીએ કય� છ�.
આ ફ�ડરલ એજન્સીએ ફ�માની
જોગવાઇઓ હેઠળ સ્વેતા �ેનાઇટ,
સ્વેતા એજન્સીઝ, �ી વેંકટ��રા
�ેનાઇટ �ાઇવેટ િલ., અરિવંદ

�ેનાઇટ્સ, િગ�રરાજ િશિપંગ
એજન્સીઝ વગેરે પેઢીઓ પર
દરોડાઓ પા�ા છ�. મં�ી કમલાકર
પણ આમાંની ક�ટલીક ક�પનીઓ
સાથે સંકળાયેલા છ�, જેમના પર
દરોડાઓ પાડવામાં આવ્યા છ�.
ક�.સી. આર. સરકારમાં પછાત વગર્
કલ્યાણ અને અન્ન ખાતું સંભાળતા
આ મં�ી આ દરોડાઓ વખતે
િવદેશમાં હતા અને તેમણે જણાવ્યું
છ� ક� તેઓ તપાસમાં પુરો સહકાર
આપશે. ઇડીએ અલબત્ત, પોતાના
િનવેદનમાં કમલાકરનું નામ લીધું
ન હતું.

બોલીવૂડ અિભનેતા અને િપતા-પુત્રની �ડી અિમતાભ બચ્ચન અને
અિભષેક બચ્ચને મુંબઈના િસિદ્ધિવનાયક મં�દરમાં પૂ�-અચર્ના કરી હતી.

ક�સુમ ફ�મ ટીવી અિભનેતા િસ�ાંત
સુયર્વંશીનું જીમમાં હાટ� અટ�કથી િનધન

હાલમાં જ દિક્ષણના
સ્ટાર પુનીત રાજક�માર
અને કોમે�ડયન રાજુ
શ્રીવાસ્તવને પણ
િજમમાં વક�આઉટ
દરિમયાન હાટર્ અટ�ક
આવ્યો હતો

મુબ
ં ઈ, તા. 11 (પીટીઆઈ):
લોકિપ્રય ટીવી અિભનેતા
િસદ્ધાન્ત સુયવર્ શ
ં ીનું શુક્રવાર�
એક િજમમાં હાટર્ અટ�કના કારણે
િનધન થયું હતુ,ં તેઓ 46 વષર્નાં
હતાં અને ‘ક�સમુ ’, ‘કસૌટી
ઝ�દગી ક�’ અને ‘િઝદ્દી �દલ માને
ના’ જેવી ટીવી શ્રેણીઓ માટ�
�ણીતાં હતાં.
આ અિભનેતા ફ�ટનેસ
માટ� બહુ જ સ�ગ હતા તેમને
બપોર� 12.30 વાગે કો�કલાબેન
ધી�ભાઈ અંબાણી હો�સ્પટલમાં
લઈ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં
તેમને �ત �હ�ર કરવામાં આવ્યા
હતા.
‘તેમણે તેમને હોશમાં લાવવાના
પ્રયાસ કયાર્ હતા. પૂરી શક્યતા છ�

ક� તેઓ જ્યાર� િજમમાં હતાં ત્યાર�
તેમને હાટર્ અટ�ક આવ્યો હતો’,
એમ તેમના પ�રવાર� હો�સ્પટલમાં
ક�ં હતુ.ં ’ સૂયવર્ શ
ં ીના પ�રવારમાં
તેમના પત્ની (મોડેલ એલેિસયા
રાઉત) અને અગાઉનાં પત્નીથી
એક પુત્રી છ�.
િસદ્ધાન્તનું ઓિચંતા િનધન
હાલમાં જ સ્વસ્થ લોકોનાં થયેલા
�ત્યુમાં તા� બનાવ છ� જેમાં
મોટાભાગના 40ની વયમાં હતા
અને એક્સરસાઈઝ કરતી વકતે
�ત્યુ પામ્યા હતા. દિક્ષણના સ્ટાર
પુનીત રાજક�માર અને પ્રખ્યાત
કોમે�ડયન રાજુ શ્રીવાસ્તવને પણ
િજમમાં વક�આઉટ દરિમયાન
હાટર્ અટ�ક આવ્યો હતો. આ
ઉપરાંત ટીવી અિભનેતા િસદ્ધાથર્
શુક્લા, બ્રહ્મસ્વ�પ િમશ્રા, દીપેશ
ભાન અને સુપર સ્ટાર સલમાન
ખાનનો બોડી ડબલ સાગર પાંડે
પણ આ યાદીમાં સામેલ છ�.
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