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January 23, 2023 
 

Ref. No.: AIL/SE/101/2022-23 
 

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 and Press Release for the 
Third Quarter ended on December 31, 2022 

 

In accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper advertisement published in 
January 22, 2023, in ‘Gujarat Mitra’ and ‘Financial Express’ for the standalone and 
consolidated unaudited Financial Results for the Third Quarter ended on December 31, 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 enclosed 
 
 

 

 



ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત ૩રિવવાર ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩

સુ�ષ્મતા સેને ખરીદી બે કરોડની કાર

નવી �દલ્હી : ભતૂપૂવર્ િમસ યિુનવસર્ 
અને અિભનેત્રી સુ�ષ્મતા સેન વભૈવી 
�વનશૈલી �વવા માટ� �ણીતી છ�. 
સ�ુષ્મતાના ચાહકો �ણ ેછ� ક� તનેે 
મ�ઘાં વાહનોનો શોખ છ�. નવા વષર્ની 
શ�આતમા ં સુ�ષ્મતા સનેે પોતાને 
એક કાર િગફ્ટ કરી છ�. સ�ુષ્મતા 
સનેના �વનમાં ખશુીનો મોકો હોય 
તનેા ચાહકો સાથ ેશેર ન કર� એવંુ 

થઈ શક� નહ�. એટલા માટ� જ્યાર� તે 
તનેા ઘર� નવી કાર લાવી ત્યાર� તે 
ચાહકો સાથ ેશેર કયાર્ િવના રહી શક� 
નહ�. વાસ્તવમા ંસ�ુષ્મતા સનેે તનેા 
કાર કલેક્શનમા ંમિસર્ડીઝ એએમ� 
�એલઈ 53 કોપનો સમાવેશ કય� છ�. 
આ મ�ઘી િગફ્ટ તણે ેપોતાની �તને 
િગફ્ટ આપી છ�. �રપોટ્સર્ અનુસાર, 
આ કારની �ક�મત બે કરોડથી વધુ છ�.

નોરા િદવસમાં 10 વખત મને ફોન કરતી અને 
જેક્લીન િવરુ� મને ઉશ્ક�રતી હતી: મહાઠગ સુક�શ

મુંબઈ, તા. 21 : �િપયા 210 
કરોડના મની લોન્ડ�ર�ગ ક�સમાં િતહાર 
જેલની હવા ખાઈ રહ�લા મહાઠગ 
સુક�શ ચંદ્રશેખર� નવો પત્ર લખીને નોરા 
ફતેહી પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા 
છ�. નવા પત્રમાં સુક�શે ક�ં હતું ક�, 
તે અને જેક્લીન ફનાર્ન્ડીઝ સી�રયસ 
�રલેશનિશપમાં હતાં, જેને �ઈને 
નોરાને ખૂબ જ ઈષ્યાર્ થતી હતી.

સુક�શે પત્રમાં લખ્યું છ� ક�, ‘’નોરા 
નહોતી ઇચ્છતી ક� હું અને જેક્લીન 
સાથે રહીએ. નોરા મને ડેટ કરવા 
માંગતી હતી, જેના કારણે નોરા 
ઇચ્છતી હતી ક� મારા અને જેકલીન 
વચ્ચે બ્રેકઅપ થઈ �ય. નોરા મને 
જેક્લીન િવ�દ્ધ ઉશ્ક�રવા માટ� 

�દવસમાં ઘણી વખત ફોન કરતી 
હતી.’’ સુક�શે તેના પત્રમાં લખ્યું છ� ક�, 
‘’નોરા �દવસમાં ઓછામાં ઓછા 10 
વખત મને ફોન કરવાનો પ્રયાસ કરતી 
હતી અને � હું તેના કોલનો જવાબ 
ન આપતો તો તે મારા પર ફોન કરતા 
રહ�વા દબાણ કરતી હતી. જેકલીન 
સામે નોરા મા�ં બ્રેનવોશ કરતી હતી. 
નોરા ઇચ્છતી હતી ક� હું કોઈપણ રીતે 
જેકલીનને છોડી દઉ�.’’

આસામના મુખ્યમં�ીએ પૂ�ું, 
‘‘શાહરૂખ ખાન કોણ છ�?’’
ગુવાહાટી, તા. 21 (પીટીઆઈ): 

આસામના મુખ્યમંત્રી િહમંતા િબસ્વા 
સરમાએ શિનવાર� અહ� પત્રકારોના 
પ્રશ્નોના જવાબ આપતાં પૂછ્યું હતું ક�, 
આ શાહ�ખ ખાન કોણ છ�? હું તેમના 
િવશે અથવા તેમની �ફલ્મ ‘પઠાણ’ 
િવશે ક�ઈપણ �ણતો નથી.

મી�ડયાકમ�ઓએ બજર�ગ દળના 
કાયર્કરો દ્વારા િહ�સક િવરોધ પર 
પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા, જેમણે શુક્રવાર� 
શહ�રના નાર�ગી ખાતેના એક 
િથયેટરમાં હુમલો કય� હતો જ્યાં 
‘પઠાણ’ પ્રદિશર્ત થવાની છ�. જમણેરી 
જૂથના સ્વયંસેવકોએ �ફલ્મનાં પોસ્ટરો 
ફાડી નાખ્યાં અને સળગાવી દીધાં 
હતાં. આસામના મુખ્યમંત્રીએ ક�ં 
હતું ક�, ‘’ખાને મને ફોન કય� નથી, 
�ક� બોિલવૂડમાંથી ઘણા લોકો આ 
સમસ્યા અંગે મને ફોન કર� છ�, પર�તુ 

� શાહ�ખ ખાન મને ફોન કરશે તો 
હું મામલાની તપાસ કરીશ.’’

િહમંતા શરમાએ ક�ં હતું ક�, ‘’� 
કાયદો અને વ્યવસ્થાનો ભંગ થયો 
હોય અને ક�સ દાખલ કરવામાં આવ્યો 
હોય તો કાયર્વાહી કરવામાં આવશે.’’

બોિલવૂડ મેગાસ્ટાર શાહ�ખ ખાન 
અન ેતેની �ફલ્મ ‘પઠાણ’ ગીત ‘બશેરમ 
ર�ગ’મા ં દીિપકા પાદકુોણને ક�સરી 
િબક�નીમા ંબતાવવા બદલ પ્રિતિક્રયાનો 
સામનો કરવો પડી રહ્યો છ�. િવશ્વ િહ�દુ 
પ�રષદ સિહત ઘણા નેતાઓએ �ફલ્મ 
પર પ્રિતબધંની માગં કરી છ�.

અવતારના જેમ્સ ક�મરોન રાજામૌલી 
સાથે �ફલ્મ બનાવવા આતુર

મુબંઈ, તા. 21 (પીટીઆઈ) : 
અમ�ેરકન િસનમેાના �દગ્ગજ કલાકાર 
જેમ્સ ક�મરેોન ‘આરઆરઆર’ પર 
એસએસ રા�મૌલીના કામથી ખબૂ 
પ્રભાિવત થયા છ� અને � રા�મૌલી 
ક્યાર�ય હોિલવૂડમાં �ફલ્મ બનાવવાનું 
િવચાર� તો તેલગુુ િનદ�શકને ટ�કો 
આપવાની ઓફર કરી છ�.

રા�મૌલી અન ે‘આરઆરઆર’ના 
સગંીતકાર એમએમ ક�રવાણી 
તાજતેરમા ં િક્ર�ટક્સ ચોઇસ એવોડ્સર્ 
(સીસીએ) ખાતે ક�મરોનને મળ્યા 
હતા, જ્યાં �ફલ્મન ેતેલુગ ુટ્રકે ‘નાટુ 
નાટુ’ માટ� શે્રષ્ઠ િવદ�શી ભાષાની �ફલ્મ 
અન ેશે્રષ્ઠ ગીતનો એવોડર્ મળ્યો હતો.

તલુેગુ બ્લોકબસ્ટરના સત્તાવાર 
િટ્વટર હ�ન્ડલ દ્વારા શેર કરવામાં 
આવલેી તેમની ટંૂક� મી�ટ�ગની નવી 
�ક્લપમાં ક�મરોને રા�મૌલીને ક�ં 
ક�, � ત ેહોિલવૂડમાં આગળ વધવાનું 
નક્કી કર� છ� તો તનેો સંપક� કર�.

ક�મરોને ક� ં હતંુ ક�, ‘’� તમે 

ક્યાર�ય અહ� મવૂી બનાવવા માંગતા 
હો તો ચાલો, વાત કરીએ.’’

‘આરઆરઆર’ (રાઇઝ રોર 
�રવોલ્ટ) એ સ્વતંત્રતા પહ�લાનંી 
કાલ્પિનક વાતાર્ છ�, જે 1920ના 
દાયકામા ં બ ે વાસ્તિવક �વન 
ભારતીય ક્રાંિતકારીઓ પર ક��ન્દ્રત 
છ� - અલુ્લરી સીતારામ રાજુ (રામ 
ચરણ) અને કોમારામ ભીમ (જુિનયર 
એનટીઆર). આ �ફલ્મમાં આિલયા 
ભટ્ટ અને અજય દ�વગણ પણ ખાસ 
ભૂિમકામા ં છ�. તેમની વાતચીત 
દરિમયાન, ‘અવતાર’ િનદ�શક� 
�ફલ્મની રચના અને રા�મૌલીની 
�ફલ્મ િનમાર્ણ શલૈીની પ્રશસંા કરી 
હતી.

બોમ્બની ધમકીનો ઇ-મેઇલ મળતા મોસ્કો-ગોવા 
ફ્લાઇટ ઉઝબે�કસ્તાન ડાઇવટ� કરવામાં આવી

ગોવાના ડાબોિલમ એરપોટર્ની કચેરી પર મેઇલ આવ્યો ક� િવમાનમાં બોમ્બ મૂકયો છ�
બે સપ્તાહમાં આવો બી� બનાવ, આ પહ�લા અઝુર એરની જ એક ફ્લાઇટનું આવી જ ધમક� પછી �મનગર એરપોટર્ પર ઇમરજન્સી 
લે�ન્ડંગ કરાવાયું હતું

પણજી, તા. ૨૧(પીટીઆઇ): 
મોસ્કોથી ગોવા તરફ આવી રહેલ 
૨૪૦ મુસાફરો સાથેની એક 
ચાટ�ડ� ફ્લાઇટ આજે વહેલી સવારે 
ઉઝબે�કસ્તાન તરફ વાળવામાં 
આવી હતી. ગોવાના 
ડાબોિલમ એરપોટ�ના 
સત્તાવાળાઓને એક 
ઇ-મેઇલ મળ્યો હતો જેમાં 
દાવો કરવામાં આવ્યો હતો 
ક� િવમાનમાં બોમ્બ મૂકવામાં 
આવ્યો છ�, આના પછી આ 
ફ્લાઇટ ડાઇવટ� કરવામાં 
આવી હતી. 

રિશયાની અઝુર એર 
નામની એરલાઇન �ારા આ 
ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરવામાં 

આવી રહી હતી અને તે દિક્ષણ 
ગોવાના ડાબોિલમ એરપોટ� 
પર વહેલી સવારે ૪.૧૫ કલાક� 
ઉતરવાનો કાયર્�મ ધરાવતી 
હતી. પરંતુ ડાબોિલમ એરપોટ�ના 
�ડરેકટરની કચેરીને મધરાત પછી 
૧૨.૩૦ કલાક� એક ઇ-મેઇલ 
મળ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું 
હતું ક� િવમાનમાં બોમ્બ મૂકવામાં 
આવ્યો છ�. આ િવમાન ભારતીય 
હવાઇ સીમામાં �વેશે તે પહેલા 
તેને ડાઇવટ� કરવામાં આવી 
હતી અને તે ઉઝબે�કસ્તાનના 
એક એરપોટ� પર વહેલી સવારે 
૪.૩૦ કલાક� ઉતરી હતી. આ 
િવમાનમાં મુસારફો ઉપરાંત સાત 
કમર્ચારીઓ હતા. 

બે સપ્તાહ કરતા ઓછા 
સમયમાં મોસ્કો-ગોવા રૂટ પર આ 

જ એરલાઇનને સંડોવતો આવો 
બીજો બનાવ છ�. આ પહેલા ૯ 
જાન્યુઆરીએ મોસ્કોથી ગોવા 
આવી રહેલી ફ્લાઇટ� બોમ્બની 
ધમકી પછી ગુજરાતના જામનગર 
એરપોટ� પર તાકીદનું ઉતરાણ કયુ� 
હતું. તે ફ્લાઇટ પર અઝુર એર 
�ારા ઓપરેટ કરવામાં આવતી 
હતી. ધમકીનો મેઇલ મળ્યા 
બાદ ડાબોિલમ એરપોટ� એલટ� 
પર મૂકી દેવામાં આવ્યું હતું અને 
ગોવા પોલીસ, �ક્વક �રસ્પોન્સ 
ટીમ(ક્યુઆરટી), એન્ટી ટ�ર�રઝમ 
સ્કવૉડના કમર્ચારીઓને એરપોટ� 
પર ગોઠવી દેવામાં આવ્યા હતા 
અને ડોગ સ્કવોડ પર તૈનાત 
કરવામાં આવી હતી એમ ડ�પ્યુટી 
સુિ�ન્ટ�ન્ડ�ન્ટ ઓફ પોલીસ સલીમ 
શેખે જણાવ્યું હતું.

૧૩૯૯૦ ચો. ફૂટની  પાઇ!: િપઝા 
હટ �ારા નવો િવ�મ રચાયો

લોસ એન્જેલસ, તા. ૨૧: �ણીતી 
િપઝા ચેઇન િપઝા હટ દ્વારા એક નવો 
િવશ્વ િવક્રમ રચવામાં આવ્યો છ� જેમાં 
તેણે િવશ્વની સૌથી મોટી પાઇ બનાવી 
છ� જે ૧૩૯૯૦ ચોરસ ફ�ટ િવસ્તારમાં 
પથરાયેલી હતી અને તે બનાવવા માટ� 
૩૯૦૦ �કલોગ્રામ જેટલું ચીઝ અને મોટા 
પ્રમાણમાં પેપરોની નામની વાનગી 
વાપરવામાં આવી હતી. 

િપઝા હટના આ નવા સાહસ સાથે 
િવશ્વના સૌથી મોટા િપઝાનો નવો િવક્રમ 
રચાયો છ� અને િગનેસ બુક ઓફ 
વલ્ડર્ ર�કડ્સર્ દ્વારા તેની ન�ધ લેવામાં 
આવી છ�. આ િપઝા પાઇ બનાવવા માટ� 
૨૨૪૪ �કલોગ્રામ જેટલો સોસ, ૩૯૦૦ 
�કલોગ્રામથી વધુ ચીઝ અને ૬૩૦૪૯૬ 
જેટલી ર�ગ્યુલર અને કપ્ડ પેપરોની 
વાપરવામાં આવી હતી. પેપરોની એ 

એક અમે�રકન વાનગી છ� જે ડુક્કર 
અને ગાયના માંસનું િમશ્રણ કરીને 
બનાવવામાં આવે છ�. આ િવશાળ પાઇ 
લોસ એન્જેલસ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે 
બનાવીને પાથરવામાં આવી હતી. તે 
બનાવવામાં ઘણા લોકો �ડાયા હતા. 
આ સ્ટન્ટ કરવા માટ� િપઝા હટ દ્વારા 
યુ-ટ્યુબર એર�ક એરર�ક ડેકરને પણ 
સાથે લેવામાં આવ્યા હતા. 

જોશીમઠમાં અસુરિક્ષત ઇમારતોનું �ડમોિલશન 
ફરી શરૂ, િતરાડોવાળી ઇમારતો વધીને 863 થઈ
દેહરાદૂન, તા. 21 (પીટીઆઈ) : 

હવામાનમાં સુધારો થતાં ઉત્તરાખંડમાં 
નીચાણવાળા જોશીમઠમાં અસુરિક્ષત 
ઇમારતોને તોડી પાડવાનું કામ શિનવારે 
ફરી શરૂ થયું હતું. જોક�, િતરાડોવાળી 
ઇમારતોની સંખ્યા વધીને 863 થઈ ગઈ 
હતી. એમ અિધકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

અિધકારીઓએ એમ પણ કહ્યું હતું ક�, 
અહીં જેપી કોલોની પાસે પાણીનો િનકાલ 
ઘટીને 136 એલપીએમ થયો છ�.

�ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના સે��ટરી 
રણિજત ક�માર િસન્હાએ અહીં પ�કારોને 
જણાવ્યું હતું ક�, ‘’ત્યાં (જેપી કોલોની) 
પાણીનો િનકાલ શરૂઆતમાં 540 
એલપીએમ હતો. આમાં નોંધપા� ઘટાડો 
એ સકારાત્મક સંક�ત છ�.’’

કોલોની પાસેના એક પોઇન્ટ પરથી 2 
જાન્યુઆરીથી પાણી વહી રહ્યું છ�.

િસંહાએ જણાવ્યું હતું ક�, અત્યાર 
સુધીમાં 863 ઇમારતોમાં િતરાડો જોવા 
મળી છ� અને 274 પ�રવારોને અસ્થાયી 
રાહત ક�ન્�ોમાં સ્થળાંત�રત કરવામાં 
આવ્યા છ�.

િસંહાએ ઉમેયુ� હતું ક�, ‘’અત્યાર 
સુધીમાં 242 અસર�સ્ત પ�રવારોને 
વચગાળાની રાહત તરીક� 3.62 કરોડ 
રૂિપયાની રકમનું િવતરણ કરવામાં આવ્યું 
છ�.’’

દરિમયાન, શિનવારે સવારે હવામાન 
સાફ થઈ જતાં િ�િલંગ મશીનો અને 
બુલડોઝર હોટ�લો - મલેરી ઇન અને 
માઉન્ટ વ્યૂ  અને પીડબ્લ્યુડીના િનરીક્ષણ 

બંગલાને તોડી પાડવા માટ� શહેરમાં પરત 
આવ્યાં હતાં.

ભારે િહમવષાર્ અને વરસાદ બાદ 
ખરાબ હવામાનને કારણે શુ�વારે 
�ડમોિલશનની કવાયત અસ્થાયી રૂપે 
અટકાવી દેવામાં આવી હતી, જેના કારણે 
હંગામી રાહત િશિબરોમાં રહેતા લોકોની 
મુશ્ક�લીઓમાં વધારો થયો હતો.

અહીં એક સત્તાવાર �રલીઝમાં 
જણાવાયું છ� ક�, ‘’જોશીમઠમાં અસર�સ્ત 
લોકોને રાહત પૂરી પાડવી એ હાલમાં 
મુખ્ય મં�ી પુષ્કર િસંહ ધામીની ટોચની 
�ાથિમકતાઓમાંની એક છ�.’’ 

અસર�સ્તોને ઠ�ડીથી બચાવવા માટ� 
હંગામી રાહત ક�ન્�ો પર પૂરતી વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવી છ�.

અાંદામાન અને િનકોબારના 21 અનામી ટાપુઓનાં નામ પરમવીર 
ચ� પુરસ્કાર િવજેતાઓનાં નામ પર રાખવામાં આવશે

નવી િદલ્હી, તા. 21 (પીટીઆઈ): 
વડા �ધાન નરેન્� મોદી 23 જાન્યુઆરીએ 
નેતાજી સુભાષ ચં� બોઝની જન્મજયંિત 
પર વી�ડયો-કોન્ફર�ન્સંગ �ારા પરમ 
વીર ચ� પુરસ્કાર િવજેતાઓનાં નામ 
પર આંદામાન અને િનકોબારના 21 
સૌથી મોટા અનામી ટાપુઓનું નામકરણ 
કરવાના સમારોહમાં હાજરી આપશે.

23 જાન્યુઆરીને ‘પરા�મ િદવસ’ 
તરીક� મનાવવામાં આવે છ�.

એક િનવેદન અનુસાર, પીએમ મોદી 
નેતાજી સુભાષ ચં� બોઝને સમિપર્ત 

તેમના નામે ટાપુ પર બનનાર રાષ્�ીય 
સ્મારકના મોડલનું પણ અનાવરણ કરશે.

આંદામાન અને િનકોબાર ટાપુઓના 
ઐિતહાિસક મહ�વને ધ્યાનમાં રાખીને 
અને નેતાજીની સ્�િતને સન્માન આપવા 
માટ� પીએમ મોદીએ 2018માં ટાપુની 
મુલાકાત દરિમયાન રોસ ટાપુનું નામ 
બદલીને નેતાજી સુભાષ ચં� બોઝ �ીપ 
રાખ્યું હતું.

નીલ આઇલેન્ડ અને હેવલોક 
આઇલેન્ડનું નામ પણ અનુ�મે શહીદ �ીપ 
અને સ્વરાજ �ીપ રાખવામાં આવ્યું હતું.

અનામી ટાપુઓનાં નામ મેજર 
સોમનાથ શમાર્, સુબેદાર અને માનદ 
ક�પ્ટન કરમ િસંહ, સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ રામા 
રાઘોબા રાણે, નાયક જદુનાથ િસંહ, 
ક�પની હવાલદાર મેજર પીરુ િસંહ, ક�પ્ટન 
જીએસ સલા�રયા, લેફ્ટનન્ટ કનર્લ ધન 
િસંહ થાપા, સુબેદાર જોગીન્દર િસંહ, 
મેજર શૈતાન િસંહ, ક�પની ક્વાટ�રમાસ્ટર 
હવાલદાર અબ્દુલ હમીદ અને લેફ્ટનન્ટ 
કનર્લ અરદેિશર બુજ�રજી તારાપોરનાં 
નામ પર રાખવામાં આવશે તેવો િનણર્ય 
લેવામાં આવ્યો હતો.

જંગલમાંથી મળ�લો 2.7 �કલોનો દેડકો
નવી �દલ્હી, તા. 21 : શું તમે 

ક્યાર�ય ક�ન ટોડ િવશે સાંભળ્યું છ�? 
ખર�ખર, તે પણ એક પ્રકારના દ�ડકા 
છ�, પર�તુ તેઓ ક�ઈપણ ખાઈ શક� છ�! 
ગયા અઠવા�ડયે ઓસ્ટ્રેિલયાના કોનવે 
નેશનલ પાક�માં ઓસ્ટ્રેિલયન પાક� 
ર�ન્જસર્ને 2.7 �કલો વજન ધરાવતો 
એક દ�ડકો મળ્યો હતો. પાક� ર�ન્જર 
કાઈલી ગ્રે કહ� છ� ક�, આ કદનો 
દ�ડકો તેના મ�માં જે પણ �ય તે 
ખાઈ શક� છ�. આ દ�ડકા પયાર્વરણને 
નુકસાન પહ�ચાડે છ�, તેથી તેમને મારી 
નાખવામાં આવ્યા. હવે આ માદા રાક્ષસ 
ક�ન ટોડની તસવીરો સોિશયલ મી�ડયા 
પર વાયરલ થઈ છ�, જેને �ઈને લોકો 
આશ્ચયર્ચ�કત થઈ ગયા છ�.

િગિનસ વલ્ડર્ ર�કોડ્સર્માં 2.65 �કગ્રા 
(5.8 પાઉન્ડ)ના સૌથી મોટા દ�ડકાની 
યાદી છ�, જે 1991માં સ્વી�ડશ પાલતુ 
�નવર દ્વારા સ્થાિપત કરવામાં 
આવેલો ર�કોડર્ છ�.

આ દ�ડકાને પકડનાર ર�ન્જર 
કાઈલી ગ્રેને પહ�લા તો િવશ્વાસ નહોતો 
થયો ક� તે આટલો િવશાળ હશે. આથી 
કાઇલીએ તેનું નામ ‘ટોડિઝલા’ રાખ્યું 
અને તેને એક કન્ટ�નરમાં મૂક�ને 
જંગલની બહાર લઈ આવી. �ક�, 
કાઈલી આ દ�ડકાની ઉ�મરનો યોગ્ય 
અંદાજ લગાવી શક� નથી, પર�તુ તેણે 

ક�ં ક� ક�ન ટોડ (દ�ડકો) જંગલમાં 
15 વષર્ સુધી �વી શક� છ�. આ કદનો 
દ�ડકો તેના મ�માં જે ક�ઈપણ આવે તે 

ખાઈ શક� છ�. આમાં ક�ડા-મકોડા, 
સ�ર�પ અને નાના સસ્તન પ્રાણીઓનો 
સમાવેશ થાય છ�.

ચોખાના દાણા કરતાં પણ 
નાની છ� આ લાકડાની ચમચી
જયપુરના કલાકાર� તોડ્યો િગિનસ વલ્ડર્ ર�કોડર્

જયપુર, તા. 21 : બ�રમાં 
િવિવધ પ્રકારની ચમચીઓ 
મળ� છ�, પર�તુ શું તમે ક્યાર�ય 
ચમચી કરતાં અનેક ગણી 
નાની ચમચી �ઈ છ�? � નહ�, 
તો તમે આ ભારતીયની કલા 
જુઓ, જેણે િવશ્વની સૌથી નાની 
લાકડાની ચમચી બનાવીને 
િગિનસ બુકનો ર�કોડર્ તોડ્યો 
છ�. આ વ્યિક્તનું નામ છ� 
નવરતન પ્ર�પિત. નવરતને 
પોતાના કૌશલ્યથી દુિનયાની 
સૌથી નાની લાકડાની ચમચી 
બનાવીને વલ્ડર્ ર�કોડર્ બનાવ્યો 
છ�. ચમચીની લંબાઈ 2 
િમલીમીટર છ�.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છ� ક�, આ 
પહ�લા લાકડાની સૌથી નાની 
ચમચી બનાવવાનો વલ્ડર્ ર�કોડર્ 

તેલંગણાના એક કલાકાર 
ગૌરીશંકર ગુમ્મડીધલાએ 
બનાવ્યો હતો. ગૌરીશંકર� વષર્ 
2021માં 4.5 િમલીમીટર લાંબી 
લાકડાની ચમચી બનાવી હતી.

લગભગ 19 �ન્યુઆરીની 
વાત છ�. આ �દવસે, ‘િગિનસ 
વલ્ડર્ ર�કોડ્સર્’ના સત્તાવાર 
િટ્વટર હ�ન્ડલ પરથી એક 
વી�ડયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો 
હતો, જેના ક�પ્શનમાં લખવામાં 
આવ્યું હતું ક�, નવો ર�કોડર્ઃ 
ભારતના નવરતન પ્ર�પિત 

મૂિતર્કાર� 2 િમલીમીટર (0.7 
�ચ)ની સૌથી નાની લાકડાની 
ચમચી બનાવી છ�. આ 
વી�ડયોમાં આપણે �ઈ શક�એ 
છીએ ક�, નવરતન લાકડાની 
સૌથી નાની ચમચી તૈયાર કર� 
છ�. પહ�લા તે લાકડાનો એક 
નાનો ટુકડો લે છ� અને તેના 
ખાસ સાધનોની મદદથી તેને 
ખૂબ જ બારીક કાપે છ�. ત્યાર 
બાદ લેન્સની મદદથી લાકડાને 
ચમચીનો આકાર આપવામાં 
આવે છ�.
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