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CERTIFIED 

To, 

The General Manager-Market Operations 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, 

Mumbai-400 001 . 

Ref.: Security Code: 542285 

Date : January 30, 2023 

To, 

The General Manager-Listing Department 

The National Stock Exchange of India 

Limited 

Exchange Plaza, 5' Floor Plot No. C/1, G 

Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 

Mumbai- 400 051 

Ref.: Symbol: AXITA 

Ref: Axita Cotton Limited (Security Code/Security Id: 542285/ AXITA). 

Respected Sir/Madam, 

Sub: Submission of copies of Newspaper Publication of Financial Results for Quarter and 

Nine-months ended on December 31, 2022. 

This is with reference to the captioned subject, we enclose herewith copies of newspaper 

advertisement of Financial Results of the Company for the quarter and nine-months ended on 

December 31, 2022 published in following newspaper on January 30, 2023: 

1. Business Standard (English Newspaper in English Language); and 

2. Ahmedabad Express (Gujarati Newspaper in Gujarati Language). 

We request you to kindly take the aforesaid information on record and oblige. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Axita Cotton Limited 

Kushal Nitinbhai Patel 

Managing Director 

DIN: 06626639 
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(` in Crore)

Sr.
No.

Particulars

Quarter ended Year ended

December 31, 2022
(Unaudited)

December 31, 2021
(Unaudited)

March 31, 2022

(Audited)

1 Total Income from Operations  266.45  194.74  678.39 

2 Net Pro�t for the period /year
(before tax, exceptional and /or extraordinary items)

 119.66  50.21  165.48 

3 Net Pro�t for the period /year before tax
(after exceptional and /or extraordinary items)

 119.66  50.21  165.48 

4 Net Pro�t for the period /year after tax
(after exceptional and /or extraordinary items)

 94.55  35.64  128.58 

5 Total Comprehensive Income for the period /year [comprising pro�t / (loss)
for the year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]

 94.50  35.57  128.63 

6 Paid up Equity Share Capital  544.50  544.50  544.50 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)  1,580.40  1,366.08  1,407.45 

8 Securities Premium Account  38.23  38.23  38.23 

9 Net Worth  2,124.90  1,910.58  1,951.95 

10 Outstanding Debt  4,402.83  3,121.99  4,444.65 

11 Outstanding Redeemable Preference Shares – – –

12 Debt Equity Ratio 2.07 1.63 2.28

13 Earnings Per Equity Share (of ` 10/- each)
(for continuing and discontinued operations)

(i) Basic EPS (`) (*Not Annualised) *1.74 *1.61  2.36 

(ii) Diluted EPS (`) (*Not Annualised) *1.74 *1.61  2.36 

14 Capital Redemption Reserve  0.00  0.00  0.00 

15 Debenture Redemption Reserve

Not applicable16 Debt Service Coverage Ratio

17 Interest Service Coverage Ratio

Corporate Identity Number : U74140MH1984PLC033397
Regd. Of�ce : 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025. 
Tel. No.: +91 22 6630 3030 • Fax No.: +91 22 6630 3223 • Website: www.jm�nancialproducts.com

JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED

Notes:

1. The above standalone unaudited �nancial results have been reviewed by the Audit Committee, and on its recommendation, have been
approved by the Board of Directors at its meeting held on January 27, 2023. These results have been subjected to limited review by the
Statutory Auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the BSE Limited (BSE) and National
Stock Exchange of India Limited (NSE) (collectively referred as Stock Exchanges) under Regulation 52 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). The full format of said unaudited financial results
are available on the website of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and on the website of the Company at
www.jm�nancialproducts.com

3. The other details required under Regulation 52 and 54 of the SEBI LODR have been submitted to Stock Exchanges and can be accessed
at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Vishal Kampani

Place: Mumbai, Managing Director

Date: January 27, 2023 DIN : 00009079

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2022

CIN: L17200GJ2013PLC076059

Registered Office: Servey No. 324 357 358, Kadi, Thol Road, Borisana, Kadi,

Mahesana - 382715, Gujarat, India.  Telephone: +91-6358747514

Email: cs@axitacotton.com     Website: www.axitacotton.com

REGULATION 47(1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND

NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2022

Note: -

The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as

�Ind AS�) 34 interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read

with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time and were reviewed by

the Audit committee and subsequently taken on record by the Board of Directors of the Company at its

Meeting held on January 28, 2023. The above financial is an extract of the detailed format of quarterly

Financial Results filed with the Stock Exchange the BSE Limited and National Stock Exchange Limited

under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The

full format of the quarterly Financial Results is available on the BSE Limited website at www.bseindia.com,

National Stock Exchange Limited website at www.nseindia.com and on the website of the Company at

www.axitacotton.com.

On October 21, 2022, the Company sub-divided of every 1 (one) Equity Share of the nominal/face value

of Rs 10/- each into 10 (Ten) Equity Share of the nominal/face value of Rs 1/- each. The Basic and diluted

Earnings Per Share (EPS) of quarter and nine months ended December 31, 2021 has been restated to give

effect of the share split.

AXITA COTTON LIMITED

(Rs. in Lakh except EPS)

Total Income From Operations (net) 13138.82 17330.03 42895.53

Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 619.81 699.25 1540.25

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 619.81 699.25 1540.25

Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 469.57 540.25 1143.95

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and

Other Comprehensive Income (after tax)] 471.30 540.25 1149.61

Equity Share Capital 1,965.60 1,310.40 1,965.60

Face value of equity share capital (Per Share) Rs. 1/- Rs. 1/- Rs. 1/-

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in

the audited Balance Sheet of the previous year) - - -

Earnings Per Share (Not Annualised) 

Basic Earnings / (loss) Rs. per share 0.24 0.41 0.58

Diluted Earnings / (loss) Rs. per share 0.24 0.41 0.58

Particulars
31-12-2022

Unaudited

31-12-2021

Unaudited

31-12-2022

Unaudited

Quarter ended Nine Months

Ended

For, Axita Cotton Limited

Sd/-

Kushal Nitinbhai Patel

Managing Director

DIN: 06626639

Place: Kadi Mahesana

Date: January 28, 2023

HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED
CIN: L36999TN1961PLC004606

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Company)
Regd. Office: “ESVIN House”, 13 Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600096

Phone:044-24960335, Email: investor@highenergyltd.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2022

(By Order of the Board)
for HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

G. A. PATHANJALI
Managing Director

Place: Chennai
Date: 28.01.2023

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months Financial results of the Company filed with the Stock
Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full
format of the Quarterly / Nine Months Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com. The
same is also available on the company’s website www.highenergy.co.in under the financial section.

Rs.in Lakhs

Particulars

Quarter

Ended

31.12.2022

(Unaudited)

Quarter

Ended

30.09.2022

(Unaudited)

Quarter

Ended

31.12.2021

(Unaudited)

Nine Months

Ended

31.12.2022

(Unaudited)

Nine Months

Ended

31.12.2021

(Unaudited)

Previous

Accounting Year

ended 31.03.2022

(Audited)

Total Income from Operations 2708.00 2024.37 1672.59 6201.93 5404.64 7973.16

Net Profit /(Loss) for the period (before tax,

Exceptional and/or Extraordinary items) 969.94 518.09 437.11 1818.28 1793.64 2473.90

Net Profit /(Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 969.94 518.09 437.11 1818.28 1793.64 2473.90

Net Profit /(Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 721.62 384.73 321.94 1352.62 1319.94 1794.98

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

712.84 399.76 303.61 1365.58 1314.13 1644.54

Equity Share Capital 179.28 179.28 179.28 179.28 179.28 179.28

Other Equity (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the audited Balance Sheet of the

previous year

5389.97

Earnings Per Share (not annualized)

(of Rs.2/- each)

Basic & Diluted

Basic : 8.05 4.29 3.59 15.09 14.73 20.02

Diluted : 8.05 4.29 3.59 15.09 14.73 20.02
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LÞqÍ fkuLkoh 
ક�રળના રાજપાલ અાદરફ 

મા�હમ્મદ ખાન� કહું, મન� 
લા�કા� દહ�ુ ક�મ નર્ી કહ� તા
નતરૂવનંતપરુમ | કેરળના 
રાજયપાલ આરરફ મોહમમદ ખાને 
શનનવારે નતરૂવનંતપરુમમાં નહંદુ 
કોનકલેવમાં ભાગ લીધો હતો. આ 
દરનમયાન તમેણે કહંુ્ હતું કે, આય્ચ 
સમાજના લોકો દ્ારા કરવામાં 
આવલેા સવાગત દરનમયાન તઓે 
મારા યોગદાનનું સમમાન કરે છે 
પણ મારી એક ફરરયાદ છે કે તઓે 
મન ેનહંદ ુકેમ નથી કહેતા? તમેણે 
કહંુ્ કે મન ે નથી લાગતું કે નહંદુ 
એક ધાનમ્ચક શબદ છે. પરંત ુત ેએક 
ભૌગોનલક શબદ છે.તમારે મને 
નહનદ ુ કહેવો જોઈએ.  જ ે પણ 
વયસકત ભારતમાં પેદા થયો છે, જે 
ભારતમાં ઉતપાનદત અનન ખાય 
છે, જ ે ભારતની નદીઓનું પાણી 
પીવ ેછે.

ખુલ્ી જીપમાં જંગલ સફારીની 
મજા માણી રહ� લા ટુદરસ્ પાસ� 

અચાનક અાવી ગયા� વાઘ
નવી |બઇ : જંગલ સફારીનો 
આનંદ સૌથી સારો હોય છે. જે 
જીવનમાં મોકો મળે તયારે અચૂક 
લેવો જોઇએ પરંતુ કયારેક આ 
સફારીનો અનુભવ ડરામણો પણ 
સાનબત થાય છે. સોનશયલ 
મીરડયામ પર એક વાઘનો 
વાયરલ વીરડયો (Tiger Viral 
Video) જોઇ ને સૌ કોઇ ડરી 
ગયા. જયાં એક સફારીમાં 
પ્રવાસીઓ વાઘને નજીકથી 
જોવા ગયા હતા, પરંતુ તેમને 
કેવી રીતે ખબર હતી કે, વાઘ 
તેમના નાકની નજીક પહોંચી 
જશે. આ પછી શું થાય છે તે તમે 
વીરડયોમાં જોઈ શકો છો. 

બ્રેડકગ 
�ૂઝ

મંુબઈ અ�રપા�ટ્ષ પર 11 વવદ�શીઅા� પાસ�ર્ી રૂ.4 કરા�ડનંુ સા�નંુ જપ્
મંુબઈ | મંુબઈ એરપોટ્ડ પર કસટમસે 11 નવદશેી નાગરરક પાસેથી રૂ.૪.૧૪ કરોનંુ સોનું જપત કયુું 
છે. અનધકારીઓના જણાવયા મુજબ 'એજનસીએ શારજાહથી આવલેા નવદશેી પ્રવાસીઓ પાસેથી 
મીણના રૂપમાં ૮.૩ રકલોગ્ામ સોનું મળી આવયંુ હતું.તમેણે શરીરમાં સોનંુ સંતાડીને રાખયંુ હતું. 
આરોપીના શરીરમાંથી ૯૦થી વધુ કેપસયુલસ મળી હતી.દબુઈથી એરપોટ્ડ પર શંકાના આધારે 
તમેને પકડીને તપાસ કરવામાં આવી હતી. પરંત ુતમેણે તપાસનો નવરોધ કયપો હતો. 

નાગપરુમાં 12 વષ્ષના બાળકના� મૃતદ�હ ગળાફાસા� ખાધ�લી હાલતમાં મળ્ા�
મંુબઈ | મોબાઈલ એપ જોઈન ેએનું અનકુરણ કરવા જતા ૧૨ વષ્ચના બાળકે જીવ ગમુાવયો 
હોવાનું કહેવાય છે. આ માસૂમનું ગળાફાસો ખાઈન ેમોત નનપજયંુ હતું. પોલીસે આ મામલે 
એસકસડેનટલ ડેથનો કેસ નોંધી વધુ તપાસ આદરી છે.નાગપુરમાં સોમવારે કવોટ્ડર પરરસર-
માં સનચન બારાપાતે્ર ભાડાના ઘરમાં રહે છે. કામ નનનમતેિ સનચન બહાર ગયો હતો. જયારે 
તનેી પતની ઘરકામમાં વયસત હતી. ત ેસમયે ૧૨ વષીથીય પુત્ર ટેરેસ પર રમવા ગયો હતો. 

નવી નદલહી | ઉચ્ નયાયતંત્રમાં 
કોલેનજયન સીસટમ દ્ારા નયાયમૂ-
નત્ચઓની પસંદગી અંગે કેનદ્ર દ્ારા 
થઈ રહેલા સતત આક્મણો વચ્ે 
સવપોચ્ અદાલતના પૂવ્ચ નયાયમૂનત્ચ 
રોનહંગટન કવી નરીમાને કેનદ્રના 
કાનુની મંત્રી રકરેન રરજજુનની ઉગ્ 
ટીકા કરી હતી અને જાહેરમાં નયા-
યાયેલા નવરૂદ્ધ મંતવયો દશા્ચવવાની 
મનોવૃનતિની પણ ઉગ્ ટીકા કરી 
હતી, સાથે કહ્ું હતું કે આ વલણ 
નયાયાલયો સામેની ઘુંટાયેલી કટુતા 
જ દશા્ચવે છે. આ સાથે નયાયમૂનત્ચ-

ઓની નનમણુંક અંગે કોલેનજયેમ 
સંબંધે હજી કોઈ નનણ્ચય નથી લીધા 
તેની જાણ આલોચના કરતા પૂવ્ચ 
નયાયમૂનત્ચ નરીમાને કહ્ું હતું કે આ 
માટે નનનશ્ચત સમયમયા્ચદા હોવી 
જોઈએ.
 મારા મતે તે સમયમયા્ચદા ૩૦ 
નદવસની જ હોવી જોઈએ. કેનદ્ર 
સરકારે તે દરનમયાન નનણ્ચય લઈ 
જ લેવો અનનવાય્ચ છે. આ સાથે 
તેઓએ કહ્ું હતું કે ''કોલેનજ-
યમ'' દ્ારા જે નામોની ભલામણ 
કરવામાં આવી હોય તેની ઉપર 

બેસી રહેવું, તે અંગે નનણ્ચય ન 
લેવો તે લોકશાહી માટે ખતરારૂપ 
છે.તેઓએ વધુમાં જણાવયું હતું કે 
જો તે (૩૦ નદવસમાં) અંગે નનણ્ચય 
ન લેવાય તો સવીકારી જ લેવું પડે 
કે ''તેને અનુમનત (પરવાનગી) 
મલી જ ગઈ છે.'' આ પૂવ્ચ નયા-
યમૂનત્ચ રોનહનગટન કવી નરીમાન 
ઓગસટ ૨૦૨૧ માં નનવૃતિ થયા તે 
પૂવ્ચ ઉકત ''કોલેનજયન''ના સભય 
પદે પણ હતા. શુક્વારે મુંબઈમાં 
યોજાયેલા એક કાય્ચક્મમાં કાનૂન 
મંત્રી કીરેન રરજજુની તેઓએ 

સતત ટીકા પણ કરી હતી, સાથે 
ટકોર પણ કરી હતી કે સતિાધીશો 
પણ કોટ્ડના ચુકાદાને સવીકારવા 
બંધાયેલા છે, પછી તેમને ભલે તે 
ચુકાદો સાચો કે ખોટો લાગે પરંતુ 
તે સવીકારવો જ પડે.તેઓએ વધુમાં 
કહ્ું કે સમગ્ ગનતનવનધ (નયાય-
મૂનત્ચઓની નનયુસકત) અંગે કાનુન 
મંત્રીએ ઘણી જ કટુતાભરી ટીકા 
કરી છે પરંતુ માટે તેઓને સંનવ-
ધાનના બે મુળભુત સતયો કહેવા 
પડે તેમ છે અને તે છે : સંનવધા-
નના અનુચછેદ ૧૪૫(૩) પ્રમાણે 

ન ચુંટાયેલા તેવા (નનયુકત) 
નયાયમૂનત્ચઓની પાંચ સભયોની 
પીઠીકા નનણ્ચય લે છે. જેને ''કો-
નસટીટયુશન-બેચ'' કહેવાય છે. 
આ ગનતનવનધ અમેરરકાના સંનવ-
ધાનથી જુદી છે. તેમાં તેવી કોઈ 
વયવસથા જ નથી. આપણે તયાં 
તે બેનચ ''કોનસટીટયુશન બેનચ'' 
તરીકે જુદી તારવવામાં આવે 
છે.હવે નવવાદ તેમાંથી જાગયો છે 
કે સરકાર નયાયમૂનત્ચઓની નનયુ-
સકતમાં વધુ ભૂનમકા ભજવવા માગે 
છે.ઉપરાષટ્પનત જગદીપ ધનખરે 

પણ સરકારને પુસષટ આપતા કહ્ું 
હતું કે ''નયાયતંત્રે તેની મયા્ચ-
દાઓ સમજવી જોઈએ'' તેઓએ 
તો નેશનલ જયુડીશયલ એપોઈમે-
નટમેનટસ કમીશન (એનજેએસી) 
એકટને જ દુર કરવા કહ્ું હતું. મને 
કહ્ું હતું કે તે સંસદની સવપોચ્તા 

સામેનો ગંભીર અવરોધ છે. તેમણે 
તે માટે ઐનતહાનસક તેવા ૧૯૭૩ 
માં ''કેશવાનંદ-ભારત-કેસ''નો 
પણ ઉલલેખ કરતા કહ્ું હતું કે તેથી 
નયાયતંત્ર નવરુદ્ધ સંસદ તેવી ખોટી 
પરંપરા પડી જશે. આ અંગે એ 
પૂવ્ચ નયાયમૂનત્ચએ કહ્ું હતું કે જો 

આમ જ કરવું હોય તે સંનવધાન જ 
''બંધ'' કરી છે. ભલે બધે અંધકાર 
ફેલાઈ રહે.પૂવ્ચ નય.મૂ. નરીમાને 
દીવંગત નયા.મૂ.એમ. સી. 
યાગલા સમારક વયાખયાન શ્રેણીમાં 
શુક્વારે આજે આ પ્રમાણે પોતાની 
વંટોળ ઠાલવી હતી.

નતરુવનનતપુરમ | કેરળના રાજયપાલ આરરફ મોહમમદ ખાને 
શનનવારે નતરુવનંતપુરમમાં નહનદુ કોનકલેવમાં ભાગ લીધો 
હતો. આ દરનમયાન તેમણે કહ્ું હતું કે આય્ચ સમાજના લોકો 
દ્ારા કરવામાં આવેલા સવાગત બદલ હું આભાર વયકત કરું 
છું. પણ મારી ફરરયાદ એ છે કે તમે લોકો મને નહનદુ કેમ નથી 
કહેતા? કેરળના રાજયપાલ આરરફ મોહમમદે કહ્ું હતું કે મને 
નથી લાગતુ કે નહનદુ એક ધાનમ્ચક શબદ છે, પણ એક 
ભૌગોનલક શબદ છે. કોઇ પણ વયસકત કે જે ભારતમાં પેદા 
થયો છે, કોઇ પણ કે જે ભારતમાં ઉતપાનદત અનન ખાય છે, 
કોઇ પણ કે જે ભારતની નદીઓનું પાણી પીવે છે તે ખુદને 
નહનદુ કહેવાનો હકદાર છે.

''ત� લા�કશાહી માટ� ખતરનાક છ� '' સુપ્ીમ કા�ટ્ષના જનવૃ� ન્યા.મૂ.અ� કાનુનમંત્રીના મંતવની ઉગ્ર ટીકા કરી

વડાપ્ધાન મા�દીઅ� ક્હુ ક�  અાજ� અાખી દુજનયા ભારત પર નજર રાખી રહી છ�

BBCની ડાૅક્યુમ�ન્ટી અંગ� PMની ચ�તવણી
દ�શન� વવભાજજત કરવાના પ્યાસા� સફળ નહીં ર્ાય
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પીએમ મોદીએ દેશમાં મતભેદો વધારવા અને 
નવભાજન પેદા કરવાના પ્રયાસો પ્રતયે દેશવાસીઓને 
સચેત કરતા નવવિાસ અપાવયો કે આ પ્રકારના પ્રયાસો 
કયારેય સફળ થવાના નથી. નદલહીની છાવણીના 
કરરયપપા મેદાનમાં એનસીસીની એક રેલીને સંબોધતા 
પીએમ મોદીએ કહ્ું કે એકતાનો મંત્ર જ ભારત માટે 
શ્રેષઠતા પ્રાપત કરવામાં મદદ કરશે.

દરેક યુવાને સપનું સાકાર કરવા પલેટફોમ્ચ પૂરું 
પાડવા પ્રયાસ  વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્ુ કે આજે આખી 
દુનનયા ભારત પર નજર રાખી રહી છે. તે માટે સૌથી 
મહતવની બાબત તમે બધા યુવાનો છો, ભારતના 
યુવાનોના કારણે આખી દુનનયાની નજર આપણી ઉપર 
છે. વડાપ્રધાને કહ્ુ કે આજનું ભારત દરેક યુવા 
સાથીઓને એક નવશેષ માગ્ચદશ્ચન અને પલેટફોમ્ચ 
આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ું છે કે જયાં તમે પોતાના 
સવપનને સાકાર કરી શકો. આજે યુવાનો માટે નવા 
નવા ક્ેત્રો ખુલી રહ્ા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ વધુ 
જણાવતા કહ્ુ કે, દેશના નવકાસમાં NCCની ભૂનમકા 
શુ રહી છે અને તમે બધાએ કેટલી પ્રશંશનીય કામગીરી 
રહ્ા છો તે અમે  સૌ જાણીએ છીએ. 

મતભેદો પેદા કરવાના તમામ પ્રયાસ નનષફળ જશે.   
પીએમ મોદીએ કહ્ું કે અમારી સરકારે રડનજટલ, 

સટાટ્ડઅપ અને ઈનોવેશનની ક્ાંનતઓની શરૂઆત કરી 
છે. તેનાથી સૌથી મોટો લાભ યુવાઓને મળી રહ્ો છે. 
આ ભારતના યુવાઓ માટે એક તક સમાન છે. દરેકને 
એવું લાગી રહ્ું છે કે હવે ભારતનો સમય આવી ગયો 
છે. પીએમએ કહ્ું કે દેશને નવભાનજત કરવા માટે 
બહાના શોધવામાં આવે છે. ભારતમાતાના સપૂતો 
વચ્ે નવભાજન પેદા કરવા નવનવધ વાતો ફેલાવીને 
લોકોને ભડકાવવાનો પ્રયાસ કરાય છે. આ પ્રકારના 
પ્રયાસો છતાં ભારતના લોકો વચ્ે કયારેય મતભેદો 
પેદા થવાના નથી.

રાષ્ટપવત ભવનનું મુઘલ ગાડ્ષન હવ� 
‘’અમૃત-ઉદ્ાન’’ નામ� અા�ળખાશ�

નવી નદલહી | રાષટ્પનત ભવનના ‘’મુઘલ-
ગાડ્ડન’’નું નામ હવે બદલીને ‘’અમૃત-
ઉદ્ાન’’ રાખવામાં આવયું છે. આ ઉદ્ાન 
તેના સ�દય્ચને લીધે નવખયાત છે. તે જોવા 
માટે દર વષષે ‘’વસંત’’ દરનમયાન તે ખુલલું 
મુકાય છે, અને લાખખો ભારતીય તેમજ 
નવદેશી પય્ચટકો તેનો આહલાદ માણે છે. આ 
ઉદ્ાનમાં ૧૩૮ પ્રકારના તો ગુલાબ છે. તે 
પૈકી તદ્ન સવેત અને ઘેરાં જાંબલી ગુલાબો 
પણ છે. આ ‘’નંદન-વન’’ સમાન ઉદ્ાનમાં 
૧૦ હજારથી વધુ તુનલપ-બલબ છે અને જુદી 

જુદી ૭૦ પ્રજાનતઓમાં મળી. પાંચ હજારથી 
વધુ મોસમી પુષપો છે. આ ઉદ્ાન દેશના 
સવ્ચપ્રથમ રાષટ્પનત ડૉ. રાજેનદ્રપ્રસાદે જનતા 
માટે ખુલલું મુકાવયું હતું. 

૧૫ એકરમાં ફેલાયેલા આ ઉદ્ાનનું 
નનમા્ચણ નબ્રટીશ યુગમાં થયું હતું. એવું પણ 
કહેવાય છે કે આ ઉદ્ાન તો રાષટ્પનત 
ભવનનો આતમા છે. આ ઉદ્ાનનો એક 
ભાગ માત્ર નવનવધ પ્રકારના ગુલાબો માટે જ 
જુદો રખાયો છે. નબ્રટીશ વાસતુકાર 
સરએડવડ્ડ બયુરટયનસ દ્ારા રાષટ્પનત ભવન 

અને આ ઉદ્ાનની ડીઝાઈન તૈયાર કરી 
હતી.

આ ઉદ્ાન ૩૧મી જાનયુ.થી જનસામાનય 
માટે ખુલલું મુકાશે અને ૨૬મી ૨૦૨૩ સુધી 
ઉદ્ાન-ઉતસવ-૨૦૨૩ યોજવામાં આવશે. 
ગાડ્ડન દર સોમવારે અને હોળીના નદવસે 
બંધ રહેશે.આ ઉદ્ાન નવનવધ નવભાગોમાં 
વહ�ચવામાં આવયું છે. 

તેમાં પુષપોની કયારીઓ ઉપર તો 
તકતીયો છે જ. પરંતુ હવેથી ૨૦ ગાઈડ પણ 
રહેશે જેવો પુષપો અંગે સમજણ પણ આપશે.

રાષ્ટપવત ભવન  દર વષયો વસંતમાં અા ઉદ્ાન જનતા માટ� ખૂલ્ું મૂકાય છ�

અા ઉદ્ાનમાં 138 પ્કારના ગુલાબ 10 હજારર્ી વધુ તુજલપ, 70 વવવવધ પ્જાવતના 5 હજાર મા�સમી ફૂલા� છ�

ભારત જા�ડા� યાત્રાની શરૂઅાત 7 સ��મ્બર� દબક્ણ ભારતમાંર્ી ર્ઈ હતી

નવી નદલહી | કોંગે્સ નેતા રાહુલ 
ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રાનુ ં
સમાપન આવતીકાલે શ્રીનગરમા ં
થવા જઈ રહુ્ં છે. સોમવારે તેના 
માટે આયોનજત સમાપન 
સમારોહમાં સામેલ થવા માટે 12 
નવપક્ી દળોને આમંત્રણ અપાયું છે. 
જોકે સુરક્ાના કારણોને ધયાનમાં 
રાખીને અમુક રાજકીય પક્ોએ 
સામેલ થવાનો ઈનકાર કરી દીધો 
છે. ભારત જોડો યાત્રાની શરુઆત 
7 સપટેમબરે દનક્ણ ભારતથી કરાઈ 
હતી. જેમાં કુલ 3970 
રકલોમીટરની પગપાળા યાત્રા 
કરવામાં આવી. આ યાત્રા 12 
રાજયો અને 2 કેનદ્રશાનસત 
પ્રદેશોમાંથી પસાર થઈ હતી. આજે 
રાહુલ ગાંધંી ભારત જોડો યાત્રામાં 
લાલચોક પર નતરંગો પણ 
ફરકાવશે.  ટીએમસી, સપા અને 

ટીડીપી સામેલ નહીં થાય 
માનહતી અનુસાર તૃણમૂલ 

કોંગે્સ(ટીએમસી), સમાજવાદી 
પાટીથી(સપા)અને ટીડીપી એ 

પાટીથીઓમાં સામેલ છે જે આ 
સમારોહમાં ભાગ નહીં લઈ લે. 
જોકે આ સમારોહમાં ભાગ લેનારા 
પક્ોમાં સટાનલનના નેતૃતવ હેઠળની 

ડીએમક,ે શરદ પવારના નેતૃતવ 
હેઠળની એનસીપી, તેજસવી 
યાદવના નેતૃતવ હેઠળની આરજેડી, 
નીતીશ કુમારના નેતૃતવવાળી 
જેડીયુ, ઉદ્ધવની નશવસેના, 
સીપીઆઈ(એમ), સીપીઆઈ, 
નવદુથલાઈ નચરુથાઈગલ કાચી, 
કેરળ કોંગે્સ, ફારુક અબદુલલાહની 
નેશનલ કોનફરનસ, પીડીપી અને 
નશબુ સોરેનની ઝામુમો સામેલ છે.

કોંગે્સ મહાસનચવ નપ્રયંકા 
ગાંધી વાડરા પણ શનનવારે ભારત 
જોડો યાત્રામાં ભાઈ રાહુલ ગાંધી 
સાથે જોડાયા હતા. કનથત સુરક્ા 
ચૂક મામલે શુક્વારે ભારત જોડો 
યાત્રા રદ કરાયા બાદ અવંતીપોરાના 
ચેરસૂ ગામથી તેને ફરી શરૂ કરાઈ 
હતી. તેના પછી પીપલસ ડેમોક્ેરટક 
પાટીથીના પ્રમુખ મહેબૂબા મુફતી પણ 
આ યાત્રામાં જોડાયા હતા. 

145 દદવસ બાદ ભારત જા�ડા� યાત્રાનું અાવતીકાલ� 145 દદવસ બાદ ભારત જા�ડા� યાત્રાનું અાવતીકાલ� 
શ્રીનગરમાં સમાપન, 21 પક્ા�ન� અામંત્રણશ્રીનગરમાં સમાપન, 21 પક્ા�ન� અામંત્રણ

12 રા�ાે અને 2 કેન્દ્રશા�સત પ્રદેશાેમાંથી પસાર થઇ, 
કુલ 3970 �કલાેમીટરની પગપાળા મુસાફરી

ગુજરાતમાં દર વખત� પ�પર લીક ર્ઈ જાય છ� : 
CM ક�જરીવાલના ગુજરાત સરકાર પર પ્હાર
નવી નદલહી | ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી 
બોડ્ડ દ્ારા લેવાયેલી જુનનયર કલાક્કની પરીક્ા 
પેપર લીક થતાં રદ કરવામાં આવી છે. આ 
પરીક્ા રનવવારે સવારે 11 વાગયાથી 
યોજાવાની હતી. પેપર લીકની માનહતી સામે 
આવયા બાદ નદલહીના સીએમ અરનવંદ 
કેજરીવાલે હવે ગુજરાત રાજય સરકાર પર 
સવાલો ઉઠાવયા છે.

ગુજરાત સરકારની ટીકા કરતા કેજરીવાલે 
એક પત્રકારના ટવીટને રીટવીટ કયુું અને 
લખયું કે, ગુજરાતમાં લગભગ દરેક પરીક્ાનું 
પેપર લીક થાય છે. એનું કારણ શું છે? પેપર 

લીકના કારણે પરીક્ા રદ થતાં કરોડો યુવાનોનું 
ભનવષય બરબાદ થઈ ગયુ છે.  જુનનયર 
કલાક્કનું આ પેપર લીક થવા અંગે ગુજરાત 
પંચાયત સેવા પસંદગી બોડ્ડના સનચવે રનવવારે 
એક અખબારી નનવેદન બહાર પાડુ્ં છે. 

સનચવે જણાવયું કે, રનવવારે સવારે પોલીસે 
GPSSBને જાણ કરી કે જુનનયર કલાક્કની 
લેનખત પરીક્ાનું પેપર લીક થયું છે. બોડડે 
તમામ ઉમેદવારોને પરીક્ા કેનદ્રો પર ન 
પહોંચવા અપીલ કરી છે. આ ઉપરાંત તેમણે 
જણાવયું કે પરીક્ાની આગામી તારીખો ટૂંક 
સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

 પ�પર લીકના કારણ� પરીક્ા રદ ર્તાં કરા�ડા� યુવાના�નું ભવવષ્ય બરબાદ ર્ઈ ગયુ છ� : CM ક�જરીવાલ

નવી ડદ�ી | તા. 29
દુનનયાના સૌથી મોટા રડપલોમેટ કોણ હતા? 
આપણા નવદેશમંત્રી જયશંકરે નહનદીમાં આ 
અંગે રસપ્રદ જવાબ આપતાં કહુ્ં કે સૌથી 
મોટા રડપલોમેટ શ્રી કૃષણ અને હનુમાનજી 
હતા. તેમનો આ વીરડયો સોનશયલ મીરડયા 
પર ઘણો વાઈરલ થઈ રહ્ો છે. ઈનતહાસ અને 
ધાનમ્ચક ગ્ંથોથી આપણને નવી દૃસષટ મળે છે. 
લોકો કહી રહ્ા છે કે ઈનતહાસ અને ધાનમ્ચક 
ગ્ંથોથી આપણને નવી દૃસષટ મળે છે. વાઈરલ 
વીરડયોમાં નવદેશમંત્રી આગળ કહેતા સંભળાય 
છે કે હું તમને ખૂબ જ ગંભીર જવાબ આપી 
રહ્ો છું. તમારે કૃષણ અને હનુમાનજીને 

કૂટનીનતના પરરપે્રક્ષયમાં જોવાની જરૂર છે. 
જુઓ તેઓ કઈ સસથનતમાં હતા? તેમને કેવા 
નમશન સોંપાયા હતા. તેમણે આ નમશનને 
કેવી રીતે હેનડલ કયા્ચ. 

હનુમાનજીએ તો ઈનટેનલજનસ પણ કયુું 
હતું. તેઓ નમશન પર એટલા આગળ વધી 
ગયા કે સીતાજીના ખબર-અંતર પૂછી આવયા 
અને લંકાને બાળી પણ નાખી. પૂણેમાં એક 
કાય્ચક્મને સંબોધતા તેમણે કહુ્ં કે હનુમાનજી 
તો મલટી પપ્ચઝ રડપલોમેટ હતા. હું તમને 
આજની દુનનયાના 10 વયૂહાતમક કોનસેપટના 
જવાબ મહાભારતના ઉદાહરણ દ્ારા આપી 
શકું છું. 

કહું ક�  - કૃ� અન� હનુમાનજીન� કૂટનીવતના પદરપ્�કયમાં જા�વાની જરૂર છ�

તમાર� પણ મન� દહ�ુ કહ� વા� જા�ઇઅ�. 
રાજયપાલે નહનદુ સમમેલનમાં વાત કરતા સર સૈયદ 
અહમદ ખાનને યાદ કયા્ચ હતા, તેમણે કહ્ું હતું કે સર 
સૈયદ અહમદ ખાન એક સુધારક અને અલીગઢ મુસસલમ 
યુનન.માં સંસથાપક હતા. તેની સાથે જ કેરળના 
રાજયપાલે બીબીસી ડોકયુમેનટ્ીને લઇને પણ નનવેદન 
આપયું હતું અને કહ્ું હતું કે નબ્રરટશ રાજમાં કોઇ 

ડોકયુમેનટ્ી કેમ ના બની?  જયારે કલાકારોના હાથ કાપવામાં આવયા તયારે ડોકયુમેનટ્ી કેમ ના 
બની. રાજયપાલે કહ્ું કે જે લોકો ભનવષયવાણી કરી રહ્ા હતા કે ભારત ટુટીને એકબીજાની 
સાથે ટકરાશે તેમની માનનસકતા નનરાશ થઇ ગઇ છે.

દહ�ુ ધાવમશિક નહીં ભાૈગા�જલક શ�, હંુ પણ દહ�ુ છંુ : અાદરફ મા�હમ્મદ

સાૈર્ી મા�ટા દડપા�મ�ટ કા�ણ હતા? વવદ�શમંત્રીના� સાૈર્ી મા�ટા દડપા�મ�ટ કા�ણ હતા? વવદ�શમંત્રીના� 
રસપ્દ જવાબ - ભગવાન કૃ� અન� હનુમાનરસપ્દ જવાબ - ભગવાન કૃ� અન� હનુમાન

અક્ષીતા કોટન િલિમટ�ડ
સીઆઈએન: એલ૧૭૨૦૦�જ૨ે૦૧૩પીએલસી૦૭૬૦૫૯ર�સ્ટડર્ ઓ�ફસ: સવ� નં. ૩૨૪, ૩૫૭, ૩૫૮, કડી, થોલ રોડ, બોર�સાણા, કડી,મહેસાણા-૩૮૨૭૧૫, ગજુરાત, ભારત. ટે�લફોન: +૯૧ ૬૩૫૮૭૪૭૫૧૪ઈ-મેઈલ: cs@axitacotton.com     વેબસાઇટ: www.axitacotton.com

સેબી (એલઓડઆર)ના રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના
િનયમન ૪૭ (૧) (બી) �માણેના �ડસેમ્બર ૩૧, ૨૦૨૨ના રોજ સમાપ્ત થયેલ િ�માસીક અને

નવ માિસક ગાળાના સ્ટ�ન્ડઅલોનનાણા�કય પ�રણામોનો િવસ્તાર 

કામગીર�માથી કુલ આવક
આ સમયગાળા માટે ચોખ્ખો નફો / (નકુસાન)
(કર, અપવાદરૂપ અને / અથવા અસાધારણ વસ્તઓુ પહેલા)
આ સમયગાળા માટે કર પહેલાનો ચોખ્ખો નફો / (નકુસાન)
(અપવાદરૂપ અને/ અથવા અસાધારણ વસ્તઓુ પછ�)
આ સમયગાળા માટે કર પછ�નો ચોખ્ખો નફો/
(નકુસાન) (અપવાદરૂપ અને/ અથવા અસાધારણ વસ્તઓુ પછ�)
આ સમયગાળા માટે કૂલ વ્યાપક આવક
(સમયગાળા માટે નફો/(નકુસાન) અને કર બાદની અન્ય આવક (કર પછ�) સમાવેશ થાય છે)
ઈિક્વટ� શરેમડૂી ચકૂવેલ
ઇિક્વટ� શરે મડૂીની ફેસ વેલ્યુ
અનામત (પાછલા વષર્ના પાક� કરેલી બેલને્સ શીટ મજુબ મલૂ્યાંકન અનામતને બાદ કાયર્ પછ�)
શેર દીઠ કમાણી (વા�ષર્કરણ કયા� �વના)
બઝેીક શરેદીઠ કમાણી (નકુસાન) રૂ.
ડાલ્યટેુડ શરેદીઠ કમાણી (નકુસાન) રૂ.

૧૩૧૩૮.૮૨
૬૧૯.૮૧
૬૧૯.૮૧
૪૬૯.૫૭
૪૭૧.૩૦

૧,૯૬૫.૬૦
રૂ. ૧/-

-
૦.૨૪
૦.૨૪

૧૭૩૩૦.૦૩
૬૯૯.૨૫
૬૯૯.૨૫
૫૪૦.૨૫
૫૪૦.૨૫

૧,૩૧૦.૪૦
રૂ. ૧/-

-
૦.૪૧
૦.૪૧

૪૨૮૯૫.૫૩
૧૫૪૦.૨૫
૧૫૪૦.૨૫
૧૧૪૩.૯૫
૧૧૪૯.૬૧

૧,૯૬૫.૬૦
રૂ. ૧/-

-
૦.૫૮
૦.૫૮

િવગતો
િ�માિસક ગાળાના �તે

અક્ષીતા કોટન િલિમટ�ડ માટ�
સહી/-

ક�શલ િનિતનભાઈ પટ�લ
 મેનેજી�ગ ડાઈરેક્ટર
 ડીઆઈએન: ૦૬૬૨૬૬૩૯

નવ માિસક 
ગાળાના �તે

૩૧-૧૨-૨૦૨૨અન-ઓડીટેડ ૩૧-૧૨-૨૦૨૨અન-ઓડીટેડ ૩૧-૧૨-૨૦૨૨અન-ઓડીટેડ

ન�ધ:-
ઉપરોક્ત પ�રણામો ભારતીય �હસાબી ધોરણો ("Ind AS" તર�કે ઓળખાય છે) અનસુાર અને કંપની અ�ધ�નયમ, 2013 ની કલમ ૧૩૩ હેઠળ 
�નધાર્�રત ભારતીય �હસાબી ધોરણ ૩૪ ના વચગાળાના નાણાક�ય અહેવાલો, સમય સમય પર સધુારેલા કંપનીઓ (ભારતીય �હસાબી ધોરણો) 
�નયમો સાથ ેવાંચવામાં આવ્યા છે અને ઓ�ડટ સ�મ�ત �ારા સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ �ન્યઆુર� ૨૮, ૨૦૨૩ ના રોજ કંપનીના 
બોડર્ ઓફ �ડરેક્ટસર્ �ારા યો�યલેી તેની મી�ટંગમાં રેકોડર્ પર લવેામાં આવી હતી. ઉપરોક્ત ��મા�સક તથા નવ મા�સક ગાળાના નાણાક�ય 
પ�રણામોના �વગતવાર બંધારણનો અકર્ સેબી (સ�ૂચબ� જવાબદાર� અને �હેરાત આવશ્યકતાઓ), �નયમનો, ૨૦૧૫ ના �નયમન 33 હેઠળ, 
બીએસસી �લ�મટેડ અને એનએસસી �લ�મટેડ સ્ટોક એ�ચને્જ સાથ ેફાઇલ કરવામાં આવેલ છે. ��મા�સક નાણાક�ય પ�રણામોનું સંપણૂર્ બંધારણ 
બીએસસી �લ�મટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com, એનએસસી �લ�મટેડની વેબસાઇટ www.nseindia.com તથા કંપનીની વેબસાઇટ 
www.axitacotton.com પર ઉપલબ્ધ છે.
ઓક્ટોબર ૧૦, ૨૦૨૨ ના રોજ, કંપનીએ રૂ. ૧૦/- ના નો�મનલ/ફેસ વેલ્યનુા �ત્યકે 1 (એક) ઇિક્વટ� શરેને રૂ. ૧/- ના નો�મનલ/ફેસ વેલ્યનુા 
૧૦ (દસ) ઇિક્વટ� શરેમાં પટેા-�વભા�જત કયાર્ હતા. દરેક શરે �વભાજનની અસર આપવા માટે �ડસેમ્બર ૩૧, ૨૦૨૧ ના રોજ પરૂા થયલેા ક્વાટર્ર 
અને નવ મા�સક ગાળાના બેઝીક અને ડાઇલ્યટેૂડ શરેદીઠ કમાણી (ઈપીએસ) ને પનુઃસ્થા�પત કરવામાં આવી છે.

સ્થળ:    કડી, મહ�સાણા
તારીખ:  જાન્યુઆરી ૨૮, ૨૦૨૩

(ઈ.પી.એસ. િસવાય રકમ લાખમા�)

માર્�રાનમાં વવચચત્ર અકસ્માત: ચાલક�  જનયંત્રણ 
ગુમાવતા કાર દડવાઇડર તા�ડી રસતાની નીચ� ઉતરી ગઈ

મુંબઈ: મુંબઈને અડીને આવેલ થંડી હવાના સથળ 
તરીકે પ્રખયાત માથેરાનમાં એક નવનચત્ર અકસમાત થયો 
હતો. માથેરાનથી સાંકડા રસતા માગષે નીચે ઉતરી રહેલ 
એક કાર પરનું નનયંત્રણ ચાલકે ગુમાવતા કાર રડવાઇડર 
તોડી રસતાની નીચે ઉતરી ગઈ હતી. સદભાગયે કાર 
ખીણમાં ખાબકી નહોતી તેથી મોટી દુઘ્ચટના ટળી હતી. 
આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનન થઈ નહોતી. પ્રાપત 

નવગત મુજબ ૨૬ જાનયુઆરીના પ્રજાસતિાકનદન 
નનનમતિે મોટી સંખયામાં પય્ચટકો માથેરાન ફરવા આવયા 
હતા. મુંબઈથી પણ બે જણ કાર દ્ારા માથેરાન આવયા 
હતા. આ લોકો પાછા ફરી રહ્ા હતા તયારે એક શાપ્ચ 
ટન્ચ પર ચાલકે કાર પરનું નનયંત્રણ ગુમાવતા કાર અહીં 
લગાવવામાં આવેલ રડવાઇડર તોડી માથાભેર નીચે 
ઉતરી તયાંજ સસથર થી ગઈ હતી.


