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Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed newspaper cuttings of the advertisement 
regarding Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended on 31st 
December 2022, approved by the Board in its Meeting held on 4th February 2023, in the 
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1. Mumbai Edition of "The Financial Express" on 06.02.2023 in English language
2. Surat Edition of "Gujarat Mitra" on 06.02.2023 in Gujarati language
3. All Edition of "Business Standard" on 06.02.2023 in English language

You are requested to take the same on your records.
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For FILATEX INDIA LIMITED
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ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત ૫સોિવાર ૬ ફેબ્ુઆરી, ૨૦૨૩

અદાણીજૂથના િાિલે કોંગ્ેસના 
અિદાવાદિાં દેખાવો 

ગાંધીનગર: અદાણી ગ્રુપમાં રોકાણ કરવાના 
મામલે આજે ગરુજરાત કોંગ્ેસ દ્ારા એલઆઈસી 
તથા એસબીઆઈની ઓફિસ સામે દેખાવો કરવામાં 
આવનાર છે. જયારે  રાજયમાં તાજેતરમાં જરુનીયર 
કલાક્કની પરીક્ાનરું પેપર ફૂટી જવાના વવરોધમાં 
આગામી તા.7મી િેબ્રુ.ના રોજ અમદાવાદમાં 
સાબરમતી ગાંધી આશ્રમથી પાલડી કોચરબ 
આશ્રમ સરુધીની વવશાળ વવરોધ પ્રદશ્શન સાથેની 
ગરુજરાત કોંગ્ેસની રેલી યોજાનાર છે. બીજી તરિ 
ગરુજરાત કોંગ્ેસની નેતાગીરીએ  જંત્ીના બમણા 
કરાયેલા દરો પાછા ખેંચવાની માંગ કરી છે.   

આજે સવારે અમદાવાદમાં ગરુજરાત પ્રદેશ 
કોંગ્ેસ સવમવતના કાય્શકારી પ્રમરુખ  વિંમતવસંિ 
પટેલે જણાવયરું િતરું કે રાજયની ભાજપ સરકારની 
ઘોર બેદરકારી અને લાપરવાિીના કારણે 
ગરુજરાતમાં વારંવાર રાજય સરકારની સપધા્શતમક 
પરીક્ાના પેપર ફૂટી જવાની ઘટના સામાનય બની 
રિી છે. િાલમાં જ જરુવનયર કલાક્કની ભરતી 
માટેની પરીક્ાનરું  પેપર લીક થયેલ છે જેના કારણે  
રાજયના લાખો બેરોજગાર યરુવાનો િાલાકી અને 
અરાજકતાનો ભોગ બનયા છે. 

 કોંગ્ેસના પ્રદેશ ઉપપ્રમરુખ ડો. જીતરુભાઈ પટેલે 
જણાવયરું િતરુ કે  િાલમાં  મધયમ વગ્શ ભાજપ 
સરકારની રીવત અને નીવતઓથી વચંવતત છે. 
સામાનય માણસની મિેનતની બચતના ખચચે તેમના 
નજીકના વમત્ો અને પસંદગીના અબજોપવતઓને 
િાયદો થાય તેવી નીવત અપનાવી રિી છે. ભાજપ 
સરકાર દ્ારા અદાણી જૂથમાં એલઆઈસી અને 
એસબીઆઈ જેવી સરકારી સંસથાઓના અતયંત 
જોખમી વયવિારો અને રોકાણોએ, એલઆઈસીના 
29 કરોડ પોવલસી ધારકો અને એસબીઆઈના 
45 કરોડ ખાતાધારકો પર પ્રવતકૂળ અસર કરી 
છે. છેલલા કેટલાક વદવસોમાં એલ.આઈ.સી.દ્ારા 
અદાણી જૂથમાં જંગી રોકાણથી એલઆઈસી ને 
રૂવપયા 33,060 કરોડ રૂવપયાનરું નરુકસાન થયરું છે. 
જયારે એસબીઆઈ અને અનય ભારતીય બેંકોએ 
અદાણી જૂથને મોટી રકમની લોન આપી છે. 
જયારે અદાણી ગ્રુપ પર ભારતીય બેંકોના લગભગ 
80,000 કરોડનરું દેવરું છે. કોંગ્ેસ પાટટી કયારેય 
કોઈ ખાસ ભારતીય કોપપોરેટ િાઉસની વવરરુદ્ધ નથી 
રિી, અમે ક્ોની કેવપટલાવિમની વવરરુદ્ધ છીએ 
અને પસંદ કરેલા અબજોપવતઓને લાભ આપવા 
માટેના વનયમો બદલવાના વવચારની વવરરુદ્ધ 
છીએ. કોંગ્ેસ પક્  િંમેશા ગરીબ અને સામાનય 
માણસની પડખે ઊભો  રહ્ો છે. આવતીકાલે તા.૬ 
િેબ્રુઆરી,૨૦૨૩ને સોમવારના રોજ રાજયના ૩૩ 
જીલલા મથકે એલઆઈસી અને એસ.બી.આઈ. 
ઓિીસની સામે મોટી સંખયામાં બોકસ : કાય્શકતા્શ 
ભાઈ બિેનો ધરણાં – પ્રદશ્શનમાં જોડાશે.

ઠંડીમાં 3થી 6 ડડગ્ી જેટલી 
રાહત, ગાંધીનગરમાં સૌથી 

વધુ 11 ડડગ્ી ઠંડી
ગાંધીનગર: રાજયમાં ઠંડીના 

પ્રમાણમાં 6 ફડગ્ી જેટલી 
રાિત મળી છે. જયારે બપોરે 
ગરમીના પ્રમાણમાં પણ વધારો 
નોંધાયો છે. ભૂજમાં ગરમીનો 
પારો 34 ફડગ્ીએ તથા 
વલસાડમાં 35 ફડગ્ી ઘરમી 
નોંધાવવા પામી છે. બીજી તરિ 
રાજયમાં  ગાંધીનગરમાં સૌથી 
વધરુ 11 ફડગ્ી ઠંડી નોંધાવવા 
પામી છે. િજરુયે 5 વદવસ માટે 
રાજયમાં ઠંડીમાં રાિત રિેશે. 
અમદાવાદ એરપોટ્ટ કેમપસમાં 
આવેલા કેન્નરિય િવામાન 
વવભાગના સત્ાવાર સૂત્ોએ 
કિયરું િતરું કે  રાજયના અનય 
શિેરો પૈકી અમદાવાદમાં 
13 ફડ.સે., ગાંધીનગરમાં 
11  ફડ.સે., ડીસામાં 14  
ફડ.સે., વલલભ વવદ્ાનગરમાં 
13 ફડ.સે., વડોદરામાં 14 
ફડ.સે., સરુરતમાં 17  ફડ.સે., 
વલસાડમાં 15 ફડ.સે., ભૂજમાં 
15 ફડ.સે., નવલયામાં 7 
ફડ.સે., કંડલા એરપોટ્ટ પર 
14  ફડગ્ી , ભાવનગરમાં 
15 ફડ.સે.,કેશોદમાં 12 
ફડ.સે., રાજકોટમાં 14 ફડ.સે., 
સરુરેનરિનગરમાં 14  ફડ.સે. 
લઘરુત્મ તાપમાન (ઠંડી) 
નોંધાયરુ િતરું. 

જંત્ી બમણી કરવાના 
નનણ્ણયનો આજથી અમલ થશે

ગાંધીનગર: રાજય સરકાર 
દ્ારા જંત્ીના દરો બમણા 
કરવાનો અમલ આજરોજ 6ટ્ી 
િેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ જશે. 
રાજય સરકારના મિેસરુલ 
વવભાગ દ્ારા ગત રાતે્ વવસતૃત 
ગાઈડલાઈન પણ બિાર પાડી 
દેવાઈ છે. નવા દસતાવેજો કરતી 
વખતે નવી સરુધારેલી જંત્ી 
ધયાને લેતા િવે પ્રોપટટીની ફકંમત 
પણ વધી જશે.છેલલા 12 વર્શથી 
જંત્ીના દરોમાં કોઈ વધારો 
કરાયો નિોતો. જયારે આ 
સમયગાળા દરમયાન રાજયમાં 
િડપથી શિેરી ,ગ્ામય વવકાસ 
અને ઔદ્ોવગક વવકાસ થયો 
છે. જેના પગલે સરકારે આ 
જંત્ીના દરો વધારો કરવાનો 
વનણ્શય લીધે છે. ગત તા.18-
4-2011ના રોજ જે  વમલકતના 
દરો પ્રવત ચો.મીના રૂા.100 
નક્ી કરાયા િતા. તે વધારીને 
િવે બે ગણા એટલે કે રૂા.200 
નો દર ગણવાનો રિેશે. તા.18-
04-2011ના રોજ સરકારે 
બિાર પાડેલી ગાઈડલાઈન રદ 
કરવાની રિેશે,જયારે તા.31-
3-2011ના રોજ સરાકરે બિાર 
પાડેલી ગાઈડલાઈન અમલી 
રિેશે. તા.5મી િેબ્રુઆરીથી 
નોંધણી અથચે રજરુ થતાં લેખોમાં 
સથાવર વમલકતની બજાર 
ફકમત નક્ી કરતાં 18-04-
2011ના અમલી બનેલા જંત્ીના 
દરના બે ગણા ગણીને સથાવર 
વમલકતની બિાર ફકંમત નક્ી 
કરવાની રિેશે. 
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