1st August, 2022
To
BSE Limited
The Deputy Manager (Listing - CRD),
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 533151
ISIN: INE950I01011

The National Stock Exchange of India Limited
The Manager (Listing Department),
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051
Symbol: DBCORP

Sub.: Compliance under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI Listing Regulations"]
Ref: Newspaper Advertisement - Unaudited Financial Results of the Company for Q1 FY 2022-23
ended on 30th June, 2022
Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith the
Newspaper Advertisements in respect of the Unaudited Financial Results of the Company for Q1 FY
2022-23 ended on 30th June, 2022 published in the following newspapers:
1. Financial Express (English – All India Editions) – 29th July, 2022; and
2. Divya Bhaskar (Gujarati – Ahmedabad Edition) – 30th July, 2022.
This intimation is also being uploaded on the Company's website i.e. www.dbcorpltd.com.
Thanking you.
Yours truly,

Encl.: as above

જેકટે -4નું અનુસધ
ં ાન

...5 વર્ષમાં

અભ્યાસ કે નોકરી માટે ભારતીયોની
પહેલી પસંદ અમેરિકા, કેનડે ા,
ઓસ્ટ્રેલિયા છે. હાલમાં 13 લાખથી
વધારે ભારતીય વિધાર્થીઓ બીજા
દેશોમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને...

કરું છુ.ં નોંધનીય છે કે બુધવારે વિજય
ચોકમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન
પત્રકારો સાથે વાત કરતા ચૌધરીએ
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ માટે વિવાદાસ્પદ
નિવેદન કર્યો હતો જે બાદ સત્તારૂઢ
ભાજપના સાંસદોએ આ મુદ્દાને
ઉઠાવતા અધીર રંજન અને કોંગ્સ
રે
અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધી માફી માગે
તેવી માગ કરી હતી.

ગોલ્ડન ‘ગિફ્ટ’...

પણ શુભારંભ થઈ રહ્યો છે
અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ
ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સર્વિસીસ
સેન્ટર અને સિંગાપોર એક્સચેન્જ
લિમિટેડ ત્રણેયનું જોડાણ થઈ રહ્યું
છે. મોદીએ આ ગિફ્ટ સિટીમાં
ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકની ભારતની
રીજનલ ઓફિસ, ત્રણ ફોરેન
બેંક, ચાર નવા ઇન્ટરનેશનલ ટ્ડરે
ફાઈનાન્સગ
િં સર્વિસીસ પ્લેટફોર્મના
શુભારંભ તેમજ ગિફ્ટ સિટીમાં
કાર્યરત પાંચ ફિનટેક ફોર્મ્સને
ઓથોરિટી સર્ટિફિકેટ આપવાના
અવસરે 100થી વધારે બ્રોકર ડીલરને
કાર્યરત કરવાના તેમજ ઇન્ડિયા
આઈએનએક્સમાં 75થી વધારે
બોન્ડ લિસ્ટિંગ કરાવ્યું હતુ.ં
વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે,
જાન્યુઆરી 2013માં ગિફ્ટ
સિટી માત્ર ગુજરાતની સૌથી
ઊંચી ઇમારત તરીકેની ઓળખ
ધરાવતી હતી. ગિફ્ટ સિટી એ
એવો વિચાર છે જે તેના સમયથી
ઘણો આગળ હતો. વર્ષ 2008માં
સમગ્ર વિશ્વ આર્થિક કટોકટીમાંથી
પસાર થઈ રહ્યો હતો અને મંદીનો
સમય હતો ત્યારે દુર્ભાગ્ય એ
હતું કે આવી અનિશ્ચિતતાઓના
માહોલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ
નબળા હાથોમાં હતુ.ં પરંત,ુ ત્યારે
પણ ગુજરાત ફાઇનાન્સ અને
ટેકનોલોજીના ક્ત્ર
ષે માં નવા અને
વિશાળ પગલા ભરી રહ્યું હતુ.ં
એ વખતે આવેલા ગિફ્ટ સિટીના
વિચારે આજે વાણિજ્ય અને
ટેકનોલોજીમાં મજબતૂ ઓળખ
ઊભી કરી છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી

નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું હતું કે,
નાણાંકીય સહિત અન્ય ક્ત્ર
ષે માં
ભારતમાં આજે પ્રગતિ થઈ છે
ત્યારે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં છેલ્લાં બે
વરમ્ષ ાં કુલ સંપત્તિ બમણી થઈને
32 બિલિયન યુએસ ડૉલર થઈ ગઈ
છે. ફડં ્સ (ઇક્વિટી ફડં ્સ)માં સમાન
રીતે દરેક વ્યક્તિ આ અધિકારક્ત્ર
ષે
તરફ જોઈ રહ્યા છે જેમાં રોકાણ કરી
શકાય છે. અને છેલ્લા બે વરથ્ષ ી
ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલયે
ગિફ્ટ સિટીમાં સક્રિયપણે કામ
કર્યું છે. ભારત જ્યારે આઝાદીના
75માં વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યો છે ત્યારે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આગામી
25 વરન
્ષ ી પ્રગતિ માટેનું વિઝન
નક્કી કર્યું છે.

આપની ટિકિટ...

અરજદારનાં નિવેદનમાં તે માનસિક
બીમાર હોવાનું, સ્વભાવે શંકાશીલ
હોવાનું અને 6 માસથી આમ
આદમી પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે કામ
કરતો હોવાનું તેમજ આમ આદમી
પાર્ટીના તેમના સાથી કાર્યકર
બાબુભાઈ ગઢવી અને કોદરભાઈ
ખાંટ દ્વારા ટિકિટ અપાવવાની
લાલચમાં મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ
વિરુદ્ધ અરજી કરાવી હોવાની
કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસને
જણાવ્યું છે. જિલ્લા પોલીસ વડા
રાજેશ ગઢિયાએ મીડિયાને માહિતી
આપતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજીની
ગંભીરતા જોતા પોલીસે અરજદાર
હિતેશ પટેલને જવાબ લેવા માટે
બોલાવ્યા હતા, પરંતુ તે શરૂઆતમાં
પોલીસમથકે આવ્યા નહોતા. ના
છૂટકે તેમને શોધીને પોલીસ સ્ટેશન
લાવી પૂછપરછ કરતાં તેણે સમગ્ર
બાબતે કબૂલાત કરી છે. એટલું જ
નહીં અરજદારની પત્ની વૈશાલીએ
પણ પોલીસને જણાવ્યું છે કે, હિતેશ
પટેલ શંકાશીલ સ્વભાવવાળો છે,
જેના કારણે લગ્નજીવન દરમિયાન
તે બંનેને વારંવાર ઝઘડા થતા હતા.
દોઢ વર્ષ અગાઉ હિતેશે વૈશાલીને
માર મારતાં તેણીને સખી હેલ્પ
સેન્ટરમાં સારવાર લેવાની ફરજ
પડી હતી.
પરિવારજનો દ્વારા પણ
હિતેશને સ્વભાવ સુધારવા માટે
અનેકવાર સમજાવ્યો હોવાનું અને
પરિવારજનો પણ વૈશાલીના પક્ષમાં
જ હોવાનું પણ એસ.પી. ગઢિયાએ
જણાવ્યું છે. જોકે હિતેશ પટેલે
પોલીસ સમક્ષ જે કબૂલાત કરી છે,
તે અંગે ચર્ચા કરવા તેનો ટેલિફોનિક
સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરતાં તેણે
ફોન રિસીવ કર્યા ન હતા.

કહેવુ છે.

દેશમાં 60...

છે જે સામાન્યથી બે ગણો છે.
તહેવારની મોસમ પહેલા સ્ટોક
ક્લિયર કરવા માટે બ્રાન્ડ ગ્રાહકોને
લોભામણી ઓફર્સ પણ આપી રહી છે.

શુદ્ધતાના નામે...

પણ જણાયું કે પેકિંગમાં વેચાતા
ગોળની સરખામણીમાં ખુલ્લો
વેચાતો ગોળ વધુ ખરાબ છે. તેથી
FSSAIએ પેકિંગવાળો ગોળ ખાવા
સલાહ આપી છે.
{ દક્ષિણમાં સૌથી ઓછો નિયમભંગ:
ગોળ બનાવતી વખતે ફૂડ સેફ્ટી
સ્ટાન્ડર્ડ્સનું સૌથી વધુ ધ્યાન
દ.ભારતમાં રખાય છે. ત્યાંનો
78.3% ગોળ માપદંડો પર ખરો
જણાયો જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વમાં
ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સનું 59.4%,
પશ્ચિમમાં 53.3% અને ઉ.ભારતમાં
સૌથી ઓછું 47.2% જ ધ્યાન રખાય
છે.

પેજ-1નું અનુસધ
ં ાન

2 બુટલેગરોએ 6...

પર્દાફાશ સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલની
તપાસમાં થયો છે. ગુજરાતના કુખ્યાત
ગણાતા નાગદાન ગઢવી અને વિનોદ
સિંધી દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા
દારૂના નેટવર્કમાં આંગડિયા પેઢીઓ
મારફતે નાણાંનો હવાલો અપાતો
હતો. સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલે બન્નેના
આંગડિયા દ્વારા કરાતા નાણાકીય
વ્યવહારોની તપાસ કરતા કુલ 44
કરોડના ટ્રાન્ઝેકશન થયા હોવાનો
ખુલાસો થયો છે. પોલીસે બન્ને
ઉપરાંત તેમના મળતિયાઓના 20
બેંક ખાતા સીઝ કર્યા છે. બનાવટી
દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી આ
વ્યવહારો થયા હોવાનું પણ પોલીસ
તપાસમાં ખલૂ ્યુ છે. નાગદાન અને
વિનોદ સિંધી પાર્ટનરશીપમાં દારૂનો
ધંધો કરે છે. વડોદરાના કરજણ
અને અમદાવાદના કણભા ખાતેના
ગુનામાં બંન્નેની ધરપકડ કરાઈ
હતી. બીજી તરફ, સ્ટેટ મોનીટરીંગ
સેલે ગોવાથી નવાપુરામાં દારૂ લાવી
ત્યાંથી ગુજરાતમાં સપ્લાય કરનારા
બુટલેગરને મુબ
ં ઈથી પકડયો હતો.
તેની તપાસમાં પણ દારૂના ધંધાનું
ટર્નઓવર 200 કરોડથી વધુનુ
હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આટલું
જ નહીં તેના ફોન રેકોર્ડમાં દક્ષિણ
ગુજરાતના પોલીસ અધિકારીઓ
સંપર્કમાં હોવાનો પણ ઘટસ્ફોટ થયો
છે. મહિને બે કરોડનો હપ્તો આ
બુટલેગર પોલીસને આપતો હોવાનું
પણ તપાસમાં ખલૂ ્યુ હોવાનું સુત્રોનું

32 ગુનામાં વોન્ટેડ નાગદાન
ગઢવીનો વોઈસ સ્પેકટ્રોગ્રાફી
ટેસ્ટ કરાશે

દેશ
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મુંબઈમાં ફિલ્મનો સેટ આગમાં ભસ્મીભૂતઃ એક યુવાનનું મોત

અંધેરીમાં ડીએન નગર, વીરા દેસાઈ રોડ
ખાતે અંધેરી સ્પોર્ટસ ક્લબની પાછળ ચિત્રકૂટ
મેદાનમાં શુક્રવારે સાંજે 4.30 વાગ્યે ફિલ્મનો
સેટ આગમાં ભસ્મીભૂત થયો હતો. 200 બાય
25 ચોરસફૂટ જગ્યામાં આગ બુઝાવવા માટે
અગ્નિશમન દળના 8 બંબાઓ, 1 પાણીનું
ટેન્કર, 5 જમ્બો ટેન્કર મોકલવામાં આવ્યા
હતા. આગને કારણે કાળાડિબાંગ ધુમાડાના
ગોટેગોટા સર્વત્ર છવાઈ ગયા હતા, જે દૂર
દૂર સુધી દેખાતા હતા, જેને લીધે ભય ફેલાયો
હતો. આગ રાત્રે 9.44 વાગ્યે કાબૂમાં આવી
હતી. આગમાં દાઝેલા મનીષ દેવાશી (30)
નું મોત થયું હતું. ચિત્રકૂટમાં અનેક ફિલ્મ
અને સિરિયલના નાના નાના સેટ ઊભા
કરવામાં આવે છે. તેમાંથી જ એક સેટને
આગ લાગી હતી. આગમાં કેટલું નુકસાન
થયું અને ચોક્કસ કારણ શું છે તે તાત્કાલિક
જાણી શકાયું નહોતું.

નાગદાન ગઢવીના મોબાઈલમાંથી
દારૂની આયાત, વેચાણ અને
વહેંચણી અંગેની વાતચીતની
ઓડીયો કલીપ પણ મળી છે. જેમાં
કોની કોની સાથે વાતચીત કરી છે
તેની તપાસ માટે અને તે મેચ કરવા
માટે વોઈસ સ્પેકટ્રોગ્રાફી ટેસ્ટ કરાશે.

દક્ષિણના 5...

તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ તથા
તેલગ
ં ાણામાં ચાલી રહેલી આતંકી
પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંબધિ
ં ત મોટા
ઈનપુટ મળ્યા છે. અહીં ઈસ્લામિક
સ્ટેટ (આઈએસ) અને અલ કાયદાએ
પગપેસારો કરી લીધો છે. ઉલ્લેખનીય
છે કે કેરળ અને કર્ણાટમાં આ આતંકી
સંગઠનોની હાજરીના અનેક કેસ
સામે આવ્યા છે પણ તમિલનાડુ,
આંધ્રપ્રદેશ તથા તેલગ
ં ાણામાં સક્રિય
હોવાની માહિતી પહેલીવાર સામે
આવી છે. અહીં અલગ અલગ
ધાર્મિક તથા સામાજિક સંગઠનો સાથે
જોડાયેલા લોકો બંને આતંકી સંગઠનો
માટે સ્લીપર સેલનું કામ કરી રહ્યા છે.
તેમની સાથે સંકળાયેલા લોકોને ખાડી
દેશોથી ફન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. બીજી
બાજુ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ
નેતારુની હત્યામાં પીએફઆઈ અને
એસડીપીઆઈની સંડોવણી હોવાની
આશંકા વ્યક્ત કરી હતી.

આપણું ...

સતત રોકાણ વધારીને બજારમાં
ગ્રોથને યથાવત્ રાખી રહ્યા છે. આ
ટ્રેન્ડ 8 વર્ષ પછી જોવા મળી રહ્યો
છે. કોટક એએમસીના ડિરેક્ટર
નીલેશ શાહ કહે છે કે હવે વિદેશી
રોકાણકારો પણ ઓછી વેચવાલી
કરવા લાગ્યા છે. બની શકે કે તે
હવે ખરીદી પણ કરવા લાગે કેમ કે
દુનિયાનાં બીજાં બજારોમાં તેમને
સારો એવો ફાયદો મળતો નથી.
એવામાં ભારતીય બજારમાં હજુ
વધારે ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.

સૈન્ય પાછળના...

સૌથી વધુ 800,672 મિલિયન
ડૉલરનો ખર્ચ કર્યો છે. બીજા ક્રમે
293,351 મિલિયન ડૉલર સાથે
ચીન છે. જ્યારે 76,598 મિલિયન
ડૉલરના ખર્ચ સાથે ભારત ત્રીજા
ક્રમે છે. ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે સંરક્ષણ
માટેનાં 50 ટકા ઉપકરણો 2017થી
2021 દરમિયાન આયાત કરવામાં
આવ્યાં હતાં.
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રાજેશક�માર એમ. પટ�લ
સામાિજક આગેવાન, ગામ: ભાટ�રા તા; કઠલાલ ø: ખેડા

રા

જેશ પટ�લે િડ�લોમા
િસિવલ એિન્જિનયરીંગનો
અ�યાસ
કરેલ
છ�. ત્યારબાદ તેઓ ૧૯૮૮ થી
લઈને ૨૦૦૫ સુધી િવિવધ ક્ષેતર્ોમાં
અનેક �યવસાયોમાં ઉ� �થાન પર
રહીને પોતાની કારિકદીર્ બનાવી છ�.
અેક ઉ� અ�યાસ ધરાવતા હોવા
છતાં તેઓ સરળ �વભાવના માનવી
છ�, હંમેશા લોકોનું ક�યાણ થાય
લોકોનું ભલું થાય એજ પરોપકારની
ભાવના તેમનામાં ભરેલી છ�. આજે
તેઓ ચરોતરમાં �યવસાય તેમજ
ખેતીની સાથે-સાથે સામાિજક કાય�માં
સિકર્યપણે ભાગ ભજવે છ�. ચરોતરમાં
કોઈ હોનારત હોય ક� પર્ýલક્ષી ક�
સમાજલક્ષી કોઈ પર્�ો હોય તે હંમેશા
લોકોની વ�ે ýવા મળી ર�ા છ�. અને
પર્ýના પર્�ોનું ઉ��તરીયે રજૂઆત
કરીને તેનું િનરાકરણ સરળતાથી લાવી
ર�ા છ�.

ભાટ�રાના પૂવર્ સરપંચ,
આદશર્ ગામ બનાવનાર
તેમજ ગામને આધુિનક
સુિવધાથી સજ્જ કરનાર
રાજેશ પટ�લના પત્ની
હાલમાં ભાટ�રા ગામના
સરપંચ તરીક� તેમની
જવાબદારી સંપૂણર્
િન�ઠાભાવથી િનભાવી
ર�ાં છ�.

સતત પર્ýની વ�ે રહ�નાર એવા રાજકીય
આગેવાન રાજેશક�માર એમ. પટ�લ

રાજેશ પટ�લની રાજકીય કારિકદીર્ની શ�આત

ભાજપ સંગઠન �ારા તેમના
િજ�લામાં િવિવધ પર્કારની
જવાબદારી આ વષેર્ તેમને
સ�પવામાં આવી. જેમ ક�
િટિફન બેઠક ઈન્ચાજર્,
િજ�લાના િવ�તારક વાલી
તરીક�ની જવાબદારી
હોય ક� પછી કોઈ
જગ્યાના ગુજરાતમાં બાય
ઈલેક્શન અથવા ગુજરાત
બાહરની ચુંટણીમાં કોઈક
િવધાનસભાની જવાબદારી.
દરેક જવાબદારીમાં તેઓ
એક કમર્ઠ સંગઠનના
કાયર્કર તરીક� સેવા બýવી
ર�ા છ�.

હાલમાં રાજેશ પટ�લ કપડવંજના પર્ભારી તરીક�ની
જવાબદારી સોપેલ છ� જેમા તે તનતોડ મહ�નત કરી ર�ા છ�.

2022

• સંøવ ચૌહાણ (સીઓઓ, િદ�યભા�કર), દેવુિસંહ ચૌહાણ (ક�ન્દર્ીય સંચાર રાજ્ય
મં�ી�ી, ભારત સરકાર) અને ગોર ગોપાલ દાસ (મોિટવેશનલ �પીકર)ના હ�તે
િલજેન્ડ્સ ઑફ ગુજરાત એવૉડ�-2022 �વીકારતા રાજેશક�માર પટ�લ

• તેઓ વષર્ ૨૦૦૫થી ભારતીય જનતા પાટીર્માં વડોદરા શહ�રમાંથી સામાન્ય
કાયર્કર તરીક� ýડાયા હતા.
• તેઓને વષર્ ૨૦૧૬માં ભાટ�રાના ગર્ામજનોએ ગામના સરપંચ તરીક� ભારે
બહ�મતીથી ચૂંટી કા�ા હતા.
• ત્યારબાદ સરપંચ તરીક�ની જવબદારીને બહ� સારી રીતે િનભાવતા ýઈને
ભારતીય જનતા પાટીર્એ સરપંચના એ વષર્ના સમયગાળામાં ૨૦૧૭માં
ભારતીય જનતા પાટીર્માં કઠલાલ તાલુકાના િકશાન મોરચાના પર્મુખ
તરીક�ની જવાબદારી તેમને સ�પી હતી..
• ખૂબ જ સારી રીતે િકશાન મોરચાની કામગીરી કરવાથી પાટીર્એ ખેડા
િજ�લાની સંગઠન મંતર્ી તરીક�ની વધુ એક જવાબદારી તેમને સ�પી હતી.
• વષર્ ૨૦૧૮માં માતર અને ખેડાના પર્ભારી મંતર્ી તરીક�ની જવાબદારી તેમને
સ�પવામાં આવી હતી જેમાં તેઓએ સારું કાયર્ કરેલ હતું.
• વષર્ ૨૦૨૧માં ફરીથી િજ�લા મંતર્ી તરીક�ની જવબદારી તેમને આપવામાં
આવી હતી ત્યારે તેઓનો પર્થમ ધ્યેય સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવાનો છ�.
• વષર્ ૨૦૨૧માં ફરીથી ભાટ�રા ગામના સરપંચ તરીક� તેઓ ચૂંટાઈ આ�યા.
• ડૉ.�યામાપર્સાદ મુખø�ની જન્મજયંિત િનિમ�ે 5555 (પાંચ હýર પાંચસો
પંચાવન) �ક્ષો વાવી તેના ઉછ�રનો સંક�પ કરેલ છ�.
• કઠલાલ-કપડવંજના 22000 જેટલા િવ�ાથીર્ઓના પર્ધાનમંતર્ી વીમા સુરક્ષા
યોજનાનું 5 વષર્નું પર્ીિમયમ ભરવાનો ભગીરથ પર્યાસ કય� છ�
• િવ� યોગ િદવસ િનિમ�ે 'િફટ ઇિન્ડયા'ના મંતર્ને સાથર્ક કરતા 1000
જેટલા યુવાનોને યોગામેટ આપી યોગ માટ� પર્ોત્સાિહત કયાર્
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