
 

 

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  

http://www.dbcorpltd.com/


દેશ | 17અમદાવાદ,  શનિવાર,  30 જુલાઇ, 2022

રાજેશ 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�.

• 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

રાજેશ પટ�લની રાજકીય કારિકદીર્ની શ�આત

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

• 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

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

સામાિજક આગેવાન, ગામ: ભાટ�રા તા; કઠલાલ ø: ખેડા 
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રાજેશક�માર એમ. પટ�લ

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�.

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�. 

જકેટે-4નંુ અનુસંધાન
...5 વર્ષમાં
અભ્યાસ ક ેનોકરી મયાટ ેભયારતી્ોની 
પહલેી પસદં અમરેરકયા, કનેડેયા, 
ઓસ્ટ્લેલ્યા છ.ે હયાલમયા ં13 લયાખથી 
વધયાર ેભયારતી્ લવધયાથીથીઓ બીજા 
દશેોમયા ંઅભ્યાસ કરી રહ્યા છ.ે

રાષ્ટ્રપતિ મમુુ્ષન.ે..
કરુ ંછુ.ં નોંધની્ છ ેક ેબધુવયારે લવજ્ 
ચોકમયા ંલવરોધ પ્રદશ્શન દરલમ્યાન 
પત્રકયારો સયાથ ેવયાત કરતયા ચૌધરીએ 
રયાષ્ટ્પલત મમુુ્શ મયાટ ે લવવયાદયાસ્પદ 
લનવદેન ક્યો હતો જ ેબયાદ સત્યારૂઢ 
ભયાજપનયા સયાસંદોએ આ મદુ્યાને 
ઉઠયાવતયા અધીર રજંન અન ેકોંગ્સે 
અધ્ક્યા સોલન્યા ગયાધંી મયાફી મયાગે 
તવેી મયાગ કરી હતી.

ગોલ્ડન ‘તગફ્ટ’...
પણ શભુયારભં થઈ રહ્ો છે 
અન ે નશેનલ સ્ટોક એકસચનેજ 
ઇનટરનશેનલ ફયાઇનયાનસ સલવ્શસીસ 
સનેટર અન ેલસગંયાપોર એકસચનેજ 
લલલમટડે ત્રણે્ નુ ંજોડયાણ થઈ રહ્ુ ં
છ.ે મોદીએ આ લગફટ લસટીમયાં 
ન્યૂ ડવેલપમનેટ બેંકની ભયારતની 
રીજનલ ઓરફસ, ત્રણ ફોરને 
બેંક, ચયાર નવયા ઇનટરનશેનલ ટ્ડે 
ફયાઈનયાનનસગં સલવ્શસીસ પલેટફોમ્શનયા 
શભુયારભં તમેજ લગફટ લસટીમયાં 
કયા્્શરત પયાચં રફનટકે ફોરસ્શને 
ઓથોરરટી સરટટિરફકટે આપવયાનયા 
અવસર ે100થી વધયારે બ્ોકર ડીલરને 
કયા્્શરત કરવયાનયા તમેજ ઇનનડ્યા 
આઈએનએકસમયા ં 75થી વધયારે 
બોનડ લલનસ્ટિંગ કરયાવ્ુ ંહતુ.ં 

વડયાપ્રધયાન ે જણયાવ્ુ ં ક,ે 
જાન્આુરી 2013મયા ં લગફટ 
લસટી મયાત્ર ગજુરયાતની સૌથી 
ઊંચી ઇમયારત તરીકનેી ઓળખ 
ધરયાવતી હતી. લગફટ લસટી એ 
એવો લવચયાર છ ેજ ેતનેયા સમ્થી 
ઘણો આગળ હતો. વર્શ 2008મયાં 
સમગ્ લવશ્વ આલથ્શક કટોકટીમયાથંી 
પસયાર થઈ રહ્ો હતો અન ેમદંીનો 
સમ્ હતો ત્યાર ે દભુયા્શગ્ એ 
હતુ ં ક ે આવી અલનલચિતતયાઓનયા 
મયાહોલમયા ં ભયારતનુ ં પ્રલતલનલધતવ 
નબળયા હયાથોમયા ંહતુ.ં પરતં,ુ ત્યારે 
પણ ગજુરયાત ફયાઇનયાનસ અને 
ટકેનોલોજીનયા ક્તે્રમયા ં નવયા અને 
લવશયાળ પગલયા ભરી રહ્ુ ં હતુ.ં 
એ વખત ેઆવલેયા લગફટ લસટીનયા 
લવચયાર ે આજ ે વયાલણજ્ અને 
ટકેનોલોજીમયા ં મજબયૂત ઓળખ 
ઊભી કરી છ.ે  કનેદ્ી્ નયાણયામતં્રી 

લનમ્શલયા સીતયારમણ ે કહ્ુ ં હતુ ં ક,ે 
નયાણયાકંી્ સલહત અન્ ક્તે્રમયાં 
ભયારતમયા ં આજ ે પ્રગલત થઈ છે 
ત્યાર ેબનેનકિંગ સકેટરમયા ંછલેલયંા બે 
વર્શમયા ં કલુ સપંલત્ બમણી થઈને 
32 લબલલ્ન ્ એુસ ડૉલર થઈ ગઈ 
છ.ે  ફિંડસ (ઇનકવટી ફિંડસ)મયા ંસમયાન 
રીત ેદરકે વ્નકત આ અલધકયારક્તે્ર 
તરફ જોઈ રહ્યા છ ેજમેયા ંરોકયાણ કરી 
શકયા્ છ.ે  અન ે છલેલયા બ ેવર્શથી 
ભયારત સરકયારનયા નયાણયા મતં્રયાલ્ે 
લગફટ લસટીમયા ં સલરિ્પણ ે કયામ 
ક્ુું છ.ે ભયારત જ્યાર ેઆઝયાદીનયા 
75મયા ંવર્શમયા ંપ્રવશેી રહ્ો છ ેત્યારે 
વડયાપ્રધયાન નરનેદ્ મોદીએ આગયામી 
25 વર્શની પ્રગલત મયાટનેુ ં લવઝન 
નક્ી ક્ુું છ.ે

આપની ટ્ટટિ્ટ...
અરજદયારનયાં લનવેદનમયાં તે મયાનલસક 
બીમયાર હોવયાનું, સ્વભયાવે શંકયાશીલ 
હોવયાનું અને 6 મયાસથી આમ 
આદમી પયાટીથીનયા કયા્્શકર તરીકે કયામ 
કરતો હોવયાનું તેમજ આમ આદમી 
પયાટીથીનયા તેમનયા સયાથી કયા્્શકર 
બયાબુભયાઈ ગઢવી અને કોદરભયાઈ 
ખયાંટ દ્યારયા રટરકટ અપયાવવયાની 
લયાલચમયાં મંત્રી અજુ્શનલસંહ ચૌહયાણ 
લવરુદ્ધ અરજી કરયાવી હોવયાની 
કબયૂલયાત કરી હોવયાનું પોલીસને 
જણયાવ્ું છે. લજલલયા પોલીસ વડયા 
રયાજેશ ગરઢ્યાએ મીરડ્યાને મયાલહતી 
આપતયાં જણયાવ્ું હતું કે, અરજીની 
ગંભીરતયા જોતયા પોલીસે અરજદયાર 
લહતેશ પટેલને જવયાબ લેવયા મયાટે 
બોલયાવ્યા હતયા, પરંતુ તે શરૂઆતમયાં 
પોલીસમથકે આવ્યા નહોતયા. નયા 
છૂટકે તેમને શોધીને પોલીસ સ્ટેશન 
લયાવી પયૂછપરછ કરતયાં તેણે સમગ્ 
બયાબતે  કબયૂલયાત કરી છે. એટલું જ 
નહીં અરજદયારની પતની વૈશયાલીએ 
પણ પોલીસને જણયાવ્ું છે કે, લહતેશ 
પટેલ શંકયાશીલ સ્વભયાવવયાળો છે, 
જેનયા કયારણે લગનજીવન દરલમ્યાન 
તે બંનેને વયારંવયાર ઝઘડયા થતયા હતયા. 
દોઢ વર્શ અગયાઉ લહતેશે વૈશયાલીને 
મયાર મયારતયાં તેણીને સખી હેલપ 
સેનટરમયાં સયારવયાર લેવયાની ફરજ 
પડી હતી. 

પરરવયારજનો દ્યારયા પણ 
લહતેશને સ્વભયાવ સુધયારવયા મયાટે 
અનેકવયાર સમજાવ્ો હોવયાનું અને 
પરરવયારજનો પણ વૈશયાલીનયા પક્મયાં 
જ હોવયાનું પણ એસ.પી. ગરઢ્યાએ 
જણયાવ્ું છે. જોકે લહતેશ પટેલે 
પોલીસ સમક્ જે કબયૂલયાત કરી છે, 
તે અંગે ચચયા્શ કરવયા તેનો ટેલલફોલનક 
સંપક્ક કરવયાનો પ્ર્યાસ કરતયાં તેણે 
ફોન રરસીવ ક્યા્શ ન હતયા.

દશેમા ં60...
છે જે સયામયાન્થી બ ે ગણો છે. 
તહવેયારની મોસમ પહલેયા સ્ટોક 
નકલ્ર કરવયા મયાટ ેબ્યાનડ ગ્યાહકોને 
લોભયામણી ઓફસ્શ પણ આપી રહી છ.ે

શદુ્ધિાના નામ.ે..
પણ જણયા્ુ ં ક ે પરેકિંગમયા ં વચેયાતયા 
ગોળની સરખયામણીમયા ં ખલુલો 
વચેયાતો ગોળ વધ ુખરયાબ છ.ે તથેી 
FSSAIએ પરેકિંગવયાળો ગોળ ખયાવયા 
સલયાહ આપી છે.
{ દતષિણમા ં સૌથી ઓછો તનયમભગં: 
ગોળ બનયાવતી વખત ે ફૂડ સફેટી 
સ્ટયાનડડસ્શનુ ં સૌથી વધ ુ ધ્યાન 
દ.ભયારતમયા ં રખયા્ છ.ે ત્યંાનો 
78.3% ગોળ મયાપદડંો પર ખરો 
જણયા્ો જ્યાર ે ઉત્ર-પયૂવ્શમયાં 
ફૂડ સફેટી સ્ટયાનડડસ્શનુ ં 59.4%, 
પલચિમમયા ં53.3% અન ેઉ.ભયારતમયાં 
સૌથી ઓછંુ 47.2% જ ધ્યાન રખયા્ 
છે.
પજે-1નુ ંઅનસુધંાન
2 બ્ુટલગેરોએ 6...
પદયા્શફયાશ સ્ટટે મોલનટરીગં સલેની 
તપયાસમયા ંથ્ો છ.ે ગજુરયાતનયા કખુ્યાત 
ગણયાતયા નયાગદયાન ગઢવી અન ેલવનોદ 
લસધંી દ્યારયા ચલયાવવયામયા ંઆવી રહલેયા 
દયારૂનયા નટેવક્કમયા ંઆંગરડ્યા પઢેીઓ 
મયારફત ેનયાણયાનંો હવયાલો અપયાતો 
હતો. સ્ટટે મોનીટરીગં સલે ેબનનનેયા 
આંગરડ્યા દ્યારયા કરયાતયા નયાણયાકી્ 
વ્વહયારોની તપયાસ કરતયા કલુ 44 
કરોડનયા ટ્યાનઝેકશન થ્યા હોવયાનો 
ખલુયાસો થ્ો છ.ે પોલીસ ે બનને 
ઉપરયાતં તમેનયા મળલત્યાઓનયા 20 
બેંક ખયાતયા સીઝ ક્યા્શ છ.ે બનયાવટી 
દસ્તયાવજેોનો ઉપ્ોગ કરી આ 
વ્વહયારો થ્યા હોવયાનુ ંપણ પોલીસ 
તપયાસમયા ંખયૂલ્ ુછ.ે નયાગદયાન અને 
લવનોદ લસધંી પયાટટિનરશીપમયા ંદયારૂનો 
ધંધો કર ે છ.ે વડોદરયાનયા કરજણ 
અન ેઅમદયાવયાદનયા કણભયા ખયાતનેયા 
ગનુયામયા ં બનંનનેી ધરપકડ કરયાઈ 
હતી. બીજી તરફ, સ્ટટે મોનીટરીગં 
સલે ેગોવયાથી નવયાપરુયામયા ંદયારૂ લયાવી 
ત્યંાથી ગજુરયાતમયા ંસપલયા્ કરનયારયા 
બટુલગેરન ેમુબંઈથી પકડ્ો હતો. 
તનેી તપયાસમયા ંપણ દયારૂનયા ધધંયાનું 
ટન્શઓવર 200 કરોડથી વધનુુ 
હોવયાનુ ં બહયાર આવ્ુ ં છ.ે આટલું 
જ નહી ંતનેયા ફોન રકેોડટિમયા ંદલક્ણ 
ગજુરયાતનયા પોલીસ અલધકયારીઓ 
સપંક્કમયા ંહોવયાનો પણ ઘટસ્ફોટ થ્ો 
છે. મલહન ે બ ે કરોડનો હપતો આ 
બટુલગેર પોલીસન ેઆપતો હોવયાનું 
પણ તપયાસમયા ંખયૂલ્ ુહોવયાનુ ંસતુ્રોનું 

કહવે ુછે.
32 ગનુામા ંવોન્ટટે્ડ નાગદાન 
ગઢવીનો વોઈસ સપિેટ્રોગ્ાફી 
્ટટેસ્ટ િરાશે
નયાગદયાન ગઢવીનયા મોબયાઈલમયાથંી 
દયારૂની આ્યાત, વચેયાણ અને 
વહેંચણી અંગનેી વયાતચીતની 
ઓડી્ો કલીપ પણ મળી છ.ે જેમયાં 
કોની કોની સયાથ ેવયાતચીત કરી છે 
તનેી તપયાસ મયાટ ેઅન ેત ેમચે કરવયા 
મયાટ ેવોઈસ સ્પકેટ્ોગ્યાફી ટસે્ટ કરયાશ.ે

દતષિણના 5...
તલમલનયાડ,ુ આંધ્રપ્રદશે તથયા 
તલેગંયાણયામયા ંચયાલી રહલેી આતકંી 
પ્રવૃલત્ઓ સયાથ ે સબંલંધત મોટયા 
ઈનપટુ મળ્યા છ.ે અહી ંઈસ્લયાલમક 
સ્ટેટ (આઈએસ) અન ેઅલ કયા્દયાએ 
પગપેસયારો કરી લીધો છ.ે ઉલલેખની્ 
છે ક ેકરેળ અને કણયા્શટમયા ંઆ આતકંી 
સગંઠનોની હયાજરીનયા અનકે કસે 
સયામે આવ્યા છ ેપણ તલમલનયાડ,ુ 
આંધ્રપ્રદશે તથયા તલેગંયાણયામયા ંસલરિ્ 
હોવયાની મયાલહતી પહલેીવયાર સયામે 
આવી છ.ે અહી ં અલગ અલગ 
ધયાલમ્શક તથયા સયામયાલજક સગંઠનો સયાથે 
જોડયા્લેયા લોકો બનં ેઆતકંી સગંઠનો 
મયાટે સ્લીપર સલેનુ ંકયામ કરી રહ્યા છ.ે 
તમેની સયાથે સકંળયા્લેયા લોકોન ેખયાડી 
દશેોથી ફનનડિંગ થઈ રહંુ્ છ.ે બીજી 
બયાજુ કેનદ્ી્ મંત્રી પ્રહલયાદ જોશીએ 
નતેયારનુી હત્યામયા ંપીએફઆઈ અને 
એસડીપીઆઈની સડંોવણી હોવયાની 
આશકંયા વ્કત કરી હતી.

આપણું ...
સતત રોકયાણ વધયારીન ે બજારમયાં 
ગ્ોથન ે્થયાવત્ રયાખી રહ્યા છ.ે આ 
ટ્નેડ 8 વર્શ પછી જોવયા મળી રહ્ો 
છ.ે કોટક એએમસીનયા રડરકેટર 
નીલશે શયાહ કહ ેછ ેક ેહવ ેલવદશેી 
રોકયાણકયારો પણ ઓછી વચેવયાલી 
કરવયા લયાગ્યા છ.ે બની શક ેક ેતે 
હવ ેખરીદી પણ કરવયા લયાગે કમે કે 
દલુન્યાનયા ંબીજા ંબજારોમયા ંતમેને 
સયારો એવો ફયા્દો મળતો નથી. 
એવયામયા ં ભયારતી્ બજારમયા ં હજુ 
વધયાર ેઉછયાળો જોવયા મળી શક ેછે.

સનૈય પાછળના...
સૌથી વધ ુ 800,672 લમલલ્ન 
ડૉલરનો ખચ્શ ક્યો છ.ે બીજા રિમે 
293,351 લમલલ્ન ડૉલર સયાથે 
ચીન છ.ે જ્યાર ે76,598 લમલલ્ન 
ડૉલરનયા ખચ્શ સયાથ ેભયારત ત્રીજા 
રિમ ેછ.ે ભટ્ ેજણયાવ્ંુ હતુ ંક ેસરંક્ણ 
મયાટનેયા ં50 ટકયા ઉપકરણો 2017થી 
2021 દરલમ્યાન આ્યાત કરવયામયાં 
આવ્યંા હતયા.ં

મુંબઈમાં ટફલમનો સે્ટ આગમાં ભસમીભૂિઃ એિ યુવાનનું મોિ
અંધેરીમયાં ડીએન નગર, વીરયા દેસયાઈ રોડ 
ખયાતે અંધેરી સ્પોટટિસ કલબની પયાછળ લચત્રકૂટ 
મેદયાનમયાં શુરિવયારે સયંાજે 4.30 વયાગ્ે રફલમનો 
સેટ આગમયાં ભસ્મીભયૂત થ્ો હતો. 200 બયા્ 
25 ચોરસફૂટ જગ્યામયાં આગ બુઝયાવવયા મયાટે 
અનગનશમન દળનયા 8 બંબયાઓ, 1 પયાણીનું 
ટેનકર, 5 જરબો ટેનકર મોકલવયામયાં આવ્યા 
હતયા. આગને કયારણે કયાળયારડબયંાગ ધુમયાડયાનયા 
ગોટેગોટયા સવ્શત્ર છવયાઈ ગ્યા હતયા, જે દયૂર 
દયૂર સુધી દેખયાતયા હતયા, જેને લીધે ભ્ ફેલયા્ો 
હતો. આગ રયાતે્ર 9.44 વયાગ્ે કયાબયૂમયાં આવી 
હતી. આગમયાં દયાઝેલયા મનીર દેવયાશી (30)
નું મોત થ્ું હતું. લચત્રકૂટમયાં અનેક રફલમ 
અને લસરર્લનયા નયાનયા નયાનયા સેટ ઊભયા 
કરવયામયાં આવે છે. તેમયાંથી જ એક સેટને 
આગ લયાગી હતી. આગમયાં કેટલું નુકસયાન 
થ્ું અને ચોક્સ કયારણ શું છે તે તયાતકયાલલક 
જાણી શકયા્ું નહોતું.




