
 

 

6th January, 2023 
  

To,  
BSE Limited  
The Deputy Manager (Listing - CRD)  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400001  
Scrip Code: 533151  

 
The National Stock Exchange of India Limited  
The Manager (Listing Department),  
Exchange Plaza Block G, Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai - 400051  
Symbol: DBCORP  

 

ISIN: INE950I01011 
 
 Sub.: Newspaper advertisements giving notice to the shareholders of the Company about 

proposed transfer of Unclaimed Dividend and underlying Equity Shares of D. B. Corp Limited 
(‘the Company’) to Investor Education and Protection Fund (‘IEPF’) Authority 

   
Ref.: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’) 
  

 

Dear Sir/ Madam,  
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of 
the Notice to the Equity Shareholders of the Company in respect of the proposed Transfer of 
Unclaimed Dividend and underlying Equity Shares of the Company to the IEPF Authority as per the 
provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund 
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, 
published in the following newspapers: 
 

1. Financial Express (English – All India Editions)- on 6th January, 2023 
2. Divya Bhaskar (Gujarati – Ahmedabad Edition)- on 6th January, 2023 

 
 
The said advertisements are also being made available on the Company’s website at 
https://dbcorpltd.com.  
 
You are requested to take the above information on your records.  
 
Thanking you.  
 
Yours truly,  
For D. B. Corp Limited 
 
 
 
Anita Gokhale 
Company Secretary 
Encl.: As above 

https://dbcorpltd.com/




¾ 
અમદાવાદ,  શુક્રવાર,  6 જાન્ુઆરી, 2023

5

બાંધકામ કામદારોની 
કલ્ાણકારી ્ોજના 
વિશે આજે પરરસંિાદ
અમદાિાદ | શહેરમાં થતા બાંધકામ 
સથળે કામદારોની સલામતીના 
પગલાં લેવાય, કામદારોની બોર્ડમાં 
નોંધણી થાય અને કલયાણકારી 
યોજનાઓનો લાભ તેમને મળે 
તે માટે  બાંધકામ મઝદૂર સંગઠન 
દ્ારા 6 જાનયયુઆરીએ પરરસંવાદનયું 
આયોજન કરાયયું છે. આ પરરસંવાદ 
ગાંધીઆશ્રમ સામે, દાંરી પયુલને છેરે 
આવેલા સસલવર કલાઉર હોટલમાં 
સવારે 10થી બપોરે 1.30 વાગયા 
સયુધી યોજાશે. જેમાં  બાંધકામ 
ક્ેત્રના ઉચ્ચ અસધકારીઓ માગ્ગદશ્ગન 
આપશે. જયારે ઈનરસટ્ીયલ સેફટી 
એનર હેલથ સવભાગ તેમજ ગયુજરાત 
બાંધકામ શ્રમયોગી કલયાણ 
બોર્ડના અસધકારીઓ અને અનય 
સનષણાંતો કામદારોની સલામતી 
અને સવાસ્થયને લગતી જોગવાઈઓ 
અને કલયાણકારી યોજનાઓ સવશે 
માસહતી આપશે.

ઓમકારસિંહ ઠાકુર  | અમદાવાદ

સહનદયુ સંસકકૃસતના પ્રચાર-પ્રસારની 
સાથે સનાનત ધમ્ગની આસથા સમાન 
મંસદરો મયુખય ભાગ ભજવે છે. તયારે 
ભારત સસહત સવશ્વભરમાં સહનદયુ 
સંસકકૃસત અને સનાતન ધમ્ગનો સૌથી 
વધયુ પ્રચાર-પ્રસાર કરવાનો શ્રેય 
પ્રમયુખસવામી મહારાજને જાય છે 
તેમ જૈનાચાય્ગ હંસબોસધ સવજયજી 
મહારાજ સાહેબે જણાવયયું હતયું. 
એજ રીતે અક્રધામ પર થયેલા 
આતંકવાદી હુમલા વખતે પણ તેમણે 
જે સસહષણુતા અને સમતા દાખવી 
હતી તે એક સાચા સંતનયું સંતતવ 
તેમના આતમામાં પ્રગટયું હતયું.

પ્રમયુખસવામી મહારાજને યાદ 
કરતા હંસબોસધ સવજયજી મ.સા.એ 
વધયુમાં જણાવયયું કે, સહનદયુ સંસકકૃસતએ 
મંસદરોની સંસકકૃસત છે. આ સંસકકૃસત, 
રાષટ્ અને ધમ્ગનયું રક્ણ કરે તેવા 

સંતો અને સજજનો સહનદયુસતાનની 
ભૂસમ પર અવતરતા રહ્ા છે.  
આજે સવશ્વભરમાં કરોરો 
અનયુયાયીઓ ધરાવતા પ્રમયુખસવામી 
મહારાજ દેશ સવદેશમાં ગૌરવવંતયુ 
સથાન ધરાવે છે. તેઓ કરોરો 
સહનદયુઓના હૃદયમાં આસથાના કેનદ્ર 
સથાને છે. આ વા સંત સશરોમસણ 
પ્રમયુખસવમી મહારાજને બે વખત 
મળવાનયું થયયું છે. 

લગભગ 30 વર્ગ પહેલા 
સયુરેનદ્રનગરમાં સવાસમનારાયણ 
મંસદરના ભૂસમપૂજન વખતે તેમની 
સભામાં જૈન મયુસન ચંદ્રસજતસવજયજી 
મ.સા.નયું પ્રવચન હતયું તયારે તેમની 
સાથે જવાનયું થયયું હતયું. તે સમયે 
તેમની સાથે 45 સમસનટ સયુધી 
ધમ્ગચચા્ગ કરી સવદાય થયા તયારે 
તેઓ અમને વળાવવા માટે છેક 
દરવાજા સયુધી આવયા હતા. અમે 
ના પારી છતાં તેમણે કહ્યું કે, ‘તમે 
ભગવાન મહાવીરના શ્રમણો છો, 
મને આટલયું ઔસચતય કરવા દો.’ 
સનાતન ધમ્ગના પયુરસકતા્ગ હોવા 
છતાં જૈન ધમ્ગ પ્રતયે તેમના સદલમાં 
આદર અને બહુમાન છલોછલ 
ભરેલા હતા. મારા ગયુરૂ પં. 
ચનદ્રશેખર સવજયજી મ.સા.ને પણ 
બે વખત મળવાનયું થયયું છે. તે વખતે 
પણ તેમણે સમાજમાં વધતી જતી 
સહંસા અંગે સચંતા વયકત કરી હતી.

અક્ષરધામ પર આતંકી હુમલા િખતે સંતનું સંતતિ તેમના આતમામાં પ્રગટ થ્ું હતું

સવશ્વમાં સહનદુ િંસકકૃસિના પ્રિારનો િૌથી વધુ 
શ્રે્ પ્રમુખસવામીનરે જા્ છે : હંિબોસધ સવ.મ.િા.

સશક્ષણ િાથરે િંસકાર 
િો િપોવનમાં જ મળશરે
નવસારી ખાત ેથયલેી મયુલાકાતન ેયાદ 
કરતા હસંબોસધ સવજયજી મ.સા.એ 
જણાવયયુ ં ક,ે એક વાર તઓે મારા 
આગ્રહથી નવસારી તપોવનમાં 
પધાયા્ગ હતા. સજનાલયમાં પ્રવશે 
કરતા જ તમેણ ેસૌથી પહલેાં બધા 
જ ભગવાનના નામ પછૂ્ા અને 
દરેક ભગવાનના નામ લઈ ભાવથી 
વદંન કયા્ગ હતા. તયારબાદ તપોવની 
બાળકોની પ્રભયુભકકત સનહાળીને 
તઓે ભાવસવભોર બનયા હતા. 
છલેલ ેબાળકોન ેસહતસશક્ા આપતા 
પ્રમયુખસવામી મહારાજ ેજણાવયયુ ંહતયું 
ક,ે ‘સશક્ણ કદાચ બહાર સારયુ ંમળશે 
પણ સસંકાર તો માત્ર તપોવનમાં જ 
મળશ.ે’ તથેી તમ ેબધા તપોવનમાં જ 
રહી અભયાસ કરજો.

પ્રમયુખસવામી મહારાજ સાથે 
જૈનાચાય્ગ હંસબોસધ સવજયજી મ.સા.

CrPC એકટમાં 
સુધારો અઘોવિત 
કર્્યૂ ગણા્: કોંગ્ેસ

ભાસકર ન્યૂઝ | ગાંધીનગર

રાષટ્પસત દ્રૌપદી મયુમયુ્ગએ ગયુજરાત 
સરકારના સીઆરપીસી એકટમાં 
સયુધારો સૂચવતા સવધેયકને મંજૂરી 
આપતાં કોંગ્રેસે આ સવધેયક કાયદા 
તરીકે પ્રસથાસપત થાય તે પહેલા 
તેની આલોચના કરી છે. કોંગ્રેસના 
પ્રવકતા હેમાંગ રાવલે જણાવયયું કે, 
આ સયુધારો આરકતરી રીતે રાજયમાં 
અઘોસરત કફયૂ્ગ લાગયુ કરે તેવી 
કસથસત થશે. સરકાર સામે આંદોલન 
કરનારા લોકો પર કાયદાનો કોરરો 
સવંઝવા સમાન આ સયુધારાના કારણે 
લોકશાહીનો અંત આવશે. ગયુજરાત 
સરકારના સયુધારા સવધેયકમાં કલમ 
144નો ભંગ કરી આંદોલન કરનારા 
લોકો સામે ફરરયાદ દાખલ કરી 
પોલીસ કોટ્ડમાં ચાજ્ગશીટ રજૂ કરે તેને 
અદાલતે સંજ્ાનમાં લેવાની રહેશે 
તેવી જોગવાઈ છે. હવે આ સવધેયેક 
કાયદા સવરૂપે લાગયુ થઈ શકે છે.

ગુલલી મારનારા કમીમીઓને પકડિા રાઘિજી ઓવિંતા પહોંચ્ા

ગેરહાજર રહેિાનાં કારણો તપાસી કા્યૂિાહીના આદેશ થશે

કકૃસિ મંત્ીની િરપ્રાઇઝ સવસઝટમાં ફિશરીઝ 
કસમશનર જ ગરેરહાજર હોવાનું પકડા્ું

ભાસકર ન્યૂઝ | ગાંધીનગર

સરકારી પગાર મેળવતા 
કમ્ગચારીઓ વયવકસથત રીતે ફરજ 
બજાવે છે કે નહીં તે ચકાસવા 
માટે કકૃસર અને મતસયોદ્ોગ મંત્રી 
રાઘવજી પટેલ ગયુરયુવારે રફશરીઝ 
કસમશનરની કચેરીએ પહોંચયા 
હતા. આશ્ચય્ગની વચ્ચે મંત્રીએ 
નોંધયયું કે, આ કચેરીના વરા અને 
આઈએએસ અસધકારી કસમશનર 
નીસતન સાંગવાન જ ફરજ પર 
હાજર નહોતા. સાંગવાન સસવાય 
આ કચેરીમાં કામ કરતા અનય 
કમ્ગચારીઓ પણ પોતાના ટેબલ 
પર હાજર ન જોઈને રાઘવજી 
ગયુસસે થયા હતા. ફરજના સમય 
દરસમયાન ગયુલલી મારતા આવા 
અસધકારીને કમ્ગચારીઓને સખત 
સજા કરવા માટે રાઘવજી પટેલ હવે 
સવભાગના સસચવને હુકમ કરશે.

રાઘવજી પટેલે કમ્ગચારીઓના 
ગેરહાજર રહેવાના કારણો જાણયા 
હતા. કચેરીમાં અરજદારોના 
પ્રશ્ોના સનકાલ માટેની વયવસથા, 
કચેરીની કામગીરીની પદ્ધસત, 
સફાઇ સસહતની બાબતોનયું 
સનરીક્ણ કયયુું હતયું. આ કચેરીમાં 
ફાઇલો પેકનરંગ રહેતી હોવાની 
અને માછીમારોના પ્રશ્ોના ઉકેલ 
નહીં આવતા હોવાની ફરરયાદોના 
પગલે કચેરીમાં આકકસમક તપાસ 
કરવામાં આવી હતી.

રાઘવજી પટેલે કહ્યું કે, કચેરીમાં 
ઘણાં અસધકારી કમ્ગચારીઓ 
ગેરહાજર હતા. કસમશનરે 
પોતાની તસબયત સારી નહીં 
હોવાથી કચેરીમાં આવયા નહીં 

હોવાનયું જણાવયયું હતયું. જોકે અમે 
હાલ દરેક કચેરીઓનયું ઓબઝવવેશન 
કરી રહ્ા છીએ. ગેરહાજર 
રહેવાના કારણો પણ જાણી રહ્ા 
છીએ. જેથી હાલ કોઇ કાય્ગવાહી 
કરવામાં આવી નથી. સવસતૃત 
તપાસ બાદ ખાતાના વરા સાથે 
બેઠક યોજીને આ મામલે સૂચનાઓ 
આપવામાં આવશે. સસચવાલયના 
ઘણાં કમ્ગચારીઓ સવારે કચેરીમાં 
આવી પછી શોસપંગના બહાને 
બહાર જાય છે.

સહકાર મંત્રી જગદીશ 
સવશ્વકમા્ગએ પણ અમદાવાદમાં 
આવેલી સહકાર સવભાગની 
સવસવધ કચેરીઓની મયુલાકાત લીધી 
હતી.

અમદાિાદ | વેદાંત ગ્રયુપના ચેરમેન અસનલ 
અગ્રવાલે ગયુરયુવારે અમદાવાદ ખાતે થ્ી યંગ પ્રેસસરનસ 
ઓગવેનાઈઝેશન (વાયપીઓ) ખાતે એક કાય્ગક્રમ 
દરસમયાન ગયુજરાતના યયુવાનોને પ્રેરરત કયા્ગ, સફળતાની 
ચાવી એ છે કે કયારેય પ્રયાસ કરવાનયું બંધ ન કરવયું. 
વેદાંતની સેસમકનરકટર યોજનાઓ સવશે વાત કરતાં,  
અસનલ અગ્રવાલે કહ્યું કે ભારતમાં સસસલકોન વેલી 
ગયુજરાતમાં બનાવવામાં આવશે.

YPOમાં િેદાંત ગ્્પના િેરમેને કહું, ભારતમાં 
વસવલકોન િેલી ગુજરાતમાં બનાિામાં આિશે
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