
 

 

16th May, 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 - Audited Financial Results of the Company for Q4 and financial 

year ended 31st March, 2022 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith the 
Newspaper Advertisements in respect of the Audited Financial Results of the Company for the 
fourth quarter and financial year ended 31st March, 2022 published in the following newspapers: 
 

1. Financial Express (English – All India Editions) – 14th May, 2022; and 
2. Divya Bhaskar (Gujarati – Ahmedabad Edition) – 15th May, 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/
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િ જની દીવાલ સાથે કાર અથડાતા કમચારીનુ મોત

ાઇમ રપોટર  | અમદાવાદ 

સાણદમા જગતપુર ગામ ખાતે 
રામø મિદરની બાજુમા આવેલા 
સહýનદ ુબવેલ સિવસ નામના 

ગોડાઉનમા રહતા ઈ રભાઈ 
ભાતિસહ બારૈયા યા જ મોટર 
ફ ટગનુ કામ કરતા હતા. 

13મી મેએ સવારે ઈ રભાઈ 
કપનીની ગાડીમા ાઇવર 
અિજતભાઈ કનુભાઈ પચાલ સાથે 
કામથી ચાગોદર જઈ ર ા હતા એ 
વખતે  એસø હાઈવે પર સાણદ 

સકલ ઓવરિ જ પરથી પસાર 
થઈ ર ા હતા યારે કાર િ જની 
દીવાલ સાથે અથડાઈ હતી, જેમા 
ઇ રભાઈ િ જ પરથી નીચે રોડ 
પર પ ા હતા, જેમા તેમને માથાના 
ભાગે, બને હાથના કાડા પર તેમ જ 
પગના ભાગે ગભીર ઈýઓ થવાથી 
સારવાર માટ હો પટલ ખસેડાયા 

હતા, યા સારવાર દરિમયાન 
તેમનુ મોત િનપ યુ હતુ. આ ગે 
ઈ રભાઈના નાના ભાઈ ભેમાભાઈ 
ભાતભાઈ બારૈયાએ એસø હાઈવે 

2 ા ફક પોલીસ ટશનમા ફ રયાદ 
ન ધાવતા પોલીસે કારના ચાલક 
િવરુ  અક માતે મોત ગે ગુનો 
ન ધી તપાસ કાયવાહી શ   કરી છ.

{SG હાઈવે પર સાણદ 
ઓવરિ જની ઘટના


