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D. B. CORP LIMITED

Regd. Office: Plot No. 280, Sarkhej Gandhinagar Highway, Near YMCA Club, Makarba, Ahmedabad- 380 051, Gujarat.

CIN: L22210GJ1995PLC047208, Email: dbcs@dbcorp.in Tel: +91 22 7157 7000 Fax: +91 22 7157 7093

Website: www.bhaskarnet.com

IMPORTANT AND URGENT / FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION

Date:April 11, 2019

1

GYANENDRA SWARNKAR

M-2/6 ARCHANA COMPLEX

NEAR MATA MANDIR

SOUTH T T NAGAR

BHOPAL

PIN : 462003

Dear Shareholder(s),

Sub.: Transfer of Equity Shares of D. B. Corp Limited held by you to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Suspense Account

REF: FOLIO/DPID/CLIENTID: IN30039416747926

As you are aware, any dividend declared by the Company is remitted either electronically or by sending dividend warrant

to the registered address of the shareholders.

As per the applicable provisions of the Companies Act, 2013, all unpaid or unclaimed dividends are required to be transferred by

the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government, after completion of

seven years. The Company regularly uploads on its website and also on the website of the Ministry of Corporate Affairs,

Government of India, full details of such unpaid or unclaimed dividends.

The Ministry of Corporate Affairs has notified Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and

Refund) Rules, 2016 (the `Rules') which have come into force from September 7, 2016. The said Rules, amongst other matters,

contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven

consecutive years or more, to IEPF Suspense Account.

As per our records, the following dividends which were paid / remitted by the Company in the last seven years or more to you have

remained unpaid / unclaimed, due to which corresponding shares held by you are liable to be transferred to IEPF Suspense

Account:

Dividend Dividend amount (Rs.)

2ND INTERIM DIV 2011-12 53

FINAL DIV 2011-2012 45

INTERIM DIV 2012-2013 60

FINAL DIV 2012-2013 105

INTERIM DIV 2013-2014 90

FINAL DIV 2013 -2014 128

INTERIM DIV 2014-2015 105

FINAL DIV 2014 - 2015 128

INTERIM DIV 2015-2016 105

ONE TIME SPECIAL DIV 2015-2016 98

FINAL DIV 2015-2016 128

INTERIM DIV 2016-2017 120

FINAL DIV 2017-2018 30

INTERIM DIV 2018-2019 60

Note: All the above dividends can be claimed from the Company /RTA on application for the same.
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You are, therefore requested to claim your unclaimed dividend/s positively before May 24, 2019 by contacting the

Company or Karvy Fintech Pvt. Ltd. (formerly known as Karvy Computershare Pvt. Ltd.), Registrar and Share Transfer

Agents of the Company (`the RTA') at the address mentioned below, immediately.

If the dividend amounts continue to remain unclaimed beyond May 24, 2019, the Company will be mandatorily required to initiate

necessary action for transfer of shares held by you to IEPF Suspense Account, without any further notice to you, within the time

limit as prescribed under the said Rules, by following due procedure which is as under:

a. If you hold shares in physical form: Duplicate share certificate/s will be issued and the shares will be transferred to the IEPF

Suspense Account. The original share certificate/s which is registered in your name and held by you will automatically stand

cancelled and be deemed non-negotiable.

b. If you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to IEPF Suspense

Account.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred

to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Kindly note that even after such transfer, you can claim from IEPF Authority, both unclaimed dividend amount and the

shares transferred to IEPF Suspense Account by making an online application in Form IEPF-5 and sending the physical

copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the

said Form IEPF-5 to the Company at its Registered Office or to the RTA.

The IEPF Rules and the application form (Form IEPF-5), as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, are available on the

website of the Investor Education and Protection Fund at www.iepf.gov.in.

In case of any query, please feel free to contact the Company / Karvy Fintech Pvt. Ltd. at the following address / email / telephone

number:

Anita Gokhale

D. B. Corp Limited

Regd. Office: Plot No. 280,

Sarkhej-Gandhinagar Highway,

Near YMCA Club, Makarba, Ahmedabad,

Gujarat - 380 051.

Tel.: 022-7157 7000

CIN: L22210GJ1995PLC047208

Website: www.bhaskarnet.com

Email: dbcs@dbcorp.in

M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd.

(formerly known as Karvy Computershare Pvt. Ltd.)

Unit: D. B. Corp Limited

Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,

Gachibowli Financial District,

Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Tel.: 040-6716 2222

Fax: 040-2300 1153

Toll Free No.: 1800-3454-001

Email: einward.ris@karvy.com

Website: www.karvy.com

Thanking you.

Yours faithfully,

For D. B. Corp Limited

Sd/-

Anita Gokhale

Company Secretary
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D. B. CORP LIMITED

Regd. Office: Plot No. 280, Sarkhej Gandhinagar Highway, Near YMCA Club, Makarba, Ahmedabad- 380 051, Gujarat.

CIN: L22210GJ1995PLC047208, Email: dbcs@dbcorp.in Tel: +91 22 7157 7000 Fax: +91 22 7157 7093

Website: www.bhaskarnet.com

IMPORTANT AND URGENT / FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION

Date:April 11, 2019
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SWEETY BINANI

NEAR AMARSAL WELL

SADUL COLONY

BIKANER

PIN : 334001

Dear Shareholder(s),

Sub.: Transfer of Equity Shares of D. B. Corp Limited held by you to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Suspense Account

REF: FOLIO/DPID/CLIENTID: IN30169611449975

As you are aware, any dividend declared by the Company is remitted either electronically or by sending dividend warrant

to the registered address of the shareholders.

As per the applicable provisions of the Companies Act, 2013, all unpaid or unclaimed dividends are required to be transferred by

the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government, after completion of

seven years. The Company regularly uploads on its website and also on the website of the Ministry of Corporate Affairs,

Government of India, full details of such unpaid or unclaimed dividends.

The Ministry of Corporate Affairs has notified Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and

Refund) Rules, 2016 (the `Rules') which have come into force from September 7, 2016. The said Rules, amongst other matters,

contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven

consecutive years or more, to IEPF Suspense Account.

As per our records, the following dividends which were paid / remitted by the Company in the last seven years or more to you have

remained unpaid / unclaimed, due to which corresponding shares held by you are liable to be transferred to IEPF Suspense

Account:

Dividend Dividend amount (Rs.)

2ND INTERIM DIV 2011-12 44

FINAL DIV 2011-2012 38

INTERIM DIV 2012-2013 50

FINAL DIV 2012-2013 88

INTERIM DIV 2013-2014 75

FINAL DIV 2013 -2014 106

INTERIM DIV 2014-2015 88

FINAL DIV 2014 - 2015 106

INTERIM DIV 2015-2016 88

ONE TIME SPECIAL DIV 2015-2016 81

FINAL DIV 2015-2016 106

INTERIM DIV 2016-2017 100

FINAL DIV 2017-2018 25

INTERIM DIV 2018-2019 50

Note: All the above dividends can be claimed from the Company /RTA on application for the same.
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You are, therefore requested to claim your unclaimed dividend/s positively before May 24, 2019 by contacting the

Company or Karvy Fintech Pvt. Ltd. (formerly known as Karvy Computershare Pvt. Ltd.), Registrar and Share Transfer

Agents of the Company (`the RTA') at the address mentioned below, immediately.

If the dividend amounts continue to remain unclaimed beyond May 24, 2019, the Company will be mandatorily required to initiate

necessary action for transfer of shares held by you to IEPF Suspense Account, without any further notice to you, within the time

limit as prescribed under the said Rules, by following due procedure which is as under:

a. If you hold shares in physical form: Duplicate share certificate/s will be issued and the shares will be transferred to the IEPF

Suspense Account. The original share certificate/s which is registered in your name and held by you will automatically stand

cancelled and be deemed non-negotiable.

b. If you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to IEPF Suspense

Account.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred

to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Kindly note that even after such transfer, you can claim from IEPF Authority, both unclaimed dividend amount and the

shares transferred to IEPF Suspense Account by making an online application in Form IEPF-5 and sending the physical

copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the

said Form IEPF-5 to the Company at its Registered Office or to the RTA.

The IEPF Rules and the application form (Form IEPF-5), as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, are available on the

website of the Investor Education and Protection Fund at www.iepf.gov.in.

In case of any query, please feel free to contact the Company / Karvy Fintech Pvt. Ltd. at the following address / email / telephone

number:

Anita Gokhale

D. B. Corp Limited

Regd. Office: Plot No. 280,

Sarkhej-Gandhinagar Highway,

Near YMCA Club, Makarba, Ahmedabad,

Gujarat - 380 051.

Tel.: 022-7157 7000

CIN: L22210GJ1995PLC047208

Website: www.bhaskarnet.com

Email: dbcs@dbcorp.in

M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd.

(formerly known as Karvy Computershare Pvt. Ltd.)

Unit: D. B. Corp Limited

Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,

Gachibowli Financial District,

Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Tel.: 040-6716 2222

Fax: 040-2300 1153

Toll Free No.: 1800-3454-001

Email: einward.ris@karvy.com

Website: www.karvy.com

Thanking you.

Yours faithfully,

For D. B. Corp Limited

Sd/-

Anita Gokhale

Company Secretary
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અમદાવાદ, ચરોતર અને મહ�સાણાના િવજેતા

• Kanitlal Kodarbhai Patel, Idar 
R.No. 754709

• Parmar Shailesh V, Chithoda 
R.No. 754805

• Nayak Nimisha H., Badoli 
R.No. 754956

• Prerana Parikh, Mehsana 
R.No. 755148

• Shraddha, Siddhpur 
R.No. 756723

• Patel Dwarkabhai, Bhabhar 
R.No. 757510

• Patel Jayaben M,  Visnagar 
R.No. 758132

• Rajimahmad K, Balisana 
R.No. 759410

• Hasmukhbhai J Gajjar, Ranuj 
R.No. 759930

• Brijesh N. Shah, Gojariya 
R.No. 761294

• Pandya Daxaben M., Linch 
R.No. 761549

• Vashantbhai Solanki, Palanpur 
R.No. 762165

• Rajgor Kishan J., Vadgam 
R.No. 762238

• Thakor Chanaji Dhulaji, Detroj 
R.No. 763115

• Manot Ansuya, Bhiloda 
763680

• Chauhan Ruturajsih, Khedbramha 
R.No. 763910

• Patel Dharmendra, Vadnagar 
R.No. 764314

• Patel Kamleshbhai, Talod 
R.No. 764941

• Ishita S Prajapati, Modasa 
R.No. 764970

• Parmar Vipulsinh,  Khimana 
R.No. 769310

• D M Patel, Patan 
R.No. 771418

• Surekha Prajapati, Udalpur 
R.No. 771860

• Joshi Janaviben G., Thara 
R.No. 773766

• Patel Hitendra D., Sami 
R.No. 773840

• Patel Maulik V., Umata 
R.No. 774666

• Balaji Kesaji, Kadi 
R.No. 774711

• Kadvaji S. Thakor, Karannagar
R.No. 774994

• Thakor Shailesh, Kheralu 
R.No. 775551

• Maheshwari Vimal, Dantiwada
R.No. 776516

• Darji Hitendra S., Amirgadh 
R.No. 776701

• Amitbhai B. Patel, Mahudha 
R.No. 870264

• Pravinchendra Madan, Nadiad 
R.No. 870607

• Nutan A Parmar, Salun 
R.No. 871064

• Manoj H Barot, Matar 
R.No. 871337

• Ikbalbhai Aadambhai, Tarapur
R.No. 871519

• Patel Sujataben T.,  Pansora
R.No. 872127

• Jivanbhain H., Vaso 
R.No. 872821

• Bhikhabhai M. Patel, Mitral 
R.No. 873033

• Ajitbhai N. Solanki, Petli 
R.No. 873109

• Kokilaben B. Patel, Limbasi
R.No. 873741

• Patel Dhurti B., Anand 
R.No. 879296

• Solanmi Rameshbhai B, Vasad
R.No. 879426

• Madhuben V., Patel, Chikodara
R.No. 879868

• Sanjaybhai C. Chavda, Kathol
R.No. 879901

• Gopalbhai D Parmar, Thasra 
R.No. 886934

• Vijaybhai R. Shah, Anand 
R.No. 888698

• Shaikh Muktar, Virpur
R.No. 896613

• Prajapati Dipakbhai, Umreth
R.No. 897599

• Rakeshbhai M.Patel, Pamol 
R.No. 898342

• Chauhan Rushikumar, Kheda
R.No. 898905

• Jashvantsinh Chauhan, Dakor 
R.No. 899237

• Ratilal Prajapati, Petlad 
R.No. 901449

• Mahijibhai Parmar, Anklav 
R.No. 901756

• Bansariben, Kasor
R.No. 905407

• Shah Paresh G., Kathlal
R.No. 905745

• Bakulbhai, Parmar, Borsad
R.No. 906126

• Vanakar Govindbhai, Jantral
R.No. 906159

• Bhailalbhai Thakor, Vasna 
R.No. 906174

• Aparta Jadhav, Khambhat
R.No. 906887

• Sachinbhai Vaghela, Mehlav 
R.No. 907406

• Simukhabhai B. Patel, Khandali
R.No. 908119

• Sajanaben Rajput, Kanisa 
R.No. 912145

• Upendrapuri T. Gosvami, Dhuvaran
R.No. 913631

• Bhaveshbhai Patel, Sojitra
R.No. 913684

• Patel Revaben , Vadtal 
R.No. 913781

એડલે�સ ઈમેøકા ���
• Kantariya Shetal, Bhavnagar

R.No. 725442
• Baldevbhai P., Bhavnagar 

R.No. 881073
• Jasvatray Premchand, Botad 

R.No. 887076
• Kogatiya Budhesh D., Botad 

R.No. 887337
• Solanki Jasuben S., Bavla

R.No. 894990
• Vaghela Kamlesh J., Bavla

R.No. 894931
• Kalidas V. Nimani, Chotila

R.No. 892417
• Chavda Jalkamal R, Chotila

R.No. 892440
• Ranjanba, Wadhvan

R.No. 882341
• Bahadur Pan, Wadhvan

R.No. 882356
• Shah Saneshkumar R., Kalol

R.No. 874805
• Manchi Sangitaben P. , Kalol

R.No. 883746
• B R Vatliya, Dholka

R.No. 890283
• Kantibhai Vaghela, Dholka

R.No. 890207
• Gohil Divyraj S, Muli

R.No. 901321
• Gohil Hitarth Sinh V, Muli

R.No. 901331
• Ramesh Pujara, Dhangandra

R.No. 889033
• Parmar Dipak, Dhangandra

R.No. 889119
• Sakariya Nainesh D., Botad

R.No. 896171
• Bodhra Gordhan J., Botad

R.No. 900469
• Dhanshaym S., Vahelal

R.No. 900072
• Dilip R. Patel, Vahelal

R.No. 900054
• Ditiben P. Parmar, Thangadh

R.No. 892711
• Vijay M  Solanki, Thangadh

R.No. 892620
• Parasmal S Jani, Ahmedabad

R.No. 1028432
• Jaysri Pandiya, Ahmedabad

R.No. 1010160
• Chauhan Kusumben, Bavla

R.No. 891303
• Ketankumar, Bavla

R.No. 891156
• Dhirubhai U Maheswari,Mansa

R.No. 897002

• Shah Arya, Mansa
R.No. 897068

• Devji G Baloliya, Dhanduka
R.No. 896067

• Shah Kajal A., Dhanduka
R.No. 896116

• Panchal Chandubhai, Patdi
R.No. 881874

• Rathva Vasant G., Patdi
R.No. 8821069

• Girish Dantani, Gandhinagar
R.No. 986743

• Milan Kamariya, Gandhinagar
R.No. 989681

• Zazriya Maya M., Halvad
R.No. 894459

• Mukesh K. Patel, Halvad
R.No. 894301

• Surajben, Surendra Nagar
R.No. 8804145

• Jigar Shah, Surendranagar
R.No. 881716

• Dhirenbhai Parmar, Ranpur
R.No. 898704

• Nazakat I. Khalifa, Ranpur
R.No. 898696

• Patel Manan M., Sanand
R.No. 1039900

• Bharat T Chaudhri, Sanand
R.No. 883806

• Jyotsna D Desai, Karamsad
R.No. 907961

• Vilaskumar Joshi, Karamsad
R.No. 911039

• Patel Riddhi Maunik, Sunav
R.No. 895822

• Arpit Patel, Sunav
R.No. 895812

• Solmiya Ajay Sukha, Limbdi
R.No. 891775

• Madaliya Ashok, Limbdi
R.No. 891667

• Patel Arvindbhai, Dehgam
R.No. 885514

• Saiyad Vahir Ali M, Dehgam
R.No. 885927

• Nirala Hitesh M., Bechraji
R.No. 757865

• Thakkar Amit R., Bechraji
R.No. 757840

• Abdulkhan Pathan, Jainabad
R.No. 912917

• Jabbar S. Kureshi, Jainabad
R.No. 912928

• Nayi Kavyaben R., Vijapur 
R.No. 750528

• Rathod Natvarsinh, Vijapur 
R.No. 750537

• Patel Yogeshkumar, Unjha 
R.No. 751041

• Patel Haresh V., Unjha 
R.No. 751064

• Davda Hitarth, Radhanpur 
R.No. 751444

• Thakor Jayantiji , Radhanpur
R.No. 751479

• Thakor Bhagaji Fulaji, Patan 
R.No. 751628

• Rajput Anopsinh D., Tharad 
R.No. 752506

• Barot Hashumatiben, Tharad
R.No. 752511

• Bharat Dhanji, Dantiwada 
R.No. 752743

• Mukeshbhai G Soni, Talod 
R.No. 753601

• Shah Dhavalkumar, Talod 
R.No. 753606

• Ashokbhai Manilal, Virpur 
R.No. 754187

• Patel Sureshbhai A, Virpur 
R.No. 754193

• Ansari Anilbhai, Chithoda 
R.No. 754807

• Modiya Nanjibhai, Chithoda 
R.No. 754812

• Dabhi Pirabhai, Deesa
R.No. 756277

• Sunil B Agrawal, Mehsana 
R.No. 756339

• Joshi Ashvinkumar, Deesa 
R.No. 756527

• Parmar Aravindbhai, Siddhpur
R.No. 756646

• Siddhi Mashinari, Siddhpur 
R.No. 756829

• Thakakr Mahendra, Bhabhar
R.No. 757561

• Thakakr Kishoriben, Bhabhar
R.No. 757562

• Patel Saileshbhai, Visnagar, 
R.No. 758302

• Patel Hasumatiben, Visnagar
R.No. 758446

• Panchal Dhirajkumar, Patan 
R.No. 759048

• Patel Nevilbhai, Balisana
R.No. 759412

• Vaghela Baldev N, Balisana 
R.No. 759447

• Patel Dasrathbhai, Ranuj
R.No. 759942

• Rutikbhai, Bhavsar, Ranuj 
R.No. 759948

• Desai Ankit, Palanpur 
R.No. 762746

• Gadhvi Raghudhan, Morwada
R.No. 763005

• Patel Dalpat, Morwada
R.No. 763008

• Patel Parth D., Detroj 
R.No. 763105

• S B Patel, Detroj
R.No. 763150

• Sathvara Govind, Vadnagar 
R.No.763361

• Chauhan Bharat K, Bhiloda 
R.No. 763543

ઈલે���ક ક�ટલ

અ�� ઈનામોના િવજેતાઓની ýણકારી અને ઈનામ િવતરણની માિહતી માટ� વા�ચતા રહો િ��� �ા�કર...  

અ��ાબાદ બ�ક �ારા આર.એમ.પી.સી. લાજ� 
શાખાની શ�આત કરાઈ

આધુિનક સારવાર આપતા GetBak �����સ 
અને ���ે���ક ��લિનકની શ�આત 

ધી અમદાવાદ મક���ાઈલ કૉ. ઑપ. બ�કના 
��ાપના િદવસની ઉજવણી કરાઈ

અ�હાબાદ બ�ક �ારા તાજેતરમા� એક નવુ� રીટ�લ 
અને એમએસએમઈ �ોસેિસ�ગ સે�ટર શ� 
કરવામા� આ�યુ� છ�. તાજેતરમા� આર.એમ.
પી.સી. લાજ� શાખાનુ� ઉ� ઘાટન �યામ શ�કર – 
અમદાવાદ ઝોનલ હ�ડ, એસ મોહન- આર.એમ.
પી.સી. શાખાના સહાયક જનરલ મેનેજર અને આર.એલ. ખટીક-આ�મ રોડ 
શાખાના સહાયક જનરલ મેનેજરની હાજરીમા� કરવામા� આ�યુ� હતુ�. તે �સ�ગે 
�યામ શ�કરે જણા�યુ� હતુ� ક� આર.એમ.પી.સી. ગુણવ�ાયુ�ત અ��યામતો �ારા 
રીટ�લ અને એમએસએમઈ ���ડટ િવ�તરણ માટ� �ે��તાના ક��� તરીક� કાય� કરશે 
અને રીટ�લ ���ડટમા� બ�કના �યવસાયને �ો�સાહન આપશે.

િવ�ની આધુિનક સારવાર આપતા GetBak ��લિનકની નારણપુરામા� 
શ�આત થઇ છ�. તેનુ� ઉ� ઘાટન દેવ�ય હૉ��પટલના ડૉ. િદનેશ પટ�લના હ�તે 
કરવામા� આ�યુ� હતુ�. GetBakના �થાપક ડૉ. ચા�દની કોરાટ� જણા�યુ� હતુ� ક� જે 
લોકો હાથ અને પગ ગુમાવે છ� અને કાયમી ખોડ ખા�પણનો ભોગ બને છ�, તે 
પોતાની રોિજ�દી િદન િ�યા સરળતાથી કરી શક� અને તેવો પોતાની િજ�દગી એક 
આ�મિવ�ાસ સાથે øવી શક� તે માટ� GetBak ક�ટબ� છ�. આવા દદી� ક� લોકો 
ફરીથી પોતાની રીતે અને આ�મિવ�ાસ સાથે િજ�દગી øવતા થાય તેવો અિભગમ 
GetBak ધરાવે છ�. 

ધી અમદાવાદ મક��ટાઈલ કૉ. આૅપ. બ�ક. 
િલ.(મ�ટી �ટ�ટ િશ�ુ�ડ બ�ક)એ તાજેતરમા� 
54મા વષ�મા� મ�ગલ �વેશ કય� છ�. આ �સ�ગે 
બ�કની 34 શાખાઓમા� ઉજવણી કરવામા� આવી 
હતી. તે ઉપરા�ત બ�કની િવિવધ શાખાઓમા� 
ડાયાિબટીસ, �લડ �ેશર ચેકઅપ, �ખની તપાસ તથા મોિતયો હોય તેને ફ�કો 
સજ�રીથી મફત ઓપરેશન વગેરેનુ� આયોજન કરવામા� આ�યુ� હતુ�. આ �સ�ગે 
બ�કના ચેરમેન નરે��ભાઈ એમ. પટ�લ, વાઈસ ચેરમેન િહમા�શુ ટી. પટ�લ, બોડ� 
ઑફ �ડરેકટસ�, કિમટી સ�યો, �ાહકો, �ટાફ િમ�ો વગેરે હાજર ર�ા હતા.

દુર્લભ એક્વામરીન હીરવા જડિત મુકુટની 15 મેનવા 
હરવાજી, ડકંમત 1.58 થી 2.34 કરોિ

લંડન| દુલ્લભ એક્વામરીન હીરવા જડડત મુકુટ આગવામી મહહને 15 મેનવા હજહન્વામવાં જ્ેલ્સ ઓક્શનમવાં હરવાજી યોજાઈ છે. જેની 
અંદવાહજત ડકંમત રૂ. 1.58 કરોડથી રૂ. 2.34 કરોડ રહે્શે. ઓક્શન હવાઉ્સ હરિસટીજે જારી કરેલી મવાહહતી અનુ્સવાર, હરવાજીમવાં 
118.05 કેરેટનવા રંગીન હીરવા પણ ્ેચવા્શે. જેની અંદવાહજત ડકંમત 17.23 કરોડથી રૂ. 24.12 કરોડ રહે્શે. હરવાજીમવાં 19મવા 
દવાયકવાનવા પનનવા, હીરવા જડડત નેકલે્સ અને મોતીનવા હવારની હરવાજી યોજા્શે.

2018માં ઉબરિા 9.1 કરોડ યુઝર 
કંપિીિી રેવનયુમાં 42 ટકાિો વધારો

ખર્ચ સતત વધી રહ્ો છે, ડ્ાઈવરલેસ ટેકિો નિષ્ફળ થવા સંભાવિા

એજન્ી | ન્ી દદલહી

ગલોબલ રવાઈડ ્શેયડરંગ અને ડડહલ્રી 
કંપની ઉબર નયુયોક્ક સટોક એક્સચેનજ 
ખવાતે હલસટેડ થ્વા જઈ રહી છે. તેણે 
અમેડરકવામવાં હ્સકયોડરટીઝ એનડ 
એક્સચેનજ કહમ્શન પવા્સે આઈપીઓ 
મવાટે આ્ેદન કયુ્લ છે. તેમવાં સપષટ 
જણવાવયુ છે કે, ભહ્ષયમવંા તેનો 
ઓપરેડટંગ ખચ્લ ્ધ્શે. તેથી ્શકય છે 
કે, કંપની કયવારેય ફવાયદવામવાં આ્ી ન 
પણ ્શકે.

આઈપીઓ ડોકયુમેનટમવાં ઉબરે 
જણવાવયુ છે કે, ્શરૂઆતથી જ અમે ખોટ 
ખવાઈ રહ્વા છીએ. અમેડરકવા ્સહહત 
અનય મોટવા મવાકકેટમવાં પણ નુક્સવાન થયુ 
છે. જેથી આગવામી ્સમયમવંા અમવારો 
ખચ્લ ્ધ્શે. પડરણવામે અમે કદવાચ 
કયવારેય નફો રળતી કંપની ન પણ 

બની ્શકીએ. અમુક મવાકકેટમવાં હરીફ 
બન્વા મવાટે અનેક ્ખત ભવાડવામવાં 
ઘટવાડો કયયો છે. જે આગળ પણ થ્શે. 
ડ્વાઈ્્સ્લને ઈન્સેનટી્ અને ગ્વાહકોને 
છૂટ આપતવાં રહી્શું. આ્શરે એક દવાયકવા 
જૂની કંપનીએ હચંતવા વયકત કરી છે કે, 
ડ્વાઈ્રલે્સ ટેકનોલોજીનો કોમહ્શ્લયલ 
ઉપયોગ હનષફળ થઈ ્શકે છે. હરીફ 
કંપનીઓએ તેમવાં અગવાઉથી જ ્સફળતવા 
હવંાહ્સલ કરી છે. ટેકનોલોજી પફયોમ્લન્સ 
્સફળ થવાય કે નહીં, પરંતુ હરીફ 
કંપનીઓની ટેકનોલોજીની તુલનવાએ 
શ્ેષ્ઠ પુર્વાર થ્વાનો આ્શવા્વાદ પણ 
વયકત કયયો છે. 

કંપનીએ 31 ડડ્સેમબર, 2018 
્સુધીનવા આંકડવા જારી કરતવાં જણવાવયુ છે 
કે, તેની પવા્સે 9.1 કરોડ એકકટ્ યુઝ્સ્લ 
છે. તેમજ 39 લવાખ ડ્વાઈ્ર જોડવાયેલવા 
છે. કંપની પોતવાનવા ્શેરની પ્વાઈ્સ રેનજ 

મહહનવાનવા અંત ્સુધી જારી કર્શે. તેનવા 
પલેટફોમ્લ પર 2017ની તુલનવાએ 33.8 
ટકવા યુઝર ્ધયવા છે.

ઉબરની ્ેલ્ુએશન 
6.9 રવાખ કરોિ થશે

આઈપીઓ મવારફત ઉબર કેટલુ ફંડ 
એકત્ર કર્શે તે અંગે કોઈ સપષટતવા કરી 
નથી. પરંતુ ્સુત્રો અનુ્સવાર, ઉબરનો 
આઈપીઓ ્સવાઈઝ 1000 કરોડ ડોલર 
રહે્શે. જેની ્સવાથે કંનપીની ્ેલયુએ્શન 
10 હજાર કરોડ ડોલર (આ્શરે 7 લવાખ 
કરોડ) થ્શે. જે છેલલવા પવંાચ ્ર્લમવંા 
્સૌથી મોટો આઈપીઓ રહે્શે. અગવાઉ 
2014મવંા ચીની ઈ-કોમ્સ્લ અલીબવાબવાએ 
આઈપીઓ મવારફત 2500 કરોડ ડોલર 
એકત્ર કયવા્લ હતવા. 

ઝી ગ્ુપે મયુ.્ફંડમાંથી િાણાં 
પરત કરવા વધુ સમય માગયો

ભવાસકર ન્ુઝ | મુંબઈ

ઝી ગ્ુપની કંપનીઓનવા ડડફોલટની અ્સર મયુચયુઅલ 
ફંડ રોકવાણકવારો પર થઈ છે. આ કંપનીઓએ મયુચયુઅલ 
ફંડ્સને નવાણવાં પરત કર્વા મવાટે ્ધુ 6 મહહનવાનો ્સમય 
મવાગયો છે. આહદતય હબરલવા મયુચયુઅલનવા ્સીઈઓ એ. 
બવાલવા્સુબ્રમણયમે જાણકવારી આપી છે કે, ઝી ગ્ુપમવાં 
રોકવાણ કરનવારવા તમવામ 8 મયુચયુઅલ ફંડ્સ ્સપટેમબર 
્સુધી ્સમય આપ્વા ્સહમત થયવા છે. ્સુભવાર ચંદ્વાએ 
ઝી ગ્ુપમવાં 8 ફંડ્સે આ્શરે રૂ. 7,500કરોડનું રોકવાણ 
કયુ્લ છે. જેમવાંથી 1,800 કરોડનું રોકવાણ કલોઝ-
એનડેડ સકીમો મવારફત થયુ છે. કલોઝ એનડેડ સકીમોમવાં 
રોકવાણકવાર મેચયુડરટી બવાદ નવાણવાં ઉપવાડી ્શકે છે. કોટક 
ફંડનવા ચીફ ઈન્ેસટમેનટ ઓડફ્સર લક્મી અયયરે જણવાવયુ 
કે, તેમવાં રૂ. 370 કરોડનું રોકવાણ છે. જેમવાં 98 ટકવા 
કલોઝ એનડેડ સકીમો મવારફત છે. કોટકનું ડેટ ફંડ એક 
લવાખ કરોડનું છે. 

ઝી ગ્ુપમવાં મ્ુચ્ુઅર ફંડ્ે 7500 
કરોિનંુ રોકવાણ ક્ુ્લ
8મયુચયુઅલ ફંડ્સે ઝી ગ્ુપની કંપનીઓમવાં રોકવાણ કયુ્લ
55 ડફકસડ મચેયડુરટી સકીમો મવારફત 7,500 કરોડ રોકવાણ
1,800 કરોડનું રોકવાણ કલોઝ એનડેડ સકીમો મવારફત થયુ

પજે 1નુ ંઅનુસધંાન

ભવાજપવાનવા પબભુવા...
જો ક ે બીજી તરફ કોંગે્્સનવા 
ઉમદે્વારન ે તમેન ે હ્જતેવા જાહરે 
કર્વાની રજઆૂત હવાઇકોટટે ફગવા્ી 
દીધી હતી. હવાઇકોટટે સપષટ કયુું 
હતુ ંક,ે પ્થમ ફોમ્લમવા ંહ્ધવાન્સભવા 
મતહ્સતવારનુ ં નવામ ન લખ્ુ ં તે 
લોકપ્હતહનહધત્ ધવારવાની કલમ 
33નો ભગં ગણવાય, એટલુ ં જ 
નહી ં આમવા ં ગનુો નહી ં બનતો 
હો્વાનુ ં ચૂટંણી અહધકવારી દ્વારવા 
દ્શવા્્લ ્વામવા ંઆવયુ ંછ ેત ેપણ ખોટું 
છ.ે આ એડફડહે્ટમવા ંઅરજદવાર તે 
હ્ધવાન્સભવા હ્સતવારનવા રહી્શ છ ેકે 
કમે? ત ેબવાબત પણ સપષટ થઇ જ્ી 
જોઇએ . જ ેતમવામ બવાબતો જોતવાં 
એ્ુ ં સપષટ કહી ્શકવાય ક,ે ફોમ્લ 
ભલૂભરલેુ ં -ખવામીયકુત ગણવાય. 
તમેજ ચૂટંણી અહધકવારી દ્વારવા તનેો 
સ્ીકવાર કર્ો ત ેપણ ગરેકવાયદ્ેસર 
ગણવાય. જો ક ેઅરજદવારન ેદ્વારકવાનવા 
હ્જતેવા જાહરે કરી ્શકવાય નહી.ં 

ચકુવાદવા બવાદ પબભુવા મવાણકે 
દ્વારવા ્સપુ્ીમ કોટ્ટમવા ંઆ ચકુવાદવાને 
પડકવાર્વા મવાટ ે ચવાર ્સપતવાહ 
્સધુી ચકુવાદવા પર સટ ેઆપ્વા મવાટે  
કરલેી રજૂઆત પણ હવાઇકોટટે ફગવા્ી 

દીધી હતી. 
આ કે્ મવા ં હવાઇકોટટે ્વાત 
મહત્નવા મદુ્વાઓ  પર દનણ્્લ  
ક્યો
1) ફોમ્લમવા ંહ્ધવાન્સભવા હ્સતવારનું 
નવામ ન લખ્ુ ંતો લોકપ્હતહનહધત્ 
ધવારવા હ્ેઠળ ક્ેસમવા ંટક્વાપવાત્ર ખવામી 
ગણવાય?
હવાઇકોટ્ટની સપષટતવા: પ્થમ લવાઇનમવાં 
હ્ધવાન્સભવા મતહ્સતવારનુ ંનવામ ન 
લખ્ુ ંતે ખવામી ગણવાય. 
2) દ્વારકવા હ્ધવાન્સભવાનુ ંપબુભવાનું 
ફોમ્લ ચૂટંણી અહધકવારીએ રદ્ કર્ું 
જોઇતંુ હતંુ?
હવાઇકોટ્ટની સપષટતવા: હવા, ચૂટંણી 
અહધકવારીએ કવાયદવાકીય જોગ્વાઇ 
પ્મવાણ ેફોમ્લ રદ્ કર્ુ ંજોઇતંુ હતંુ. 
3) અરજદવારનો પબભુવાનવા ફોમ્લ 
્સવામનેો ્વાધંો ચૂટંણી અહધકવારીએ 
નકવાયયો તે ગેરકવાયદ્ેસર હતો?
હવાઇકોટ્ટની સપષટતવા: ચૂટંણી 
અહધકવારીનો હનણ્લય ગકેવાયદ્ેસર અને 
અયોગય જ નહી ંપણ અહ્ચવારી પણ 
છ.ે 
4) પબભુવાનુ ંફોમ્લ સ્ીકવાર્વાન ેકવારણે 
દ્વારકવા હ્ધવાન્સભવાની ચૂટંણી પર 
અ્સર પડી હતી?
હવાઇકોટ્ટની સપષટતવા: હવા જો ફોમ્લ 
સ્ીકવારવાયુ ં ન હોત અન ે તઓે 
ઉમદે્વાર ન હોત તો ચૂટંણી પર 

અ્સર પડી ્શકી હોત. 
5) દ્વારકવાની ચૂટંણી લોકપ્હતહનહધત્ 
ધવારવાની જોગ્વાઇઓન ેધયવાન ેલતેવા 
રદ્ કર્વાન ેપવાત્ર હો્વાનુ ંઅરજદવાર 
્સવાહબત કર ેછ?ે
હવાઇકોટ્ટની સપષટતવા: હવા ઉપરનવા ચવાર 
પ્શ્ોન ેધયવાન ેલતેવા લોકપ્હતહનહધત્ 
ધવારવાની જોગ્વાઇ હે્ઠળ ચૂટંણી રદ્ 
થ્વાન ેપવાત્ર છે. 
6) દ્વારકવા હ્ધવાન્સભવામવાં 
અરજદવારન ે હ્જતેવા જાહરે કર્વા 
જોઇએ તે્ ુ ંત ે્સવાહબત કર ેછ?ે
હવાઇકોટ્ટની સપષટતવા: અરજદવારને 
67692 મત મળયવા હતવા જયવારે 
હ્જતેવા પબભુવાન ે 73431 મત 
મળયવા હતવા. ત ેજોતવા જો અરજદવારને 
હ્જતેવા જાહરે કર્વામવા ંઆ્ ેતો તે 
લોકહહતની હ્રદુ્ધ ગણવા્ેશ.

પબજી  મવાટ ેકનેદ્ર...
પબજી ગમે ે દ્ેશભરમવા ં અનકે 
બવાળકોએ જી્ ખોયો હો્વાથી 
્વાલીઓ પર્ેશવાન છ.ે આ્વા 
્સજંોગોમવા ંગમે પર બધંી લવાદ્વા મવાટે 
એક ્ વાલીએ હવાઈ કોટ્ટમવા ંઅરજી કરી 
છ,ે જનેી ્સનુવા્ણીમવા ં્વાલીઓની 
કવાન ઉઘવાડણી કર્વામવા ંઆ્ી હતી. 
્શરુિ્વાર ેહવાઈ કોટટે ્વાલીઓન ેપબજી 
ગમેન ેલઈન ેખૂબ ્ઠપકવાયવા્લ હતવા.

તમ ે્સતંવાનોન ેમોંઘવા મોંઘવા ફોન 

્શવા મવાટ ેલઈન ેઆપો છો? તમવારવા 
ફોન પણ પવા્સ્ડ્ટ નવાખીન ે્સરુહષિત 
રવાખ્વા જોઈએ, જથેી તનેો તઓે 
આ્ી જી્લણે ગમે મવાટ ેઉપયોગ 
નહી ંકર ેએ્ી નોંધ હવાઈ કોટટે કરી 
હતી.

પબજી ગમે ે બવાળકોન ે ઘલેું 
લગવાવયુ ંછ.ે ત ેએટલી હદ ેક ેઅનકે 
બવાળકોએ આ ગમેન ે લીધ ે જી્ 
ખોયવા છ.ે આથી ્વાલીઓમવા ંહચતંવા 
છે. ત ેજોતવા ંએક 11 ્ર્લનવા અહમદ 
હનઝવામ ે પોતવાનવા ં ્કીલ મવાતવા- 
હપતવા મવારફત હવાઈ કોટ્ટમવા ંઅરજી 
કરી હતી. હવાઈ કોટટે આ અરજી 
દવાખલ કરી લીધી છ ેઅન ે્સનુવા્ણી 
્શરૂ કરી છ.ે આ અરજીમવા ંપબજી 
ગમે પર બધંી લવાદ્વાની મવાગણી 
કર્વામવા ંઆ્ી છ.ે આ અરજી પર 
હવાઈ કોટ્ટમવા ં્શરુિ્વાર ે્સનુવા્ણી થઈ 
તયવાર ે્વાલીઓન ેતમેની જ્વાબદવારી 
યવાદ અપવા્ી હતી. ઉપરવાતં કનેદ્ 
્સરકવારન ેઆ બવાબતમવા ંતપવા્સ કરીને 
યોગય હનદદે્શ જારી કર્વાની ્સચૂનવા 
પણ હવાઈ કોટટે આપી હતી. આ 
્સવાથ ે્સનુવા્ણી જલુવાઈ ્સધુી મોકફૂ 
રવાખ્વામવા ંઆ્ી છ.ે

આ અરજી ્સવામ ેરવાજય ્સરકવારે 
પણ અરજદવારનવા ઉદ્્ેશ ્સવામ ેપ્શ્ો 
કયવા્લ છ.ે પબજી ઓનલવાઈન ગમેનું 
્સમથ્લન નહી ંકરવાય પરતં ુપોતવાનવા 

્સતંવાન પર હનયતં્રણ રવાખ્વાની 
જ્વાબદવારી ્વાલીઓની છ ે એ્ંુ 
્સરકવાર ેહવાઈ કોટ્ટમવા ંજણવાવયુ ંહતુ.ં

અગવાઉ અરજદવારે રવાજય 
્સરકવાર, કેનદ્નવા હ્હધ અન ેનયવાય 
મતં્રી રહ્્શકંર પ્્સવાદ, હ્શષિણ મતં્રી 
હ્નોદ તવા્ડને ેપત્ર લખયવા હતવા. 
પબજી ગમેથી હહ્ંસવાન ેપ્ોત્સવાહન 
મળ ેછ ેએ્ુ ંતણે ેપત્રમવા ંજણવાવયું 
હતુ.ં આ બવાળક બવાદંરવાની આય્લ 
હ્દ્વામહંદર સકલૂનો હ્દ્વાથીથી છ.ે

્પુ્ીમ ેકહુ-ં પદચિમ...
હ્સહનયર એડ્ોકેટ અહભરકે 
મનહુ્ંસધ્ીએ રવાજય ્સરકવારને 
નોડટ્સનો હ્રોધ કરી કહ્ુ ં કે આ 
અરજી ્સનુવા્ણી લવાયક નથી. એ 
અંગ ેચીફ જકસટ્સ ેકહ્ુ ંક ેઅરજીકતવા્લ 
કટેલવા હ્શ્વ્સનીય છ ેત ેઅમ ેનથી 
જાણતવા પણ પહચિમ બંગવાળમવા ંજે 
ચવાલી રહ્ુ ંછ ેતને ેઅ્ગણી ્શકવાય 
નહી.ં ્સોહલહ્સટર જનરલ ેકહ્ુ ંહતું 
ક ેપહચિમ બગંવાળમવા ંઅરવાજકતવા અને 
જગંલરવાજની કસથહત છ.ે પોલી્સે 
કસટમ અહધકવારીની ફડરયવાદ પણ 
નોંધી નહતી.

તમ ેરોકો દશેને...
તયવાર ે આ પ્કવારની હરકત યોગય 
નથી. અરજીકતવા્લ અમરનવાથ 

હમશ્વાએ અલહવાબવાદ હવાઈકોટ્ટનવા 
હ્્વાહદત સથળ ેપજૂાની મજંરૂી નહીં 
આપ્વાનવા ઈનકવારન ે પડકવારતી 
અરજી કરી હતી. હમશ્વાન ે પવાચં 
લવાખનો દંડ પણ હવાઈકોટટે ફટકવાયયો 
હતો. હમશ્વાએ અરજીમવા ંકહ્ુ ંહતુ ંકે 
રવામ જનમસથળ ેલોકોની આસથવા છ.ે 
હ્્વાહદત સથળની બવાકીની જમીન 
અંગ ે કોઈ હ્્વાદ નથી તો તે્ વા 
સથળ ેલોકોન ેપજૂાની મજંરૂી મળ્ી 
જોઈએ. ્સપુ્ીમકોટટે તમેની અરજી 
ફગવા્ી દીધી હતી તયવાર ેહમશ્વાએ કહ્ું 
હતુ ંક ેપવાચં લવાખનો દડં તો હટવા્ી 
દો પણ ચીફ જકસટ્સ ેત ેમવાગંણી પણ 
ફગવા્ી દીધી હતી.

દ.કોડર્વામવા.ં..
તનેવા જનમહદ્્સની ્ ર્લગવા્ંઠનવા બદલે 
ન્વા ્રદે ્ધી જાય છ.ે આ પ્કવારે 
31 ડડ્સમેબર ેજનમલેુ ંબવાળક બીજા જ 
હદ્્સ ેબ ે્ર્લનુ ંથઈ જાય છ.ે આથી 
કોડરયવાઈ વયકકતની જાહેર કરેલી 
ઉંમર પહચિમી પરપંરવા પ્મવાણ ેતનેી 
ઉંમરથી 1 કે બે ્ર્લ ્ધુ થઈ જાય 
છ.ે દહષિણ કોડરયવામવા ંઆ પરપંરવાનો 
લોકો હ્રોધ કરી રહ્વા છ.ે લોકોનું 
કહે્ુ ંછ ે કે આ પ્વાચીન પરંપરવાને 
કવારણે ઉંમરનુ ંબે્ડવાપણ ંખતમ કર્ું 
જોઈએ અન ે્હૈશ્વક સતર ેલવાગ ુએ્ી 
ઉંમર જ ગણવા્્વા મવાગં ેછ.ે
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