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
2ND INTERIM DIV 2011-12
FINAL DIV 2011-2012
INTERIM DIV 2012-2013
FINAL DIV 2012-2013
INTERIM DIV 2013-2014
FINAL DIV 2013 -2014
INTERIM DIV 2014-2015
FINAL DIV 2014 - 2015
INTERIM DIV 2015-2016
ONE TIME SPECIAL DIV 2015-2016
FINAL DIV 2015-2016
INTERIM DIV 2016-2017
FINAL DIV 2017-2018
INTERIM DIV 2018-2019

Note: All the above dividends can be claimed from the Company /RTA on application for the same.

Page | 1

Dividend amount (Rs.)
53
45
60
105
90
128
105
128
105
98
128
120
30
60

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

Thanking you.
Yours faithfully,
For D. B. Corp Limited
Sd/Anita Gokhale
Company Secretary
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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

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
2
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
2ND INTERIM DIV 2011-12
FINAL DIV 2011-2012
INTERIM DIV 2012-2013
FINAL DIV 2012-2013
INTERIM DIV 2013-2014
FINAL DIV 2013 -2014
INTERIM DIV 2014-2015
FINAL DIV 2014 - 2015
INTERIM DIV 2015-2016
ONE TIME SPECIAL DIV 2015-2016
FINAL DIV 2015-2016
INTERIM DIV 2016-2017
FINAL DIV 2017-2018
INTERIM DIV 2018-2019

Note: All the above dividends can be claimed from the Company /RTA on application for the same.
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Dividend amount (Rs.)
44
38
50
88
75
106
88
106
88
81
106
100
25
50

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

Thanking you.
Yours faithfully,
For D. B. Corp Limited
Sd/Anita Gokhale
Company Secretary

Page | 2

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
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બિઝનેસ/દેશ-વિદેશ

દુર્લભ એક્વામરીન હીરા જડિત મુકુટની 15 મેના
હરાજી, કિંમત 1.58 થી 2.34 કરોડ

ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે, ડ્રાઈવરલેસ ટેક્નો નિષ્ફળ થવા સંભાવના

2018માં ઉબરના 9.1 કરોડ યુઝર
કંપનીની રેવન્યુમાં 42 ટકાનો વધારો
એજન્સી | નવી દિલ્હી

લંડન| દુર્લભ એક્વામરીન હીરા જડિત મુકુટ આગામી મહિને 15 મેના જિનિવામાં જ્વેલ્સ ઓક્શનમાં હરાજી યોજાઈ છે. જેની
અંદાજિત કિંમત રૂ. 1.58 કરોડથી રૂ. 2.34 કરોડ રહેશે. ઓક્શન હાઉસ ક્રિસ્ટીજે જારી કરેલી માહિતી અનુસાર, હરાજીમાં
118.05 કેરેટના રંગીન હીરા પણ વેચાશે. જેની અંદાજિત કિંમત 17.23 કરોડથી રૂ. 24.12 કરોડ રહેશે. હરાજીમાં 19મા
દાયકાના પન્ના, હીરા જડિત નેકલેસ અને મોતીના હારની હરાજી યોજાશે.

પેજ 1નું અનુસધ
ં ાન

ભાજપાના પબુભા...
જો કે બીજી તરફ કોંગ્રેસના
ઉમેદવારને તેમને વિજેતા જાહેર
કરવાની રજૂઆત હાઇકોર્ટે ફગાવી
દીધી હતી. હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું
હતું કે, પ્રથમ ફોર્મમાં વિધાનસભા
મતવિસ્તારનું નામ ન લખવું તે
લોકપ્રતિનિધિત્વ ધારાની કલમ
33નો ભંગ ગણાય, એટલું જ
નહીં આમાં ગુનો નહીં બનતો
હોવાનું ચૂટં ણી અધિકારી દ્વારા
દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે પણ ખોટું
છે. આ એફિડેવિટમાં અરજદાર તે
વિધાનસભા વિસ્તારના રહીશ છે કે
કેમ? તે બાબત પણ સ્પષ્ટ થઇ જવી
જોઇએ . જે તમામ બાબતો જોતાં
એવું સ્પષ્ટ કહી શકાય કે, ફોર્મ
ભૂલભરેલું -ખામીયુક્ત ગણાય.
તેમજ ચૂટં ણી અધિકારી દ્વારા તેનો
સ્વીકાર કરવો તે પણ ગેરકાયદેસર
ગણાય. જો કે અરજદારને દ્વારકાના
વિજેતા જાહેર કરી શકાય નહીં.
ચુકાદા બાદ પબુભા માણેક
દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ ચુકાદાને
પડકારવા માટે ચાર સપ્તાહ
સુધી ચુકાદા પર સ્ટે આપવા માટે
કરેલી રજૂઆત પણ હાઇકોર્ટે ફગાવી

દીધી હતી.

આ કેસમાં હાઇકોર્ટે સાત
મહત્વના મુદ્દાઓ પર નિર્ણય
કર્યો

1) ફોર્મમાં વિધાનસભા વિસ્તારનું
નામ ન લખવું તો લોકપ્રતિનિધિત્વ
ધારા હેઠળ કેસમાં ટકવાપાત્ર ખામી
ગણાય?
હાઇકોર્ટની સ્પષ્ટતા: પ્રથમ લાઇનમાં
વિધાનસભા મતવિસ્તારનું નામ ન
લખવું તે ખામી ગણાય.
2) દ્વારકા વિધાનસભાનું પબુભાનું
ફોર્મ ચૂટં ણી અધિકારીએ રદ્ કરવું
જોઇતું હતુ?ં
હાઇકોર્ટની સ્પષ્ટતા: હા, ચૂટં ણી
અધિકારીએ કાયદાકીય જોગવાઇ
પ્રમાણે ફોર્મ રદ્ કરવું જોઇતું હતુ.ં
3) અરજદારનો પબુભાના ફોર્મ
સામેનો વાંધો ચૂટં ણી અધિકારીએ
નકાર્યો તે ગેરકાયદેસર હતો?
હાઇકોર્ટની સ્પષ્ટતા: ચૂટં ણી
અધિકારીનો નિર્ણય ગેકાયદેસર અને
અયોગ્ય જ નહીં પણ અવિચારી પણ
છે.
4) પબુભાનું ફોર્મ સ્વીકારવાને કારણે
દ્વારકા વિધાનસભાની ચૂટં ણી પર
અસર પડી હતી?
હાઇકોર્ટની સ્પષ્ટતા: હા જો ફોર્મ
સ્વીકારાયું ન હોત અને તેઓ
ઉમેદવાર ન હોત તો ચૂટં ણી પર

અસર પડી શકી હોત.
5) દ્વારકાની ચૂટં ણી લોકપ્રતિનિધિત્વ
ધારાની જોગવાઇઓને ધ્યાને લેતા
રદ્ કરવાને પાત્ર હોવાનું અરજદાર
સાબિત કરે છે?
હાઇકોર્ટની સ્પષ્ટતા: હા ઉપરના ચાર
પ્રશ્નોને ધ્યાને લેતા લોકપ્રતિનિધિત્વ
ધારાની જોગવાઇ હેઠળ ચૂટં ણી રદ્
થવાને પાત્ર છે.
6) દ્વારકા વિધાનસભામાં
અરજદારને વિજેતા જાહેર કરવા
જોઇએ તેવું તે સાબિત કરે છે?
હાઇકોર્ટની સ્પષ્ટતા: અરજદારને
67692 મત મળ્યા હતા જ્યારે
વિજેતા પબુભાને 73431 મત
મળ્યા હતા. તે જોતા જો અરજદારને
વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે તો તે
લોકહિતની વિરુદ્ધ ગણાશે.

પબજી માટે કેન્દ્ર...

પબજી ગેમે દેશભરમાં અનેક
બાળકોએ જીવ ખોયો હોવાથી
વાલીઓ પરેશાન છે. આવા
સંજોગોમાં ગેમ પર બંધી લાદવા માટે
એક વાલીએ હાઈ કોર્ટમાં અરજી કરી
છે, જેની સુનાવણીમાં વાલીઓની
કાન ઉઘાડણી કરવામાં આવી હતી.
શુક્રવારે હાઈ કોર્ટે વાલીઓને પબજી
ગેમને લઈને ખૂબ ઠપકાર્યા હતા.
તમે સંતાનોને મોંઘા મોંઘા ફોન
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ગ્લોબલ રાઈડ શેયરિંગ અને ડિલિવરી
કંપની ઉબર ન્યુયોર્ક સ્ટોક એક્સચેન્જ
ખાતે લિસ્ટેડ થવા જઈ રહી છે. તેણે
અમેરિકામાં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ
એક્સચેન્જ કમિશન પાસે આઈપીઓ
માટે આવેદન કર્યુ છે. તેમાં સ્પષ્ટ
જણાવ્યુ છે કે, ભવિષ્યમાં તેનો
ઓપરેટિંગ ખર્ચ વધશે. તેથી શક્ય છે
કે, કંપની ક્યારેય ફાયદામાં આવી ન
પણ શકે.
આઈપીઓ ડોક્યુમેન્ટમાં ઉબરે
જણાવ્યુ છે કે, શરૂઆતથી જ અમે ખોટ
ખાઈ રહ્યા છીએ. અમેરિકા સહિત
અન્ય મોટા માર્કેટમાં પણ નુકસાન થયુ
છે. જેથી આગામી સમયમાં અમારો
ખર્ચ વધશે. પરિણામે અમે કદાચ
ક્યારેય નફો રળતી કંપની ન પણ

શા માટે લઈને આપો છો? તમારા
ફોન પણ પાસવર્ડ નાખીને સુરક્ષિત
રાખવા જોઈએ, જેથી તેનો તેઓ
આવી જીવલેણ ગેમ માટે ઉપયોગ
નહીં કરે એવી નોંધ હાઈ કોર્ટે કરી
હતી.
પબજી ગેમે બાળકોને ઘેલું
લગાવ્યું છે. તે એટલી હદે કે અનેક
બાળકોએ આ ગેમને લીધે જીવ
ખોયા છે. આથી વાલીઓમાં ચિંતા
છે. તે જોતાં એક 11 વરન્ષ ા અહમદ
નિઝામે પોતાનાં વકીલ માતાપિતા મારફત હાઈ કોર્ટમાં અરજી
કરી હતી. હાઈ કોર્ટે આ અરજી
દાખલ કરી લીધી છે અને સુનાવણી
શરૂ કરી છે. આ અરજીમાં પબજી
ગેમ પર બંધી લાદવાની માગણી
કરવામાં આવી છે. આ અરજી પર
હાઈ કોર્ટમાં શુક્રવારે સુનાવણી થઈ
ત્યારે વાલીઓને તેમની જવાબદારી
યાદ અપાવી હતી. ઉપરાંત કેન્દ્ર
સરકારને આ બાબતમાં તપાસ કરીને
યોગ્ય નિર્દેશ જારી કરવાની સૂચના
પણ હાઈ કોર્ટે આપી હતી. આ
સાથે સુનાવણી જુલાઈ સુધી મોકૂફ
રાખવામાં આવી છે.
આ અરજી સામે રાજ્ય સરકારે
પણ અરજદારના ઉદ્દેશ સામે પ્રશ્નો
કર્યા છે. પબજી ઓનલાઈન ગેમનું
સમર્થન નહીં કરાય પરંતુ પોતાના

બની શકીએ. અમુક માર્કેટમાં હરીફ
બનવા માટે અનેક વખત ભાડામાં
ઘટાડો કર્યો છે. જે આગળ પણ થશે.
ડ્રાઈવર્સને ઈન્સેન્ટીવ અને ગ્રાહકોને
છૂટ આપતાં રહીશું. આશરે એક દાયકા
જૂની કંપનીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે,
ડ્રાઈવરલેસ ટેક્નોલોજીનો કોમર્શિયલ
ઉપયોગ નિષ્ફળ થઈ શકે છે. હરીફ
કંપનીઓએ તેમાં અગાઉથી જ સફળતા
હાંસિલ કરી છે. ટેક્નોલોજી પર્ફોર્મન્સ
સફળ થાય કે નહીં, પરંતુ હરીફ
કંપનીઓની ટેક્નોલોજીની તુલનાએ
શ્રેષ્ઠ પુરવાર થવાનો આશાવાદ પણ
વ્યક્ત કર્યો છે.
કંપનીએ 31 ડિસેમ્બર, 2018
સુધીના આંકડા જારી કરતાં જણાવ્યુ છે
કે, તેની પાસે 9.1 કરોડ એક્ટિવ યુઝર્સ
છે. તેમજ 39 લાખ ડ્રાઈવર જોડાયેલા
છે. કંપની પોતાના શેરની પ્રાઈસ રેન્જ

સંતાન પર નિયંત્રણ રાખવાની
જવાબદારી વાલીઓની છે એવું
સરકારે હાઈ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતુ.ં
અગાઉ અરજદારે રાજ્ય
સરકાર, કેન્દ્રના વિધિ અને ન્યાય
મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદ, શિક્ષણ મંત્રી
વિનોદ તાવડેને પત્ર લખ્યા હતા.
પબજી ગેમથી હિંસાને પ્રોત્સાહન
મળે છે એવું તેણે પત્રમાં જણાવ્યું
હતુ.ં આ બાળક બાંદરાની આર્ય
વિદ્યામદિ
ં ર સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી છે.

સુપ્રીમે કહ-્યું પશ્ચિમ...

સિનિયર એડવોકેટ અભિષેક
મનુસિધં વીએ રાજ્ય સરકારને
નોટિસનો વિરોધ કરી કહ્યું કે આ
અરજી સુનાવણી લાયક નથી. એ
અંગે ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું કે અરજીકર્તા
કેટલા વિશ્વસનીય છે તે અમે નથી
જાણતા પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં જે
ચાલી રહ્યું છે તેને અવગણી શકાય
નહીં. સોલિસિટર જનરલે કહ્યું હતું
કે પશ્ચિમ બંગાળમાં અરાજકતા અને
જંગલરાજની સ્થિતિ છે. પોલીસે
કસ્ટમ અધિકારીની ફરિયાદ પણ
નોંધી નહતી.

તમે લોકો દેશને...

ત્યારે આ પ્રકારની હરકત યોગ્ય
નથી. અરજીકર્તા અમરનાથ

ઉબરની વેલ્યુએશન
6.9 લાખ કરોડ થશે

આઈપીઓ મારફત ઉબર કેટલુ ફંડ
એકત્ર કરશે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરી
નથી. પરંતુ સુત્રો અનુસાર, ઉબરનો
આઈપીઓ સાઈઝ 1000 કરોડ ડોલર
રહેશે. જેની સાથે કંનપીની વેલ્યુએશન
10 હજાર કરોડ ડોલર (આશરે 7 લાખ
કરોડ) થશે. જે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં
સૌથી મોટો આઈપીઓ રહેશે. અગાઉ
2014માં ચીની ઈ-કોમર્સ અલીબાબાએ
આઈપીઓ મારફત 2500 કરોડ ડોલર
એકત્ર કર્યા હતા.
મહિનાના અંત સુધી જારી કરશે. તેના
પ્લેટફોર્મ પર 2017ની તુલનાએ 33.8
ટકા યુઝર વધ્યા છે.

ઝી ગ્રુપે મ્યુ.ફંડમાંથી નાણાં
પરત કરવા વધુ સમય માગ્યો
ભાસ્કર ન્યુઝ | મુંબઈ

ઝી ગ્રુપની કંપનીઓના ડિફોલ્ટની અસર મ્યુચ્યુઅલ
ફંડ રોકાણકારો પર થઈ છે. આ કંપનીઓએ મ્યુચ્યુઅલ
ફંડ્સને નાણાં પરત કરવા માટે વધુ 6 મહિનાનો સમય
માગ્યો છે. આદિત્ય બિરલા મ્યુચ્યુઅલના સીઈઓ એ.
બાલાસુબ્રમણ્યમે જાણકારી આપી છે કે, ઝી ગ્રુપમાં
રોકાણ કરનારા તમામ 8 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સપ્ટેમ્બર
સુધી સમય આપવા સહમત થયા છે. સુભાષ ચંદ્રાએ
ઝી ગ્રુપમાં 8 ફંડ્સે આશરે રૂ. 7,500કરોડનું રોકાણ
કર્યુ છે. જેમાંથી 1,800 કરોડનું રોકાણ ક્લોઝએન્ડેડ સ્કીમો મારફત થયુ છે. ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમોમાં
રોકાણકાર મેચ્યુરિટી બાદ નાણાં ઉપાડી શકે છે. કોટક
ફંડના ચીફ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર લક્ષ્મી અય્યરે જણાવ્યુ
કે, તેમાં રૂ. 370 કરોડનું રોકાણ છે. જેમાં 98 ટકા
ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમો મારફત છે. કોટકનું ડેટ ફંડ એક
લાખ કરોડનું છે.

ઝી ગ્રુપમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે 7500
કરોડનું રોકાણ કર્યુ

8મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે ઝી ગ્રુપની કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યુ
55 ફિક્સ્ડ મેચ્યુરિટી સ્કીમો મારફત 7,500 કરોડ રોકાણ
1,800 કરોડનું રોકાણ ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમો મારફત થયુ

મિશ્રાએ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના
વિવાદિત સ્થળે પૂજાની મંજરૂ ી નહીં
આપવાના ઈનકારને પડકારતી
અરજી કરી હતી. મિશ્રાને પાંચ
લાખનો દંડ પણ હાઈકોર્ટે ફટકાર્યો
હતો. મિશ્રાએ અરજીમાં કહ્યું હતું કે
રામ જન્મસ્થળે લોકોની આસ્થા છે.
વિવાદિત સ્થળની બાકીની જમીન
અંગે કોઈ વિવાદ નથી તો તેવા
સ્થળે લોકોને પૂજાની મંજરૂ ી મળવી
જોઈએ. સુપ્રીમકોર્ટે તેમની અરજી
ફગાવી દીધી હતી ત્યારે મિશ્રાએ કહ્યું
હતું કે પાંચ લાખનો દંડ તો હટાવી
દો પણ ચીફ જસ્ટિસે તે માંગણી પણ
ફગાવી દીધી હતી.

દ.કોરિયામાં...

તેના જન્મદિવસની વર્ષગાંઠના બદલે
નવા વર્ષે વધી જાય છે. આ પ્રકારે
31 ડિસેમ્બરે જન્મેલું બાળક બીજા જ
દિવસે બે વરન્ષ ું થઈ જાય છે. આથી
કોરિયાઈ વ્યક્તિની જાહેર કરેલી
ઉંમર પશ્ચિમી પરંપરા પ્રમાણે તેની
ઉંમરથી 1 કે બે વર્ષ વધુ થઈ જાય
છે. દક્ષિણ કોરિયામાં આ પરંપરાનો
લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. લોકોનું
કહેવું છે કે આ પ્રાચીન પરંપરાને
કારણે ઉંમરનું બેવડાપણું ખતમ કરવું
જોઈએ અને વૈશ્વિક સ્તરે લાગુ એવી
ઉંમર જ ગણાવવા માંગે છે.

અમદાવાદ, ચરોતર અને મહ�સાણાના િવજેતા

• Pravinchendra Madan, Nadiad
R.No. 870607
• Kanitlal Kodarbhai Patel, Idar • Nutan A Parmar, Salun
R.No. 754709
R.No. 871064
• Parmar Shailesh V, Chithoda • Manoj H Barot, Matar
R.No. 754805
R.No. 871337
• Nayak Nimisha H., Badoli
• Ikbalbhai Aadambhai, Tarapur
R.No. 754956
R.No. 871519
• Prerana Parikh, Mehsana
• Patel Sujataben T., Pansora
R.No. 755148
R.No. 872127
• Shraddha, Siddhpur
• Jivanbhain H., Vaso
R.No. 756723
R.No. 872821
• Patel Dwarkabhai, Bhabhar
• Bhikhabhai M. Patel, Mitral
R.No. 757510
R.No. 873033
• Patel Jayaben M, Visnagar
• Ajitbhai N. Solanki, Petli
R.No. 758132
R.No. 873109
• Rajimahmad K, Balisana
• Kokilaben B. Patel, Limbasi
R.No. 759410
R.No. 873741
• Hasmukhbhai J Gajjar, Ranuj • Patel Dhurti B., Anand
R.No. 759930
R.No. 879296
• Brijesh N. Shah, Gojariya
• Solanmi Rameshbhai B, Vasad
R.No. 761294
R.No. 879426
• Pandya Daxaben M., Linch
• Madhuben V., Patel, Chikodara
R.No. 761549
R.No. 879868
• Vashantbhai Solanki, Palanpur • Sanjaybhai C. Chavda, Kathol
R.No. 762165
R.No. 879901
• Rajgor Kishan J., Vadgam
• Gopalbhai D Parmar, Thasra
R.No. 762238
R.No. 886934
• Thakor Chanaji Dhulaji, Detroj • Vijaybhai R. Shah, Anand
R.No. 763115
R.No. 888698
• Manot Ansuya, Bhiloda
• Shaikh Muktar, Virpur
763680
R.No. 896613
• Chauhan Ruturajsih, Khedbramha • Prajapati Dipakbhai, Umreth
R.No. 763910
R.No. 897599
• Patel Dharmendra, Vadnagar • Rakeshbhai M.Patel, Pamol
R.No. 764314
R.No. 898342
• Patel Kamleshbhai, Talod
• Chauhan Rushikumar, Kheda
R.No. 764941
R.No. 898905
• Ishita S Prajapati, Modasa
• Jashvantsinh Chauhan, Dakor
R.No. 764970
R.No. 899237
• Parmar Vipulsinh, Khimana
• Ratilal Prajapati, Petlad
R.No. 769310
R.No. 901449
• D M Patel, Patan
• Mahijibhai Parmar, Anklav
R.No. 771418
R.No. 901756
• Surekha Prajapati, Udalpur
• Bansariben, Kasor
R.No. 771860
R.No. 905407
• Joshi Janaviben G., Thara
• Shah Paresh G., Kathlal
R.No. 773766
R.No. 905745
• Patel Hitendra D., Sami
• Bakulbhai, Parmar, Borsad
R.No. 773840
R.No. 906126
• Patel Maulik V., Umata
• Vanakar Govindbhai, Jantral
R.No. 774666
R.No. 906159
• Balaji Kesaji, Kadi
• Bhailalbhai Thakor, Vasna
R.No. 774711
R.No. 906174
• Kadvaji S. Thakor, Karannagar • Aparta Jadhav, Khambhat
R.No. 774994
R.No. 906887
• Thakor Shailesh, Kheralu
• Sachinbhai Vaghela, Mehlav
R.No. 775551
R.No. 907406
• Maheshwari Vimal, Dantiwada • Simukhabhai B. Patel, Khandali
R.No. 776516
R.No. 908119
• Darji Hitendra S., Amirgadh
• Sajanaben Rajput, Kanisa
R.No. 776701
R.No. 912145
• Amitbhai B. Patel, Mahudha
• Upendrapuri T. Gosvami, Dhuvaran
R.No. 870264
R.No. 913631

ઈલે���ક ક�ટલ

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

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

િ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���ાઈલ કૉ. ઑપ. બ�કના
��ાપના િદવસની ઉજવણી કરાઈ

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.

• Shah Arya, Mansa
R.No. 897068
• Devji G Baloliya, Dhanduka
R.No. 896067
• Shah Kajal A., Dhanduka
R.No. 896116
Kantariya Shetal, Bhavnagar • Panchal Chandubhai, Patdi
R.No. 881874
R.No. 725442
• Rathva Vasant G., Patdi
Baldevbhai P., Bhavnagar
R.No. 8821069
R.No. 881073
Jasvatray Premchand, Botad • Girish Dantani, Gandhinagar
R.No. 986743
R.No. 887076
• Milan Kamariya, Gandhinagar
Kogatiya Budhesh D., Botad
R.No. 989681
R.No. 887337
• Zazriya Maya M., Halvad
Solanki Jasuben S., Bavla
R.No. 894459
R.No. 894990
• Mukesh K. Patel, Halvad
Vaghela Kamlesh J., Bavla
R.No. 894301
R.No. 894931
• Surajben, Surendra Nagar
Kalidas V. Nimani, Chotila
R.No. 8804145
R.No. 892417
•
Jigar
Shah, Surendranagar
Chavda Jalkamal R, Chotila
R.No. 881716
R.No. 892440
• Dhirenbhai Parmar, Ranpur
Ranjanba, Wadhvan
R.No. 898704
R.No. 882341
•
Nazakat
I. Khalifa, Ranpur
Bahadur Pan, Wadhvan
R.No. 898696
R.No. 882356
• Patel Manan M., Sanand
Shah Saneshkumar R., Kalol
R.No. 1039900
R.No. 874805
•
Bharat
T Chaudhri, Sanand
Manchi Sangitaben P. , Kalol
R.No. 883806
R.No. 883746
• Jyotsna D Desai, Karamsad
B R Vatliya, Dholka
R.No. 907961
R.No. 890283
•
Vilaskumar
Joshi, Karamsad
Kantibhai Vaghela, Dholka
R.No. 911039
R.No. 890207
• Patel Riddhi Maunik, Sunav
Gohil Divyraj S, Muli
R.No. 895822
R.No. 901321
•
Arpit
Patel, Sunav
Gohil Hitarth Sinh V, Muli
R.No. 895812
R.No. 901331
• Solmiya Ajay Sukha, Limbdi
Ramesh Pujara, Dhangandra
R.No. 891775
R.No. 889033
•
Madaliya
Ashok, Limbdi
Parmar Dipak, Dhangandra
R.No. 891667
R.No. 889119
• Patel Arvindbhai, Dehgam
Sakariya Nainesh D., Botad
R.No. 885514
R.No. 896171
•
Saiyad
Vahir Ali M, Dehgam
Bodhra Gordhan J., Botad
R.No. 885927
R.No. 900469
• Nirala Hitesh M., Bechraji
Dhanshaym S., Vahelal
R.No. 757865
R.No. 900072
•
Thakkar
Amit R., Bechraji
Dilip R. Patel, Vahelal
R.No. 757840
R.No. 900054
Ditiben P. Parmar, Thangadh • Abdulkhan Pathan, Jainabad
R.No. 912917
R.No. 892711
• Jabbar S. Kureshi, Jainabad
Vijay M Solanki, Thangadh
R.No. 912928
R.No. 892620
Parasmal S Jani, Ahmedabad • Nayi Kavyaben R., Vijapur
R.No. 750528
R.No. 1028432
• Rathod Natvarsinh, Vijapur
Jaysri Pandiya, Ahmedabad
R.No. 750537
R.No. 1010160
• Patel Yogeshkumar, Unjha
Chauhan Kusumben, Bavla
R.No. 751041
R.No. 891303
• Patel Haresh V., Unjha
Ketankumar, Bavla
R.No. 751064
R.No. 891156
Dhirubhai U Maheswari,Mansa • Davda Hitarth, Radhanpur
R.No. 751444
R.No. 897002

• Bhaveshbhai Patel, Sojitra
R.No. 913684
• Patel Revaben , Vadtal
R.No. 913781
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• 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

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

