
 

 

 November 18, 2021 
  

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 advertisement for transfer of Equity Shares of D. B. Corp Limited (‘the Company’) 

to Investor Education and Protection Fund (‘IEPF’) Authority 
   
Ref.:  Regulation 30 read with the Schedule III and 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 Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of IEPF Authority (Accounting, 
Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and the aforesaid SEBI Listing Regulations, the Company has 
dispatched the individual notices on November 15, 2021 to those shareholders whose shares are 
liable to be transferred to IEPF Authority since the dividend has remained unpaid/ unclaimed on 
these shares for the past 7 (seven) consecutive years.  
 

Further to the dispatch of such reminder letters, a ‘Notice to the Shareholders’ is published in the 
newspapers as prescribed in this regard in ‘Financial Express’ (English Newspaper) on November 17, 
2021 and ‘Divya Bhaskar’ (Gujarati Newspaper) on November 18, 2021. The copies of the said 
newspaper notices are enclosed herewith.  
 

The said notices along with the list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF 
Authority are being made available on the Company’s website at 
https://dbcorpltd.com/corporateannouncement.php. 
 
You are requested to take the above information on your records.  
 

Thanking you.  
 
Yours truly,  

 

Encl.: As above 

https://dbcorpltd.com/corporateannouncement.php
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સરખેજના વાસુપૂજ્ય જજનાલ્યમાં 
દેવ જદવાળીએ પટ્ટદર્શનનું આ્યોજન
અમદાવાદ | કારતક સુદ પૂનમે જૈન 
બંધુઓ માટે પાલીતાણા(શેત્ુજંય) 
યાત્ા કરવાનું વવશેષ મહત્વ હોય 
છે. આથી સરખેજ જૈન ટ્રસટ દ્ારા 

સરખેજના વાસુપૂજય વજનાલયમાં 
દેવ વદવાળીએ ભવય પટ્ટદશ્શનનું 
આયોજન કરાયું છે. આ સાથે સૂરર 
મંવદરના પણ દશ્શન થશે.

આજે જૈન શ્ે. મૂ. સમાજના 
ચાતુમા્શસની પૂરા્શહુજત થરે

ધાર્મિક રિપોર્ટિ | અ્દાવાદ 

ચોમાસી ચૌદશે એટલે કે ગુરુવારે 
જૈન શ્ેતામબર મૂવત્શપૂજક સમાજનાં 
ચાતુમા્શસની પૂણા્શહુવત થશે. 
જયારે શુક્રવારે કાવત્શકી પૂવણ્શમાએ 
જૈન સાધુ-સાધવીજી ભગવંતોના 
ચાતુમા્શસ પરરવત્શન થશે. ચાર 
મવહના સુધી એક સથળે સસથરતા 
બાદ વવહાર શરૂ થશે. જૈન મુવન 
નયશેખરવવજયજી મ.સા.એ 
જણાવયું હતું કે, કારતક સુદ 
ચૌદશની સવારે ‘સામૂવહક દેવવંદન’ 
અને ‘ચૌમાસી ચૌદશ’ના વવશેષ 
પ્રવતક્રમણ સાથે જૈન ચાતુમા્શસની 
પૂણા્શહુવત થશે. જયારે કાવત્શકી 

પૂવણ્શમાની સવારથી વવહારનો 
પ્રારંભ થશે, જેને જૈન ધમ્શ અનુસાર 
‘ચાતુમા્શસ પરરવત્શન’કહેવામાં આવે 
છે. આ સાથે હેમચંદ્ાચાય્શજીની જનમ 
વદવસની ઉજવણી પણ થશે. આ 
રીતે એકસાથે ત્ણ પ્રસંગો સર્્શશે.

 તેમણે જણાવયું હતું કે, પૂનમનાં 
વદવસે જે શ્ાવક-શ્ાવવકાઓ 
પાવલતાણા ન જઈ શકે તેઓ પોત-
પોતાના જૈન સંઘમાં શેતંુ્જય તીથ્શનો 
પટ બાંધી તેની સમક્ષ ભાવથી 
તીથ્શયાત્ા કરી શકે છે, જેને શેતંુ્જય 
તીથ્શની ‘ભાવયાત્ા’ પણ કહેવાય 
છે. આ વદવસે શાશ્ત તીથ્શ એવા 
શેતંુ્જય તીથ્શનું મવહમા ગાન પણ 
થતું હોય છે.

રુક્રવારથી રેતુંજ્ય તીથ્શની ્યાતાનો પ્ારંભ થરે 

વાસણા્ાં 40 જૈન બાળકીઓની અઢારિયાની આિાધના
અમદાવાદ| 
વાસણાના શ્ી 
જૈન શ્ે.મૂ. સંઘમાં 
હૃદયરતનવવજય 
મહારાજની 
વનશ્ામાં 
40 જેટલી 
બાળકીઓએ  
અઢારરયાની 
આરાધના કરી 
હતી.

19મીએ ગુરુનાનક સાહે્બનું 
553મુ પ્કાર પવ્શ ઊજવારે

ભાસકિ નયયૂઝ | અ્દાવાદ 

ગુરુનાનક સાહેબના 553મા 
પ્રકાશ પવ્શની શહેરમાં ધામધૂમથી 
ઉજવણી કરાશે. આ ઉજવણી  અંગે 
માવહતી આપતા કલગીધર સેવક 
જથથા સંસથાએ જણાવયું હતું કે, 19 
નવેમબર શુક્રવારે નાનક સાહેબનું 
553મુ પ્રકાશપવ્શ સમગ્ર વવશ્માં 
શ્દ્ાપૂવ્શક ઊજવાશે. અમદાવાદ 
સસથત 13 ગુરુદ્ારાઓમાં સવારે 
પ્રભાત ફેરી કાઢી ગુરુનાનકજીના 

ઉપદેશનો પ્રચાર કરાશે. આ સાથે 
તમામ ગુરુદ્ારાઓને રોશની અને 
દીપમાલાથી શણગારવામાં આવયા 
છે. થલતેજના ગુરુદ્ારા ગોવવંદધામ 
અને મવણનગરના નાનક દરબાર 
ખાતે 19થી 21 નવેમબર દરવમયાન 
વવશેષ ધાવમ્શક સમાગમનું આયોજન 
કરાયું છે, જેમાં અમૃતસરથી પધારેલ 
રાગી, કથાવાચક દ્ારા ગુરુવાણી 
ગાયન કરાશે. સવારે 4 વાગયાથી 
રાવત્ના 12.30 વાગયા સુધી વવશેષ 
કાય્શક્રમોનું આયોજન કરાયું છે.

વટવામાં ફોન લૂંટી હત્યા કરનારના જામીન ફગાવા્યા

1998ના હત્યા કેસમાં ડી-જલસટ રજૂ ન કરતાં 
ઘાટલોડડ્યાના PI સામે કનટેમ્પટ ઓફ ધ કોટ્ટ

લીગલ રિપાેર્ટિ | અ્દાવાદ 

વષ્શ 1998માં ઘાટલાેરિયામાં 
અગાઉની અદાવત રાખી હતયા 
કરનાર આરાેપીના કેસની 
સુનાવણીમાં દસતાવેજી પુરાવા 
(િી-વલસટ) રજૂ ન કરી ઘણા 
સમયથી મુદતમાં ગેરહાજર 
રહેનાર ઘાટલાેરિયાના પીઆઇ 
વવરુદ્ એરિ.સેશનસ જજ એમ. એ. 
મીરર્એ કનટેમપટ ઓફ ધ કાેટ્ટની 
નાેરટસ કાઢી છે. કાેટટે આ નાેરટસ 
એસીપી દ્ારા બજવણી કરવાનાે 
વનદદેશ કયા્શે છે.

સુરેનદનગરમાં જમીન 
બાબતે થયેલી હતયાનું કાવતરું 
કરી 28 નવેમબર 1998ના રાેજ 
ઘાટલાેરિયામાં દીપક શેઠ પર 
ગાેળીબાર કરી હતયા કરાઈ 
હતી. આ કેસમાં ફરાર આરાેપી 

ઘનશયામવસંહ ઝાલાની ઘાટલાેરિયા 
પાેલીસે 2000માં ધરપકિ કરી 
હતી. પાેલીસે આરાેપી વવરુદ્ 
કાેટ્ટમાં પુરવણી ચાજ્શશીટ કરી 
હતી. આ કેસની ટ્રાયલ સેશનસ 
કાેટ્ટમાં ચાલી રહી છે. સેશનસ 
કાેટ્ટમાં આ કેસની સુનાવણી 16 
નવેમબરે હતી. એ વખતે આરાેપીએ 
તેમના એિવાેકેટ અયાઝ શેખ દ્ારા 
હાજર થઈ રજૂઆત કરી હતી કે, 
આ કેસમાં ઘણા સમયથી દસતાવેજી 
પુરાવા (િી-વલસટ રજૂ કરાતા નથી, 
જેના કારણે કેસમાં વવલંબ થાય છે.  
કાેઈ રરપાેટ્ટ પણ રજૂ કરાયો નથી.

જોકે તપાસ અવધકારી ન 
આવતા તથા સરકારી વકીલે વલસટ 
રજૂ ન કરતા કાેટટે આકરું વલણ 
અપનાવી તપાસ અવધકારી સામે 
કાેટ્ટના અનાદર બદલ કનટેમપ ઓફ 
ધ કાેટ્ટની નાેરટસ કાઢી છે.

વારંવાર મુદતમાં હાજર ન 
થતાં  પીઆઈ સામે નોડટસ

અમદાવાદ | 27 ઓગસટે રાતે વટવામાં ચાલતા જતાં 
યુવકનાે ફાેન લૂંટી હતયા કરવાના કેસમાં આરાેપી 
શેરૂઅલી મીરઝાની ર્મીન અરજી એરિ. સેશનસ જજ 
વી.એ.રાણાએ ફગાવી છે. આરાેપી શેરૂઅલી મીરઝાએ 

ર્મીન અરજી કરી હતી, જેનો વવરાેધ કરતા મુખય 
સરકારી વકીલ સુધીર બ્રહ્મભટ્ટે આરાેપી વવરુદ્ હતયાનાે 
ગંભીર પ્રકારનાે ગુનાે છે, પાેલીસે માેબાઇલ કબજે કયયો 
છે, તેવી રજૂઆત કોટ્ટ સમક્ષ કરી હતી.

જરરોહીમાંથી ગુજરાત એટીએસે વધુ 2ને ઝડ્પ્યા, કુલ 3ની ધરપકડ

દ્ારકાના નાવદ્ા ગામે ઘરમાં 120 કરોડના હેરોઈનનો જથથો રખા્યો હતો
ક્ાઈ્ રિપોર્ટિ | અ્દાવાદ

ગુજરાત એટીએસની ટીમે 
મોરબીના ઝીંઝુિા ગામેથી ઝિપેલા 
600 કરોિના હેરોઈન કેસમાં વધુ 
ચોંકાવનારી વવગતો બહાર આવી 
છે, જેમાં આ હેરોઈનની રિવલવરી 
રાજસથાનની કુખયાત વબશ્ોઈ 
ગેંગને પણ કરવામાં આવી હોવાથી 
એટીએસની ટીમે ગેંગના સવક્રય 
સભય સવહત વધુ ત્ણની ધરપકિ 
કરી હતી. અગાઉ પકિાયેલા 
આરોપીની પૂછપરછ કરી એટીએસે 
દ્ારકા વજલલાના નાવદ્ા ગામે 
છુપાવેલા 120 કરોિની રકંમતનો 
24 રકલો હેરોઈનનો જથથો પણ સીઝ 
કયયો હતો. 

આ કેસ હેઠળ એટીએસની ટીમે 
મુખતારહુસેન ઉફફે જબબાર રાવ, 
શમસુદ્ીન સૈયદ અને ગુલામહુસેન 
ભગાિની ધરપકિ કરીને પૂછપરછ 
કરતા તેમણે મહારાષ્ટ્ર, રાજસથાન, 
પંર્બ સવહતના રાજયોમાં ડ્રગસ 
સમગલસ્શની સંિોવણી બહાર આવી 
હતી. જયારે 12 રકલો હેરોઈનના 
જથથાની રિવલવરી ઈકબાલ 
ભંગારરયાએ રાજસથાનની વબશ્ોઈ 
ગેંગના સવક્રય સભય ભોલા શૂટરના 
સાથી અંરકત ર્ખિ અને અરવવંદ 
યાદવને કરી હોવાની કબૂલાત કરી 
હતી. તયારબાદ એટીએસની ટીમે 
રાજસથાનથી ઈકબાલ ભંગારરયા 
અલીવમયાં કાદરી (ર્મનગર) 
અને અરવવંદ યાદવ (રાજસથાન)ને 

ઝિપયા હતા. 
બીજી તરફ વોનટેિ આરોપી ઈશા 

રાવના પુત્ હુસેન રાવ (ર્મનગર) 

આ ગુનામાં સંિોવાયેલા હોવાનું 
જણાતા એટીએસની ટીમે તેની પણ 
જોરિયાથી ધરપકિ કરી હતી. 

હેિોઈનકાંડ્ાં િાજસ્ાનની રબશ્ોઈ ગેંગની 
સંડોવણી ખયૂલી, વધુ 24 રકલો હેિોઇન જપ્ત

ગેંગનો ભોલા શયૂરિ જેલ્ાં િહી  િેકેર ચલાવે છે
એટીએસે પકિેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં એવો ઘટસફોટ થયો હતો 
કે, વબશ્ોઈ ગેંગના સવક્રય સભય ભોલા શૂટર (રહે. પંર્બ) હાલમાં 
ફરરદકોટ જેલમાં બંધ છે, પરંતુ તે જેલમાંથી બહાર તેના માણસો અરવવંદ 
યાદવ અને અંરકત ર્ખિ વગેરે મારફતે ડ્રગસ રેકેટ ચલાવતો હતો. તેના 
કહેવાથી જ આ ડ્રગસનો જથથો તેના માણસોને મોકલવામાં આવયો હતો.

ભોલા સામે લંૂટ, હત્યા, ખંડરીના ગુના
ભોલા શૂટરનું નામ ભારતભૂષણ શમા્શ છે, જે મૂળ પંર્બના ફરરદકોટનો 
રહેવાસી છે. તેની ઉપર પંર્બ, હરરયાણા સવહતના રાજયોમાં લૂંટ, 
હતયા, ખંિણી જેવા સંખયાબંધ ગુના નોંધાયેલા છે. ભોલા અને અંરકત 
ર્ખિ લોરેનઝ વબશ્ોઈ ગેંગના સવક્રય સભયો છે. 

અલગ રહેતી પતની 
પુતીને મળાવવા લઈ 
જતાં પજતએ માર મા્યયો
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પવત-પતની વચ્ે ઝઘિો થતા પતની 
તેની બાળકીને લઈને વપયેર ગઈ 
હતી. જોકે બાળકીએ વપતાને 
મળવાની વજદ કરતા પતની તેને 
લઈને પવતને મળવા ગઈ તયારે 
ઉશકેરાયેલા પવતએ પતની સાથે 
મારઝૂિ કરી હતી. આ અંગે પતનીએ 
વટવા પોલીસ સટેશનમાં પવત વવરુદ્ 
ફરરયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો 
નોંધી તપાસ આદરી છે.

ફરરયાદ મુજબ ચાંદખેિામાં 
રહેતા નીરાબેન વણસોલાને પવત 
કૃણાલ અને સાસરરયાં અવારનવાર 
ઝઘિો કરતા હોવાથી છેલલાં બે 
વષ્શથી નીરાબેન તેમનાં માતા-વપતા 
સાથે રહે છે. ગત 13 તારીખે તેમની 
દીકરીએ વપતાને મળવાની વજદ 
કરતાં નીરાબેન પવતને મળવા ગયા 
હતા. દરવમયાન  પવતએ ઉશકેરાઈને 
‘હું કહું તે રીતે તું રહેશે તો જ તને 
લઈ જઇશ, નવહતર હું તને છોિીને 
બીજી પતની લાવીશ.’ તેમ કહી 
ર્નથી મારવાની ધમકી આપી હતી. 

પ્હલાદનગરના ડરવેરા-11ની ઘટના, પડરવાર ફરવા ગ્યો હતો

પાસવડ્ટવાળા લોકરમાં 5 લાખ રોકડ, સોનાચાંદીના દાગીના હતા
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પ્રહલાદનગરના ફેકટરી માવલક 
વદવાળીની રર્ઓમાં તબીબ પતની 
સાથે ઋવષકેશ ફરવા ગયા હતા 
તયારે તેમના મકાનમાં ઘૂસી આવેલો 
ચોર રોકિા 5 લાખ મૂકેલું ઇલેસકટ્રક 
પાસવિ્ટવાળું લોકર સવહત કુલ 
રૂ.8.75 લાખની મતા ચોરી ગયા 
હતા. બંગલાના સીસીટીવી ચેક 
કરતા વહેલી સવારે પોણા કલાકમાં 
ચોર ઘરમાં ઘૂસીને ચોરી કરીને 
ભાગી ગયો હતો.

પ્રહલાદનગરમાં રરવેરા -11માં 
રહેતા વબરેન પટેલ ચાંગોદરમાં 
જયંતીલાલ એનિ કંપની નામની 
ફેકટરી ધરાવી ગ્રેનાઈટ, માબ્શલનો 
વબઝનેસ કરે છે. તેમનાં પતની 
ર્ગૃવતબહેન િોકટર છે. વદવાળીમાં 

બંને પવત-પતની દહેરાદૂન 
-ઋવષકેશ ફરવા જવાનું હોવાથી 
માતા ઈનદુમતીબહેને નાના ભાઈ 
નંદીશભાઈના ઘરે મૂકી ગયાં હતાં.

15 નવેમબરે તેમણે મોબાઇલ 
ફોનમાં સીસીટીવીના લોકેશન ચેક 
કરતા હતા તયારે ચોરી થઈ હોવાની 
ર્ણ થઈ હતી. આથી વબરેનભાઈએ 
તેમના ભાઈ તેમ જ ઓરફસના 
કમ્શચારીઓને ર્ણ કરી તપાસ માટે 
મોકલયા હતા, જેમાં ર્ણવા મળયું 

હતું કે, ચોર પૂર્ રૂમમાંથી ચાંદીની 
ભગવાનની મૂવત્શ, અનય રૂમની 
વતજોરીમાંથી દાગીના, રોકિા રૂ.5 
લાખ ભરેલું ઇલેસકટ્રક પાસવિ્ટવાળું 
લોકર, ર્ગૃવતબહેનનો યુએસના 
વવઝા સટેમપવાળો પાસપોટ્ટ તેમ જ 
દીકરા અને દીકરીના 2 - 2 જૂના 
પાસપોટ્ટ અને 500 િોલર ચોરી 
ગયો હતો. આથી વબરેનભાઈએ 
આનંદનગર પોલીસમાં ચોરીની 
ફરરયાદ નોંધાવી હતી.

ફેકરિી્ારલકના ઘિ્ાં્ી પૈસા ભિેલા 
રડરજરલ લોકિ સરહ્ત 9 લાખની ચોિી

ઋરિકેશ્ાં ફોન્ાં CCTV જો્તાં ચોિીની જાણ ્ઈ
15 નવમેબર ેબનેં ઋવષકશેમાં હતાં તયાર ેર્ગૃવતબહનેના ફોનમાં ઘરના 
સીસીટીવી કમેરેાના લોકશેન ચકે કરી રહાં હતા ંતયાર ેમકાનના ધાબા પર 
જવાના મખુય દરવાર્ પહલેાનો ગ્રીલવાળો દરવાજો ખલુલો હતો, જથેી 
સીસીટીવી પલ ેબકેમા ંજઈ ચકે કરતા 15 નવેમબર ેસવાર ે4થી 4.45 વાગયા 
સધુીમા ંચોર ધાબાના દરવાર્ની ર્ળી તોિીન ેમકાનમાં ઘસૂતો દખેાયો હતો.


