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5th September, 2021
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department,
Exchange Plaza, C-1, Block- G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai–400 051.
Fax No. 26598235/8237/8347
Symbol: WEIZMANIND

BSE Limited
Corporate Relation Department,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 023.
Facsimile No. 22723121/22722037/2041
Scrip Code: 523011

Dear Sir/ Madam,
Sub: Publication of Notices for Intimation of AGM, Book Closure and E-voting
In compliance with provisions of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed
herewith copy of Newspaper Notice published in Financial Express (English) and The Global
Times (Marathi) on 5th September, 2021, intimating details regarding Annual General
Meeting to be held on Tuesday, 28th September, 2021, Book Closure and E-Voting facility.
Further, the same is also uploaded on the Company’s website: www.weizmann.co.in.
You are requested to take note of the same.

Thanking You,
Yours faithfully,
For Weizmann Limited
Ami
Dharmendra
Purohit

Digitally signed by Ami
Dharmendra Purohit
Date: 2021.09.05
22:17:57 +05'30'

Ami Purohit
Company Secretary
Encl. as above
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द ग्लोबल टाइम्ि

३

ठाणे जिल्हा

मुंबई, ५ िप्टे्बर २०२१

नमुं मनपा क््ेत्ात
मातृ वंदना सप्ताहला सुर्वात

वाशी : के्द् शासन पुरस्कृत
ि््धानमंत्ी मातृ वंिन योिना संपूि्ा
िेशररात राबदवण्यात येत आहे. १ सप्टबे् र
पासून ७ सप्टे्बर या कालावधीत या
योिनेची मादहती व्यापक स्वर्पात
ि््सादरत करण्यासािी तसेच पात््
लारार्य्ां्ची नो्ििी करण्यासािी 'मातृ
वंिना सप्ताह' राबदवला िात आहे. या
अंतग्ात पात्् लारार्य्ां्चा शोध घेऊन
त्यांची नो्ििी PMMVY-CAS
पोट्ालवर करिे तसेच एएनएम, आशा
वक्कर, अंगिवाडी सेदवका यांच्यामाफ्कत
योिनेची
मादहती
लारार्य्ां्पय््ंत
पोहचदवण्यासािी िनिागृती करण्यात येत
आहे. नवी मुंबई महानगरपादलकेच्या
वतीने महापादलका आयुत्त अदरिीत
बांगर यांच्या दनि््ेशानुसार मातृ वंिना
सप्ताह ि््रावीपिे राबदवण्यात येत असून
सप्ताह कालावधीत करावयाच्या
काय्ावाहीबाबत यापूव्ीच सव्ा नागरी
आरोग्य के्द्ांमाफ्कत एएनएम, आशा
वक्कर, अंगिवाडी सेदवका यांना मादहती
व ि्द्शक्ि
् िेणय् ात आले आहे. मातृ वंिना

सप्ताहाचा ि््ारंर सव्ादवरागांमध्ये गर्ावती
मातांना पोषक आहारासंबंधीत माग्ािश्ान
कर्न तसेच ि््धानमंत्ी मातृ वंिना
योिनेची मादहती िेऊन करण्यात आला.
के्द् सरकारच्या मदहला व बालदवकास
मंत्ालयामाफ्कत १ िानेवारी २०१७ पासून
दनकषानुसार पात्् लारार्य्ां्कदरता
ि््धानमंत्ी मातृ वंिना योिना काय्ााक्नवत
केलेली आहे. या अंतग्ात पात्् लाराथ््ी
मदहलेला र्. ५ हिार इतकी रत्कम र्. १
हिार, र्.२ हिार व र्. २ हिार अशी

तीन टप्प्यात िेण्यात येिार असून सिर
रत्कम लाराथ््ी मदहलेच्या आधार संलग्न
बँक खात्यात दकंवा पोस्ट ऑदफसमधील
खात्यात िमा केली िािार आहे.
माता व बालकांचे आरोग्य
सुधारण्याच्या िृष्ीने गर्ावती मदहला व
ि््निा मातेला सकस आहार घेण्यास
ि््ोत्सादहत कर्न त्यांच्या आरोग्यात
सुधारिा व्हावी हा योिनेचा मुख्य उद््ेश
असून याव्िारे िन्माला येिा-या नविात
बालकाचेही आरोग्य सुधारावे आदि माता

मृत्यू व बालमृत्यू िरात घट होऊन तो
दनयंद्तत रहावा हे ध्येय निरेसमोर
िेवण्यात आलेले आहे.
ि््धानमंत्ी मातृ वंिना योिनेअंतग्ात
नवी मुंबई महानगरपादलकेने २१ हिार
२२७ अपेद्कत लारार्य्ां्पैकी १८ हिार
४५७ लारार्य्ां्ना या योिनेचा लार दिला
असून ८६.९५ टत्के इतके उद््ीष्् साध्य
केले आहे. महानगरपादलकेच्या सव्ा २३
ि््ाथदमक नागरी आरोग्य के्द्ांचे वैद्कीय
अदधकारी तसेच माता बाल र्ग्िालय व
साव्ािदनक र्ग्िालय यांचे वैद्कीय
अदधक््क यांची दवशेष बैिक आयोदित
कर्न कोितीही लाराथ््ी मदहला या
योिनेचा लार घेणय् ापासून वंदचत राहू नये
याकदरता िक््तेने लारार्य्ााचा शोध
घेण्यात यावा तसेच त्याची पोट्ालवर
नो्ििी कऱण्यात यावी असे दनि््ेश
महापादलका आयुत्त अदरिीत बांगर
यांच्यामाफ्कत िेण्यात आले असून
त्यानुसार आरोग्य दवरागामाफ्कत 'मातृ
वंिना सप्ताह' उत्साहाने राबदवण्यात
येत आहे.

भिवंडीत भजजाऊ संस्थेकडून
मोफत वाचनालयांचे लोकार्पण !

दभवंडी : राज्यररात सामादिक
उपक््मात अग््ेसर असलेल्या दििाऊ
शैक्दिक व सामादिक संस्थेच्या
माध्यमातून संपूि्ा कोकिातील ५
दिल्ह्ांमध्ये ३४ दिकािी मोफत
वाचनालय सुर् आहेत. त्याच
उपक््माचा एक राग म्हिून दििाऊ
संस्थेचे संस्थापक दनलेश सांबरे ह््ांची
कन्या तेिक्सवनी सांबरे दहच्या
औदचत्य साधून
वाढदिवसाचे
दरवंडीच्या ग््ामीि रागातील खारबांव,
मािकोली, कोनगांव या तीन महत्वाच्या
दिकािी दििाऊ संस्थेच्या मोफत
वाचनालयांचे लोकाप्ि
ा करण्यात आले.
" माझ्या ग््ामीण भागातील विद््ार््ी हा
फक्त तलाठी न होता कलेक्टर झाला
पावहजे, क्लाक्क न होता तहविलदार
झाला पावहजे, आपल्या कोकणाच्या
भूमीत कोकणचाच अविकारी अिला
पावहजे " हे वनलेश िांबरे ह््ांच स्िप्न
आहे. वजजाऊ एमपीएििी/युपीएििी
अकॅडमीच्या माध्यमातून १०० हुन
अविक विद््ार््ी विविि शािकीय
िेिेमध्ये दाखल झाले आहेत. युपीएििी
मेन्ि पवरक््ेपय््ंत एका विद््ार्य्ां्ची
झेप,कल्पेश जािि यांची तहिीलदार,
वनतीन कांतीलाल हरड यांची नायब
तहिीलदारपदी वनिड तिेच ललीत
वचंतामण मौळे, यांची एिटीआय (राज्य
कर वनरीक््क अनुिूवचत जमातीमिुन
राज्यात प््रम) अविकारीपदी वनिड
झालेली आहे. कृष्णा मार्ती फडतरे

भिवंडीत एक मजली घर कोसळून एक ठार तर आठ जण जखमी

दभवंडी : दरवंडी शहरातील आिमी नगर,दटपू सुलतान चौक
पदरसरात असलेली एक मिली इमारत कोसळल्याची घटना
शुक्वारी सकाळी िहा वािेच्या सुमारास घडली आहे. या िुघ्ाटनेत
एक ििाचा मृत्यू तर आि िि िखमी झाले आहेत.
मोहम्मि तबरेि अंसारी (४० रा. आिमीनगर ,झोपडपट््ी)
असे िुघटा् नेत िुिव्ै ी मृतय
् ू झालेलय
् ा इसमाचे नाव आहे.तर मो.हसीम
शेख (३५),सुबिे ा खातून (५५ ),अदमना अन्सारी (४५ ),रोशन
बानो (३०), िारा अल्िुल कलाम (१२), रोिी फादतमा (१४),
दिकरा अंसारी (१४ ),आयशा शल्बीर अंसारी (५५ )अशी
िखमी्ची नावे आहेत.शहरातील आिमीनगर,दटपू सुलतान चौक
पदरसरात शासनाने १९८४ च्या िंगलीत दवस्थादपत झालेल्या
नागदरकांना १० x १० च्या मोिमापाचे घर शल्बीर मो.इब््ादहम
अंसारी यांना राहण्यासािी दिले होते.
माक््ेट पदरसरात असलेल्या या घराच्या आिूबािूला शल्बीर
यांनी घराच्या गॅलेरीवर वाढीव अदधकृत बांधकाम केले होते.
या इमारतीच्या खाली दकरािा िुकान तसेच इतर रािीपाल्याची
िुकाने आहेत.माक््ेट पदरसर व िुकाने असल्याने या दिकािी नागदरक
सामान खरेिीसािी आले होते.त्यावेळी वाढीव गॅलेरी व घराचा राग
सामान खरेिीसािी आलेल्या मोहम्मि तबरेि अंसारी (४०
रा.आिमीनगर ) व अन्य नागदरकांवर कोसळला.त्यामुळे
कोसळलेल्या घराच्या मलल्याखाली मो.तबरेि िबला गेल्याने तो
िागीच िार झाला तर आि िि िखमी झाले आहेत.यातील गंरीर
िखमी झालेलय् ा हाशीम आदि सुबिे ा यांना कळवा येथील र्गि
् ालयात
उपचारासािी िाखल करण्यात आले आहे तर अदमना यांचय् ा डोत्याला
व रोशन दहच्या पायाला व पािीला िॅ्त्चर झाल्याने त्यांच्यावर
शहरातील स्व. इंदिरा गांधी उपदिल्हा र्गि
् ालयात उपचार सुर्आहेत.
उव्रा ीत िखमी्वर ि््ाथदमक उपचार कर्न त्यांना घरी सोडण्यात आले
आहे. दवशेष म्हििे या िुघ्ाटनेत अंसारी कुटुंबीय सकाळची न्याहरी
करण्यासािी दकचन र्ममध्ये बसले होते.त्यामुळे घरातील कोिीही
िखमी झाले नाही. माक््ेट व िुकानात खरेिीसािी आलेले नागदरक व
मदहला िुघटा् नेत मयत व िखमी झाले आहेत.िखमी्ना शहरातील स्व
इंदिरा गांधी उपदिल्हा र्ग्िालयात उपचारासािी िाखल करण्यात

आले आहे. िखमी्मध्ये दतघांची ि््कृती गंरीर असल्याने त्यांच्यावर
र्ग्िालयात अदतिक््ता दवरागात उपचार सुर् आहेत.घटनास्थळी
अक्गनशमन िल,पोलीस व आपि््ी व्यवस्थापन बचाव पथक िाखल
होत मितकाय्ासुर्करण्यात आले आहे.
रोईवाडा पोलीस िाण्यात या िुघटा् नेची नो्ि करण्यात आली आहे.

रॉयल कुशन व्हीनायल प््ॉडक्टस दलदमटेड
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Ù××àÙ×ÙØv²©¯¡©¯©¯s±ɻ¦ª±£¯¯ȯ¯£¯s÷ ¯ɻ¦ª±Ą ¸ w£¸ wª¸ā ¯s¯³¡Ēy¯
©²°¦¸¯°Ƚ¦¯±÷ ¯¡Ċ ¯y¯¯¯¦¯¡¡¯ y¸ £
³¡Ēy¯¯±§²ĸ¦¯¡ÙÛ×àÙ×ÙØ¡¼± ©à××¦¯ ©²¡¦¯ª¼y£w°s¤¦¯¡ÙÝ×àÙ×ÙØ
¡¼± ©¯ s Ü××¦¯ ©¯Ćª¼y£©¡¯£¯¦±÷ ¯¡Ċ ¯Ƚ±÷ ¯©¯©¯s¯±÷ ¯©³¸Ą ¸ ³
¡Ā ¯w£¸č ¯¯Ȯ¦¡x£¸òłº°Ē¦Ƞ¯¯¡¯ y¸ £©¯©¯÷ ¯¯¯ǐ¯¡¯¦¯¦¡¯
¡Ā ¯wč ¯s¡ā ¯Ą ¸ ¼¯ª±£¡¯ 
¸ ¯¡¯ª±©¯©¯s÷ ¯¯¯¯v°¯¡ā ¯¸ 
°¯sĊª¸Ù××àÙ×ÙØv²©¯¡Ƚ±÷ ¯¡¯¡Ā ¯w£¸č ¯©¯¯s÷ ¯Ō¯¯Ą ¸ ¡Ā ¯ y¸ £
±÷ ¯©³¯s¯¯v©£¸č ¯°¯sĄ ¸ ³¡Ēy¯w°±÷ ¯¡Ċ ¯y¯©ss ±°§£
¸Ā ¯w£¯wª¸Ɂ¦¤v©¸©¯©¸Ȭďª©±°Ƚ¦¯ďª±Ǒ¯¡¸±£¯ª¡wª¸w°³¡Ēy¯¯÷ ¯
Ǒ¯¡¸¡¯¦¯s¦¡ā ¯s¸ ¯Ɂ££
¸ ¸ ¯ª±°Ƚ¦¯©¸¡Ā ¯¯©³Ō°s°¡Ā ¯w£¸£¸ ¯ª±¸Ø×ď ¯±÷ ¯
¡Ċ ¯z£Ĉv©£¸č ¯y¯©²°¦¸Ǒ¯¡¸¯¡Ā ¯©¯Ňwª¸
©¯©ù ¯s±ā ¯s¸ ¯³¡Ēy¯¯÷ ¯Ǒ¯¡¸Ɂ£¸ wª¸¸±£¯¸±£ª¡¡¯ª³§¯¯°
±÷ ¯°¯±¡¯¡Ā ¯©¸¯Ň©±£¼±ª±ď ò±ù ¯¸±©³¯y¸£Ǒ¯¡¸¯°¦Ā ¯
wč ¯s¡©¯©¯£¸wª¸w°°¯s¯÷ ¯v²©¯¡¯¯¡¯Ɂ£±wª¸ā ¯s¯ā ¯¯ 
² ¡w ±
w° ¯©¦ɓ Ō¯Ć ¡Ā ¯©¯± GXQVKPIaPUFNEQKP ¦¡ ¸£ ¡¯¦¸ £¯¸£ ©¯© ù ¯s± ā ¯s÷ ¯ y¸£
w ±±ɻɁ££
¸ ±¯ª±ā ¯¯°¦s±¡Ā ¯ ¸ wª¸ ±ā ¯s±By¯¯©¯±£ºxv°¯¡ŇŌ¯Ć
¡Ā ¯©¯±°¡±Ƚ±w¡±Bǡ¯s÷ ¯ɂ ā ¯s÷ ¯y¸£w ±±ɻØ×ď ¯±÷ ¯©³¸Ą ¸
¸Ā ¯w£¸č ¯Ō¯¡¯Ǒ¯¡¸¡¯¦±
¼±ª±©Ē ¯v©č ¯©©¯©°ōò¦ɞ£±wĒòò¦¸Đ ò ³ ¯°Ƚ¦¯JVVRUYYYGXQVKPI
PUFNEQO÷ ¯¯{£¼©¸ò§Ą ¸ z£Ĉv©£¸č ¯y¯ 
³ ¡ą v
² £¯©sɑ¸¯ y¸ £°Ƚ¦¯¼£
ō±ĸØß××Ø×Ù×àà×Øß××ÙÙÛÛä×¯©sɑ¸¯ y¸ £
¯ ǐ¯÷ ¯£àØw°°£ȬĒȾ° ¯¦£±÷ ¯° ÛÙ÷ ¯v²¨s ¯¸ Ø×ď ¯±÷ ¯¯¡¯©¯±
©¯©¯s±ɻ¦ª±w°Ƚ±±¯ªĒ¯s¡¦ª±s¤¦¯¡ÙØ×àÙØ¯©³©¼¦¯¡ÙÞ×àÙ×ÙØ ɕ 
¼ąª±°¦©Ƞ sɂ¦Ā ¯ y¸ £



सीआयएन क््.: एल२४११०एमएच१९८३पीएलसी०३१३९५
“श्लोक” ६० सीडी, गव्ह. इंडस्ट्ीउल इस्टेट, चारकोप,
कांदिवली (प), मुंबई ४०००६७ िूर: + ९१ २२
२८६०३५१४, १६ संकेतस्थळ: www.rcvp.in ;
ई-मेल आयडी: legalho83@gmail.com
व्वहदडयो कॉन्फरदसंग दकंवा अिर ऑदडयो व्वहज्युअल
दमन्स द््ारे आयोदित ३७ (सितीस) व्या वाद्षिक सव्िसाधारण
सभेच्या संिभ्ाित मादहती – सभासिांना सूचना
कोदवड १९ चा चालू असलेला उद््ेक लक््ात घेता सामदिक अंतर राखण्याच्या संिर्ाात
आदि िेशामध्ये आदि दवदवध दिकािी वैयक्ततक लोकांच्या हालचाली्वर आलेली बंधने
आदि सूचना ह््ाद््ारे िेण्यात येत आहे की कंपनी कायिा, २०१३ च्या (“दि कायिा”)
आदि त्याच्या अंतग्ात करण्यात आलेले दनयम आदि सेबी (दलक्सटंग ऑक्ललगेशन आदि
दडसत्लोझर दरत्वायरमे्टस) दनयमावली, २०१५ (सेबी दलक्सटंग दनयमावली), कंपनी
व्यवहार मंत्ालयाच्या द््ारे िारी करण्यात आलेय साधारि पदरपत््क क््. १४/२०२०,
१७/२०२० आदि २०/२०२० दिनांदकत अनुक्मे एद््िल ८, २०२०, एद््िल १३, २०२०
आदि मे ५, २०२० आदि स्पष््ीकरि ०२/२०२१ दिनांदकत िानेवारी १३, २०२१ आदि
रारतीय ि््दतरूती आदि दवदनमय मंडळ द््ारे िारी करण्यात आलेल्या पदरपत््क क््.
सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांदकत मे १२, २०२०
च्या अनुषंगाने आदि इन्क्सटट््ूट ऑफ कंपनी सेके्टरीि ऑफ इंदडया द््ारे िारी करण्यात
आलेल्या सव्ासाधारि सरेच्या संिर्ाात सेके्टरीयल स्टँडड्ा २ च्या तरतुिीच्या अनुसार
रॉयल कुशन व्हीनायल ि््ॉडत्टस दलदमटेड (दि कंपनी) च्या सरासिांना कळदवण्यात
येत आहे की एिीएमच्या सूचनेमध्ये िेण्यात आलेल्या व्यवसायावर दवचार करण्यासािी
एका सामादयक दिकािी सरासिांच्या ि््त्यक्् उपक्सथती दशवाय क्वहदडयो कॉन्फरदसंग
(क्वहसी) / अिर ऑदडयो क्वहज्युअल दमन्स (ओएव्हीएम) द््ारे गुर्वार, सप्टे्बर ३०,
२०२१ रोिी िु. १२.३० वा. (राि््वे) आयोदित करण्यात आली असून त्याची सूचना
सव्ासरासिांना योग्य वेळी पािदवण्यात येिार आहे. एिीमेचे आयोिन उपरोत्त नमूि
पदरपत्क
् ामध्ये आदि कायिा आदि दनयमावलीच्या तरतुिीमध्ये नमूि करण्यात आलेलय् ा
तरतुिीच्या अनुसर करण्यात अली आहे. उपरोत्त नमूि पदरपत््कांच्या अनुसार ३७ वी
एिीएमची सूचना आदि त्यासोबत कायद््ाच्या कलम १०२ च्या अंतग्ात स्पष््ीकरि
दनदविेन आदि माच्ा३१, २०२१ रोिी संपलेलय् ा आद्थक
ा वष्ास
ा ािी लेखा परीद््कत एकमेव
दवद््िय दनवेिन, त्यावरील संचालक मंडळाचा आदि लेखा परीक््कांचा अहवाल
(संयुत्तपिे वाद्षाक अहवाल असा संिर्ा असलेले) इलेत्ट्ॉदनक पद््तीने अशा
सरासिांना ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्ि कंपनी/ दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंट/ रदिस्ट्ार
²ò¯vĺ±č¡°£°ɂ©¯±
आदि शेअर ट््ान्सफर एिंट ह््ांच्याकडे केली आहे त्यांना इलेत्ट्ॉदनक पद््तीद््ारे
©ª±
¼ª±¯¯¡± ¯
पािवण्यात येिार आहे. सरासिाना एिीएमची सूचना आदि वाद्षक
ा अहवालाच्या ि्त्य् क््
ि््ती पािवल्या िािार नाहीत. वाद्षाक अहवालाच्या सोबत सूचनेची ि््त कंपनीच्या °¯²syď ¦Ē¯± ©s¯£
°¯s×Û×àÙ×ÙØ 

±w ×ÜØÛÙäàÜ
www.rvcp.in ह््ा संकेतस्थळावर आदि कंपनीचे समराग ज्या दिकािी सूचीबद््
आहेत अशा स्टक एत्स्चे्िच्या संकेतस्थळावर म्हििेच बीएसई दलदमटेड
(www.bseindia.com) आदि नॅशनल दसत्युदरटीि दडपॉदझटरी दलदमटेड
¯ ȬĒx£¸òłº°ò©°£°ɂ©¯±
Û×Ø£ɑwɩ±Ɂù¦¸£©ɑ©¼¡¯{¯£¸¸±¡¼
(एनएसडीएल)च्या www.evoting.nsdl.com ह््ा संकते स्थळावर िेखील उपलल्ध
vs¸¡±  ²syfÛ×××Üß³¡×ÙÙÙÝÞÞßØÜÜȹò©ÙÝÞßØØßÞ
©±w £ÞÙä××Ù×ØØ±£©±ÙÙØÛÛß
आहे. एमसीए परीपत््के आदि सेबी पदरपत््के ह््ांच्या अनुसार सरासि ज्यानी त्यांच्या ईy¸£GNGEVTQPKEUO[UVKEUaIOCKNEQO©sɁĒ¤YYYO[UVKEGNGEVTQPKEUEQO
मेल आयडीची नो्ि केलेली नाही त्यांना दवनंती करण्यात येत आहे की वाद्षाक अहवाल/
Ø×ď
¯¦¯°¨ɑ
©¦ɑ©¯¯¡©¸±©³¯y¯¯°ª±w°²ò£¼¡
लॉग इन अदधकारपत््ेई-मेल वर ि््ाप्त करण्यासािी कारि ि्त्य् क््ि्त् ी पािदवण्यात येिार
ǡ¯Ǒ¯¡¸©³¯¸Ā ¯ ¸ wª¸±¯ ȬĒx£¸òłº°ò©°£°ɂ÷ ¯©¯©¯s±Ø×¦±¦¯°¨ɑ©¦ɑ©¯¯¡
नसल्यामुळे खाली िेण्यात आलेल्या ि््द्कयेच्या अनुसार नो्ििी करण्यात यावी.
©¯ ± Ƚ±¯ ¯Ù×Øä÷ ¯ B¯ ¯B ÷ ¯£¯³v©£¸č ¯¡³±w°ā ¯vsɑ¡Ā ¯w£¸č ¯
समरागधारक ज्यांनी ि््त्यक््
समराग धारक ज्यांनी ि््त्यक््स्वर्पात राग धारिा ° ¯s÷ ¯w°©±Ǒ¯¡¸¯¡±¡Ā ¯w£¸£±©¯¯¡ȫ¡ŇɁĸØÛÙ×Ù×ØÞÙ×Ù×Ù×Ù×Ù×w°
×ÙÙ×ÙØv²ĸ¸ °¯s°×ß×ÛÙ×Ù×Øä×ÛÙ×Ù××Ü×ÜÙ×Ù×w°Øä×ØÙ×ÙØw°©¸±Ǒ¯¡¸
स्वर्पात राग धारिा केली आहे केली आहे आदि त्यांचं ई-मेल आयडीची नो्ि
¯¡± ȫ¡Ň ĸ ©¸±©±±©±±Ø©±w w¡±Ù×Ù×Þà °¯s° ØÙ×ÜÙ×Ù× w°
केली नाही त्यांना दवनंती करण्यात येत आहे की
ȫ¡Ň ĸ ©¸±©±±©±±Ù©±w w¡±Ù×ÙØØØ °¯s° ØÜ×ØÙ×ÙØ ©ª ¦¯č ¯
त्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्ि कंपनी आरटीए,
¯¯ķ ¯©¸±° ¯¦£±Ù×ØÜ÷ ¯v²©¯¡©¯¯° °¯±©¯©¯s÷ ¯Ōā ȦzȬĒ±°§¦¯ ±÷ ¯
©³¸Ą ¸ ¸Ā ¯ w£¸č ¯ ď ¦©¯ ¯¦¡ °¦¯¡ ¡Ā ¯©¯± Ȭďª° ¼ ºą¡°©s Ȭďª©±  vą  ´ Ŗ¯ď 
युदनव्हस्ाल कॅदपटल दसत्युदरटीिि््ायव्हेट दलदमटेड
ह््ांना info@unisec.in वर दवनंती करिारे पत््, ¯Ą ¯Ǒ¯¡¸ ďª± ©¼¦¯¡ÙÞ©Ćɠ¡Ù×ÙØ¡¼±²ØÙ××¦¯¸Ā ¯ ¸ ¯¡wª¸
Ƚą ¯ ď ¦Ē¯w°Ō§¯© ° ¯¦£±Ù×ØÛ÷ ¯° Øß©ª¦¯č ¯¯¯ķ ¯Ƚ±¯ ¯
फोदलयो क््मांक, स्कॅन करण्यात आलेली राग
Ø×Ø°£ȬĒȾȬĈ£¸§©¦ɑ©¯¯¡©¸÷ ¯ ©©Ù ¦¡±£©¸ĸɁ ȫ¡ £Ēȼɓ÷ ¯v²©¯¡w°©±
w°©¸±¡±¯Ň¯¯s÷ ¯v²©¯¡Ø×ď ¯±±©³¯¦¯°¨ɑvª¦¯£Ù×Ù×ÙØ©¼y¸£Ǒ¯¡¸v§¯©¦ɑ
ि््माि पत््ाची ि््त, स्वसाक््ांदकत पॅन आदि आधार
©¯©¯s¯ù ¯s÷ ¯y¸£w ±±ɻȽ±°Ƚ¦¯¡°Ēł¯¡w°ł¯ąĒ¡s w¡± °Ƚ¦¯ā ¯s÷ ¯©s°s 
काड्ाची ि््त आदि अन्य कागिपत््ेिसे की चालक
°º°¡±¯ȯ°©sǡ¯s÷ ¯ɂ¡Ā ¯w£±wª¸ā ¯s¯©±ȫ¡ŇɁw°©¸±ȫ¡Ň¯÷ ¯v²©¯¡y¸£
परवाना, पासपोट्ाबँक खाते दनवेिन, आधार च्या
Ǒ¯¡¸ ¯°¦Ā ¯ w£± wª¸ ©± w° ©¸± ¡±Ň¯¯s÷ ¯ v²©¯¡ Ø× ď ¯ ±± ©³¯ w° ¦¯°¨ɑ
vª¦¯£¯±Ōā ȦŌ©¯©¯s¯¯°¦¯ 
¸ ¯¡¯ª±
छायांदकत ि््ती सोबत िोडाव्यात.
¯ ǡ¯Ǒ¯¡¸ ¤°¦Ā ¯ ¸  wª¸ ± ¦¯°¨ɑ vª¦¯£¯©¼ Ø× ď ¯ ±± ©³¯ Ƚ±÷ ¯
अि््त्यक््स्वर्पात राग धारिा अि्त्य् क््स्वर्पात राग धारिा करिाऱ्या सरासिांना ©sɁ ©¯©¯s
Ē¤¯¦¡Ċª¸YYYO[UVKEGNGEVTQPKEUEQOw°ĒºòĒɞ÷ ¯Ċª¸±©y°£°ɂ÷ ¯
करिारे सरासि
दवनंती करण्यात येत आहे की त्यानी संबंदधत
YYYDUGKPFKCEQOw°©±£÷ ¯Ċª¸YYYGXQVKPIPUFNEQO¦¡z£Ĉwª¸
Ƚ
±ā ¯s÷ ¯©¯©¯¯±÷ ¯©³¸Ą ¸ ³¡Ā ¯w£¸č ¯©¦ɑ ¡¯¦¯s¦¡ā ¯s¸ x£¸òłº°
दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंट ह््ांच्याकडे करावी.
ǌ±¸ ¡¯ ¯¦¸ ǡ¯©¯±³¡Ēy¯©²°¦¯z£ĈȠ¸¯¡wª¸ā ¯°§¦¯ Ƚ±±¡Ċ ¯
कंपनी आदि आरटीए हे एनएसडीएलशी समन्वय साधतील आदि उपरोत्त नमूि ©¯©ù ¯s±³¡Ēy¯¯÷ ¯Ǒ¯¡ā ¯s¸ ¯Ɂ££¸ ¸ ¯ª±ā ¯s÷ ¯©¯±±÷ ¯¡Ċ ¯¯¯©¯±
समरागधारकांना लॉग इन अदधकार पत््ेसमरागधारकांकडून आवश्यक कागिपत््ेआदि y¯©²°¦¯z£ĈȠ¸Ā ¯w£±wª¸Ƚ±¸³¡Ēy¯w°±÷ ¯°¯±y¯
°¦¯²¡¦Ā ¯©¯±©±£©¼Ƚ±¸ ¡¯¡Ɂ£¯wª¸©¯©ù ¯s±¯¦¸ °¯s²¦¯¡
मादहती ि््ाप्त झाल्या नंतर उपलल्ध कर्न िेण्यात येईल. त्यादशवाय, समराग ©²Ù××àÙ×ÙØv²
©¯¡©¯©¯s±ɻ¦ª±£¯¯ȯ¯£¯s÷ ¯ɻ¦ª±Ą ¸ w£¸ wª¸ā ¯s¯³¡Ēy¯
धारकांकडून कंपनीच्या इन्वह् से ट् र आयडीवर म्हििेच legalho83@gmail.com वर ©²°¦¸¯°Ƚ¦¯±÷ ¯¡Ċ ¯y¯¯¯¦¯¡¡¯ y¸ £
³
¡
Ēy¯¯±§²
ĸ¦¯¡ÙÛ×àÙ×ÙØ¡¼± ©à××¦¯ ©²¡¦¯ª¼y£w°s¤¦¯¡ÙÝ×àÙ×ÙØ
मेल ि््ाप्त झाले असलयास एिीएमची सूचना अन वाद्षाक अहवाल सरासिांना
©¯ s Ü××¦¯ ©¯Ćª¼y£©¡¯£¯¦±÷ ¯¡Ċ ¯Ƚ±÷ ¯©¯©¯s¯±÷ ¯©³¸Ą ¸ ³
पािदवण्याची व्यवस्था कंपनी द््ारे करण्यात येईल. इलेत्ट्ॉदनक पद््तीद््ारे मतिान (ई- ¡¼±
¡Ā ¯w£¸č ¯¯Ȯ¦¡x£¸òłº°Ē¦Ƞ¯¯¡¯ y¸ £©¯©¯÷ ¯¯¯ǐ¯¡¯¦¯¦¡¯
मतिान) सरासि केवळ क्वहसी/ ओएव्हीएमद््ारे एिीममध्ये सहरागी होऊ शकतात. ¡Ā ¯wč ¯s¡ā ¯Ą ¸ ¼¯ª±£¡¯ ¸ ¯¡¯ª±©¯©¯s÷ ¯¯¯¯v°¯¡ā ¯¸ 
एिीएममध्ये सहरागी होण्यासािी/ हिर राहण्यासािी सूचना एिीएमच्या सूचनेमध्ये °¯sĊª¸Ù××àÙ×ÙØv²©¯¡Ƚ±÷ ¯¡¯¡Ā ¯w£¸č ¯©¯¯s÷ ¯Ō¯¯Ą ¸ ¡Ā ¯ y¸ £
¯©³¯s¯¯v©£¸č ¯°¯sĄ ¸ ³¡Ēy¯w°±÷ ¯¡Ċ ¯y¯©ss ±°§£
नमूि करण्यात आले आहे. आदि एिीएममध्ये सहरागी होिाऱ्या सरासिांची मोििी ±÷
¸Ā ¯w£¯wª¸Ɂ¦¤v©¸©¯©¸Ȭďª©±°Ƚ¦¯ďª±Ǒ¯¡¸±£¯ª¡wª¸w°³¡Ēy¯¯÷ ¯
कायद््ाच्या कलम १०३ च्या अंतग्ात गिपूत्ीसािी करण्यात येईल. कंपनीने इलेत्ट्ॉदनक Ǒ¯¡¸¡¯¦¯s¦¡ā ¯s¸ ¯Ɂ££¸ ¸ ¯ª±°Ƚ¦¯©¸¡Ā ¯¯©³Ō°s°¡Ā ¯w£¸£¸ ¯ª±¸Ø×ď ¯±÷ ¯
पद््तीने मतिानासािी नॅशनल दसत्युदरटीि दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंत ह््ांची दनयुत्ती केली ¡Ċ ¯z£Ĉv©£¸č ¯y¯©²°¦¸Ǒ¯¡¸¯¡Ā ¯©¯Ňwª¸
©¯©ù ¯s±ā ¯s¸ ¯³¡Ēy¯¯÷ ¯Ǒ¯¡¸Ɂ£¸ wª¸¸±£¯¸±£ª¡¡¯ª³§¯¯°
आहे. तसेच सिर संस्थेकडून क्वहसी/ ओएव्हीएमची सुदवधा िेखील उपलल्ध कर्न ±÷
¯°¯±¡¯¡Ā ¯©¸¯Ň©±£¼±ª±ď ò±ù ¯¸±©³¯y¸£Ǒ¯¡¸¯°¦Ā ¯
िेण्यात येिार आहे. ि््त्यक्् स्वर्पात आदि अि््त्यक्् स्वर्पात राग धारिा करिारे wč ¯s¡©¯©¯£¸wª¸w°°¯s¯÷ ¯v²©¯¡¯¯¡¯Ɂ£±wª¸ā ¯s¯ā ¯¯ ² ¡w ±
सरासि आदि ज्यांनी त्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्ि केली नाही त्यांना एिीएंच्या w° ¯©¦ɓ Ō¯Ć ¡Ā ¯©¯± GXQVKPIaPUFNEQKP ¦¡ ¸£ ¡¯¦¸ £¯¸£ ©¯© ù ¯s± ā ¯s÷ ¯ y¸£
±±ɻɁ££
¸ ±¯ª±ā ¯¯°¦s±¡Ā ¯ ¸ wª¸ ±ā ¯s±By¯¯©¯±£ºxv°¯¡ŇŌ¯Ć
सूचनेमध्ये नमूि करण्यात आल्या नुसार नो्ि करण्याची दवनंती करण्यात येत आहे. w
¡Ā ¯©¯±°¡±Ƚ±w¡±Bǡ¯s÷ ¯ɂ ā ¯s÷ ¯y¸£w ±±ɻØ×ď ¯±÷ ¯©³¸Ą ¸
कोितीही समस्या असल्यास सरासि द््ित्वटे् ली आस्तड
् त्वश
े न् (एफएत्य)ू चा दकंवा ¸Ā ¯w£¸č ¯Ō¯¡¯Ǒ¯¡¸¡¯¦±
¼±ª± ©Ē ¯ v©č ¯© ©¯© °ōò¦ɞ£± wĒò ò¦¸Đ ò ³  ¯ °Ƚ¦¯ JVVRUYYY
https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेत्शन मध्ये उपलल्ध
GXQVKPIPUFNEQO÷ ¯¯{£¼©¸ò§Ą ¸ z£Ĉv©£¸č ¯y¯ 
³ ¡ą v
² £¯©sɑ¸¯ y¸ £
असलेल्या ई-मतिान यूिर मन्युअलचा संिर्ाघेता येईल दकंवा श््ीमती पल्लवी डहाके °Ƚ
¦¯¼£ō±ĸØß××Ø×Ù×àà×Øß××ÙÙÛÛä×¯©sɑ¸¯ y¸ £
व्यवस्थापक ह््ांच्याशी टोल ि््ी क््. १८००- १०२०-९९० चा संिर्ाघेता येईल.
¯ ǐ¯÷ ¯£àØw°°£ȬĒȾ° ¯¦£±÷ ¯° ÛÙ÷ ¯v²¨s ¯¸ Ø×ď ¯±÷ ¯¯¡¯©¯±
संचालक मंडळाच्या आिेशाच्या द््ारे ©¯©¯s±ɻ¦ª±w°Ƚ±±¯ªĒ¯s¡¦ª±s¤¦¯¡ÙØ×àÙØ¯©³©¼¦¯¡ÙÞ×àÙ×ÙØ ɕ 
¼ąª±°¦©Ƞ sɂ¦Ā ¯ y¸ £
रॉयल कुशन व्वहनायल प््डक्टस दलदमटेड करीता
¯ ȬĒx£¸òłº°ò©°£°ɂ©¯±
सही/©ª±
िीप्ती पारेख
¼ª±¯¯¡± ¯
दिनांक: सप्टे्बर ०३, २०२१
कंपनी सदचव °¯²sy ď ¦Ē¯± ©s¯£
दिकाण: मुंबई
°¯s×Û×àÙ×ÙØ

±w ×ÜØÛÙäàÜ

यांची उप वशक््णाविकारीपदी वनिड तिेच
इतर विद््ार्य्ां्ची िेल टॅक्ि, कृषी िेिक,
ठाणे न्यायालय,मंत्ालय,रेल्िे प््शािन
आदी काय्ाालयात अविकारी पदािर
वनिड झालेली आहे तर
ठाणे,पालघर,रायगड - पेण ि माणगांि,
रत्नावगरी - खंडाळा, विंिुदुग्ा िािंतिाडी आदी मुख्य ३४ वठकाणी
िाि्ाजवनक मोफत िाचनालये िुर्
आहेत. िुमारे २ हजार ५०० विद््ार््ी या
िाचनालयांचा लाभ घेत आहेत.वभिंडीत
निीन तीन िाचनालयांचा शुभारंभ
झाल्याने ही िंख्या ३७ िर पोहोचली
आहे. खारबांि, माणकोली, कोनगांि या
वभिंडीतील महत्िपूण्ा वठकाणी िाचनालय
मोफत िाचनालये िुर् झाल्याने ग््ामीण
भागातील मुलांना त्याचा नक्कीच मोठ््ा
प््माणात फायदा होईल. वतन्ही गािातील

ि पवरिरातील ग््ामस्रांनी या प््िंगी
वजजाऊ िंस्रेचे आभार व्यक्त केले. या
काय्ाक्माप््िंगी उदघाटक म्हणून
वजजाऊ िंस्रेच्या ठाणे वजल्हा प््मुख
मोवनका पानिे, प््काश पाटील(नायब
तहिीलदार)यांच्या हस््े लोकाप्ाण
िोहळा पार पडला. तर प््मुख पाहुणे
म्हणून वचंतामण पाटील - (िरपंच दापोडे), राजेश पाटील (िमाजिेिक),डॉ.र्पाली कराले
(िरपंच - कोनगांि), अव््िनी
पाटील(पोलीि पाटील), माजी
पं.ि.िदस्या शोभा म्हात््े, िमाजिेिक
िुरेश पाटील, तपण पाटील,ओम (भाऊ
) मुकादम आदी्िह वजजाऊ िामावजक
िंस्रेचे पदाविकारी ि काय्ाकत्य्ां्िह
स्रावनक ग््ामस्र मोठ््ा िंख्येने
उपस्सरत होते.

नोयूवेयू ग्लोबल व्हे्चस्िदलदमटेड

४०१/ए, पल्ाआक््ेड, िौत बाग लेन, ऑफ िे. पी. रोड, पी. के. ज्वेलस्ा
समोर, अंधेरी (प), मुंबई – ४०००५८, िूर क््. २६७७८१५५ फॅत्स: २६७८११८७
सीआयएन: एल०१४०७एमएच१९८८पीएलसी०४९६४५
ई-मेल: nouveauglobal@gmail.com संकेतस्थळ: www.nouveauglobal.com
कंपनीच्या सभासिांना व्वहसी/ ओएव्वहएम द््ारे
होणाऱ्या ३३ व्या वाद्षिक सभेची सूचना
ह््ाद््ारे सूचना िेण्यात येत आहे की नोयूवेयू ग्लोबल व्हे्चस्ादलदमटेडच्या सरासिांची ३३ वी वाद्षाक सव्ासाधारि सरा
(एिीएम) ३३ व्या एिीएमच्या सूचनेमध्ये नमूि करण्यात आलेल्या व्यवसायावर दवचार करण्यासािी क्वहडीयो
कॉन्फरदसंग (“व्हीसी”) दकंवा अिर ऑदडयो क्वहज्युअल दमन्स (“ओएव्हीएम”) द््ारे सोमवार, २७ सप्टे्बर २०२१
रोिी स. ११.०० वा. आयोदित करण्यात आली आहे. कोदवड १९ च्या उद््ेकाच्या पा््श्ारूमीवर सरासिांनी कृपया नो्ि
घ्यावी की कंपनी व्यवहार मंत्ालयाद््ारे िारी करण्यात आलेली साधारि पदरपत््के क््. १४/२०२०, १७/२०२०,
२०/२०२०, आदि ०२/२०२१ अनुक्मे दिनांदकत ०८/०४/२०२०, १३/०४/२०२०, ०५/०५/२०२० आदि
१३/०१/२०२१ आदि सेबी द््ारे पारीत पदरपत््क क््. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी१/ सीआयआर/पी/२०२०/७९
दिनांदकत १२/०५/२०२० आदि पदरपत््क क््. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांदकत
१५/०१/२०२१ अनुसार सव्ा सरासिांना आदि अन्य पात्् लोकांना आदि ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्ि करण्यात
आली आहे त्यांना इलेत्ट्ॉदनक पद््तीने पािदवण्यात आली आहे. त्यानुसार, वाद्षाक अहवालासह ३३ व्या एिीएम
बोलादविारी सूचना इलेत्ट्ॉदनक पद््तीने ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्ि दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंट ह््ांच्याकडे करण्यात
आली आहे त्यांना पािदवण्यात आली आहे. एमसीए आदि सेबी परीपात््ाकांच्या अनुसार सरासिांना ३३ व्या एिीएम
आदि वाद्षाक अहवालाची ि््त ि््त्यक््पद््तीने पािदवता येिार नाहीत. सरासिांना ह््ाद्््रारे कळदवण्यात येत आहे की
ा अहवाला कंपनीच्या www.nouveaugolbal.com आदि स्टॉक एत्सच
्ि
े् च्या म्हििेच
एिीएमच्या सूचनेसह वाद्षक
बीएसई दलदमटेडच्या www.bse.india.com आदि एनएसडीएलच्या म्हििेच www.evoting.nsdl.com वर
उपलल्ध आहे. वाद्षाक अहवालामध्ये असलेली एिीएमची सूचना ज्यामध्ये ई-मतिान ि््क्ीया आदि स्वर्प कंपनीच्या
www.nouveaugolbal.com ह््ा संकेतस्थळावर उपलल्ध आहे आदि एिीएममध्ये दवचार करण्यात येिाऱ्या
ा यीन
व्यवसायाच्या संिर्ाता असलेली कागिपत््ेआगामी एिीएमच्या दिनांकापय्त्ं सव्ाकामाकािाच्या दिवसांमध्ये काय्ाल
वेळेपय््ंत पाहता येईल. कंपनी त्यांच्या सव्ासरासिांना िूरस्थ ई-मतिान सुदवधा आदि एिीएमच्या दिकािी ई-मतिान
सुदवधेच्या द््ारे मतिान करण्यासािी नॅशनल दसत्युदरटी डपदझटरी दलदमटेड (एनएसडीएल) द््ारे सुदवधा उपलल्ध
कर्न िेण्यात येिार आहे आदि एिीएमच्या सूचनेमध्ये लॉग इन आयडी आदि पासवड्ाि््ाप्त करण्यासािी तपशील
िेण्यात आलेला आहे. त्यादशवाय कट ऑफ दिनांक म्हििेच २० सप्टे्बर २०२१ अनुसार ि््त्यक्् दकंवा अि््त्यक््
स्वर्पात राग धारिा करिारे सरासि िूरस्थ ई-मतिान आदि एिीएमच्या दिकािी ई-मतिान करण्यास पात््असतील.
सरासि िे एिीएमला हिर आहेत आदि ज्यांनी त्यांचे मतिान िूरस्थ ई-मतिानाच्या द््ारे केलल
े े नाही त्यांना एिीएमच्या
दिकािी ई-मतिानाच्या द््ारे मतिान करता येईल. सरासि ज्यांनी एिीएमपूव्ी िूरस्थ ई-मतिानाच्या द््ारे मतिान केले
आहे अशा सरासिांना एिीएमला हिर राहता येईल परंतु तेथे परत मतिान करण्यास पात््नसतील. िूरस्थ ई-मतिानाची
शुक्वार, २४.०९.२०२१ रोिी (स. ९.०० वा.) सुरवात होईल आदि मंगळवार, २६.०९.२०२१ रोिी (सायं. ५.००
वा.) समाप्त होईल. सिर कालावधीच्या िरम्यान कंपनीच्या सरासिांना एिीएमच्या सूचनेमध्ये नमूि करण्यात आलेलय् ा
बाबी्वर इलेत्ट्ॉदनक स्वर्पात मतिान करता येईल. सरासिाच्या एकिा एखाद््ा िरावावर मतिान करण्यात आल्या
नंतर त्यामध्ये कोिताही बिल करता येिार नाही. सरासिांच्या मतिानाचा अदधकार त्याने कट ऑफ दिनांक म्हििेच
२०.०९.२०२१ अनुसार कंपनीच्या ररिा करण्यात आलेल्या समरागांच्या ि््मािामध्ये करण्यात येईल. कोिीही व्यत्ती
ज्यानी एिीएमची सूचना पािदवण्यात आल्या नंतर आदि कंपनीचे समराग अदधग््हीत केले आहेत आदि कट ऑफ
दिनांक म्हििेच २०.०९.२०२१ नंतर रागधारिा केली आहे आदि सरासि झाले आहेत त्यांनी लॉग इन आयडी आदि
पासवड्ाि््ाप्त करण्यासािी evoting@nsdl.com वर मेल करावे. िर व्यत्ती पूव्ीपासूनच ई-मतिानासािी नो्ििीकृत
असल्यास सध्याच्या युिर आयडी आदि पासवड्ाचा वापर करता येईल. कायद््ाच्या कलम ९१ आदि दलक्सटंग
दनयमावलीच्या दनयम ४२ च्या अनुषंगाने १० व्या एिीएमच्या कारिासािी सरासिांची नो्ि वही आदि कंपनीची राग
हि््ातं रि वही मंगळवार २१.०९.२१ पासून सोमवार, २७.०९.२०२१ पय्त्ं (िोन्ही दिवस धर्न) बंि िेवण्यात येईल.
श््ी अरदवंि धनराि बैि, काय्ारत असलेले कंपनी सदचव (सरासि क््. १५५५३२) ह््ांची िूरस्थ ई-मतिान आदि
सरेिरम्यान ई-मतिान पध्ितीद््ारे मतिान ि््क्ीया दन:पक््आदि पारिश््ी पद््तीने होण्यसािी दनयुत्ती करण्यात आली
आहे. कोितीही समस्या असल्यास सरासि द््ित्वटे् ली आस्तड् त्वश
े न् (एफएत्य)ू चा दकंवा https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेत्शन मध्ये उपलल्ध असलेल्या ई-मतिान यूिर मन्युअलचा संिर्ा घेता येईल
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सूचना

सूचना ह््ाद््ारे िेणय् ात येत आहे की एिीएमच्या सूचनेमध्ये नमूि करण्यात आलेलय् ा
व्यवसायावर दवचार करण्यासािी क्वहदडयो कॉन्फरदसंग (क्वहसी)/ अन्य ऑदडयो
क्वहज्यअ
ु ल ि्क
् ारांचय् ा (ओएव्हीएम) द््ारे मंगळवार, २८ सप्टबे् र २०२१ रोिी िुपारी
३.३० वा. कंपनीच्या सरासिांची ३४ व्या वाद्षाक सव्ा साधारि सरा क्वहदडयो
कॉन्फरदसंग (क्वहसी) / अन्य ऑदडयो क्वहज्यअ
ु ल मध्यम (ओएव्हीएम) आयोदित
करण्यात आली आहे. ३४ व्या एिीएमची सूचना इलेत्ट्ॉदनक पद््तीने अशा
सरासिांना ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्ि रदिस्ट्ार आदि शेअर ट््ान्स्फर एिंट/
दडपॉदझटरीि यांच्याकडे नो्िदवण्यात आले आहेत त्यांना एद््िल आदि मे २०२० ह््ा
मदहन्यांमध्ये कंपनी व्यवहार मंत्ालय (एमसीए) आदि रारतीय ि््दतरूती आदि
दवदनमय मंडळ (सेबी) द््ारे िारी करण्यात आलेल्या परीपत््कांच्या अनुसर
पािदवण्यात आल्या आहेत. ३४ व्या एिीएमची सूचना आदि आद्थाक वष्ा२०२०२१ सािी चा वाद्षाक अहवाल कंपनीच्या www.weizmann.co.in , स्टॉक
एत्स्चे्ि च्या म्हििेच www.bseindia.com आदि www.nseindia.com
आदि ई-मतिान सेवा पुरविािार नशनल दसत्युदरटीि डपदझटरी दलदमटेड
(“एनएसडीएल”) म्हििेच www.evoting.nsdl.com वर िेखील उपलल्ध
आहे. सेबी (दलक्सटंग ऑक्ललगेशन्स अँड दडसत्लोझर दरत्वायरमे्टस), २०१५ च्या
दनयम ४२ आदि कंपनी कायिा २०१३ च्या कलम ९१ च्या मान्यतेच्या अनुसार
एिीएमच्या कारिासािी बुक त्लोझर चा दिनांक बुधवार २२ सप्टे्बर २०२१ पासून
मंगळावर २८ सप्टे्बर २०२१ पय््ंत (िोन्ही दिवस धर्न) बंि िेवण्यात येईल.श््ी.
माद्टानहो फरेरो, काय्ारत कंपनी सदचव ह््ांची ई-मतिान ि््क्ीया दन:पक््पाती आदि
पारिश््ी पद्त् ीने होण्यासािी कंपनीने छाननीकत््ेम्हिून दनयुतत् ी केली आहे. िूरस्थ
ई- मतिानाची सुरवात शदनवार, २५ सप्टे्बर २०२१ (स. ९:०० वा.) होईल आदि
समाप्ती सोमवार २७ सप्टे्बर २०२१ (सायं. ५:०० वा.) होईल. त्यानंतर
मतिानासािी ई-मतिान ि््िाली एनएसडीएल द््ारे अकाय्ाक्म करण्यात येईल.ईमतिानासािी कट ऑफ दिनांक म्हििेच मंगळवार २१ सप्टे्बर, २०२१ अनुसार
ि््त्यक््दकंवा अि््त्यक््स्वर्पात राग धारिा केलेले सरासि त्यांचे मत एिीएमच्या
सूचनेमध्ये नमूि करण्यात आलेल्या िूरस्थ ई-मतिान आदि एिीएमच्या दिकािी
ई-मतिानाच्या पद््तीच्या संिर्ाानुसार कर् शकतात. ई-मतिानाच्या संिर्ाात िर
कोितीही समस्या असल्यास www.e-voting.nsdl.com वरील द््ित्वे्टली
आस्त्ड त्वेश्न (एफएत्यू) आदि ई-मतिान पुद्िकेचा संिार्ाघेता येईल.
दवझमन दलदमटेड करीता
सही/अदमत पुरोदहत
दिकाण: मुंबई
दिनांक: ०३.०९.२०२१
कंपनी सदचव

