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Listing Department, 
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Bandra Kurla Complex, 
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Fax No. 26598235/8237/8347 
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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 Purohit 
Company Secretary 
 
Encl. as above 
 

Ami 
Dharmendra 
Purohit

Digitally signed by Ami 
Dharmendra Purohit 
Date: 2021.09.05 
22:17:57 +05'30'
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दभवंडी : दरवंडी शहरातील आिमी नगर,दटपू सुलतान चौक
पदरसरात असलेली एक मिली इमारत कोसळलय्ाची घटना
शुक््वारी सकाळी िहा वािेचय्ा सुमारास घडली आहे. या िुघ्ाटनेत
एक ििाचा मृतय्ू तर आि िि िखमी झाले आहेत. 

मोहमम्ि तबरेि अंसारी  (४० रा. आिमीनगर ,झोपडपट््ी)
अस ेिघु्ाटनते ििु््वैी मतृय् ूझालेलय्ा इसमाच ेनाव आह.ेतर मो.हसीम
शखे (३५),सबुिेा खातनू (५५ ),अदमना अनस्ारी (४५ ),रोशन
बानो (३०), िारा अलि्ुल कलाम (१२), रोिी फादतमा (१४),
दिकरा अंसारी (१४ ),आयशा शलब्ीर अंसारी (५५ )अशी
िखमीच्ी नावे आहेत.शहरातील आिमीनगर,दटपू सुलतान चौक
पदरसरात शासनाने १९८४ चय्ा िंगलीत दवसथ्ादपत झालेलय्ा
नागदरकांना १० x १० चय्ा मोिमापाचे घर शलब्ीर मो.इब््ादहम
अंसारी यांना राहणय्ासािी दिले होते.

माक्े्ट पदरसरात असलेलय्ा या घराचय्ा आिूबािूला शलब्ीर
यांनी घराचय्ा गॅलेरीवर वाढीव अदधकृत बांधकाम केले होते. 

या इमारतीचय्ा खाली दकरािा िुकान तसेच इतर रािीपालय्ाची
िुकाने आहेत.माक््ेट पदरसर व िुकाने असलय्ाने या दिकािी नागदरक
सामान खरेिीसािी आले होते.तय्ावेळी वाढीव गॅलेरी व घराचा राग
सामान खरेिीसािी आलेलय्ा मोहमम्ि तबरेि अंसारी  (४०
रा.आिमीनगर ) व अनय् नागदरकांवर कोसळला.तय्ामुळे
कोसळलेलय्ा घराचय्ा मललय्ाखाली मो.तबरेि िबला गेलय्ाने तो
िागीच िार झाला तर आि िि िखमी झाले आहेत.यातील गंरीर
िखमी झाललेय्ा हाशीम आदि सुबिेा यानंा कळवा यथेील रग्ि्ालयात
उपचारासािी िाखल करणय्ात आल ेआह ेतर अदमना याचंय्ा डोतय्ाला
व रोशन दहचय्ा पायाला व पािीला िॅ््तच्र झालय्ाने तय्ांचय्ावर
शहरातील सव्. इदंिरा गाधंी उपदिलह्ा रग्ि्ालयात उपचार सरु ्आहते.
उव्ारीत िखमीव्र ि््ाथदमक उपचार करन् तय्ानंा घरी सोडणय्ात आले
आहे. दवशेष मह्ििे या िुघ्ाटनेत अंसारी कुटंुबीय सकाळची नय्ाहरी
करणय्ासािी दकचन रम्मधय्े बसले होते.तय्ामुळे घरातील कोिीही
िखमी झाले नाही. माक््ेट व िुकानात खरेिीसािी आलेले नागदरक व
मदहला िघु्ाटनते मयत व िखमी झाल ेआहते.िखमीन्ा शहरातील सव्
इंदिरा गांधी उपदिलह्ा रग्ि्ालयात उपचारासािी िाखल करणय्ात

आले आहे. िखमीम्धय्े दतघांची ि््कृती गंरीर असलय्ाने तय्ांचय्ावर
रग्ि्ालयात अदतिक््ता दवरागात उपचार सुर ्आहेत.घटनासथ्ळी
अकग्नशमन िल,पोलीस व आपि््ी वय्वसथ्ापन बचाव पथक िाखल
होत मितकाय्ा सुर ्करणय्ात आले आहे.

रोईवाडा पोलीस िाणय्ात या िघु्ाटनचेी नोि् करणय्ात आली आह.े 

३ठाणे जिल्हामुंबई, ५ िप्टे्बर २०२१द ग्लोबल टाइम्ि 

नमुं मनपा क््ेत््ात 
मातृ वंदना सपत्ाहला सुरव्ात

वाशी : केद््् शासन पुरसक्ृत
ि््धानमंत््ी मातृ वंिन योिना संपूिा्
िशेररात राबदवणय्ात यते आह.े १ सपट्ेब्र
पासून ७ सपट्ेब्र या कालावधीत या
योिनेची मादहती वय्ापक सव्रप्ात
ि््सादरत करणय्ासािी तसेच पात््
लारारय्ा्ंच्ी नोि्िी करणय्ासािी 'मातृ
वंिना सपत्ाह' राबदवला िात आहे. या
अंतगा्त पात्् लारारय्ा्ंच्ा शोध घेऊन
तय्ांची नोि्िी PMMVY-CAS
पोटा्लवर करिे तसेच एएनएम, आशा
वकक्र, अंगिवाडी सेदवका यांचय्ामाफक्त
योिनेची मादहती लारारय्ा्ंप्य्ं्त
पोहचदवणय्ासािी िनिागतृी करणय्ात यते
आहे.  नवी मुंबई महानगरपादलकेचय्ा
वतीने महापादलका आयुतत् अदरिीत
बांगर यांचय्ा दनि्े्शानुसार मातृ वंिना
सपत्ाह ि््रावीपिे राबदवणय्ात येत असून
सपत्ाह कालावधीत करावयाचय्ा
काया्वाहीबाबत यापूव््ीच सवा् नागरी
आरोगय् केद्््ांमाफक्त एएनएम, आशा
वकक्र, अंगिवाडी सेदवका यांना मादहती
व ि््दशक््ि िणेय्ात आल ेआह.े मात ृविंना

सपत्ाहाचा ि््ारंर सवा् दवरागांमधय्े गरा्वती
मातांना पोषक आहारासंबंधीत मागा्िशा्न
करन् तसेच ि््धानमंत््ी मातृ वंिना
योिनेची मादहती िेऊन करणय्ात आला.
केद््् सरकारचय्ा मदहला व बालदवकास
मंत््ालयामाफक्त १ िानेवारी २०१७ पासून
दनकषानुसार पात्् लारारय्ा्ंक्दरता
ि््धानमंत््ी मातृ वंिना योिना काया्ाकन्वत
केलेली आहे. या अंतगा्त पात्् लाराथ््ी
मदहलेला र.् ५ हिार इतकी रतक्म र.् १
हिार, र.्२ हिार व र.् २ हिार अशी

तीन टपप्य्ात िेणय्ात येिार असून सिर
रतक्म लाराथ््ी मदहलेचय्ा आधार संलगन्
बँक खातय्ात दकंवा पोसट् ऑदफसमधील
खातय्ात िमा केली िािार आहे.

माता व बालकांचे आरोगय्
सुधारणय्ाचय्ा िृष््ीने गरा्वती मदहला व
ि््निा मातेला सकस आहार घेणय्ास
ि््ोतस्ादहत करन् तय्ांचय्ा आरोगय्ात
सुधारिा वह्ावी हा योिनेचा मुखय् उद्े्श
असून यावि्ारे िनम्ाला येिा-या नविात
बालकाचेही आरोगय् सुधारावे आदि माता

मृतय्ू व बालमृतय्ू िरात घट होऊन तो
दनयंद््तत रहावा हे धय्ेय निरेसमोर
िेवणय्ात आलेले आहे.

ि््धानमंत््ी मातृ वंिना योिनेअंतगा्त
नवी मुंबई महानगरपादलकेने २१ हिार
२२७ अपेद््कत लारारय्ा्ंप्ैकी १८ हिार
४५७ लारारय्ा्ंन्ा या योिनेचा लार दिला
असून ८६.९५ टतक्े इतके उद््ीष्् साधय्
केले आहे. महानगरपादलकेचय्ा सवा् २३
ि््ाथदमक नागरी आरोगय् केद्््ांचे वैद््कीय
अदधकारी तसेच माता बाल रग्ि्ालय व
सावा्िदनक रग्ि्ालय यांचे वैद््कीय
अदधक््क यांची दवशेष बैिक आयोदित
करन् कोितीही लाराथ््ी मदहला या
योिनचेा लार घणेय्ापासनू वदंचत राह ूनये
याकदरता िक््तेने लारारय्ा्ाचा शोध
घेणय्ात यावा तसेच तय्ाची पोटा्लवर
नोि्िी कऱणय्ात यावी असे दनि्े्श
महापादलका आयुतत् अदरिीत बांगर
यांचय्ामाफक्त िेणय्ात आले असून
तय्ानुसार आरोगय् दवरागामाफक्त 'मातृ
वंिना सपत्ाह' उतस्ाहाने राबदवणय्ात 
येत आहे.

भिवंडीत भजजाऊ संस्थेकडून
मोफत वाचनालयांचे लोकार्पण ! 
दभवंडी : राजय्ररात सामादिक

उपक््मात अग्े्सर असलेलय्ा दििाऊ
शैक््दिक व सामादिक संसथ्ेचय्ा
माधय्मातून संपूिा् कोकिातील ५
दिलह्््ांमधय्े ३४ दिकािी मोफत
वाचनालय सुर ् आहेत. तय्ाच
उपक््माचा एक राग मह्िून दििाऊ
संसथ्ेचे संसथ्ापक दनलेश सांबरे ह््ांची
कनय्ा तेिकस्वनी सांबरे दहचय्ा
वाढदिवसाचे  औदचतय् साधून
दरवंडीचय्ा ग््ामीि रागातील खारबांव,
मािकोली, कोनगावं या तीन महतव्ाचय्ा
दिकािी दििाऊ संसथ्ेचय्ा मोफत
वाचनालयाचं ेलोकाप्ाि करणय्ात आल.े

" 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 विद््ार्य्ा्ंची
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

यांची उप वशक््णाविकारीपदी वनिड तिेच
इतर विद््ार्य्ां्ची िेल टॅक्ि, कृषी िेिक,
ठाणे न्यायालय,मंत््ालय,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
काय्ाक््माप््िंगी 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 ि काय्ाकत्य्ा्ंिह
स्रावनक ग््ामस्र मोठ््ा िंख्येने
उपस्सरत होते.

भिवंडीत एक मजली घर कोसळून एक ठार तर आठ जण जखमी नोयूवेयू गल्ोबल वह्ेच्स्ि दलदमटेड
४०१/ए, पल्ा आक््ेड, िौत बाग लेन, ऑफ िे. पी. रोड, पी. के. जव्ेलस्ा 
समोर, अंधेरी (प), मंुबई – ४०००५८, िूर क््. २६७७८१५५ फॅतस्: २६७८११८७
सीआयएन: एल०१४०७एमएच१९८८पीएलसी०४९६४५
ई-मेल: nouveauglobal@gmail.com संकेतसथ्ळ: www.nouveauglobal.com

कंपनीचय्ा सभासिांना वव्हसी/ ओएवव्हएम द््ारे 
होणाऱय्ा ३३ वय्ा वादष्िक सभेची सूचना

ह््ाद््ारे सूचना िेणय्ात येत आहे की नोयूवेयू गल्ोबल वह्ेच्स्ा दलदमटेडचय्ा सरासिांची ३३ वी वादष्ाक सव्ा साधारि सरा
(एिीएम) ३३ वय्ा एिीएमचय्ा सूचनेमधय्े नमूि करणय्ात आलेलय्ा वय्वसायावर दवचार करणय्ासािी कव्हडीयो
कॉनफ्रदसंग (“वह्ीसी”) दकंवा अिर ऑदडयो कव्हजय्ुअल दमनस् (“ओएवह्ीएम”) द््ारे सोमवार, २७ सपट्ेब्र २०२१
रोिी स. ११.०० वा. आयोदित करणय्ात आली आहे. कोदवड १९ चय्ा उद््ेकाचय्ा पा््श्ारूमीवर सरासिांनी कृपया नोि्
घय्ावी की कंपनी वय्वहार मंत््ालयाद््ारे िारी करणय्ात आलेली साधारि पदरपत््के क््. १४/२०२०, १७/२०२०,
२०/२०२०, आदि ०२/२०२१ अनुक््मे 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 सवा् सरासिांना आदि अनय् पात्् लोकांना आदि जय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोि् करणय्ात
आली आहे तय्ांना इलेतट्््ॉदनक पद््तीने पािदवणय्ात आली आहे. तय्ानुसार, वादष्ाक अहवालासह ३३ वय्ा एिीएम
बोलादविारी सूचना इलेतट्््ॉदनक पद््तीने जय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोि् दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंट ह््ांचय्ाकडे करणय्ात
आली आहे तय्ांना पािदवणय्ात आली आहे. एमसीए आदि सेबी परीपात््ाकांचय्ा अनुसार सरासिांना ३३ वय्ा एिीएम
आदि वादष्ाक अहवालाची ि््त ि््तय्क्् पद््तीने पािदवता येिार नाहीत. सरासिांना ह््ाद्््रारे कळदवणय्ात येत आहे की
एिीएमचय्ा सचूनसेह वादष्ाक अहवाला कपंनीचय्ा www.nouveaugolbal.com आदि सट्ॉक एतस्च्ेि्चय्ा मह्ििचे
बीएसई दलदमटेडचय्ा www.bse.india.com आदि एनएसडीएलचय्ा मह्ििेच www.evoting.nsdl.com वर
उपललध् आहे. वादष्ाक अहवालामधय्े असलेली एिीएमची सूचना जय्ामधय्े ई-मतिान ि््क््ीया आदि सव्रप् कंपनीचय्ा
www.nouveaugolbal.com ह््ा संकेतसथ्ळावर उपललध् आहे आदि एिीएममधय्े दवचार करणय्ात येिाऱय्ा
वय्वसायाचय्ा सिंरा्ात असललेी कागिपत्् ेआगामी एिीएमचय्ा दिनाकंापय््तं सव्ा कामाकािाचय्ा दिवसामंधय् ेकाया्ालयीन
वेळेपय््ंत पाहता येईल. कंपनी तय्ांचय्ा सव्ा सरासिांना िूरसथ् ई-मतिान सुदवधा आदि एिीएमचय्ा दिकािी ई-मतिान
सुदवधेचय्ा द््ारे मतिान करणय्ासािी नॅशनल दसतय्ुदरटी डपदझटरी दलदमटेड (एनएसडीएल) द््ारे सुदवधा उपललध्
करन् िेणय्ात येिार आहे आदि एिीएमचय्ा सूचनेमधय्े लॉग इन आयडी आदि पासवड्ा ि््ापत् करणय्ासािी तपशील
िेणय्ात आलेला आहे. तय्ादशवाय कट ऑफ दिनांक मह्ििेच २० सपट्ेब्र २०२१ अनुसार ि््तय्क्् दकंवा अि््तय्क््
सव्रप्ात राग धारिा करिार ेसरासि िरूसथ् ई-मतिान आदि एिीएमचय्ा दिकािी ई-मतिान करणय्ास पात्् असतील.
सरासि ि ेएिीएमला हिर आहते आदि जय्ानंी तय्ाचं ेमतिान िरूसथ् ई-मतिानाचय्ा द््ार ेकलेले ेनाही तय्ानंा एिीएमचय्ा
दिकािी ई-मतिानाचय्ा द््ारे मतिान करता येईल. सरासि जय्ांनी एिीएमपूव््ी िूरसथ् ई-मतिानाचय्ा द््ारे मतिान केले
आह ेअशा सरासिानंा एिीएमला हिर राहता यईेल परतं ुतथे ेपरत मतिान करणय्ास पात्् नसतील. िरूसथ् ई-मतिानाची
शुक््वार, २४.०९.२०२१ रोिी (स. ९.०० वा.) सुरवात होईल आदि मंगळवार, २६.०९.२०२१ रोिी (सायं. ५.००
वा.) समापत् होईल. सिर कालावधीचय्ा िरमय्ान कपंनीचय्ा सरासिानंा एिीएमचय्ा सचूनमेधय् ेनमिू करणय्ात आललेय्ा
बाबीव्र इलेतट्््ॉदनक सव्रप्ात मतिान करता येईल. सरासिाचय्ा एकिा एखाद््ा िरावावर मतिान करणय्ात आलय्ा
नंतर तय्ामधय्े कोिताही बिल करता येिार नाही. सरासिांचय्ा मतिानाचा अदधकार तय्ाने कट ऑफ दिनांक मह्ििेच
२०.०९.२०२१ अनुसार कंपनीचय्ा ररिा करणय्ात आलेलय्ा समरागांचय्ा ि््मािामधय्े करणय्ात येईल. कोिीही वय्तत्ी
जय्ानी एिीएमची सूचना पािदवणय्ात आलय्ा नंतर आदि कंपनीचे समराग अदधग््हीत केले आहेत आदि कट ऑफ
दिनांक मह्ििेच २०.०९.२०२१ नंतर रागधारिा केली आहे आदि सरासि झाले आहेत तय्ांनी लॉग इन आयडी आदि
पासवड्ा ि््ापत् करणय्ासािी evoting@nsdl.com वर मले कराव.े िर वय्तत्ी पवू््ीपासनूच ई-मतिानासािी नोि्िीकतृ
असलय्ास सधय्ाचय्ा युिर आयडी आदि पासवडा्चा वापर करता येईल. कायद््ाचय्ा कलम ९१ आदि दलकस्टंग
दनयमावलीचय्ा दनयम ४२ चय्ा अनुषंगाने १० वय्ा एिीएमचय्ा कारिासािी सरासिांची नोि् वही आदि कंपनीची राग
हि््ातंरि वही मगंळवार २१.०९.२१ पासनू सोमवार, २७.०९.२०२१ पय््तं (िोनह्ी दिवस धरन्) बिं िवेणय्ात यईेल.
श््ी अरदवंि धनराि बैि, काय्ारत असलेले कंपनी सदचव (सरासि क््. १५५५३२) ह््ांची िूरसथ् ई-मतिान आदि
सरेिरमय्ान ई-मतिान पधि्तीद््ारे मतिान ि््क््ीया दन:पक्् आदि पारिश््ी पद््तीने होणय्सािी दनयुतत्ी करणय्ात आली
आह.े कोितीही समसय्ा असलय्ास सरासि द््ितव्ेट्ली आसत्ड् तव्शे््न (एफएतय्)ू चा दकवंा https://www.evot-
ing.nsdl.com चय्ा डाऊनलोड सेतश्न मधय्े उपललध् असलेलय्ा ई-मतिान यूिर मनय्ुअलचा संिर्ा घेता येईल
दकंवा टोल ि््ी क््. १८००-१०२०-९९०/ १८००-२२-४४३० चा संिर्ा घेता येईल.

नोयूवेयू गल्ोबल वह्ेच्स्ि दलदमटेड सािी
सही/-

कृषण् खािारीया
वय्वसथ्ापकीय संचालक
डीआयएन: ००२१९०९६

सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९८५पीएलसी०३८१६४
नोि्िी. काया्ालाय: एमप्ायर हाऊस, २१४, डॉ. डी.एन. रोड, एंट ए. के. नायक माग्ा,
फोट्ा, मुंबई – ४००००१ िूर: ०२२-२२०७१५०१-०६, फॅतस्: ०२२-२२०७१५१४,

संकेतसथ्ळ: http://www.weizmann.coin 
ई-मेल: investorshelpdesk@weizmann.co.in

सूचना
सचूना ह््ाद््ार ेिणेय्ात यते आह ेकी एिीएमचय्ा सचूनमेधय् ेनमिू करणय्ात आललेय्ा
वय्वसायावर दवचार करणय्ासािी कव्हदडयो कॉनफ्रदसंग (कव्हसी)/ अनय् ऑदडयो
कव्हजय्अुल ि््काराचंय्ा (ओएवह्ीएम) द््ार ेमंगळवार, २८ सपट्ेब्र २०२१ रोिी िपुारी
३.३० वा. कंपनीचय्ा सरासिांची ३४ वय्ा वादष्ाक सवा् साधारि सरा कव्हदडयो
कॉनफ्रदसंग (कव्हसी) / अनय् ऑदडयो कव्हजय्अुल मधय्म (ओएवह्ीएम) आयोदित
करणय्ात आली आहे. ३४ वय्ा एिीएमची सूचना इलेतट्््ॉदनक पद््तीने अशा
सरासिांना जय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोि् रदिसट्््ार आदि शेअर ट््ानस्फ्र एिंट/
दडपॉदझटरीि यांचय्ाकडे नोि्दवणय्ात आले आहेत तय्ांना एद््िल आदि मे २०२० ह््ा
मदहनय्ांमधय्े कंपनी वय्वहार मंत््ालय (एमसीए) आदि रारतीय ि््दतरूती आदि
दवदनमय मंडळ (सेबी) द््ारे िारी करणय्ात आलेलय्ा परीपत््कांचय्ा अनुसर
पािदवणय्ात आलय्ा आहेत. ३४ वय्ा एिीएमची सूचना आदि आदथ्ाक वष्ा २०२०-
२१ सािी चा वादष्ाक अहवाल कंपनीचय्ा www.weizmann.co.in , सट्ॉक
एतस्चे्ि् चय्ा मह्ििेच www.bseindia.com आदि www.nseindia.com
आदि ई-मतिान सेवा पुरविािार नशनल दसतय्ुदरटीि डपदझटरी दलदमटेड
(“एनएसडीएल”) मह्ििेच www.evoting.nsdl.com वर िेखील उपललध्
आहे. सेबी (दलकस्टंग ऑकल्लगेशनस् अँड दडसतल्ोझर दरतव्ायरमेट्स), २०१५ चय्ा
दनयम ४२ आदि कंपनी कायिा २०१३ चय्ा कलम ९१ चय्ा मानय्तेचय्ा अनुसार
एिीएमचय्ा कारिासािी बुक तल्ोझर चा दिनांक बुधवार २२ सपट्ेब्र २०२१ पासून
मंगळावर २८ सपट्ेब्र २०२१ पय््ंत (िोनह्ी दिवस धरन्) बंि िेवणय्ात येईल.श््ी.
मादट्ानहो फरेरो, काय्ारत कंपनी सदचव ह््ांची ई-मतिान ि््क््ीया दन:पक््पाती आदि
पारिश््ी पद््तीन ेहोणय्ासािी कंपनीने छाननीकत्् ेमह्िनू दनयतुत्ी कलेी आह.े िरूसथ्
ई- मतिानाची सुरवात शदनवार, २५ सपट्ेब्र २०२१ (स. ९:०० वा.) होईल आदि
समापत्ी सोमवार २७ सपटे्ब्र २०२१ (सायं. ५:०० वा.) होईल. तय्ानंतर
मतिानासािी ई-मतिान ि््िाली एनएसडीएल द््ारे अकाय्ाक््म करणय्ात येईल.ई-
मतिानासािी कट ऑफ दिनांक मह्ििेच मंगळवार २१ सपटे्ब्र, २०२१ अनुसार
ि््तय्क्् दकंवा अि््तय्क्् सव्रप्ात राग धारिा केलेले सरासि तय्ांचे मत एिीएमचय्ा
सूचनेमधय्े नमूि करणय्ात आलेलय्ा िूरसथ् ई-मतिान आदि एिीएमचय्ा दिकािी
ई-मतिानाचय्ा पद््तीचय्ा संिरा्ानुसार कर ्शकतात. ई-मतिानाचय्ा संिरा्ात िर
कोितीही समसय्ा असलय्ास www.e-voting.nsdl.com वरील द््ितव्ेट्ली
आसत्ड् तव्ेश््न (एफएतय्ू) आदि ई-मतिान पुद््िकेचा संिार्ा घेता येईल.

दवझमन दलदमटेड करीता
सही/-

अदमत पुरोदहत
कंपनी सदचव

रॉयल कुशन वह्ीनायल प््ॉडकट्स दलदमटेड
सीआयएन क््.: एल२४११०एमएच१९८३पीएलसी०३१३९५

“शल्ोक” ६० सीडी, गवह्. इंडसट्््ीउल इसट्ेट, चारकोप, 
कांदिवली (प), मुंबई ४०००६७ िूर: + ९१ २२

२८६०३५१४, १६ संकेतसथ्ळ: www.rcvp.in ; 
ई-मेल आयडी: legalho83@gmail.com

वव्हदडयो कॉनफ्रदसंग दकंवा अिर ऑदडयो वव्हजय्ुअल 
दमनस् द््ारे आयोदित ३७ (सितीस) वय्ा वादष्िक सव्िसाधारण 

सभेचय्ा संिभा्ित मादहती – सभासिांना सूचना
कोदवड १९ चा चालू असलेला उद््ेक लक््ात घेता सामदिक अंतर राखणय्ाचय्ा संिरा्ात
आदि िेशामधय्े आदि दवदवध दिकािी वैयकत्तक लोकांचय्ा हालचालीव्र आलेली बंधने
आदि सूचना ह््ाद््ारे िेणय्ात येत आहे की कंपनी कायिा, २०१३ चय्ा (“दि कायिा”)
आदि तय्ाचय्ा अंतग्ात करणय्ात आलेले दनयम आदि सेबी (दलकस्टंग ऑकल्लगेशन आदि
दडसतल्ोझर दरतव्ायरमेट्स) दनयमावली, २०१५ (सेबी दलकस्टंग दनयमावली), कंपनी
वय्वहार मंत््ालयाचय्ा द््ारे िारी करणय्ात आलेय साधारि पदरपत््क क््. १४/२०२०,
१७/२०२० आदि २०/२०२० दिनांदकत अनुक््मे एद््िल ८, २०२०, एद््िल १३, २०२०
आदि मे ५, २०२० आदि सप्ष््ीकरि ०२/२०२१ दिनांदकत िानेवारी १३, २०२१ आदि
रारतीय ि््दतरूती आदि दवदनमय मंडळ द््ारे िारी करणय्ात आलेलय्ा पदरपत््क क््.
सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांदकत मे १२, २०२०
चय्ा अनुषंगाने आदि इनक्स्टट््ूट ऑफ कंपनी सेके््टरीि ऑफ इंदडया द््ारे िारी करणय्ात
आलेलय्ा सव्ासाधारि सरेचय्ा संिरा्ात सेके््टरीयल सट्ँडड्ा २ चय्ा तरतुिीचय्ा अनुसार
रॉयल कुशन वह्ीनायल ि््ॉडतट्स दलदमटेड (दि कंपनी) चय्ा सरासिांना कळदवणय्ात
येत आहे की एिीएमचय्ा सूचनेमधय्े िेणय्ात आलेलय्ा वय्वसायावर दवचार करणय्ासािी
एका सामादयक दिकािी सरासिांचय्ा ि््तय्क्् उपकस्थती दशवाय कव्हदडयो कॉनफ्रदसंग
(कव्हसी) / अिर ऑदडयो कव्हजय्ुअल दमनस् (ओएवह्ीएम) द््ारे गुरव्ार, सपट्ेब्र ३०,
२०२१ रोिी िु. १२.३० वा. (राि््वे) आयोदित करणय्ात आली असून तय्ाची सूचना
सव्ा सरासिांना योगय् वेळी पािदवणय्ात येिार आहे. एिीमेचे आयोिन उपरोतत् नमूि
पदरपत््कामधय् ेआदि कायिा आदि दनयमावलीचय्ा तरतिुीमधय् ेनमिू करणय्ात आलेलय्ा
तरतुिीचय्ा अनुसर करणय्ात अली आहे. उपरोतत् नमूि पदरपत््कांचय्ा अनुसार ३७ वी
एिीएमची सूचना आदि तय्ासोबत कायद््ाचय्ा कलम १०२ चय्ा अंतगा्त सप्ष््ीकरि
दनदविेन आदि माच्ा ३१, २०२१ रोिी सपंलेलय्ा आदथ्ाक वषा्ासािी लखेा परीद््कत एकमवे
दवद््िय दनवेिन, तय्ावरील संचालक मंडळाचा आदि लेखा परीक््कांचा अहवाल
(संयुतत्पिे वादष्ाक अहवाल असा संिरा् असलेले) इलेतट्््ॉदनक पद््तीने अशा
सरासिांना जय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोि् कंपनी/ दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंट/ रदिसट्््ार
आदि शेअर ट््ानस्फर एिंट ह््ांचय्ाकडे केली आहे तय्ांना इलेतट्््ॉदनक पद््तीद््ारे
पािवणय्ात यिेार आह.े सरासिाना एिीएमची सचूना आदि वादष्ाक अहवालाचय्ा ि््तय्क््
ि््ती पािवलय्ा िािार नाहीत. वादष्ाक अहवालाचय्ा सोबत सूचनेची ि््त कंपनीचय्ा
www.rvcp.in ह््ा संकेतसथ्ळावर आदि कंपनीचे समराग जय्ा दिकािी सूचीबद््
आहेत अशा सट्क एतस्चे्ि्चय्ा संकेतसथ्ळावर मह्ििेच बीएसई दलदमटेड
(www.bseindia.com) आदि नॅशनल दसतय्ुदरटीि दडपॉदझटरी दलदमटेड
(एनएसडीएल)चय्ा www.evoting.nsdl.com ह््ा सकंतेसथ्ळावर िेखील उपललध्
आहे. एमसीए परीपत््के आदि सेबी पदरपत््के ह््ांचय्ा अनुसार सरासि जय्ानी तय्ांचय्ा ई-
मेल आयडीची नोि् केलेली नाही तय्ांना दवनंती करणय्ात येत आहे की वादष्ाक अहवाल/
लॉग इन अदधकारपत्् ेई-मले वर ि््ापत् करणय्ासािी कारि ि््तय्क्् ि््ती पािदवणय्ात यिेार
नसलय्ामुळे खाली िेणय्ात आलेलय्ा ि््द््कयेचय्ा अनुसार नोि्िी करणय्ात यावी.
समरागधारक जय्ांनी ि््तय्क्् समराग धारक जय्ांनी ि््तय्क्् सव्रप्ात राग धारिा
सव्रप्ात राग धारिा केली आहे केली आहे आदि तय्ांचं ई-मेल आयडीची नोि् 

केली नाही तय्ांना दवनंती करणय्ात येत आहे की 
तय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोि् कंपनी आरटीए, 
युदनवह्स्ाल कॅदपटल दसतय्ुदरटीिि््ायवह्ेट दलदमटेड 
ह््ांना info@unisec.in वर दवनंती करिारे पत््,
फोदलयो क््मांक, सक्ॅन करणय्ात आलेली राग 
ि््माि पत््ाची ि््त, सव्साक््ांदकत पॅन आदि आधार 
काड्ाची ि््त आदि अनय् कागिपत््े िसे की चालक 
परवाना, पासपोट्ा बँक खाते दनवेिन, आधार चय्ा 
छायांदकत ि््ती सोबत िोडावय्ात.

अि््तय्क्् सव्रप्ात राग धारिा अि््तय्क्् सव्रप्ात राग धारिा करिाऱय्ा सरासिानंा
करिारे सरासि दवनंती करणय्ात येत आहे की तय्ानी संबंदधत 

दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंट ह््ांचय्ाकडे करावी.
कंपनी आदि आरटीए हे एनएसडीएलशी समनव्य साधतील आदि उपरोतत् नमूि
समरागधारकानंा लॉग इन अदधकार पत्् ेसमरागधारकांकडून आवशय्क कागिपत्् ेआदि
मादहती ि््ापत् झालय्ा नंतर उपललध् करन् िेणय्ात येईल. तय्ादशवाय, समराग
धारकाकंडनू कंपनीचय्ा इनव्ह्सेट्र आयडीवर मह्ििेच legalho83@gmail.com वर
मेल ि््ापत् झाले असलयास एिीएमची सूचना अन वादष्ाक अहवाल सरासिांना
पािदवणय्ाची वय्वसथ्ा कंपनी द््ारे करणय्ात येईल. इलेतट्््ॉदनक पद््तीद््ारे मतिान (ई-
मतिान) सरासि केवळ कव्हसी/ ओएवह्ीएमद््ारे एिीममधय्े सहरागी होऊ शकतात.
एिीएममधय्े सहरागी होणय्ासािी/ हिर राहणय्ासािी सूचना एिीएमचय्ा सूचनेमधय्े
नमूि करणय्ात आले आहे. आदि एिीएममधय्े सहरागी होिाऱय्ा सरासिांची मोििी
कायद््ाचय्ा कलम १०३ चय्ा अंतग्ात गिपूत््ीसािी करणय्ात येईल. कंपनीने इलेतट्््ॉदनक
पद््तीने मतिानासािी नॅशनल दसतय्ुदरटीि दडपॉदझटरी पाट््ीदसपंत ह््ांची दनयुतत्ी केली
आहे. तसेच सिर संसथ्ेकडून कव्हसी/ ओएवह्ीएमची सुदवधा िेखील उपललध् करन्
िेणय्ात येिार आहे. ि््तय्क्् सव्रप्ात आदि अि््तय्क्् सव्रप्ात राग धारिा करिारे
सरासि आदि जय्ांनी तय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोि् केली नाही तय्ांना एिीएंचय्ा
सूचनेमधय्े नमूि करणय्ात आलय्ा नुसार नोि् करणय्ाची दवनंती करणय्ात येत आहे.
कोितीही समसय्ा असलय्ास सरासि द््ितवे्ट्ली आसत्ड् तव्शे््न (एफएतय्)ू चा दकवंा
https://www.evoting.nsdl.com चय्ा डाऊनलोड सेतश्न मधये् उपललध्
असलेलय्ा ई-मतिान यूिर  मनय्ुअलचा संिर्ा घेता येईल दकंवा श््ीमती पलल्वी डहाके
वय्वसथ्ापक ह््ांचय्ाशी टोल ि््ी क््. १८००- १०२०-९९० चा संिर्ा घेता येईल.

संचालक मंडळाचय्ा आिेशाचय्ा द््ारे
रॉयल कुशन वव्हनायल प््डकट्स दलदमटेड करीता
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िीपत्ी पारेख

कंपनी सदचव
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दिनांक: ०३.०९.२०२१
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