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13{e ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼kLku ÷køkíke LkkurxMk
ં ી આપવામાં આવે છે કે કં પનીની તેરમી વાિષક સામાય સભા
સૂચના અહીથ
(એએમ) સોમવાર, ૨૭મી, સ!ટે # બર, ૨૦૨૧ને ૦૧:૦૦ વા'યે િવડીયો કોફરિસંગ
(વીસી) / અય ઓિડયો િવ-યુઅલ મા0યમ ("ઓએવીએમ") 1ારા એએમની
નોિટસમાં આપેલા ઠે રાવને મજ
ં ૂ ર કરવા રાખેલ છે . એએમની નોિટસ બ0ધા સ7યોને
મોકલી દે વામા આવી રહી છે .
ે અફે સ મં=ાલયે (એમસીએ)
સતત કોિવડ ‐ ૧૯ રોગચાળાને 0યાનમાં રાખીને, કોપ<રટ
તારીખ ૫મે, ૨૦૨૦ તેના પિરપ=નં. ૨૦/૨૦૨૦ સાથે વાંચવામાં આવેલ પિરપ=નં.
૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૦૨/ ૨૦૨૧ તારીખ ૮મી એિDલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એિDલ, ૨૦૨૦
અને ૧૩ Fયુઆરી, અનુGમે (સામૂિહકHપે "એમસીએ પિરપ=ો"), કં પની એJટ,
૨૦૧૩ના િનયમો અને સેબી (િલિKટં ગ ઓિLલગેશન એડ ડીસકલોઝર રિેOિરમેPસ)
ર'ેયુલેશસ, ૨૦૧૫, ની સબંધીત જોગવાઈઓને 0યાનમાં રાખીને આ એમસીએ
વીસી/ ઓએવીએમ 1ારા બોલવામાં આવે છે .
વાિષક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથે એએમની સૂચના ફR તજ
ે સ7યોને ઇલેJટT ોિનક
મોડ 1ારા મોકલવામાં આવશે જન
ે ે પોતાની ઇ- મેઇલ કં પની/ િડપોિઝટરીમાં
નોધ
ં ાયેલી હશે, આ એમસીએના પિરપ=ો તથા સેબીના પિરપ= નં.
સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯તા .૧૨ મે ૨૦૨૦
અને પિરપ=નં. સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૧/૧૧
તા. ૧૫ Fયુઆરી, ૨૦૨૧ (સામૂિહકHપે "સેબીના પિરપ=ો")ની જોગવાઈમા છે .
સ7યો નોધ
ં લેશે કે નોિટસ અને વાિષક અહેવાલ ૨૦૨૦૨૧ કં પનીની વેબસાઇટ
www.ashapuigold.com, Kટોક એJસચજ
U એટલે કે બો#બે Kટોક એJસચજ
U
િલિમટે ડની વેબસાઇટ www.bseindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ
www.evotingindia.com પર પણ ઉપલLધ હશે. સ7યો ફR વીસી/ ઓએવીએમ
સુિવધા 1ારા જ એએમમાં હાજરી આપી અને ભાગ લઈ શકે છે . એએમમાં
જોડાવા માટે ની DિGયા એએમની સૂચનામાં આપવામાં આવી છે . વીસી/
ઓએવીએમથી બેઠકમાં હાજરી આપનારા સ7યોને જ કં પની એJટ , ૨૦૧૩ની કલામ
૧૦૩ મજ
ુ બ કોરમ હતું ગણવામાં આવશે.
કં પની એએમની સૂચનામાં આપેલા તમામ ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટે
તેના તમામ સ7યોને િરમોટ ઇ-મતદાન સુિવધા (“રીમોટ ઇ-વોિટં ગ”) Dદાન કરી રહી
છે . સ7યો એ એએમ દરિમયાન ઇ-વોિટં ગ સુિવધા અથવા િરમોટ ઇ-વોિટં ગનો
ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો અિભDાય છે . રીમોટ
ઇ-વોિટં ગ અને એએમ દરિમયાન ઇ-વોિટં ગ સુિવધાની DિGયાનો િવગતવાર
કાયવાહી કં પની એએમની સૂચનામાં આપેલી છે .
આગળના સમયમા બધા પા=વા Xયહારને મળે વવા અને બUક એકાઉટ અપડેટ કરવા
તમારા િડપોિઝટરી પાટYિસપેટ (િડપી) ને સંપક કરવુ.ં
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ftÃkLkeLke 11{e ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼k, hufkuzo íkkhe¾ yLku E-{íkËkLkLke Mkq[Lkk
આથી નોિટસ હેર કરવામાં આવે છે કે કં પનીની 11મી વાિષક સામાય સભા,
એએમની નોિટસમાં દશાવેલ કામગીરી માટે મંગળવાર, સ"ટે # બર 28, 2021 ના
રોજ બપોરે 03:00 કલાકે િવડીયો કોફરિસંગ (વીસી) અથવા અધર ઓિડયો
િવઝયુઅલ મીસ (ઓએવીએમ) ના મા-યમથી સ.યોની /0ય1 ઉપિ3થિત વગર
યો શે. 1 1 મી વાિષક સામાયસભાની નોિટસની કોપી કં પનીની વેબસાઈટ
www.brightsolarltd.com પર મૂકી દે વામા આવેલ છે .
11 મી વાિષક સામાય સભાની નોિટસની કોપી અને વાિષક અહેવાલની કોપી
કં પનીના બધા સ.યોને તેમના મેઈલ આઈડી કે જ ે કં પની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધ
ં ાયેલ
હશે તેના પર મોકલી દે વામા આવેલ છે . જ ે સ.યોના મેઈલ આઈડી કં પની/ િડપોિઝટરી
પાસે નોધ
ં ાયેલા ના હોઈ તો તેવા સ.યો તેમના મેઈલ આઈડીની િવગત કં પોનીની
મેઈલ આઈડી compliance@brightsolar.co.in પર મોકલી આપે કે જથ
ે ી તે સ.યોને
પણ નોિટસ અને વાિષક અહેવાલની કોપી મોકલી શકાય. 11 મી વાિષક સામાય
સભાની નોિટસની કોપી તથા વાિષક અહેવાલ 2020‐21ની કોપી કં પનીની
વેબસાઈટ http://www.brightsolarltd.com/investor-relations/Annual-Report પર
મૂકી દે વામા આવેલછે .
િનયમ 42 ઓફ સેબી (એલઓડીઆર) ર@ેયુલેશન, 2015 ના સંદભમા, વષ 2020‐21
ના ફાઇનલ િડિવડડના હેતુસર સ.યોની લાયકાત નDી કરવા માટે કં પની એ
શુEવાર, સ"ટે # બર 17, 2021ને રક
ે ોડ ડેટ તરીકે નDી કરલ
ે છે .
સુધારલ
ે ા કં પનીઝ (મેનજ
ે મેટ એડ એડિમિન3ટે શન) િનયમ, 2014 ના િનયમ 20 ની
સાથે વંચાણે લેનારા કં પનીઝ એHટ, 2013ની કલમ 108 તથા સેબી (એલઓડીઆર)
ર@ેયુલેશન, 2015ના િનયમ 44ના અનુપાલન અંતગત તમામ સ.યોને NSDL Mારા
ઉપલOધ બનાવાયેલી ઇલેHટP ોિનક વોિટં ગ િસ3ટમ Mારા એએમની નોિટસમા
ઉQલેિખત તમામ ઠરાવો પર િરમોટ ઈ‐વોિટં ગની સુિવધા ઉપલOધ બનાવાયી છે .
િરમોટ ઈ ‐વોિટં ગનો સમય શિનવાર,
શિનવાર , 25 સ"
સ"ટે # બર
બર,, 2021 (સવાર ે 09.00 કલાકે ) શV
થઇ 27 સ"ટે # બર, 2021 (સાજ
ં ે 05.00
05.00 કલાકે ) પૂણ થશે.
તમામ સ.યોને આ સાથે જણાવવામા આવે છે કે :
1. 11 મી વાિષક સામાય સભાની નોિટસમા ઉQલેિખત તમામ ઠરાવો પર િરમોટ ઈ‐
વોિટં ગથી વોિટં ગ થશે.
2. 11મી વાિષક સામાય સભાની નોિટસ તથા વાિષક અહેવાલ 2020‐21 ની
કોપીની વહXચણી તારીખ 03/09/2021 ના રોજ પૂણ કરલ
ે છે .
3. િરમોટ ઈ ‐વોિટં ગનો સમય 25/09/2021 (સવાર ે 09.00 કલાકે ) શV થઇ
27/09/2021 (સાજ
ં ે 05.00 કલાકે ) પૂણ થશે.
4. સ.યોનો મતદાનનો અિધકાર તેમની પાસે 22/09/2021 (કટ‐ઓફડેટ) ના િદવસે
કં પનીના ઇિZટી શેરના /માણમા રહશ
ે ે.
5. NSDL Mારા ઈ‐ વોિટં ગની સુિવધા 27/09/2021 ને સાજ
ં ે 05.00 વા@યા પછી બંધ
કરી દે વામા આવશે. 0યારપછી સ.યો ઈ‐મતદાન કરી શકશે નિહ.
6. જો કોઈ સ.ય કં પની Mારા વાિષક અહેવાલની વહXચણી કરયા પછી કટ‐ ઓફ
ડેટના િદવસે કં પનીના સ.ય બને છે તો તેઓએ evoting@nsdl.co.in પર િવનંતી
મોકલી ઈ ‐મતદાન માટે ના જ\રી યુસર આઈડી અને પા3વડ મેળવી લેવા. પરં તુ
જો, એ સ.યો પાસે પહેલેથી જઈ‐મતદાન માટે ના જ\રી યુસરઆઈડી અને
પા3વડ છે , તો એ જ યુસરઆઈડી અને પા3વડ નો ઈ‐મતદાન (ઇ‐ વોિટં ગ) માટે
ઉપયોગ કરવો.
7. જો કોઈ સ.ય એ િરમોટ ઈ ‐મતદાન Mારા પહેલેથી જ વોિટં ગ કરલ
ે હશે તો તે સ.ય
સામાય સભામાં ભાગ લઇ શકાશે પરં તુ સભા ચાલુ હોઈ 0યાર ે વોિટં ગ કરી શકાશે
નિહ.
ઈ‐મેઈલ આઈડી અને બXકની િવગત અપડૅટ કરવા બાબતે:
જનરલ સર^ુલર નં. 20/2020 તારીખ 05/05/2020 અને જનરલ સર^ુલર નં.
02/2021 તારીખ 13/01/2021 MCA Mારા હેર કરવામા આવેલના સંદભમા,
કં પની 11મી વાિષક સામાય સભાની નોિટસ, વાિષક અહેવાલ અને બી કોઈપણ
/કારના માિહતી આપતા દ3તાવજ
ે ો સ.યોને કં પની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધ
ં ાયેલ
ઈ‐મેઈલ આઈડી પર જ મોકલઈ શકાશે એવો ઉQલેખ કરવામા આવેલ છે . જ ે સ.યોના
ઈ‐મેઈલ આઈડી કે બXકખાતાની િવગત કં પની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધ
ં ાયેલ નથી તેવા
સ.યો એ પોતાની ઈ ‐મેઈલ આઈડી compliance@brightsolar.co.in અને CCમા
info@accuratesecurities.com પર એ‐મેઇલ કરી દે વો.
સ.યો ફb VC/OAVM સુિવધા Mારા વાિષક સભામા ભાગ લઇ શકશે. વાિષક
સામાય સભામા જોડાવા માટે ની સૂચના 11મી વાિષક સામાય સભામા આપવામા
આવેલ છે . જો કોઈ સ.યને 11મી વાિષક સામાય સભામા ભાગ લેવા સબંિધત કોઈ
/e્ન અથવા સમ3યા હોઈ તો તમે evoting@nsdl.co.in પર ઈ ‐મેઈલ કરી શકો છો
અથવા ટોલ gી નં . 1800222990 પર ફોન કરી શકો છો. VC/OAVM Mારા
એએમમા ભાગ લેનારા સ.યોની ગણતરી કં પની ધારો, 2013ની કલમ 103 ની
હેઠળ Zોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામા આવશે.

Vkuh, çkúkEx Mkku÷h r÷r{xuz

MÚk¤ : y{ËkðkË
íkkhe¾ : 04/09/2021

Sd/-

rÃkÞw»kfw{kh çkkçkw¼kE Xwt{h

[uh{uLk yuLz {uLkuStøk rzhuõxh

