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સૂચના અહીથંી આપવામાં આવે છે કે કંપનીની તેરમી વાિષ�ક સામા�ય સભા
(એ�એમ) સોમવાર, ૨૭મી, સ!ટે#બર, ૨૦૨૧ને ૦૧:૦૦ વા'યે િવડીયો કો�ફરિ�સંગ
(વીસી) / અ�ય ઓિડયો િવ-યુઅલ મા0યમ ("ઓએવીએમ") 1ારા એ�એમની 
નોિટસમાં આપેલા ઠેરાવને મજૂંર કરવા રાખેલ છે. એ�એમની નોિટસ બ0ધા સ7યોને 
મોકલી દેવામા આવી રહી છે.
સતત કોિવડ ‐ ૧૯ રોગચાળાને 0યાનમાં રાખીને, કોપ<રટે અફેસ� મં=ાલયે (એમસીએ) 
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 F�યુઆરી, અનુGમે (સામૂિહકHપે "એમસીએ પિરપ=ો"), કંપની એJટ, 
૨૦૧૩ના િનયમો અને સેબી (િલિKટંગ ઓિLલગેશન એ�ડ ડીસકલોઝર રિેOિરમે�Pસ) 
ર'ેયુલેશ�સ, ૨૦૧૫, ની સબંધીત જોગવાઈઓને 0યાનમાં રાખીને આ એમસીએ 
વીસી/ ઓએવીએમ 1ારા બોલવામાં આવે છે.
વાિષ�ક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથે એ�એમની સૂચના ફR તજે સ7યોને ઇલેJટT ોિનક 
મોડ 1ારા મોકલવામાં આવશે જનેે પોતાની ઇ- મેઇલ કંપની/  િડપોિઝટરીમાં 
નોધંાયેલી હશ,ે  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 F�યુઆરી, ૨૦૨૧ (સામૂિહકHપ ે "સેબીના પિરપ=ો")ની જોગવાઈમા છે  .  

સ7યો નોધં લેશે કે નોિટસ અને વાિષ�ક અહેવાલ ૨૦૨૦૨૧ કંપનીની વેબસાઇટ
www.ashapuigold.com, Kટોક એJસચજU  એટલે કે બો#બે Kટોક એJસચજU  
િલિમટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ
www.evotingindia.com પર પણ ઉપલLધ હશે. સ7યો ફR વીસી/ ઓએવીએમ 
સુિવધા 1ારા જ એ�એમમાં હાજરી આપી અને ભાગ લઈ શકે છે. એ�એમમાં
જોડાવા માટેની DિGયા એ�એમની સૂચનામાં આપવામાં આવી છે.  વીસી/ 

ઓએવીએમથી બેઠકમાં હાજરી આપનારા સ7યોને જ કંપની એJટ , ૨૦૧૩ની કલામ 
૧૦૩ મજુબ કોરમ હતંુ ગણવામાં આવશ.ે

કંપની એ�એમની સૂચનામાં આપેલા તમામ ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટે 
તેના તમામ સ7યોને િરમોટ ઇ-મતદાન સુિવધા (“રીમોટ ઇ-વોિટંગ”) Dદાન કરી રહી 
છે. સ7યો એ એ�એમ દરિમયાન ઇ-વોિટંગ સુિવધા અથવા િરમોટ ઇ-વોિટંગનો 
ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો અિભDાય છે . રીમોટ 
ઇ-વોિટંગ અને એ�એમ દરિમયાન ઇ-વોિટંગ સુિવધાની DિGયાનો િવગતવાર 
કાય�વાહી કંપનીએ�એમની સૂચનામાં આપેલી છે.
આગળના સમયમા બધા પા=વા Xયહારને મળેવવા અને બUક એકાઉ�ટ અપડેટ કરવા 
તમારા િડપોિઝટરી પાટYિસપે�ટ (િડપી) ને સંપક�  કરવુ.ં
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આથી નોિટસ 
હેર કરવામાં આવે છે કે કંપનીની 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભા,
એ�એમની નોિટસમાં દશા�વેલ કામગીરી માટે મંગળવાર, સ"ટે#બર 28, 2021 ના 
રોજ બપોરે 03:00 કલાકે િવડીયો કો�ફરિ�સંગ (વીસી) અથવા અધર ઓિડયો 
િવઝયુઅલ મી�સ (ઓએવીએમ) ના મા-યમથી સ.યોની /0ય1 ઉપિ3થિત વગર 
યો
શ.ે  1 1 મી વાિષ�ક સામા�યસભાની નોિટસની કોપી કંપનીની વેબસાઈટ 
www.brightsolarltd.com પર મૂકી દેવામા આવેલ છે.
11 મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસની કોપી અને વાિષ�ક અહેવાલની કોપી 
કંપનીના બધા સ.યોને તેમના મેઈલ આઈડી કે જ ેકંપની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધંાયેલ 
હશે તેના પર મોકલી દેવામા આવેલ છે. જ ેસ.યોના મેઈલ આઈડી કંપની/ િડપોિઝટરી 
પાસે નોધંાયેલા ના હોઈ તો તેવા સ.યો તેમના મેઈલ આઈડીની િવગત કંપોનીની 
મેઈલ આઈડી compliance@brightsolar.co.in પર મોકલી આપે કે જથેી તે સ.યોને 
પણ નોિટસ અને વાિષ�ક અહેવાલની કોપી મોકલી શકાય. 11 મી વાિષ�ક સામા�ય 
સભાની નોિટસની કોપી તથા વાિષ�ક અહેવાલ 2020‐21ની કોપી કંપનીની 
વેબસાઈટ http://www.brightsolarltd.com/investor-relations/Annual-Report પર 
મૂકી દેવામા આવેલછે.
િનયમ 42 ઓફ સેબી (એલઓડીઆર) ર@ેયુલેશન, 2015 ના સંદભ�મા, વષ� 2020‐21 
ના ફાઇનલ િડિવડ�ડના હેતુસર સ.યોની લાયકાત નDી કરવા માટે કંપની એ 
શુEવાર, સ"ટે#શુEવાર, સ"ટે#બર બર 17, 17, 2021ને રકેોડ�  ડેટ2021ને રકેોડ�  ડેટ તરીકે નDી કરલે છે.
સુધારલેા કંપનીઝ (મેનજેમે�ટ એ�ડ એડિમિન3ટેશન) િનયમ, 2014 ના િનયમ 20 ની 
સાથે વંચાણે લેનારા કંપનીઝ એHટ, 2013ની કલમ 108 તથા સેબી (એલઓડીઆર) 
ર@ેયુલેશન, 2015ના િનયમ 44ના અનુપાલન અંતગ�ત તમામ સ.યોને NSDL Mારા 
ઉપલOધ બનાવાયેલી ઇલેHટP ોિનક વોિટંગ િસ3ટમ Mારા એ�એમની નોિટસમા 
ઉQલેિખત તમામ ઠરાવો પર િરમોટ ઈ‐વોિટંગની સુિવધા ઉપલOધ બનાવાયી છે. 
િરમોટ ઈ ‐વોિટંગનો સમય શિનવારશિનવાર, , 25 25 સ"સ"ટે#બરબર, , 2021 2021 (સવાર ે(સવાર ે09.00 09.00 કલાકે) કલાકે) શV શV 
થઇ 27 સ"ટે#બર, થઇ 27 સ"ટે#બર, 2021 (સાજં 2021 (સાજં ે05.00 05.00 કલાકે) કલાકે) પૂણ� પૂણ� થશે.થશે.
તમામ તમામ સ.યોને સ.યોને આ આ સાથે સાથે જણાવવામા જણાવવામા આવે છે કે:આવે છે કે:
1. 11 મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસમા ઉQલેિખત તમામ ઠરાવો પર િરમોટ ઈ‐

વોિટંગથી વોિટંગ થશે.
2. 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસ તથા વાિષ�ક અહેવાલ 2020‐21 ની 

કોપીની વહXચણી તારીખ 03/09/2021 ના રોજ પૂણ� કરલે છે.
3. િરમોટ ઈ ‐વોિટંગનો સમય 25/09/2021 (સવાર ે 09.00 કલાકે) શV થઇ 

27/09/2021 (સાજં ે05.00 કલાકે) પૂણ� થશે.
4. સ.યોનો મતદાનનો અિધકાર તેમની પાસે 22/09/2021 (કટ‐ઓફડેટ) ના િદવસે 

કંપનીના ઇિZટી શેરના /માણમા રહશેે.
5. NSDL Mારા ઈ‐ વોિટંગની સુિવધા 27/09/2021 ને સાજં ે05.00 વા@યા પછી બંધ 

કરી દેવામા આવશે. 0યારપછી સ.યો ઈ‐મતદાન કરી શકશે નિહ.
6. જો કોઈ સ.ય કંપની Mારા વાિષ�ક અહેવાલની વહXચણી કરયા પછી કટ‐ ઓફ 

ડેટના િદવસે કંપનીના સ.ય બને છે તો તેઓએ evoting@nsdl.co.in પર િવનંતી 
મોકલી ઈ ‐મતદાન માટેના જ\રી યુસર આઈડી અને પા3વડ�  મેળવી લેવા. પરંત ુ
જો, એ સ.યો પાસે પહેલેથી જઈ‐મતદાન માટેના જ\રી યુસરઆઈડી અને 
પા3વડ�  છે, તો એ જ યુસરઆઈડી અને પા3વડ�નો ઈ‐મતદાન (ઇ‐ વોિટંગ) માટે 
ઉપયોગ કરવો.

7. જો કોઈ સ.ય એ િરમોટ ઈ ‐મતદાન Mારા પહેલેથી જ વોિટંગ કરલે હશે તો તે સ.ય 
સામા�ય સભામાં ભાગ લઇ શકાશે પરંતુ સભા ચાલુ હોઈ 0યાર ેવોિટંગ કરી શકાશે 
નિહ.

 ઈ‐મેઈલ ઈ‐મેઈલ આઈડી આઈડી અને અને બXકની બXકની િવગત િવગત અપડૅટ અપડૅટ કરવા કરવા બાબતે: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 સંદભ�મા, 
કંપની 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસ, વાિષ�ક અહેવાલ અને બી
 કોઈપણ 
/કારના માિહતી આપતા દ3તાવજેો સ.યોને કંપની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધંાયેલ 
ઈ‐મેઈલ આઈડી પર જ મોકલઈ શકાશે એવો ઉQલેખ કરવામા આવેલ છે. જ ેસ.યોના 
ઈ‐મેઈલ આઈડી કે બXકખાતાની િવગત કંપની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધંાયેલ નથી તેવા 
સ.યો એ પોતાની ઈ ‐મેઈલ આઈડી compliance@brightsolar.co.in અને CCમા 
info@accuratesecurities.com પર એ‐મેઇલ કરી દેવો.
સ.યો ફb VC/OAVM સુિવધા Mારા વાિષ�ક સભામા ભાગ લઇ શકશે. વાિષ�ક 
સામા�ય સભામા જોડાવા માટેની સૂચના 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભામા આપવામા 
આવેલ છે. જો કોઈ સ.યને 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભામા ભાગ લેવા સબંિધત કોઈ 
/e્ન અથવા સમ3યા હોઈ તો તમ ેevoting@nsdl.co.in પર ઈ ‐મેઈલ કરી શકો છો 
અથવા ટોલ gી નં . 1800222990 પર ફોન કરી શકો છો. VC/OAVM Mારા 
એ�એમમા ભાગ લેનારા સ.યોની ગણતરી કંપની ધારો, 2013ની કલમ 103 ની 
હેઠળ Zોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામા આવશે. 
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