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સતત કોિવડ-19 રોગચાળાન ે�યાનમા ંરાખીને અને 5 મ,ે 2020 ના પ�રપ� નબંર 20 અ�સુાર 8 

એિ�લ, 2020 ના પ�રપ� નબંર 14 અને 13 એિ�લ, 2020 ના પ�રપ� નબંર 17 સાથ ેવાચંવામા ં
આવ ેછે. કોપ$ર%ટ બાબતોના મ�ંાલય ('યારબાદ સા*�ૂહક ર/તે "એમસીએ પ�રપ�" તર/ક%
ઓળખાય છે) કોપ$ર%ટ બાબતોના મ�ંાલય ("એમસીએ"),  પ�રપ� ન.ં 
S E B I / H O / C F D / C M D 1 / C I R / P / 2 0 2 0 / 7 9  તાર/ખ 1 2  મ,ે  2 0 2 0  અન ે પ�રપ� ન.ં 
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તાર/ખ 15 345આુર/, 2021 િસ6�ુરટ/ઝ એ8સચે4જ બોડ: 
ઓફ ઇ=4ડયા (SEBI સામા4ય >થળે સ?યોની શાર/�રક હાજર/ િવના વીસી અથવા ઓએવીએમ 
Aારા વાિષCક સામા4ય સભા યોજવા માટ%, 5નુાઇટ%ડ પોEલફ%બ Fજુરાત Eલિમટ%ડના સ?યોની 
અEગયારમી (11 મી) વાિષCક સામા4ય સભા (એGએમ) 29 સHટ%Iબર, Jધુવાર% યો3શ.ે 2021 

બપોર% 04:30 વાLયે IST 11 મી એGએમની નો�ટસમા ંદશા:Mયા *જુબ સામા4ય Mયવસાયો અને 
ખાસ Mયવસાયોની કામકાજ માટ% િવડ/યો કો4ફરN4સOગ ("VC") / અ4ય ઓ�ડયો િવઝPઅુલ 
મા�યમ ("OAVM") મારફતે.
ઉપરો8ત ઉRલેEખત એમસીએ પ�રપ�ો અને સેબી પ�રપ� ન.ં
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 *જુબ 15 345આુર/, 2021 ના રોજ, વાિષCક અહવ% ાલ 2020-

21 સાથ ેએGએમની Sચૂના ઇલે8Tોિનક Aારા મોકલવામા ંઆવી છે મોડ ફ8ત તે સ?યો માટ% ક%
Uમના ઇમેઇલ સરનામા ંકંપની/ �ડપોEઝટર/ઝમા ંનWધાયેલા છે. સ?ય નWધ કર/ શક% છે ક% નો�ટસ 
અન ે વાિષCક �રપોટ: 2020-21 કંપનીની વબેસાઇટ www.upgl.in, NSE Eલિમટ%ડની વબેસાઇટ 
www.nseindia.com અન ે નેશનલ િસXો�રટ/ઝ �ડપોEઝટર/ Eલિમટ%ડ (NSDL) એટલ ે ક%
www.evoting.nsdl.com. પર અપલોડ કરવામા ંઆવી છે. 
એમસીએના પ�રપ�ોના �કાશમા,ં શરેધારકો ભલે ડ/મેટ >વYપે અથવા ભૌિતક >વYપે ઇN8વટ/ 
શરે ધરાવ ેછે અને Uમણે તેમના ઇમેઇલ સરનામા ંસબિમટ કયા: નથી અને પ�રણામે 11 મી 
એGએમ અને વાિષCક અહવ% ાલ 2020 -21 ની નો�ટસ સેવા આપી શકાતી નથી, તે અ>થાયી Yપે 
DPID-CLID (16 \કનો DPID + CLID અથવા 16 \કનો લાભાથ] ID), નામ, 8લાયટં મા>ટર અથવા 
કો4સોEલડ%ટ%ડ એકાઉ4ટ >ટ%ટમે4ટ, PAN (PAN કાડ:ની >વ-�માEણત >ક%ન કર%લી નકલ), આધાર 
(AADHAR) આપીને તેમના ઈ-મેલ સરનામા નWધાયેલા મેળવો. આધાર કાડ:ની >વ-�માEણત 
>ક%ન કર%લી નકલ) info@unitedpolyfab.com પર.
ઈ-મલે એ_%સની સફળ નWધણી પછ/, શરેધારકને 11 મી એGએમ અને વાિષCક �રપોટ: 2020-21 ની 
નો�ટસની સો`ટ કોપી મળશ.ે કોઈપણ �aોના �ક>સામા,ં શરેહોRડર કંપનીને 
info@unitedpolyfab.com પર લખી શક% છે. શરેધારકોન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક% તેઓ તેમના 
ઇમેઇલ આઇડ/ તેમના �ડપોEઝટર/ પા�ટbિસપ4ટ (ઓ) સાથ ેરG>ટર/ અપડ%ટ કર% Uની સાથ ે
તેઓ જYર/ દ>તાવજેો સબિમટ કર/ને તેમના ડ/મેટ ખાતા 3ળવ ેછે.
કંપનીમા ંકોઈ ભૌિતક શરેહોRડરો ન હોવાથી, સ?યો� ંુરcજ>ટર અને કંપનીના શરે Tા4સફર 
d>ુતકો બધં નથી. સ?યો ક% Uમના નામ સ?યોના રcજ>ટરમા ંનWધાયેલા છે અથવા �ડપોEઝટર/ઝ 
Aારા 22 સHટ%Iબર, 2021 ("કટ-ઓફ ડ%ટ") *જુબ 3ળવવામા ંઆવલેા લાભાથ] માEલકોના 
રcજ>ટરમા ંનWધાયેલા છે, તેઓ મા� eૂર>થ ઈ-Sિુવધાની Sિુવધા મેળવવા માટ% હકદાર રહશ% .ે 
વાિષCક સામા4ય સભામા ંમતદાન તેમજ ઈ-મતદાન.
કંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 108 ની જોગવાઈઓને અ�સુર/ને (Sધુાર%લા) િનયમો અને 
સેબી (LODR) ર%L5લેુશ4સ, 2015 (Sધુાર%લા *જુબ) અને ઉપર જણાવલેા એમસીએ પ�રપ�ોના 
િનયમન 44 સાથ ેવાચંવામા ંઆવ ેછે, કંપની �રમોટની Sિુવધા dરૂ/ પાડ% છે એGએમમા ંકામકાજ 
કરવાના Mયવસાયોના સદંભ:મા ંતેના સ?યોને એGએમની તાર/ખે ઈ-વો�ટfગ અને ઈ-વો�ટfગ. 
આ હg% ુમાટ%, કંપનીએ ઇલે8Tોિનક મા�યમથી મતદાનની Sિુવધા માટ% NSDL સાથ ેકરાર કય$ છે.
�રમોટ ઇ-વો�ટfગ સવાર% 9:00 વાLય ેશY થશ.ે રિવવાર, 26 સHટ%Iબર, 2021 ના રોજ અને સાUં 5:00 

વાLયે સમાHત થશ.ે  28 સHટ%Iબર, 2021 ને મગંળવાર% સ?યો નWધ કર/ શક% છે ક% a) �રમોટ ઇ-
વો�ટfગ મોડPલુ NSDL Aારા ઉપરો8ત તાર/ખ અને સમય પછ/ મતદાન માટ% િન=hiય કરવામા ં
આવશ ેઅને એકવાર સ?ય Aારા ઠરાવ પર મતદાન કરવામા ંઆવ ેતો, સ?યને તેને પછ/થી 
બદલવાની મkૂંર/ આપવામા ંઆવશ ેનહl; b) ઈ-વો�ટfગની Sિુવધા 11 મી AGM મા ંઉપલmધ 
કરાવવામા ંઆવશ;ે અને c) U સ?યોએ 11 મી AGM પહલ% ા �રમોટ ઈ-વો�ટfગ Aારા પોતાનો મત 
આHયો છે તેઓ 11 મી AGM મા ંપણ હાજર/ આપી શક% છે પરંg ુફર/થી મત આપવા માટ% હકદાર 
નથી. 11 મી વાિષCક સામા4ય સભાની Sચૂનામા ં eૂર>થ ઈ-મતદાન/ ઈ-મતદાન માટ%ની 
િવગતવાર ��iયા આપવામા ંઆવી છે.
U સ?યોએ ઈલે8Tોિનક મા�યમથી ઈ=4ટnેટ%ડ વાિષCક �રપોટ: મોકRયા બાદ અને કટ-ઓફ ડ%ટ 
પહલ% ા શરે મેળMયા હોય તેમને િવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક% મત નાખવા માટ% USER ID અને 
પાસવડ: મેળવવા માટ% અપનાવવામા ંઆવતી ��iયા માટ% AGM ની નો�ટસનો સદંભ: લો.
ઈ-વો�ટfગ માટ% કોઈ �aો હોય તો, તમે શરેધારકો માટ% વારંવાર dછૂાતા �aો (FAQ) અને 
www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ િવભાગ પર ઉપલmધ શરે ધારકો માટ% ઈ-વો�ટfગ 
વપરાશકતા: માગ:દિશCકાનો સદંભ: લઈ શકો છો અથવા ટોલ o/ નબંર પર કોલ કર/ શકો છો. : 
1800-222-990 અથવા evoting@nsdl.co.in પર િવનતંી મોકલો. સ?યો કંપનીની રcજ>ટડ: ઓ�ફસમા ં
કંપનીના કંપની સેi%ટર/ qી અઝીઝ વનાકનો પણ સપંક: કર/ શક% છે અથવા 
info@unitedpolyfab.com પર ઈ-મેલ લખી શક% છે અથવા વr ુ>પhટતા માટ% +91- 9925232824 પર 
કોલ કર/ શક% છે.
સ?યો મા� VC/OAVM Sિુવધા Aારા વાિષCક સામા4ય સભામા ંહાજર/ આપી શક% છે અને ભાગ લઈ 
શક% છે. વાિષCક સામા4ય સભામા ંજોડાવા માટ%ની Sચૂનાઓ વાિષCક સામા4ય સભાની Sચૂનામા ં
આપવામા ંઆવી છે. જો શરેધારકો/સ?યોને એGએમમા ંભાગ લેવા \ગે કોઈ �aો અથવા 
સમ>યાઓ હોય, તો તમે evoting@nsdl.co.in પર ઇમેઇલ લખી શકો છો અથવા અમને કોલ કર/ 
શકો છો: ટ%લ: 1800-222-990. VC/OAVM Aારા બેઠકમા ંભાગ લેનારા સ?યોની ગણતર/ કંપની 
અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 103 હઠ% ળ કોરમની ગણતર/ના હg% ઓુ માટ% કરવામા ંઆવશ.ે
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કંપની અને ઇ-વો�ટfગની પની અને ઇ-વો�ટfગની 11 1 મી વાિષCક સામા4ય બેઠકની Sચમી વાિષCક સામા4ય બેઠકની Sચૂનાના
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1.1. વાિષ�ક વાિષ�ક સામા�ય સામા�ય સભાસભા:
 'ી ભ)ય ફ+,-.સ ,લિમટ+ડના સ0યોન ેઆથી નો	ટસ આપવામા ંઆવી છે ક+ કંપનીની 

33મી વાિષ7ક સામા8ય સભા (  મગંળવાર+,  સ;ટ+<બર, ના ર  ોજ એ�એમ) ૨૮ ૨0૨૧ 

બપોર+ 02:30 કલાક+ િવડ@યો કો8ફરA8સBગ ("VC") / અ8ય ઓ	ડયો િવઝDઅુલ મી8સ 

("OAVM") મારફત ે યોEશ.ે  Gમા વાિષ7ક સામા8ય સભા ની નો	ટસમા ંઉIલે,ખત કામ 

કાજ હાથ ધરવામા અવશ.ે
ુ2.2. એ�એમએ�એમ માટમાટ� �ક�ક �લોઝર�લોઝર:

 સ0યોની નMધણી અને કંપનીની શરે Nા8સફર Oકુ ૨૨ સ;ટ+<બર, ૨0૨૧ થી ૨૮ 

સ;ટ+<બર, ૨0૨૧ (બનેં 	દવસો સ	હત) વાિષ7ક સામા8ય સભા માટ+ બધં રહશ+ .ે

3. 3. ઇલઇલે��ોિનક ��ોિનક મા�યમમા�યમ �ારા �ારા મતદાનમતદાન:

 કંપની ધારો, ૨ ૦ ૧ ૩ ની કલમ ૧ ૦ ૮ અQસુાર કંપનીઓ ( મેનેજમે8ટ અને 
એડિમિન�N+શન) િનયમો, ૨0૧૪ ના િનયમ 20 અને સેબી LODR ના િનયમ ૪૪ સાથ ે
વાચંવામા ં આવ ે છે ક+ કંપની તેના સ0યોન ે ઇલે.Nોિનક માTયમથી તેમના મતના 
અિધકારનો ઉપયોગ કરવાની Uિુવધા Vરૂ@ પાડ+ છે ( "	રમોટ ઇ-વો	ટXગ"), G સે8Nલ 

	ડપો,ઝટર@ સિવ7સીસ ,લિમટ+ડ ("સીડ@એસએલ") Yારા Vરૂ@ પાડવામા ંઆવલે છે, 33મી 
એ�એમની નો	ટસમા ંિનધા�	રત તમામ ઠરાવો પર.

 ૧) 	રમોટ ઇ-વો	ટXગ શ[ કરવાની તાર@ખ અને સમય: શિનવાર, ૨૫મી સ;ટ+<બર, 

ુ૨૦૨૧ સવાર+ ૯.૦૦ વા^યાથી શ_ થશે
 ૨) 	રમોટ ઇ‐વો	ટXગ સમા;ત થવાની તાર@ખ અન ે સમય: સોમવાર, ૨૭મી સ;ટ+<બર, 

૨0૨૧ સાGં ૫.૦૦ વા^યા Uધુી રહશ+  ે

 ૩) મત આપવાની પા`તા નa@ કરવા માટ+ કટ ઓફ તાર@ખ: મગંળવાર, ૨૧મી 
સ;ટ+<બર, ૨0૨૧ રહશ+ .ે

 ૪) G સ0યો એ G  િવડ@યો કો8ફરA8સBગ ("VC") / અ8ય ઓ	ડયો િવઝDઅુલ મી8સ
Uિુવધા મારફતે  મા ંહાજર રહશ+  ેઅને 	રમોટ ઇ-વો	ટXગ Yારા વાિષ7ક સામા8ય સભા
ઠરાવો પર પોતાનો મત આ;યો ન હતો અન ેઅ8યથા આમ કરવાથી રોકવામા ં
આ)યા ન હતા, તે દરિમયાન ઇ-વો	ટXગ િસ�ટમ Yારા મત આપવા માટ+ લાયક રહશ+ .ે 

G સ0યોએ  પહલ+ ા 	રમોટ ઈ-વો	ટXગ Yારા મત આ;યા છે તેઓ વાિષ7ક સામા8ય સભા
િવડ@યો કો8ફરA8સBગ ("VC") / અ8ય ઓ	ડયો િવઝDઅુલ મી8સ ("OAVM") મારફતે 
વાિષ7ક સામા8ય સભામા ંહાજર@ આપી શક+ છે/ભાગ લઈ શક+ છે પરંc ુફર@થી મત 

આપવા માટ+ હકદાર રહશ+  ેનહd.
 ૫) 33મી ની નો	ટસ કંપનીની વબેસાઇટ વાિષ7ક સામા8ય સભા 

www.shreebhavyafabrics.com અન ે CDSLની વબેસાઇટ www.evotingindia.com 

પર ઉપલfધ છે.

 ૬) જો તમન ેઈ-વો	ટXગ સબંિંધત કોઈ hiો અથવા સમ�યાઓ હોય, તો તમે મદદ 

િવભાગ હઠ+ ળ www.evotingindia.com પર ઉપલfધ વારંવાર Vછૂાતા hiો 
("FAQs") અન ે ઈ-વો	ટXગ મે8jઅુલનો સદંભ � લઈ શકો છો અથવા helpdesk.evoting 

પર ઇમેઇલ લખી શકો છો. helpdesk.evoting@cdslindia.com.

'ી'ી ભ)યભ)ય ફ+,-.સ,-.સ ,લિમટ,લિમટ+ડ વતીવતી
જગદ@શજગદ@શ એસએસ કણઝાર@યાકણઝાર@યા

કંકંપનીપની સેkસેk+ટર@ટર@


