intloltem fimitta
(CIN NO.: L31300MH1964PLC013088)
Phone : 61236767
Fax
:61236718
Website : www.indokem.co.in

Registered Office :
"KHATAU HOUSE", Ground Floor,
Mogul Lane, Mahim (West),
Mumbai - 400 016.

4th September, 2021
To,
The Bombay Stock Exchange Limited,
Corporate Relations Department
1st Floor, New Trading Ring,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 504092
Dear Sir/ Madam,
Subject:

Newspaper Publication of Notice of 55th .1\11pual General Meeting.

With reference to the above and in compliance with regulation 30 SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) regulations. ~015 and Section 108 of the
Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and
Administration) Rules, 2014 (as amended), we submit herewith the newspaper
advertisements with respect to Notice of 55th Annual General Meeting as published in
Business Standard - All over India edition (English) on· September 4, 2021 and The
Global Times Mumbai edition (Marathi) on September 4, 2021.
You are requested to kindly take note of the same.
Thanking You.
Yours Sincere! y,
For INDOKEM LIMITED

Rajesh D. Pisal
Company Secretary and Compliance Officer
Encl: a/a
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Self Supported wireless Tower 20, 25, 30 and
45 Meters
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TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN : L29199HR1956PLC033107

Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 64th Annual General Meeting (AGM) of the members of
the Company will be held at 10:30 A.M. (IST) on Monday, 27th September, 2021 through
Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary
and Special Businesses, as mentioned in the Notice for convening the 64th AGM,
in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made
thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 , No. 02/2021 dated
January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate
Affairs (‘MCA Circulars’) , Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May
12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021
issued by the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI Circular’). The venue of
the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi
Mathura Road, P.O.Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003.
th
In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 64 AGM and the Annual
Report for the financial year 2020-21 have been sent only in electronic mode on
nd
2 September, 2021 to those members whose email addresses are registered with the
Company/Depository Participant(s).
The Notice of AGM and Annual Report are also available and can be downloaded from
Company’s website www.talbros.com, websites of BSE Limited and National Stock
Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively
and also from the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at
https://www.evoting.nsdl.com.
Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:
1. The remote e-voting facility shall commence at 9.00 A.M. (IST) on Friday,
24th September, 2021 till 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 26th September, 2021.
The remote e-voting facility will be disabled thereafter.
2. Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of
the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2021, may
obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or
seema_narang@talbros.com.
3. Members who have exercised their right to vote through remote e-voting facility may
attend theAGM, but shall not be allowed to cast their vote thereat.
4. The detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM have been
given in the Notice ofAGM.
Manner of registration of e-mail address:
Members who have not registered their e-mail ids with the Company/Depositories are
requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form
with their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing
to rajeev.kr@kfintech.com or seema_narang@talbros.com.
Manner of Joining the AGM:
A facility to join the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal at
www.evoting.nsdl.com. Members are requested to refer to the AGM notice for detailed
procedure for login during theAGM.
In case of any query/grievance regarding e-voting or technical assistance for
participating in the AGM via VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked
Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available
at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 1800 1020 990 and 1800 224
430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Soni Singh, Asst. Manager,
National Securities Depository Limited at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or
SoniS@nsdl.co.in.
Book Closure & Payment of Dividend
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of members and Share
Transfer Books of the Company shall remain closed from 20th September, 2021 to
27th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 64th AGM and to determine
entitlement of dividend on equity shares, if declared at theAGM.

Place: Faridabad
Date : 3rd September, 2021

For Talbros Automotive Components Limited
Sd/Seema Narang
Company Secretary

द ग्लोबल टाइम्स
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ठाणे जिल्हा

मुंबई, ४ सप्टे्बर २०२१

रव्तपेढीने HIV संक्ममत रव्त मदल्याने

काळ्या बाजारात जाणारा सात
लाखांचा गव्हाचा साठा जप्त

पालम: पािम ते गंगाखेड
राज्यमाग्ावरर केरराडी लशरारात
महामाग्व पोलिस मदत के्द्ाच्या एका
पथकाने पकडिेल्या एका ट््कमधून
धान्य
दुकानातून
स्रस््
काळ्याबाजारात जाणाऱ्या गव्हाचा
मोठा साठा जप्त केिा. या कारराईत
६१९ गव्हाचे कट््े अंदाजे लकंमत ७
िाख ७६ हजार ९०२ र्पये र ट््क
पोलिसांनी जप्त केिा आहे.
महामाग्व पोिीस मदत के्द्ाचे
राहन बुधरारी (लद.१) रोजी दुपारी
पेट्ोलिंग करीत होते. त्यारेळी पािम ते
गंगाखेड या राज्यमाग्ावररीि पािम
तािुक्यातीि केरराडी लशरारात
महामाग्वरर या पथकास एम.एच. २६एडी. ६४८८ या क््मांकाचा ट््क
ररधार रेगाने जाताना आढळिा. या
पथकाने
ट््कचािकास
ट््क
थांबलरण्याचा इशारा केिा. परंतु, ट््क
चािक रेगाने पुढे जात होता.
यानंतर या पथकािा संशय

गव्हाचा असल्याचा संशय आल्याने
ट्क
् चािक र ग्किनर यांना लरश््ासात
घेरनू पोलिसांनी चौकशी केिी. यानंतर
त्यांनी गव्हाचा साठा गंगाखेड येथीि
आलशष ट््ेलडंग कंपनी येथून ररिा
असल्याचे र हैदराबाद पलरसरातीि
सुप्ीम ऍग््ो आटा लमि यांच्याकडे तो
उतरलरण्यात करता नेत असल्याचे
नमूद केिे.
ट््कमध्ये ७ िाख ७६ हजार ९०२
र्पयांचा साठा जप्त या ट््कमध्ये
गव्हाची ६१९ कट््े (३५४७५ लकिो
ग््ॅम) अंदाजे लकंमत सात िाख ७६
हजार ९०२ र्पये साठा आढळून
पथकातीि सहाय्यक पोिीस आिा. महामाग्व पोलिस मदत
आल्याने अध्ाव लकिोमीटर त्यांनी
पाठिाग कर्न ट््क थांबलरण्यात लनरीक््क अच्वना करपुडे, रलरद्् के्द्ाच्या या पथकाने ट््क चािक
आिा. यानंतर ट््कची चौकशी सुर् नागरगोजे, पोिीस उपलनरीक््क प््काश मोहम्मद गौस मोहम्मद याखूब (रा.
केिी. तेवह् ा ट्क
् चािकाने र ग्किनरने कुकडे, एएसआय राजाराऊ कातकडे, नांदेड) आलण ग्किनर आयुब खान
उडराउडरीची उि्र् े लदिी. या पथकाने सुरेश टाकरस, पोिीस नाईक संजय सुरान खान या दोघांना र मािासह
ट््कमधीि मािाची तपासणी केिी पुरी र श्याम काळे यांच्या पथकाने ही ट््क पािम पोलिसांच्या स्राधीन
असता गव्हाचा मोठा साठा पाहाणी केिी. यारेळी हा साठा स्रस्् केिा आहे. पोिीस अधीक््क डाँ.
धान्य दुकानातून लरतलरत होणाऱ्या जमादार, उपअलधक््क डॉ. लटपरसे,
ट््कमध्ये आढळून आिा.

इंग्लंडमधील आंतरराष््ीय दज्ााच्या मनयतकामलकाने घेतली

बृहनुमुंबई महानगरपाललकेचुया
अलिनव उपकुुमाची दखल

8 महिन्याची
हचमुकली संक्हमत

पोिीस लनरीक््क के्द्े यांचे
माग्वदश्वनाखािी सपोलन अच्वना
करपुडे, पोिीस उपलनरीक््क प््काश
कुकडे, राजाराऊ कातकडे, पोहेकॉ
सुरेश टाकरस, पोलिस नाईक संजय
पुरी, शाम काळे यांनी केिेल्या या
काय्वराहीने खळबळ उडािी आहे.
दरम्यान, स्रस््धान्य दुकानातून
लरतलरत होणारा गव्हाचा साठा
काळ्या बाजारात जाताना पुन्हा
पकडिा गेल्याने गंगाखेड र पािम
तािुक्यात खळबळ उडािी आहे.
यापूर्ीही गंगाखेड येथीि गोदामात
तसेच राहनात बेकायदेशीरपणे
गव्हाचा मोठा साठा आढळून आिा
होता. या घटनेमुळे एक मोठे रॅकेट
काय्वरत असल्याचे लदसून येत आहे.
यामुळे पररणी लजल्हा महसूि
प््शासनाने गव्हाचा काळाबाजार
करणाऱ्यांरर कठोर रूलमका घ्यारी,
अशी मागणी नागलरकांतून व्यक्त
होत आहे.

बृहन्मबुं ई महानगरपालिका
क्त्े ्ातीि सार्ज
व लनक पलरसरामध्ये
असणाऱ्या झाडांरर कीड, बुरशी रा
जीराणूच
ं ा प््ादुरा्रव होऊ नये;
यासाठी बृहन्मबुं ई महानगर
पालिकेचय् ा उद््ान लररागाद््ारे
झाडांचय् ा बुधं य् ांना गेर् (White
Lime / Calcium Hydroxide)र चुनय् ाचे (Sinopia or
Red Ochre Powder) िेपन
लनयलमतपणे केिे जाते. पारंपलरक
पद्त् ीने केलय् ा जाणाऱ्या या
उपक्म् ाची दखि आता इंगि
्ड
ं
देशातून प्क
् ालशत होणाऱ्या
आंतरराष््ीय दज्ाचव य् ा 'एआरबी' या
त्म्ै ालसकाने घेतिी आहे. या
मालसकाच्या नुकत्याच प्क
् ालशत
झािेलय् ा अंकात महापालिकेचे
उद््ान अधीक्क
् श््ी. लजतेद् ्परदेशी
यांचा झाडांना केलय् ा जाणाऱ्या गेर्

र चुनय् ाच्या िेपनासंबध
ं ी एक
लरशेष र संशोधनपर िेख प्क
् ालशत
झािा आहे. याबद्ि
् मुबं ईच्या
महापौर श््ीमती लकशोरी लकशोरी
पेडणेकर यांनी महापालिकेचय् ा
उद््ान लररागाचे अलरनंदन र
कौतुक करत लररागािा शुरचे छ
्ा
लदल्या
आहेत...बृहन्मबुं ई
महापालिका क्त्े ्ातीि तब्बि ७००
उद््ानांसह
महापालिकेचय् ा
अखत्यालरतीि िाखो रृक्ाच
ं ी
सुयोग्य काळजी घेणा-या उद््ान
लररागाच्या एका रेगळ्या कामाची
दखि नुकतीच रृक,् झाडांची लनगा
र पय्ारव रण संरध्नव या लरषयािा
रालहिेलय् ा 'एआरबी मॅगग्झन'
आंतरराष््ीय
दज्ाचव य् ा
लनयतकालिकाने घेतिी आहे. या
अंतग्तव झाडाच्या खोडांना बुधं य् ांना करण्यात येणाऱ्या गेर् र

बेळगाव महापाललकेसाठी

मतदान उतुसाहात

बेळराव:
बेळगार
महापालिका लनरडणूकसाठी
शुक्रारी सकाळी मतदानास
सुर्रात झािी. मतदानाचा
हक्क
बजारण्यासाठी
सकाळपासून
नागलरकांनी
मतदान के्द्ारर रांग िारिी
होती. सकाळी ७ ते ११
राजेपय््ंत १५.१७ टक्के
मतदानाची नो्द झािी. बेळगार
महापालिकेसाठी
५८
प््रागासाठी लनरडणूक पार

पडत
आहे.
बेळगार
महापालिकेसाठी आज सकाळी
सात राजता उत्साहाने
मतदानास प््ारंर झािा.
सकाळी नऊ राजता एकूण
५.३९ टक्के इतके मतदान
झािे. काही मतदान के्द्ामध्ये
मतदारांची नारे नसल्यामुळे
तात्काळ गो्धळाची पलरग्सथती
लनम्ावण झािी. यामध्ये प््राग
क््मांक ४९, ५२ आलण क््मांक
३९ या प्र् ागाचा समारेश आहे.

याच
दरम्यान
रैररनगर येथे
दोन परस्पर
लररोधी
उमेदरारांच्या
गटामध्ये तणार
झािा. यानंतर
एपीएमसी
पोलिसांकडून
घटनास्थळी धार घेरून तणाराची पलरग्सथती आटोक्यात आणिी.
याच दरम्यान शहरातीि मतदान के्द्ांना लजल्हालधकारी एम. जी.
लहरेमठ यांनी रेट देरून पाहणी केिी. खासदार मंगि अंगडी
यांनी त्यांच्या मुिी श््द्ा आलण स्फूत्ी अंगडी यांच्या समरेत
सरकारी मराठी प््ाथलमक शाळा क््मांक ४१ सदालशरनगर येथे
आपल्या मतदानाचा हक्क बजारिा. कम्वचार्यांना ने- आण
करण्यासाठी २५ बसेसची सोय करण्यात आिी होती. तर
पोलिसांसाठीही राहनांची सोय करण्यात आिी होती. त्यामुळे बी.
के. मॉडेिचा संपूण्वआरार गद््ीने फुिून गेिा होता.

चुनय् ाच्या िेपनाची मालहती र त्याचे
फायदे सलरस्र् पणे नमूद करणारा
उद््ान अधीक्क
् श््ी लजतेद् ्परदेशी
यांचा िेख प्क
् ालशत झािा आहे. या
िेखामध्ये श््ी. परदेशी यांनी
झाडांना गेर् र चुनय् ाचे िेपन
करण्याची पारंपालरक पद्त् ी आलण
महती लरशद केिी आहे. ..यापूर्ी
देखीि मिेलशयातीि केदाह
राज्याचे मा. राजे श््ी. सुितान
सािेहऊलदन इबनी अिमरहुम
सुितान बद्िीशाह यांनी मुबं ई
पलरसरातीि रृक्ाचं य् ा खोडांना
तांबड््ा र पांढ-या रंगाचे
रैलशष्प् ण
ू व् िेपन देणय् ामागची
मालहती जाणून घेतिी होती.
ज्यानंतर त्यांनी या पद्त् ीचा अरिंब
करण्याचे लनद्श
्े मिेलशयातीि
संबलं धत अलधकाऱ्यांना लदिे होते, हे
लरशेष !

झािा होता. हा आनंद होता घरी
मुिगी झाल्याचा. मात््, हाच
आनंद सध्या एका रयाण
दु:खात बदििा आहे. लहरपूर
येथीि लचमुकिीिा पंधरा
लदरसांपूर्ी मुल्तवजापूर येथीि
बािरोगतज्ज् डॉ. अलरनाश
अरघाते यांच्या दराखान्यात
दाखि करण्यात आिं होते.
पांढऱ्या पेशी कमी झाल्यामुळे
लतच्यारर उपचार सुर् होते.
यारेळी या बालिकेिा रक्ताची
आरश्यकता
असल्याने
अकोल्यातीि बीपी ठाकरे
मेमोलरयि रक्तपेढीतून रक्त
देण्यात आिंय. दराखान्यातून
सुट्ी
झाल्यानंतरही
या
लचमुकिीची तब्येत सुधारत
नसल्यानं अमरारती येथे लतची
रक्तचाचणी
केल्यानंतर
कुटुंलबयांच्या पायाखािची जणू
जमीनच सरकिी आहे.

कांदा आवक घटूनही बाजार िाव घसरलेलेच

लासलराव:
बदित्या
राताररणामुळे चाळीतिा साठलरिेिेिा
कांदा सडण्यास सुररात झािा असून
रजनातही घट होत आहे. कृषी उत्पन्न
बाजार सलमतीमध्ये कांदा आरक घटूनही
बाजार रार घसरिेिच
े असल्याचे लदसत
आहे. सरासरी १५३० र्पये प््लत
ग्करंटिने कांदा लरक््ी होत असल्याने
आल्थवक फटका शेतकरी रग्ाविा बसत
आहे.कांदा लनय्ावत देशातून सुर् आहे
मात्् रारताच्या तुिनेत स्पध्वक देशातून
कमी दराने कांदा परदेशीय बाजारपेठेत
उपिब्ध होत असल्याने रारताच्या
कांद्ािा फटका बसत आहे.

उन्हाळ कांद्ाला चांगला दर ममळेल या अपेक्ेने मजल्ह्ातील अनेक
शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा चाळीत साठमवला आहे.नाफेडने सुद्ा
यंदा २ लाख मॅम्िक टन कांदा खरेदी केला आहे. मागील दोन
वर्ाा्पासून कांदा ऐमतहामसक दराने मवक््ी झाला होता. मात्् यंदा इतर
राज्यात मुबलक कांदा उत्पादीत झाल्याने नामशकचा कांदा
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातुन पाणी काढत आहे. मजल्ह्ातील बाजार
सममत्यांमध्ये उन्हाळी कांद्ाची आवक कमी झाली आहे. तरीही
दरात घसरण होत असून, शेतकऱ्यांना आम्थाक फटका बसत आहे.
एकीकडे साठवणूक काळात होत असलेले नुकसान व वजनात घट
होत असताना दरातील घसरण मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
शेतकऱ्यांनी मागील दोन वर्ाा्तील कांदा दराचा अंदाज घेऊन कांदा
साठवणूक करण्यावर भर मदला. आता आवक कमी होत असल्याने
दरवाढीची अपेक्ा होती. मात्् ऑगस्टमध्ये आवक कमी होऊनही
क्ववंटलमागे सरासरी २०० ते ३०० र्पये घट झाली आहे. येथील
मुख्य बाजार सममतीत उन्हाळ कांद्ाला कमीत कमी ५६०
सरासरी १५३० जास््ीत जास्् १६७५ र्पये क्ववंटलने मवक््ी झाला.

वारणा नदीकाठी तरुणावर मगरीचा हलुला

झाडांच्या खोडांना का मदला जातो गेर् व चुन्याचा रंग ?

अकोला :
अकोिा
लजल्ह्ात एक अलतशय
धक्कादायक आलण चीड
आणणारा प््कार समोर आिा
आहे. एका आठ मलहन्याच्या
लचमुकिीचं अख्खं आयुष्यच
या एका चुकीमुळे पणािा
िागिंय. या लचमुकिीिा
रक्तपेढीतून चक्क एचआयव्ही
संक्लमत रक्तं देण्यात आिंय.
मुल्तवजापूर तािूक्यातल्या लहरपूर
गारातीि एका कुटुंबासोबत हा
प््कार घडिा आहे. या
प््करणात लतच्यारर उपचार
करणारे डॉक्टर, रक्तपेढीनं
लनद््ोष असल्याचे सांगत हात
रर केिे आहे. तर मुिीच्या
पािकांनी थेट आरोग्यमंतय
् ांकडे
कारराईची मागणी केिी आहे.
आठ मलहन्यांपूर्ी अकोिा
लजल्ह्ातीि लहरपूर गारातीि
एका कुटुंबात मोठा आनंद

कोल्हापूर: येथील वारणा काठावर
पोहायला गेलले य
् ा तर्णावर मगरीने
हल्ला केला. पोहून काठावर
आल्यानंतर हल्ला झाल्याने तर्णाला
जमीनीचा आधार ममळाल्याने आमण
सोबत असणाऱ्या तर्णांनी आरडाओरडा केलय
् ाने मगर नदीत पसार
झाली. तर्णाच्या पायला जखम झाली
असून त्याच्यावर सांगली शासकीय
र्गण
् ालयात उपचार सुर् आहेत.
कयुम अमीरहंमजा नदाफ (वय २८)
हा तर्ण ममत््ास
ं ोबत वारणा नदी
काठावर पोहण्यासाठी गेला होता. नदीत
पोहुन काठावर येताच त्याच्या पायाला
मगरीने आपल्या दातात धरले. पण तो
काठावर असल्याने त्याला जममनीचा
आधार लागला. आमण सोबत
असलेलय
् ा ममत््ान
ं ी आरडा ओरडा
केलय
् ाने मगरीने त्याचा पाय सोडून
नदीत पसार झाली. आमण कयूमचे प््ाण
वाचले पण त्याच्या उजव्या पायाच्या
घोटा आमण मपंडरीत मगरीचे दात
घुसल्याने जखम झाली आहे. दरम्यान,
घटनास्थळाला वनमवभाग आमण
ग््ामपंचायत पदामधकारी यांनी भेट
देऊन सावधमगरी बाळगावी असे,
अहवान केले आहे.

सीआयएन: एल३११०१एमएच२००७पीएलसी१६८८२३
नो्िणी. काय्ाालाय: एम्पायर हाऊस, २१४, डॉ. डी.एन. रोड, एंट ए. के. नायक मार्ा,
फोट्ा, मुंबई – ४००००१ िूर: ०२२-२२०७१५०१-०६, फॅक्स: ०२२-२२०७१५१४,
ई-मेल: investorshelpdesk@weizmann.co.in संकेतस्थळ:
http://www.karmaenergy.com

सूचना

सूचना ह््ाद््ारे देण्यात येत आहे की १४ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आिेल्या
व्यरसायारर लरचार करण्यासाठी ग्वहलडयो कॉन्फरलसंग (ग्वहसी)/ अन्य ऑलडयो ग्वहज्युअि
प््कारांच्या (ओएव्हीएम) द््ारे मंगळरार, २८ सप्टे्बर २०२१ रोजी दुपारी २.०० रा. कंपनीच्या
सरासदांची १४ री राल्षवक सर्व साधारण सरा आयोलजत करण्यात आिी आहे. कंपनी व्यरहार
मंत्ाियाच्या द््ारे जारी करण्यात आिेलय् ा सामान्य पलरपत्क
् लदनाकीत एल््पि ८, २०२० आलण एल््पि
१३, २०२० सह राचल्या जाणाऱ्या सामान्य पलरपत््क लदनांलकत मे ५, २०२० (संयुक्तपणे `एमसीए
पलरपत््क असा संदर्व) आलण रारतीय प््लतरूती आलण लरलनमय मंडळ (सेबी) पलरपत््क लदनांलकत
मे १२, २०२० अनुसार कंपनीने आल्थवक रष्व२०१९-२० साठीच्या राल्षवक अहरािासोबत १३ व्या
राल्षवक सर्व साधारण सरेची सूचना, एकमेर आलण एकल््तकृत लरल््िय लनष्कष्व आलण अहराि
इिेक्ट्ॉलनक पद््तीने केरळ अशा सरासदांना ज्यांच्या ई-मेि आयडीची नो्द कंपनी लकंरा रलजस्ट्ार
आलण शेअर ट््ान्स्फर एजंट आलण डपलझटरीज ह््ांच्याकडे करण्यात आिी आहे त्यांना करण्यात
येईि. एमसीए पलरपत््क आलण सेबी पलरपत््क द््ारे एजीएमची प््त्यक्् प््त पाठरता येणार नाही.
आल्थवक रष्व२०२०-२१ साठी कंपनीचा राल्षवक अहराि, अन्य बाबी, एजीएमची सूचना, १४ व्या
राल्षवक सर्वसाधारण सरेसाठी स्पष््ीकरण लनरेदन कंपनीच्या www.karmaenergy.co आलण
आलण स्टॉक एक्स्चे्जच्या म्हणजेच bseindia.com आलण nseindia.com रर उपिब्ध आहे.
सेबी (लिग्सटंग ऑग्बिगेशन्स अँड लडसक्िोझर लरक्रायरमे्टस) लनयमारिी २०१५ च्या लनयम ४२
च्या अनुसार सरासदांची मतदानासाठी पात््ता लनल््ित करण्यासाठी कट ऑफ लदनांक आलण नो्द
लदनांक म्हणून सप्टबे् र २१, २०२१ हा लदनांक लनल््ित करण्यात आिा आहे. कंपनी कायदा, २०१३
च्या किम १०८ आलण त्या अंतग्वत करण्यात आिेल्या लनयमारिीच्या अनुसार, लिग्सटंग रेग्युिेशंस
च्या लनयम ४४ च्या अनुसार साधारण सरेच्या संदर्ावत इन्ग्सटट््ूट ऑफ कंपनी सेके्टरीज ऑफ
इंलडया द््ारे पालरत करण्यात आिेल्या सेके्टरीयि स्टँडड्व(एसएस-२) च्या अनुसार कंपनी त्यांच्या
सरासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आिेल्या सर्व ठरारांरर त्यांचे मतदान
करण्यासाठी ई-मतदान सुलरधा उपिब्ध कर्न देणार आहे. कंपनीने एजीएमसाठी ई-मतदान सेरा
आलण ग्वहलडयो कॉन्फरलसंग सेरेसाठी नशनि लसक्युलरटीज लडपॉलझटरी लिलमटेड (एनएसडीएि)
ची लनयुक्ती केिी आहे. माल्टिनो फेर्ावर काय्वरत कंपनी सलचर यांची ई-मतदान प््ल्कया प््ामालणक
आलण पारदश््ी पद््तीने पार पाडण्यासाठी छाननीकत््ेम्हणून लनयुक्ती करण्यात आिी आहे. दूरस्थ
ई-मतदानाची सुररात शलनरार, २५ सप्टे्बर २०२१ (स. ९:०० रा.) होईि आलण समाप्ती सोमरार
२७ सप्टे्बर २०२१ (सायं. ५:०० रा.) होईि. त्यानंतर मतदानासाठी ई-मतदान प््णािी
एनएसडीएि द््ारे अकाय्वक्म करण्यात येईि. सरासदाच्या द््ारे एकदा ठररारर मत नो्दलरण्यात
आल्या नंतर त्यािा ते परत बदिता येणार नाही. सरासदांच्या मतदानाचा अलधकार त्याने कट ऑफ
लदनांक म्हणजेच मंगळरार, सप्टे्बर २१, २०२१ अनुसार धारण केिेल्या समरागांच्या प््माणामध्ये
लनल््ित करण्यात येईि. ई-मतदानाच्या संदर्ावत जर कोणतीही समस्या असल्यास सरासदांसाठी
असिेल्या ल््िक्रे्टिी आस्कड क्रेि्नस (एफएक्यू) चा आलण www.eovting.nsdl.com
च्या डाउनिोड लररागामधीि ई-मतदान पुल्सकेचा संदर्वघेता येईि.
कम्ाा एनर््ी ठलठमटेड करीता
सही/ठट.व्ही. सुब्मण्यम
मुंबई, ०४, सप्टे्बर २०२१
सीएफओ आठण कंपनी सठचव

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e
efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,
vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo c³egefveefmeHeue keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue., cegbyeF&

... Depe&oej

245 c³egefveefmeHeue yeBkeÀ YeJeve,
Heer. ef[cesuees jes[, HeÀesì&, cegbyeF&-400001.
Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 5
... peeye osCeej
Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej
yeBkesÀves cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es
keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue
kesÀuesu³ee Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer
DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer.
leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e
DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj
veesìermeerÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle
Demetve efoveebkeÀ 20.09.2021 jespeer ogHeejer 12.00
Jeepelee DeeHeCe mJeleë Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues
cnCeCes veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve
jeefnu³eeme legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele
³esTve SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer
DeeHeCe ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer
KeeueerueÒeceeCesëDe.
peeye osCeeN³ee®es veeJe
peeye Depe& oeJee oeJee Heg{erue
¬eÀ.
osCeej oeKeue ¬eÀceebkeÀ jkeÌkeÀce megveeJeCeer
¬eÀ. efoveebkeÀ
©He³es leejerKe
1
2
3
4
5

%KDUDWNXPDU&KDJDQEKDL
6RODQNL
9LMD\%KDJDUDP*DPUH
+DQVDEHQ+DUML.ROL
5DYLFKDQGUDQ.DYDQGDU
6DFKLQ6DKDGHR0DUFKDQGH

1 06.03.21 932/21 364348 20.09.21
1
1
1
1

06.03.21 933/21
06.03.21 934/21
06.03.21 935/21
06.03.21 936/21

404212 20.09.21
438575 20.09.21
468141 20.09.21
594448 20.09.21

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 03.09.2021 jespeer ceePeer mener
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.
mener/Þeer. megefveue yevemees[s
efMekeÌkeÀe
GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer
menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

रक्तचाचणी अहरािात 'त्या' आठ मलहन्याच्या लचमुकिीिा
'ए्स
् 'ची िागण झाल्याचं स्पष््झािंय. यानंतर लतच्या आई-रलडिांची
ए््स चाचणी लनगेटीव्ह आिी. त्यानंतर केिेल्या तपासात या
लचमुकिीिा अकोल्याच्या रक्तपेढीतून लमळािेिं रक्त 'एचआयव्ही'
संक्लमत असल्याचं समोर आिंय. यात अरघाते हॉग्सपटिनं आपण
रक्तपेढीतून आणिेिं रक्त फक्त लचमुकिीिा लदल्याचं सांगत यात हात
रर केिे आहेत. तर रक्तपेढीने हा दुद्ैरी प््कार 'लरंडो लपलरयड' या
तांल्तक गोष््ीमुळे झाल्याचा दारा केिा आहे. तर आरोग्य लररागाने
आता प््करणाची चौकशी सुर्केिी आहे.

रेनेठरक इंठरठनयठरंर कंनस्ट्क्शन अॅण्ड प््ोरेक्ट् ठलठमटेड

नो्िणी. काय्ाा.: २०१ आलण २०२, लफटरेि हाऊस, २ रा मजिा, होम टाऊन एि.बी.एस.रोड
समोर, लरक््ोळी (प), मुंबई – ४०० ०८३
सीआयएन: एि४५१००एमएच१९९४पीएिसी०८२५४०
संकेतस्थळ: www.gecpl.com ई-मेि आयडी: info@gecpl.com/ cs@gecpl.com
दूरध्रनी क््.: ०२२-२५७८०२७३२
समराग धारकांनी कृपया नो्द घ्यारी की कंपनीची २७ री राल्षवक सर्वसाधारण सरा (एजीएम)
ग्वहलडयो कॉन्फरलसंग (“ग्वहसी”) लकंरा अदर ऑलडयो ग्वहज्युअि लमन्स (“ओएव्हीएम)” द््ारे
बुधरार, सदर सप्टे्बर २९, २०२१ रोजी स. ११.३० रा. (राप््रे) आयोलजत करण्यात आिी आहे.
एजीएमचे आयोजन कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतूदी आलण अन्य सर्विागू असिेिे कायदे आलण
रारत सरकारच्या कंपनी व्यरहार मंत्ािय (एमसीए), आलण रारतीय प््लतरूती आलण लरलनमय
मंडळच्या (सेबी) द््ारे जारी करण्यात आिेलय् ा परीपत्क
् ांचय् ा मान्यतेचय् ा अनुसार सरेचय् ा सूचनेमध्ये
देण्यात आिेल्या व्यरसायारर लरचार करण्यासाठी एजीएमचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
उपरोक्त पलरपत््कांच्या अनुपािनाथ्व एजीएमच्या सूचनेच्या आलण आल्थवक रष्व २०२०-२१ साठी
राल्षक
व अहरािाच्या इिेकट् ्ॉलनक प्त् ी सर्वसमराग धारकांना ज्यांचय् ा ई-मेि आयडीची नो्द कंपनी/
लडपॉलझटरी पाट््ीलसपंट ह््ांच्याकडे करण्यात आिी आहे त्यांना पाठलरण्यात येणार आहे. अप््त्यक््
स्रर्पात राग धारणा करणाऱ्या समरागधारकांना ह््ाद््ारे लरनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी
त्यांच्या ई-मेि आयडी आलण मोबाईि क््मांकाची नो्द त्यांच्या संबंलधत लडपॉलझटरीज कडे
लडपॉलझटरी पाट््ीलसपंट ह््ाचं य् ाद््ारे करारी. प्त्य् क््स्रर्पात राग धारणा करणाऱ्या समराग धारकांना
लरनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी त्यांच्या ई-मेि आयडी आलण मोबाईि क््. ची नो्दणी कंपनी
रलजस्ट्ार आलण शेअर ट््ान्सफर एजंट म्हणजेच सॅटेिाईट कॉप््ोरेट सग्व्हवसेस प््ा. लि. ह््ांच्याकडे
info@satellitecorporation.com रर स्रसाक््ांलकत पॅन काड्वच्या प््ती सह करारी. २७ व्या
एजीएमची सूचना आलण आल्थवक रष्व २०२१-२२ साठी राल्षवक अहराि कंपनीच्या
www.gecpl.com, स्टॉक एक्स्चे्जच्या आलण सॅटेिाईट कॉप््ोरेट सग्व्हवसेस प््ा. लि. च्या
संकेतस्थळारर देखीि उपिब्ध आहे.इिेक्ट्ॉलनक मतदान यंत्णेद्ारे एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात
आिेल्या लरषयारर त्यांचे मतदान दूरस्थ पद््तीने करण्याची संधी समरागधारकांना लमळणार आहे.
अप््त्यक््स्रर्पात, प््त्यक््स्रर्पात राग धारणा केिेिे समराग धारक आलण ज्यांनी त्यांच्या ईमेि आयडीची नो्द केिेिी नाही त्यांच्यासाठी दूरस्थ पद््तीने मतदान करण्याचे स्रर्प
समरागधारकांसाठीच्या सूचनेमध्ये देण्यात आिी आहे. २७ व्या एजीएमची सूचना िागू असिेल्या
कायद््ाच्या अनुषंगाने समरागधारकांना त्यांच्या ई-मेि आयडी रर आगामी कािारधीमध्ये
पाठलरण्यात येईि.
संचालक मंडळाच्या वतीने आठण करीता
रेनेठरक इंरीठनयठरर कंनस्ट्क्शन अॅण्ड प््ोरेक्ट् ठलठमटेड
सही/ठिकाण: मुंबई
अमी शहा
ठिनांक: सप्टे्बर ३, २०२१
कंपनी सठचव

इंडोकेम ठलठमटेड

नो्िणीकृत काय्ाालय: प्िॉट क््. ४१०/४११, खटार हाऊस, मोघि िेन,
माहीम, मुंबई – ४०० ०१६.
सीआयएन: एल३१३००एमएच१९६४पीएलसी०१३०८८
दूर. क््.: ६१२३६७६७/ ६१२३६७११ ई-मेि: iklsecretarial@gmail.com
व्वहठडयो कॉन्फरठसंर / अिर ऑठडयो व्वहज्युअल ठमन्स द््ारे घेण्यात येणाऱ्या ५५ व्या
वाठ्षाक सव्ासाधरण सभेची सूचना
सूचना ह््ाद््ारे देण्यात येत आहे की:
1. कंपनी कायदा २०१३ (`कायदा`) आलण त्याच्या अंतग्वत करण्यात आिेिे लनयम आलण सेबी
(लिग्सटंग ऑग्बिगेशन अँड लडसक्िोझर लरक्रायरमेट् स), २०१५ (लिग्सटंग ऑग्बिगेशन) सह
राचल्या जाणाऱ्या कंपनी मंत्ाियाच्या (एमसीए) द््ारे जारी करण्यात आिेिी पलरपत््क
लदनांलकत एल््पि ८, २०२०, एल््पि १३, २०२०, मे ५, २०२० आलण जानेरारी १३, २०२१
(संयुक्तपणे “एमसीए पलरपत््के”) आलण रारतीय प््लतरूती आलण लरलनमय मंडळ (`सेबी`) चे
पलरपत्क
् क्.् सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ लदनांलकत जानेरारी
१५, २०२१ सह राचल्या जाणाऱ्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी१/ सीआयआर/
पी/२०२०/७९ लदनांलकत मे १२, ०२० अनुसार इंडोकेम लिलमटेडच्या सरासदांची ५५ री
राल्षवक सर्वसाधारण सरा ग्वहलडयो कॉन्फरलसंग (ग्वहसी) / अदर ऑलडयो ग्वहज्युअि लमन्स
(ओएव्हीएम) द््ारे आयोलजत करण्यात आिी आहे.
2. कंपनीची ५५ री राल्षवक सर्वसाधारण सरा गुर्रार, सप्टे्बर ३०, २०२१ रोजी दुपारी ३:०० रा.
ग्वहसी/ओएव्हीएमद््ारे आयोलजत करण्यात आिी आहे. कंपनीचे सरासद केरळ ग्वहसी/
ओएव्हीएमद््ारे एजीएममध्ये सहरागी होऊ शकतात. सरासदांना लरनंती करण्यात येत आहे की
ग्वहसी द््ारे एजीएमिा हजर राहण्यासाठीच्या सूचना आलण त्यांचे मत इिेक्ट्ॉलनक पद््तीने
देण्यसाठी एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आिेल्या सूचना काळजीपूर्वक राचाव्यात.
3. कायद््ाच्या, एमसीए पलरपत््के आलण सेबी परीपात््ाकांच्या सह राचल्या जाणाऱ्या लिग्सटंग
लनयमारिीच्या अनुसार आल्थवक रष्व२०२०-२१ साठी कंपनीचा राल्षवक अहराि (`राल्षवक
अहराि`) आलण कंपनीच्या ५५ व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.indokem.co.in
आलण बीएसई लिलमटेडच्या www.bseindia.com आलण एनएसडीएिच्या www.evot
ing.nsdl.com रर उपिब्ध आहे.
4. कंपनीचे सरासद ज्यांनी अप््त्यक््स्रर्पात, प््त्यक््स्रर्पात रागधारणा केिी आहे लकंरा
ज्यांनी त्यांच्या ई-मेि आयडीची नो्द कंपनीकडे केिेिी नाही त्यांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये
नमूद करण्यात आल्या नुसार व्यरसायारर त्यांचे मतदान इिेक्ट्ॉलनक पद््तीने (ई-मतदान
कािारधीदरम्यान) लकंरा एजीएम दरम्यान मतदान करता येईि.
5. ई-मेि द््ारे पत््व्यरहार करण्यसाठी ई-मेि आयडीची नो्द करण्यासाठी प््क्ीया
ए. अप््त्यक््स्रर्पात राग धारणा करणाऱ्या सरासदांना लरनंती करण्यात येत आहे की
त्यांनी त्यांचय् ा ई-मेि आयडीची नो्द करण्यसाठी त्यांचय् ा संबलं धत लडपॉलझटरी पाट््ीलसपंत
ह््ांच्याकडे करारी.
बी. सरासद ज्यांनी प््त्यक््स्रर्पात राग धारणा केिी आहे त्यांना लरनंती करण्यात येत
आहे की त्यांनी त्यांच्या ई-मेि आयडीची नो्द कंपनीचे रलजस्ट्ार आलण शेअर ट््ान्सफर
एजंट मे. लिंक इनटाईम इंलडया प््ा. लि. सी १०१, २०७ पाक्,क एि.बी.एस. माग्,व लरक््ोळी
(पल््िम), मुंबई ४०००८३ ह््ांच्याकडे (संपक्क: ०२२-४९१८६२७०) (ई-मेि:
rnt.helpdesk@linkintime.com रर करारी.
6. सरासद ज्यांना एजीएमिा ग्वहसीद््ारे हजर राहण्यासाठी सहाय्य हरे असल्यास त्यांनी
एनएसडीएि शी १८००२२४४३० रर लकंरा evoting@nsdl.com रर मेि करता येईि.
इंडोकेम ठलठमटेड सािी
सही/ठिकाण: मुंबई
रारेश डी. ठपसाळ
ठिनांक: ०४ सप्टे्बर, २०२१
कंपनी सठचव

