५

मुंबई, गुरुवार,
२४ सप्टेंबर २०२०

लष्कराच्या रणगाडाभेदी
क्षेपणास्त्राचा अचूक वेध
पुणे, ता. २३ ः युद्धभूमीवर
शत्रूच्या रणगाड्यांना नेस्तनाबूत
करणाऱ्या लेझर निर्देशित रणगाडाभेदी
क्षेपणास्त्राची (एटीजीएम) यशस्वी
चाचणी लष्कराने आज घेतली.
नगर येथील केके रेंजमध्ये अर्जुन
रणगाड्यातून क्षेपणास्त्र डागून ही
चाचणी घेण्यात आली आहे.
तीन किलोमीटर अंतरावर
असलेल्या लक्ष्याचा अचूक वेध
या क्षेपणास्त्राने घेतला असून,
प्रक्षेपणाची दिशा ठरविण्यासाठी
लेझरचा वापर करण्यात आला आहे.
पुण्यातील शस्त्रास्त्र संशोधन आणि
विकास संस्था (एआरडीई), उच्च
ऊर्जा सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा
(एचईएमआरएल) आणि डेहरादून
येथील उपकरणे संशोधन आणि

महामुंबईला
झोडपले!

पान १ वरून
आणि पूर्व उपनगरात १५८
मि.मी. पावसाची नोंद झाली होती.
काही भागांत ताशी ७० मि.मी.पर्यंत
पाऊस नोंदवण्यात आला. नेहमीप्रमाणे
हिंदमाता, वडाळा, किंग्ज सर्कल,
शीव-मालाड सबवे, अंधेरी सबवे या
भागांत पाणी साचल्याने संपूर्ण वाहतूक
ठप्प होती.
मुंबईतील अनेक ठिकाणच्या रेल्वे
मार्गांत पाणी साचल्याने पहाटेपासून
संध्याकाळपर्यंत रेल्वे वाहतूक बंद
होती. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे
आणि पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह
चहल यांच्यासह पालिकेच्या वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी भेटी
देऊन परिस्थितीचा आढावा घातला.
वेधशाळेने अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला
असल्याने मुंबईतील अत्यावश्यक
सेवा वगळता इतर कार्यालये बंद
होती; मात्र अत्यावश्यक सेवेत
कार्यरत असलेल्यांना प्रचंड मनस्ताप
सोसावा लागला.

नगर ः के. के. रें ज येथे लष्करी संशोधन व विकास संघटनेतर्फे ले सर गायडेड
रणगाडाभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी बुधवारी घेण्यात आली.

विकास संस्था (आयआरडीई)
या संशोधन संस्थांनी हे क्षेपणास्त्र
विकसित केले आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या
कामगिरीबद्दल ‘डीआरड्रीचे अभिनंदन
केले आहे.

२४ तासांतील सर्वाधिक
(पाऊस मि.मी)

काळंे, नवी मुंबई येथे रते नेटवकचे २ या टयातील डांबरीकरण
तसेच पज य जलवािह या व पदपथांची द ती
िसडको महारा मयादत हे खालील िनदिशत कामाकरता अशा कारचे
काम जसे रयांचे बांधकाम/डांबरीकरणाचे काम व पज य जलवािह यांचे
बांधकाम अशा कोणयाही कारचे काम कलेया िसडको िल. वा क
सरकार वा महारा रा य व यां या उप मांकडे योय या वग व ेणीत
न दणीकत असलेया, अिनवाय पाता अहतांची पूतता करीत असलेया
अनुभवी बोलीदारांकडन ई -टडरंग ि ये या मायमातून ऑनलाइन नगवार
दराने शतमान बोली मागवीत आहेत.
१. कामाचे वणन : काळं े, नवी मुंबई येथे रते नेटवकचे २ या टयातील
डांबरीकरण तसेच पज य जलवािह या व पदपथांची दती. २. सी. ए.
: ०५/िसडको/ईई (पीएनएल-१)/२०२०-२१, ३. बोलीकरता
लागणारे मूय : . १,६१,७५,५६४.७५ (. १,६०,९५,५६६.३१
बोलीयोय असलेला भाग + . ७९,९९८.४४ बोलीयोय नसलेला भाग),
४. इरठे : . १,६२,०००/-, ५. नदणीकरण वग : वग - ३ व यावरील,
६. कायपूतता कालावधी : ३६५ (तीनशे पास) दवस (पावसाळा
समािव), ७. िनिवदा ि या मूय : . ५,९००.०० (. पाच हजार
नऊशे मा) (१८% जीएसटी समािव) (नापरतावा).
बोली काय मासिहत बोली दतावेज वेबसाइट mahatenders.gov.in
वर द. २५.०९.२०२० रोजी सायं. ५.०१ पासून उपलध असेल.
अधीक अिभयंता
(पी ॲ ड क)

नवी मुंबई, ता. २३ :
महापालिकेची मान्यता नसतानाही
कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या
खासगी रुग्णालयाला नवी मुंबई
महापालिकेने दणका दिला. येथील
पाम बीच रुग्णालयाचा परवाना १५
दिवसांसाठी निलंबित केला आहे.
मान्यता नसतानाही कोव्हिड रुग्णांवर
उपचार करून अव्वाच्या सव्वा बिले
आकारणाऱ्या रुग्णालयाचा ‘सकाळ’ने
बातमी प्रसिद्ध करून भांडाफोड केली
होती. त्यानंतर पालिकेने रुग्णालयाचा
परवाना निलंबित केला आहे.
मय रेवे
सरक या िज यांचे कायचलन व देखभाल कामाचे
आऊटसोिसग
भारताया रापतकरता व यांया वतीने नामांिकत
काटदारांकडन वेबसाइट www.ireps.gov.in या
मायमातून खुया ई - िनिवदा मागिव यात येत आहेत.
कामाचे वणन : दोन वष कालावधीकरता मुंबई
िवभागाया दादर, ठाणे, ड िबवली, कयाण, िवोळी,
मुलुंड, कला थानकांतील सरकया िजयांचे कायचलन व
देखभाल कामाचे आऊटसोिसग. कामाचे अंदािजत मूय
: . १,४९,४०,९८३/-, इरठे : . २,२४,७००/-, िनिवदा
पांचे शुाक : . ५०००/-, कायपूतता / देखभाल
कालावधी : २४ मिहने (का.).
िनदश : १. वरील िनिवदा बंद हो याची तारीख व वेळ : द.
१४.१०.२०२० रोजी द. १.०० पयत व उघडणे द. १.००
पचात. व तावांची वैधता ६० दवस इतक आहे. २.
तािवत िनिवदाकारांनी िनिवदेचा तपशील व शुािपक,
काही असयास, याकरता वेबसाइट www.ireps.
gov.in ला भेट ावी. ३. िनिवदाकार वरील ई-िनिवदेमये
वेबसाइट www.ireps.gov.in या मायमातून
कवळ इले टॉिनक वपात सहभाग घेऊ शकतील व
सदर ई-िनिवदेकरता हते ताव सादरीकरणास परवानगी
नाही. हते ताव सादर कर यात आयास ते उघड यात
येणार नाहीत िकवा यांवर िवचारही कला जाणार नाही.
४. पुढील चौकशीकरता संपक साधा : वर िवभागीय
िवुत अिभयंता (सामाय सेवा), िवतारत इमारत, १ ला
मजला, मय रेवे, मुंबई सीएसएमटी. ५. सदर िनिवदा ही
सावजिनक ापण धोरण आदेश, २०१७ द. १५.०६.२०१७
अनुपालक आहे.
िनिवदा सूचना . :
25/2020 (BB.
LG.W.DR.2020.06)
रेवे हेपलाइन १३९

पान I वरून
मोदींनी जनतेमध्ये चाचण्यांबाबत
अफवा पसरणार नाहीत, याची काळजी
घेण्याचा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांना दिला.
उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी
पंतप्रधानांना ‘माझे कुटुंब, माझी
जबाबदारी’ मोहिमेची माहिती देतानाच
राज्यात सर्वत्र टेलीआयसीयू व्यवस्था
उभारून ग्रामीण भागातील रुग्णांना
वेळीच उपचार कसे मिळतील, हे
आम्ही पाहणार आहोत असे ते
म्हणाले.
‘महाराष्ट्र के लोग बहादुरीसे सामना
करते है’ असे सांगून पंतप्रधानांनी
कोविडचा संसर्ग जास्त असलेल्या
महाराष्ट्रातल्या २० जिल्ह्यात विशेष
समर्पित पथके नियुक्त करून संसर्ग
कमी केल्यास देशाच्या कोरोना
आकडेवारीवर परिणाम होईल
अशी सूचना केली. मुख्यमंत्र्यांनी
मास्कची सवय कशी अंगी बाणवावी

उद्धव ठाकरे म्हणाले ..

दररोज दीड लाखापर्यंत चाचण्या
वाढविणार
राज्यात प्रायोगिक तत्वावर
टेलीआयसीयू व्यवस्था
खासगी रुग्णालयात ८० टक्के
बेड्स राखीव ठे वणे बंधनकारक
केले
ऑक्सिजन वाहू न नेणाऱ्या टँकरना
रुग्णवाहिकेचा दर्जा दिला आहे .
अनलॉक प्रक्रियेनंतर ९५ टक्के
उद्योग सुरु

१० आॅक्टोबरला महाराष्ट्र बंद

पान I वरून
प्रसाद जाधव, वंदना मोरे, अशोक पाटील. इंद्रजित बोंद्रे आदी उपस्थित होते.
अध्यक्षीय भाषणात सुरेश पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या २५-३० वर्षांच्या
संघर्षातून आरक्षण मिळाले पण तेही टिकले नाही. आमचा लढा कोणत्या
पक्षाविरोधात नसून आरक्षणाच्या मागणीसाठी होता आणि आहे. स्थगिती
मिळाली म्हणून लढा संपणार नसून तो भविष्यात अधिक आक्रमक होईल.
आम्हाला कोणाला अडचणीत आणायचे नाही.
इतिहास अभ्यासक प्रा. नामदेव जाधव म्हणाले, ‘‘युद्धात जिंकलो आणि
तहात हरलो, अशी आपली अवस्था झाली आहे. आरक्षण पूर्ववत व्हायचे असेल
तर संसद आणि न्यायालय या दोन चौकटीतून जाणाराच मार्ग शिल्लक आहे.’’

याविषयी बोलताना चष्म्याच्या
सवयीचे उदाहरण दिले. नव्याने चष्मा
लागल्यावर सुरुवातीला त्याचा त्रास
होतो नंतर तो इतका सवयीचा भाग
झाला आहे की आज त्याचा त्रास
होत नाही. पंतप्रधानांना हे उदाहरण
इतके आवडले की त्यांनी बैठकीच्या
समारोपाच्या भाषणात ठाकरे यांनी
दिलेल्या उदाहरणाचा उल्लेख केला.

खालापू
ख
र नगरपंचायत
मु. पो. ता. खालापूर, िज. रायगड

थापना-२६ जून २०१५
दरवनी . ०२१९२-२७५०१५ िपन नं. ४१०२०२
ई-मेल आयडी cokmckhalapur@gmail.com
नपंखा/ई-िनिवदा बांधकाम िवभाग/९५६/२०२०-२१
द.२३/०९/२०२०

िवषय ः- ई-िनिवदा सूचना . १०
मुयािधकारी, खालापूर नगरपंचायत खालापूर, खालापूर नगरपंचायत
हीतील ओला व सुका कचरा संकलन व वाहतूक, गटारे व रते सावजिनक
ठकाणांचे साफसफाई करणे. द्िविलफाफा पतीने जाहीर िनिवदा सूचना वेळ द.
२५/०९/२०२० रोजी सकाळी ११ः०० ऑनलाईन www.mahatenders.gov.
in या संकतथळावर उपलध होईल. सिवतर मािहती ई-िनिवदा ियात सहभागी
होऊ इछत असलेया िनिवदाधारकांना www.mahatenders.gov.in या
संकतथळावर उपलध होईल.
सही/सही/मुयािधकारी
अय
खालापूर नगरपंचायत
खालापूर नगरपंचायत
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www.kksu.org d www.kksanskrituni.digitaluniversity.ac ¶m g§JUH s¶ g§Ho VñWimda {X. 21.9.2020 nmgyZ
CnbãY Amho. g§b½ZrH aUmgmRr Am°ZbmB©Z nÕVrZo 31.10.2020 n¶ªV AmdoXZ H ê Z Ë¶mMo qàQ AmD Q ,
^aboë¶m ewëH mMr nmdVr, Amdí¶H H mJXnÌm§gh VrZ àVrV {X.07 Zmoìh|~a,2020 (gm¶§.5.30 n¶ªV)
{dûd{dÚmb¶mMo ‘w»¶mb¶, am‘QoH ¶oWo gmXa H amdo. {X. 31 Am°³Qmo~a,2020 Z§Va Ho boë¶m Am°ZbmB©Z AmdoXZm§Mm
pñdH ma H aÊ¶mV ¶oUma Zmhr, ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.

२२ ते २३ सप्टेंबर २०२० २८६.४
२० सप्टेंबर २०१६
३०७.७
२३ सप्टेंबर १९९३
३१२
२३ सप्टेंबर १९८१
३१८

पाम बीच रुग्णालयाचा
परवाना निलंबित

स्फोटके वाहू न नेण्याची क्षमता
वेगवेगळ्या पृष्ठभागांवरून प्रक्षेपण
शक्य
प्रक्षेपणाची दिशा आणि अचूकता
वाढविण्यासाठी ले झरचा वापर
अर्जुन रणगाड्यातून सहज प्रक्षेपण

लढतो आहोत, हरणार नाही

शुिपक
१. ई - िनिवदा सूचना : C481 - T20 - NIG
- W - 12 ठकाण : नायगाव (पिचम). २. ई िनिवदा सूचना : C481 - T20 - VR - E - 13;
ठकाण : िवरार (पूव); ३. ई - िनिवदा सूचना
: C481 - T20 - BL - W - 16; ठकाण
: वलसाड (पिचम); ४. ई - िनिवदा सूचना :
C481 - T20 - MM - E - 20; ठकाण : माहीम
(पूव); ५. ई - िनिवदा सूचना : C481 - T20 KHAR - W - 21; ठकाण : खार रोड (पिचम).
िनिवदा दतावेज पृ . ०१ व ०४ वर नमूद
- बंद हो याची तारीख : द. २४.०९.२०२०,
आता अशी वाचावी : बंद हो याची तारीख :
द.२६.१०.२०२०, सादरीकरणाची तारीख व
वेळ : द. २४.०८.२०२० रोजी स. १०.००
वाजयापासून द.२६.१०.२०२० रोजी द.
३.०० वाजेपयत. अय सव अटी व शत
अपरवितत राहतील. पुढील तपिशलाकरता
कपया www.ireps.gov.in ला भेट ावी.

बोली मागिवणारी सूचना

जलवाहिनी फुटल्याने
वाहतूक बंद

गोरे गाव येथे मुसळधार
पावसामुळे जलवाहिनी फुटली.
त्यामुळे एसव्ही रोड ते राम मंदिर
येथील उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी
बंद करण्यात आला. परिणामी
काही भागात पाणी पुरवठाही
होऊ शकला नाही. दरम्यान,
मुंबईत आठ ठिकाणी घरांच्या
भिंती कोसळल्या आहेत. १७
ठिकाणी झाडे पडल्याच्या तक्रारी
नोंदवण्यात आल्या असून १५
ठिकाणी शॉर्टसर्कि टच्या घटना

क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये

पिचम रेवे

nma§nm[aH Aä¶mgH« ‘
doX{dÚm g§H m¶
nXì¶wËVa nXdr - E‘.E.(g§ñH¥ V)(doX)
E‘.E.(g§ñH¥ V)(ì¶mH aU)
nXdr - ~r.E. (doX{dÚm)
nX{dH m - H {ZîR doX{dÚm, OoîR doX{dÚm,
Cƒ nm¡am{hË¶

g§ñH¥ V VWm g§ñH¥ VoVa ^mfm g§H m¶
nXì¶wËVa nXdr - E‘.E.(g§ñH¥ V)(gm{hË¶)
nXdr - ~r.E. {demaX (g§ñH¥ V) ~r.E.{demaX (nmbr)
nX{dH m - AmJ‘ (g§ñH¥ V),g§ñH¥ V gmYZm g§ñH¥ V
n[aM¶

^maVr¶ Y‘© VËdkmZ VWm g§ñH¥ Vr g§H m¶
nXì¶wËVa nXdr - E‘.E.(g§ñH¥ V)(Xe©Z),
E‘.E.(g§ñH¥ V) (doXmÝV), E‘.E.({H V©ZemñÌ)
nXdr - ~r.E. (H sV©ZemñÌ)
nX{dH m - Á¶oîR nX{dH m H sV©ZemñÌ
H {ZîR nX{dH m H sV©ZemñÌ

àmMrZ ^maVr¶ {dkmZ VWm ‘mZì¶emñÌ g§H m¶
nXì¶wËVa nXdr - E‘.E.(doXm§J Omo{Vf)
nXdr ~r.E. (doXm§J Omo{Vf)
nXì¶wËVa nX{dH m - Ancient Indian Mathematics
nX{dH m
- Ancient Indian Science

{ejUemñÌ VWm g§H sU© {dÚmemIm g§H m¶
nX{dH m -Manuscriptology and Paleography

AmYw{ZH / ì¶mdgm{¶H Aä¶mgH« ‘

M.P.A.

P.G.
Degree

(Dance)
(Applied Art / Painting / Sculpture)

M.A. (Yoga Shastra)

M.A. (Public Administration)

M.Sc. (Hospitality Studies)

MLiSc. (Integrated Program)
(Yoga Shastra)

B.P.A. (Dance)

B.F.A. (Applied Art / Painting / Sculpture)

B.Voc. (Media Art)

B.Sc. (Hospitality Studies)

B.A. (Travel and Tourism) 
B.A. (Civil Services)

B.Com. 
BBA

Translation

P.G.
Diplom
Diploma

(सीआयएन : L92199MH1995PLC084610)

नदणीकत कायालय : िहंदजा हाऊस, १७१, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.
दर. : ०२२ - २४९६ ०७०७, फ स : ०२२ - २४९७ ४२०८.
वेबसाइट : www.teamhgs.com ई-मेल : investor.relations@teamhgs.com

सूचना
कपनीया समभागांचे गुंतवणूकदार िश ण व संर ण िनधीम ये थानांतरण
कपया कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुछेद १२४ (६) सहवाचन गुंतवणूकदार िशण व संरण िनधी ािधकारी (लेखा, लेखापरीण,
थानांतरण व परतावा) िनयम, २०१६ वेळोवेळी सुधारत (िनयम) याअंतगत याारे सूचना देयात येत आहे क, लागोपाठ सात वषाकरता
अदािनत/दावारिहत रािहलेया लाभांशासंदभातील समभागांचे (अदािनत लाभांश खायामये यांया थानांतरण तारखेपासून) िहंदजा
लोबल सोयुशस िलिमटेड (कपनी) गुंतवणूकदार िशण व संरण िनधी ािधकारी (आयईपीएफ) यांयाकडे थानांतरण करीत आहे.
यानुसार िवीय वष २०१३-१४ करताया अंितम लाभांशासंदभातील समभागांचे कपनीारे दान करयात आले होते व लागोपाठ सात
वषाकरता (अदािनत लाभांश खायामये यांया थानातंरणाया तारखेपासून) अदािनत/दावारिहत रािहलेया समभागांचे िडसबर, २०२०
या ितसया आठव ात आयईपीएफकडे थानांतरण करयात येईल.
सदर िनयमाया अनुपालनांतगत संबंिधत सभासदांना िवीय वष २०१३-१४ करताया अदािनत / दावारिहत अंितम लाभांशाचा दावा करयाची
िवनंती करयासंदभातील प यवहार पाठवयात आलेला आहे. यामये कसूर झायास िडसबर, २०२० या ितसया आठव ात संबंिधत
समभागांचे आयईपीएफकडे थानांतरण करयात येईल. आयईपीएफकडे यांचे शेअस थानांतरण करयात यावयाचे आहेत अशा सभासदांचा
तपशील कपनीने आपया वेबसाइट www.teamhgs.com वर investors tab अंतगत अपलोड कलेला आहे. आयईपीएफ ािधकायांया
डीमॅट खायामये हतांतरत करयात यावयाचा रोखीकत न कलेला लाभांश व शेअसचा तपशील भागधारक पडताळन पा शकतील.
कपनीला द. ३० नो हबर, २०२० रोजी वा तपूव पयत संबंिधत सभासदांकडन वरील िनदिशत लाभांशाया रोखीकरणाकरताचा
कोणताही ितसाद ा न झायास, िनयमांया अनुपालनांतगत िडसबर, २०२० या ितसया आठव ात कपनी संबंिधत समभागांचे
आयईपीएफकडे थानांतरण करील.
सभासदांनी पुढे नद यावी क, कपनीारे यांया वेबसाइटवर उपलध तपशील वाचावा व आयईपीएफकडे शेअसया थानांतरणाकरता
कपनीारे ु कट शेअर माणप जारी करयासंदभातील योय ती सूचना समजावी.
संबंिधत भागधारकांनी नद यावी क, आयईपीएफकडे अशा समभागांया थानांतरणापचात, कपनीारे आयईपीएफकडे थानांतरत
अदािनत / दावारिहत लाभांश रम व समभागांसंदभात कपनीिवरोधात कोणताही दावा करता येणार नाही. कायाया तरतुदी व िनयमांतगत
संबंिधत भागधारक आयईपीएफ ािधकायांकडन अदािनत/दावारिहत लाभांश रकमेसमवेत थानांतरत शेअसकरता दावा क शकतात,
याचा तपशील www.iepf.gov.in वर उपलध आहे / असेल.
यासंदभातील कोणतेही पीकरण / सहायाकरता संबंिधत सभासद कपनीचे रिजटार व टासफर एजंट अथात का ह िफनटेक ाय हेट
िलिमटेड यांयाशी ०४० - ६७१६ २२२२ वर वा einward.ris@kfintech.com येथे िकवा कपनीशी investor.relations@
teamhgs.com येथे संपक साधू शकतात.

ठकाण : बगळ
दनांक : २३ सटबर, २०२०

िहंदजा लोबल सोयुशस िलिमटेडकरता
सही/एस. महादेवन
ई हीपी - िविध, अनुपालन व कपनी सिचव


M.F.A.

B.A.


Degree

िहंदजा लोबल सोयुशस िलिमटेड

Teaching



Computer

Vedanga

studies

Sanskrit through English
Application

Jyotish


Yogic Science


Sanskrit

Journalism


Creative

writing in Sanskrit
and Performing Arts

Hospitality Studies

Mass Communication and Journalism

Library and Information Science

Yoga Naturopathy and Dieletics
Diploma

Yoga Application 
Vastushastra

Ancient Indian Environmental Studies

Early Childhood and Care

Jr. Diploma in Dance

Sr. Diploma in Dance

Higher Diploma in Dance

Event Management

Theater

A{YH ‘m{hVr XÿaÜdZr H« . 0711-255747 / 8329665131 (Only for SMS) qH dm
{dûd{dÚmb¶mÀ¶m www.kksanskrituni.digitaluniversity.ac ¶m g§Ho VñWimdê Z àmá H aVm ¶oB©b.
Hw bg{Md

नेटिडिजटल िलिमटेड

(पूवची िहंदजा हचस िलिमटेड हणून ात)

सीआयएन : L५१९००MH१९८५PLC०३६८९६
नदणीकत कायालय : इन सटर, ४९/५०, एमआयडीसी, १२ वा र ता, अंधेरी (पूव), मुंबई - ४०० ०९३.
ई - मेल आयडी : investorgrievances@nxtdigital.in वेबसाइट : www.nxtdigital.co.in

पतसाया वािषक सवसाधारण सभेमये पीकरचे न दणीकरण व ई-मतदानाची सूचना
को हड - १९ साथी या फलावा या कारणा तव कपनीची प तवासी (३५वी) वािषक सवसाधारण सभा (“एजीएम”) बुुधवार, द.
३०.०९.२०२० रोजी द. ३.०० वाजता हडीओ कॉफर संग (“हीसी”)/अदर ऑिडओ हयुअल मीस (“ओएहीएम”) या
मायमातून आयोिजत करयात येत आहे.
हीसी या मायमातून एजीएममये उप थत राहयासाठी या तसेच इलेटॉिनक मतदानाकरता या िनदशांसमवेत वािषक अहवाल
२०१९-२० तसेच एजीएमची सूचना http://www.nxtdigital.co.in/investors येथून ा करता येऊ शकल.
पीकर न दणीकरण
सदर एजीएममये सहभाग घेऊ इ छणा या भागधारकांकरता https://emeetings.kfintech.com/ येथे लॉग इन कन व
“Speaker Registration” येथे िलक कन डीमॅट खाते मांक /फोिलओ मांक, शहर, ई-मेल आयडी, मोबाइल मांक
नमूद कन व सादर कन, पीकर नदणीकरण शु वार, द. २५ सटबर, २०२० रोजी स. ९.०० वाजयापासून सु होईल
व सोमवार, द.२८ सटबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.
परो ई-मतदान
परो ई- मतदान कालावधी शिनवार, द. २६ सटबर, २०२० रोजी स. ९.०० वाजता सु होईल व मंगळवार, द. २९
सटबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधीदरयान, िनधारत अंितम तारीख अथात द. २३ सटबर,
२०२० रोजीनुसार कागदोप ी वपातील िकवा डीमटेरयलाइड् वपातील भागधारक असलेले सभासद परो ई-मतदान तसेच
एजीएममये ई-मतदानाची सुिवधा ा करयास पा असतील.
यासभासदांनी एजीएम या आधी परो ई-मतदानाारे आपले मत दलेले नसेल अशा सभासदांकरता एजीएममयेही ई-मतदानाची
सुिवधा उपलध कन देयात येईल.
एजीएम या आधी परो ई-मतदानाारे आपले मत दलेले असलेले सभासद एजीएममये हीसी या मायमातून उप थत रा शकतील/
सहभाग घेऊ शकतील, परंतु पुहा मत देयास ते पा नसतील.
पीकर नदणीकरण व इलेटॉिनक मायमांतून मतदानासंदभात काही शंका व /वा तारी अस यास तुही आहाला
investorgrievances@nxtdigital.in येथे िल शकता तसेच https://evoting.kfintech.com या download
section वर उपलध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting user manual वाचावे िकवा ी. ेमकमार
नायर (युिनट : ने टिडिजटल िलिमटेड) यांना किफन टेनॉलॉजीस ाय हेट िलिमटेड (पूवची का ह िफनटेक ाय हेट िलिमटेड
हणून ात), सेलेिनयम टॉवर बी, ॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायना शअल िड टट, नानकरामगुडा, सेरनिलंगमपी मंडल,
हैदराबाद - ५० ००३२ दरवनी + ९१ ४० ६७१६ १५२५, ई-मेल premkumar.nairs@kfintech.com वा einward.ris@
kfintech.com येथे संपक साधावा वा दरवनी . ०४० - ६७१६१५०० वर संपक साधावा वा किफन टोल  . १ - ८०० - ३४
- ५४ - ००१ येथे पुढील कोणयाही पीकरणासाठी संपक साधावा.
संचालक मंडळाया आदेशाारे
सही/हसमुख शाह
ठकाण : मुंबई
कपनी सिचव
दनांक : २२ सटबर, २०२०

