
 

 

September 24, 2020 

 

BSE Limited 
Corporate Relations Department 
P.J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 

Scrip code: 532859 

National Stock Exchange of India Limited  
“Exchange Plaza”, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051. 

Symbol : HGS 
 

Dear Sirs, 
  
Sub:  Newspaper advertisement for transfer of equity shares to IEPF 
 
Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published on September 24, 

2020 in Business Standard and Sakal titled: Notice (Transfer of Equity Shares of the Company 

to investor Education and Protection Fund). 

 

The same is also available on the Company’s website. 

  

Thanking you,  
 
Yours truly,  
For Hinduja Global Solutions Limited 
 
  
 

 
S. Mahadevan  
EVP - Legal, Compliance & Company Secretary 
 
Encl : a/a 





५ मुंबई, गुरुवार,  
२४ सप्टेंबर २०२०

नगर ः के. के. रेंज येथे लष्करी संशोधन व ववकास संघटनेतर्फे  लेसर गायडेड 
रणगाडाभेदी क्ेपणास्ताची चाचणी बुधवारी घेण्ात आली.

लष्कराच्ा रणगाडाभेदी 
क्ेपणास्ताचा अचूक वेध

पुणे, ता. २३ ः युद्धभूमीवर 
शत्ूचया रणगाडाांना नेसतनाबूत 
करणाऱया लेझर ननर्देनशत रणगाडाभेर्ी 
क्ेपणास्ताची (एटीजीएम) यशसवी 
चाचणी लषकराने आज घेतली. 
नगर येथील केके रेंजमधये अजुजुन 
रणगाडातून क्ेपणास्त डागून ही 
चाचणी घेणयात आली आहे. 

तीन नकलोमीटर अांतरावर 
असलेलया लक्याचा अचूक वेध 
या क्ेपणास्ताने घेतला असून, 
प्रक्ेपणाची दर्शा ठरनवणयासाठी 
लेझरचा वापर  करणयात आला आहे. 
पुणयातील शस्तास्त सांशोधन आनण 
नवकास सांसथा (एआरडीई), उच्च 
ऊजाजु सामग्ी सांशोधन प्रयोगशाळा 
(एचईएमआरएल) आनण डेहरार्ून 
येथील उपकरणे सांशोधन आनण 

क्षेपणास्ताची वैशिष्टषे 
 स्ोटके वाहून नेण्ाची क्मता
 वेगवेगळ्ा पृष्ठभागांवरून प्रक्ेपण 

शक्य
 प्रक्ेपणाची ददशा आणण अचूकता 

वाढववण्ासाठी लेझरचा वापर
 अजुजुन रणगाड्ातून सहज प्रक्ेपण 

नवकास सांसथा (आयआरडीई) 
या सांशोधन सांसथाांनी हे क्ेपणास्त 
नवकनसत केले आहे. 

सांरक्णमांत्ी राजनाथ नसांह याांनी या 
कामनगरीबद्दल ‘डीआरड्ीचे अनभनांर्न 
केले आहे.

१० आॅक्टटोबरला महाराष्ट्र बंद
 पान I वरून

प्रसार् जाधव, वांर्ना मोरे, अशोक पाटील. इांद्रनजत बोंद्रे आर्ी उपससथत होते.
अधयक्ीय भाषणात सुरेश पाटील महणाले, ‘‘गेलया २५-३० वषाांचया 

सांघषाजुतून आरक्ण नमळाले पण तेही दटकले नाही. आमचा लढा कोणतया 
पक्ानवरोधात नसून आरक्णाचया मागणीसाठी होता आनण आहे. सथनगती 
नमळाली महणून लढा सांपणार नसून तो भनवषयात अनधक आक्रमक होईल. 
आमहाला कोणाला अडचणीत आणायचे नाही. 

इनतहास अभयासक प्रा. नामर्ेव जाधव महणाले, ‘‘युद्धात नजांकलो आनण 
तहात हरलो, अशी आपली अवसथा झाली आहे. आरक्ण पूवजुवत वहायचे असेल 
तर सांसर् आनण नयायालय या र्ोन चौकटीतून जाणाराच मागजु नशल्लक आहे.’’

लढतटो आहटोत, हरणार नाही
 पान I वरून

मोर्ींनी जनतेमधये चाचणयाांबाबत 
अफवा पसरणार नाहीत, याची काळजी 
घेणयाचा सल्लाही मुखयमांतयाांना दर्ला.

उद्धव ठाकरे याांनी यावेळी 
पांतप्रधानाांना ‘माझे कुटुांब, माझी 
जबाबर्ारी’ मोनहमेची मानहती र्ेतानाच 
राजयात सवजुत् टेलीआयसीयू वयवसथा 
उभारून ग्ामीण भागातील रुगणाांना 
वेळीच उपचार कसे नमळतील, हे 
आमही पाहणार आहोत असे ते 
महणाले.  

‘महाराष्् के लोग बहार्ुरीसे सामना 
करते है’ असे साांगून पांतप्रधानाांनी 
कोनवडचा सांसगजु जासत असलेलया 
महाराष््ातलया २० नजलह्ात नवशेष 
समनपजुत पथके ननयुक्त करून सांसगजु 
कमी केलयास र्ेशाचया कोरोना 
आकडेवारीवर पदरणाम होईल 
अशी सूचना केली. मुखयमांतयाांनी 
मासकची सवय कशी अांगी बाणवावी 

उद्धव ठाकरषे म्हणालषे ..
 दररोज दीड लाखापययंत चाचण्ा 

वाढववणार
 राज्ात प्रायोगगक तत्ावर 

टेलीआयसीयू व्यवस्ा 
 खासगी रुग्ालयात ८० टके् 

बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक 
केले 

 ऑक्सिजन वाहून नेणाऱया टँकरना 
रुग्वादहकेचा दजजा ददला आहे. 

 अनलॉक प्रक्रियेनंतर ९५ टके् 
उद्ोग सुरु

यानवषयी बोलताना चषमयाचया 
सवयीचे उर्ाहरण दर्ले. नवयाने चषमा 
लागलयावर सुरुवातीला तयाचा त्ास 
होतो नांतर तो इतका सवयीचा भाग 
झाला आहे की आज तयाचा त्ास 
होत नाही. पांतप्रधानाांना हे उर्ाहरण 
इतके आवडले की तयाांनी बैठकीचया 
समारोपाचया भाषणात ठाकरे याांनी 
दर्लेलया उर्ाहरणाचा उल्लेख केला.

महामुंबईला 
झटोडपले!

 पान १ वरून
आनण पूवजु उपनगरात १५८ 

नम.मी. पावसाची नोंर् झाली होती. 
काही भागाांत ताशी ७० नम.मी.पयांत 
पाऊस नोंर्वणयात आला. नेहमीप्रमाणे 
नहांर्माता, वडाळा, नकंगज सक्कल, 
शीव-मालाड सबवे, अांधेरी सबवे या 
भागाांत पाणी साचलयाने सांपूणजु वाहतूक 
ठपप होती.

मुांबईतील अनेक दठकाणचया रेलवे 
मागाांत पाणी साचलयाने पहाटेपासून 
सांधयाकाळपयांत रेलवे वाहतूक बांर् 
होती. पयाजुवरणमांत्ी आदर्तय ठाकरे 
आनण पानलका आयुक्त इकबाल नसांह 
चहल याांचयासह पानलकेचया वदरष्ठ 
अनधकाऱयाांनी नवनवध दठकाणी भेटी 
र्ेऊन पदरससथतीचा आढावा घातला. 
वेधशाळेने अनतवृष्ीचा इशारा दर्लेला 
असलयाने मुांबईतील अतयावश्यक 
सेवा वगळता इतर कायाजुलये बांर् 
होती; मात् अतयावश्यक सेवेत 
कायजुरत असलेलयाांना प्रचांड मनसताप 
सोसावा लागला.

२४ तासांतील सववाधिक 
(पाऊस मि.िी)
२२ ते २३ सप्ेंबर २०२० २८६.४
२० सप्ेंबर २०१६ ३०७.७
२३ सप्ेंबर १९९३ ३१२
२३ सप्ेंबर १९८१ ३१८

जलवाहिनी फुटल्ानषे 
वाितूक बंद
गोरेगाव येथे मुसळधार 
पावसामुळे जलवादहनी रु्टली. 
त्ामुळे एसव्ी रोड ते राम मंददर 
येथील उड्ाणपूल वाहतुकीसाठी 
बंद करण्ात आला. पररणामी 
काही भागात पाणी पुरवठाही 
होऊ शकला नाही. दरम्ान, 
मुंबईत आठ दठकाणी घरांच्ा 
भभतंी कोसळल्ा आहेत. १७ 
दठकाणी झाडे पडल्ाच्ा तरिारी 
नोंदवण्ात आल्ा असून १५ 
दठकाणी शॉटजुसक्कजु टच्ा घटना 

पाम बीच रुगणालयाचा
परवाना ननलंनबत

नवी मुांबई, ता. २३ : 
महापानलकेची मानयता नसतानाही 
कोसवहड रुगणाांवर उपचार करणाऱया 
खासगी रुगणालयाला नवी मुांबई 
महापानलकेने र्णका दर्ला. येथील 
पाम बीच रुगणालयाचा परवाना १५ 
दर्वसाांसाठी ननलांनबत केला आहे. 
मानयता नसतानाही कोसवहड रुगणाांवर 
उपचार करून अववाचया सववा नबले 
आकारणाऱया रुगणालयाचा ‘सकाळ’ने 
बातमी प्रनसद्ध करून भाांडाफोड केली 
होती. तयानांतर पानलकेने रुगणालयाचा 
परवाना ननलांनबत केला आहे. 

ने��टिडिजटल िलिमटेड
(पूव�ची िहंद�जा �ह�चस� िलिमटेड �हणून �ात)

सीआयएन : L५१९००MH१९८५PLC०३६८९६
न�दणीक�त काया�लय : इन स�टर, ४९/५०, एमआयडीसी, १२ वा र�ता, अंधेरी (पूव�), मुंबई - ४०० ०९३.
ई - मेल आयडी : investorgrievances@nxtdigital.in वेबसाइट : www.nxtdigital.co.in

प��तसा�या वािष�क सव�साधारण सभेम�ये �पीकरचे न�दणीकरण व ई-मतदानाची सूचना
को
	हड - १९ साथी	या फ�लावा	या कारणा�तव क�पनीची प
�तवासी (३५वी) वािष�क सव�साधारण सभा (“एजीएम”) बुुधवार, �द.
३०.०९.२०२० रोजी द�. ३.०० वाजता 
	हडीओ कॉ�फर
�संग (“�हीसी”)/अदर ऑिडओ 
	ह�युअल मी�स (“ओए�हीएम”) 	या
मा�यमातून आयोिजत कर�यात य ेत आहे.
	हीसी	या मा�यमातून एजीएमम�ये उप
�थत राह�यासाठी	या तसेच इल े�ट�ॉिनक मतदानाक�रता	या िनद�शांसमवेत वािष�क अहवाल
२०१९-२० तसेच एजीएमची सूचना http://www.nxtdigital.co.in/investors येथून �ा  करता येऊ शक�ल.
�पीकर न�दणीकरण
सदर एजीएमम�ये सहभाग घेऊ इ
	छणा या भागधारकांक�रता 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 न�दणीकरण शु
वार, 	द. २५ स�ट�बर, २०२० रोजी स. ९.०० वाज�यापास ून सु� होईल
व सोमवार, 	द.२८ स�ट�बर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.
परो� ई-मतदान
परो� ई- मतदान कालावधी शिनवार, 	द. २६ स�ट�बर, २०२० रोजी स. ९.०० वाजता सु� होईल व मंगळवार, 	द. २९
स�ट�बर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधीदर�यान, िनधा��रत अंितम तारीख अथा�त �द. २३ स�ट�बर,
२०२० रोजीनुसार कागदोप�ी �वपातील िक�वा डीमटे�रयलाइ�ड् �वपातील भागधारक असलेले सभासद परो� ई-मतदान तसेच
एजीएमम�ये ई-मतदानाची सुिवधा �ा  कर�यास पा� असतील.
�यासभासदांनी एजीएम	या आधी परो� ई-मतदाना�ारे आपले मत �दलेले नसेल अशा सभासदांक�रता एजीएमम�येही ई-मतदानाची
सुिवधा उपल�ध कन दे�यात य ेईल.
एजीएम	या आधी परो� ई-मतदाना�ारे आपले मत �दलेले असलेले सभासद एजीएमम�ये 	हीसी	या मा�यमातून उप
�थत रा� शकतील/
सहभाग घेऊ शकतील, परंतु पु�हा मत दे�यास त े पा� नसतील.
�पीकर न�दणीकरण व इल े�ट�ॉिनक मा�यमांतून मतदानासंदभा�त काही शंका व /वा त�ारी अस�यास तु�ही आ�हाला
investorgrievances@nxtdigital.in येथे िल� शकता तसेच https://evoting.kfintech.com 	या download
section वर उपल�ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting user manual वाचावे िक�वा �ी. �ेमक�मार
नायर (युिनट : ने��टिडिजटल िलिमटेड) यांना क�िफन टे�नॉलॉजीस �ाय	हेट िलिमटेड (पूव�ची का	ह� िफनटेक �ाय	हेट िलिमटेड
�हणून �ात), सेलेिनयम टॉवर बी, �ॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायना
�शअल िड
�ट��ट, नानकरामगुडा, से�रनिलंगमप�ी मंडल,
हैदराबाद - ५० ००३२ द�र�वनी + ९१ ४० ६७१६ १५२५, ई-मले premkumar.nairs@kfintech.com वा einward.ris@
kfintech.com येथे संपक� साधावा वा द�र�वनी �. ०४० - ६७१६१५०० वर संपक� साधावा वा क�िफन टोल �� �. १ - ८०० - ३४
- ५४ - ००१ येथे पुढील कोण�याही �प�ीकरणासाठी संपक� साधावा.

संचालक मंडळा�याआदेशा�ारे
सही/-

हसमुख शाह
क�पनी सिचव

�ठकाण : मुंबई
�दनांक : २२ स�ट�बर, २०२०

खालापूर नगरपंचायत
मु. पो. ता. खालापूर, िज. रायगड

�थापना-२६ जून २०१५
द�र�वनी �. 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
मु�यािधकारी, खालापूर नगरपंचायत खालापूर, खालापूर नगरपंचायत

ह�ीतील ओला व सुका कचरा संकलन व वाहतूक, गटारे व र�ते साव�जिनक
�ठकाणांचे साफसफाई करणे. द्िविलफाफा प�तीने जाहीर िनिवदा सूचना वेळ �द.
२५/०९/२०२० रोजी सकाळी ११ः०० ऑनलाईन www.mahatenders.gov.
in या संक�त�थळावर उपल�ध होईल. सिव�तर मािहती ई-िनिवदा �ि�यात सहभागी
होऊ इ��छत असले�या िनिवदाधारकांना www.mahatenders.gov.in या
संक�त�थळावर उपल�ध होईल.

सही/- सही/-
मु�यािधकारी अ�य 

खालापूर नगरपंचायत खालापूर नगरपंचायत

ख

पि�चम रे�वे
शुि�प�क

१. ई - िनिवदा सूचना : C481 - T20 - NIG
- W - 12 �ठकाण : नायगाव (पि�चम). २. ई -
िनिवदा सूचना : C481 - T20 - VR - E - 13;
�ठकाण : िवरार (पूव�); ३. ई - िनिवदा सूचना
: C481 - T20 - BL - W - 16; �ठकाण
: वलसाड (पि�चम); ४. ई - िनिवदा सूचना :
C481 - T20 - MM - E - 20; �ठकाण : माहीम
(पूव�); ५. ई - िनिवदा सूचना : C481 - T20 -
KHAR - W - 21; �ठकाण :खार रोड (पि�चम).
िनिवदा द�तावेज 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
वाज�यापासून �द.२६.१०.२०२० रोजी द	.
३.०० वाजेपय�त. अ�य सव� अटी व शत�
अप�रवित�त राहतील. पुढील तपिशलाक�रता
क�पया www.ireps.gov.in ला भेट �ावी.

बोली मागिवणारी सूचना
काळ�ं�े, नवी मुंबई येथे र�ते नेटवक�चे २ �या ट��यातील डांबरीकरण

तसेच पज�य जलवािहया व पदपथांची द���ती
िसडको महारा�� मया��दत हे खालील िनद�िशत कामाक�रता अशा �कारचे
काम जसे र��यांचे बांधकाम/डांबरीकरणाचे काम व पज��य जलवािह�यांचे
बांधकाम अशा कोण�याही �कारचे काम क�ले�या िसडको िल. वा क�
सरकार वा महारा�� रा
य व �यां	या उप�मांकडे यो�य �या वग� व �ेणीत
न
दणीक	त असले�या, अिनवाय� पा�ता अह�तांची पूत�ता करीत असले�या
अनुभवी बोलीदारांकड�न ई -ट�ड�रंग �ि�ये	या मा�यमातून ऑनलाइन नगवार
दराने शतमान बोली मागवीत आहेत.
१.कामाचे वण�न : काळ�ं�े, नवी मुंबई येथे र�ते नेटवक�चे २ �या ट��यातील
डांबरीकरण तसेच पज��य जलवािह�या व पदपथांची द���ती. २. सी. ए.
	 : ०५/िसडको/ईई (पीएनएल-१)/२०२०-२१, ३. बोलीक�रता
लागणारे मू�य : �. १,६१,७५,५६४.७५ (�. १,६०,९५,५६६.३१
बोलीयो�य असलेला भाग + �. ७९,९९८.४४ बोलीयो�य नसलेला भाग),
४. इरठे : �. १,६२,०००/-, ५. न�दणीकरण वग� : वग� - ३ व �यावरील,
६. काय�पूत�ता कालावधी : ३६५ (तीनशे पास�) �दवस (पावसाळा
समािव�), ७. िनिवदा �ि	या मू�य : �. ५,९००.०० (�. पाच हजार
नऊशे मा�) (१८% जीएसटी समािव�) (नापरतावा).
बोली काय��मासिहत बोली द�तावेज वेबसाइट mahatenders.gov.in
वर �द. २५.०९.२०२० रोजी सायं. ५.०१ पास ून उपल�ध असेल.

अधी�क अिभयंता
(पी ॲड क�)

¥H {dHw bJwê  H m{bXmg g§ñH V {díd{dÚmb`, am_Q oH  
jk"Vªfgrk; laLd`re~A

amîQ ´r` _yë`m§H Z d àË`m`Z n[afXoÛmao _mÝ`VmàmßV loUr "B ++"

 dk;kZy; : iz'kkldh; Hkou] ekSnk jksM] jkeVsd] ft- ukxiwj - 441106
nq- d- 0711z 4-255747@48  bpd@kksu.org

H {dHw bJwé H m{bXmg g§ñH¥ V {dûd{dÚmb¶mer g§b½ZrH aU 
àmá H aÊ¶mMm gwdUm©dga

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¶

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

P.G.
Degree

Degree

P.G.
Diplom

Diploma

H {dHw bJwê  H m{bXmg g§ñH¥ V {dûd{dÚmb¶, am‘Q oH  Ûmam H m¶Xm 33/1997 À¶m H b‘  ( )Zwgma e¡j{UH  
gÌ 2020-21 nmgyZ ZdrZ ‘hm{dÚmb¶/Aä¶mgH« ‘/{df¶m§Zm g§b½ZrH aU d dmT rd VwH S¶m§Zm ‘§Owar 
XoÊ¶mH [aVm Am°ZbmB©Z AmdoXZ nÌ ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV. Am°ZbmB©Z AmdoXZmMr gw{dYm {dûd{dÚmb¶mÀ¶m 
www.kksu.org d www.kksanskrituni.digitaluniversity.ac ¶m g§JUH s¶ g§Ho VñWimda {X. 21.9.2020 nmgyZ 
CnbãY Amho. g§b½ZrH aUmgmR r 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‘Q oH  ¶oWo gmXa H amdo. {X. 31 Am°³Q mo~a,2020 Z§Va Ho boë¶m Am°ZbmB©Z AmdoXZm§Mm 
pñdH ma H aÊ¶mV ¶oUma Zmhr, ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.
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� M.P.A.  (Dance)  

� M.F.A.  (Applied Art / Painting / Sculpture)

� M.A.    (Yoga Shastra)

� M.A.    (Public Administration) 

� M.Sc.   (Hospitality Studies)

� MLiSc. (Integrated Program)

�

� 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

 B.A.    (Yoga Shastra)

�

� Teaching Sanskrit through English

� Computer Application   � Yogic Science

� Vedanga Jyotish   � Sanskrit Journalism

 Translation studies 

�

� Theater and Performing Arts 

� Hospitality Studies 

� Mass Communication and Journalism

� Library and Information Science

� Yoga Naturopathy and Dieletics  

� 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

 Creative writing in Sanskrit  

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

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

^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 

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¶

gwdU©g§Yr 

àmMrZ ^maVr¶ {dkmZ VWm ‘mZì¶emñÌ g§H m¶

nma§nm[aH  Aä¶mgH« ‘ AmYw{ZH  / ì¶mdgm{¶H  Aä¶mgH« ‘

Diploma

िहंद�जा �लोबल सो�युश�स िलिमटेड
(सीआयएन : L92199MH1995PLC084610)

न�दणीक�त काया�लय : िहंद�जा हाऊस, १७१, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.
द�र. : ०२२ - २४९६ ०७०७, फ�	स : ०२२ - २४९७ ४२०८.

वेबसाइट : www.teamhgs.com ई-मेल : investor.relations@teamhgs.com

सूचना
क�पनी�या समभागांचे गंुतवणूकदार िश�ण व संर�ण िनधीम	ये �थानांतरण

क�प�या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनु�छेद १२४ (६) सहवाचन गुंतवणूकदार िश�ण व संर�ण िनधी �ािधकारी (लेखा, लेखापरी�ण,
�थानांतरण व परतावा) िनयम, २०१६ वेळोवेळी स ुधा�रत (िनयम) याअंतग�त या�ारे सूचना दे�यात य ेत आहे क�, लागोपाठ सात वषा�क�रता
अ�दािनत/दावारिहत रािहले�या लाभांशासंदभा�तील समभागांचे (अ�दािनत लाभांश खायाम�ये यां�या �थानांतरण तारखेपासून) िहंद�जा
�लोबल सो�युश�स िलिमटेड (क�पनी) गुंतवणूकदार िश�ण व संर�ण िनधी �ािधकारी (आयईपीएफ) यां�याकडे �थानांतरण करीत आहे.
यानुसार िव�ीय वष� २०१३-१४ क�रता�या अंितम लाभांशासंदभा�तील समभागांचे क�पनी�ारे �दान कर�यात आले होते व लागोपाठ सात
वषा�क�रता (अ�दािनत लाभांश खायाम�ये यां�या �थानातंरणा�या तारखेपासून) अ�दािनत/दावारिहत रािहले�या समभागांचे िडस�बर, २०२०
�या ितस�या आठव�ात आयईपीएफकडे �थानांतरण कर�यात येईल.
सदर िनयमा�या अनुपालनांतग�त स ंबंिधत सभासदांना िव�ीय वष� २०१३-१४ क�रता�या अ�दािनत / दावारिहत अंितम लाभांशाचा दावा कर�याची
िवनंती कर�यासंदभा�तील प� यवहार पाठव�यात आलेला आहे. याम�ये कसूर झा�यास िडस�बर, २०२० �या ितस�या आठव�ात संबंिधत
समभागांचे आयईपीएफकडे �थानांतरण कर�यात य ेईल. आयईपीएफकडे �यांचे शेअस� �थानांतरण कर�यात यावयाचे आहेत अशा सभासदांचा
तपशील क�पनीने आप�या वेबसाइट www.teamhgs.com वर investors tab अंतग�त अपलोड कलेला आहे. आयईपीएफ �ािधका�यां�या
डीमॅट खायाम�ये ह�तांत�रत कर�यात यावयाचा रोखीक�त न कलेला लाभांश व शेअस�चा तपशील भागधारक पडताळ�न पा� शकतील.
क�पनीला �द. ३० नो�ह�बर, २०२० रोजी वा त�पूव
पय�त संबंिधत सभासदांकड�न वरील िनद�िशत लाभांशा�या रोखीकरणाक�रताचा
कोणताही �ितसाद �ा� न झा�यास, िनयमां�या अनुपालनांतग�त िडस�बर, २०२० �या ितस�या आठव�ात क�पनी संबंिधत समभागांचे
आयईपीएफकडे �थानांतरण करील.
सभासदांनी पुढे न�द �यावी क�, क�पनी�ारे यां�या वेबसाइटवर उपल�ध तपशील वाचावा व आयईपीएफकडे शेअस��या �थानांतरणाक�रता
क�पनी�ारे �ु��कट शेअर �माणप� जारी कर�यासंदभा�तील यो�य ती स ूचना समजावी.
संबंिधत भागधारकांनी न�द �यावी क�, आयईपीएफकडे अशा समभागां�या �थानांतरणाप�चात, क�पनी�ारे आयईपीएफकडे �थानांत�रत
अ�दािनत / दावारिहत लाभांश र�म व समभागांसंदभा�त क�पनीिवरोधात कोणताही दावा करता येणार नाही. काय�ा�या तरतुदी व िनयमांतग�त
संबंिधत भागधारक आयईपीएफ �ािधका�यांकड�न अ�दािनत/दावारिहत लाभांश रकमेसमवेत �थानांत�रत शेअस�क�रता दावा क� शकतात,
�याचा तपशील www.iepf.gov.in वर उपल�ध आहे / असेल.
यासंदभा�तील कोणतेही �प�ीकरण / सहा�याक�रता संबंिधत सभासद क�पनीचे रिज�ट�ार व ट�ा�सफर एजंट अथा�त का ह� िफनटेक �ाय हेट
िलिमटेड यां�याशी ०४० - ६७१६ २२२२ वर वा einward.ris@kfintech.com येथे िक�वा क�पनीशी investor.relations@
teamhgs.com येथे संपक� साधू शकतात.

िहंद�जा �लोबल सो�युश�स िलिमटेडक�रता
सही/-

एस. महादेवन
ई�हीपी - िविध, अनुपालन व क�पनी सिचव

�ठकाण : ब�गळ��
�दनांक : २३ स�ट�बर, २०२०

भारता�या रा��पत�क�रता व �यां�या वतीने नामांिकत
क��ाटदारांकड�न वेबसाइट www.ireps.gov.in �या
मा�यमातून खु�या ई - िनिवदा मागिवयात येत आहेत.
कामाचे वण�न : दोन वष
 कालावधीक�रता मुंबई
िवभागा�या दादर, ठाणे, ड	िबवली, क�याण, िव�ोळी,
मुलुंड, क�ला� �थानकांतील सरक�या िज�यांचे काय�चलन व
देखभाल कामाचे आऊटसोिस�ग. कामाचे अंदािजत
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