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Disclosure Requirements) Regulations, 2015 enclosed are the copies of newspaper
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Company and e-voting information for the same.
This is for your information and records.
For Sun Pharmaceutical Industries Limited
Digitally signed by
ANOOP
ANOOP ANJANIKUMAR
ANJANIKUMAR DESHPANDE
Date: 2022.08.06 12:39:52
DESHPANDE +05'30'

(Anoop Deshpande)
Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office: SPARC, Tandalja, Vadodara – 390 012, Gujarat, INDIA.
Reaching People. Touching Lives.
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CIN : L17100GJ1989PLC013041

hrsMxzo ykurVMk : fu{uûk nkWMk, çkeòu {k¤, MxurzÞ{ fku{Mko hkuz,
LkðhtøkÃkwhk, y{ËkðkË-380 009.
VkuLk : +91-79-26462261 VuõMk : +91-79-26462260
ðuçkMkkEx: www.camexltd.com E{uE÷: cs@camexltd.com
ૂ ના
33મી
33
મી વાિષક સામા ય સભાની ('AGM') ચ
ના,, કુ લોઝર અન
અને ઈ-વોટ
વોટગની માહતી
ૂ ના આપવામાં આવે છે ક કંપનીની 33મી વાિષક સામાય સભા ("AGM") શિનવાર, 27
આથી ચ
ઓગટ, 2022 ના રોજ બપોર 1.00 વા"યે ભારતીય માનક સમય (IST) િવ$ડયો કોફરસ ("VC")/
ુ લ મા,યમ ("OAVM") -ારા યો.શ.ે 1 ઓગટ, 2022 ના રોજ એ0એમ
અય ઓ$ડયો િવઝ)અ
ુ બ 3યવસાયો 3યવહાર કરવા માટ કંપનીએ નાણાક7ય વષ2
બોલાવતી નો$ટસમાં દશા23યા 4જ
ુ વાર, ઓગટ, 5, 2022 ના રોજ ઇલે;<ોિનક મોડ -ારા
 ાલ 89
2021-22 માટ નો વાિષક અહવ
ૂ ના સાથે મા= એવા સ>યોને મોક?યો છે @મના
વાિષક સામાય સભા ('AGM') બોલાવવાની ચ
ઈમેલ એBસ કંપની અને શર
ે <ાસફર એજટ, M/s લCક ઈટાઇમ ઈDડયા Eાઈવટ
ે Fલિમટ ડ
ુ ાર લCક
સાથે નGધાયેલા છે . કોપIર ટ બાબતોના મ=
ં ાલય -ારા .ર7 કરાયેલા પ$રપ= અJસ
ઈટાઇમ ઈDડયા Eાઈવટ
ે Fલિમટ ડ અને/અથવા $ડપોFઝટર7ઝને તેના 8 એિEલ, 2020ના
પ$રપ= ન.ં 14/2020, તાર7ખ 13 એિEલ, 2020ના પ$રપ= ન.ં 17/2020, પ$રપ= ન.ં 20/2020
તાર7ખ 05 મે, 2020 અને પ$રપ= ન.ં 02/2021, પ$રપ= ન.ં 22/2020 તાર7ખ 15 Lૂન, 2020,
પ$રપ= ન.ં 33/2020 તાર7ખ 28 સMટ Nબર, 2020, પ$રપ= ન.ં 02/2020 $ડસેNબર 39 તાર7ખ , 2020,
ુ ર7, 2021, પ$રપ= ન.ં 10/2021 તાર7ખ 23 Lૂન, 2021,
પ$રપ= ન.ં 02/2021 તાર7ખ 13 .Oઆ
પ$રપ= ન.ં 21/2021 તાર7ખ 14 $ડસેNબર, 2021 અને પ$રપ= ન.ં 02/2022 તાર7ખ 5 મે, 2021
કોપIર ટ બાબતોના મ=
ં ાલયના એમસીએ પ$રપ=ો (“MCA Cirrcular”) અને પ$રપ= નબ
ં ર
S E B I / H O / C F D / C M D 1 / C I R / P / 2 0 2 0 / 7 9 તાર7ખ 1 2 મ,ે 2 0 2 0 , પ$રપ= ન.ં
ુ ર7, 2021 અને પ$રપ= ન.ં
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તાર7ખ 15 .Oઆ
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તાર7ખ 13 મ,ે 2022 ના રોજ િસPો$રટ7ઝ એડ એ;સચેજ
ુ ાર. કોપIર ટ અફસ2 મ=
ં ાલય,
બોડ2 ઓફ ઈDડયા (SEBI) -ારા .ર7 કરાયેલ પ$રપ=ો અJસ
િસPો$રટ7 એ;સચેજ બોડ2 ઓફ ઈDડયાના ઉપરો;ત પ$રપ=ો અને કંપની એ;ટ, 2013 ('એ;ટ')
ુ ેશસ, 2015 (સેબી
અને સેબી (FલDટRગ ઓSTલગેશસ એડ $ડ;લોઝર $ર;વાયરમેUસ) ર "Oલ
ુ ેશસ) ની લાVુ જોગવાઈઓ અJસ
ુ ાર, શર
ે ધારકોની 33મી વાિષક સામાય સભા
FલDટRગ ર "Oલ
ુ લ મા,યમો (OAVM)
('AGM') આમ િવ$ડયો કોફરWસRગ (VC) અથવા અય ઑ$ડયોિવઝ)અ
-ારા સામાય થળે સ>યોની ભૌિતક હાજર7 િવના યોજવામાં આવશ.ે આથી, શર
ે ધારકો
VC/OAVM -ારા આગામી એ0એમમાં હાજર7 આપી શક છે અને ભાગ લઈ શક છે . સે<લ
$ડપોFઝટર7 સિવિસસ (ઇDડયા) Fલિમટ ડ ("CDSL") વાિષક સામાય સભા દરિમયાન $રમોટ ઇવો$ટ[ગ, VC/OAVM િુવધા -ારા એ0એમમાં ભાગ લેવા અને ઇ-વો$ટ[ગ -ારા મતદાન કરવાની
િુવધા \રૂ7 પાડશ.ે VC/OAVM -ારા મી$ટ[ગમાં ભાગ લેવાની E$9યા નીચે સમ.વવામાં આવી
છે અને કંપનીની વબ
ે સાઇટ www.camexltd.com પર પણ ઉપલTધ છે . વાિષક સામાય સભા
ૂ ના સાથન
 ાલ કંપનીની વબ
ે સાઇટ www.camexltd.com,
(AGM) બોલાવવાની ચ
ે ો વાિષક અહવ
ટોક એ;સચેજ એટલે ક BSE Fલિમટ ડની વબ
ે સાઇટ www.bseindia.com પર અને સે<લ
$ડપોFઝટર7 સિવિસસ (ઇDડયા) Fલિમટ ડ (CDSL) વબ
ે સાઇટ www.evotingindia.com પર પણ
ઉપલTધ છે .
ુ ાર અને
ૂ ના આથી વ]ુ આપવામાં આવે છે ક કંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 91 અJસ
ચ
ુ ેશસ, 2015 ના િનયમન 42 4જ
ુ બ ^યાં બનાવલ
સેબી (LODR) ર "Oલ
ે ા િનયમો સાથે વાચ
ં વામાં
આવે છે , સ>યોJુ ં ર_જટર અને કંપનીના શર
ે <ાસફર `;ુસ કંપનીની 33મી વાિષક સામાય
ુ ર શિનવાર, 20 ઓગટ, 2022 થી શિનવાર, ઓગટ 27, 2022 (બન
 સ
સભાના હa
ં ે $દવસો સ$હત)
ુ ી બધ
 .ે
ધ
ં રહશ
ુ ાર કંપની (મેનેજમેટ એડ
કંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 108 ની જોગવાઈઓ અJસ
ુ ેશસ, 2015 ના િનયમન
એડિમિન< શન) િનયમો, 2014 ના િનયમ 20 અને સેબી (LODR) ર "Oલ
ુ બ '$રમોટ ઈ-વો$ટ[ગ'
44 સાથે વાચ
ં વામાં આવે છે , કંપની તેના સ>યોને તેમના સ>યોને નીચે 4જ
-ારા મત કાટ કરવાની િુવધાઓ \રૂ7 પાડ છે . અને વાિષક સામાય સભા સમયે ઉપરો;ત
નો$ટસમાં દશા2વલ
ે તમામ ઠરાવો પર 'ઈ-વો$ટ[ગ' કરવાની પણ િુવધાઓ \રૂ7 પાડ છે . કંપની
ુ ાર જcર7 િવગતો અહC
અિધિનયમ, 2013 અને ^યાં બનાવલ
ે ા િનયમોની જોગવાઈઓ અJસ
નીચે આપવામાં આવી છે :
1 ઈમેલ -ારા વાિષક સામાય સભા
ૂ 2તાની તાર7ખ
નો$ટસ મોકલવાની \ણ
2 ર7મોટ ઈ-વો$ટ[ગની શcઆતની
તાર7ખ અને સમય
3 ર7મોટ ઈ-વો$ટ[ગની સમાeMતની
તાર7ખ અને સમય.

ુ વાર, ઑગટ 5, 2022
89
ુ વાર, 24 ઓગટ, 2022
`ધ
સવાર 9.00 વા"યે.
ુ વાર, 26 ઓગટ, 2022 ના રોજ
89
સા@
ં 5.00 વા"યે
^યાર બાદ સે<લ $ડપોFઝટર7 સિવિસસ
( ઇDડયા) Fલિમટ ડ ( C D S L ) -ારા ર7મોટ ઈુ ને અfમ કરવામાં આવશ.ે @
વો$ટ[ગ મોડ)લ
સ>યો એ0એમમાં V C / O VA M િુવધા -ારા
 ે અને $રમોટ ઈ-વો$ટ[ગ -ારા ઠરાવો
હાજર રહશ
પર પોતાનો મત આMયો ન હતો અને અયથા
તેઓને આમ કરવાથી Eિતબિંધત કરવામાં
આ3યા નથી, તેઓ આ વાિષક સામાય સભા
(AGM) દરિમયાન ઈ-વો$ટ[ગ િસટમ -ારા મત
 .ે
આપવા માટ પા= રહશ
શિનવાર, 20 ઓગટ, 2022

4 $રમોટ ઈ-વો$ટ[ગના હકોના અિધકારો
નg7 કરવા માટ ની કટ-ઓફ તાર7ખ
સ>યોના મતદાન અિધકારો શિનવાર,
20 ઓગટ, 2022 ("કટ-ઓફ તાર7ખ")
ના રોજ કંપનીની પેઇડ-અપ ઇW;વટ7
શર
ે 4ડૂ7માં તેમના -ારા રાખવામાં
આવલ
ે ા ઇW;વટ7 શર
ે ના Eમાણમાં હશ.ે
5 તે 3યW;તઓ ક @મણે શર
ે ો મેળ3યા છે અને કંપની -ારા વાિષક સામાય સભા નો$ટસ
ઈમેલ કયા2 પછ7 કંપનીના સ>ય બયા છે અને @મના નામ કંપનીના સ>યોના
ુ બ $ડપોFઝટર7ઝ -ારા .ળવવામાં આવલ
ર_જટરમાં કટ- ઓફ 4જ
ે ા લાભકાર7
ૂ નામાં
માFલકોના િનવદ
ે નમાં દ ખાય છે , તે સ>યો વાિષક સામાય સભા ઉ;ત ચ
ુ ર7ને $રમોટ ઈ- વો$ટ[ગ -ારા તેમના મતદાન અિધકારનો
દશા2વલ
ે E$9યાને અJસ
ઉપયોગ કર7 શક છે .
6 ડ7મટ7$રયલાઈhડ મોડ, $ફFઝકલ મોડમાં શર
ે ધરાવતા સ>યો -ારા $રમોટ ઈ-વો$ટ[ગ
અને એ0એમમાં વો$ટ[ગ કરવાની ર7ત અને @ સ>યોએ તેમના ઈમેલ એBસની
નGધણી કરાવી નથી તેમના ઈ- મેલ એBસની નGધણી કરવાની E$9યા 3 3 મી
એ0એમની નો$ટસમાં આપવામાં આવી છે .
7 $રમોટ ઈ-વો$ટ[ગને મL
ં ૂર7 આપવામાં 26 ઓગટ, 2022 ના રોજ
આવશે નહC
સા@
ં 5:00 વા"યા પછ7
8 વાિષક સામાય સભા (VC/OAVM)
વાિષક સામાય સભા દરિમયાન ઈ-વો$ટ[ગ
 .ે @ સ>યોએ
દરિમયાન ઠરાવ પર ઈ-વોટ
િુવધા ઉપલTધ રહશ
 ા $રમોટ ઈ-વો$ટ[ગ -ારા પોતાનો
નાખવાની ર7ત
એ0એમ પહલ
એ0એમમાં
મત
આMયો
છે
તેઓ
VC/OAVM -ારા હાજર રહ7 શક છે પરં a ુ તેઓ
વાિષક સામાય સભા દરિમયાન ફર7થી તેમનો
 ે નહC.
ઈ-વોટ આપવા માટ હકદાર રહશ
9 ઇલે;<ોિનક વો$ટ[ગ િસટમ અને
સે<લ $ડપોFઝટર7 સિવિસસ (ઈDડયા)
VC/OAVM Mલેટફોમ2 Eદાતા
Fલિમટ ડ www.evotingindia.com
10 ઈ-વો$ટ[ગ િસટમ સાથે જોડાયેલી
iી રાકશ દલવી, મેનેજર,
ફ$રયાદોના િનરાકરણ માટ
સે<લ $ડપોFઝટર7 સિવસીસ (ઈDડયા) Fલિમટ ડ
ુ ર ;સ,
જવાબદાર 3યW;તની સપ
ં ક2 િવગતો
એ િવ[ગ, 2 5 મો માળ, મેરથોન ફjચ
મફતલાલ િમલ કNપાઉkસ, એન એમ જોશી
ું ઈ- 400013
ૂ )2 , 4બ
માગ2, લોઅર પર લ (\વ
ઇમેઇલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com
ફોન: 022-23058542/43
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