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Ref: GANGAFORGE/ NSE/ Reg 47/ Newspaper Publication 	 091h September, 2021 

To, 	 4 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/i, 
C Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra 
Murnhai -400051. 

Symbol: GANGAFORGE 

Sub: Intimation of Newspaper Publication pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing 
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Dear Sir 

With reference to the above subject, and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of 
Newspaper Publication in Financial Express in English as well as Gujarati (Regional Language) 
for Notice of Annual General Meeting of the company scheduled to be held on Thursday, 30th 
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You are kindly requested to take the same on records. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

For GANGA FORGING 

Drashti Vaghasiya 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No. A58976 
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�થળ: �થળ: હ�રપરહ�રપર,  ,  	મનગર	મનગર
તાર�ખ: 8 સ�ટતાર�ખ: 8 સ�ટ��બર�બર, , ૨૦૨૧૨૦૨૧

�ચૂના આથી આપવામા ંઆવ ેછે ક� કોિવડ-૧૯ રોગચાળાને �યાનમા ંરાખીન ેપ�રપ� ન.ં 
20 તાર!ખ મે 5, ૨૦૨૦ વાચંો પ�રપ� ન ં૧૪ તાર!ખનો એિ&લ ૮, ૨૦૨૦ અને પ�રપ� ન ં
૧૭ તાર!ખ એિ&લ ૧૩, ૨૦૨૦ અ,સુાર (આ પછ! સા3�ૂહક ર!તે "એમસીએ પ�રપ�ો" 
તર!ક� ઓળખાય છે) કોપ9ર�ટ બાબતોના મ�ંાલય ("એમસીએ") <ારા એક સામા=ય >થળે 
સ?યોની શાર!�રક હાજર! િવના વીસી અથવા ઓએવીએમ <ારા વાિષCક સામા=ય સભા 
યોજવા માટ�, આઠમી (8 મી) વાિષCક સામા=ય સભા એ=જલ ફાઇબસI Jલિમટ�ડના સ?યોની 
(AGM) Kધુવાર, ૨૯ સMટ�Nબર, ૨૦૨૧ ના રોજ બપોર� ૧૨:૦૦ કલાક� IST ૮ મીએPએમની 
નો�ટસમા ંદશાIRયા 3જુબ સામા=ય Rયવસાયો અને ખાસ Rયવસાયોની લેવડદ�વડ માટ� 
િવડ!યો કો=ફરS=સTગ ("VC") / અ=ય ઓ�ડયો િવઝVઅુલ સાધન ("OAVM") મારફતે યોWશ.ે
ઉપરોYત ઉZલેJખત એમસીએ પ�રપ�ો અને સેબી પ�રપ� ન.ં 
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તાર!ખ ૧૨ મ,ે  ૨૦૨૦ 3જુબ, AGM ની �ચૂના અને 
વાિષCક �રપોટI 2020-21 ઇલેY]ોિનક મોડ <ારા મોકલવામા ંઆRયા છે ફYત તે સ?યો માટ� ક� 
^મના ઇમેઇલ સરનામા ંકંપની/ �ડપોJઝટર!ઝમા ંન`ધાયેલા છે. સ?ય ન`ધ કર! શક� છે ક� 
નો�ટસ અને વાિષCક �રપોટI 2020-21 કંપનીની વબેસાઇટ www.angelfibers.com, BSE 
Jલિમટ�ડની વબેસાઇટ www.bseindia.com અને નેશનલ િસaો�રટ!ઝ �ડપોJઝટર! Jલિમટ�ડ 
(NSDL) એટલે ક� www.evoting.nsdl.com વબેસાઇટ પર અપલોડ કરવામા ંઆવી છે.
એમસીએના પ�રપ�ોના &કાશમા,ં શરેધારકો ભલે ઈSYવટ! શરે ડ!મેટ >વcપે હોય અથવા 
ભૌિતક >વcપમા ંહોય અને ^મણે તેમના ઇમેઇલ સરનામા ંસબિમટ કયાI ન હોય અને 
પ�રણામે 8 મીએPએમ અને વાિષCક �રપોટI 2020-21ની નો�ટસ આપી ન શકાય, તેઓ 
અ>થાયી cપે મેળવી શક� છે નીચે આપેલ &�fયાને અ,સુર!ને ન`ધાયેલા તેમના ઈ-મેલ 
સરનામા:ં

ૃ ુ૧. જો શસેI ભૌિતક>વcપમા ંરાખવામા ંઆવ ેતો, hપા કર!ને ફોJલયો નબંર, શરેહોZડર, ં
નામ, શરે સ�ટi�ફક�ટની >ક�ન કર�લી કોપી (આગળ અને પાછળ), પાન (પાન કાડIની 
>વ-&માJણત >ક�ન કર�લી કોપી), આધાર (>વ-&માJણત cs@angelfibers.com પર 
ઇમેઇલ <ારા આધાર કાડIની >ક�ન કર�લી નકલ)

ૃ૨. જો શરે ડ!મેટ મોડમા ંરાખવામા ંઆવ ેછે, તો hપા કર!ને DPID-CLID (૧૬ kકનો DPID 
+ CLID અથવા 16 kકનો લાભાથm ID), નામ, Yલાય=ટ મા>ટર અથવા કો=સોJલડ�ટ�ડ 
એકાઉ=ટ >ટ�ટમે=ટની નકલ, PAN (પાન કાડIની >વ-&માJણત >ક�ન કર�લી નકલ) 
આધાર(આધાર કાડIની >વ-&માJણત >ક�ન કર�લી નકલ)Cs@angelfibers.com પર 
આપો.

૩. વકૈoZપક ર!તે સ?ય પોઇ=ટ (૧) અથવા (૨) મા ંઉZલેJખત િવગતો સાJબત કર!ને 
વપરાશકતાI ID અને પાસવડI મેળવવા માટ� evoting@nsdl.co.in પર ઇ-મેઇલ િવનતંી 
મોકલી શક� છે.

ઈ-મેલ એp�સની સફળ ન`ધણી પછ!, શરેધારકને 8 મીએPએમ અને વાિષCક �રપોટI 
2020-21 ની નો�ટસની સોqટ કોપી અને 8-PPએમ માટ� ઈ-વો�ટrગ સsમ કરવા માટ� 
tઝુર-આઈડ! અને પાસવડI સાથ ેઈ-વો�ટrગ માટ�ની &�fયા મળશ.ે કોઈપણ &uોના 
�ક>સામા,ં શરેહોZડર cs@angelfibers.com પર કંપનીને લખી શક� છે. શરેહોZડરોને િવનતંી 
કરવામા ંઆવ ેછે ક� તેઓ તેમના ઇમેઇલ આઇડ! તેમના �ડપોJઝટર! પા�ટiિસપ=ટ (ઓ) 
સાથ ેરP>ટર/ અપડ�ટ કર� ^ની સાથ ેતેઓ તેમના ડ!મેટ ખાતા Wળવ ેછે જો શરે જcર! 
ડ!મો]!અલાઇvડ મોડમા ંહોય તો જcર! દ>તાવજેો સબિમટ કર!ને.
કંપનીમા ંકોઈ ભૌિતક શરેહોZડરો ન હોવાથી, સ?યો, ંુરwજ>ટર અને કંપનીના શરે ]ા=સફર 
x>ુતકો બધં નથી. ^ સ?યોના નામ Kધુવાર, સMટ�Nબર 22, ૨૦૨૧ ("કટ-ઓફ ડ�ટ") ને 
Kધુવાર�, �ડપોJઝટર!ઝ <ારા Wળવવામા ંઆવતા સ?યોના રwજ>ટરમા ંઅથવા લાભાથm 
માJલકોના રwજ>ટરમા ંન`ધાયેલા છે, તેઓ મા� yૂર>થ ઈ-મતદાનની �િુવધા મેળવવા 
તેમજ વાિષCક સામા=ય સભામા ંઈ-વો�ટrગમાટ� હકદાર રહશ� .ે 
કંપની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓને અ,સુર!ને (�ધુાર�લા) 
િનયમો અને સેબી (LODR) ર�ztલેુશ=સ, ૨૦૧૫ (�ધુાર�લા 3જુબ) અને ઉપર જણાવલેા 
એમસીએ પ�રપ�ોના િનયમન ૪૪ સાથ ેવાચંવામા ંઆવ ેછે, કંપની �રમોટની �િુવધા xરૂ! 
પાડ� છે એPએમમા ંકામકાજ કરવાના Rયવસાયોના સદંભIમા ંતેના સ?યોને એPએમની 
તાર!ખે ઈ-વો�ટrગ અને ઈ-વો�ટrગ. આ હ|�  ુ માટ�, કંપનીએ ઇલેY]ોિનક મા�યમથી 
મતદાનની �િુવધા માટ� NSDL સાથ ેકરાર કય9 છે.
�રમોટ ઇ-વો�ટrગ સવાર� 9:00 વાzયે શc થશ.ે રિવવાર, સMટ�Nબર 26, ૨૦૨૧ અને સા^ં 
૫:૦૦ વાzયે સમાMત થશ.ે ૨૮ સMટ�Nબર, ૨૦૨૧ ને મગંળવાર� સ?યો ન`ધ કર! શક� છે ક� a) 
�રમોટ ઇ-વો�ટrગ મોડVલુ એનએસડ!એલ <ારા મતદાન માટ�ની ઉપરોYત તાર!ખ અને 
સમય પછ! િન~�fય કરવામા ંઆવશ ેઅને એકવાર સ?ય <ારા ઠરાવ પર મતદાન કરવામા ં
આવ ેપછ!, સ?યને તેને પછ!થી બદલવાની મ�ૂંર! આપવામા ંઆવશ ેનહ�; b) ૮ મી 
એPએમમા ંઈ-વો�ટrગની �િુવધા ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવશ;ે  અને c) ^ સ?યોએ 8 
મીએPએમ પહલ� ા �રમોટ ઈ-વો�ટrગ <ારા પોતાનો મત આMયો છે તે પણ 8 મીએPએમમા ં
હાજર! આપી શક� છે પરં| ુતેઓ ફર!થી મત આપવા માટ� હકદાર નથી. 8 મી વાિષCક 
સામા=ય સભાની �ચૂનામા ંyૂર>થ ઇ-મતદાન/ ઇ-મતદાન માટ�ની િવગતવાર &�fયા 
આપવામા ંઆવી છે.
કોઈપણ RયSYત, ̂  કંપનીના શરે હ>તગત કર� છે અને AGM ની નો�ટસ મોકZયા પછ! અને 
કંપનીની સ?ય બને છે અને કટ ઓફ તાર!ખ એટલે ક� Kધુવાર, સMટ�Nબર 22, ૨૦૨૧ ના 
રોજ શરે ધરાવ ે છે, તે મોકલીને લોJગન આઈડ! અને પાસવડI મેળવી શક� છે. 
evoting@nsdl.co.in અથવા cs@angelfibers.com પર િવનતંી કરો. જો ક�, જો તમે �રમોટ ઈ-
વો�ટrગ માટ� NSDL સાથ ેપહલ� થેી જ રP>ટડI છો તો તમે તમારો મત આપવા માટ� તમારા 
હાલના tઝુર આઈડ! અને પાસવડIનો ઉપયોગ કર! શકો છો. જો તમે તમારો પાસવડI �લૂી 
ગયા છો, તો તમે www.evoting.nsdl.com પર ઉપલ�ધ "પાસવડI �લૂી ગયા" િવકZપનો 
ઉપયોગ કર!ને તમારો પાસવડI ફર!થી સેટ કર! શકો છો.
ઈ-વો�ટrગ માટ� કોઈ &uો હોય તો, તમે શરેધારકો માટ� વારંવાર xછૂાતા &uો (FAQ) અને 
www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ િવભાગ પર ઉપલ�ધ શરેધારકો માટ� ઈ-વો�ટrગ 
વપરાશકતાI માગIદિશCકાનો સદંભI લઈ શકો છો અથવા ટોલ �! નબંર પર કોલ કર! શકો 
છો. : 1800-222-990 અથવા evoting@nsdl.co.in પર િવનતંી મોકલો. સ?યો કંપનીની 
રwજ>ટડI ઓ�ફસમા ંકંપનીના કંપની સેf�ટર! ર!ના કાનાબારનો પણ સપંકI કર! શક� છે 
અથવા cs@angelfibers.com પર ઈ-મેલ લખી શક� છે અથવા વ� ુ>પ�ટતા માટ� +91-
9726111118 પર કોલ કર! શક� છે.
સ?યો મા� VC/OAVM �િુવધા <ારા વાિષCક સામા=ય સભામા ંહાજર! આપી શક� છે અને 
ભાગ લઈ શક� છે. વાિષCક સામા=ય સભામા ંજોડાવા માટ�ની �ચૂનાઓ વાિષCક સામા=ય 
સભાની �ચૂનામા ંઆપવામા ંઆવી છે. જો શરેધારકો/સ?યોને એPએમમા ંભાગ લેવા 
kગે કોઈ &uો 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 <ારા બેઠકમા ંભાગ 
લેનારા સ?યોની ગણતર! કંપની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હઠ� ળ કોરમની 
ગણતર!ના હ|� ઓુ માટ� કરવામા ંઆવશ.ે

એ�જલ ફાઇબસ!એ�જલ ફાઇબસ! "લિમટ "લિમટ�ડ વતી,ડ વતી,
એસડ�/-

રોહન(રોહન(ુમાર ર*માર ર*યાણીયાણી
મેને1જ2ગ �ડર�3ટર (ડ�ન: 08814726)

CIN : L17200GJ2014PLC078738
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