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दसरा मेळावा शिंदेच
घेतील : नवनीत राणा

मुब
ं ई : दसरा मेळाव्यावरून शिंदे गट व
शिवसेनते वाद सुरू असतानाच आता
या वादात नवनीत राणा यांनी उडी घेत
बाळासाहेबांचे विचार घेऊन चालणारे
एकनाथ शिंदे हेच दसरा मेळावा घेतील,
असे म्हणत उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष
टीका के ली आहे.
नवनीत राणा म्हणाल्या, दसरा
मेळावा शिवसेनने च
े घ्यावा, असे काही
नाही. त्यांनीच दसरा मेळावा घ्यावा,
असे कु ठे ही लिहिले ले नाही. घटनेद्वारे
बाबासाहेबांनी सर्वांना समान अधिकार
दिले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे
यांनाही दसरा मेळावा घेण्याचे अधिकार
आहेत.
नवनीत राणा म्हणाल्या, बाळासाहेब
ठाकरेंचे विचार एकनाथ शिंदे घेऊन
जात आहेत. त्यामुळे माझी अपेक्षा
हीच राहील की, एकनाथ शिंदेच दसरा
मेळावा घेतील. ठाकरेंनीच मेळावा
घ्यावा असे काहीही नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून दसरा
मेळाव्यावरून राज्याचे राजकीय
वातावरण ढवळू न निघाले आहे.
दसरा मेळाव्यात शिवसेना आणि
एकनाथ शिंदे हे दोन्ही गट आपली
ताकद दाखवण्याच्या तयारीत आहेत.
आगामी महापालिका निवडणुकीमुळे
तर शिंदे गट आणि शिवसेनते दसरा
मेळाव्यावरून उघड टीकाही के ली जात
आहे.

बांगलादे श भारताचा सर्वात
मोठा व्यापारी भागीदार
शेख हसीना - पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा
नवी दिल्ली : संपर्ण
ू आशियामध्ये
बांगलादे शातून निर्यातीसाठी भारत
ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. या
प्रगतीला आणखी वेग दे ण्यासाठी
आम्ही लवकरच द्विपक्षीय आर्थिक
सर्वसमावेशक भागीदारी करारावर
चर्चा सुरू करू, असे मत बैठकीनंतर
पंतप्रधानांनी व्यक्त के ले आहे. तसेच
आगामी काळात भारत-बांगलादे श
संबध
ं नवीन उंची गाठतील, असेही
मोदी म्हणाले .
बांगलादे शच्या पंतप्रधान शेख
हसीना चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर
आहेत. सोमवारी शेख हसीना यांनी
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर
यांची भेट घेतली होती. यावेळी दोन्ही
नेत्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
त्यानंतर मंगळवारी हसीना यांनी
पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. या
दोघांमध्ये दोन्ही दे शांमधील संबध
ं ांचा
आढावा घेण्यासाठी आणि नाते मजबूत

बांगलादेशातील
पूरस्थिती, दहशतवाद
मुद्द्यांवर चर्चा
करण्यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्यात
आली.

पॉवर ट् रान्समिशन लाईनवर चर्चा

बांगलादे शच्या पंतप्रधान शेख
हसीना यांच्यासोबत दिल्लीत संयक्त
ु
निवेदन जारी करताना पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी म्हणाले की, भारत-बांगलादे श
यांच्यातील व्यापार वेगाने वाढत
आहे. आम्ही आयटी, स्स
पे आणि
न्यूक्लियर क्त्षे रात सहकार्य वाढवण्याचा
निर्णय घेतला आहे. भारत आणि
बांग्लादे शमध्ये पॉवर ट्रान्समिशन

चीनच्या सिचुआनमध्ये
भूकंप; ३० ठार

मुसळधार पावसाचा बंगळु रुतील
आयटी कं पन्यांना फटका

बंगळु रु : गेल्या काही दिवासांपासून
बंगळु रुत पावसाने थैमान घातले
आहे. पावसामुळे येथील जनजीवन
विस्कळीत झाले आहे. मात्र, या
पावसाचा सगळ्यात मोठा फटका
बंगरुळु तील आयटी कं पन्यांना बसला
आहे. एका दिवसात आयटी कं पन्यांचे
२२५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले
आहे. द आऊटर रिंग रोड कं पनीज
असोसिएशनने
(ओआरआरसीए)
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
यांना याबाबत एक पत्र लिहिले आहे.

बंगरुळु तील रस्त्यांवर मुसळधार
पावासमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी
साठले आहे. परिणामी वाहतुकींची
कोंडी होऊन कर्मचारी वेळेत कामावर
पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे एका
दिवसात आयटी कं पन्यांना २२५
कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
पाण्यामुळे इतर वाहने त्या भागात
जाऊ शकत नसल्यामुळे ट्रॅक्टर आणि
नावेच्या मदतीने आयटी कं पन्यांमधील
कर्मचाऱ्यांना ऑफिस गाठावे लागत
आहे.

चेंगडू : चीनच्या सिचुआन प्रांतात
सोमवारी दुपारी ६.८ रिश्टर स्केलचा
भूकंप झाला. यामध्ये तीसहून अधिक
लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण
जखमी झाले आहेत. दुपारी १२.२५ वा.
भूकंपाचे धक्के जाणवले . त्याची खोली
१६ किमीपर्यंत होती. शहरापासून काही
अंतरावर भूस्खलनही झाले . यामध्ये
घरांची पडझड होऊन अनेक जण
जखमी झाले आहेत.
भूकंपाचा
कें द्रबिंदू
लु डिगं
काउंटीपासून चाळीस किमी अंतरावर
होता. सिचुआनची राजधानी चेंगडू
येथहे ी भूकंपाचे धक्के जाणवले .
राजधानी भूकंप कें द्रापासून २२६
किमी अंतरावर आहे.२६ जून २०२२
रोजी चीनमध्ये ६.१ रिश्टर स्केलचा
भूकंप झाला. यामध्ये चार जणांचा
मृत्यू झाला तर १४ जण जखमी झाले
होते. २००८ मध्ये चीनमध्ये ७.९ रिश्टर
स्केलचा भूकंप झाला होता. हा भूकंप
सिचुआनमध्ये झाला होता. यामध्ये
९० हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.

‘भारत बायोटेक’च्या नाकावाटे
दिल्या जाणाऱ्या करोना लसीला मंजरु ी
नवी दिल्ली : करोना विरोधातील
लसीकरण मोहीम अद्यापही सुरू आहे.
दे शात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण
करून जनतेला करोनापासून सुरक्षित
के ले जात आहे. त्यात करोना
लसीबाबत एक मोठी बातमी समोर
आली आहे. ड्रग्ज कं ट्रोलर जनरल
ऑफ इंडियाने ‘भारत बायोटेक’च्या
नाकावाटे दे ण्यात येणाऱ्या लसीला
आपत्कालीन वापरासाठी मंजरु ी दिली
आहे.
कें द्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख
मांडविया यांनी ट्विट करत ही
माहिती दिली आहे. भारताच्या करोना
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विरुद्धच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले
आहे. भारत बायोटेकच्या नाकावाटे
दे ण्यात येणाऱ्या लसीला ड्रग्ज कं ट्रोलर
जनरल ऑफ इंडियाने आपत्कालीन
परिस्थितीत वापर करण्यासाठी मंजरु ी
दिली आहे. १८ वर्षांवरील सर्वांना ही
लस दे ता येणार अाहे.
करोना विरूद्धच्या आमच्या
लढ्याला आणखी मजबूत करणार
आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेततृ ्वात
भारताने करोना विरोधातील लढ्यात
विज्ञान, संशोधन आणि मानवी
संसाधनांचा उपयोग के ला. पंतप्रधानांचे
नेततृ ्व, विज्ञानावर आधारित दृष्टिकोन

आणि सबका प्रयासने आम्ही करोनावर
मात करू, असेही आरोग्यमंत्री मांडविया
यांनी म्हटले आहे.
नाकावाटे दे ण्यात येणाऱ्या लसीमुळे
विषाणू जिथून शरीरामध्ये प्रवेश
करतो तिथेच ही नेजल व्हॅक्सिन
परिणामकारक ठरणार आहे. विषाणू
नाकावाटे शरीरामध्ये प्रवेश करण्याआधीच थांबवण्याचे प्रयत्न या लसीच्या
माध्यमातून के ले जाणार आहे. विषाणू
नेजल कॅ व्हिटी म्हणजेच नाकाच्या
माध्यमातून शरीरामध्ये प्रवेश करतात
आणि नंतर शरीरातील इतर अवयवांना
इजा पोहोचवतात.

लाईनवरही चर्चा सुरू आहे.
बांगलादे शाच्या पंतप्रधान शेख
हसीना यांची अदानी समूहाचे
अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी भेट
घेतली. गोड्डा वीज प्रकल्पांतर्गत
पारेषण लाईनचे काम डिसेंबरपर्यंत
पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी
दिले .
अदानी समूहाच्या अदानी पॉवर
या कं पनीने झारखंडमधील गोड्डा येथे
१६०० मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा
प्रकल्प उभारले ला आहे. बांगलादे शला

पाणीवाटपाच्या महत्त्वाच्या करारावरही
दोन्ही नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या के ल्या.
जवळपास जगातील ५४ नद्या
भारत-बांगलादेश सीमेवरून वाहतात.
हा करार दोन्ही देशांमधील लोकांच्या
उपजीविके शी संबधि
ं त आहे. तसेच
या दोन्ही नेत्यांनी बांगलादेशातील
पूरस्थिती, दहशतवाद, प्रादेशिक आणि
आंतरराष्ट् रीय मुद्द्यांवरही चर्चा केली.
पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डच्या पारेषण
लाईनद्वारे वीज पुरवठा के ला जाणार
आहे. २०१६ मध्ये हा करार झाले ला
होता.

सचिन पायलट यांनी
अशोक गेहलोतांना फटकारले
जयपूर : राजस्थानमध्ये काँग्स
रे मधील
अंतर्गंत वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत
नाहीत. काँग्स
रे चे नेते तथा राजस्थानचे
माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट
यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री अशोक
गेहलोत यांच्यावर निशाणा साधला
आहे.
सचिन पायलट यांच्या ४५ व्या
वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यनां ी त्यांची
भेट घेत शुभच्
े छा दिल्या. तेव्हा पायलट
म्हणाले की, अशोक गेहलोत आणि मी
एकमेकांचे समर्थन करत नाही आहे.
मग, त्यांनी एकमेकांवर चिखलफे क

सुद्धा करू नये. आपल्याला एकमेकांना
सोबत घेऊन जावे लागणार आहे.

मी पंतप्रधान पदाचा
दावेदार नाही :
नितीश कु मार
पटना : पंतप्रधान पदाचा मी दावेदारही
नाही. मला पंतप्रधान होण्याची इच्छाही
नाही आहे, असे बिहारचे मुख्यमंत्री
नितीश कु मार यांनी सांगितले .
बिहारमध्ये काही दिवसांपर्वी
ू मोठी
राजकीय उलथापालथ घडली होती.
नितीशकु मार यांनी भाजपसोबत
असले ली युती तोडू न राष्ट्रीय जनता दल
(राजद), काँग्स
रे आणि अन्य पक्षांना
घेऊन पुन्हा सरकार स्थापन के ले .
यानंतर नितीश कु मार दे शातील विरोधी
पक्षांची मोट बांधण्यासाठी दिल्ली
दौऱ्यावर आहेत. यावेळी २०२४ च्या
निवडणुकीत तुम्ही विरोधी पक्षाकडू न
पंतप्रधान पदाचा चेहरा असणार का?
असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी विचारला.
त्यावर नितीश कु मार यांनी याचे स्पष्टच
उत्तर दिले .
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे
सरचिटणीस सीताराम येच्युरी यांची भेट
घेतल्यानंतर नितीश कु मार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पंतप्रधान
पदाचा मी दावेदारही नाही. मला
पंतप्रधान होण्याची इच्छाही नाही आहे.
डावे पक्ष, काँग्स
रे आणि सर्व प्रादे शिक
पक्षांनी एकत्र येऊन विरोधकांची मुठ
बांधण्याची वेळ आली आहे. माझ्या
लहानपणापासून कम्युनिस्ट पक्षाशी
माझा संबध
ं आहे. दिल्लीला आल्यावर
या कार्यालयात यायचो. डावे पक्ष,
काँग्स
रे आणि अन्य विरोध पक्ष आले तर
मोठी गोष्ट ठरेल, असा विश्वासही नितीश
कु मारांनी व्यक्त के ला.नितीश कु मार
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही
भेट घेणार आहेत, त्यांनी विरोधी पक्षांची
आघाडी मजबूत करण्याचा निर्णय
घेतल्याचे दिसून येत आहे.

लिझ यांनी घेतली ब्रिटनच्या
पंतप्रधानपदाची शपथ
३८ मिनिटे ब्रिटन
पंतप्रधानांशिवाय राहिले

लं डन : लिझ ट्रस या ब्रिटनच्या
पंतप्रधान बनल्या आहेत. मंगळवारी
स्कॉटलं डमधील बालमोरल कॅ सल येथे
त्यांना राणी एलिझाबेथ यांनी पदाची
शपथ दिली. हा कार्यक्रम लं डनमधील
बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये होतो, परंतु
महाराणी सध्या स्कॉटलं डमध्ये आहेत.
९६ वर्षीय महाराणी प्रकृ ती अस्वास्थ्यामुळे प्रवास करू शकत नाहीत. त्यामुळे
स्कॉटलं डमध्ये नव्या पंतप्रधानांचा
शपथविधी पार पडला.
या शपथविधीमधील विशेष बाब
म्हणजे लिझ यांनी १९९४ मध्ये
राणी एलिझाबेथ यांचा उघड विरोध
के ला होता, त्याच राणीसमोर शपथ
घेतली. राजेशाहीला विरोध करणाऱ्या
पहिल्या महिला पंतप्रधानांनाही राणीने
पंतप्रधानपदाचा शिक्का दिला हे विशेष.
ऋषी सुनक यांना ट्रस कॅ बिनेटमध्ये
स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
सर्वांची नावे निश्चित झाली आहेत.
सर्व कृ ष्णवर्णीय खासदारांच्या नावांचा
उल्लेख टॉप चार पदांवर करण्यात
आला आहे. सुनक हे जॉन्सन
सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. कोविडच्या
काळात ब्रिटनला संकटातून बाहेर

लिझ आणि जॉन्सन स्कॉटलं डमध्ये
महाराणीला भेटण्यासाठी स्वतंत्र
विमानाने पोहोचले. जॉन्सन राजीनामा
देणार होते आणि लिझ यांना नियुक्ती
पत्र मिळणार होते. येण्या-जाण्याचा
प्रवास सुमारे १३ किलोमीटरचा
आहे. प्रथम जॉन्सन आणि पत्नी कॅरी
राणीकडे पोहोचले. त्यांनी राजीनामा
दिला. यानंतर सुमारे ३८ मिनिटांनी
लिझ पोहोचल्या. जॉन्सन यांचा
राजीनामा आणि लिझ यांची नियुक्ती
दरम्यानच्या काळात ब्रिटनला
पंतप्रधान नव्हते.
काढल्याबद्दल जगात त्यांचे कौतुक
झाले होते. तत्पूर्वी, बोरिस जॉन्सन
यांनी पंतप्रधान म्हणून शेवटचे भाषण
पीएम हाऊस १० डाउनिंग स्ट्रीटवरून
के ले . त्यानंतर पत्नी कॅ री यांच्यासोबत
ते
स्कॉटलं डमधील
बालमोरल
कॅ सलला पोहोचले . महाराणींकडे त्यांनी
राजीनामा सुपर्दू के ला.

कोअर फूड्स लिलिटेड

(लफि कॉर्पोरेशन लिलिटेड म्हणून र्ूर्वी ओळखिे जाणारे)
्सीआयएनः एि ३३२०८जीए१९८३र्ीएि्सी०००५२०
नोंदणीकृत कायायाियः व््हजन ्हाऊ्स, लिर्ी इंडस्ट्ीअि इस्टेट, म्हार््सा, गोर्ा ४०३५२६
दूरधर्नी: +९१-८३२-२२५७७२९
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्सूचना

TRANSFER OF VEHICLE
I SHRI PRAMEYA PANDURANG
PRABHU MIRINGKER son of LATE.
PANDURANG PRABHU MIRINGKER
R/o, H.No. 751, Siddheshwar Nagar,
Talsai, Borim,Ponda – Goa 403401
would like to transfer the (Toyota Etios
Liva, Bearing Reg. No. GA-05-D-2235)
on my name from the name of
SUSHMA P. MIRINGKAR. Any person
having any claim or objection in this
regards shall intimate to the RTO,
PONDA within 15 days from the date
of publication of the notice.
Sd/SHRI. PRAMEYA PANDURANG
PRABHU MIRINGKER

IN THE OFFICE OF INSPECTOR OF SURVEY AND LAND RECORDS,
PONDA-GOA.
File No. 5-ISLR-PON-DEM-02-22
1. Deepak Gaonkar
...........Applicants
Adjoining Land holders
1. Saad Hospitality Service LLP 2. Government of Goa Daman and Diu
3. P.W.D. 4. Government of Goa, PWD, W.D.XVIII (Roads), Ponda 5. 5.P.W.D.
Government 6. Ganapati Vinayak Gaonkar 7. Ram Anant Prabhu 8. Naraina
Anant Prabhu 9. Narcinva Anant Prabhu 10. Chandrakanta Anant Prabhu 11.
Property of P.W.D. (Government) 12. Deepak Ganapati Gaonkar 13. Pandhari
Bhicari Gaude 14. Madhav Vasu Gaude 15. Shrinivas Bheemrao Sarnadgoud
16. Pandhari Molu Gaude 17. Vithal Dhondiba Patil 18. Joao Camilo D'Costa
19. Kashinath Yeshwant Gaude 20. Dilip Shankar Gavade 21. Vrunda Dilip
Gavade 22. Jaywant Audo Gaude 23. Jyoti Ramesh More 24. Ramesh Bhavan
More 25. Keeshore Suresh More 26. Yogesh Suresh More 27. Government
of Goa,Daman and Diu 28. Forest Department 29. Patrocinio Fernandes 30.
Milagres Fernandes 31. Naresh Shrinivas Pai 32. Umesh Shrinivas Pai 33.
Gurudhas Krisna Dhond 34. Govt. of Goa, Executive Engineer, WD XVIII (R)
PWD, Ponda Goa 35. Rama Baskar Parab 36. Gurudhas Krisna Dhond 37.
Shri. Nitin K. P. Tendulkar and Sachin K. P. Tendulkar 38. Vishram Shivram
Shenvi Kandeparkar 39. Communidade of Codar 40. Santano Pereira 41.
Sadhana Dilip Naik 42. Laxman Sharma 43. Ankit Kumar Tiwari 44. Harshit
Kumar Tiwari 45. Meghana Deepak Gaonkar 46. Surinder Kumar 47. Kalindi
Ganapati Gaonkar 48. Ganpati Vinayak Gaonkar 49. Pandurang Vinayak
Gaonkar 50. Joao Pedro Mascarenhas 51. Francis Xavier Pedro Mascarenhas
52. Mattu Marcelino Pedro Mascarenhas 53. Priti Shankar Naik Shirodkar
54. Aruna Ganpat Loliekar 55. Joao Camilo D'Costa 56. Vishnu Vasu Gaude
57. Kalindi Ganapati Gaonkar 58. Jyoti Ramkrishna Dhavalkar 59. Bhushan
Vishnu Gawde 60. Sadanand Vishnu Opkar 61. Jose M. Fernandes 62. Antonio
Paulo Dias 63. Arcangela Dias 64. Ana Sulana Correia Fernandes 65. Laurence
Sebastiao Andrade 66. Vithal Rohidas Parker 67. Smt. Maria Nicholas Dias 68.
Gokuldas Shivram Gaude 69. Diana Pereira e Fernandes 70. Yeru Atmaram
Gaude 71. Jose Rosewalt Pereira 72. Shivdas Pandurang Satarkar 73. Jitendra
Chandrakant Gaude 74. Jesuraj Soundraj 75. Shruti Nitin Sahakari
........ Respondents
PUBLIC NOTICE
WHEREAS, the Dy. Collector & SDO, Ponda-Goa vide Order No. PON/
LRC/04/13-Boundary dt. 02/06/2022, directed this office to carry out the
Demarcation of S.No. 149/1 & 150/0 of Village Candepar Taluka Ponda And
5/1-A & 109/0 situated at codar /Ponda as per the existing survey plan.
WHEREAS, some of the Registered AD's sent to respondents returned
back with Postal remark "Party expired", "door closed" etc.
AND WHEREAS, Shri Deepak Gaonkar has informed this office that the
details about addresses of the adjoining holders are not available, hence they
have requested for substitute service by serving notice through publication in
the local daily Newspaper. Whereas, I am fully satisfied that this is a fit case
for such a publication.
NOW THEREFORE, all the adjoining land holders / legal heirs of adjoining
land holders are hereby given notice that Shri. Gauresh Gaude, Field
Surveyor has been deputed for carrying out demarcation of the boundaries
of the aforesaid land holding on 30/09/2022 @ 10:30 am onwards at the
site. You are requested as applicant / adjoining land holder to remain present
on the said date and time at the site in person or through duly authorized
representative, failing which said work will be conducted in your absence.
Given under my hand and seal on this 05th September, 2022
Sd/(Anand Vaigankar)
SEAL
Inspector of Survey & Land Records
Ponda Goa.

याद्ारे सूचना दिली जातेः
१. एजीएमचया सूचनेत नमूि केलयाप्रमाणे सामानय आदण दिशेष वयिसायाचे वयिहार करणयासाठी कोअर फूडस दलदमटेड (कंपनी) कंपनीची ३९ िी िादषषिक
सिषिसाधारण सभा (एजीएम/बैठक) शुक्रिार ३० सपटेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११ िाजता दतचया नोंिणीकृत कायाषिलय ववहजन हाऊस, दििी इंडस्ट्ीअल
इस्टेट, महापसा गोिा -४०३५२६ इिे होणार आहे.
२. कंपनी प्रतयक्ष उपवस्ितीसह एजीएम बोलािेल ि बैठकीला उपवस्ित राहणयासाठी सिस्याांना ववहदडओ कॉनफरवनसांग (वहीसी) दकंिा अिर ऑदडओ
ववहजयुअल मीनस (ओएवहीएम) ची सुदिधा िेखील प्रिान करेल. वहीसी/ओएवहीएमचया माधयमातून बैठकीला उपवस्ित राहणयाचा इरािा असलेलया
सिस्याांना २४ सपटेंबर २०२२ रोजी दकंिा तयापूिवी companysecretary@korefoods.in ईमेलद्ारे कंपनीला अशी दिनांती पाठदिणयाची दिनांती केली
जाते. सिस्य ओळखपताांची पडताळणी केलयानांतरच बैठकीला उपवस्ित राहणयाची दलांक सिस्याला पाठदिली जाईल. ई -वहोदटंगसाठी एजीएमचया
नोटीसमधये नमूि केलले या सूचनाांनसु ार यशस्िी लॉगइननांतर कंपनीचे ईवहीएसएन प्रिदशषित केले जाईल ि तेिे बैठकीला उपवस्ित राहणयासाठी वहीसी/
ओएवहीएमची दलांक उपलबध असेल.
३. कॉपपोरटे वयिहार मांतालयाने जारी केलले े पररपतक दिनाांदकत ०८/०४/२०२०, १३/०४/२०२०, ०५/०५/२०२० आदण ०५.०५.२०२२ (एकदततपणे
एमसीए पररपतक महणून सांबोधले जाते) आदण दसकयुररटीज अँड एकस्चेंज बोड्ड ऑफ इंदडयाने (सेबी) १३/०५/२०२२ रोजी जारी केलले या पररपतकाचया
अनुषगां ाने कोदिड -१९ महामारीमुळे एजीएमची नोटीस आदण आदिषिक िषषि २०२१-२२ िरमयान िादषषिक अहिाल केिळ इलेकट्ॉदनक पद्धतीने तया
सिस्याांना पाठदिला आहे जयाांचे ईमेल पत्े कंपनी रदजस्ट्ार दकंिा ट्ानसफर एजांट/दडपॉदिटरी सहभागींकडे नोंिणीकृत आहेत. एजीएमची नोटीस आदण
िादषषिक अहिाल इलेकट्ोदनक मागाषिने पाठदिणयाचे काम ६ सपटेंबर २०२२ रोजी पूणषि िाले आहे.
४. िादषषिक अहिाल सोबत एजीएम नोटीसही कंपनीचया सांकते स्िळािर http://www.korefoods.in/sites/default/files/docs/annualreport21_22.pdf
अपलोड केला असून हा अहिाल बॉमबे स्टॉक एकस्चेंजचया www.bseindia.com या सांकते स्िळािरही पाहता येतो. www.evotingindia.com या
सीडीएसएलचया सांकते स्िळािर एजीएम सूचनािेखील उपलबध करून दिली जाईल.
५. कंपनीज मॅनजे मेंट अॅनड अॅडदमदनस्ट्ेशन रुलस, २०१४ चया दनयम २० सह िाचणयात येणाऱया कंपनी कायिा २०१३ चया कलम १०८ अनुपालनात
सेबीचया रेगयुलशे न ४४ (दलस्टींग ऑबलीगेशनस अँड दडस्क्ोिर ररक्ायरमेंटस) रेगयुलशे नस २०१५ (सुधाररत महणून) आदण एमसीए पररपतके दिनाांदकत
०८ एदप्रल २०२०, १३ एदप्रल २०२०, ०५ मे २०२० आदण ०५.०५.२०२२नुसार एजीएममधये मतिान करणयासाठी कंपनी ई-मतिानाद्ारे महणजे
एजीएम आधी ररमोट ई वहोदटंगद्ारे मत नोंििणयाची सुदिधा िेणार आहे आदण वहीसी/ओएवहीएमद्ारे बैठकीला उपवस्ित असलेलयाांसाठी एजीएम
िरमयान ई-मतिान आदण एजीएममधये प्रतयक्ष उपवस्ित असलेलया सिस्याांसाठी मतिानाद्ारे प्रतयक्ष मतिान प्रिान करीत आहे यासाठी कंपनीने अदधकृत
ई - वहोदटंग एजनसी महणून इलेकट्ॉदनक माधयमातून मतिान सुलभ करणयासाठी सेंट्ल दडपॉदिटरी सदिषिससे (इंदडया) दलदमटेड (सीडीएसएल) बरोबर
करार केला आहे.
६. २३ सपटेंबर, २०२२ चया कटऑफ तारखेनसु ार भौदतक स्िरूपात दकंिा दडमटेररयलाइजड स्िरूपात शेअसषि धारण करणारे सिस्य, ररमोट ई - मतिान
एजीएम िरमयान ई - मतिान जे वहीसी/ओएवहीएमद्ारे एजीएममधये उपवस्ित आहेत आदण पोलद्ारे प्रतयक्ष मतिान जे प्रतयक्ष उपवस्ितीद्ारे एजीएममधये
उपवस्ित आहेत ते िरील मतिानाची सुदिधा घेणयास हक्किार असतील.
्सर्या ्सदस्यांना कळलर्िे जाते की:
। ) एजीएमचया सूचनेत नमूि केलयाप्रमाणे सामानय आदण दिशेष वयिसाय इलेकट्ॉदनक मागाषिने मतिानाद्ारे दकंिा िर नमूि केलयाप्रमाणे प्रतयक्ष मतिानाद्ारे
वयिहार केला जाईल.
।। ) ररमोट ई - वहोदटंग मांगळिार, २७ सपटेंबर २०२२ रोजी ९ िाजता सुरू होईल.
।।। ) ररमोट ई - वहोदटंग गुरुिार २९ सपटेंबर २०२२ रोजी सांधयाकाळी ५ िाजता सांपले .
। V ) इलेकट्ॉदनक मागाषिने दकंिा एजीएममधये प्रतयक्ष मतिान करणयाची पातता दनवचित करणयाची कट ऑफ तारीख २३ सपटेंबर २०२२ आहे.
V ) कोणतीही वयक्ी, जी कंपनीचे शेअसषि दिकत घेते आदण एजीएमची सूचना पाठिलयानांतर कंपनीचे सिस्य बनते आदण कट ऑफ तारखेनसु ार महणजेच
२३ सपटेंबर २०२२ पययंत शेअसषि धारण करते, ती हेलपडेस्किर evoting@cdslindia.com दिनांती पाठिून लॉदगन आयडी आदण पासिड्ड दमळिू शकते.
तिादप, जर एखािा सिस्य आधीच ई-मतिानासाठी सीडीएसएलमधये नोंिणीकृत असेल तर दिद्यमान िापरकताषि आयडी आदण पासिड्ड मतिानासाठी
िापरला जाऊ शकतो. कट-ऑफ तारखेनसु ार सिस्य नसलेलया वयक्ीने एजीएमची सूचना केिळ मादहतीचया उद्ेशाने हाताळली पादहजे.
VI ) तयानांतर सीडीएसएलद्ारे ईमतिानासाठी ररमोट ई - वहोदटंग मॉड्ूल अक्षम केले जाईल आदण तयानांतर ररमोट ई - वहोदटंगद्ारे इलेकट्ॉदनक माधयमातून
मतिान करणयास परिानगी दिली जाणार नाही . एकिा ठरािािर सिस्याांनी मतिान केले की नांतर तयाांना ते बिलणयाची परिानगी दिली जाणार नाही,
V।। ) एजीएम िरमयान ई - मतिानाची सुदिधा दिली जाईल. वहीसी/ओएवहीएम सुदिधेद्ारे एजीएममधये उपवस्ित असलेले आदण ररमोट ई - मतिानाद्ारे
ठरािाांिर मतिान न केलले े आदण अनयिा तसे करणयास मनाई नसलेले सिस्यच एजीएमिरमयान उपलबध ई - मतिान प्रणालीद्ारे मतिान करणयास
पात असतील.
V।।। ) एजीएमिरमयान प्रतयक्ष मतिानाद्ारे मतिानाची सुदिधा दिली जाईल. एजीएममधये प्रतयक्ष उपवस्ित असलेले आदण ररमोट ई - वहोदटंगद्ारे ठरािाांिर
मतिान न केलले े आदण अनयिा तसे करणयास मनाई नसलेले सिस्यच एजीएमिरमयान मतिान प्रदक्रयेद्ारे मतिान करणयास पात असतील.
। X ) जया सिस्याांनी ररमोट ई-िोदटंगद्ारे एजीएमचया आधी मतिान केले असेल ते एजीएमला मतिान करू शकत नाही, पण ते एजीएममधये उपवस्ित राहू शकतात.
७. सीडीएसएल ई - वहोदटंग दसस्टीममधून ईवहोदटंगला उपवस्ित राहणयाबाबत तुमहाला काही प्रशन दकंिा समस्या असतील , तर तुमही helpdesk.evoting@
cdslindia.com िर तुमही ई - मेल करू शकता दकंिा १८००२२५५३३ या क्रमाांकािर सांपक्क करू शकता. सिस्यिेखील companysecretary@
korefoods.in इिे ईमेल करू शकतात.
८. इलेकट्ॉदनक मागाषिने मतिान करणयाचया सुदिधेशी सांबदां धत सिषि तक्रारी श्ी. राकेश िळिी, िररष्ठ वयिस्िापक, (सीडीएसएल,) सेंट्ल दडपॉदिटरी सववह्डससे
(इंदडया) दलदमटेड, ए दिांग, २५ िा मजला, मॅरिे ॉन फयुचसषि, मफतलाल दमल कंपाऊंडस, एन एम जोशी मागषि, लोिर परळ (पूि)षि , मुबां ई- ४०००१३ दकंिा
helpdesk.evoting@cdslindia.com इिे ईमेल करा दकंिा १८००२२५५३३ िर कॉल करा.
९. िादषषिक सिषिसाधारण सभा घेणयाचया उद्ेशाने शदनिार, २४ सपटेंबर २०२२ ते शुक्रिार, ३० सपटेंबर २०२२ (िोनही दििस सिषिसमािेशक) पययंत कंपनीचे
सिस्य आदण शेअर हस्ताांतरण पुस्तके रदजस्टर बांि राहतील.
१०. सांचालक मांडळाने श्ी. दशिराम भट, प्रॅवकटदसांग कंपनी सेक्रटे री (एसीएस १०४५४; सीपी क्र ७८५३) याांची ररमोट ई-वहोदटंग आदण ई-वहोदटंग आदण बॅलटे
पेपरद्ारे पारिशषिक पद्धतीने मतिान पार पाडणयासाठी छाननीकताषि महणून दनयुक्ी केली आहे.
११. ररमोट ई-वहोदटंग आदण ई-वहोदटंग दसस्टीम आदण बॅलटे पेपर वहोदटंगचे दनकाल सभेत प्रिान केले जातील आदण कंपनीचया िादषषिक सिषिसाधारण सभेचया
समाप्ीपासून िोन कामकाजाचया दििसाांत घोदषत केले जातील.
१२. मतिानाचे दनकाल आदण छाननीचा अहिाल कंपनीचया िेबसाइट www.korefoods.in, बॉमबे स्टॉक एकसचेंजचया िेबसाइट www.bseindia.com आदण
सीडीएसएलचया िेबसाइट www.evotingindia.com िर उपलबध असतील.
१३. भागधारकाांकडून ई - मेल पत्याचया नोंिणीसाठी प्रदक्रया:
१. जर सिस्य शारररीक स्िरुपात शेअसषि धारक असतील , तर तयाांना तयाांचे नाि फोदलओ क्र. ईमेल पत्ा, पत्ा आदण पॅन काड्ड ि आधार काड्डची स्ियां साक्षाांदकत प्रत companysecretary@korefoods.in दकंिा कंपनीचया रदजस्ट्ार आदण ट्ानसफर एजांट येिे कंपनीला पुढील पत्यािर नमूि करून तयाांचे
ईमेल पत्े नोंिदिणयाची दिनांती केली जाते:
डेटामॅदटकस दबिनेस सोलयूशनस दलदमटेड पलॉट क्र. बी-५, पाट्ड बी क्रॉसलेन, एमआयडीसी अांधरे ी (पूि)षि , मुबां ई ४०००९३ ईमेल : investorsqry@

datamaticsbpm.com

२. दडमॅट मोडमधये शेअसषि धारकाांना तयाांचे ईमेल पत्ा तयाांचया दडपॉदिटरी सहभागींना नोंिदिणयाची दिनांती केली जाते जयाांचयाबरोबर ते तयाांचे दडमॅट खाते ठेितात.
के््हाय्सी्साठी नोंदणीः
सेबीने आपलया दिनाांक ३.११.२०२१ चया पररपतकाद्ारे दफदजकल मोडमधये शेअसषि धारण केलले या सिस्याांसाठी सिस्याांना पॅन, केिायसी तपशील आदण
नामाांकन तपशील सािर करणे बांधनकारक केले आहे. दफदजकल शेअसषि धारण करणाऱया सिस्याांनी पॅन, केिायसी तपशीलाांसह बँक तपशील आदण
नामाांकन तपशील कंपनीचया आरटीए येिे डेटामॅदटकस दबिनेस सोलयूशनस दलदमटेड पलॉट क्र. बी-५, पाट्ड बी क्रॉसलेन, एमआयडीसी अांधरे ी (पूि)षि , मुबां ई
४०००९३ येिे आरटीएचया www.datamaticsbpm.com या िेबसाइटिर उपलबध असलेले सांबदां धत फॉमषि पाठिून सािर करणयाची दिनांती केली जाते.
सांचालक मांडळाचया आिेशाद्ारे

दिनाांदकतः 0७/०९/२०२२
दठकाणः महापसा, गोिा

सही/-

र्ुजा जोशी
(कंपनी सदचि अदधक अनुपालन अदधकारी)
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SHARDUL SECURITIES LIMITED
CIN: L50100MH1985PLC036937
Regd. Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai 400021
Tel. : 91 22 46032806 / 22-46032807
Email id: investors@shriyam.com website: www.shardulsecurities.com

NOTICE
1. Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company
will be held on Wednesday, 28th September 2022 at 04.00 p.m., through Video
Conferencing (“VC”)/ Other Audio Visual Means (“OAVM”) to transact the business
mentioned in the Notice of 37th AGM.
2. The company has completed dispatch of the AGM notice and annual report through
email.
3. It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the
Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain
closed from 22nd September, 2022 to 27th September, 2022 (both days inclusive)
for the purpose of AGM.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the
cut-off date of 21st September, 2022 may cast their vote electronically on the
Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link
Intime India Private Limited (LIIPL). All the members are also informed that:
i. The remote e-voting shall commence on 9.00 A.M on 25th September, 2022
and ends on 5.00 P.M on 27th September, 2022.
ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or
at the AGM is 21st September, 2022.
iii. Any person who acquires shares of the Company and become member of the
Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the
cut-off date i.e. 21st September, 2022, may obtain the login ID and password
by sending a request at enotices@linkintime.co.in. or contact on: - Tel: 022
–4918 6000
iv. The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL after the aforesaid
date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the
member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
v. The Facility for voting shall be available online electronically during the AGM.
vi. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM
may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
vii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register
of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date
only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at
the AGM electronically.
5. Notice of AGM is available on the Company’s website www.shardulsecurities.com
and also on the website of Link Intime India Private Limited at https://
instavote.linkintime.co.in
6. In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer
the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and Instavote e-Voting manual available
at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to
enotices@linintime.co.in or contact LIIPL at :- Tel : 022 - 49186000.
Date: 06.09.2022
FOR SHARDUL SECURITIES LIMITED
Place: Mumbai
Daya Bhalia
Director and Company Secretary

HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LIMITED
CIN: L15200KA1998PLC023489
Regd Off: HCG Towers, # 8, P Kalinga Rao Road, Sampangi Ram Nagar, Bengaluru – 560027, Karnataka, India
Corporate off: Tower Block, Unity Building Complex, No.3, Mission Road, Bengaluru - 560027, Karnataka, India
Phone: +91 – 80 – 4660 7700, Email: investors@hcgoncology.com; Website: www.hcgoncology.com

NOTICE OF THE 24TH ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF HEALTHCARE GLOBAL
ENTERPRISES LIMITED (“HCG”/THE “COMPANY”), TO BE HELD THROUGH VIDEO
CONFERENCE (“VC”) OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”) AND REMOTE EVOTING FACILITY
Shareholders may note that due to continuing COVID-19 pandemic, the 24th AGM of shareholders of HCG will be held on Thursday,
September 29, 2022, at 4.00 pm through two-way Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”), to transact the
businesses that will be set forth in the 24th AGM Notice, in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General
Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June
15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular no.
02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs
(“MCA”), Government of India read with provisions of the Companies Act, 2013 and all other applicable laws.
In compliance with the aforesaid Circulars and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 05, 2022, the Notice of 24th
AGM along with the Annual Report for FY 2021-22 will be sent only by electronic mode to those shareholders whose email IDs are
registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent (“RTA”) or Depository Participants (“DP”). Shareholders may note
that the Notice of the AGM along with the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.hcgel.com and
website of National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/ and website of BSE Limited at
https://www.bseindia.com/.
Shareholders may attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be
provided in the Notice of the AGM.
Shareholders, who have not registered their email IDs with the Company or the RTA or the DP, are requested to do the following:
Ÿ

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their mail IDs with their Depository Participants.

Ÿ

Shareholders holding shares in physical mode are requested to submit their request with their valid email IDs to the RTA of the
Company at einward.ris@kntech.com or to the Company at investors@hcgel.com for receiving all communications including
Annual Report, Notices, instruction for e-voting and participation in the AGM through VC / OAVM in electronic mode from the
Company.

The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on all resolutions as set forth in Notice of
the 24th AGM. The manner of remote e-voting or through the e-voting system during the meeting for shareholders holding shares in
dematerialised mode or physical mode and have not registered their email IDs will be provided in the Notice of the 24th AGM.
For HealthCare Global Enterprises Limited
Place: Bengaluru
Date: 6th September 2022

Sunu Manuel
Company Secretary
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