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लंडन : लिझ ट्रस या ब्रिटनचया 
पतंप्रधान बनलया आहेत. मगंळवारी 
स्कॉटिंडमधीि बािमोरि ्ॅसि यथेे 
तयानंा राणी एलिझाबथे यानंी पदाची 
शपथ ददिी. हा ्ाय्यक्रम िंडनमधीि 
बक्गंहॅम पिेॅसमधय े होतो, परतंु 
महाराणी सधया स्कॉटिंडमधय े आहेत. 
९६ वर्षीय महाराणी प्र्ृती असवास्या-
मळेु प्रवास ्रू श्त नाहीत. तयामळेु 
स्कॉटिंडमधय े नव्ा पतंप्रधानाचंा 
शपथब्वधी पार पडिा.      

या शपथब्वधीमधीि ब्वशेर् बाब 
महणज े लिझ यानंी १९९४ मधय े
राणी एलिझाबथे याचंा उघड ब्वरोध 
्ेिा होता, तयाच राणीसमोर शपथ 
घेतिी. राजशेाहीिा ब्वरोध ्रणाऱया 
पब्हलया मब्हिा पतंप्रधानानंाही राणीने 
पतंप्रधानपदाचा लशक्ा ददिा ह ेब्वशेर्.      

ऋर्ी सुन् यानंा ट्रस ्ॅब्बनेटमधये 
स्ान ममळणयाची शकयता ्मी आहे. 
सवाांची नाव े ब्नश्चित झािी आहेत. 
सव्य ्ृषणवणषीय खासदाराचंया नावाचंा 
उलिेख टकॉप चार पदावंर ्रणयात 
आिा आहे. सुन् हे जकॉनसन 
सर्ारमधय ेअथ्यमतं्ी होत.े ्ोब्वडचया 
्ाळात ब्रिटनिा सं्टातनू बाहेर 

्ाढलयाबद्दि जगात तयाचं े ्ौतु्  
झािे होत.े ततपवूषी, बोररस जकॉनसन 
यानंी पतंप्रधान महणनू शेवटच े भार्ण 
पीएम हाऊस १० डाउकनंग सट्रीटवरून 
्ेिे. तयानंतर पतनी ्ॅरी याचंयासोबत 
त े स्कॉटिंडमधीि बािमोरि 
्ॅसििा पोहोचिे. महाराणीं्डे तयानंी 
राजीनामा सुपदू्य ्ेिा.

३८ मिमिटे मरिटि  
पंतप्रधािांशिवाय राहिले      
लिझ आणि जॉन्सन स्ॉटिंडमध्ये 
महारािीिा भयेटण्ासाठी स्वततं्र 
विमानानये पोहोचिये. जॉन्सन राजीनामा 
दयेिार होतये आणि लिझ यांना वनयुक्ती 
पत्र वमळिार होतये. ययेण्ा-जाण्ाचा 
प्रिास समुारये १३ कििोमीटरचा 
आहये. प्रथम जॉन्सन आणि पत्ी िॅरी 
रािीिडये पोहोचिये. त्ांनी राजीनामा 
ददिा. यानतंर सुमारये ३८ वमवनटांनी 
लिझ पोहोचल्ा. जॉन्सन यांचा 
राजीनामा आणि लिझ यांची वनयकु्ती 
दरम्ानच्ा िाळात वरिटनिा 
पतंप्रधान नव्हतये.      

बधुवार दद. ७ सपटेंबर २०२२

बगंळुरु : गलेया ्ाही ददवासापंासून 
बगंळुरुत पावसान े थमैान घातिे 
आह.े पावसामुळे येथीि जनजीवन 
ब्वस्ळीत झािे आहे. मात्, या 
पावसाचा सगळयात मोठा फट्ा 
बगंरुळुतीि आयटी ्ंपनयानंा बसिा 
आह.े ए्ा ददवसात आयटी ्ंपनयाचें 
२२५ ्ोटी रुपयांच े नु् सान झािे 
आह.े द आऊटर ररगं रोड ्ंपनीज 
असोलसएशनन े (ओआरआरसीए) 
्ना्यट्च े मुखयमंत्ी बसवराज बोममई 
यानंा याबाबत ए् पत् लिब्हिे आह.े

बगंरुळुतीि रसतयांवर मुसळधार 
पावासमळेु मोठ्ा प्रमाणात पाणी 
साठिे आह.े पररणामी वाहतु् ींची 
्ोंडी होऊन ्म्यचारी वळेेत ्ामावर 
पोहोच ू श्िे नाहीत. तयामळेु ए्ा 
ददवसात आयटी ्ंपनयानंा २२५ 
्ोटी रुपयाचंा फट्ा बसिा आह.े 
पाणयामळेु इतर वाहने तया भागात 
जाऊ श्त नसलयामळेु टॅ्रकटर आश्ण 
नावचेया मदतीने आयटी ्ंपनयामंधीि 
्म्यचाऱयानंा ऑब्फस गाठाव े िागत 
आह.े 

चेंगडू : चीनचया लसचआुन प्रातंात 
सोमवारी दुपारी ६.८ ररशटर स्ेिचा 
भू्ंप झािा. यामधय ेतीसहून अमध् 
िो्ाचंा मतृय ूझािा असनू अने्  जण 
जखमी झािे आहते. दुपारी १२.२५ वा. 
भू्ंपाच ेधक्े जाणविे. तयाची खोिी 
१६ ब््मीपयांत होती. शहरापासनू ्ाही 
अतंरावर भसूखिनही झािे. यामधय े
घराचंी पडझड होऊन अने्  जण 
जखमी झािे आहते.

भू्ंपाचा े्ं द्रकबंदू िुकडगं 
्ाउंटीपासनू चाळीस ब््मी अतंरावर 
होता. लसचआुनची राजधानी चेंगडू 
यथेेही भू् ं पाच े धक्े जाणविे. 
राजधानी भू् ं प े्ं द्रापासनू २२६ 
ब््मी अतंरावर आह.े२६ जनू २०२२ 
रोजी चीनमधय े ६.१ ररशटर स्ेिचा 
भू्ंप झािा. यामधय े चार जणाचंा 
मतृय ूझािा तर १४ जण जखमी झािे 
होत.े २००८ मधय ेचीनमधय े७.९ ररशटर 
स्ेिचा भू् ं प झािा होता. हा भू् ं प 
लसचआुनमधय े झािा होता. यामधय े 
९० हजार िो्ाचंा मतृय ूझािा होता. 

नवी दिललली : सपंणू्य आलशयामधय े
बागंिादेशातनू ब्नया्यतीसाठी भारत 
ही सवा्यत मोठी बाजारपठे आह.े या 
प्रगतीिा आणखी वगे देणयासाठी 
आमही िव्रच ब्विपक्ीय आरथं् 
सव्यसमावशे् भागीदारी ्रारावर 
चचा्य सरुू ्रू, अस े मत बठै्ीनंतर 
पतंप्रधानानंी व्क्त ्ेिे आह.े तसचे 
आगामी ्ाळात भारत-बागंिादेश 
संबधं नवीन उंची गाठतीि, असहेी 
मोदी महणािे.

बागंिादेशचया पंतप्रधान शेख 
हसीना चार ददवसाचंया भारत दौऱयावर 
आहते. सोमवारी शेख हसीना यानंी 
परराष्ट्र व्वहार मतं्ी डकॉ. एस. जयशं्र 
याचंी भेट घतेिी होती. यावळेी दोनही 
नतेयामंधय ेअने् मदु्ांवर चचा्य झािी. 
तयानंतर मगंळवारी हसीना यानंी 
पतंप्रधान मोदींची भेट घतेिी. या 
दोघामंधय े दोनही देशामंधीि सबंधंाचंा 
आढावा घणेयासाठी आश्ण नात ेमजबतू 

्रणयासाठी ब्विपक्ीय चचा्य ्रणयात 
आिी.
पॉवर ट्रान्समिशन लराईनवर चचचा

बागंिादेशचया पंतप्रधान शखे 
हसीना याचंयासोबत ददलिीत सयंकु्त 
ब्नवदेन जारी ्रताना पतंप्रधान नरेंद्र 
मोदी महणािे ्ी, भारत-बागंिादेश 
याचंयातीि व्ापार वगेान े वाढत 
आह.े आमही आयटी, स्से आश्ण 
नयकूकियर के्त्ात सह्ाय्य वाढवणयाचा 
ब्नण्यय घतेिा आह.े भारत आश्ण 
बागंिादेशमधय े पकॉवर ट्रानसममशन 

िाईनवरही चचा्य सरुू आह.े
बागंिादेशाचया पतंप्रधान शखे 

हसीना याचंी अदानी समहूाचे 
अधयक् गौतम अदानी यानंी भटे 
घतेिी. गोड्ा वीज प्र्लपातंग्यत 
पाररे्ण िाईनच े ्ाम ब्डसेंबरपयांत 
पणू्य ्रणयाच े आश्ासन तयानंी  
ददिे. 

अदानी समहूाचया अदानी पकॉवर 
या ्ंपनीन े झारखडंमधीि गोड्ा यथेे 
१६०० मगेावटॅचा औकषण् ऊजा्य 
प्र्लप उभारिेिा आह.े      बागंिादेशिा   

पकॉवर डेवहिपमेंट बोड्यचया पाररे्ण 
िाईनविार े वीज परुवठा  ्ेिा जाणार 
आह.े २०१६ मधये  हा  ्रार झािेिा 
होता.

बांगलादेश भारताचा सरावात 
मोठा व्ापारी भागीदार

मुबंई : दसरा मळेाव्ावरून शशंदे गट व 
लशवसनेते वाद सरुू असतानाच आता 
या वादात नवनीत राणा यानंी उडी घते 
बाळासाहबेांच े ब्वचार घऊेन चािणारे 
ए्नाथ शशंदे हचे दसरा मळेावा घतेीि, 
अस े महणत उद्धव ठा्रेंवर अप्रतयक् 
टी्ा ्ेिी आह.े

नवनीत राणा महणालया, दसरा 
मळेावा लशवसनेनेचे घयावा, असे ्ाही 
नाही. तयानंीच दसरा मळेावा घयावा, 
अस े ्ुठेही लिब्हिेिे नाही. घटनवेिारे 
बाबासाहबेांनी सवाांना समान अमध्ार 
ददिे आहते. तयामळेु ए्नाथ शशदें 
यानंाही दसरा मेळावा घणेयाचे अमध्ार 
आहते.

नवनीत राणा महणालया, बाळासाहेब 
ठा्रेंच े ब्वचार ए्नाथ शशदें घऊेन 
जात आहते. तयामळेु माझी अपके्ा 
हीच राहीि ्ी, ए्नाथ शशदेंच दसरा 
मळेावा घेतीि. ठा्रेंनीच मळेावा 
घयावा अस े्ाहीही नाही.

गलेया ्ाही ददवसापंासून दसरा 
मळेाव्ावरून राजयाचे राज्ीय 
वातावरण ढवळून ब्नघािे आह.े 
दसरा मळेाव्ात लशवसेना आश्ण 
ए्नाथ शशंदे ह े दोनही गट आपिी 
ता्द दाखवणयाचया तयारीत आहेत. 
आगामी महापालि्ा ब्नवडणु् ीमळेु 
तर शशदें गट आश्ण लशवसेनते दसरा  
मळेाव्ावरून उघड टी्ाही ्ेिी जात 
आह.े

जयपरू : राजस्ानमधय े्ागँ्सेमधीि 
अतंगांत वाद थाबंणयाची लचनह े ददसत 
नाहीत. ्ागँ्सेच ेनते ेतथा राजस्ानचे 
माजी उपमखुयमतं्ी सलचन पायिट 
यानंी पनुहा ए्दा मखुयमतं्ी अशो् 
गहेिोत यांचयावर ब्नशाणा साधिा 
आह.े

सलचन पायिट यांचया ४५ व्ा 
वाढददवसाब्नममत्त ्ाय््य तयाांनी तयाचंी 
भटे घते शभुचे्ा ददलया. तवेहा पायिट 
महणािे ्ी, अशो् गहेिोत आश्ण मी 
ए्मे् ाचं े समथ्यन ्रत नाही आह.े 
मग, तयानंी ए्मे् ावंर लचखिफे् 

सचचन पायलट यानंी  
अशोक गहेलोतानंा फटकारले

नवी दिललली : ्रोना ब्वरोधातीि 
िसी्रण मोहीम अद्ापही सुरू आहे. 
देशात मोठ्ा प्रमाणात िसी्रण 
्रून जनतेिा ्रोनापासून सुरश्क्त 
्ेिे जात आह.े तयात ्रोना 
िसीबाबत ए् मोठी बातमी समोर 
आिी आह.े ड्रगज ्ंट्रोिर जनरि 
ऑफ इंब्डयान े ‘भारत बायोटे्’चया 
ना्ावाटे देणयात यणेाऱया िसीिा 
आपत् ािीन वापरासाठी मजंरुी ददिी 
आह.े

े्ं द्रीय आरोगयमंत्ी मनसुख 
माडंब्वया यांनी ट्ब्वट ्रत ही 
माब्हती ददिी आह.े भारताचया ्रोना 

ब्वरुद्धचया िढ्ािा मोठे यश ममळािे 
आह.े भारत बायोटे्चया ना्ावाटे 
देणयात यणेाऱया िसीिा ड्रगज ्ंट्रोिर 
जनरि ऑफ इंब्डयाने आपत् ािीन 
पररकस्तीत वापर ्रणयासाठी मजंरुी 
ददिी आह.े १८ वर्ाांवरीि सवाांना ही 
िस देता यणेार अाहे.  

्रोना ब्वरूद्धचया आमचया 
िढ्ािा आणखी मजबतू ्रणार 
आह.े पतंप्रधान नरेंद्र मोदींचया नेततृवात 
भारताने ्रोना ब्वरोधातीि िढ्ात 
ब्वज्ान, सशंोधन आश्ण मानवी 
संसाधनाचंा उपयोग ्ेिा. पतंप्रधानाचंे 
नतेतृव, ब्वज्ानावर आधाररत दृमटि्ोन 

आश्ण सब्ा प्रयासन ेआमही ्रोनावर 
मात ् रू, असहेी आरोगयमतं्ी माडंब्वया 
यानंी महटिे आह.े

ना्ावाटे देणयात यणेाऱया िसीमळेु 
ब्वर्ाण ू जजथनू शरीरामधय े प्रवशे 
्रतो ब्तथचे ही नजेि वहकॅकसन 
पररणाम्ार् ठरणार आह.े ब्वर्ाणू 
ना्ावाटे शरीरामधय े प्रवशे ्रणया-
आधीच थाबंवणयाच ेप्रयतन या िसीचया 
माधयमातनू ्ेिे जाणार आह.े ब्वर्ाणू 
नेजि ्ॅववहटी महणजचे ना्ाचया 
माधयमातनू शरीरामधय े प्रवशे ्रतात 
आश्ण नतंर शरीरातीि इतर अवयवानंा 
इजा पोहोचवतात. 

‘भारत बायोटेक’चया नाकावाटे  
दिलया जाणाऱया करोना लसीला मजंरुी

पटना : पतंप्रधान पदाचा मी दावदेारही 
नाही. मिा पतंप्रधान होणयाची इच्ाही 
नाही आहे, असे ब्बहारच े मखुयमतं्ी 
ब्नतीश ्ुमार यानंी साबं्गतिे. 

ब्बहारमधय े ्ाही ददवसापंवूषी मोठी 
राज्ीय उिथापािथ घडिी होती. 
ब्नतीश्ुमार यानंी भाजपसोबत 
असिेिी यतुी तोडून राष्ट्रीय जनता दि 
(राजद), ्ागँ्से आश्ण अनय पक्ानंा 
घेऊन पनुहा सर्ार स्ापन ्ेिे. 
यानंतर ब्नतीश ्ुमार देशातीि ब्वरोधी 
पक्ाचंी मोट बाधंणयासाठी ददलिी 
दौऱयावर आहेत. यावळेी २०२४ चया 
ब्नवडणु् ीत तमुही ब्वरोधी पक्ा्डून 
पतंप्रधान पदाचा चहेरा असणार ्ा? 
असा प्रश्न प्रसारमाधयमानंी ब्वचारिा. 
तयावर ब्नतीश ्ुमार यानंी याच ेस्टिच 
उत्तर ददिे. 

माकस्यवादी ्मयबु्नसट पक्ाचे 
सरलचटणीस सीताराम यचेयरुी याचंी भटे 
घतेलयानतंर ब्नतीश ्ुमार यानंी प्रसा-
रमाधयमाशंी संवाद साधिा. पतंप्रधान 
पदाचा मी दावदेारही नाही. मिा 
पतंप्रधान होणयाची इच्ाही नाही आह.े 
डाव ेपक्, ्ागँ्से आश्ण सव्य प्रादेलश् 
पक्ानंी ए्त् यऊेन ब्वरोध्ाचंी मठु 
बाधंणयाची वळे आिी आह.े माझया 
िहानपणापासून ्मयबु्नसट पक्ाशी 
माझा संबंध आह.े ददलिीिा आलयावर 
या ्ाया्यियात यायचो. डाव े पक्, 
्ागँ्से आश्ण अनय ब्वरोध पक् आिे तर 
मोठी गोटि ठरेि, असा ब्वश्ासही ब्नतीश 
्ुमारानंी व्क्त ्ेिा.ब्नतीश ्ुमार 
राष्ट्रवादीचे अधयक् शरद पवार याचंीही 
भटे घणेार आहते, तयानंी ब्वरोधी पक्ाचंी 
आघाडी मजबूत ्रणयाचा ब्नण्यय 
घतेलयाचे ददसून येत आहे.

मसुळधार पावसाचा बगंळुरुतील 
आयटी कंपनयानंा फटका

चलझ यानंी घतेलली ब्रिटनचया 
पतंप्रधानपिाची शपथ

मी पतंप्रधान पदाचा 
दावदेार नाही :  
ननतीश कुमार

शखे हसीना - पतंप्रधान नरेंद्र मोिीं याचंयात द्विपक्ीय चचाचा
बांगलादेिातील  
परूस्थिती, दिितवाद 
िदु्दांवर चचचा
पािीिाटपाच्ा महत्ताच्ा िरारािरही 
दोन्ी नयेत्ांनी स्वाक्षऱया िये ल्ा. 
जिळपास जगातीि ५४ नद्ा 
भारत-बांगिादयेश सीमयेिरून िाहतात. 
हा िरार दोन्ी दयेशांमधीि िोिांच्ा 
उपजीवििये शी सबंलंधत आहये. तसयेच 
या दोन्ी नयेत्ांनी बांगिादयेशातीि 
परूस्थिती, दहशतिाद, प्रादयेशशि आणि 
आतंरराष्ट् ीय मदु्दांिरही चचचा िये िी.

सदु्धा ्रू नय.े आपलयािा ए्मे् ानंा 
सोबत घऊेन जाव ेिागणार आहे.

चीनचया ससचआुनमधये 
भकंूप; ३० ठार

दसरा मळेावा शशदेंच 
घतेील : नवनीत राणा

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)
Inspector of Survey & Land Records

Ponda Goa.

SEAL

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

TRANSFER OF VEHICLE

कोअर फूड्स लिलिटेड 
(लफि कॉर्पोरेशन लिलिटेड म्हणनू र्रू्वी ओळखि ेजाणारे) 

्सीआयएनः एि ३३२०८जीए१९८३र्ीएि्सी०००५२० 
नोंदणीकृत कायायाियः व््हजन ्हाऊ्स, लिर्ी इंडस्ट्ीअि इस्टेट, म्हार््सा, गोर्ा ४०३५२६ 

दरूधर्नी: +९१-८३२-२२५७७२९ 
ईििे आयडी : companysecretary@korefoods.in | ्सकेंतस्िळ www.korefoods.in 

्सचूना 
याद्ारे सूचना दिली जातःे 
१. एजीएमचया सचूनते नमिू केलयाप्रमाण ेसामानय आदण दिशषे वयिसायाच ेवयिहार करणयासाठी कोअर फूडस दलदमटेड (कंपनी) कंपनीची ३९ िी िादषषिक 

सिषिसाधारण सभा (एजीएम/बैठक) शकु्रिार ३० सपटेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११ िाजता दतचया नोंिणीकृत कायाषिलय ववहजन हाऊस, दििी इंडस्ट्ीअल 
इस्टेट, महापसा गोिा -४०३५२६ इि ेहोणार आहे. 

२. कंपनी प्रतयक्ष उपवस्ितीसह एजीएम बोलािले ि बठैकीला उपवस्ित राहणयासाठी सिस्याांना ववहदडओ कॉनफरवनसांग (वहीसी) दकंिा अिर ऑदडओ 
ववहजयअुल मीनस (ओएवहीएम) ची सुदिधा िखेील प्रिान करेल. वहीसी/ओएवहीएमचया माधयमातून बठैकीला उपवस्ित राहणयाचा इरािा असललेया 
सिस्याांना २४ सपटेंबर २०२२ रोजी दकंिा तयापिूवी companysecretary@korefoods.in ईमलेद्ारे कंपनीला अशी दिनांती पाठदिणयाची दिनांती केली 
जात.े सिस्य ओळखपताांची पडताळणी केलयानांतरच बैठकीला उपवस्ित राहणयाची दलांक सिस्याला पाठदिली जाईल. ई -वहोदटंगसाठी एजीएमचया 
नोटीसमधय ेनमूि केललेया सचूनाांनसुार यशस्िी लॉगइननांतर कंपनीच ेईवहीएसएन प्रिदशषित केल ेजाईल ि तिे ेबठैकीला उपवस्ित राहणयासाठी वहीसी/
ओएवहीएमची दलांक उपलबध असले. 

३. कॉपपोरेट वयिहार मांतालयान ेजारी केलले ेपररपतक दिनाांदकत ०८/०४/२०२०, १३/०४/२०२०, ०५/०५/२०२० आदण ०५.०५.२०२२ (एकदततपणे 
एमसीए पररपतक महणनू सांबोधल ेजात)े आदण दसकयरुरटीज अडँ एकस्चेंज बोड्ड ऑफ इंदडयान े(सेबी) १३/०५/२०२२ रोजी जारी केललेया पररपतकाचया 
अनषुांगान ेकोदिड -१९ महामारीमुळे एजीएमची नोटीस आदण आदिषिक िषषि २०२१-२२ िरमयान िादषषिक अहिाल केिळ इलकेट्ॉदनक पद्धतीन े तया 
सिस्याांना पाठदिला आहे जयाांच ेईमले पते् कंपनी रदजस्ट्ार दकंिा ट्ानसफर एजांट/दडपॉदिटरी सहभागींकडे नोंिणीकृत आहेत. एजीएमची नोटीस आदण 
िादषषिक अहिाल इलकेट्ोदनक मागाषिन ेपाठदिणयाच ेकाम ६ सपटेंबर २०२२ रोजी पणूषि िाल ेआहे. 

४. िादषषिक अहिाल सोबत एजीएम नोटीसही कंपनीचया सांकेतस्िळािर http://www.korefoods.in/sites/default/files/docs/annualreport21_22.pdf 
अपलोड केला असनू हा अहिाल बॉमब े स्टॉक एकस्चेंजचया www.bseindia.com या सांकेतस्िळािरही पाहता यतेो. www.evotingindia.com या 
सीडीएसएलचया सांकेतस्िळािर एजीएम सचूनािखेील उपलबध करून दिली जाईल. 

५. कंपनीज मनॅजेमेंट अनॅड अडॅदमदनस्टे्शन रुलस, २०१४ चया दनयम २० सह िाचणयात यणेाऱया कंपनी कायिा २०१३ चया कलम १०८ अनपुालनात 
सबेीचया रेगयलुशेन ४४ (दलस्टींग ऑबलीगशेनस अडँ दडस्क्ोिर ररक्ायरमेंटस) रेगयलुशेनस २०१५ (सधुाररत महणनू) आदण एमसीए पररपतके दिनाांदकत 
०८ एदप्रल २०२०, १३ एदप्रल २०२०, ०५ मे २०२० आदण ०५.०५.२०२२नसुार एजीएममधय ेमतिान करणयासाठी कंपनी ई-मतिानाद्ारे महणजे 
एजीएम आधी ररमोट ई वहोदटंगद्ारे मत नोंििणयाची सदुिधा िणेार आहे आदण वहीसी/ओएवहीएमद्ारे बठैकीला उपवस्ित असललेयाांसाठी एजीएम 
िरमयान ई-मतिान आदण एजीएममधय ेप्रतयक्ष उपवस्ित असललेया सिस्याांसाठी मतिानाद्ारे प्रतयक्ष मतिान प्रिान करीत आहे यासाठी कंपनीने अदधकृत 
ई - वहोदटंग एजनसी महणनू इलकेट्ॉदनक माधयमातनू मतिान सलुभ करणयासाठी सेंट्ल दडपॉदिटरी सदिषिससे (इंदडया) दलदमटेड (सीडीएसएल) बरोबर 
करार केला आहे.

६. २३ सपटेंबर, २०२२ चया कटऑफ तारखेनुसार भौदतक स्िरूपात दकंिा दडमटेररयलाइजड स्िरूपात शअेसषि धारण करणारे सिस्य, ररमोट ई - मतिान 
 एजीएम िरमयान ई - मतिान ज ेवहीसी/ओएवहीएमद्ारे एजीएममधय ेउपवस्ित आहेत आदण पोलद्ारे प्रतयक्ष मतिान ज ेप्रतयक्ष उपवस्ितीद्ारे एजीएममधये 

उपवस्ित आहेत त ेिरील मतिानाची सदुिधा घणेयास हक्किार असतील. 
्सर्या ्सदस्यांना कळलर्ि ेजात ेकी: 
। ) एजीएमचया सचूनते नमिू केलयाप्रमाण ेसामानय आदण दिशषे वयिसाय इलकेट्ॉदनक मागाषिन ेमतिानाद्ारे दकंिा िर नमिू केलयाप्रमाण ेप्रतयक्ष मतिानाद्ारे 

वयिहार केला जाईल. 
।। ) ररमोट ई - वहोदटंग मांगळिार, २७ सपटेंबर २०२२ रोजी ९ िाजता सरुू होईल. 
।।। ) ररमोट ई - वहोदटंग गरुुिार २९ सपटेंबर २०२२ रोजी सांधयाकाळी ५ िाजता सांपले. 
। V ) इलकेट्ॉदनक मागाषिन ेदकंिा एजीएममधय ेप्रतयक्ष मतिान करणयाची पातता दनवचित करणयाची कट ऑफ तारीख २३ सपटेंबर २०२२ आहे. 
V ) कोणतीही वयक्ी, जी कंपनीचे शअेसषि दिकत घते ेआदण एजीएमची सचूना पाठिलयानांतर कंपनीच ेसिस्य बनत ेआदण कट ऑफ तारखेनसुार महणजेच 

२३ सपटेंबर २०२२ पययंत शअेसषि धारण करत,े ती हेलपडेस्किर evoting@cdslindia.com दिनांती पाठिनू लॉदगन आयडी आदण पासिड्ड दमळि ूशकत.े 
तिादप, जर एखािा सिस्य आधीच ई-मतिानासाठी सीडीएसएलमधय ेनोंिणीकृत असले तर दिद्यमान िापरकताषि आयडी आदण पासिड्ड मतिानासाठी 
िापरला जाऊ शकतो. कट-ऑफ तारखेनुसार सिस्य नसललेया वयक्ीन ेएजीएमची सचूना केिळ मादहतीचया उदे्शान ेहाताळली पादहजे.

VI ) तयानांतर सीडीएसएलद्ारे ईमतिानासाठी ररमोट ई - वहोदटंग मॉडू्ल अक्षम केल ेजाईल आदण तयानांतर ररमोट ई - वहोदटंगद्ारे इलकेट्ॉदनक माधयमातनू 
मतिान करणयास परिानगी दिली जाणार नाही . एकिा ठरािािर सिस्याांनी मतिान केल ेकी नांतर तयाांना त ेबिलणयाची परिानगी दिली जाणार नाही, 

V।। ) एजीएम िरमयान ई - मतिानाची सदुिधा दिली जाईल. वहीसी/ओएवहीएम सदुिधदे्ारे एजीएममधय ेउपवस्ित असलले ेआदण ररमोट ई - मतिानाद्ारे 
ठरािाांिर मतिान न केलले ेआदण अनयिा तसे करणयास मनाई नसलले ेसिस्यच एजीएमिरमयान उपलबध ई - मतिान प्रणालीद्ारे मतिान करणयास 
पात असतील.

V।।। ) एजीएमिरमयान प्रतयक्ष मतिानाद्ारे मतिानाची सदुिधा दिली जाईल. एजीएममधय ेप्रतयक्ष उपवस्ित असलले ेआदण ररमोट ई - वहोदटंगद्ारे ठरािाांिर 
मतिान न केलले ेआदण अनयिा तस ेकरणयास मनाई नसललेे सिस्यच एजीएमिरमयान मतिान प्रदक्रयदे्ारे मतिान करणयास पात असतील.

। X ) जया सिस्याांनी ररमोट ई-िोदटंगद्ारे एजीएमचया आधी मतिान केल ेअसले त ेएजीएमला मतिान करू शकत नाही, पण त ेएजीएममधय ेउपवस्ित राहू शकतात.
७. सीडीएसएल ई - वहोदटंग दसस्टीममधनू ईवहोदटंगला उपवस्ित राहणयाबाबत तमुहाला काही प्रशन दकंिा समस्या असतील , तर तमुही helpdesk.evoting@

cdslindia.com िर तमुही ई - मले करू शकता दकंिा १८००२२५५३३ या क्रमाांकािर सांपक्क करू शकता. सिस्यिखेील companysecretary@
korefoods.in इि ेईमले करू शकतात. 

८. इलकेट्ॉदनक मागाषिन ेमतिान करणयाचया सुदिधशेी सांबांदधत सिषि तक्रारी श्ी. राकेश िळिी, िररष्ठ वयिस्िापक, (सीडीएसएल,) सेंट्ल दडपॉदिटरी सववह्डससे 
(इंदडया) दलदमटेड, ए दिांग, २५ िा मजला, मरेॅिॉन फयचुसषि, मफतलाल दमल कंपाऊंडस, एन एम जोशी मागषि, लोिर परळ (पिूषि), मुांबई- ४०००१३ दकंिा 
helpdesk.evoting@cdslindia.com इि ेईमले करा दकंिा १८००२२५५३३ िर कॉल करा. 

९. िादषषिक सिषिसाधारण सभा घणेयाचया उद्शेान ेशदनिार, २४ सपटेंबर २०२२ त ेशकु्रिार, ३० सपटेंबर २०२२ (िोनही दििस सिषिसमािशेक) पययंत कंपनीचे 
सिस्य आदण शअेर हस्ताांतरण पसु्तके रदजस्टर बांि राहतील. 

१०. सांचालक मांडळाने श्ी. दशिराम भट, प्रवॅकटदसांग कंपनी सकेे्रटरी (एसीएस १०४५४; सीपी क्र ७८५३) याांची ररमोट ई-वहोदटंग आदण ई-वहोदटंग आदण बलॅटे 
पपेरद्ारे पारिशषिक पद्धतीने मतिान पार पाडणयासाठी छाननीकताषि महणनू दनयकु्ी केली आहे. 

११. ररमोट ई-वहोदटंग आदण ई-वहोदटंग दसस्टीम आदण बलॅटे पपेर वहोदटंगच ेदनकाल सभते प्रिान केल ेजातील आदण कंपनीचया िादषषिक सिषिसाधारण सभचेया 
समाप्ीपासनू िोन कामकाजाचया दििसाांत घोदषत केल ेजातील.

१२. मतिानाच ेदनकाल आदण छाननीचा अहिाल कंपनीचया िबेसाइट www.korefoods.in, बॉमब ेस्टॉक एकसचेंजचया िबेसाइट www.bseindia.com आदण 
सीडीएसएलचया िबेसाइट www.evotingindia.com िर उपलबध असतील.

१३. भागधारकाांकडून ई - मले पत्याचया नोंिणीसाठी प्रदक्रया:
१. जर सिस्य शारररीक स्िरुपात शेअसषि धारक असतील , तर तयाांना तयाांच ेनाि फोदलओ क्र. ईमले पत्ा, पत्ा आदण पॅन काड्ड ि आधार काड्डची स्ियां - 

साक्षाांदकत प्रत companysecretary@korefoods.in दकंिा कंपनीचया रदजस्ट्ार आदण ट्ानसफर एजांट यिे ेकंपनीला पढुील पत्यािर नमिू करून तयाांचे 
ईमले पते् नोंिदिणयाची दिनांती केली जात:े 

डेटामदॅटकस दबिनसे सोलयशूनस दलदमटेड पलॉट क्र. बी-५, पाट्ड बी क्रॉसलने, एमआयडीसी अांधरेी (पिूषि), मुांबई ४०००९३ ईमले : investorsqry@
datamaticsbpm.com 

२. दडमटॅ मोडमधय ेशअेसषि धारकाांना तयाांच ेईमले पत्ा तयाांचया दडपॉदिटरी सहभागींना नोंिदिणयाची दिनांती केली जात ेजयाांचयाबरोबर ते तयाांच ेदडमटॅ खात ेठेितात. 
के््हाय्सी्साठी नोंदणीः
सेबीने आपलया दिनाांक ३.११.२०२१ चया पररपतकाद्ारे दफदजकल मोडमधय ेशअेसषि धारण केललेया सिस्याांसाठी सिस्याांना पॅन, केिायसी तपशील आदण 
नामाांकन तपशील सािर करण ेबांधनकारक केल ेआहे. दफदजकल शअेसषि धारण करणाऱया सिस्याांनी पॅन, केिायसी तपशीलाांसह बँक तपशील आदण 
नामाांकन तपशील कंपनीचया आरटीए यिे ेडेटामॅदटकस दबिनेस सोलयशूनस दलदमटेड पलॉट क्र. बी-५, पाट्ड बी क्रॉसलने, एमआयडीसी अांधरेी (पूिषि), मुांबई 
४०००९३ यिे ेआरटीएचया www.datamaticsbpm.com या िबेसाइटिर उपलबध असलले ेसांबांदधत फॉमषि पाठिनू सािर करणयाची दिनांती केली जात.े

सांचालक मांडळाचया आिशेाद्ारे
सही/-

र्जुा जोशी
(कंपनी सदचि अदधक अनुपालन अदधकारी)

दिनाांदकतः 0७/०९/२०२२
दठकाणः महापसा, गोिा
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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

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 RTAor 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.

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 E-
VOTING FACILITY

For HealthCare Global Enterprises Limited

Sunu Manuel
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 6th September 2022

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 37
th

 Annual General Meeting (AGM) of the Company

will be held on Wednesday, 28
th

 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 37
th

 AGM.

2. The company has completed dispatch of the AGM notice and annual report through

email.

3. It is fur ther 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 22
nd

 September, 2022 to 27
th

 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 21
st 

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 25
th

 September, 2022

and ends on 5.00 P.M on 27
th

 September, 2022.

ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or

at the AGM is 21
st

 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. 21
st

 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
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