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काबलू :       अफगाणिस्ानमध य्े 
्ालिबानकडून सरकार उिथवून 
टाकण्ासाठी प्र्तन सुरू आहय्े . 
्ालिबानकडून अफगाणिस्ानच्ा 
बहु्ाशंी भागावर नन्तं्रि 
ममळवण्ाचये प्र्तन सरुू झािये 
आहय्े . ्ालिबानच्ा हहसंक कारवा-
ईनवरोधा् अफगाि िषकराकडून 
जोरदार प्रत् तु्तर ददिये जा् आहये. 
अफगाि हवाई दिानये ्ालिबानच्ा 
दठकािावंर हवाई हलिये कये िये. ्ा 
हवाई हलल्ामंध य्े २०० ्ालिबानी 
दहश्वादी ठार झािये आहय्े ; ्र, 
शयेकडो जि जखमी झािये आहय्े .       

अफगाणिस्ानमधनू सनै्  
माघारीची घोषिा अमयेररकये नये 
कये ल्ानं्र ्ालिबाननये अफगाणि-
स्ानच्ा सरकारच्ा दठकािावंर 
हलिये करण्ास सरुुवा् कये िी. 
सपंिू्ण दयेशावर ्ाबा ममळवण्ासाठी 
्ालिबाननये हहसंाचार सरुू कये िा 
आहये. अफगाणिस्ानच्ा सीमाव्ती 
भागा्ही ्ालिबानये ्ाबा ममळविा 
आहये. अफगाणिस्ानच्ा सरंक्षि 
मतं्राि्ाचये प्रवक्ये  फवाद अमन 

्ानंी ट्नवट करून सानंग्िये की, 
हवाई दिानये शयेबयेरन शहरामधीि 
्ालिबानच्ा दठकािावंर हलिये कये िये. 
्ामध्ये जवळपास २०० दहश्वादी 
ठार झािये आहय्े . त् ालशवा्, 
्ा हवाई हलल्ा् ्ालिबानचा 
दारूगोळा आणि जवळपास १०० 
वाहनयेदयेखीि नष्ट झािी आहय्े .   

व्हॉट्सअॅपद्वारेही लसीकरण प्रमवाणपत्र
 करोनावरील लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आता व्हॉट्सअपॅद्ारे काही 
सकंेदांत नागररकांना प्राप्त होणार आहे. करोना हेल्पडेस्कच्ा माध्यमातनू 
करोनावरील लसीकरणाच ेप्रमाणपत्र ३ सोप्ा टप्प्ांत ममळवता यईेल. 
हा +९१ ९०१३१५१५१५ सपंक्क  क्रमांक मोबाइलमधे्य सवे् करावा लागले. 
व्हॉट्सअपॅवर जाऊन 'covid certificate' अस ेटाइप करा आणण मसेजे 
पाठवा. एका सकंेदात तमु्ाला प्रमाणपत्र ममळेल.  

दरम्वान, अमरेरकेच ेरवाष्ट्र पती 
जो बवायडन यांच्वा आदेशवानतंर 
अफगवाणणस्वान सनै्वाच्वा 
मदतीसवाठी बी-५२ आणण 
स्ट्रटेोफोटट्र रेस आणण लहॉकहहड 
एसी-१३० गनशशप पवाठवण्वास 
मजंरुी हदली आहे.       

   पान १ वरून >>

   लक्षवधेी
‘उज्ज्वलवा २.०’लवा       
उद्वापवासनू प्रवारंभ       
हदल्ी : पतंप्रधान नरेंद्र मोदी 
मगंळवारी व्व्डीओ कहॉन्फरन्सद्ारे 
उत्तर प्रदेशमध्य ेमहोबा येथे एलपीजी 
कनके्शन देऊन उज्ज्वला २.० 
योजनचेा शुभारंभ करणार आहेत. 
काय्कक्रमावळेी पतंप्रधान मोदी उज्ज्वला 
योजनचे्ा लाभार्थ्यांसोबत चचचा 
करणार आहेत. २०१६मध्य ेउज्ज्वला 
१.० योजना लाँच करण्ात आली 
होती. बीपीएल पररवारात ५ कोटी 
महहलांना एलपीजी कनके्शन उपलब्ध 
करण्ाच ेलक्ष्य ठेवण्ात आले 
होत.े यानतंर योजनेच्ा मवस्ारात 
२०१८ मध्य ेसात आणण श्णेींमध्ये 
(एससी/एसटी सारख्ा) ८ कोटींचे 
वाढीव लक्ष्य ठेवण्ात आले होत.े हे 
टागगेट सात महहन्ांआधीच ऑगस्ट 
२०१९मध्य ेपणू्क करण्ात आले होत.े       

मुबंईत १५पवासनू       
लोकल सवेवा सरुू       
मुबंई : महाराष्ट् ात करोनाची दसुरी 
लाट ओसरत आहे. त्ामळेु काही 
जजल्हांत पहहल्ा टप्ा म्णनू 
काही मनबबंध जशथथल केले आहेत. 
याच पार््कभमूीवर मुख्मतं्री उद्धव 
ठाकरे यांनी रमववारी जनतशेी सवंाद 
साधला. मंुबईची लाईफलाईन 
असलेली लोकल सेवा दोन्ी लस 
घतेलेल्ा नागररकांसाठी येत्ा 
१५ ऑगस्टपासून सरुू करण्ाची 
घोषणा मखु्मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 
केली. कोरोना काळामध्य ेमुबंईतील 
उपनगरीय रेल्मेधनू सव्कसामान् 
प्रवाशांना प्रवास करण्ासाठी मनबबंध 
टाकण्ात आले आहेत. यासदंभचात 
अनके प्रवासी संघटना तसेच 
नागररकांनी वारंवार लोकल सवेा 
वापरण्ास परवानगी द्ावी, अशी 
मवनतंी केली होती.

वहुवानमध् ेपनु्वा करोनवा
वहुवान : चीनमधील वुहान शहरात 
पुन्ा एकदा करोनाबाथधतांची सखं्ा 
वाढू लागल्ाने प्रशासन धास्ावले 
होत.े करोनाबाथधतांच्ा सखं्ते 
वाढ होव ूलागल्ाने प्रशासनान ेसव्क 
नागररकांची चाचणी करण्ाचा 
मनण्कय घतेला. मागील चार हदवसांत 
वहुानमधील प्रशासनाने १.१ कोटी 
जणांची करोना चाचणी करण्ात 
आली आहे. वहुानची लोकसखं्ा १.२ 
कोटी इतकी आहे. जवळपास ९० 
टक्क्ांहून अथधक जणांची करोना 
चाचणी करण्ात आली. वहुानमध्ये 
सहा नवीन करोनाबाथधत आढळले, 
त्ाजशवाय कोणतीही लक्षण ेनसलेले 
व करोना चाचणी पहॉव्िटटव् आलेले 
१५ जण आढळले आहेत. 

सोमवार िद. ९ ऑगसट २०२१

कोअर फूड्स लिमिटेड 
(फिल कॉर्पोरेशन ललमिटेड म्हणनू र्रू्वी ओळखले जाणारे)
सीआयएनः एल ३३२०८ जीए १९८३ र्ीएलसी ०००५२० 

नोंदणीकृत कायायालयः व ््हजन ्हाऊस, लिर्ी इंडस्ट्रीअल इस्टेट, म्हार्सा, गोर्ा ४०३५२६ दूरधर्नीः (०८३२) २२५७७२९
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३८व्या वयार्षिक सव्वसयाधयारण सभचेी सयाव्वजनिक सचूिया
कोअर फूड्स लिमिटेडच्या सिभयाग धयारकयासंयाठी 

(फोटोफोि इंडस्ट्रीज इंनड्या लिमिटेड/नफि कॉर्पोरशेि लिमिटेड म्हणिू र्वूवी ओळखिे जयाणयार)े
सदस्यांनी कृर्या लक्ात घयार् ेकी कोअर िूड्स ललमिटेडची ३८ र्ी र्ार्षिक सर्यासाधारण सभा (एजीएि) िगंळर्ार, २१ सपटेंबर २०२१ रोजी सकाळरी ११.०० 
र्ाजता ्हायफरिड र्द्धतीन ेम्हणज ेप्रतयक् उर्स्स्थती तसचे व ््हफडओ कॉनिरननसषिग ( ््हीसी) ककषिर्ा इतर ऑफडओ व ््हजययुअल िीनस (ओए ््हीएि) चया िाधयिातनू 
कंर्नी कायदा २०१३ आणण सबेी (ललस्टींग आबॅ्लगशेनस आणण फडस््कलोजर रर्कर्ायरिेंट्स) फनिय २०१५ यातील लाग ू्होणाऱया तरतयुदींप्रिाण ेर् कॉर्पोरटे 
व्यर््हार ितं्ालयान े(एिसीए) जारी केलेलया  र्ररर्त्क क्र. १४/२०२० ददनांफकत ०८.०४.२०२० र्ररर्त्क क्र. १७/२०२० ददनांफकत १३.०४.२०२०, र्ररर्त्क 
क्र. २०/२०२० ददनांफकत ०५.०५.२०२०, आणण र्ररर्त्क क्र. ०२/२०२१ ददनांफकत १३.०१.२०२१ आणण लस्कययुररटरीज अडँ ए्कस्चेंज बोडया ऑि इंफडयान े(सबेी) 
जारी केलेलया र्ररर्त्क क्र. सबेी/एचओ/सीएिडी/सीएिडी१/सीआयआर/र्ी/२०२०/७९ ददनांफकत १२.०५.२०२० र् र्ररर्त्क क्र. सबेी/एचओ/सीएिडी/
सीएिडी२/सीआयआर/र्ी/२०२१/११ ददनांफकत १५.०१.२०२१ स्ह र्ाचणयात यणेाऱया लाग ूतरतयुदींच ेर्ालन करून ्होणार आ्ह.े
र्रील र्ररर्त्कांचया अनय्ु गंाने र्ार्षिक सर्यासाधारण सभचेी नोटरीस आणण आरिषिक र््या २०२०-२०२१ दरमयान र्ार्षिक अ्हर्ाल केर्ळ इले्कट्ॉफनक र्द्धतीने 
तया सदस्यांना र्ाठफर्ला जाईल जयांच ेईिले र्त् ेकंर्नी ककषिर्ा फडर्ॉझिटरी स्हभागींकडे नोंदणीकृत आ्हते. २०२०-२०२१ या आरिषिक र््ायासाठी ३८साव्या 
र्ार्षिक सर्यासाधारण सभचेी नोटरीस आणण र्ार्षिक अ्हर्ाल कंर्नीचया www.korefoods.in आणण बॉमब ेस्टॉक ए्कस्चेंजचया www.bseindia.com  या 
सकेंतस्थळार्र उर्लब्ध करून देणयात यणेार आ्ह.े
जया सदस्यांचा ईिले र्त्ा कंर्नी ककषिर्ा फडर्ॉझिटरीस्हभागींकडे नोंदणीकृत ना्ही, तयांना एजीएिची नोटरीस, र्ार्षिक अ्हर्ालास्ह कोणत्ेही सपं्रे् ण प्रापत 
करणयासाठी खालरील गोष्ी करणयाची फर्नतंी केलरी जात े:
१.  जर सदस्य प्रतयक् स्र्रुर्ात शअेसया धारक असतील, तर तयांना तयांच ेनार्, िोललओ क्रिांक, ईिले र्त्ा, र्त्ा आणण र्नॅ काडयाची स्र्य-ंसाक्ांफकत   
 प्रत कंर्नीला companysecretary@korefoods.in ककषिर्ा कंर्नीचया रझजस्ट्ार आणण ट्ानसिर एजटंना र्युढरील र्त्यार्र निदू करून तयांच ेईिले र्त्े  
 नोंदफर्णयाची फर्नतंी केलरी जात:े
 डेटािदॅट्कस फबिनसे सोलयशूनस ललमिटेड, पलॉट क्र. बी-५, र्ाटया बी क्रॉसलेन, एिआयडीसी, अधंरेी (र्रू्या), ियुबंई ४०००९३.  
 ईिले: investorsqry@datamaticsbpm.com
२.  फडिटॅ िोडिधील सिभाग धारकांना तयांचा ईिले र्त्ा तयांच े फडिटॅखात ेठेर्तात तयांचया  फडर्ािॅीटरी स्हभागींना नोंदफर्णयाची फर्नतंी केलरी जात.े  

३८ व्या एजीएिचया सचूनेनयुसार सदस्य ््हीसी/ओए ््हीएि द्ार ेककषिर्ा प्रतयक् उर्स्स्थतीद्ार ेएजीएििधय ेउर्स्स्थत राहू शकतात.

कंर्नी आर्लया सर्या सदस्यांना ३८ व्या एजीएि नोटरीसिधय ेफनणचित केलेलया सर्या ठरार्ारं्र ितदान करणयासाठी दूरस्थ ई-ितदान आणण ई-ितदान सयुफर्धा प्रदान 
करणार आ्ह.े प्रतयक् सिभाग प्रिाणर्त् असणार ेसिभाग धारक स्र्रूर्ात ककषिर्ा डीिटॅ स्र्रुर्ात सिभाग धारक असलेलया सदस्यांसाठी ककषिर्ा जयांनी तयांचे 
ईिले र्त् ेकंर्नी/आरटरीए/फडर्ॉझिटरी स्हभागींकडे नोंदणीकृत केलेले ना्हीत तयांचयासाठी ३८ व्या एजीएि दरमयान दूरस्थ ई-ितदान, ई-ितदान आणण प्रतयक् 
ितदानाद्ार ेितदान करणयाच ेतर्शीलर्ार फनददेश एजीएिचया ३८ व्या नोदटसिधय ेप्रदान केले जातील. 

ददनांफकत: ०९/०८/२०२१
दठकाण: म्हार्सा, गोर्ा

कोअर िूड्स ललमिटेडसाठी
स्ही/-

र्जूया जोशी
कंर्नी सलचर्-अमधक-अनयुर्ालन अमधकारी

TRANSFER OF VEHICLE
I Smt NAZEERA SAYED 
MUNER KARWARI, R/O 
H.no.12/2, near GPS, 
mestwada curti ponds, Goa, 
Wife of Late SAYED MUNER 
KARWARI would like to 
Transfer Two wheeler Honda 
Aviator, Bearing Registration 
Number GA05-N-5086 on 
my name, anybody having 
Objection may raise it within 
15 days to RTO Office ponda 
Goa.

हरमल : मादं्ये पचंा्् क्षयेत्रा्ीि 
मधिामाज मासळी माकके ट ससु्थि्ी् 
असनूही मासळी नवक्ये त् ा मनहिा 
माकके टमध य्े न बस्ा पारकगं जागय्े  
ठाि माडूंन नवक्ी कर् आहय्े . ्ामळुये  
माकके ट ग्ाहकानंवना अस्ये. पंचा््ीनये 
्ावर कारवाई करावी, अशी मागिी 
ग्ामथिां् नू हो् आहये. मधिामाज 
मासळी माकके ट प्रकलप २००७ सािी 
बाधंण्ा् आिा आहये. ्ा माकके टमध्ये 

मासळी नवक्ये त् ांना बसण्ाची व 
त् ाचं्ा टोपल्ा ठयेवण्ासाठी उंचवटये 
कये िये आहय्े . ग्ाहकांना माकके टमध्ये 
नफरण्ास परुयेशी जागा आहये. मात्र 
मासळी नवक्ये त् ा मनहिा माकके ट 
समोरीि पारकगं जागय्े  ठाि माडूंन 
नवक्ी कर् अाहय्े . मासळी नवक्ीनं् र 
्ा मनहिा मासळीचये पािी व टाकाऊ 
मासळी न्थयेच टाकून जा् असल्ानये 
दुगगंधी पसर् आहये.

मासळी विक्रे तरे पार्किंग जागरेत, 
्कारिाई ्करण्ाची मागणी

फॉर्म क्र. आयएनसी-26
[कंपनीज (इनकॉपपोरशेन) ननयमावली, 2014 चया ननयम 30 अनसुरून) 

कें द्र सरकारचया सरोर, उत्तर विभाग, विभागीय सचंालक आणि कंपनी अधिवनयर, 2013 चया कलर 
13 उप - कलर (4) चया बाबतीत आणि कंपनीज (इनकॉपपोरशेन) वनयरािली, 2014 चया वनयर 30 
(5) (ए)चया बाबतीत आणि भारत याधचकाकतते पलॉट क्र.20, धििी इंडस्ट्ीअल इस्टेट, म् ापसा गोिा 
403502 यिे ेस्थित असलेलया डी.पी.बी. ्ोल्डिंगस प्ायव् टे धलमरटेडचया बाबतीत.  
याद्ार ेसामानय जनतलेा या माधयमातनू सचूना देणयात यते ेकी, नोंदणीकृत कायायालय "गोिा राजया"तनू 
"र्ाराष्ट्र राजय" यथे े स्थलातंररत करणयासाठी कंपनीचया ममेोरंडम ऑफ असोससएशनमधय े सशंोधन 
करणयासाठी सोमवार ददनानंकत 26 जलैु 2021 रोजी सपंन्न झालेलया एक्स्ट्ाऑरडडिनरी जनरल मीटिडिगमधय ेपास 
केलेले नवशषे ठराव कें द्र सरकारकडून समंती प्ापत करणयासाठी  कंपनी कायदा, 2013 चया कलम 13 चया 
उप - कलम (4) अतंगयात अजया करणयाचा कंपनी नवचार करत आह.े
कंपनीचया नोंदणीकृत कायायालयातील प्स्तानवत बदलामंळेु कोणतयाही व्यक्ीच े स्वारस्य प्भानवत होणयाची 
शक्यता असलयास नतन े एरसीए-21 पोट्मल (www.mca.gov.in) िर गुतंििूकदाराचंी तक्रार भरून 
तसचे तयाचया/वतचया स्वारस्याच ेआणण नवरोधाच ेकारण सागंणाऱया प्नतज्ापत्ाद्ार ेसमरथडित आक्पेासंोबत 
नवभागीय सचंालक, पाचवा मजला, 100 मररन ड्ाईवह, मुबंई – 400002 याचंयाकडे प्स्ततु सूचना जारी 
झालयाचया तारखपेासून चौदा ददवसाचंया आत सपंकया  करावा ककडिवा तयाची एक प्त अजयादार कंपनीचया खाली 
ददलया गलेेलया नोंदणीकृत कायायालयाचया पत्यावर पाठवावःे
पलॉट क्र. 20. धििी इंडस्ट्ीअल इस्टेट, म् ापसा करासिाडा गोिा 403502
डी.पी.बी. होल्डडिगस प्ायवहिे सलममिेड (गोवा) साठी आणण वतीने
स्ी/-
बकुल प्रेचदं जनै
सचंालक
डीआयएनः 00380256 
ददनावंकतः ऑगस्ट 07, 2021 
दिकाि: गोिा

फॉर्म क्र. आयएनसी-26
[कंपनीज (इनकॉपपोरशेन) ननयमावली, 2014 चया ननयम 30 अनसुरून) 

कें द्र सरकारचया सरोर, उत्तर विभाग, विभागीय संचालक आणि कंपनी अधिवनयर, 2013 चया कलर 
13 उप - कलर (4) चया बाबतीत आणि कंपनीज (इनकॉपपोरशेन) वनयरािली, 2014 चया वनयर 30 
(5) (ए)चया बाबतीत आणि भारत याधचकाकतते पलॉट क्र.20, धििी इंडस्ट्ीअल इस्टेट, म् ापसा गोिा 
403502 यिे ेस्थित असलेलया कॅनव् ास शजू को (गोिा) प्ायव् टे धलमरटेडचया बाबतीत.  
याद्ारे सामानय जनतेला या माधयमातून सूचना देणयात यतेे की, नोंदणीकृत कायायालय "गोिा राजया"तनू 
"र्ाराष्ट्र राजय" यथे े स्थलातंररत करणयासाठी कंपनीचया ममेोरडंम ऑफ असोससएशनमधय े संशोधन 
करणयासाठी सोमवार ददनानंकत 26 जलैु 2021 रोजी संपन्न झालेलया एक्स्ट्ाऑरडडिनरी जनरल मीटिडिगमधय ेपास 
केलेले नवशषे ठराव कें द्र सरकारकडून संमती प्ापत करणयासाठी  कंपनी कायदा, 2013 चया कलम 13 चया 
उप - कलम (4) अतंगयात अजया करणयाचा कंपनी नवचार करत आह.े
कंपनीचया नोंदणीकृत कायायालयातील प्स्तानवत बदलामंळेु कोणतयाही व्यक्ीच े स्वारस्य प्भानवत होणयाची 
शक्यता असलयास नतन े एरसीए-21 पोट्मल (www.mca.gov.in) िर गुतंििकूदाराचंी तक्रार भरून 
तसचे तयाचया/वतचया स्वारस्याच ेआणण नवरोधाच ेकारण सागंणाऱया प्नतज्ापत्ाद्ार ेसमरथडित आक्पेासंोबत 
नवभागीय संचालक, पाचवा मजला, 100 मररन ड्ाईवह, मुबंई – 400002 याचंयाकडे प्स्तुत सूचना जारी 
झालयाचया तारखपेासून चौदा ददवसाचंया आत संपकया  करावा ककडिवा तयाची एक प्त अजयादार कंपनीचया खाली 
ददलया गलेेलया नोंदणीकृत कायायालयाचया पत्यावर पाठवावःे
पलॉट क्र. 20. धििी इंडस्ट्ीअल इस्टेट, म् ापसा करासिाडा गोिा 403502
कॅनवहास शजू को (गोवा) प्ायवहिे सलममिेडसाठी आणण वतीने
स्ी/-
बकुल पे्रचदं जैन
सचंालक
डीआयएनः 00380256 
ददनांवकतः ऑगस्ट 07, 2021 
दिकाि: गोिा

फॉर्म क्र. आयएनसी-26
[कंपनीज (इनकॉपपोरशेन) ननयमावली, 2014 चया ननयम 30 अनसुरून) 

कें द्र सरकारचया समोर, उत्तर नवभाग, नवभागीय संचालक आणि कंपनी अधिननयम, 2013 चया कलम 13 
उप - कलम (4) चया बाबतीत आणि कंपनीज (इनकॉपपोरेशन) ननयमावली, 2014 चया ननयम 30 (5) (ए)चया 
बाबतीत आणि भारत याचचकाकतते पलॉट क्र.21, चिवी इंडस्ट्ीअल इस्टेट, म् ापसा गोवा 403502 यिे ेस्थित 
असलेलया गोवा रबर प्ायव् टे चलधमटेडचया बाबतीत.  
याद्ारे सामानय जनतेला या माधयमातून सूचना देणयात यतेे की, नोंदिीकृत कायायालय "गोवा राजया"तून 
"म्ाराष्ट्र राजय" यिे े थिलातंररत करणयासाठी कंपनीचया ममेोरडंम ऑफ असोचसएशनमधय े संशोिन 
करणयासाठी सोमवार ददनांनकत 26 जलैु 2021 रोजी संपन्न झालेलया एक्स्ट्ाऑरडडिनरी जनरल मीटटडिगमधये 
पास केलेले नवशषे ठराव कें द्र सरकारकडून संमती प्ापत करणयासाठी कंपनी कायदा, 2013 चया कलम 13 चया 
उप - कलम (4) अतंगयात अजया करणयाचा कंपनी नवचार करत आ्.े
कंपनीचया नोंदिीकृत कायायालयातील प्स्तानवत बदलामंळेु कोितया्ी व्यक्ीच े स्वारस्य प्भानवत ्ोणयाची 
शक्यता असलयास नतन ेएमसीए-21 पोटयाल (www.mca.gov.in) वर गुतंविकूदाराचंी तक्रार भरून तसेच 
तयाचया/नतचया स्वारस्याच ेआणि नवरोिाच ेकारि सागंिाऱया प्नतज्ापत्ाद्ार ेसमरिडित आके्पासंोबत नवभागीय 
सचंालक, पाचवा मजला, 100 मररन ड्ाईव् , मुबंई – 400002 याचंयाकडे प्स्तुत सूचना जारी झालयाचया 
तारखपेासून चौदा ददवसाचंया आत संपकया  करावा ककडिवा तयाची एक प्त अजयादार कंपनीचया खाली ददलया गलेेलया 
नोंदिीकृत कायायालयाचया पत्यावर पाठवावःे
प्ॉट क्र. 21. थिवी इंडस्ट्रीअ् इस्टटेट, म् हापसहा करहासवहाडहा गोवहा 403502
गोवा रबर प्ायव् टे चलधमटेडसाठी आणि वतीने
स्ी/-
बहा्सबु्ररणयर शकंरन
सचंहा्क
डीआयएनः 006674502 
दिनहाकंकतः ऑगस्ट 07, 2021 
दिकहाण: गोवहा
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CHANGE OF NAME 
I, EDNA PEREIRA. r/o H. 
No. 384, Costa Vaddo, 
Majorda, Salcete South 
Goa 403713, has changed 
my name from EDNA 
A N T A O  t o  E D N A 
PEREIRA.
Hereinafter, in al l  my 
dealings and documents, I 
will be known by the name 
EDNA PEREIRA.

Sd/- EDNA PEREIRA

आग्ा : आग्ा ्येथये झाियेल्ा 
भाजपच्ा बठैकी् भाजप अध्क्ष 
जये. पी. नड्ा ्ानंी ‘समुार कामनगरी 
करिाऱ्ा मतं्री आणि आमदाराचंये 
न्कीट कापिये जाऊ शक्ये’, असये 
सकंये ् ददिये आहय्े . ्ावयेळी मखु्मतं्री 
्ोगी आददत् नाथही उपस्थि् हो्ये. 

उत्तर प्रदयेशची नवधानसभा 
ननवडिकू २०२२ आ्ा जवळ आिी 
आहये. आ्ा का््णक्के बथू स्रावर 
पक्ष बळकट करण्ाच्ा कामािा 
िागिये आहय्े . कें द्ासोब् राज् ाच्ा 
सव्ण ्ोजना जन्येप्ग्ं  पोहोचवा. 
बूथ बळकट करा आणि कामाचा वयेग 
वाढवा. पक्षाचये सव्ण नन्ोजज् का््णक्म 

राज्य

22-07-2021

22-07-2021

22-07-2021

22-07-2021

22-07-2021

22-07-2021

22-07-2021

जीआयसी हाउससंग फायनानस सिसिटेड
कॉर्पोरेट कायायािय/िुखय कायायािय: जीआयसीएचएफएि, नॅशनि इंशुरनस सिल्डंग, सहावा िजिा, जे. टी. रोड, अस्ोरीया हॉटेि शेजारी,

 चचयागेट, िुंिई- 400020 दूरधवनी : (022)22851765/66/67. ईिेि : corporate@gichf.com संके्स्थळ : www.gichfindia.com
गोवा (र्णजी) शाखा: जीआयसी हाउससंग फायनानस सि., आकाश भवन, िी-202, दुसरा िजिा, िॅस्थस पिाझा सिोर, 18 जून रस्ा, र्णजी 403001

दूरधवनी : +91 95832 2232096/2432999 ई-िेि: panaji@gichfindia.com

िागणी सूचना
(सरफासी कायदा, 2002चया सनयिां्गया् सनयि 13(2)खािी)

जीआयसी हाउससंग फायनानस सिसिटेड (जीआयसीएचएफएि)ने खालील कर्जदारास रीआयसीएचएफएलचया नावे नयायय तारण ठेवून ननवासी पररसर खरेदी 
करणयासाठी गृहननरा्जण कर्ज रंरूर केले आहे. करा्जची परतफेड अननयनरत असलयाने राष्टीय गृहननरा्जण बँकेचया ननददेश व राग्जदश्जक सूचनांनुसार खातयांना नॉन 
परफॉनरिंग एसेट महणून वगगीकृत केले राते.
महणून जीआयसीएचएफएि सरफासी कायदा, 2002 चया कलर 13(2) आपलया हकांतग्जत आपण कर्जदारांस यांना ही रागणी सूचना नरळालयाचया 60 नदवसांचया आत 
थनकत रकर भरणयास सूनचत करते.
कर्जदारांना पुनहा सूचना देणयात येते आहे की या नोटीसचया ्ारखेर्ासून 60 सदवसांचया आत नरूद केलेली एकूण देय रकर अनिक शुलक आनण वयार अदा करणे. 
कर्जदार असे करणयात असरथ्ज ठरलयास जीआयसीएचएफएि या सव्ज रालरत्ा ताबयात घेऊन थकीत रकरेची वसूली करणयासाठी रालरत्ांची नवलहेवाट लावणयाचे 
सव्ज कायदेशीर हकांचा अवलंब करेल. कर्जदारांनी रालरत्ांचया रालकीचया बाबतीत कोणताही वयवहार करू नये तसेच तृतीय पक्ाचया हसतक्ेप प्रनतबंनित आहे.

अनु.
क्र.
1
2

3
4
5
6

7

रीआयसी हाउनसंग फायनानस नल.साठी
सही/-

असिकृ् असिकारी

ही सूचना कर्जदाराचया अंनतर ज्ात पत्यावरील बाह्य दरवाजयावर तसेच गहाण ठेवलेलया रालरत्ांवर पेसट करणयात आली आहे.
तारीखः 09.08.2021
नठकाणः पणरी

कजयादाराचे आसण सह-कजयादाराचे 
नाव/कजया क्रिांक/शाखा

िािित्ेचा र्त्ा र्ुनर्ायाप्ी शु्कासह एकूण 
्थकिाकी रक्कि (िागणी 
सूचनेचया ्ारखेर्िाणे)

िागणी सूचना 
जारी के्याची 

्ारीख

अल शाहरुख एस बगे/रीए0120610001537/पणरी

अनभरार बोरकर/यवुरार नशवारी बोरकर/नशवारी गणशे नले/
नप्रयदश्जनी नशवारी नाईक/रीए0120610001417/पणरी
यशवतं गुरुदास नाईक/नप्रयाशंी नाईक/रीए0120610001491/पणरी
सरवर खादीब शाह/रीए0120610001476/पणरी

रहेबबू श्ीरादीन ताडेंरोड/रीए0120610001109/पणरी

दश्जन टी टेरकर/रुपर टेरकर/रीए0120610001281/ पणरी

नानिर हसन शखे/ एसके खरैुन नासा/रीए0120600103541/पणरी

नबललडिंगचे नावः डी के आककेड, बी नवंग, फललॅट क्ः एफ-4, पाचवा ररला, 
रॉलनरनीसचया सरोर फोंडा गोवा-403401
नबललडिंगचे नावः बागा रेनलेर नकंवा पीटर, घर क् 185/4, तळररला, रुनया 
पुलाशेरारी, बोरी फोंडा-403401

नबललडिंगचे नावः बंगला, घर क् एच.28/1 तळररला, रारुतीचया देवळाशेरारी, नचंबल गोवा-403006
नबललडिंगचे नावः अकसा वेसटेंड, फललॅट क् ए-401 चौथा ररला टोलॉय चंद्ावाडो 
पीडबलयूडीचया शेरारी रडगाव, गोवा-403601
नबललडिंगचे नाव ग्ेसलँड, नबललडिंग-डी, फललॅट क्ः डी-301, नतसरा ररला, 
रोंतफोट्ट टेकचया शेरारी खोलगी, गोवा-403110
नबललडिंगचे नावः चैतनय रेनसडेनसी, नबललडिंग-बी, फललॅक क्ः नबललडिंग-6, नतसरा 
ररला, एचडीएफसी बँकचया शेरारी सांताक्ूर-गोवा-403005
नबललडिंगचे नावः सदाफ नहल क्ानसक, फललॅट क् यूरी-4, तळररला, घोगळ 
हाऊनसंग बोड्टचया शेरारी रडगाव-403601

रु.44,02,224/-

रु.5,01,926/-

रु.45,07,085/-
रु. 31,78,667/-
रु. 15,79,346/-

रु.29,95,987/-

रु.4,36,577/-

समुार कामगिरी असले तर गतकीट कापणार : नड्ा 

अफिाण लषकराकडून 
ताललबानला प्रत् तु्तर      
हवाई हलल्ामंध्ये समुारये २०० दहश्वादी ठार 

नवी दिलललीः      आधं्र प्रदयेशा्ीि 
न् ा्ाधीशानंवरोधा् सोशि मीनड्ावर 
वादग्स् पोसट कये ल्ाप्रकरिी 
सीबीआ्नये ५ जिानंा अटक कये िी 
आहये. सपु्रीम कोटा्णचये सरन् ा्ाधीश 
एन. वही. रमि ्ानंी फटकारल्ानं् र 
ही कारवाई कये िी गयेिी आहये. कननष्ठ 
कोटा्णच्ा न् ा्ाधीशानंा ममळिाऱ्ा 
धमक् ाचं्ा ् क्ारींवर सीबीआ् आणि 
आ्बी कुठिीही कारवाई कर् नाही, 
असये रमि महिािये हो्ये. धनबादमधीि 
जजलहा न् ा्ाधीशाचं्ा हत् येप्रकरिी 
सनुाविी कर्ाना ्ये बोििये हो्ये.    

न् ा्ाधीश आणि 
न् ा्पालिकये नवरोधा् सोशि 
मीनड्ावर अपमानकारक पोसट 
कये ल्ाप्रकरिी सरुू असियेल्ा 
्पासिी् ्ीन आरोपींना आधीच 
अटक झािी हो्ी. आ्ा आिखी 
दोन आरोपींना अटक झािी आहये. 
सीबीआ्नये आरोपी पट्ाप ू आदश्ण 
आणि अिवनरुू साबंा लशव रयेड्ी 
्ानंा अटक कये िी आहये. ्ापवूती 
गयेल्ा मनहन् ा् २८ जिैुिा धामी 
रयेड्ी कोंटा रयेड्ी आणि पामिुा सधुीर 
्ानंा अटक कये िी हो्ी. ्र गयेल्ा 
मनहन् ा् ९ जिैुिा लिगंारयेड्ी 
राजशयेखर रयेड्ीिा अटक कये िी  
हो्ी.      

न् ा्ाधीशांगिरोधात  
पोसट; ५ जणांना अटक    

दिललल : सपूंि्ण जगा् करोना 
नवरुद्धच्ा िढाई् नव नवये 
प्र्ोग कये िये जा् आहय्े . करोना 
नवषािनूवरुद्धच्ा िढाई् भार्ािा 
आिखी ्श ममळ्ाना ददस् 
आहये. कोवहहॅस्कसन आणि कोनवलशल्ड 
िसींचये समंमश्र डोस ददल्ानये चागंिये 
पररिाम ददस ूिागिये आहय्े . इंनड्न 
कॉननसि ऑफ मयेनडकि ररसच्णनये 
्ाबाब्ची मानह्ी ददिी आहये.       

्ा दोनही िसींची सममश्र डोस 
सरुणक्ष् असल्ाचये सागंण्ा् आिये 
आहये. ्सयेच रोगप्रन्कार शक्ी 

वाढल्ाचयेही ननषपन्न झािये आहये. 
ममश्र िसीच्ा शयेवटच्ा टपप्ा् 
चागंिये पररिाम ददसल्ास करोना 
िसीकरि मोहीमयेिा वयेग ममळिार 
आहये. वयेलिोरमधीि ख्रिणचि्न 
मयेनडकि कॉियेजिा कोनवड-१९च्ा 
ममश्र चाचिीची परवानगी ममळािी 
हो्ी. कें द्ी् औषध नन्मक 
मंडळाच्ा एका समम्ीनये ही 
लशफारस कये िी हो्ी. त् ािा मजंरुी 
ददल्ानं् र चाचिी करण्ास 

सरुुवा् करण्ा् आिी हो्ी. 
कोनवलशल्ड ही िस ऑकसफोड्ण 
एसट्ाजयेनयेकानये ््ार कये िी आहये. 
पणु्ा्ीि लसरम इस्नसटटू्टमध्ये ्ा 
िसीचये मोठ्ा प्रमािा् उतपादन सरुु 
आहये. ्कूये  वहयेररएटं (B117) आणि 
दणक्षि आनरिका वहयेररएटं (B1351) 
वर प्रभावी असल्ाचये ददसनू आिये 
आहये. कोवहहॅस्कसन ही सवदयेशी िस 
आहये. ् ा िसीचये दोन डोस ददल्ानं् र 
प्रभावी ठर् आहये.   

लसींचा निा प्र्ोग ्शसिी       
कोनवलशल्ड, कोवहहॅस्कसनच्ा समंमश्र डोसचये चागंिये पररिाम   

अशी मानह्ी अधीक्षक हनमुं्  रा् 
्ांनी दै. ‘गोवन वा्ा्ण’शी बोि्ाना 
ददिी आहये.
गुडं अन्वरवर गोव्वात गनेु्

कुख्ा् गंुड अनवर उफ्ण  टा्गर 
शयेख ्ाच्ावर गोव्ा्ीि नवनवध 
पोिीस थिानकां्  ्बबि २६ गनुहये 
दाखि आहय्े . २०१९ मध य्े कये पये 
्येथीि िैंनगक अत् ाचार प्रकरिा् 
त् ािा अटक झािी हो्ी. फये ब्वुारी 
२०२१ मध य्े फा्ोडा्ण ्येथये त् ाच्ावर 
खनुी हलिाही झािा हो्ा. बिातकार, 
अपहरि, जीवये मारण्ाची धमकी 
दयेिये, जीवये मारण्ाचा प्र्तन करिये, 
मारामारी, दरोडा, घरफोडी, चोरी, 

िैंनगक शोषि, खडंिी वसिुी, 
बयेका्दा जमाव करिये, प्रािघा्क 
हलिा करिये अशा नवनवध गुन्हाखंािी 
२६ दठकािी एफआ्आर नोंद आहय्े . 
सावनुरु हये गुडं अनवरचये जनमदठकाि 
असनू काही ददवसांपासनू ्ो ्येथयेच 
वास्व्ास हो्ा. जजलहा दंडामध-
काऱ्ानंी अनवरवर २०१९ सािी 
दणक्षि गोव्ा्ून ्डीपारीची कारवाई 
कये िी हो्ी. कोिवा, मडगाव, 
फा्ोडा्ण, कुडचडये पोिीस थिानकां्  
त् ाच्ावर गनुहये दाखि आहय्े . 
्ां् ीि काही गुन्हाचंये खटिये सरुू 
आहय्े , ्र काहींची सनुाविी झािी  
आहये.

्ुकख्ात गुडं अनिर शरेखचा खनू

प्रत् क्षा् पिू्ण 
झािये पानहजय्े , 
असयेही जये. पी. 
नड्ा महिािये. 
मखु्मतं्री ्ोगी 
आ द द त ् न ा थ 

्ानंी नवकासकामाचंी मानह्ी 
ददिी. त् ानंी नफरोजाबाद आणि 
एटामध्ये बाधंण्ा् ्य्े  असियेल्ा 
मयेनडकि कॉियेज आणि आग्ामधीि 

प्रस्ानव् छत्रप्ी लशवाजी महाराज  
सगं्हाि्ासह इ्र नवष् माडंिये. 
हॉटयेि ्ाज नविासमध्ये भाजपची 
ही बठैक झािी. बठैकी् पक्षाचये 
महामतं्री बी. एि. सं् ोष, प्रदयेश प्रभारी 
राधा मोहन लसहं, मखु्मतं्री ्ोगी 
आददत् नाथ, प्रदयेशाध्क्ष सव्तं्र दयेव 
लसहं, प्रदयेश महामतं्री सनुीि बनसि, 
उपमखु्मतं्री डॉ. ददनयेश शमा्ण, कये शव 
प्रसाद मौ््णही सहभागी हो्ये.




