
३ठाण ेपरिसिमंुबई, २९ जून २०२१द गल्ोबल टाइमस् 
meeJe&peefvekeÀ v³eeme veeWoCeer keÀe³ee&ue³e,

ye=nvcegbyeF& efJeYeeie, cegbyeF&
Oecee&oe³e Dee³egkeÌle YeJeve, 2je cepeuee, 83,

[e@. De@veer yesPebì jes[, JejUer, cegbyeF&-400018.
®eewkeÀMeer®eer peenerj veesìerme

Depe& kéÀ. - ACC/X/962/2021

meeJe&peefvekeÀ v³eemee®es veebJe - Megh Education &

Skill Development Charitable Trust yeeyele
Mr. Krunal Naran Solanki -   Depe&oej
meJe& mebyebefOele ueeskeÀebme ³ee peenerj veesìermeerves keÀUefJeC³eele ³esles
keÀer, mene³³ekeÀ Oecee&oe³e Dee³egkeÌle, ye=nvcegbyeF& efJeYeeie cegbyeF& ns
Jej veceto kesÀuesu³ee Depe& ³eemebyebOeer ceneje<ì^ meeJe&peefvekeÀ
efJeMJemle J³eJemLee DeefOeefve³ece, 1950 ®es keÀuece 19 DevJe³es
Keeueerue cegÐeebJej ®eewkeÀMeer keÀjCeej Deensleë-
1) Jej veceto kesÀuesuee v³eeme DeefmlelJeele Deens keÀe³e? DeeefCe
meoj®ee v³eeme meeJe&peefvekeÀ mJejÀHee®ee Deens keÀe³e?
2) Keeueer efveefo&<ì kesÀuesueer efceUkeÀle meoj v³eemee®³ee ceeuekeÀer®eer
Deens keÀe³e?
(De) pebiece efceUkeÀle ë (JeCe&ve) jÀ. 1000/-
       (SkeÀ npeej ©He³es HeÀkeÌle)
(ye) mLeeJej efceUkeÀleë (JeCe&ve) efvejbkeÀ
meoj®³ee ®eewkeÀMeer HékeÀjCeeceO³es keÀesCeeme keÀener njkeÀle I³eeJe³ee®eer
Demesue Deiej HegjeJee osCes®ee Demesue l³eebveer l³eeb®eer uesKeer
kewÀefHeÀ³ele ner veesìerme HéefmeOo Peeu³ee leejKesHeemetve leerme efoJemeeb®es
Deele ³ee keÀe³ee&ue³ee®es Jejerue HeÊ³eeJej efceUsue DeMee jerleerves
HeeþJeeJeer. l³eeveblej Deeuesu³ee kewÀefHeÀ³eleer®ee efJe®eej kesÀuee peeCeej
veener. lemes®e Jejerue cegoleerle kewÀefHeÀ³ele ve Deeu³eeme keÀesCeeme
keÀener meebieeJe³ee®es veener Demes mecepetve ®eewkeÀMeer Hegjer kesÀueer
peeF&ue Je Depee&®es efvekeÀeueeyeeyele ³eesi³e les DeeosMe efoues
peeleerue.
ner veesìerme ceePes menerefveMeer Je cee. Oecee&oe³e Dee³egkeÌle,
ceneje<ì^ jep³e, ceg byeF& ³eeb®es efMekeÌke Ì³eeefveMeer Deepe
efoveebkeÀ 14/06/2021 jespeer efoueer.

mener/-
DeOeer#ekeÀ (v³ee³e MeeKee)

meeJe&peefvekeÀ v³eeme veeWoCeer keÀe³ee&ue³e,
ye=nvcegbyeF& efJeYeeie, cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Shrenik Garments is entitled to 5 fully paid up
shares bearing Nos. 26 to 30 entered in Share Certificate No. 6 issued by the
Shreyas Industrial Estate Premises Co-operative Society Ltd. and Unit No 6 on the
ground floor in building ‘A’ of the Shreyas Industrial Estate Premises Co-operative
Society Ltd. situate at Plot B1/B2, Nathani Estate, Off. Western Express Highway,
Goregaon (East), Mumbai 400 063 (hereinafter referred to as the said premises)
The file containing the original documents including the Agreement dated 3rd January,
1975 made between Shreyas Builders and Sheila Industries and the document of
1976 whereby Shrenik Garments acquired the said premises from Sheila Industries
are lost, misplaced and/or not traceable and a police complaint to that effect has
been lodged at the Juhu Police Station on 25th June, 2021. Any person who finds
the said original documents in respect of the said premises should intimate the
undersigned.
Any person or persons having any claim on the said premises as and by way of
sale, exchange, lease, gift, mortgage, lien, charge, attachment, lispendens,
maintenance, possession or otherwise howsoever are required to make the same
known in writing with all supporting documents within 14 days from the date of this
notice, to the undersigned having office at 301, Ashoka Complex, A Wing, Ranade
Road, Dadar (West), Mumbai 400 028, failing which the claim if any, shall be deemed
to be waived and not binding on my client.
Dated this 29th day of June, 2021 Sd/-

Jacinta D‘Silva
Advocate

जि. प. जिवडणूक :
६ मजिन्यांची मुदतवाढ द््ा

ठाकरे सरकारची सव््ोच्् नय्ायालयात यातचका
मुंबई, शद. २८  : राजय्ात कोरोनाचे

रग्ण् राढत आहे. तय्ासोबतच साथीचे
आजार राढले आहेत.

मय्ुकरमायकोशससचे रग्ण् राढले
आहेत. राजय्ातील एकंदरीतच सस्थती

पाहता शनरडणुका घेणं चुकीचं होईल.
तय्ामुळे शजलह्ा पशरषद शनरडणुकांसािी

आमह्ाला सहा मशहनय्ांची मुदतराढ
द््ारी, यासंदभा्यत सर््ोच्् नय्ायालयात

याशचका दाखल केली आहे. तय्ारर
उद््ा सुनारणी होणार आहे, असे

ओबीसी नेते आशण मदत र पुनर्यसन
मंत््ी शरजय रडेट््ीरार यांनी सांशगतले.

केद्््ाकडे इसम्पशरकल डेटा आहे. तो
देखील तय्ांनी द््ारा, यासािी सर््ोच््
नय्ायालयात याशचका दाखल करणार
आहोत. २०११ चा डेटा केद्््ाकडे आहे

तो राजय्ाला उपलबध् करन् द््ारा,
याबाबत सर््ोच्् नय्ायालयाने केद्््

सरकारला शनद््ेि द््ारे, अिी मागणी
करणार असलय्ाचेही रडेट््ीरार

मह्णाले. तय्ामुळे ओबीसी
आरक््णासािी आमह्ाला सर््ोच््

नय्ायालयात जाणे सोपे होईल, असेही
ते मह्णाले.

सव्वपक््ीय तिष््मंडळ पंतप््धानांची भेट घेणार
ओबीसी आरक््णासाठी आयोग नेमला आहे.

तय्ाचंय्ा मितीन ेआमह्ी ड््ाफट् तयार करत आहोत.
तसेच कोरोनाचय्ा काळात घराघरापय्ं्त जाऊन
डेटा गोळा करणे दकतपत िकय् आहे, हे िेखील
तपासणे गरजचेे आह.े ह ेसव्ा काम तय्ा आयोगावर
सोपदवणय्ात आले आहे. तय्ामुळे याबाबत तय्ांचे
मत ऐकून घय्ावे लागेल. उद््ा आमह्ी ड््ाफट् तयार
करत आहोत. तय्ानंतर सवा्पक््ीय दिष््मंडळ
पंति््धान मोिीच्ी भेट घेणार आहोत. तय्ांना
भेटीसाठी वेळ मादगतली आहे, असेही वडेट््ीवार
मह्णाले.

दरमय्ान, सर््ोच्् नय्ायालयाने
ओबीसीच्े राजकीय आरक््ण ५०
टकक्य्ांचय्ा रर जात असलय्ामुळे रद््
केले आहे. तय्ामुळे नागपूर, राशिम,
भंडारा, गोश्दया, नंदुरबार, धुळे
याशिकाणचय्ा ओबीसी उमेदरारांचे
सदसय्तर् रद्् झाले. तय्ानंतर आता
राजय् शनरडणूक आयोगाने पाच
शजलह्ा पशरषदांमधय्े शनरडणूक

काय्यक््म जाहीर केला आहे. मात््,
राजय् सरकारमधील मंत््ी याला
शररोध करत आहेत. ओबीसी
आरक््णाशिराय या शनरडणुका
होणार आहोत. तय्ामुळे ओबीसी
समाजामधय्े असंतोष पसरणय्ाची
भीती आहे. तय्ामुळे राजय् सरकारने
मुदतराढीसािी सर््ोच्् नय्ायालयात
याशचका दाखल केली आहे.

ल्हासनगरात २५०
किन्नरांचे अखेर लसीिरण

कागदपत््ांअभावी येत होती लसीकरणाची अडचण

उलह्ासनगर, दि. २८ :  कागिपत््ा ंअभावी
लसीकरणा पासून वंदचत राहणाऱय्ा
उलह्ासनगरातील २५० दकनन्रांचे अखेर
वानय्ा फाऊंडेिनचय्ा अधय्क््ा नगरसेदवका
रेखा ठाकूर,अिोका फाऊंडेिनचे दिवाजी
रगडे यांचा पाठपुरावा आदण तय्ास महापौर
दललाबाई आिान,आयुकत् डॉ. राजा
ियादनधी,वैद््कीय आरोगय् अदधकारी डॉ.
दिलीप पगारे,डॉ. अदनता सपकाळे यांनी
ि््दतसाि दिलय्ाने आज लसीकरण करणय्ात
आले.

आज खेमानी सस्थत एस.ई.एस िाळेत
आयोदजत करणय्ात आलेलय्ा दिदबरात
दकनन्रांचय्ा लसीकरणास सुरव्ात झाली
आहे.या दिदबराचे उदघ्ाटन माजी महापौर
पंचम कालानी यांनी कले.ेदिवसनेा नगरसेवक
अरण् आिान यांनी दिदबराला भेट
दिली.दकनन्रांचय्ा लसीकरणास पादलकेचे
वैद््कीय अदधकारी डॉ.अदनता
सपकाळे,डॉ.जॉनस्न राव,नगरसेदवका रेखा
ठाकूर,अिोका फाऊंडेिनचे दिवाजी रगडे
उपसस्थत होते.

ट््ेनखाली जाणार होता, पण
'ततचय्ा' चपळाईमुळे वाचले प््ाण

मुंबई, दि. २८ : कोरोना वह्ायरसमुळे सधय्ा मुंबई लोकल
सवा्सामानय्ांसाठी बंि आहे. तय्ामुळे रेलव्े सथ्ानकात इतरवेळेपेक््ा
कमी गि््ी असते. पण गि््ी कमी असली, तरी लोकल ि््वासात
िघु्ाटनाचं ेसत्् कायम आह.े मंुबई लोकलचय्ा  ि््वासात िरवाजाजवळ
उभ ंअसताना, खाबंाला धडकून दकंवा ट््ने पकडताना ( िघु्ाटना होत
असतात. काहीवेळा ि््वािांना या अिा िुघ्ाटनांमधये् ि््ाणाला मुकावे
लागते, तर काहीवेळा निीब बलवत््र असलय्ामुळे ि््वािी
बचावतात. मुंबईतील रेलवे् सथ्ानकांवर गि््ी कमी असली, तरी िर
आठवड््ाला अपघातांचे सत्् कायम आहे. काल सकाळी हाबा्र
मागा्ावरील वडाळा रेलव्े सथ्ानकात एक ि््वासी मदहला
कॉनस्ट्ेबलचय्ा सतक्कतेमुळे थोडकय्ात बचावला. 

नवी मुंबई ववमानतळासंदरा्ातील
२०१८ साली

नवी मुंबई, दि. २८ : नवी
मुंबईमधील नवय्ा आंतरराष््््ीय
दवमानतळाचय्ा नामकरणावरन्
राजकीय वाि रंगलेला असतानाच
आता या दवमानतळाला
रायगडमधील लोकद््िय नेते दि.
बा. पाटील याचं नाव िेणय्ाची
मागणी भाजपाने केलीय. तर
सत््ाधारी महादवकास आघाडीने
दवमातळाला दिवसेनाि््मुख
बाळासाहेब ठाकरेच्ं नाव िेणय्ाची
तयारी सुर ् केली आहे. या
दवमानतळाला दि. बा. पाटलांचे
नाव िेणय्ाचय्ा मागणीसाठी
सथ्ादनकांचय्ा कृती सदमतीने २४
जून रोजी दसडको काया्ालयासमोर
आंिोलन केलं. या राजकीय
वािामधय्े महाराष्््् नवदनमा्ाण
सेनेचे अधय्क्् राज ठाकरेन्ी हे
दवमानतळ जुनय्ा दवमानतळाचे
एकस्टेनि्न असलय्ाने तय्ाला
छत््पती दिवाजी महाराज
दवमानतळ हेच नाव राहणार
असलय्ाचं मह्टलं आहे.


