મહાજન સંસ્થા ની 17/03/2018 ની સામાન્ય
સભામાં કટોકટી સર્જાવાની શક્યતા.

ળનન અભાલવ ના દદલવે ફોરલાભાાં આલેર વાભાન્મ વબા કોના ભાટે બાયી યશેળે એની
ખફય ડળે
વાંસ્થા ની લાીક આલક છે લ્રા ાાંચ લષભાાં 25 રાખ થી 25 શજાય ની થઇ ગઈ છે .છે લ્રા
25 લષ ભાાં શેરી લાય વતત 2 લષ 3 રાખ ન ાં નકળાન થય ાં છે , ગત અધ્મક્ષ ના
યાજીનાભાાં ફાદ છે લ્રા 5 લષભાાં અંદાજજત એક કયોડ રૂનમા ન ાં નકળાન થય ાં છે ટ્રસ્ટ
ભાંડ તયપથી આનો જલાફ આલાભાાં આલળે કે ટાલાભાાં આલળે.
વાંસ્થાની નભરકત વાંદબષભાાં થાણે ભશાનગય ાલરકા નનમભ 264 અનવાય ભોકરેર નોદટવ
ની આડ ભાાં વાંસ્થાની નભરકત લેચલાનો પ્રમાવ થળે એલી વાંબાલના છે .
ગેયનીનત ગેયવ્મશલાય અને ગેયકામદે વય કામોને વાચા ઠયાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં
આલળે. વબાવદના નલયોધ અને ભાંતવ્મો ને દફાલી દે લાભાાં આલળે.
વાંસ્થા દ્વાયા ભશત્લની ભાદશતી છુાલલાભાાં આલી છે તેભજ ઑડીટય દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી
ક્ષનત નો ખોટો ફચાલ કયલાભાાં આલળે.
ટ્રસ્ટ ભાંડ ના એક ટ્રસ્ટી વાથે અન્મ ચાય ટ્રસ્ટી ને નલખલાદ છે કે ઉબો કયલાભાાં આવ્મો છે
એની ખફય ડળે.
આક્ષેો અને આયો ને આધાયે ફે વ્મક્તત ની પ્રેયણા થી ટ્રસ્ટ ભાંડ જે ગેયકામદે વય યીતે
વત્તા નો ઉમોગ કયી યહ્યા છે , તેભાાંની એક વ્મક્તત ને ટ્રસ્ટ ભાંડ વાથે નલખલાદ છે એલો
ભ્રભ ઉબો કયલાભાાં આવ્મો છે કે એ શકીકત છે એની જાણ થળે.
આણા વાંસ્થાન ાં ફાંધાયણ 1928 ન ાં છે ણ આજ ન ાં ટ્રસ્ટ ભાંડ 18 ભી વદી ની ભાન્મતા
ધયાલે છે . ભાદશતી છુાલલી વાંતાડલી અને ખોટી યજલાત કયી વબાવદો ને ભ્રનભત કયી,
છે લ્રા ાાંચ લષ ભાાં વાંસ્થા ને તલમે ફેવાડી, વબાવદો ને પ્રગનત ની રાડ ફતાલી કમો
ઝાંડો ઉંચો કયલાાંભાાં આલળે એની ખફય ડળે.

ટ્રસ્ટ ભાંડ ની શજયી કયલી શોઈ તો લાશ લાશ ભળે અને ટ્રસ્ટ ભાંડ ની નલરદ્ધ વબાવદ
કોઈ ણ નલચાય વ્મકત કયળે તો તેને બોગલવ ાં ડળે એલી તૈમાયી વાથે આલજો.
ભાાંવાશાય કયનાય વ્મક્તત ોતે ભાવાાંશાય ળા ભાટે કયલો જોઈએ એલી દરીર એક અદશિંવક
વ્મક્તત ને કયતો શોઈ એલી દરીર ટ્રસ્ટ ભાંડ અને તેના વભથષકો તેઓ ગેયફાંધાયલણમ
ગેયનીનત અને ગેયકામદે વય વાંચારન કઈ યીતે મોગ્મ છે એ વબાવદો ને વભજલાનો પ્રમત્ન
કયળે. જાગૃત વબાવદો કમો ભાગષ અનાલળે એની ખફય ડળે.
ળનન દે લ ન્મામ ના કાયક છે . ભનષ્મના કભો ના ફાકી યશેરા પો નો દશવાફ ફયાફય ચ ૂકતે
કયે છે . વબાવદો ને વપ અધ્મક્ષ ના કામષકા ભાાં બવ્મ કામષકભો, પ્રેભા પ્રવાદ, વાંસ્થાની
પ્રગનત અને અબતપ ૂલષક ખ્માનત ભી તેની વાભે છે લ્રા ાાંચ લષથી નકળાન, નીયવ અને
નાના કામષક્રભો ખાડા ખાફડા લાો યસ્તો, કચયાના ફૂરો જેલી કખ્માતી અને અન્મ વાંસ્થાભાાં
શવીાત્રતા ભી. ળનન નો એક જ વાંદેળ છે કાલાદાલા છોડો. વયતાથી અને વત્મતા થી
વાંસ્થા ચરાલો અને તેને ભાટે વબાવદો વજાગ ફને અને દયણાભ વભજ્મા લગય શા ભાાં શા
ના બેલે.

