થાણે શારાઇ રોશાણા ભશાજન ના ટ્રસ્ટી કેભ
યઘલામા થમા છે ?
જો તભે થાણે શારાઇ રોશાણા ભશાજન ના વબાવદ તયીકે આ લાાંચતા શોમ તો આ
ુ દુુઃખદ અનબ
ુ લ શળે.
જાણકાયી આણા ભાટે ખફ
જો તભે શારાઇ રોશાણા છો તો તભારાં ુ રોહશ ઉકાળે.
ુ લળો.
જો તભે રોશાણા જ્ઞાતત ના છો તો ગ્રાતન અનબ
 ૂલવભ ૂતભકા શાંુ છે તે આણે જાણીમે .........
 ૂલવ અધ્મક્ષ ના વ્મલશાય ય ળાંકા તનભાવણ કયલા ભાાં આલી ભાચવ 2013 ભાાં તેઓએ
યાજીનામ ુ આપય ાંુ ચાય લવ ફાકીના ચાય ટ્રસ્ટી એ ગેયકામદે વય યીતે વાંસ્થા ચરાલી
વબાવદો ને ખોટી ભાહશતી આી 2017 ભાાં વાભાન્મ વબા ભાાં યાજીનામ ુ આલાન ાંુ તયકટ
કયું ુ શલે જમાયે એભના હશવાફ વાભે આવ્મા ત્માયે ખફય ડી કે વાંસ્થાની 25 રાખ ની
લાતિક આલક ભાાંથી ફે લવ 3 રાખ થી લધ ુ નકુ વાન વાંસ્થા ને બોગલવ ાંુ ડ્ ાં ુ એટરેકે
ુ ી વાંસ્થાએ રગબગ એક કયોડ રૂતમા ગભ
ુ ાવ્મા.
અત્માય સધ
તેભના ચાય લવના કામવકા ભાાં તેઓને અગણણત લખત શડધ ૂત કયલાભાાં આવ્મા શોલાની
ભાહશતી રોશાણા ટાઈમ્વ ાવે સ ૂત્રો દ્વાયા જાણલાભાાં આલીછે
આ ચાય ટ્રસ્ટી ઓ ફીજા કોઈક ના ઇવાયે કમો કયતા શતા તે જાણવ ાંુ જરૂયી નથી રાગત ાંુ ?
કોઈકનો શાથો ફનીને વાંસ્થાને ખાઈ ભાાં ધકેરી તેની જલાફદાયી ભાાંથી કઈ યીતે છટકળે ?
ચાય ભાાંથી એક ટ્રસ્ટી એ ફાાશ્રભ વાંસ્થા ની બાડા ાલતી ફદરાલી ભોશફદરો આલાન ાંુ
લચન આી લચનબાંગ કયનાય ને અબમદાન આનાય ટ્રસ્ટ ના પ્રેયણા દામક વબાવદે
ભદાયી ને જેભ આ ટ્રસ્ટીને નચાલી રીધ ાંુ
ફાકીના ટ્રસ્ટીઓ આજે ણ છ
ાં ૂ ડી ટટાલે છે . અને વાભાન્મ વબાભાાં નાંદી ફૈર ની જેભ
એના ભ ૂ ભ ૂ ભ ૂ ય મડૂાં ી શરાલી શતી
નલા ાાંચ ટ્રસ્ટી આવ્મા તેઓને તૈમાય ભાર ાય યોટરા ળેકલા શતા. છે લ્રા ાાંચ લવની
ગેયનીતત ને કાયણે વાંસ્થા ાવે ૈવા નો અબાલ વજાવમો અને વબાવદો અનેક રાબ થી
લાંણચત યહ્યા.રગબગ ફધા કામવક્રભો ફશાય થી ૈવા ઉઘયાલી કયલાભાાં આવ્મા. તભાચો
ભાયી ગાર રાર યાખલો આ કેશલત તો તભે વાાંબી છે ને ણ એ ળાભાટે અશીંમા ફાંધ
ફેવતી છે એભ કશેલામ?

રોકો ને ભવભોટા લચનો આી એક વ્મક્તત આધાયે આક્ષેો અને આયોો ના આધાયે વત્તા
ય ણફયાજભાન થલાના એક લવભાાં અનેક આંતહયક તલલાદો ભાાં વાંસ્થા અને વબાવદો ને
ુ ીગમા. આંતહયક તલલાદો ગભેતેભ કયી ને યુ ા થમા છે એલો દે ખાડો કયલાભાાં આલી યહ્યો
ભર
છે .
શલે આ ાાંચ ટ્રસ્ટી ઓ ને કાં ઈક વાણફત કયલાન ાંુ ભ ૂત ઊડ્ ાંુ છે એટરે શેરા સ્લપન
ફતાલલાન ાંુ ળરૂ કયું ુ અને એની ાછ છે લ્રા ાાંચ લવ ની ભ ૂરોને દફાલલાનો પ્રમાવ
થામછે ફીજુ ાં અનેક ના વ્મક્તતગત સ્લાથો ને યુ ા કયલા વાંસ્થાને શાથો ફનાલલાનો પ્રમાવ
થામછે .
વબાવદો ને અંધાયા ભાાં યાખલા એ ટ્રસ્ટી ગણ નો અતધકાય છે આલી કલ્ના ટ્રસ્ટી ગણ ના
તલચાયો ભાાં ઘય કયી ગઈ છે ટ્રસ્ટી ગણ નો આ ભ્રભ માથલત યાખલોછે અને વાંસ્થાને
ભાનનીમ ધભાવદા આયતુ ત ના તાફા ભાાં વાંસ્થાને જલા દે લી છે ?
કેછી તેનો નો ભ્રભ બાાંગી નાખલોછે અને વાંસ્થા ફચાલલી છે ?
વબાવદો આગની લાત લાાંચી નક્કી કયે । .........
શેરા મદ્દુ ા વય ભાહશતીને વભજ્મે
વાંસ્થાની ફે તભરકત સ્ટેળન યોડ ય છે . સ્ટેળન યોડ થોડા વભમ શેરાથાણે નગયાણરકા
દ્વાયા તલસ્તાહયત કયલાભાાં આવ્મો.વાંસ્થાના અનેક બાડુઆત ની જગ્મા કાઈ બાડુતો ને
નલતનભાવણ કયવ ાંુ ડ્.ાંુ નલતનભાવણ દયભમાન બાડુતો એ ોતાની જગ્મા લધાયી રીધી છે
એલી ળાંકા વ્મતત થઈ અને આ વાંદબવ ભાાં ભશાજન વાંસ્થા ાવે વબાવદ દ્વાયા તાવ ની
રેણખત પહયમાદ કયલાભાાં આલી. તભે શાંુ ભાનો છો કોઈ તાવ થઇ ? થાણે શારાઇ રોશાણા
ભશાજન ના પ્રતતષ્ઠિત વ્મક્તત એ અબમદાન આી ને હયણફન કાી શોઈ તો કોની હશમ્ભત છે
તાવ કયે ?
ચારો આણે વાંસ્થાને થમેલ ાં ુ નકુ વાન જલા દે લાન ાંુ વાંસ્થાની જગ્મા જલાદે લાની ળાભાટે ?
ૃ જ જેલા સ્લપન ભાટે ?
મગ
ફીજો મદ્દુ ો જોઈએ। ...
00/00/00 ની વાભાન્મ વબાભાાં ભાનનીમ વબાવદશ્રી જમદી બાઈ એ વબાને અને ટ્રસ્ટ
ૂ ે ેટા બાડુત ભશાજન ની જાણ
ભાંડ ને એક સ ૂચન આપય ાંુ કે સ્ટેળન યોડ ય ના બાડત
ફશાય અને યલાનગી લગય યાખ્મા છે . અને આ બાડુત ભવભોટી યકભ ેટા બાડુત ાવેથી
ુ ે છે તો આ ફાફત ધ્માનભાાં રઇ મોગ્મ ગરાાં બયલા.
લસર

ટ્રસ્ટ ભાંડે વબાભાાં આશ્વાળન આપમા છી શાંુ ત્લહયત ગરાાં રીધા શળે ? એક ટ્રસ્ટી ના
કુ ટાંુ ફી એ ેટા બાડુત યાખ્મો શોઈ તો ફીજા ટ્રસ્ટી કઈ યીતે ગરાાં બયે ? એક ફીજાન ાંુ
જોલાન ાંુ વબાવદો ને સ્લપન ફતાલલાના પોવરાલલાના દફાલલાના ધભકાલના.આણા
ભાણવને તો વાંબાલો ડે ને ?
વબાવદો આ તો કઈ નથી આગ જોઈએ
ત્રીજો મદ્દુ ો
થાણે ભશાજન ના એક વબાવદ બાઈ એ એક ફીજા વબાવદ બાઈ ની જગ્મા તલકાવ અથે
લશેંચાતી રીધી
વબાવદ બાઈઓ આભાાં આણે કઈ ફોરલાનો અતધકાય નથી ફયાફય ને ?
શલે મોગન ાંુ મોગ જોઈએ
જે બાઈએ તલકાવ અથે જગ્મા રીધી એજગ્મા નો 50% હશસ્વો જ તેને ભળ્મો ફાકીનો 50%
હશસ્વો એ ભેલી રેળે એલો એને બયોવો શતો.
આભાાં ણ આણે શાંુ અણબપ્રામ આપમે ? કાાંઈજ નહશ ફયાફયને !
શલે આભને અધ ૂયો પરોટ ભાાંડયો ફાકીનો 50% હશસ્વો ભતો નથી.
અયે એભાાં વબાવદો શાંુ કયે ?
એભાાં તો આણાંુ ટ્રસ્ટ ભાંડ લચભાાં આલેને !
કઈ યીતે ?
એક જેણે પરોટ ખયીદમો છે એ ટ્રસ્ટ ભાંડ ના સ ૂત્રધાય છે
ફીજુ ાં જેનો 50% હશસ્વો ખયીદમો છે એ સ્ટે ળન યોડ ની ભશાજન ની તભરકત ના બાડુત છે .
અને જે હશસ્વો નથી લશેંચતો એ ણ સ્ટેળન યોડ ય આલેરી ભશાજન ની તભલ્કત ભાાં
બાડુઆત છે .
તભે  ૂછળો તો એભાાં શ ુ થઇ ગય ાંુ ?
ફયાફય છે તભાયી લાત છે લ્રી ફે વાભાન્મ વબાના મદ્દુ ા પયીથી લાાંચો.
કદાચ શજી નહશ વભજામ
ચારો જોઈએ આગરો મદ્દુ ો
ચોથો મદ્દુ ો
સ્ટેળન યોડ ના તલસ્તાય વભમે ભશાજન ના ટ્રસ્ટી ઓ એ તભાભ રાકડુાં લશેંચી નાખ્ય ાંુ
બાડુતો એ નવ ાંુ ફાાંધકાભ કયી ોતાની દુકાનો આલતા 50 લવ ટકે એલી ભજબ ૂત કયી
નાખી

શારના એક ટ્રસ્ટી ના કુ ટાંુ ફી એ ેટા બાડુત યાખી ોતાની જગ્મા ઓહપવ ભાાંથી દુકાન કયી
નાખી અને ભશાજને કોઈ રાબ ભાાંડયો નહશ
આ ફધ ાંુ ટ્રસ્ટી ની આંખ નીચે થય ાંુ
શલે આગ શાંુ ફન્ય ાંુ તે વભજ્મે
ભશાજન ની તભાભ તભરકત ન ાંુ ફાાંધકાભ ધોકાદામક છે એલી અયજી ભશાાણરકાભાાં
આલાભાાં આલી ણ એભાાં એક ટ્રસ્ટી ના કાકા ની દુકાન ધોકાદામક નથી એવ ાંુ ટ્રસ્ટીઓ
દ્વાયા કશેલાભાાં આવ્ય ાંુ છે
ુ ાય ચારે છે એ તો તભે ફયાફય જાણોછો!
ભશાાણરકા પતત તનમભ અનવ
ુ ોગ ગત વાભાન્મ વબા સ્થણગત થઇ જેભાાં આ ફાફત ચચાવ ભાટે મદ્દુ ો યાખલાભાાં
મોગાનમ
આવ્મો શતો
ટ્રસ્ટીઓ ને ગત ાાંચ લવના હશવાફ વાંફધ
ાં ી આલેરા ત્રો જોતા એભ વભજાણાંુ કે વાંસ્થાની
વ્મલશાયી તેભજ કામદાકીમ ફાફત ગચ
ાંુ લાડા ભાાં ડી ળકે છે અને અચાનક વબાવદો ના
લચનો ભ ૂર થી લાાંચલા ભાાં આવ્મા શળે એટરે તેઓએ બાડુતો વાથે લાટાઘાટ ળરુ કયી
ચારો એભાાં ણ કઈ ખોટાંુ નથી એભ ભાની રઇએ ણ એભાાં ફે ફાફત ખચ
ાંુ ે એલી છે
એક જે બાડુત ાવે 50% હશસ્વો છે અને એ હશસ્વો લશેંચતો નથી એની વાથે કઈ લાટાઘાટ
કયલાભાાં આલતી નથી અને એની જગ્મા તો તોડાલી જ નાખલી.
ભશાજન શાંુ તભાયા વ્મક્તતગત વ્મલવાતમક ઈયાદા યુ ા કયલા ભાટે છે ?
ુ ાયી રેલાન ાંુ કામવ કયે ?
ટ્રસ્ટીગણ શાંુ કોઈ ગેંગ છે કે કોઈની સ
ુ યકભ નહશ ભે તો તભાયી જગ્મા
બાડુતો ને ધભકી આલાભાાં આલેછે કે ભશાજન ને અમક
તોડલી નાખળે જો તભે યકભ ચ ૂકલી દે ળો તો અભે નગયાણરકા ભાાં વાંબાી રઈશ ુ ?
એક બાડુત ને ોટ ભાો ની લયાળ ની જગ્મા ની 33% થી લધ ુ જગ્મા આલાની રારચ
આલાભાાં આલી છે કેભ કે એ ફીજા બાડુતો ની હશરચાર ની ભાહશતી ટ્રસ્ટ ભાંડ ને આેછે
આ ટ્રસ્ટીઓ તેભના વ્મક્તતગત સ્લાથવ અને ભશત્લાકાાંક્ષા યુ ી કયલા જતા આણા ટ્રસ્ટ નો
લશીલટ ભાનનીમ ધભાવદા આયતુ ત ને વોંલા તયપ જઈ યહ્યા છે અને દો નો ટોરો ફીજા
ય નાખલાનો
તભાયા વ્મક્તતગત રાબ ભાટે ભશાજન ના ૈવા લેયલાના ?
વાભાન્મ વબા ની તલહડઓ ઉતાયી ને વબાવદો ને બ્રૅક ભેઈર અને ફદનાભ કયલા નહશ
લયામ એની શાંુ ખાત્રી ? તભે જો કોઈ તલયોધ નોંધાલો કે ટ્રસ્ટીઓ ના હશત ભાાં ના શોઈ કે
ટ્રસ્ટીઓ ને તભે ના ગાભો તો તભને ચીતયલાભાાં વાભાન્મ વબા ભાાં તભે કયે રા લતતવ્મો નો

દુરુમોગ કયલાભાાં નહશ આલે એભ ળેના આધાયે નક્કી કયશાંુ ? શાંુ ટ્રસ્ટ ભાંડ ને આલી
નટખટ વત્તા આલી જોઈએ ?
છે લ્રા ાાંચ લવથી ભ ૂત ૂલવ અધ્મક્ષ ને આક્ષેો અને આયોો કયો છો તો ાાંચ લવથી
ુ ી આક્ષેો
ધભાવદાયકુ ભાાં ચારતી તાવ ભાાં એક પયપયીય ાંુ ણ યજુ કેભ નથી કયતા ક્ાાં સધ
ની ચીંગભ ચાલીને વબાવદો ને ભ્રતભત કયતા યશેળો ?
ુ ી અને કેટલ ાં ુ
ૃ જ અને તભથ્મા ભાન ભાટે ક્ાાં સધ
ભ ૂત ૂલવ ટ્રસ્ટીઓ અને લડીરો મગ
છાલયવો ? ક્ાાં દફાલ શેિ ળયણાગતત સ્લીકાયી રીધીછે અને આ ટ્રસ્ટ ભાંડ ની
ગેયનીતત ને મોગ્મ િયાલોછો ગેયકામદે વય કાભો ને ભાંજૂયી આોછો અને ગેયવ્મલશાય ને
મોગ્મતા ન ાંુ પ્રભાણ આોછો
વરાશકાય વતભતત ના ભોિાભાાં ક્ાાં પ્રરોબના ભગ બમાવ છે ? એલા રારચ ના કેલા ચશભાાં
ચડાવ્મા છે કે અવત્મ ને વત્મ વાણફત કયો છો ?
જ્માાં કોઈને ણ અંધારાં ુ દે ખામ એલી જગ્માએ પ્રકાળ શોલાનો પ્રાંચ કયી િેફા ખાલા તૈમાય
છો અને વબાવદોને અંધકાયભાાં ધકેરો છો ?
ટ્રસ્ટીઓ એ ધ્માન યાખે તભે કયે રા ખોટા કાભો અને ભ ૂરો ની જલાફદાયી એક વ્મક્તત ય
આંગી ચીંધી ને છુાલી નહશ ળકામ. વબાવદો ને એ સ્ઠટ વભજામ છે અન્મ ભશાજનો ને
ણ ખફય છે કે એક વ્મક્તતને જેણે આ તાલડી તૈમાય કયી તેના ય તભે તભાયા સ્લાથવ ના
યોટરા ળેકલા ભાટે ફીજાને ફદનાભ કયલાના અવપ પ્રમાવો કયોછો.

વબાવદો " અભે શાંુ કયી ળકીમે?" એલા ણફચાયા બાલ થી શ ુ આ
વાંસ્થાને ધભાવદાયતુ ત ને વોંામ છી જાગળો ?
વબાવદો તભે વકાયાત્ભક ગરાાં રઇ શારભાાં ચારતી ગેયવ્મલસ્થા યોકલા તૈમાય થઇ ગમા
છો ભાટે યાશ જુલો આગ ની ભાહશતીની

