રોશાણા ટાઈમ્વ અંક ત્રીજો
શ્રી થાણે શારાઇ રોશાણા ભશાજન વભાચાય
શ્રી થાણે શારાઇ રોશાણા ભશાજન વંસ્થા ના
અશયણ ની તૈમાયી થઈ ગઈ છે .
એક વ્મક્તત અને એક ગ્રુ વબાવાદો ની વાભે થી
વંસ્થા નું અશયણ કયી નાખલાની મોજના
ફનાલી રીધી છે . આણા  ૂલવજો નો લાયવો
વંસ્થાની મભરકત અને વબાવદો ના અમધકાય ય
તયા ભાયલાભાં આલળે.
રોશાણા ટાઈમ્વ આ ના સુધી આ મલમ ની
ભાહશતી ુયાલા વાથે મોગ્મ વભમે યજુ કયળે.
વબાવદો આ આ ભાહશતી ને વનવનાટી
વભજલાની ભ ૂર નશીં કયતા.

લોહાણા ટાઈમ્સ તમને હંમેશા સજાગ કરશે.

ગેયકામદે વય અને ગેયફંધાયણીમ ૨૧ એમિર
૨૦૧૭ ની વાભાન્મ વબા ભાં વબા િમુખ એ કઈ
ભ ૂરો કયી?
આ વબાભાં એક આશ્ચમવજન ઘટના ફની વબા ના
િમુખ ચાલુ વબાએ અચાનક વંસ્થા ના િમુખ
તયીકે કામવ કયલા રાગ્મા અને વંસ્થા વંચારન
કયલાની તેભની પયજ અને જલાફદાયી ભ ૂરી વંસ્થા
ચરાલલાની તેભની છુી ઈચ્છા િગટ થઇ ગઈ. શું
આ ભદાયી ના ખેર નો એક બાગ છે ? શુ ં એભનુ ં
લચવસ્લ દામધકાયી થી લધુ છે ? શુ ં એ હયભોટ
કેન્રોર નું હયભોટ છે ?
વબા શુરુ થલાનો વભમ વાંજે 7.૩૦ કરાક નો શતો
કોયભ ના અબાલે મુરત્લી વબા યાત્રે ૮.૦૦ કરાક
છી શુરુ કયલાભાં આલી. વબા રગબગ ૧0 લાગે

ફયખાસ્ત થઇ. વબાવદો નલ મશ્તારીળ ( 9.45 )
સુધી આલતા યહ્યા.
વબા િમુખે ૮.૦૦ કરાકે શાજયી નોંધ ોતાની
ાવે રેલી જોઈએ વબાને શાજયી ની જાણ કયલી
જોઈએ. ભોા આલનાય વાબવદો અમધકૃત શાજયી
ના ગણામ.
વબા િમુખ ોતાની પયજ ચુક્યા.
વબા િમુખે વબા ભાં છૂટ થી ખાવ વબાવદો ને
અ ળબ્દો ફોરલા દીધા
એક દામધકાયી એ િેભ થી અળબ્દ નો િમોગ
કમો.
તેણે ોતાની ભશાન અક્કર નું િદળવન કયતા એભ
કહ્ું કે ચેહયટી કૅમભળન વંસ્થા ના વબાવદ કશે એભ
ચારે છે
આ ભદાયી તો આલોજ ખેર કયળે ને ....શુ ં વભજ છે
ફાકી લાશ !

વબા િમુખ નું કાભ વબા નું વંચારન કયલાનુ ં છે .
વબાવદો અને દામધકાયી લચ્ચે વભન્લમ
વાધલાનું છે . નશીકે ભદાયીના ડભરુ ય નાચલાનુ.ં
વબાિમુખ એ જ વ્મક્તત છે જે મુખ્મ ચટણી
ંૂ
આયુતત શતા અને ક્ષાત કયી ચટણી
ંૂ
કયાલી
શતી.
આ તથ્મના ુયાલા રોશાણા ટાઈમ્વ મોગ્મ વભમે
યજુ કયળે.
આ એજ વ્મક્તત છે જે ફંધાયણ વમભમત ના વબાવદ
શતા. તેઓ વાભાન્મ વબાના આદે ળ ને વબાની
વાભે વબા િમુખ ની જલાફદાયી મનબાલતા નેલે
મુકલાની હશિંભત કયી ળકે છે .

આણે ફધા જાણીએ છે કે ભદાયી ના લાંદયા કેટરા
રાચાય છે .
રોશાણા ટાઈમ્વ દ્વાયા લાળં એક,થાણે શારાઇ
રોશાણા ભશાજન વબાવદો ને જાગૃત કયતો અને
તેભના હશત ની યક્ષા કયતો એક અંક તથ્મો અને
ુયાલા વબય,અંક યજુ કયળે............ યાશ જુલો.

