સુજ્ઞ વબાવદો
તાયીખ ૨૧ એપ્રિર ૨૦૨૧૭ ના શુક્રલાયે એક
અનપ્રધકૃત તેભજ ગેયકામદે વય વાભાન્મ વબા
ફોરલાભાાં આલી છે
તાયીખ 19-06-2016 ના યોજ આલીજ એક
અનપ્રધકૃત તેભજ ગેયકામદે વય વાભાન્મ વબા
ફોરાલલાભાાં આલેર શતી આ વબાભાાં આની
વભક્ષ ખોટી ભાહશતી અને તથ્મો યજુ કયલાભાાં
આવ્મા જે ને આધાયે એક ખાવ ગ્રુ વાંસ્થાનુાં
વલોયી હશતો ની યક્ષા કયી યહ્ુાં છે એલો બાવ
પ્રનભાાણ કયલા ભાાં આવ્મો. આ ગ્રુે ક્ાાં તથ્મો ને
દફાલી ને વાંસ્થાની વત્તા ગેયકામદે વય યીતે શાાંવર
કયી છે તેના તભાભ ુયાલા અશીં શૃખ
ાં રા ફાંધ યીતે

ુયાલા વાથે રોશાણા ટાઈમ્વ ભાધ્મભ થી યજુ
થતા યશેળે
કઠ ૂતીઓ ની લાત આણે છી કયીશુાં
આજે પક્ત તાયીખ ૨૧ એપ્રિર ની વાભાન્મ વબા
ના મુદ્દાઓ ની યજુલાત કયીળ
અને કઠ ૂતીઓ ની શુ ાં શેપ્રવમત છે એ આ વલે
જાણોછો
વાભાન્મ વબા ની કામાસ ૂચિ ના મુદ્દા ક્રભાાંક 1
િભાણે લા 2015-16 ના હશવાફ ની ભાંજૂયી ભાટે છે
વાભાન્મ વબા એ પક્ત 2010-2011 સુધીના
હશવાફ ભાંજુય કયે રા છે ફાકીના લા ના હશવાફ
ક્ાાં ગામફ થઇ ગમા

કામા સ ૂચિ ના મુદ્દા ક્રભાાંક િભાણે વાંસ્થાની આપ્રથિક
હયસ્સ્થપ્રત ની વભીક્ષા કયલાની છે આ પ્રલમ શેઠ
વાંસ્થાની એક પ્રભરકત લશેંિલાનો ઠયાલ વાય
કયલાનો િસ્તાલ છે વબાવદો ને છે તયલા ના
ઈયાદા વાભે ભાયો પ્રલયોધ છે આ ણ પ્રલયોધ
કયળો
વાંસ્થાની અલાક ભાાં છે લ્રા 3 લા થી 50% થી લધુ
ઘટાડો નોંધલાભાાં આવ્મો છે જે ખાભી બયે રી નીપ્રત
ને હયણાભે 50 રાખ થી લધુ ની નુકળાન વાંસ્થા ને
થયુાં છે અને જલાફદાય રોકો ની વાભે મોગ્મ
ગરાાં રેલા જરૂયી છે
વાંસ્થાના વજાલટ કોન્રાક્ટય ની ફદરી ની િહક્રમા
ગેયકામદે વય છે પ્રલળે વ્મસ્ક્ત ને રાબ આલા ના
શેત ુથી કયલાભાાં આલીછે જેથી વાંસ્થાને લધુ નુકળાન

થળે વજાલટ કોન્રાક્ટોય ની પ્રનભણુકાં યતફાદર
જાશેય કયલી અને ાયદળાક િહક્રમા થી નલી
પ્રનભણુકાં કયલી
વાંસ્થાના હશતો ની યક્ષા કયલા ભાટે ભાયે છે લ્રા
અમુક લયવો ભાાં ખુફ વશન કયવુ ાં ડ્ુાં ભાયી પ્રલરુદ્ધ
અપલા પેરાલી અનેક યીતે ભાયા ય દફાણ
નાખલાભાાં આવ્યુાં આ ગ્રુ નો પ્રલયોધ ના કયલા
ભાટે રારિ આલાભાાં આલી ણ તભાભ િલાશ
ની વાભે જઈને ભેં પક્ત વાંસ્થા ના હશતો નુાં યક્ષણ
કયુું છે અને કયતો યશીળ તેભજ આવલે ના
આળીલાાદ થી જ્ઞાતી હશતો ના કમો આજીલન કયતો
યશીળ
આ ને ણ આલાશન છે કે આ એક જૂથ
થઇ 21 એપ્રિર 2017 શુક્રલાય વાાંજે 7.30 કરાકે

શાજય થઇ સ ૂત્રધાય અને કઠ ૂતીઓ ના નાટક ને
પ્રલયાભ આીએ
અને આણા હશતો ની યક્ષા કયીમે
શારની હયસ્સ્થપ્રત ની ભાહશતી, ુયાલા આ ને
રોશાણા ટાઈમ્વ ના ભાધ્મભ થી આ તો યશીળ આ
રડાઈ રાાંફી છે અને આ થી છુાલેરા તથ્મો
આની વભક્ષ રાલલા એ ભાયી પયજ છે
અત્માયે હુ ાં પક્ત એક લાત કશીળ જે અત્માંત ગાંબીય
અને અગત્મની છે આ ગ્રુે જે યીતે છે લ્રા અમુક
લો થી વત્તા ભેલલા કામા કયુું છે અને કામદાને
નેલે મ ૂકીને વાંસ્થાનો તાફો રીધોછે અને ભાયી વાથે
ૂ વભમ
ના 4 રસ્ટીઓ ની ભ ૂરો છાલયી છે ખુફ ટાંક
ભાાં વાંસ્થાનો તાફો ભાનનીમ ધભાદયુક્ત ાવે જતો

યશેળે જેની વાં ૂણા જલાફદાયી આ ગ્રુ ની યશેળે
વબાવદો જાગૃત થળે તો આ કદાિ અટકી ળકે છે
છે લ્રી લાત આ ગ્રુે એક એવુ ાં કાભ કયુું છે જે થી
વાંસ્થની નારેળી અને ફદનાભી પ્રલશ્વબય ભાાં થઇ
ળકેછે
આગ લધો એક થાલ રોશાણા ટાઈમ્વ નુાં ભાંિ
અને વશામ કયળે
લધુ ભાહશતી ની યાશ જુલો
પ્રલયર ભાણેક

