આણું બાદયણ - આગવું બાદયણ
ચભયડા બાગો યીનોલેળન યીોર્ટ
સુજ્ઞ આત્ભીમજનો,સાદય પ્રણાભ.
બાદયણ નગયજનોના અદભુત સાથ-સહકાય પ્રેભ રાગણી બમાટ ભાગટદ ળટન થી ચભયડાબાગોનું
યીનોલેળ ન કામટ ભા બગલતી બદ્રકાીના આળીલાટદ થી નનનલિઘ્ ને પ ૂણટ કયી ળક્યા છીએ. સૌએ આ
બગીયથ કામટભ ાં ખયા દદરથી દાન આી કામટકયોનો ઉત્સાહ લધામો. તે
છે ફદર દાતાશ્રીઓનો
બાદયણના નગયજનો, નભત્રો, આત્ભીમ સેલ ાબાલી કામટકયો તથા નાભી-અનાભી સૌનો હ્રુ દ મપ ૂલટક આબાય
ભાનીએ છીએ. આબાય!!! ધન્મલાદ!!!
યીનોલેળ ન કામટન ા ખચટન ી નલગત નીચે પ્રભાણે છે .
આલક:- ૧૨૮ દાતાઓ તયપથી આલેરી યકભ રૂનઆ૨,૪૩,૪૦૧/- અંકે રૂનઆ ફે રાખ તંત ારીસ હજાય
ચાયસો એક પ ૂયા ભળ્મા છે .
ખચટ:- ૧,૬૦૪૦૦/-

૪૦૧૦ સ્ક્લૅયપર્ના રૂનઆ ૪૦/- રેખે. આય.સી.સી

૫૮૬૫/-

૨૫૦ સ્ક્લૅયફ્ર્ બ્રૉક ફેસ ાડયા તેન ા ભજુ યી સાથે .

૪૦૦૦/-

ભાયલાડીની દુ કાનથી હાઈસ્કકુ ર સુધ ી નલી ાઇ રાઇન નાખ
લા

બુર ડોઝય(J.C.B. )થી ખોદાણ ભાર્ે આપ્મા.
૫૫૨૦/14295/-

આય.સી.સી. ાઇ ખયીદી.૧૨'' નંગ ૨૦, ૬'' નંગ ૧.
ભાયલાડીની દુ કાન ાસે ભેઇન યસ્કતા ય૨૯૫ કીરોગ્રાભ જાી નાખી તેન ા

૫૯૨૦/-

૪ નંગ કુ ંડીઓ ફનાલી તેન ા ભાર સાભાન ભજુ યી સાથે

૩૨૫૦/-

ઉયો્ત ાઇ રાઇન નાખી તેન ા ય ભેર્ર નાખ્મા તેન ા

૧૪૧૦/-

ાઇ રાઇનના લાર્ા ભાર્ે સીભં,ર્કંત ાન ભજુ યીના

૧૬૫૦/-

જુ નુ સ્કર્ૅ ચ્યુ તોડાલલાની ભજુ યી તથા યોરય ભળીન પે યલલાના

૨૦૦૦/૮૫૦/૧૪૫૯૨/-

નલા સ્કર્ૅ ચ્યુ ભાર્ે ઈર્ો ખયીદીના
નલા સ્કર્ૅ ચ્યુન ા ામા ખોદાલલા ભજુ યીના
૯'' તથા ૧૪'' નું ચણતય, ભાર્ી પુયાણ,આય.સી.સી.સ્કરૅફ, સાદુ પ્રસ્કર્ય, ગ્રીન અને

ભોલ્ડડંગ ભાફટર પીર્ંગ, સ્કર્ૅ ચ્યુ અને ઍંગર પીર્ંગ ચાર્જ
૧૩૨૩૨/-

સ્કર્ૅ ચ્યુન ી ચાયે ફાજુ ૧૭૩ કીરો યે લરંગ, ૪ નંગ ર્ો, ૪ નંગ- ૬૧ કીરો ૨૦૦ ગ્રાભ

ાઇ (ર્ે રી)
૬૮૪૬/-

સ્કર્ૅ ચ્યુ ભાર્ે ભાફટર ૧૧૯x૩૨ ર્ં  ા બાડા સાથે

૧૮૦૬/- યે ર ંગનું કરયકાભ કરય ભજુ યી સાથે
૨૭૧૫/-

ફસસ્કર્ં ડ આજુ ફાજુ ની દદલાર ય કરયકાભ ભાર્ે કરય અને ભજુ યીના શ્રી

નાયામણ હાડટલૅય
૧૪૩૫/-

ફસસ્કર્ં ડ આજુ ફાજુ ની દુ કાનોની ળોબા લધાયલા તેન ી દદલાર યના કરય કાભ

ભજુ યી તથા ફોયસદનું બાડુ નલગેયે
____________
૨,૪૫૭૦૯/* જે કોઇ દાતાઓએ દાતાઓનું રીસ્કર્ જોલાની ઇચ્છા હોમ તેઓએ નીચે દળાટલેર વ્મક્્તનો સં કટ કયે .
(૧)મુકુન્દબાઈ યાલજીબાઈ ર્ે ર( રંડન)
(૨)સુમટકાંત્બાઈ નાનુબ ાઈ દે સ ાઈ(રંડન)

ુ ાઈ ર્ે ર
(૪)સંજ મબાઈ ળંભ બ
(૫)ફીભરબાઈ ળળીકાંત બાઈ ર્ે ર

(૩)જમંત ીબાઈ ગોયધનબાઈ ર્ે ર(જરાયાભ ાન હાઉસ)
આલક કયતાં જાલક જયા લધાયે છે ણ આળા છે કે હજી દાતાઓ તયપથી દાન આલલાની આળા છે .
જેનો દહસાફ સાથે આીશુ.ં
બાદયણના નાગદયક તયીકે ગાભના નલકાસભાં મથા ળક્્ત પાો આી ગાભનું ગૌયલ લધે તે સૌની પયજ
છે . બાદયણના દાતાઓને અભે પ્રણાભ કયીએ છીએ.
નલદે ળ લાસી બાદયણના લતનીઓને લતનનું ગૌયલ છે . ગાભના નલકાસભાં દયે કને યસ છે . તે ભાર્ે સહકાય
આતા યહ્યા છે અને બનલષ્ય્ભાં આલાજ સહકાયની આળા યાખીએ છીએ. આલો
, આણે સૌ ખબે ખબે
ભીરાલી આણા લતનને નલકાસની કે ડીએ આગ લધાયી સાચા અથટભ ાં તે''ૅ
ને દયસ'' ફનાલીએ. આલી
શુબ બાલના સાથે, ભા બગલતી બદ્રકાીના આળીલાટદ પ્રાપ્ત થામ તે પ્રાથટન ા સાથે પયીથી સૌનો
હ્રુ દ મથી આબાય ભાનીએ છીએ.
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