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જુનું

નવું

આ વૌના વાથ અને વશકાય અને લડીરોના કકંભ તી ભાગગદ ળગન તેભ જ આળીલાગદ થીબાદયણ ચભયડા બાગો
વલસ્તાયને લધુ સુવ લધાથી સુવ જ્જ કયલાનો એક વલચાય કોઇ શુબ વ્મક્તતઓના ભનભાં ઉદબવ્મો અને તેને વાથગક
કયલા પ્રમત્ન કમો. વાયા કામગભ ાં વૌનો વાથ ભે તે સ્લાબાવલક છે .
બાદયણભાં અદ્યતન આધુવ નક સુવ લધાઓથી વજ્જ એક એવ.ટી. ફવ સ્ટં ડ આકાય
રઈ યહ્યું શત ું તેન ું કાભ  ૂણગ
થલાની તૈમ ાયીભાં શત ું ત્માયે તેનઆજુ
ી
ફાજુ ના વલસ્તાયનું ણ યીનોલેળ ન થામ તથા ચોભાવાના ાણીનો
મોગ્મ નીકાર થામ તેલ ી ગટય વ્મલસ્થા ઉયાંત આ વલસ્તાયને
રાઈટથી અદ્યતન ફનાલી બાદયણ નગયભાં
પ્રલેળ તાં એક આગલી છા ઊબી થામ તેલ ી સુવ લધાઓ કયલાનું આમોજન વલચાયલાભાં
આવ્યુ.ં આ ભાટે રોક
બાગીદાયીથી બાદયણના નગયજનો આ કામગને વાકાય કયે ત્માયે જ બાદયણની વલકાવવવદ્ધિ શાંવ ર થામ છે
અને તેવ ું જ વવિ થયુ.ં
બાદયણના ચભયડા બાગોની યોનક લધાયલા
, સુવ લધાઓથી વજ્જ કયલાનો વલચાય આલતાં તેન ી આવથિક
વ્મલસ્થા ભાટે ટશેર નાખતાંજબાદયણના ખભીયલંત ા નાગકયકોએ દાનનો પ્રલાશ ળરૂ કમો. વૌએ આ શુબ
કામગભ ાં મથા ળક્તત ભદદ કયલાની ખાત્રી આી આ વલકાવના
શુબ કામગભ ાં ભદદ કયનાય વૌ દાતાઓ
,
નાગકયકો, લકડરોનો હ્રુ દ મ ૂલગક આબાય ભાની ધન્મલાદ ાઠલીએ છીએ.
બાદયણ તો ગામકલાડી યાજ્મનું એક આદળગ નગય
, વલકવતી દુ વનમાભાં, વભમની ભાંગને ઓખીને બાયતના
શ્ચીભ ખુણ ાભાં યશેર ા બાદયણનાનાગકયકોને વભમની વાથે જીલન જીલતાં આલડયું છે . તેન ા કાયણેજ
બાદયણ નગયના વલકાવના યાજ ભાગે આગ લધ્યું છે . બાદયણના લતનભાં
તેભ જ વલદે ળ ભાં યશેત ા
લતનપ્રેભ ી વુત ોભાં ઉદાયતાનો ગુણ વલવલધ વદકામોભાં જોલા ભે છે . આે છે ત્માયે ખોફે ખોફે આે છે .
આ આલાનો વદગુણ જ તેભ ને લધુ વમ ૃિ ફનાલે છે . ટું ક વભમભાં જ કાભ ળરૂ થયું અને  ૂણગ ણ થયુ.ં
ખચગન ો અશેલ ાર ણ અશં યજુ કયલાભાં અવ્મો .છેલતનના નાગકયકો ગાભના વલકાવભાં આવથિક વશકાય
આે છે તેલ ી એક છા વલદે ળ ભાં લવતા બાદયણના નાગયીકોભાં ઊબી થઈ છે જેનો રાબ
બવલષ્મભાં થનાય
વલકાવ ભાટે જરૂય ભળે .
આ કામગ  ૂણગ થયું તે ભાટે
શ્રી મુકુન્દબાઈ યાલજીબાઈ ટે ર
. (રંડન)
શ્રી સ ૂમગકાંત બાઈ નાનુબ ાઈ દે વ ાઈ.(રંડન) તથા અન્મ લકડરોએ વશકાયથી જલાફદાયી ક્સ્લકાયે રી તે ફદર
વૌનો ખુફ ખુફ આબાય.
ચભયડા બાગો યીનોલેળ ન તભીટી
ચભયડાબાગોનું અનેક સુવ લધા યુત ત નમનયમ્મ યીનોલેળ ન કયલા
‘ ચભયડા બાગો યીનોલેળ ન કભીટીની
યચના કયલાભાં આલી શતી. તેભ ાં
ુ ાઈ ટે ર
(૧) મુકુન્દબઈ યાલજીબાઈ ટે ર ( ૨) સુમગકાંત નાનુબ ઈ દે વ ાઈ(૩) વંજ મબાઈ ળંભ બ
(૪) સ ૂમગકાંત બાઈ શયીશયબાઈ ટે ર(૫) જમંત ીબાઈ ગોયધનબાઈ ટે ર (જરાયાભ ાન વેન્ટય)
વનભામેરા.
વદય કભીટી વભક્ષ નીચેન ી વલગતો યજુ કયી ભંજુ ય કયલાભાં આલેર ી
(૧) રોક બાગીદાયી દ્વાયા તે લખતે દાનભાં રૂવઆ
૧,૭૬,000/- અંકે રૂવઆ એક રાખ છંતેય શજાય ભે રા
અને ત્માય ફાદ દાનન પ્રલાશ ચાલુ શતો.(૨) અંદાજી ૪૪૦૦ ચોયસ્ ફુટનું ફાંધ કાભનો ખચગ.૩)
( ાઈ
રાઈન તથા અન્મ ખચગ અંદાજીત રૂવઆ૨૫૦૦૦/- અંકે રૂવઆ ચીવ શજાય ુયા(૪) અન્મ જે કાંઈ ખચગ

થળે તે કાભ  ૂણગ થમે વં ૂણગ કશવાફ વલગતલાય યજુ કયલાભાં આલળે .
વદય કામગભ ાંવ શકાય આનાય
(

૧) ફીભરબાઈ ળળીકાંત ટે ર ( ૨) ભશેન્રબાઈ યાભબાઈ ટે ર (ભમાબાઈ) (૩) નયે ન્રબાઈ,

શ્રી ગીતા વપ્રંટંગ પ્રેવ . (

૪) બર સ્ટુ કડઓ –પોટોગ્રાફ્વ તથા ે ય લતવગ (

ડાહ્યાબાઈ ાયે ખ , (રાલુ) (૬) ળળીકાંત બાઈ ખુળ ારબાઈ ટે ર (

૫) ફીીનબાઈ

૭) વભગ્ર કામગભ ાં કંવ લ્ટટંગ

એંજીનીઅય તયીકે શ્રી સુમગકાંત બાઈ શયીશયબઈ ટે ર
આ ઉયાંત અન્મ વેલ ાબાલી નાગયીકો જેભનો વાથ
વશકાય અને ભાગગદ ળગન ભતાં યશેર તે વૌને આબાય
વશ ધન્મલાદ.બાદયણ ભાયા ભાટે શું કયળે તે ન વલચાયતા. હુ ં બાદયણ ભાટે શું કયી ળકુ ં તેલ ી બાલના યાખી
વલકાવના આલા શુબ કામોભાં આ કામગકયોની વાથે યશેળ ો., ખબે ખબા ભીરાલી વલકાવનાં કામોને લેગ ભે
તેલ ી બાલનાથી. આ મોજના  ૂણગ થઈ અને તેન ા ખચગન ો અશેલ ાર અશં યજુ કયલાભાં આવ્મો છે .
.........................................................................
આણું બાદયણ – આગવું બાદયણ
કામગકતાગઓને બાદયણની વ્મક્તતઓએ હૃદમથી અને બાલનાથી વાથ અને વં ત્તીની જે બેટ આી, ગાભનું
ગૌયલ લધાયલા અભને વનવભત્ત કમાગ તે ફદર અભે ગાભ લાવીઓનો ખ ૂફ ખ ૂફ આબાય ભાનીએ છીએ. આળા
છે કે બવલષ્મભાં, આના વૌની એક વં બયી
પ્રેભ બાલના બમાગ વ્મક્તતગત અગય વામુકશક આવથિક વશકાયથી
ગાભને ઉજ્જલ ફનાલલા અભે કોવળ કયીશુ.ં
સુમગકાંત નાનુબ ાઈ દે વ ાઈ
મુકુન્દબાઈ યાલજીબાઈ ટે ર
તાયીખ ૬/૫/૨૦૦૭., રંડન.
કીવતિકુભ ાય યભણરાર ધનજીબાઈ ટે ર . ફી.ફી.એવ.
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