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પ્રિય માબાપ/વાલીઓ, 
 

નવી સ્કલૂન ું બાુંધકામ, જે બેન્ડલે બબઝનેસ ઍન્ડ ટેક્નનકલ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ તેમજ ડપે્રવડ ઍન્ડ મૅરિ થોમ્સન/ટૉમ્સન 
કૉલેજજએટ ઇન્સન્સ્ટટયટૂની જગ્યા લેશે, 17મી ઍપ્રિલના અઠવારડયાથી શરૂ થય ું. આ પત્રની પાછલી બાજ , કૃપા 
કિીને એ ક્ષેત્રનો નકશો જ ઓ જે અસિગ્રસ્ત બનશે.  
 

અમે જ્યાિે બાુંધકામન ું કાયય ચાલ  કય ું છે ત્યાિે અમે એવ ું ઈચ્છીએ છીએ કે તમે નીચે આપેલ થોડા ક્ષેત્રો પ્રવશે 
મારિતગાિ બનોોઃ 
 

 લઈ જવા અને મકૂી જવા માટે માબાપ ડૉનવડૂ પારકિંગ લૉટ લપૂનો ઉપયોગ કિવાન ું ચાલ  િાખશે; 
િાઈબ્રકૂ પારકિંગ લૉટને મકૂી જવાના વળાુંક તિીકે ઉપયોગ કિી શકાશે નિીં કાિણ કે બાુંધકામની વાડની 
જગ્યાને અમે નોંધપાત્ર િીતે ઘટાડી દીધી છે  

 ફીલ્ડમાુંથી સ્કલૂ તિફ જતી કેડીઓ પણ અસિગ્રસ્ત થઈ છે. સ્કલૂ તિફ જતી પપ્રિમ રદશાની કેડીથી જઈ 

શકાશે નિીં, તેમ છતાું, એક વૈકન્સલ્પક િસ્તો ઉપલબ્ધ છે; ફીલ્ડમાુંથી પવૂય રદશાથી આપણી સ્કલૂ તિફ જતી 

કેડીનો િજ ય ઉપયોગ કિી શકાય છે. 

 આપણી સૉકિની (ફૂટબૉલ િમવા માટેની) જમીન/ક્ષેત્રને 24મી મેની તાિીખ સ ધી ખ લ્લી િખાશે, 

ત્યાિબાદ તેને વાડ લાગી જશે અને એટલા માટે, આપણી પાસે ઘટી ગયેલી જમીન િિશેે; અમે કદાચ 

સૉકિના થાુંભલા ખસેડવાન ું કામ ચાલ  કિીશ ું 

 સૌથી છેલ્લે ઉલ્લખે કિાયેલ િોવા છતાું પણ એટલ ું જ મિત્ત્વન ું છે — સ િક્ષા — તમામ બાળકોએ 

બાુંધકામના ક્ષેત્રમાુંથી, પોતાની ખ દની સ િક્ષા કાજે, દૂિ જ િિવે  ું જોઈએ, કૃપા કિીને તમાિા બાળકોને આ 

પ્રવશે સ્મિણ કિાવો ઉપિાુંત જ્યાિે તેઓ બ્રૉન્સનલ ડ્રાઈવની આસપાસ પ્રવચિણ કિે ત્યાિે એ બાબતે પણ 

સચેત કિો કે બાુંધકામના ખટાિા ત્યાું બાુંધકામના સ્થળે પોતાના િવેશ તિીકે ઉપયોગ કિતા િશે  

બાુંધકામ દિપ્રમયાન, ત્રણ સ્કલૂો સિળતાથી પિોંચી શકાય તેવી ખ લ્લી જગ્યાનો ઉપયોગ કિશે, જે 2019ના 
ઉનાળા સ ધી ચાલ  િિવેાની અપેક્ષા સેવવામાું આવે છે. ટી.ડી.એસ.બી.નો કમયચાિી-વગય જેમ-જેમ પરિયોજના 
િગપ્રત પામતી જાય તેમ-તેમ તેની દેખિેખ િાખવા માટે તેમજ િુંમેશા પ્રવદ્યાથીઓ, કમયચાિીવગય અને 
મ લાકાતીઓની સલામતીની ખાતિી બક્ષવા માટે કૉન્રૅનટિ એવિસ્રૉન્ગ કન્સ્રનશન્સ બલપ્રમટેડ સાથે પ્રનયપ્રમતપણ ે
સુંપકયમાું િિશેે.  

 

સમગ્ર બાુંધકામ દિપ્રમયાન તમે ધૈયય અન ેસિકાિ જાળવશો/દાખવશો જે બદલ અમે કૃતજ્ઞ છીએ. 
 

સ્નેિાધીન, 
 


