
            શ્રી અનંતનાથાય નમઃ  

તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૨ 

 જય જજનેન્દ્ર , સરે્વ સભ્યો કુશળ મંગલ હશો, 

આપ સરે્વ મહાસજમજત ના સભ્યોને જણાર્વર્વાનંુ કે તા.૨૨/૦૫/૨૦૨૨ના  મુંબઈ ખાતે મહાસજમજતની પ્રથમ 

સભામાં સેકે્રટરી જનરલ શ્રી જનશીથભાઈ દંડ દ્વારા જર્વજર્વધ સજમજતઓના કાયોની રૂપરખેા અને તેના દ્વારા થઈ 

રહેલી દેશભરના જ્ઞાજતજનોની ખરી મદદ ની જાણ ઉપજથથત સભ્યોને જણાર્વી હતી. 

સભામાં શ્રી જનશીથભાઈ દંડ દ્વારા  અન્દ્ય સજમજતના સભ્યોને આગામી ર્વર્ષોમાં જ્ઞાજતજનોને મદદરૂપ થઈ 

શકાય તેર્વા પ્રકલ્પો પર કામ કરર્વા અપીલ કરી હતી, જનેા થર્વરૂપે અને તેમની પે્રરણાથી  થર્વાજભમાન સજમજતના 

ચેરમેન શ્રીમતી હેમાબેન ગુલાબ છેડા, કન્દ્ર્વીનર અને ટરથટીશ્રી હંસ બી. ખીમજી, સભ્યો શ્રી રાયચંદ ડી. જીર્વાણી, શ્રી 

તેજપાલ એલ. ધરમશી  શ્રી પદમકુમાર ડી. નાગડા, શ્રી સજુીર્વ જ.ે સોની, શ્રી જદલીપ આર. નાગડા, શ્રી જકશોર ટી. 

રતાણી ,શ્રી પ્રદીપ એ. ખોના, શ્રી ર્વીરચંદ એન. લોડાયા, તથા શ્રીમતી અજમર્ષા આર. મુનર્વર., દરકે સભ્યોની 

સુઝબુઝથી સરાહનીય એર્વી સિસિયર સિટીજિ (વસરષ્ઠ) માટે "ધન્વંતસર" નામની યોજના અમલમાં મુકર્વામાં 

આર્વી છે. 

આ યોજના માટે ટ ંક સમયમાં  સજમજતના સભ્યો દ્વારા પ્રાથજમક પગલે ડોનેશન જમા કરીને જ્ઞાજતના ર્વજરષ્ઠ 

જમેની ર્વય ૬૫ ર્વર્ષષ થી ઉપર અને પજરર્વારની રૂ. ૧૫૦૦૦/- સુધીની આર્વક ધરાર્વનારને તેમની દર્વા માટેની આજથષક 

સહાય રૂ.૧૦૦૦/-  પેન્દ્શન રૂપે  પ્રજત માહ એક ર્વર્ષષ સુધી હાલ પ રતી આપર્વામાં આર્વશે, ર્વધુમાં ર્વજરષ્ઠ વ્યજિની 

જરૂજરયાત પ્રમાણે ર્વોકજથટક, ર્વોકર અને કમર પટ્ટો જરે્વી સહાયક ર્વથતુ પણ આપર્વામાં આર્વશે જનેી નોધં લેશોજી. 

જમે જમે આ " ધન્વંતસર " યોજનામાં આપણા જ્ઞાજતજનોનો તથા દરકે મહાજનો નો આજથષક સહયોગમાં 

ર્વધારો થતો રહેશે તેમ તેમ આપણે આ યોજનાને ર્વધુ સમય માટે આપર્વાનો પ્રયત્ન કરતા રહેશું. 

આ સાથે  આ યોજના નંુ ફોમષ અને ગુગલ ફોમષ ની જર્વગત મોકલેલ છે , જરૂજરયાતમદં વ્યજિને મોકલી 

અથર્વા જાણ કરીને મદદરૂપ થર્વા જર્વનંતી છે, જ ેદરકે મહાસજમજતના સભ્યની ફરજ પણ છે તથા જ ેતે મહાજન ના 

પ્રજતજનજધ તરીકે જનયુિ થયા છો તે મહાજનના પદાજધકારીઓને જાણ કરર્વાની જર્વાબદારી પ ણષપણે જનભાર્વર્વા 

જર્વનંતી છે., આ યોજનામાં અરજી કરનાર ેફોમષ ભરીને નીચે જણારે્વલ સભ્યોમાંથી કોઈ એક ને ર્વોટ્સએપ દ્વારા 

મોકલર્વા જર્વનંતી છે ,અન્દ્ય કોઈ પણ બાબતની જર્વગત અથર્વા જાણકારી માટે થર્વાજભમાન સજમજતના સભ્યોનો 

સંપકષ  કરર્વા જર્વનંતી છે. 

શ્રીમતી હેમાબેિ જી. છેડા - ૯૮૪૪૦૪૪૪૨૮ . 

 શ્રી રાયચંદ જીવાણી - ૮૭૭૯૮૭૫૧૦૯ . 

શ્રી તજેપાલ એલ. ધરમશી -  ૯૮૭૦૦૭૦૦૨૭. 

લી. સ્વાસિમાિ િસમસત 

શ્રી િમસ્ત કચ્છી દશા ઓિવાલ જિૈ મહાજિ. 


