
આભાર પત્ર 

 
 "પુનરુત્થાન તથા જીવન હુું  છુું ; જ ેમારા પર વવશ્વાસ કર ેછે, તે જો કે મરી જાય તો પણ જીવતો થશે."  

                       યોહાન ૧૧:૨૫ 

 

  મારા વ્હાલા પવત, મારા બાળકોના વપતા, તેમજ પૌત્ર-પૌત્રીઓના દાદા  લેફ્ટનન્ટ કનનલ વવજયકુમાર 

એસ. મવહડા (પ્રોગ્રામ સેકે્રટરી-ગુજરાત,ધી સાલ્વશેન આમી, પવિમ ટેરીટરી મુુંબઈ) પ્રભુનાું મવહમામાું તા. ૨૮ 

મી જૂન ૨૦૨૦ ના રોજ વવજયવુંત પ્રવશે કરલે છે. 

  તેમની ટૂકી માાંદગી દરમમયાન સાલ્વશેન આમી મ ાંબઈના ટેમરટોમરઅલ કમાન્ડર કમમશ્નર એડવીન 

મસીહ અને તમામ ટેમરટોમરઅલ હેડ ક્વાટટસના અમિકારીઓએ વ્યમિગત રુમિ લઈને મ ાંબઈની જાણીતી 

હોમપિટલ મરલાયન્સ હોમપિટલમાાં તમામ જરૂરી સારવાર િ રી િાડવમાાં મદદ કરી. દફનમવમિ દરમમયાન િીફ 

સેકે્રટરી કનટલ વાન્લાલ્ફેલા હાજર રહીને િમરવાર પ્રત્યે ગહન શોક વ્યિ કયો. સાલ્વશેન આમી ટેમરટોમરઅલ 

હેડ કવાટટસટના ગ જરાતના અમિકારીઓ, મહારાષ્ટ્રના અમિકારીઓ, ગ જરાતના દરકે ડી.એિ.કય ાં.ના 

અમિકારીઓ, દરકે િલટણના અમલદારો, મનવૃત અમલદારો, અન્ય માંડળીઓના કાયટરત તથા મનવૃત િાળકો, 

મમત્રો, ગ જરાતની દરકે િલટણના મસિાઈઓ, ક ટ ાંબીજનો તથા પનેહીજનો દફનમવમિમાાં ઉિમપથત રહ્યા માટે 

તેઓનો આભાર માન ાં છ ાં . એમરી હોમપિટલના એડમમમનપટર ેશન સાહેબ ેદફનમવમિ િવૂે તથા દફનમવમિ દરમ્યાન 

દરકે જરૂમરયાતોની વ્યવપથા કરી, આણાંદ સેન્ટરલ િલટણના િલટણદાર સાહેબ તથા િલટણના લોકલ 

અમલદારો દ્વારા દરકે જરૂમરયાતો તથા દ ુઃખીત િમરવાર માટે બિોરના ભોજન વ્યવપથા કરવામાાં આવી માટે 

તેઓનો િણ આભાર માન ાં છ ાં . 

  સાલ્વશેન આમી ઈન્ટરનશેનલ સેકે્રટરી ફોર સાઉથ એમશયાના કમમશ્નર એલીપટર અન ેમાાંમરક વેન્ટર 

ઈન્ટરનેશનલ હેડ કવાટટસટ લાંડનથી અમને અાંગત િત્ર િાઠવીને મદલાસો વ્યિ કયો, ટેમરટોમરઅલ કમાન્ડર 

કમમશ્નર એડવીન મસીહ સ મમતા મસીહે િત્ર દ્વારા સાંવેદના વ્યિ કરી, બાઈબલ સોસાયટી ઓફ ઇમન્ડયાના 

જનરલ સેકે્રટરી રવે. ડો. એમ. મણીિાકોએ અમને અાંગત સાંદેશ મોકલીને સાંવેદના વ્યિ કરી. ઇમન્ડયા અન ે

બીજા અન્ય દેશોના સાલ્વેશન આમી ના અમલદારો તથા અન્ય મમત્રો, ક ટ ાંબીજનોએ  િત્રો, મેસેજ તથા ટેલીફોન 

દ્વારા મદલાસો િાઠવ્યો છે તે સવટ માટે અમારા અાંત:કરણથી આિ સૌના ઋણી છીએ. આિ સવટની પ્રાથટનાઓના 

કારણે જ અમને એક નવી આશાન ાં મકરણ, મદલાસો, બળ અને ઉતે્તજન પ્રાપ્ત થયા છે. આિની વ્યમિગત અન ે

કૌટ ાં મબક પ્રાથટનાઓમાાં અમારા ક ટ ાંબને િરી રાખશો. 

 િ નરુત્થાનની પ્રભાતે ફરી મળવાની આશામાાં. 

 

            પ્રભ માાં મદલાસીત 

                           લફે્ટનન્ટ કનનલ પુષ્પા વવજયકુમાર મવહડા 

                      એલ.ઓ.એમ. સેકે્રટરી ટીએચક્યુ-મુુંબઇ 

 

        મદનાબેન એસ. મમહડા (માતા) 

        તથા સમગ્ર િમરવાર 

 

                                                


