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 28/12/2020
 
મા. �ી નીિતનભાઈ પટ�લ,

મા નાયબ ��ુય મ�ંી �ી ,

�જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર, �જુરાત.

 
િવષય:- ર�તદાન મહાિશ�બર-10/1/2020 - માડંલ ખાતે

 
માનનીય સાહ�બ�ી,

 
જય ભારત સહ જણાવવા�ુ ંક� આપની દ�ઘ����ટભર� �ચૂનાઓથી �ે�રત થઇ અમો, મેઘમણી �પુ ઓફ કંપની �ારા સમાજના

જ��રયાતમદં �તરોને આવ�યકતા�સુાર અનેકિવધ સામા�જક, શ�ૈ�ણક, આરો�યલ�ી કાય��મો હાથ ધરાઈ રહ�લ છે.

આપની ઉપ��થિતમા ંતા�તરમાજં મહ�સાણા ખાત ેયો�યેલ વ�ે�ટલેટ�ર લોકાપ�ણ સમારંભમા ંઅમોન ેવ�ે�ટલેટ�ર દાન કરવા�ું

સૌભા�ય સાપંડ�ુ ંતે બદલ આપનો �બુ આભાર.

મેઘમણી કંપની �ારા હાથ ધરાયેલ આ �મબ� કાય��મોના આગળના મણકા �પ ેઅમોએ ર�તદાન મહાિશ�બર�ુ ંઆયોજન હાથ

ધર�લ છે. � �જુબ તા. 10/1/2020, રિવવારના રોજ સવાર� નવ- 09- વા�યાથી મેઘમણી  ક��પ, માડંલ, િવરમગામ ખાતે આ

મહાિશ�બર યો�શ.ે

ગત વષ� અમોએ આવી ર�તદાન િશ�બર �ારા 800 થી વ� ુલોહ�ની બોટલો દાતાઓ પાસેથી એકિ�ત કર�લ.

આ વખત ેઅમારો લોહ�ની બોટલો એકિ�ત કરવાનો લ�યાકં 1000 થી વ� ુલોહ�ની બોટલોનો છે. આ મહાય�મા ં અમારા

કમ�ચાર�ઓ તેમજ, િવરમગામ ખાતેનો જનસ�હુ �બુ ઉ�સાહથી ભાગ લે છે. આ ર�તદાન િશ�બર થક� એકિ�ત થયેલ લોહ�ની

બોટલો ન�� થયા �જુબ ધ �જુરાત ક��સર એ�ડ �રસચ� ઈ��ટ�ટ�ટૂ, િસિવલ હો��પટલ, અમદાવાદ, �વરાજ મેહતા હો��પટલ,

અમદાવાદ અને ઇ��ડયન ર�ડ �ોસ સોસાયટ�, અમદાવાદ ખાત ે��ુત થશ.ે

આ �ણેય સ�ંથાઓની સ��ય ભાગીદાર� થક� આ મહાિશ�બર�ુ ંઆયોજન થઇ રહ�લ છે.

આપની �ણકાર� અન ેમા�હતી સા�ુ આ બાબત આપ સમ� �કુ�ય ેછ�એ.

આશા રાખીયે છ�એ ક� આપનો સહયોગ અમોન ેઆવા કામો માટ� હમંેશ મળતોજ રહ�શ.ે

 
આપનો િવ�ા�.ુ

 
 
(રમેશભાઈ પટ�લ )
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ડાયર��ટર

મેઘમણી ઓગ�િન�સ �લિમટ�ડ, અમદાવાદ.

 

DISCLAIMER: The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the
addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or
copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments. Please note that intercepting or any
unauthorized use of this message or any attachment can be treated as infringement of person’s right of privacy under the Human Rights Act 1993 and also is
a Criminal Offence under the Information and Technology Act, 2008. 

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The

company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. Thank you for your cooperation.

Think Green: Print this e-mail only if you really need a hard copy !
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