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माननीय भक्तमंडळी,

आपल्या शास्त्रात असे सांगितले आहे कि ज्या क्षेरात धार्मिि स्त्थळ नाही , ततथे वास्त्तव्य िरायचे नाहीं.
आपल्या संस्त्िृतीच्या या र्शिवणीला अनुसरून ,िोल्ड िोस्त्त हहंदू समाजाने एि मंहदर बांधायचे

धोरण हाती घेतेले आहे . िोल्ड िोस्त्त, हे ऑस्त्रे र्लया चे मुख्य पयिटन िेंद्र असून येथे हल्ली हहंदू

धर्मििांच्या संख्येत वाढ झाली आहे . Gold Coast Hindu Cultural Association (GCHCA) या संस्त्थेचे मुख्य
उद्धेश्य िोल्ड िोस्त्त मध्ये हहंदू धर्मििांसाठी एिा श्रद्धेच्या स्त्थानाचे तनमािण िरणे आहे . या हे तु GCHCA चे
अर्भप्राय िोल्ड िोस्त्त येथे एिा हहंदू मंहदराची स्त्थापना िरणे असे आहे .

या पुण्य प्रिल्पासाठी िोल्ड िोस्त्त city council यांनी GCHCA ला एि अपेक्षक्षत जमीन दे ऊ िेली आहे परं तु ही

दे णिी सशति असून त्यासाठी मुदत ठरवली िेली आहे . Gold Coast Hindu Education And Cultural
Precinct या पररसरात

मंहदराचे तनमािण िरण्यासाठी सGCHCA या संस्त्थेला आगथिि सक्षमतेचे प्रमाण द्यावे

लािणार आहे . हा पुरावा हे आगथिि वर्ि संपण्याआधी City Council िडे प्रस्त्तुत िरावे लािणार आहे . ति
अशी ही पुण्य जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सवाांचे ववपुल हाथभार आणी समावेश आवश्यि झाले आहे व
त्यामुळे ही तातडीची ववनंती िेली जात आहे . ईश्वर िृपेने व भक्तांच्या औदायािने GCHCA िडे

$120,000 ची आरं र्भि धनराशी जमा झाली आहे .र्शवाय िाही दात्यांनी उदार दे णिीचे अर्भवचन हदले

आहे . ही सिळी धनराशी या भव्य प्रिल्पासाठी अपूरी ठरत असून उहिष्ट रिमे पासून बरे च दरू आहे . उहिष्ट
रिमेची उणीव तुमच्या सारख्या उदार धार्मिि दे ण्िीदारांतर्फे पूणि होऊ शिेल असा ववश्वास वाटतो .

भक्तमंडळी , आपणास आग्रहाची ववनंती आहे िी आपण मंहदर बांधण्याच्या या उत्तुंि ध्येयासाठी आपले
सिारात्मि सहिायि द्यावे . ईश्वराचे अनुग्रह आपल्या पाठीशी आहे असे समजून आपण

यथाशक्ती सढळ हाताने दे णिी अवपित िरावे. आप्त , र्मत्राना या प्रिल्पाबिल माहहती द्यावी व जास्त्तीत जास्त्त
सहाय्य िरावे .

आपल्या सवलती साठी ATO( Australian Taxation Office ) तन सुद्धा या प्रिल्पाला मान्यता हदली
आहे .

'GCHCA BUILDING FUND' ला दे ण्यात आलेल्या $2 पेक्षा जास्त्त िुठल्याही रिमेला Tax Deductible

असण्याची िर सवलत र्मळू शिेल . तर मंडळी , आपण हह ववनंती मनावर घेऊन त्वररत प्रततसाद द्या !

अजून ववस्त्तत
ृ माहहती तुम्हाला GCHCA च्या website वर र्मळे ल -www.GoldCoastHindu. org. इच्छा
असल्यास संस्त्थेचे अध्यक्ष व इतर िायििारी सदस्त्यांना आपण संपिि िरू शिाल । दे णिी हदल्या वर िृपया
इमेल िरा gchcan@gmail.com , दे णिी बिल माहहती िळवा म्हणजे िर सवलतीसाठी पावती
तुम्हाला पाठवता येईल .

खालील हदलेल्या बँिेच्या माहहतीवर Tax Deductible दे णिी ($२ पेक्षा अगधि रिम) िृपया जमा िरा :
Commonwealth Bank Account:- Account Name: The GCHCA Building Donation Account
BSB: 064-474 Account Number: 104 88 900
Donations can also be made using credit cards through our website.

आपले मनपुवि
ि आभार
President: Dr V. Muthukkumarasamy- 07 55715808; Vice-President: Dr M. Anandakumarasamy- 07 55647354
Secretary: Mr S. Indrajit- 07 5676 8530; Joint Secretary: Mr Kartik Menon- 0431 579 979
Treasurer: Mr S. Rathinam- 0413 845 274; Email: gchcan@gmail.com; Web: http://GoldCoastHindu.org
Support the noble objectives of the GCHCA by becoming a Founder Member for Life

