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નવનાત વ&ણક ભગીની સમા. રવીવાર 14.02.21 ના વષ6નો 

પહ:લો <ો=ામ વલેેનટાઇAસ ડ: ઉજવવાEુ ંનHI કર:લ. Jયાર: 

એMુ ંલાગN ુ ંહN ુ ંક: 2021મા ંતો આપણે સૌ હળIમળI ને 

હોલમા ંઆ <ો=ામ ઉજવRુ ંપરંN ુહાલતમા ંકોઇજ ફ:રફાર ના 

થતા છેVલે Wમ Xારા વYZુ[લી જ ઉજવવો પડ\ો.  

વલેેનટાઇનની થીમને નજરમા ંરાખી ત^ _ન અલગ અને 

અવનવી રIતે <ો=ામ સફળ બનાવવાની કોિશશ કર:લ ને 

ધાયા[ કરતા તમારા સૌનો સહકાર િવeલુ <માણમા ંમળતા 

અમારો ઉJસાહ fબૂજ વધી ગયો. 

જોતજોતામા ંઆ hદવસ આવી પહjYયો, સૌ <થમ ભગીનીના 

આસીlટAટ સેm:ટરI બીનાબેન હોVડ:ને આવી સૌને વલેેનટાઇન 

ઉપર સમnoZુ ંને Jયારબાદ ભગીનીના <ેસીડ:Aટ ર:p ુ

મહ:તાએ સૌને આવકાર આqયો ને અમારા આ <ો=ામને 

આગળ વધાયr, <ફ:શનલ ડાAસર: આવી વલેકમ ડાAસથી 

સૌના મન મોહI લીધા, Jયારબાદ Mr અને Mrs ની ગેઇમ 

આવી તેમા ંપાચં કપલે ભાગ લીધેલ, વીણાબેન wxંુુદભાઇ 

કોઠારI, દIનાબેન કનકભાઇ શાહ, ભગીનીના કમીટI મેzબર 

સરોજબેન ભરતભાઇ વારIયા, પીAકIબેન અનીલભાઇ દલાલ 

ને છેVલે લીનાબેન જગદIષભાઇ પરIખ, ભાગ લેનારા તથા 

િનહાળનારા સૌને fબૂજ આનદં આoયો. 

!યારબાદ નવ ઉ!સાહ, કપલે પોતાની પસંદગીના 67ુઝ,ક ઉપર 
એક એક ડા<સ રજુ કર, સૌને આનંદ iવભોર કર, દ,ધા, જેમાં 
ભાગ લેનારા ભગીનીના આસીDટ<ટ Fેઝરર આશાબેન HIુભાઇ 
મહેતા, અનીતાબેન યોગેશભાઇ મોદ,, ચંM,કાબેન લલીતભાઇ 
મહેતા, દશNનાબેન iકશોરભાઇ બાટવીયા, જવનીકાબેન હે6મતભાઇ 
શાહ, માલાબેન શીર,ષભાઇ મીઠાણી, નલીનીબેન Sુપનભાઇ વસા, 



ઉમTલાબેન નલીનભાઇ કોઠાર, ને છેVલ ેમાતા – WુXએ ડા<સ 

કરેલ  
 

|રુભીબેન તથા તેમના e}ુ સચીનભાઇ ખોનાએ સાથ ેકર:લ સૌને જોવાની મn આવી. તેના 

બાદ એક ત^ન ~ુદI જ ગેઇમ રમાડ:લ “રોમાAસ ગેઇમ” ક: .મા ંએક પતી-પJનીનો જ <ેમ નhહ 

પરંN ુ<ેમના ~ુદા ~ુદા <કાર .વાક: માતા-િપતાનો <મે, ધમ[ <ેમ, xુ�ંુબ <ેમ, ક: પછI માતા – 

બાળકનો <ેમ પણ હોઇ શક:. આ ગેઇમમા ંચાર કપલે ભાગ લીધેલ અમારI કમીટI મેzબસ[ 

મીનાબેન hદપકભાઇ મહ:તા કAવનેર ભારતીબેન રમેશભાઇ શાહ, કAવનેર પVલવીબેન ન�ુભાહ 

મહ:તા તથા નયનાબેન જયેશભાઇ શાહ સૌને મn આવી Jયાર બાદ <ોફ:શન ડાAસર: આવી સૌને 

તેની લયમા ંડોલાવી દIધા ને છેVલે સૌ .ની આNરુતા eવુ[ક રાહ જોતા હતા, ભગીનીએ સવ6 

દશ[કોને ત^ન �I ર:ફલ આપેલ ને તેના �ોની શ�આત કર:લ ર:ફલમા ં}ણ <ાઇસીઝ રાખેલ.પહ:�ુ ં

<ાઇઝ £75 હતા તેના ડોનર ભારતીબેન રમેષભાઇ શાહ હતા ને તેના િવ.તા ઈAદIરાબેન 

પરIખ હતા, બી~ુ ં<ાઇઝ £51 હતા તેના ડોનર પVલવીબેન ન�ુભાઇ મહ:તા હતા ને તેના િવ.તા 

નીમ[ળાબેન કોઠારI હતા, }ી~ુ ં<ાઇઝ £25 હતા તેના ડોનર એક અનોનીમસ હતા ને તેના 

િવ.તા જય�ીબેન મહ:તા હતા.  

દ�ાબેન hદલીપભાક બાટવીયા તરફથી £31 તેના જAમhદવસ નીમીતે fશુીભેટ મળેલ, સવ6 

દાતાઓનો નવનાત વ&ણક ભગીની સમાજ ખરા hદલથી આભાર oય�ત કર: છે. 

છેVલે <ફ:શનલ ફIનાલે ડાAસ ર~ુ થયો અને સવ6એ ઘરબેઠા તેનો આનદં લીધેલ. }ણે 

<ોફ:શનલ ડાAસના ઓગ[નાઇઝર હતા Dance-o-Phrenics. આખો <ો=ામ સફળ બનાવવા 

અમારI કમીટI બહ:નોનો સાથ અને સહકાર મળેલ. Wમ ટIમના અરવ�દભાઇ તથા �પુનો fબૂ 

fબૂ આભાર. નવનાત વ&ણક એસોસીએશન પણ ભગીની ખરા hદલથી આભાર oયકત કર: છે. 

 

સવ6ને જય �જનેA� અને જય �ી xૃ ણ    

 

 

     
 
 


