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મધસ$ ડ& સેલી*ેશન 
નવનાત વ%ણક ભગીની સમા- શનીવાર તા 14.03.21ના બપોર3 

2 – 4.15pm 4મના મા5યમથી મધસ9 ડ3નો ;ો<ામ ઉજવલે હતો. 

“Bાસ સCચીન ેનEુ ંસHન કરનારI મા” 

“સમજણના શJદ ન ેગોખાવનારI મા” 

“;ેમ, વહાલ ન ેમમતાના છોડન ેરોપનારI મા” 

;ો<ામની શNઆત થતા ;થમ અમારા ;ેસીડ3Qટ ર3Sબેુન 

મહ3તાએ બે શJદો બોલી ;ો<ામની શNઆત કરI ન ેUયાર બાદ 

તરલીકાબેન મહ3તાએ સવVન ેભાવભીનો આવકાર આWયો.  

કાય9Xમ YZઝુીકલ હતો ન ેતેના િસ]ગસ9 હતા વદેાબેન નેલન ન ે

નેમીષભાઇ સઘંોય. તેઓનો પરIચય અમારા સbે3ટ3રI cણુdમાબેન 

મહ3તાએ કરાeયો. સગંીતનો ;ો<ામ શN થયો બfે સગંીતકારોએ 

પોતાના gરૂIલા iવરોથી માતા ન ેલગતા ગીતો ગાવાjુ ંશN કZુk. 

લગભગ અડધા કલાક3 લlા બેન શાહ3 અમારા આજના iપીકસ9ની 

ઓણખાણ કરાવી -ઓના નામો 1, િ;યકંા ધવલ બખાઇ, ર, 

હ3તલ mહતેશ શાહ, 3, દ3વકI દ3વશે શાહ, 4, જgબેુન દોલતભાઇ 

શઠે, 5, સરIતા પરાગ શઠે, 6, mરoમા િવશાલ pડુકા, 7, gષુમાબેન 

શઠેના, તેઓ સવVએ qબૂજ gુદંર ન ેસારI રIત ેપોતપોતાની 

શલેીથી એક માતાjુ ંમહUવ સમseZુ.ં સવV iપીકરોએ પોતાનો 

અuvુય સમય કાઢI અમારા ;ો<ામને દIપાeયો તે માટ3 

તેઓનો આભાર. અમારા સCગરો વદેા અન ેનેમીષની તો xુ ં

વાત કરવી એકથી એક ચઢIયાતા ગીતો રyૂ કરI સૌના મન 

તેમજ {દય |તી લીધા.  

હમંેશાની -મ આ ;ો<ામમા ંપણ અમોને ઉદાર દાતાઓએ 

ડોનેશન આપેલ હ} ુ ંતેના નામો 1, અનોનીમસ ડોનર £201, 

2, mહતેશભાઇ mકશોરભાઇ શાહ £75 3, g�ુમાબેન mહતેશભાઇ 

શાહ £51 તે સવVનો ભગીની સમાજ ખરા mદલથી આભાર માને 



છે. આ ;ો<ામના કQવનેર લlાબેન શાહ અને તરલીકાબેન 

મહ3તા હતા.  

4મના સહકારથી અમો લોકડાઉન હોવા છતા આવા સફળ 

;ો<ામો રyુ કરI શકIએ છે તે માટ3 અરવCદભાઇ મહ3તા તથા 

એની ટIમનો qબૂ qબૂ આભાર. નવનાત વ%ણક 

એસોસીએશનનો પણ ભગીની સમાજ આભાર eય�ત કર3 છે 
    
સવVને જય �જનેQ� અને જય �ી �ૃ�ણ    

 

 
 
 

 


