
                            ઈસ્ટ એરિયા માં િીમેમ્બેિન્સ રિવસ. 
 

શનિવાર િો ખુબ સુુંદર દદવસ હતો, અિે વાતાવરણ ખુબજ સુુંદર હતુું, તાદરક ૨૬મી જાન્યુઆરી િા સાંજ િા ૭.૦૦ વાગ્યે, સેન્ટ 
જોન્સ ચચચ હોલમાં, મોટી સુંખ્યા માં  મેમ્બરો આવઆ લાગ્યા. હોલમાં બધા એકઠાં થયા અિે એક બીજાિી સાથે વાત ચચટ કરીિે 
સમાચાર એક બીજાિે પૂછ્યા અિે પછી બધાિે હોલમાં સાથે ભેગા કયા.

 

ઈસ્ટ એદરયા િા અધ્યક્ષ શ્રી દકશોર ભાઈ એ સવેિે આવકાર આપીિે સૌ પ્રથમ ૧૨ િવકારિો સમૂહ માં જાપ કયા અિે તેમિો 
સુંદેશ આપ્યો, સાથે ૨૮મી માચચિા AGM માં આવવા નુું આમુંત્રણ આપ્્ુું અિે ચૂુંટણી માં ભાગ લેવા પણ આમુંત્રણ આપ્્ુું. 
સવેિે પહેલા જમી લેવા કહુ્ું તો જલ્દી આજિો પ્રોગ્રામ શરૂ કરી સકાય. જમવામાં બે સાક, ડોસાિા લાડુ, ફરસાણ, દાળ ભાત, 
અથાણા, પાપડ અિે છાસ બિાવેલ. આ જમવાિી મેમ્બરોિે ખુબજ મઝા આવી સ્વાદદષ્ટ જમણ જમીિે હોલ માં ટેબલ ગોઠવીયા 



અિે તેિા પર મેમ્બરો લાવેલ વાલીિા ફોટા ગોઠવીયા. 

 

 

અિે પ્રોગ્રામ શરૂ કરવામાં આવીઓ, દકશોરભાઈએ બધાિે પાછો આવકાર આપીિે ત્રણ િવકાર મુંત્ર બોલીયા અિે ભારતીબેિ િે 
બોલાવી િે આજિો કાયચક્રમ શરૂ કરવા કહુ્ું. ભારતીબેિ આગળ આવીિે બધાિે આવકાર આપીયો, અિે આજિા કાયચક્રમ વવશે 
થોડુું  બોલલયા, પછી કહુ્ું કે જ ેપણ તેમિા વાલીિા ફોટા લઈ આવ્યા હોઈ તેવો આગળ આવીિે ફોટાિી બાજુમાં ઉભા રહે અિે 



યારે તેમિો વારો આવે ત્યારે દીવો પ્રગટાવે. ખાસ આગ િ લાગે તેિી કાળજી લેજો.

 

પછી આવેલ મેમ્બેરો જ ેફોટા લાવેલ તેમિે આગળ ફોટાિી બાજુમાં ઉભા રાખીિે, એક પછી એક જવેો ફોટા લાવેલ તેમણે દીવો 
પ્રગટાવીિે તેમિા વાલીિે યાદ કયા અિે કોઈિી આુંખમાં આુંસુ પણ આવીયા. બધાિે દીવો પ્રગટાવાિો સમય આપવામાં 
આવીઓ અિે સાથે બધાિા ફોટા પણ લેવામાં આવીયા. આપ િીચે ફોટાિી ગૅલરી માં ત ેજોઈ સક્સો તો તમ ેટાઈમ લઈિે જરૂર 
ફોટા જોશો. 
ફોટા જોઈિે બધા વડીલો યાદ આવીઆ, અિે એક સમય એવો હતો જયારે આ વડીલો ઈસ્ટ એદરયા માં આગળ ભાગ લેતા અિે 
એદરયા િી આિ, બાિ અિે શાિ હતા. વડીલો તેમ જ ેઆ દુનિયા છોડીિે ચાલ્યા ગયા તે બધા ખુબજ યાદ આવીઆ. 



ત્યાર બાદ િોટચ  ઈસ્ટ માં થી પધારેલ ખાસ મહેમાિ પુષ્પાબેિ જ્યુંતતલાલ શાહ િો િો આભાર માન્યો અિે આ પ્રોગ્રામ ગોઠવવા 
માં મદદ  કરી િે શાકાલ કયો. 

 

પછી સ્તવિ, કવવતા અિે વાલીિા વવષે બોલવામાં મેમ્બરો આવેલ. પુષ્પાબેિે સ્તવિ ગા્ુું અિે પ્રોગ્રામ વવશે બે શબ્દ બોલીયા 
અિે સાથે બોલલયાં કે ઈસ્ટ એદરયા પહેલો પરો છે જણેે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે અિે આ પ્રોગ્રામ દરેક પરામાં કરવો જોઈએ. છેલ્લે 



સમૂહમાં બધાયે માં બાપ િે ભૂલશો િહહ ત ેગીત ગાયીિે પ્રોગ્રામ પૂરો કયો.

 

આ પ્રોગ્રામ માં મોટી સુંખ્યામાં વસ્તી આવેલ અિે િાિી ઉુંમરિા ્ુવાિો પણ આવેલ તે જોઈિે ખુબજ આિુંદ થયો.  
આજિો પ્રોગ્રામ ખુબજ સરસ રીતિા પૂણચ થયો અિે જમવાિો ખચચ જયવુંતીબેિ કપૂરભાઈ સાવલા તરફથી તેમિા વાલી 
દેવરાજભાઇ ધરમશી સાવલા અિે વેજીબેિિી યાદીમાં આપેલ. તેમિો ખુબ ખુબ આભાર અિે જ ેકોઈએ આ દદવસે મદદ કરી 
હોઈ તેમિો પણ ખુબ ખુબ આભાર. 



 
 

દરપોટચ  લખિાર બાબુલાલ દેવજી શાહ. 
 


