
ક્રિસ્મસ ને નવા વર્ષની પાર્ટી ની ઉઝવણી ઇસ્ટ પરામાં   
 

૨૦૧૯ સાલ ખુબજ જલ્દી વર્ટાઈ ગયો અને આ ને ઉઝવવા ઈસ્ટ એક્રરયા માં પાર્ટી રાખવામાં આવેલ અને સાથે નવા વર્ષને ખુબજ 
સારી આશા અને આનંદ લઈને આવે ત ેમાર્ટે મોર્ટી સંખ્યા માં મેંમ્બઓની હાજરી હતી. બધા ખુબજ આનંદ માં હતા અને બધાને 
એક બીજાને મળીને વધારે આનંદ આવ્યો. અમારા અધ્યક્ષપતત શ્રી ક્રકશોરભાઈ  ફાધર ક્રિસ્મસ ના વેશ માં આવેલ અને બધાં ને 
ખુબજ વવનય થી આવકાર આપ્યો. બધા ભેગા થઈને પ્રાથષના કરી અને બે તમનનર્ટ ની શાંતત રાખી ને જ ેઆપણને છોડી ને ચાલીયા 
ગયા હોઈ, બીમાર હોઈ તેવો જલ્દી સાજા થઇ જાય અને દુનનયા માં શાંતત ફેલાઈ ત ેમાર્ટે બ ેતમનનર્ટ શાંતત રાખી.  
 

 

 
ઑસ્ટરેલલયા માં જ ેઆગ લાગવાથી ખુબજ ખરાબ હાલત થઇ છે, ત ેજોઈને લોઈ ના આંસુ વહે છે. માણસો ઘરબાર વગરના થઇ 
ગયા છે. સાથે લાખો પ્રાણી ને જીવ જતંુ બરીને દેહ છોડી દીધા. હલજ આ આગ ક્યારે બંધ થશે અને માણસો ખુબજ તકલીફમાં છે. 
આ દરેકને ધ્યાનમાં રાખવું અને મદદ કરવી ત ેઆપણી પહેલી ફરજ થાઈ છે. 



 

 

 
ક્રિસ્મસ ને નવા વર્ષના અભભનંદન અને તે ઉજવવા માર્ટે નવી વાનગી બનાવેલ, અને દાબેલી બનાવેલ. બધાને જમવાની  
મઝા આવી. દાબેલી સાથે ગાજરનો હલવો અને આઇસક્રિમ રાખવામાં આવેલ. બધા સાથે મળીને ઝમીયા અને આનંદ કયો. ગરમ 
ગરમ ચાઇ અને બબભિર્ટ રાખવામાં આવેલ. ખાસ જણાવવાનંુ કે બીજા પરના મહેમાનો આવેલ અને અમને જોડાઈ અને આવીને 
ઈસ્ટ એક્રરયા ને લાભ આપ્યો. મહેમાન માં એક પોર્ટર્ટસષ બારથી બેન સવવતાબેન હતા અને મારા મોર્ટા બેન સવવતાબેન ની ખુબજ 
યાદી કરાવી.  
 
 



 

 
જમ્યા પછી મ્યુઝઝકલ ચેર ની રમત  રતમયા અને માણસો પહેલા પછી મહહલાઓ. બધાને તેમનંુ બાળપણ યાદ આવ્યંુ. માણસોમાં 
મહેન્દ્રભાઈ  અને મહહલામાં પ્રવીણાબેન શાહ ને ઇનામ મળયંુ, પછી બબગો ની રમત રમ્યા અને તેમાં બધા આતુરતાથી છેલ્લો નંબર 
ની રાહ જોતા હતા તો વવજયભાઈ બબગો બોલલયા અને નંબર ફરીથી ચેક કયા અને તેમને ઇનામ મળયંુ. 



 

 
આમ બધા આનંદમાં રમત રમતા અને વાતો કરતા દસ વાગી ગયા અને ઘરે જવાનો સમય થઇ ગયો.  
આમ ૨૦૧૯ પૂરો થયો અને ૨૦૨૦ ની વાત જોતા બધા ઘરે ગયા. ખુબજ સરસ વાતાવરણ હતું. 
આ વર્ષ પૂરો થયો તો આપ સવેને  મારા તરફથી મેરી ક્રિસ્મસ અને નવા વર્ષના મારા ખુબજ  અભભનંદન.  મારા સતમતતના દરેક 
મેમ્બરને મારા તરફથી અભભનંદન. 
જય મહાવીર જય ઓશવાળ. 
ક્રરપોર્ટષ  બાબુલાલ દેવજી શાહ              (ઈસ્ટ એક્રરયા )  
 

 


