KHAMBHATI CHARITY INTERNATIONAL (KCI) DIWALI CELEBRATION ‐2016
Khambhati Charity International, USA Diwali Party was held on Saturday, Nov 12, 2016, at The E Hotel, Edison,
New Jersey, USA. Diwali program started at 6pm. Many Khambhatis came from tri‐state area to celebrate Diwali
& Greet their friends and families. Event started with people were enjoying delicious appetizers, Paneer Tikka,
Veg. Manchurian, Samosa Chat and Veg. Sheekh Kabab. Appetizers ended at 7pm.
After 7pm, we started our entertainment program with ‘Mangla Charan’ prayer by six year old girl, Sanvi
Bhavsar. We also had a KeyBoard Performance by Karmesh Shastri, everyone was mesmerized by his
harmonious music of 2 bollywood songs. Immediately after that, Mrs. Monika Patel and Mr. Gaurang Pandya
had taken responsibility for Antakshari program. Many people participated and had fun with on this program
singing old hindi songs with melodious tone. Antakshari got ended at 7.45pm. We had Sabha (Meeting) to honor
our guests and founder of the organization. Event coordinator Mrs. Monika Patel first called on stage our
outgoing President Mr. Vinodbhai Vapiwala to say few words.
Vinodbhai Vapiwala gave welcome speech to the people of Khambhat, introduced his committee members on
the stage and thanked everybody for attending today’s Diwali event. Later, he introduced our new President
Mrs. Monika Patel and congratulated her for being elected as a first woman President in this organization. There
were many prominent people attending this event with their family:‐ Dr. Bhupendra Kapadia, Dr. Thakor Rana,
Dr. Bipinbhai Shah, Dr Jatin Shah, Mahendrabhai Brahmbhatt and Hasubhai & Hershaben Shah from
Pennsylvania. Also some Non‐Khambhatis doctors and their families attended the program. We had honored 4
people, Mr. Subhashbhai Khambhati for his services as a ECM for last three years, Mr. Ramanbhai Patel for his
gardening services to Muktidham and M.M. Parikh Cardiac Care Center, Khambhat, Mr.Mahendrabhai
Brahmbhatt for his continue support from last many years writing article for the activities of our organization
and it gets printed in Khambhat local News Papers. At the end we honored the founder of KCI & CCC, most
honorable person Dr. Bhupendra Kapadia for his un‐tiring services to the people of Khambhat and nearby area.
Dr. Thakor Rana was called upon the stage to say few words on Dr.Bhupenbhai and to honor him with plaque
for his dedication of 3 decades to KCI. It was a very touching moment due to his illness he continued working
and day & night thought about Cardiac Care Center.
Dr. Jatin Shah did brief presentation on CCC upcoming projects and on‐going activities.
We had Lantern (Diwali Akash Kandil‐Faanas) competition arranged by Pooja Chandawalla and Krina Shah. We
received total 8 Lanterns prepared, all were hand‐made and beautifully crafted. 3 Judges were appointed to
decide the winners and they selected three winners and given them the prizes. Monika Patel took the
responsibility of Bollywood dance program and between 6yrs to 40 yrs. People of all ages participated in this 30
minutes non‐stop music and songs from Bollywood movies 1960’s to 2016. Also senior members of the KCI
Committee performed Qawwali. It was a great entertainment and people had lots of Fun. At the end Dance
Floor was open for DJ and Garba, everyone enjoyed this very much.
This year again Ms. Juhi Patel efficiently handled Photo‐Booth stall and all Khambhatis happily took photos at
the booth.
At 9.30pm, we started serving dinner with Paneer Makhanwala, Methi Malai Mutter, Shyam Savera, Tawa Subji,
Dal Makhani, Jeera Rice, Assorted Naans. People enjoyed the food and afterward desert was served with Gajar
Halwa, Falooda and Vanilla Ice‐Ceram
The board of trustees appreciated Executive Committee members ‐ Monika Patel, Vinod Vapiwala, Gaurang
Pandya, Bhavesh Shah, Harivadan Patel, Pooja Chandawalla, Jignisha Shah, Krina Shah, Avani Shah and
Indravadan Kapadia for their time, hard‐work and dedication for making this event successful.
On Behalf of KCI‐Mr. Indravadan Kapadia thanked all sponsors, donors, trustees, executive committee,
volunteers, and all who attended Diwali party for their support for making today’s event a great success.
Everybody left party hall at 11pm with big‐smile on their face.
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