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ગરુૂવાર,તા. ૧૭/૦૨/૨૨ - મથંન શેઠની યાદમાં બોક્સ ક્રિકેટનું
આયોજન થયુ.ં ભીષ્માબેન – નનખિલભાઈ ના રોટરી બ્લાસ્ટસસ,
કંુદનભાઈ અને ભપેૂન્દ્રભાઈના રોટરી જરી જરી, રૂપેશભાઈ અને
હર્સદભાઈના રોયલ રોટેક્રરયન્દ્સ અને નેહા – મજંરીના રોટરી સપુરસ્ટાસસ
સફેદ, લાલ, ભરૂા અને કેસરી રંગના વસ્ત્ર પક્રરધાન સાથે અદમ્ય ઉત્સાહ
અને જોશ સાથે આવી પહોંચ્યા. અલગ-અલગ ગ્રપુમાં ફોટોગ્રાફી થી
માહોલમાં આનદં આનદં અને જીતવાની તમન્ના ઓર વધી. લાલભાઈ
કોન્દ્રાક્ટર ગ્રાઉન્દ્ડમાં વોમસઅપ શરુ થયુ,ં જાણે વાનિેડે સ્ટેક્રડયમમાં
ક્રિકેટરો વોમસઅપ કરી રહયા હોય એવું રોમાચંક રશ્ય સજાસય ગયુ.ં પ્રેક્ષકો
પણ આવી પહોંચ્યા. નનયમો ની ચચાસ બધી ટીમના ઓનસસ અને કેપ્ટન્દ્સ
વચ્ચે થઈ અને નનયમો ઘડાયા. મક્રહલાની બોખલિંગ વિતે બેટસમેને
ઊંધા હાથે રમવાનુ,ં સપુર ઓવર, ચોગ્ગા, છગ્ગા, આઉટ... બધું નક્કી
થઈ ગયુ.ં એક પછી એક મેચ શરૂ થઈ. ખચલ્લમખચલ્લી, તાળીઓ,
બમૂાબમૂ થી પ્લેયસસને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવતા હતા. આહાહાહા...
કેવો જોમવતંો માહોલ. તેમાં નનિીલભાઈની કોમેન્દ્રી – વાહ... મજ્જજા
આવી ગઈ. કોમેન્દ્રીમાં મણૃાલ કોઠારી અને મથંન મરાસીએ પણ સાથ
આપ્યો. કુલ પાચં મેચ રમાય.

નેહા – મજંરીના સપુરસ્ટાસસ, નમક્રહર જરીવાલાની કેપ્ટનશીપ હઠેળ મોટી
રનસખં્યા સાથે નવજેતા થયા. રનસસ અપ ટીમ હતી- ભીષ્માબેન અને
નનિીલ ભાઈ ના રોટરી બ્લાસ્ટર, જેના કેપ્ટન હતા ઋત્ત્વક જરીવાલા.
માધવ જરીવાલા – મેન ઓંફ ધી મેચ અને ધ્વનન બક્ષી વમુન ઓંફ ધી
મેચ જાહરે થયા... બીજી બાજુ પાઉંભાજી, પાણીપરુી, કોકો,
ગાજરનો હલવો અને પલુાવ ની નમજબાની ચાલુ હતી. આ વિતે ભોજન
સમારંભ ભપૂેન્દ્રભાઈ, રૂપેશભાઈ અને રજતભાઈ કોઠારી તરફથી હતો.
દક્ષાબેન અને કંુદનભાઈએ લાલભાઈ કોન્દ્રાકટર સ્ટેક્રડયમની
વ્યવસ્થાની જવાબદારી લઈ લીધી અને મેચના અંતે આ ક્રિકેટ
ગ્રાઉંન્દ્ડનો િચો અમો કરીશું એવી જાહરેાત કરી સૌને આશ્ચયસચક્રકિ્ત કરી
દીધા. રોટેક્રરયન ચરંશેભાઈ શેઠે તેમના સપુતુ્ર મથંનની યાદમાં આ
સમગ્ર ટુનાસમેન્દ્ટ સ્પોન્દ્સર કરીને ખબૂ મોટંુ યોગદાન આપ્યું અને આ
સમગ્ર કાયસિમની સફળતા માટે જેણે ખબૂ જેહમત ઉઠાવી છે એ
ચતષુ્કોણ હતો નેહા લોટવાલા, નવનીત પચંાલ, મેઘલ બક્ષી અને નમક્રહર
જરીવાલા. િરેિર મોજના મેળામાં – મનમોજી મસ્તીમાં સૌ
આનદંનવભોર થઇ ગયા.

સ્વ. મથંન શેઠ સ્મતૃિ બોક્સ ક્રિકેટ ટુનનામેન્ટ’

રોટરી બ્લનસ્ટસા

ટીમના ઓનસસ – ભીષ્મા જરીવાલા
નનખિલ મરાસી

કેપ્ટન – ઋત્ત્વક જરીવાલા
રમતવીરો – કેતન પટેલ

અલ્પેશ શેત્રજંીવાલા
મેઘલ બક્ષી
ખશુ ચૌહાણ
ઉમગં દલાલ
કવી કોઠારી
દક્ષા શાહ

ટીમનન મેમ્બસાનન નનમ

રોટરી જરી જરી

ટીમના ઓનસસ – કંુદન શાહ
ભપૂેન્દ્ર જરીવાલા

કેપ્ટન – મણૃાલ કોઠારી
રમતવીરો – ડો. હક્રરશ ચૌહાણ

ડો. અજય મહાજન
કંુદન શાહ
ભપૂેન્દ્ર જરીવાલા
મથંન મરાસી
ધ્વનન બક્ષી
નનક્રકતા દલાલ

રોયલ રોટેક્રરયન્સ 

ટીમના ઓનસસ – રૂપેશ જરીવાલા
હર્સદ ક્રકનિાબવાલા

કેપ્ટન – નવનીત પચંાલ
રમતવીરો – જય નમસ્ત્રી

કેતન જરીવાલા 
રૂપેશ જરીવાલા
નશવ મહતેા
અખભર્ેક જરીવાલા
ટીંજલ કોઠારી
ક્રરયા શાહ
નનખિલ મરાસી 

રોટરી સપુર સ્ટનર

ટીમના ઓનસસ – નેહા લોટવાલા 
મજંરી દેસાઈ 

કેપ્ટન – નમક્રહર જરીવાલા 
રમતવીરો – મહશે માલી

ક્રિદયમ દેસાઈ 
માધવ જરીવાલા
હર્સ પટેલ
પરુવ જરીવાલા
નેહા લોટવાલા
લીના શાહ



‘ભલૂકનઓનુ ં સ્સ્મિ’
શનનવાર, તા. ૨૬.૦૨.૨૦૨૨

સૌના અનભુવ પ્રમાણે આંગણવાડીના ભલૂકાઓ સાથને ું
નમલન પ્રેમભયુું અને યાદગાર હોય છે. તેજ રીતે
પખૂણિમાબને ગાધંી અને જાગનૃતબને ગાધંી ની મલુાકાત
પણ બાલ આંગણવાડીના ભલૂકાઓની સ્મનૃતમાં અંકાઈ
ગઈ. ભલૂકાઓના કલરવ વચ્ચે એમનો ઉલ્લાસ
અનભુવાતો હતો, જાણે શૈશવના જીવન-સગંીતના સરૂ
રેલાતા હતા. મધરુ હાસ્ય સાથે સરસ્વતીના બાળકોને
નાસ્તો ધરી દેતા રો. પખૂણિમાબેન ગાધંી ને આનદં થયો.

પ્રોજેક્ટસ

બનલ આંગણવનડી

ભખૂ્યન ને ભોજન
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ગરુુવાર, તા. ૨૪-૦૨-૨૦૨૨

રોટરી કલબ ઓફ સરુતના બધા રોટરી પાટસનસસ ભેગા થયા
અને પોતાની પાસે તથા આજુબાજુ થી સારા કપડા ભેગા
કયાસ. ‘રોટી, કપડા ઔર મકાન’ આ ત્રણ જીવનની મળૂભતૂ
જરૂક્રરયાતો છે. રોટરી ક્લબ રોટી આપવામાં તો કાયસરત છે
પણ સાથે સારા કપડા ગરીબ બાળકોમાં વહેંચી એમને
આનદં આપવામાં પણ ભાગીદાર થાય છે. ગભેણી પ્રાથનમક
શાળાના બાળકોને આ રીતે જમા કરેલા કપડા વહેંચી એમને
ખશુ કરવાનો પ્રયત્ન કયો છે.

ગરુુવાર, તા. ૨૪-૦૨-૨૦૨૨

કોઇપણ ભોજન યજ્ઞમાં આહુનત આપવી એ એક માનવતાનું
કાયસ છે. ઉદાત્ત ભાવના અને કરુણાથી આપવું એનું મોઘેરંુ
મલુ્ય છે. આવા સદ્કાયસ કરીને જીવને ખબૂ ટાઢક થાય છે.
રોટરી કલબ ઓફ સરુત દ્વારા નનરંતર ચાલતા પ્રોજેક્ટ
‘ભખૂ્યાને ભોજન’ માં રો. રાજેન શાહે પોતાનો ફાળો આપી
કરુણાભયુું માનવતાનું કાયસ કયુું છે. સાથે દર વિતની જેમ
રો. દક્ષાબેન અને રો. કંુદનભાઈએ હાજર રહી સદ્કાયસની
મહકેનો અનભુવ કયો છે.

‘કપડનં તવિરણ’



Mayoor Modi & Bharti Modi 6th March 2022

Reena Mali – 6th March 2022

Minaxi Shetranjiwala – 7th March 2022

Sonal Halvawala – 9th March 2022

""God and Science both take us

towards the truth and reality of

life. God is important for

spirituality and science is

important for material progress.

Both are important in life. “

- Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Past RI President Bhichai Rattakul
Passed away on Monday, Feb 28,
2022.

Rtn. Bhichai Rattakul served as RI
President in the year 2002-03.
Bhichai Rattakul also served as the
Deputy Prime Minister from 1983 to
1990 and 1997 to 2000, Speaker of
the House of Representatives and
President of the National Assembly
of Thailand.Bhichai Rattakul gave the
Rotary World the beautiful theme
"Sow The Seeds of Love“

May his Soul Rest in Peace
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