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“ટે્રઝર હન્ટ” એટલે આનદંનો ટે્રઝર
તારીખ ૧૯.૧૨. ૨૦૨૧ ને રવિિારે રોટરી ક્લબ સરુતે એક તન
અને મનની કસરત મજા લેતા લેતા કરાિી. નીખખલભાઈ મદ્રાસી
અને મથંન મદ્રાસી દ્વારા એક અનોખી ગેમ નું આયોજન થયુ.ં એ
ગેમ હતી “ટે્રઝર હન્ટ” - ખજાનાની શોધ.

સરુતના ખજાના સમાન વિવિધ સ્થળોનું ખબૂ જ અલકંારરક ભાષા
માં િર્ણન, શબ્દોના આટાપાટા એ આ રમતની ખબૂી હતી અને
રમતનું એ જ હૃદય પર્ હતુ.ં ખબુ જ સરસ રીતે વનખખલભાઇ
દ્વારા સરુતના સ્થળોનું િર્ણન - ઘટનાઓનું િર્ણન - િાહ ! િાહ !
આ િર્ણન િાળી પ્રશ્નોત્તરી સાથે સ્પધણકો બરાબર દસ િાગ્યે
જીિનભારતી પોતાનો રસ્તો ખુદંિા નીકળ્યા. રસ્તામાં
જાતજાતના અનભુિોનો ખજાનો લ ૂટંાવ્યો જેમ કે એક ટીમ
તાત્કાખલક પાદંડા અને દાડંીથી ભેગી કરીને હાર બનાવ્યો, જેકેટ
ની ખરીદી કરિા નીકળ્યા હોઈ ( પર્ ખરીદી નથી કરિાની ) ને
ફોટો પડાવ્યા િગેરે િગેરે ઘણુ.ં કારની રેસમાં ભાગ લીધો હોય
તેમ દોડયા. જાતજાતનું કયુું સાચે જ ન ભાગ લેનારાને
પસ્તાિાનો િારો આવ્યો. બપોરે એક િાગ્યે બધી ટીમ પાછી
આિી ગઈ. બધાએ સમયસર મથંન અને વનખખલભાઈ ને ફોટા
પોસ્ટ કરિાના ટાસ્કતો ખાસ જ હત ુ.ં પાછા ફરીને મલૂ્યયાકંન થયુ.ં
સ્પધણકોમાથંી કોર્ જીત્યું તે જાહરે થયો સિે પોતાના અખભપ્રાયો
બનાવ્યા એમાં ખબૂ જ મજા આિી. પછી પરોઠા દહીં પલુાિ સાથે
ભપેુન્દ્રભાઈ અને રૂપેશભાઈએ બધાને તપૃ્ત કયાણ. તો ચાલો
જાર્ીએ વિજેતા ટીમના નામ :

પ્રથમ વિજેતા

મરૃ્ાલ કોઠારી
રકિંજલ કોઠારી
દેિમ મરૃ્ાલ કોઠારી
લીના શાહ
હમેતં ઠક્કર

દ્વિતીય વિજેતા

જજલ્યપા શેઠ
આનદં શેઠ
રાજેશભાઈ ભટ્ટ
દેિયાનીબેન ભટ્ટ

તતૃીય વિજેતા

વિનીત પચંાલ
દીપ્પ્ત નાર્ાિટી
રૂપલ ભટ્ટ
વનવમષ મહતેા 
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આ પ્રોજેક્ટ ની કમાલ એ છે કે નાનકડા ભલૂકાઓને કડકડતી ઠંડીમાં સ ુદંર સુદંર હ ૂફંાળં લાલ રંગનું સ્િેટર પહરેાિી હુફં
આપિાની.

રકસી કી મસુ્કરાહટોં પે હો વનશાન, 

રકસીકા દદણ લે શકે તો લે ઉધાર, 

જીના ઉસીકા નામ હૈ ! 

શિયાળાની ઠંડીમાં રોટરીની હ ં ફ

સ્િેટર વિતરણ

વશયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ઠૂઠિાતા બાળકોનું દદણ સમજી રોટરી ક્લબ સરુત એ સ્િેટર બનાિી િહેંચિાનું ખબૂ જ ઉમદા કાયણ
હાથ ધયુું છે. એક ખબૂ મોટો પડાિ ગામડાની શાળામાં લગભગ ૧૦૦૦થી િધુ સ્િેટર િહેંચિાનો પાર પાડયો અને હિે સર્ીયા
કર્દે ની પ્રાઈમરી શાળા માં િધુ ૬૦ જેટલા સ્િેટર િહેંચ્યા કે જેની રકિંમત લગભગ બાર હજાર રૂવપયા થાય છે. લાલ સ્િેટર માં
બાળકો ખબૂ જ શોભતા હતા. એક હુફં દ્વારા રાહતનો અનભુિ એમના સ્સ્મતમાં છલકાતો હતો. આ કાયણ માટે પ્રેવસડને્ટ ભીષ્માબને
જરીિાલા, પીડીજી રહતેશભાઈ જરીિાલા અને સેકે્રટરી વનખખલ મદ્રાસી હાજર રહ્યા હતા
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પ્રોજેક્ટસ

ભખૂ્યા ને ભોજન
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સ્િામી વિિકેાનદેં પરરભ્રમર્ કરી ભારત દશણન કયુું ત્યારે
તેમર્ે જોયું કે દેશમાં કેટલાય લોકોને પેટ પરૂત ું ખાિાનું નથી
મળતુ.ં ભખુ્યા પટેે કદી ભજન ન થાય. પરદેશ જઈ ને પસૈા
ભેગા કરિાનો વનર્ણય કયો. દેશમાં આિીને દીન દુખખયા ના
દુુઃખ દૂર કરિાનું રદવ્ય કાયણ કયુું. એમની પે્રરર્ા સ્િરૂપ રોટરી
ક્લબ સરુત દર અઠિારડયે ભખૂ્યાને ભોજન કરાિિાનું નક્કી
કયુું. આ રદવ્ય અને ભગીરથ કાયણ હાથ ધરી અને આજે એ ખબુ
જ સરસ રીતે અમલમાં આિી રહ્ું છે. તારીખ ૧૬.૧૨.૨૦૨૧
ને રોજ રોટેરીયન ઉમગં દલાલ અને રોટરી પાટણનર વનરકતા
દલાલે લગભગ સાઈઠ જેટલા લોકોને ભોજન પીરસી એમના
મખુ પર સ્સ્મત રેલાિાનું ઉમદા કાયણ કયુું હત ુ.ં આ સાથે
દક્ષાબેન શાહ અને કંુદનભાઈ શાહ પર્ હાજર રહ્યા હતા
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Rahee Homkar :     26th December 2021 
Jilpa Sheth          :     27th December 2021 
Manish Kapadia : 30th December 2021
Ekta Jariwala       :     30th December 2021
Nayana Mehta    :     30th December 2021 

Munish & Trupti Modi :  25th December 2021 

Zone Women % 

IV 19.80%

V 10.30%

VI 16.60%

VII 13.92%

All 4 Zones 15.02%

World-wide 24.61%

1. There are 36,994 clubs world-wide with 1,201,283 
Rotarian’s.

2. USA has 7,430 clubs with 286,312 Rotarian’s.
3. In Our 4 Zones, we have 1,79,858 Rotarians in 4675 

clubs.
4. India has 4,445 Rotary Clubs with 171,400 Rotarian’s.
5. India has 14.92% women members, while we have 

24.61% women worldwide.

Interesting figures about Rotary Membership :  Gender Distribution


