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ત્રિરં ગી સ જ
ં - ત્રિરં ગી મહેફિલ
અદભુત આહલાદક અને અણમોલ એવી તારીખ ૩૦.૧૨.૨૦૨૧ ને ગુરુવારની સાાંજે રોટરી હોલમાાં રચાયો હતો ભેટ,
ભોજન અને ક્રિકેટ હરાજીનો ત્રિકોણ.
રાષ્ટ્રગાન, ત્રનત્રમષ મહેતા દ્વારા ફોર-વે ટે સ્ટ, ભીષ્ટ્માબેન દ્વારા સ્વાગત પ્રવચન અને ત્રનખખલભાઇ દ્વારા સાંચાલન. 2021
ુ માટે યોજાયેલ ૩૦.૧૨.૨૦૨૧ની સભાની શરૂઆત "Secret Santa"
ની બાય બાય અને 2022 ને વેલકમ આ બે હેતઓ
દ્વારા થઇ. ત્રિઅંકી સાાંજનો આ પહેલો અંક કાંઈક મજેદાર રહ્યો. રોટરી ત્રમિો બીજા રોટરી ત્રમિ માટે ખગફ્ટ લાવ્યા,
'સાન્ટા' બનીને ખગફ્ટ આપતી વખતે જેને આપે છે તેન ુ ાં સુદર
ાં વણણન ' પહેચ ન કૌન ? ' સ્ટાઇલથી કર્ુ.ું પ્રેક્ષકોમાાંથી
સતરાં ગી જવાબો અને ત્રનખખલભાઇ ના અજબ ગજબના સવાલોથી સમગ્ર સભાખાંડમાાં હાસ્યની છોળો ઊડી, મસ્તી ની
મહેક્રફલ જામી અને ખ ૂબ મજા આવી. આની પાછળનુાં ભેજુ ાં હત ુ ાં દે શના માંથન મદ્રાસી.
ત્રિરાં ગી સાાંજ - દ્વદ્વતીય અંક એટલે રોટરી ત્રમિો દ્વારા લાવવામાાં આવેલ અવનવી વાનગીઓની ત્રમજબાની "ડબ્બ
પ ર્ટી". સૌ ત્રમિો પ્રેમથી વાનગીઓ બનાવીને લાવ્યા. દાબેલી, કચોરી, હાાંડવો, ઢોકળા, ખમણ, સુખડી, ભગ
ાં ૂ ળા બટાકા,
પુલાવ કઢી અને ઘણુ ાં બધુ ાં સાથે ખુબ જ મજેદાર કુલ્ફી ને સવેએ આનાંદથી પેટ ભરીને માણી. િીજો અને છે લ્લો અંક
એટલે 'બોક્સ ફિકેર્ટ' માટેની ક્રિકેટ ટીમની પસાંદગી. કોણ કોને લઈ જાય એમાાં જબરી કાઢમકાઢી- બધાને બહુ મજા
પડી જોકે આ ક્રિકેટ મેચ પ્રવતણમાન સમયને ધ્યાનમાાં રાખીને મુલતવી રાખવામાાં આવી છે . એકાંદરે મજા કરી ખ ૂબ
મજા કરી છૂટા પડયા. સાંચાલન માંથન મદ્રાસીએ કર્ુું હત ુ ાં
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ભ ૂલક ઓ
ં ન ં સ્મમત
વષોથી ચાલતા બાલ આંગણવાડીના ભ ૂલકાાંઓને દર
અઠવાક્રડયે પૌષ્ષ્ટ્ટક નાસ્તો ખવડાવવાના આ પ્રોજેક્ટ
દ્વારા આપણે ઈશ્વરની આરાધના કરીએ છીએ. પ્રભુના
બાળકોને ભોજન પીરસી પ્રભુ કાયણમાાં આપણે ફાળો
આપીએ છીએ. તારીખ ૧ જાન્ર્ુઆરી ૨૦૨૦ એટલે કે
નવુાં વષણ. રોટેરીયન ખગરીશ શેટ્ટીએ આ નવા વષણની
શરૂઆત લગભગ ૪૫ જેટલા નાના ભ ૂલકાઓને નાસ્તો
કરાવીને કરી. ચોક્કસ જ ખગરીશભાઈનુાં ૨૦૨૨નુાં વષણ
ઉત્તમ રહેશે.
શ્રી ખગરીશભાઈ અને અંજખલ બેન ને
અખભનાંદન આ ઉમદા કાયણ માટે .

શિયાળાની ઠં ડીમાં રોટરીની હં ફ
ત્રશયાળાની કડકડતી ઠાંડીમાાં લોકોને હફ
ાં ૂ આપવા પ્રોજેક્ટ
અત્રવરત ચાલી રહ્યો છે . દયા સહાનુભ ૂત્રત અને પ્રેમ નો
પ્રચાર કરવો અને એના દ્વારા માનવ સેવા કરવી એ જ
સાચી પ્રભુસેવા છે , પ્રભુ ભક્ક્ત છે . ત્રશયાળામાાં પ્રેમની હફ
ાં ૂ
લઇ, વ્હાલની હફ
ાં ૂ લઈને રોટરી ક્લબ ઓફ સુરત ના ત્રમિો
લાલ રાં ગનાાં હફ
ાં ૂ ાળા સુદર
ાં સ્વેટર લઈને નાના ભ ૂલકાઓને
જેની પાસે ઠાંડી રોકવા સ્વેટર નથી એવા ભ ૂલકાઓ ની પાસે
પહોંચી જાય છે અને એ સ્વેટરો એમને પહેરાવી એમની
ખુશી ને ત્રનહાળી પોતે ખુશ થાય છે . પ્રેત્રસડેન્ટ ભીષ્ટ્મા
જરીવાલા,
સેિેટરી ત્રનખખલ મદ્રાસી તથા પીડીજી
ક્રહતેશભાઈ જરીવાલા રાવ સાહેબ જે.સી મુનશી શાળા,
સણીયા કણદે શાળા અને તાલીમ ભવન-ઉમરપાડા જઈને
તયાાં બાળકોને સ્વેટર પહેરાવી એક ઉમદા કાયણ કર્ુું હતુ ાં
અને આ ત્રશયાળાની કડકડતી ઠાંડીમાાં એમને રાહત
આપવાની કોત્રશશ કરી હતી.

Dear Rotary Friends,

ADRAG – INDIA
launched District
Level Programme

RCS Chairman

Dr. Sarosh Bhacca

RI Exchange rate
for
January 2022

$1 = ₹74

Trupti Modi
11th January 2022
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