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Art by Jankee Atara 

Membar of Innarwheel club of amreli Gir 
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Proudly Moments of Rotary 

Proudly Moments of Rotary District 3060, 102 

clubs qualified for RI CITATION in RY 2020-21 

Rotary District 3060 has received Rotary 

International Presidential Citation for RY 2020-21. 
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The great news is that of our Rotary club of Amreli Gir has received Rotary International  

Presidential Citation for RY 2020-21. 
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Rtn. Gordon R. McInally, a member of the Rotary Club of South Queensferry, 

Lothian, Scotland, is the selection of the Nominating Committee for President of 

Rotary International for 2023-24. He will be declared the president-nominee on 1 

October if no challenging candidates have been suggested.  

McInally lauded Rot ary’s ability to adapt technologically during the COVID-19 

pandemic, saying the approach should continue and be combined with the best of 

our past practices as Rotary seeks to grow and increase engagement.  

“We have learned there is a willingness within communities to care for one 

another,” he says, “and we must ensure that we encourage people who have 

recently embraced the concept of volunteering to join us to allow them to 

continue giving service .”  

McInally says that senior leaders’ ability to communicate directly with club 

members online will be one positive legacy of the changes Rotary has had to 

make. But, he adds, “face-to-face meetings remain important, as they encourage 

greater interaction.”  

The best way to increase membership is engagement, according to McInally. To 

better support clubs, he says, Rotary International, regional leaders, and district 

teams all need to engage with them. Engagement through social media will 

reinforce Rotary’s brand and showcase the opportunities that come with it. And, 

he says, engagement with governments, corporations, and other organizations 

will lead to meaningful partnerships. 

With better engagement, McInally says, “We will grow Rotary both by way of 

membership and in our ability to provide meaningful service.”  

He adds, “Membership is the lifeblood of our organization. I would encourage the 

use of the flexibility now available to establish new-style clubs that would appeal 

to a different demographic.” 

McInally, a graduate of dental surgery at the University of Dundee, owned and operated his own dental practice in Edinburgh. He was the 

chair of the East of Scotland branch of the British Paedodontic Society and has held various academic positions. He has also served as a 

Presbytery elder, chair of Queensferry Parish Congregational Board, and commissioner to the church’s general assembly.  

A Rotary member since 1984, McInally has been president and vice president of Rotary International in Great Britain and Ireland. He has also 

served Rotary International as a director and as member or chair of several committees. He is currently an adviser to the 2022 Houston 

Convention Committee and chair of the Operations Review Committee. 

McInally and his wife, Heather, are Major Donors and Benefactors of The Rotary Foundation. They are also members of the  Bequest Society.  

To learn more about McInally, read his interview and vision statement, which outline his goals for Rotary. 

The members of the Nominating Committee for the 2023-24 President of Rot ary International are: Gérard Allonneau, Parthenay, France; 

Ann-Britt Åsebol, Falun-Kopparvågen, Sweden; Basker Chockalingam, Karur, Tamil Nadu, India; Corneliu Dincă, Craiova, Romania; Celia Cruz 

de Giay, Arrecifes, Buenos Aires, Argentina; Mary Beth Growney Selene, Madison West Towne -Middleton, Wisconsin, USA; Jackson S.L. 

Hsieh, Taipei Sunrise, Taiwan; Masahiro Kuroda, Hachinohe South, Aomori, Japan; L arry A. Lunsford (secretary), Kansas Cit y-Plaza, Missouri, 

USA; Anne L. Matthews (chair), Columbia East, South Carolina, USA; Akira Miki, Himej i, Hyogo, Japan; Eun-Soo Moon, Cheonan-Dosol, 

Chungcheongnam, Korea; Peter L. Offer, Coventry Jubilee, West Midlands, England; Ekkehart Pandel, Bückeburg, Germany;  M.K. Panduranga 

Setty, Bangalore, Karnataka, India; Andy Smallwood, Houston Hobby Area, Texas, USA; and Steven A. Snyder, Auburn, California, USA. 

 

 

Rotary Information : Rtn. Gordon R. McInally of Scotland selected to be 2023-24 Rotary 

International President 

 

https://my.rotary.org/en/document/gordon-mcinally-interview
https://my.rotary.org/en/document/gordon-mcinally-vision-statement
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Our Permanent Project 

Rotary Medical Store Rotary Bal Vatsalya Kendra 

Rotary Speciality Clinic Project Aadhar 

Oxygen Cylinder Bank Miyawaki Forests 
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Club organized Diabetes & Blood Pressure Screening 

Camp as part of One Day Nation One One Million 

campaign at Samarth Vyayam Mandir - Amreli at early 

morning. A handsome beneficiaries were checked up 

in this camp and were also guided for Prevention & 

Cure for the decease by DR. Himanshu Vaja. A good 

public image of club was build during this camp. 

 

 

 

 

 

Project Niramaya was executed by club 

at Ajemra Girls High School. Girls were 

guided for Female Health Hygiene 

during this seminar by Dr. Shreya Raval. 

 

 

 

Under Project Niramaya, club organized a health 

seminar for primary students at Devaliya Primary 

School. The students were explained on how to 

maintain health and hygiene by self discipline by 

Teachers using a presentation. Also guided 

students for precaution to be taken under covid-19. 

Also distributed Immunity Booster homeopathy 

Medicines and Eco - Friendly Pencils to this 

students. 

 

 

Our Monthly Service Project 

Project Niramaya club at Ajemra Girls High School 

Diabetes & Blood Pressure Screening Camp 

Project Niramaya club at Devaliya Primary School. 
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Club participated in Organ Donation Awareness 

Campaign done by RC Rajkot Greater. Images and 

posters related to Organ Donation was highlighted in  

all social media platforms for 16 days, appealing 

peoples to register themselves as an organ donor. 

 

 

 

 

 

As a part of MSP, club facilitated 9 teachers of 

Aandhjan Talim Kendra with Nation Builders 

Award under RILM. Our club was first in the 

history of 50 years of this institute to honour 

the teacher. Many among this teachers were 

also blind.  

 

 

 

As a part of MSP, club facilitated 6 teachers 

of Gavadaka Primary School with Nation 

Builders Award under RILM. 

 

 

 

Organ Donation Awareness Campaign 

Our Monthly Service Project 

Nation Builders Award under RILM 

Nation Builders Award under RILM 
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RC Amreli Gir hosted the District 3060 Service 

Project Seminar held Virtually on 26th of 

September 2021. Speakers enlighted the vast 

impact of Rotary's Service Projects in this seminar. 

After an opening remarks by DG Santosh Pradhan, 

an overview of Service Projects going on by clubs 

of RID 3060 was done by District Service Project 

Chair DGN Nihir Dave. Counselor and PDG Dr. G.K. 

Thakral shared his knowledge and motivated 

memberd on Creating A Better Impact in society by 

our projects. 

While some impactful projects of RID 3060 was 

presented such as Website for Blood Group, 

Project HUMF, LN4 - Prosthetic Hand Project & 

Human Milk Bank Project. 

As this was the 1st district event hosted by RC 

Amreli Gir, President & All Club Members are 

thankful to DG & District Team Leaders for 

providing this opportunity to the club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

District Service Project Seminar Hosted By Rotary Club of Amreli Gir  
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Up Coming District Event 

Up Coming Innarwheel Event 
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           મિત્રો અત્યાર સધુી આપણે આપણા સ્વાસ્્ય પ્રત્યે એટલા સજાગ નહોતા જેટલા છેલ્લા ૬ િહહના િાાં થયા છીએ  . ોરોના એ આપણને સ્વસ્થ રહહવાની સ્રેયાત આએત પારી 

એીધી છે અને પહરણાિે આપણે આહાર-મવહાર ાાાતે મવળેક  ાશે લેતા થયા છીએ  .આર્ષવુોએ િાાં સ્વસ્થ રહહવા િાટહ હજારો વકઆ થી  હએનચયાા અને ઋતચુયાા ન ુાં મવળેક િહત્વ 
ાતાવવાિાાં આવર્ષુાં છે   . હાલ નાાં િહાિારી નાાં  સિય િાાં રોગ પ્રમત ાર  ળક્તત આપણી સારી હોય તો આપણે  ોરોના જેવા રોગ થી ાચી ળ ીએ તે આપણે હવે સારી રીતે જાણીએ 
છીએ  ,અને પહરણાિે રાતોરાત આપણી રોગ પ્રમત ાર  ળક્તત વધે તેવા નસુઅ ખા અપનાવવા િાાંરયા છીએ . 
        આપણે  ોઈ સસ્શ વયક્તત ને જોઈએ ત્યારહ તે વાત  ાયિ યાએ રાખવી જોઈએ  હ આ સસ્શતા પ્રાપ્ત  રવા તેિણે હએવસ -રાત  હટલીય િહહનત  રી હળે ત્યારહ તેને સસ્શતા 

વરી હળે.તેક ુાં જ સ્વસ્થ વયક્તત િાટહ  હી ળ ાય  .જે વયક્તત સ્વસ્થ હળે જેની રોગ પ્રત મ  ાર  ળક્તત ખાુ સારી હળે તેણે હએવસ -રાત એ   યાા હળે .એનો અથા એ થયો  હ સ્વસ્થતા એ  
આએત છે જે રાતોરાત િેશવી ળ ાતી નથી   ,આજ નાાં સિય િાાં એ  ળ એ ખાુ પ્રચાંલત છે healthy life style આનો શદુ્ધ અથા છે  હ એવી આએતો પારવી  હ જેનાથી આપણે ાીિાર 
ન પરીએ .અને આ િાટહ આર્ષવુોએ િાાં  હહલ    હએનચયાા (સવાર થી રાતે્ર સધુએ ત્યાાં સધુી ની તિાિ ાાાતો  )ન ુાં પાલન  રીએ .આવનારો ર્ષગુ વાયરસ નો રહહનારો છે  ોરોના જાળે 
,તો વાયરસ નવા સ્વરૂપે આવળે અને આપણને ાીિાર પારળે અને આવનારા ર્ષગુ િાાં આપણે સ્વસ્થ ેવન ેવક ુાં હળે તો આપણી રોગ પ્રમત ાર  ળક્તત વધાયાા વગર નહહ ચાલ ે
ટ ાં િાાં  ,કુએરત જો એર થોરા સિયે એ ાએ નવા વાઈરસ વરહ િાનવજાતન ુાં ર હથ વોરાંટ ાજાવતી હોય પણ કુએરતે જ િનરુયના ળરીરિાાં રોગપ્રમત ાર  ’જાિીન‘ તો તે વોરાંટ સાિેના ,
તાંત અર ના નાિે આપી રાખ્યા છે . ાસ જરૂર છે આપણે સ્વસ્થ આએતો પારવાની અને આ િાટહ આર્ષવુોએહ  હહલ હએનચયાા અને ઋતચુયાા નાાં મનયિો ન ુાં પાલન  રવાની . 
       ઋત ુનાાં ાએલાવ સાથે આપણા રીમત -હરવાજો ને  આપણા ત  વાજો એ રીતે ગોથવેલ હતા  હ જેથી એ ઋત ુએજુા વતાન  રવાથી આપજુાં સ  અવાસ્્ય જશવાઈ રહહ પરાંત ુ હહવાતા 
મવ ાસળીલ પાશ્ચાત્ય એહળો ની વાતોિાાં આવી આપણે આ ાધા હરવાજો ને અંધશ્રદ્ધા િાાં ખપાવી એીધા   . ોરોના એ આપણને એ વાત ન ુાં દાન  રાવી એીું ુાં  હ  આપણા જે હરવાજો છે 
તેની પાછશ એખુ્યત્વે સાિા જ  સ્વાસ્્ય અને સિાજ વયવસ્થા નો હહત ુાપાયેલો હોય છે  .સીથી વું ુવેદામન  એવા આપણા એહળ ને  શખીએ  ,આપણા એહળિાાં પ્રચાંલત રીમત-

હરવાજો પાછશન ુાં મવદાન સિેએ અને  ઋમકએનુી  એ સચુવેલ હએનચયાા-ઋતચુયાા ન ુાં પાલન  રીએ અને સ્વસ્થ રહીએ અને દારત ને સ્વસ્થ અને સએનદ્ધ ાનાવીએ .  
           ળરએ ઋત ુનો પ્રારાંદ થધ ગયો છે ,આિ તો ળરએ ઋત ુએ તહહવાર ની ઋત ુછે પરાંત ુઆ ઋત ુિાાં મપત નો પ્ર ોપ થતો હોવાથી સ્વાસ્થય  ાાાતે મવળેક સાવધાની જ ુરી છ .
દાએરવો અને આસો આ ાે િહીના ળરએ ઋત ુના છે. 

        વકાા ઋત ુિાાં ળરીર વરસાએ અને ટાસ થી ટહવાધ ગર્ષ ુહોય છે  ,પયારહઆ ઋત ુિાાં થાંરી ળ ુ થધ હોતી નથી પ રાંત ુથાંરો પવન રાતે્ર અને વહહલી સવારહ વહહતો હોય છે અને ગરિી 
હજુ ઉનાશા જેવી જ હોય છે ,તેથી ળરએ ઋત ુિા સયુા ના તાપ થી ળરીર એ એિ તપવા લાગે છે અને વકાા ાશ િા ળરીર િાાં એ મુાં થયેર ુિાણસોન ુાં પીત આ ઋત ુિાાં  ોપે છે,અને 
આ ાેવરી ઋત ુાીિારી ન ુાં  ારણ ાને છે.  

     ળરએ ઋત ુિાાં પીત નો પ્ર ોપ થવાથી આપજુાં લોહી પણ પહહલાની સરખાિણી િાાં ગાંદુ થધ જાય છે ,અક્તન િાંએ થાય છે આથી આ ઋત ુિાાં તાવ,ીખુ ન લાગવી ,પાચન ન થક ુાં  ,
તથા ચાિરી ના રોગો થવાની વું ુસાંદાવના હોય છે.આ ઉપરાાંત ખારા –ખાાોચીયા િાાં એ મુ થયેલા પાણી ને લીધે િ છર જ ય રોગચાશો જેવ  ા  હ િેલેરીયા ,રહતર્ષ ુ,ચી નનનુીયા 

થવાની મવળેક સાંદાવના રહહ છે.  
  ળરએ ઋત ુએ મપત પ્ર ોપ ની ઋત ુછે આ પ્રકુપીત થયેલ મપત ની ળાાંતી િાટહ જ આપણે ળરએ તનુિ ની ળીતશ ચાાંએની િાાં દુુંઅ -પીવા ખાધએ છીએ,આ દુુંઅ-પીવા અને ખીર 
જેવા પરિ મપત ળાિ  આહારોવયો છે  શ્રાાધ પિ થી લધ ને એહકઅ -એીવાશી સધુી ખાવા જોધએ .દુધ,દાત અને સા ર આ ત્રણ ેિાાંથી જ દુુંઅ-પીવા અને ખીર ાને છે આિ આ મપત 
પ્ર ોપ  ળરએ ઋત ુિાાં દુુંઅ.પીવા અને ખીર ખાવી એ એ  ઉતિ સ્વાસ્થ રીવાજ છે-  

   છેલ્લા એ  અથવાહરયાથી હોક્સ્પટલિાાં િા ુાં દુ:ખક ુાં,ચવર આવવા ,િાઈઈેન  ,અ ુાંચ ,ીખુ ન લાગવ  ી તથા એલજી (ળીશસ)નાાં આવા લિણ વાશા(મપત નાાં પ્ર ોપવાશા )એએી  
ન ુાં પ્રિાણ ખ  ા વાર્ષુાં છે  .આ ળરએ ઋત ુમપત પ્ર ોપ ની ઋત ુછે આ પ્રકુપીત થયેલા મપત ના મનહરણ િાટહ મવરહચન  િા એ ઉતિ ળોધન િીયા છે એટલે આ ઋત ુિાાં એર અથવારીયે 

એ ાએ વખત સ્વાએીરટ મવરહચન ચણુા જેવા ઔકધોથી હશવો જુલાા લેવો જોધએ જેથી પ્રકુપીત થયેલા મપતન ુાં મનર ાસન થાય  ,ખાટુ-આથાવાશી વસ્ત ુખાવાની ાાંધ  રવી જોઈએ  ,
ળઈ હોય તો દાએરવો તરુો થાય ત્યાાં સધુી સાાંજે જિવાિાાં રોજ ખીર જ ખાવી જોઈએ.આિ મપત ની ળાાંતી થવાથી પેતી  વયાધી ની ઉત્પતી થળે નહી અને ળરએ ઋત ુિાાં જો મપત 

ન ુાં ળિન થળે તો આખ ુવર્અા તાંદુરસ્તી જશવાધ રહહળે અને એટ્લે જ આપણી સાંસ્ુમત િાાં ળતિ ેવ ળરદઅ  ના આળીવાાએ આપવાિાાં આવે છે. 
પેમત  વયામધ ને આપણે મપત ન ળ એ સાથે જોરી એીધી છે આપણા મવચિણ ત વાજો જાણતા હતા  હ ળરએ ઋતિુાાં જો મપત નો પ્ર ોપ ળાાંત  રવાિાાં નહહ આવે તો આખુાં વકા 

પીતજ્ન ય રોગો થળે એટલે સાિા ય િાણસ અનસુરહ એટલે તેિણે મપત ન ળાાંમત િાટહ ખીર ખાવાની અને  ાગવાસ નાખવાની એવી વયવસ્થા ગોથવી  ,આ સિયે  ાગરા નાાં ા ચા  નો 
જ િ થયો હોય છે  .આ ા ચા  ને સહહલાઈ  ખાઈ ળ ાય તેવા ખોરા  ની જરૂર પરહ છે જો દ ધ અને દાત િી અ  રવાિાાં આવે તો દાત પોચા થવાથી ા ચા સહહલાઈ થી ખાઈ ળ હ  

અને તેને પોકણ િશી રહહ એટલે આપણે  ાગરાના ા ચા િાટહ  ાગવાસ નાખીએ છીએ. 
આિ આપણા તિાિ હરવાજો પાછશ સાિા જ  આરોતય ,સાિા જ  વયવસ્થા અને પ્રકનમત ન ુાં સાંતલુન જાશવવાનો હહત ુાપાયેલો હોય છે આવા રીમત -હરવાજો ને વેદામન  

રીતે જોઈએ ,તેને સિેએ અને તે એજુા વતાન  રી સ્વસ્થ ેવન ેવીએ..  
િિા ાંાિંદુ - : દોજન એ સખુી ન નહ ેવનનો અને પ્રસન્ન એામ્પત્યનો આત્િા છે . 

 

શ્રાદ્ધપિ અને ખીર 

Rtn. Dr. Bhavesh Mehta 

RMO Government Ayurvedic Hospital Amreli 
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## Club’s Meetings…## 

03 - Oct.  BOD Meeting  

10 - Oct.  Regular Weekly Meeting 

17 - Oct.  Regular Weekly Meeting 

24 - Oct.  Regular Weekly Meeting 

 31 - Oct.  Regular Weekly Meeting 

 

  

  

October—2021 

•  Jeet Bhaveshbhai Mehta 1 

•Dr. Bhaveshbhai Mehta 3 

•Akash Kamleshbhai Joshi 10 

•Dhairya Manishbhai Vakotar 11 

•Pratik Sanghrajka 13 

•Giraben Sachinbhai Raval 13 

•Sachin Raval 17 

• Jeet Hasmukhbhai Rajyaguru 18 

•Venisha Sachin Raval 21 

•Darsh Harishgiri Goswami 22 

•Manish Vakotar  24 

•Vinil Manishbhai Vakotar 27 

•Miliben Dhavalbhai Thaker 28 


