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તા. ૪/૩/૨૦૨૨

રૂપલ ભટ્ટ દ્વારા સ્પોન્સર થયેલ રગડા-સમોસા,
કુલચા અને મનોજભાઈ દ્વારા રસગલુ્લા ની
મમજબાની કરી સૌ હોલમાાં ભેગા થયા.
રાષ્ટ્રગાન અને પછી રૂપલ ભટ્ટ દ્વારા ‘ફોર વે
ટેસ્ટ’ નુાં વાાંચન- પે્રમસડન્ટ ભભષ્ટ્માબેન દ્વારા
ભાવભીનો આવકાર- સેકે્રટરી મનભિલભાઈ નુાં
પ્રવમૃિઓનુાં સરવૈયુાં અને માહહતી તથા
આદરણીય ભવાનીબેન દ્વારા વર્ષગાાંઠ-
એમનવસષરીના શભેુચ્છા સાંદેશ. વાતાવરણ સરસ
જામી ગયુાં. નેહા લોટવાલા અને ટીંજલ
કોઠારીએ એક સ્પેશ્યલ હાઉઝી માટે બેઠક
વ્યવસ્થા ગોઠવી. અલગ પ્રકારની હાઉઝી થી
બધાને ખબૂ મજા આવી. હસીહસીને લોથપોથ
થઈ ગયા. મવજેતાઓ ખબૂ ફાવી ગયા –
રાંજનબેન, મનોજભાઈ, આત્મારામભાઈ,
નયનાબેન, કમલભાઈ, રૂપલબેન જીતીને
રૂમપયાની ઢગલી લઈ ગયા પણ મનભિલભાઈ
તો મોટો ઢગલો લઈ ગયા. નેહાબેન અને
ટીંજલે હાઉઝી રમાડી અને ભપેૂન્રભાઈ,
રૂપેશભાઈએ સ્વાહદષ્ટ્ટ ભોજન કરાવી મજા
કરાવી દીધી.

રમત-ગમત
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‘ભલૂકાઓનુાં  સ્સ્મત’
શનિવાર, તા.  ૫.૩.૨૦૨૨

સૌિા અનભુવ પ્રમાણે આંગણવાડીિા ભલૂકાઓ સાથને ુું
નમલિ પ્રમેભર્ુું અિે યાદગાર હોય છે. તેજ રીતે
પરૂ્ણિમાબિે ગાુંધી અિે ફે્રિીબિે ગાુંધી િી મલુાકાત પણ
બાલ આંગણવાડીિા ભલૂકાઓિી સ્મનૃતમાું અંકાઈ ગઈ.
ભલૂકાઓિા કલરવ વચ્ચે એમિો ઉલ્લાસ અનભુવાતો
હતો, જાણે શશૈવિા જીવિ-સુંગીતિા સરૂ રેલાતા હતા.
મધરુ હાસ્ય સાથે સરસ્વતીિા બાળકોિે િાસ્તો ધરી દેતા
રો. પરૂ્ણિમાબેિ ગાુંધી િે આિુંદ થયો.

પ્રોજેક્ટસ

બાલ આંગણવાડી
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માિવતાિી ખશુ્બુ જીવિિે હર્ુુંભર્ુું રાખે છે. પરોપકાર એ
સગુુંધી પષુ્પ છે જે જીવિિે મહકેત ુું અિે ધબકત ુું રાખે છે.
માિવસેવાિી આ ભાવિાિે અનલુક્ષીિે રોટરી ક્લબ ઓફ
સરુત જે "ભખૂ્યાિે ભોજિ" પ્રોજેક્ટ હાથ ધયો છે તેમાું હાથમાું
હાથ નમલાવી આ યોજિાિો પ્રચાર અિે પ્રસારમાું ફાળો
આપિાર રોટેરીયિ રોટેરીયિ ભપુેન્દ્ર જરીવાલા, આશાબિે
જરીવાલા, પરુવ જરીવાલાિે અર્ભિુંદિ.

ભખૂ્યા ને ભોજન
મુંગળવાર, તા.  ૮.૩.૨૦૨૨



""एक सवाल मन में अक्सर आ जाता है....रोटरी
क््यूं ? सही जवाब तो नही ममलता पर ए`क खुशी
का एहसास जरूर होता है।अपने पररवार के मलए तो
पयरी दनुन्ा सब कुछ करती है, पर हम वो अलग
लोग हैं जो दनुन्ा में जरूरतमूंद पररवार के मलए
कुछ कर पाते है।पससनल और प्रोफेशनल जजूंदगी तो
हर कोई जी रहा है, पर हम वो अलग लोग है जो
इसके साथ साथ सोशल ज ूंदगी भी जीते है ।अपनी
जजम्मेदारर्ाूं तो हर कोई बखयबी ननभा रहा है, पर
हम वो अलग लोग है जो इससे ऊपर और भी
जजम्मेदारर्ाूं ननभा रहे है।हमको तो पता भी नही है
की जाने अूंजाने में हम ककतने लोगों की मदद कर
देते हैं और ककतने लोगों के मलए हम एक सपुर
ह््यमन रोटेरर्न है। कभी रोटरी छोड़ने का ख्ाल
आ्ा तो एक बार सोच लेना की दनुन्ा में कहीूं दयर
बठैा एक बच्चा आपकी छोटी सी फीस से दो वक्त
की रोटी खा पा रहा है और अपनी पढाई पयरी कर
पा रहा है।
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Rotary :  India Zone distribution 
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March is  Water and Sanitation Month !


