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નારી એટલે ઘરન ું અજવાળું, ઘરની ચાુંદની, સમાજની ઓળખ, ઝાકળની ભીનાશ અને પ ષ્પની ક માશ. એ ધારે તો એના અદભતૂ કાર્યની
સુંપદા સમાજના અને દેશના જીવનને હ ૂુંફાળું રાખી શકે. આવી કેટલીર્ પ્રગતતશીલ નારીઓ, હ િંમતવાન નારીઓ અને સમાજસેતવકા નારીઓ
આ દ તનર્ામાું અને રોટરી ક્લબોમાું છે. એ અંતગયત તવતવધ રોટરી કલબો માુંથી ૧૪ જેટલી મહ લાઓન ું સન્માન કરવામાું આવ્ ું – જીજ્ઞાષા
ઠક્કર, મ ારૂખ ચીચગર, ડૉ. પવૂી કોઠારી, મુંજરી દેસાઈ, તનતધ દેસાઈ, ભવાનીબેન મ તેા, RJ મ કે શાસ્ત્રી, તનરાલી નાર્ક, વીણા પટેલ, પવૂી
દલાલ, ડૉ. રીંકલ જરીવાલા, ડૉ. તેજલ પાનેરીઆ, સ્વાતત દેસાઈ અને રાખી દેસાઈ.

આ કાર્યક્રમની તવશષેતા એ  તી કે આ દરેક સન્માતનત મહ લાઓનો પહરચર્ રોટરી કલબઓફ સ રતની મહ લાઓએ જઆપ્ર્ો. જાગતૃતબેન
ગાુંધી, પરૂ્ણિમાબેન ગાુંધી, તનકીતા દલાલ, નીતા ગાુંધી, રેશ્મા જરીવાલા, એકતા જરીવાલા, મે ાલી પુંચાલ, ને ા લોટવાલા... નારી જ નારીના
વખાણ કરે, પહરચર્આપે આ વાત કેટલો સરસ મા ોલ બનાવે છે એ દેખાઈઆવ્ ું.

રોટરી ક્લબ ઓફ સ રતે આટલાથી જ સુંતોષ નથી માન્ર્ો. નારી તારા નવલા રૂપ, બ ાર ન ી જઇને ઘર ચલાવનાર, ઘરને ઉજાગર કરનાર,
સ્વને છોડીને  ુંમેશ પરનો તવચાર કરનાર નારી ની મ ાનતા ને પણ વધાવવા માું આવી. રોટરી ક્લબ ઓફ સ રતની ઉપસ્સ્થત દરેક
મહ લાઓને સ્મતૃતભેટ આપી એમન ું સન્માન કરવામાું આવ્ ું.સમગ્ર કાર્યક્રમન ું ખબૂજ સ ુંદર રીતે સુંચાલન રોટરી ક્લબ ઓફ સ રતની એક
તમલ્કત ક ી શકાર્ એવી  ોંતશર્ાર, ઉત્સા ી, બા ોશ મહ લા ને ા લોટવાલાએ ક્ ું  ત  ું.

રાષ્રગાન સાથે શરૂઆત, ઉત્સા ી રોટેહરર્ન નીતા ગાુંધી દ્વારા ફોર-વે ટેસ્ટન ું વાુંચન, પ્રભાવશાળી મહ લા પ્રમ ખ ર્ભષ્માબેન દ્વારા મીઠો
આવકાર, જેમની સામે  ુંમેશા નતમસ્તક થઈ જવાર્ એવા ઉમદા, ઉદાર, પ્રેરક વર્સ્ક્તત્વ ભવાનીબેન મ તેા દ્વારા વષયગાુંઠ, એતનવસયરીની
શ ભેચ્છાઓ,  ુંમેશા કુંઈક નવ ું નવ ું લાવી સૌને ખ શ કરતા અને દોડાવતા તનર્ખલભાઈ દ્વારા સેકે્રટરીર્લ એનાઉન્સમેન્ટ સાથે કાર્યક્રમની
પવૂયભતૂમકા, સદા સ્સ્મત વરેાવતા સાલસ તેજસભાઈ દ્વારા આભાર તવધી અને ભપૂેન્રભાઈ તથા રૂપેશભાઈ દ્વારા સ્વાહદષ્ટ ભોજન એ આ
કાર્યક્રમની તવશષેતાઓ  તી.સન્માતનત બધી જ મહ લાઓ ખબૂ ખ શ  તી. દરેકે પોતાના વક્તવર્માું ખ શી અને આભારની લાગણીઓ વર્ક્ત
કરી.

નારીની તવશેષતા દશાયવતો સ ુંદર શ્ર્લોક ગરૂડ પ રાણમાું છે.

કારે્યષુ દાસી, કરણેષુમતં્રીરૂપેચ લક્ષ્મી,ક્ષમર્યા ધરરત્રીભોજ્રે્યષુમાતા,શર્યનેષુ રંભાષટ્કમમ યકુ્તા કુલ ધમમપત્ની

જે દાસીની જેમ કામ કરે, મુંત્રીની જેમ સલા આપે, માતાની જેમ ભોજન કરાવ,ે રુંભા જેવી પત્ની અને પથૃ્વી જેવી સ નશીલતા
ધરાવે છે એ સ્ત્રી.

“નારીને નવાજવાની નવલી સધં્ર્યા” તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૨
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‘ભલૂકાઓનુ ં સ્મમત’
શતનવાર, તા.  12.3.2022 

બાલ આંગણવાડી ના ભલૂકાઓ માટે નાસ્તો લઈ વ ાલથી
પ ોંચી ગર્ા ભપૂેન્રભાઈ જરીવાલા અને આશાબને જરીવાલા.
રોટેહરર્નોની  ુંમશેા આત રતાથી રા જોતા બાલ આંગણવાડીના
ભલૂકાઓ ખ શખ શાલ થઇ ગર્ા. ફૂલ જેવા તનદોષ બાળકો
ઉલ્લાસથી ઉછળી પડયા એ જોઇને ભપૂેન્રભાઈ તથા આશાબનેને
પણ અન દ આનુંદ અને સુંતોષ થર્ો.

પ્રોજેક્ટસ

બાલ આંગણવાડી
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તલુસીદાસજી કહે છે,

સરોવર, તરુવર, સેત-જન ચોથા વષમ મેહપરમાથમક કારણે ચારોં ધરરર્યો દેહ...

આમ પરમાથયનો જીવનમાું મહ મા અનરેો છે. જીવનમાું ઉપર્ોગી થનાર અને
ભખૂ્ર્ાજનોને ભોજન આપનારનો જીવનબાગ મ કેી ઉઠે છે. ઉપર પુંસ્ક્તમાું
દશાયવેલના જીવનમાુંથી પરમાથયનો બોધપાઠ લઈને રોટેરીર્ન રૂપલ ભટ્ટ તથા
ઈન્નર વ ીલના અલ્પા ઝવેરી એ ભખૂ્ર્ાને ભોજન પીરસી પરમાથયની
પ્રસન્નતાનો અન ભવ કર્ો. સાથે  ાજર રહ્યા  તા  ર  ુંમેશ ની જેમ રોટેરીર્ન
દક્ષા શા અને ક ુંદન શા 

ભખૂ્ર્યા ને ભોજન
મુંગળવાર, તા.  17.3.2022 



‘HUMF’

Sponsored by - R/p Amisha Harshad Kinkhabwala.

We need a healthy world - To Protect ourselves
from disease - For healthy and sharp brain- For
Strong Physics for hard work - Keep Understanding
with culture and modern thinking

‘HUMF’ is one of the permanent projects, in which
we are giving healthy supplements to pregnant
ladies. This helps us to build better future of our
country. We thank Amisha Ben for sponsoring
HUMF and distributing Protine powders and Iron
syrups.

Members present - Rtn. Neha Lotwala
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"The only way anyone can prove his 
love of his fellowman is through 

service to his fellowman."

- Paul P. Harris
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Shah Rajen Harilal 28th March 2022

Shetranjiwala Alpesh 28th March 2022

Dipti Nanavati 29th March 2022

Gandhi Jagruti Kamal 31st March 2022


