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‘ફીટનેસ ગરુુ સપના વ્યાસ સાથે એક સુુંદર સાુંજ.’
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તન તુંદુરસ્ત તો મન તુંદુરસ્ત, મન તુંદુરસ્ત તો જીવન
આનુંદ મય...સપના વ્યાસ એક એવી વ્યક્તત કે જેઓ પોતે
જ રોલમોડેલ છે અને પોતે પરરવર્તિત થઇને બીજાને
બદલવાની ચાવી બતાવે છે. સપના વ્યાસ સાથે રોટરી
ર્મત્રોએ સ્વાસ્્ય ર્વષે ખબૂ ગફુતગુ કરી. સપનાજીએ
શરૂઆતમાું બધાને સરસ બેઠક વ્યવસ્થામાું ગોઠવી દીધા
અને પ્રશ્નોત્તરી થી જ્ઞાનની ગુંગા વહાવી. સ્વસ્થ રહવેા અને
વજન ઉતારવા શુું ખાવુું, શુું કરવુું એ ર્વશે વાતો વાતોમાું
ઘણુ સમજાવ્્ુું. બેલેન્સીંગ કસરત ર્વશે ખબૂ ભાર મકૂયો.
જેટલા હાજર હતા એમને ખબૂ મજા આવી અને સારી
જાણકારી મેળવી ઘરે ગયા.ભપૂેન્રભાઈ અને રૂપેશભાઈએ
ખબૂ સ્વારદષ્ટ વાનગીથી શરૂઆત કરાવી. ભભષ્માબેને મીઠો
આવકાર આપ્યો. ર્નભખલભાઈએ સપનાજીનો પરરચય
આપ્યો અને આવનાર કાયયક્રમોની મારહતી આપી.
ભવાનીબેન દ્વારા જન્મરદનની શભુેચ્છાઓ આપવામાું
આવી. ફોર વે ટેસ્ટનુું વાુંચન ભતૂપવૂય પ્રમખુ કમલ ગાુંધી
અને આભાર ર્વર્ધ મુંજરીબેન દેસાઈ દ્વારા કરવામાું આવી.
એકુંદરે ખબૂ જ સરસ સુંધ્યા રહી. ઉપક્સ્થત સવે ખશુ હતા.



પ્રોજેક્ટસ
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જરૂરી નથી દરેક સમયે જીભ ઉપર ભગવાનનુું નામ હોય. એ
ક્ષણે પણ ભક્તત જ હોય જયારે મનષુ્ય મનષુ્યના કામે આવે.
રોટેરરયન ર્મત્રો ‘ભખૂ્યાને ભોજન’ પ્રોજેકટ દ્વારા બીજાને કામે
લાગીને એક ભક્તતમય કાયય કરતાું આવ્યા છે. તા. ૭/૪/૨૦૨૨
ને ગરુુવારે એક સેવાભાવી રોટેરરયને ભખૂ્યાને પૌષ્ષ્ટક ભોજન
પીરસી સેવા કરવાનો મોકો લઇ લીધો. ખબૂ પ્રેમપણૂય બની આ
કાયય સ ુંપન્ન ક્ુું. સાથે કુન્દનભાઈ અને દક્ષાબેન પણ આ કાયયમાું
જોડાયા હતા. સવયને અભભનુંદન.

ભખૂ્યા ને ભોજન

ભાર્વના મલૂ્યવાન ધન એવા નાના નાના ભલૂકાુંઓને દર
શર્નવારે આપણે મળવા જઇએ છીએ. રોટેરરયન ર્મત્રોના
મનમાું એવુું છે કે કોઇકને મદદરૂપ થઇને જીવનને ઊજળું
બનાવીએ તેથી જ આપણો બાલ આંગણવાડીનો પ્રોજેકટ
અર્વરત ચાલે છે. ર્નિઃસ્વાથય પ્રેમ વરસાવતા બાળકોનુું ક્સ્મત
આકષયક જ હોય છે. આવા કોમળ નાજુક ભલૂકાુંઓને માટે
ઇદડાું અને જ્સુ લઇને તા.૯/૪/૨૦૨૨ને શર્નવારે
રો.પાટયનર મુંજરી દેસાઈ બાલઆંગણવાડી પહોંચ્યા

‘ભલૂકાઓન ું  સ્મિત’
બાલઆંગણવાડી
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Rotary celebrates April as Maternal and Child
Health month. R/P. Manjari Bhairav Desai
sponsored the project in April month and
donated Multigrain Flour to 37 girl Child of
Dhinkachika Anathashram on 12th April 2022.
Multigrain Flour will improve the Digestion
system, metabolism and immunity. Thank you
Manjariben for your kind gesture !

Maternal and Child Health

રોટરી કલબ ઓફ સરુતના ઉપક્રમે રોટેરરયન ડો. ર્નરવ શાહના સૌજન્યથી
ઓલપાડ પાસે આવેલ આસનાબાદ ગામમાું આઈ ચેકઅપ કેમ્પનુું
આયોજન રર્વવાર,૧૭ એર્પ્રલ ૨૦૨૨ના રોજ સવારે ૯ થી બપોરે ૧ ના
સમય ગાળા દરમ્યાન કરવામાું આવ્્ુું હત ુું. આ આઈ ચેકઅપ કેમ્પમાું
પ્રમખુ ભભષ્માબને જરીવાળા, પ્રેર્સડન્ટ ઇલતેટ તેજસ ગાુંધી, માનદ્દ મુંત્રી
ર્નભખલ મરાસી, ભતૂપવૂય રડષ્સ્િકટ ગવયનર રહતશે જરીવાળા, ભતૂપવૂય
પ્રમખુો રોટેરરયન પી. પી. ર્મસ્ત્રી, કમલ ગાુંધી, રાજેશ ભટ્ટ અને ભપૂેન્ર
જરીવાળા ઉપરાુંત રદપક ગાુંધી તેમજ રૂપેશ જરીવાળા ઉપક્સ્થત રહ્યા
હતા. આસનાબાદ ગ્રપુ ગ્રામ પુંચાયતના ભતૂપવૂય સભ્ય શ્રી ધમશેભાઈ
પટેલના સહકારથી આયોજજત આ કેમ્પમાું કુલ ૧૨૮ વ્યક્તતઓની આંખોની
તપાસ કરવામાું આવી હતી. જેમાુંથી કુલ ૨૫ વ્યક્તતઓના ઓપરેશન ડૉ.
ર્નરવ શાહના માગયદશયન હઠેળ ર્પ્રઝમા આઈકેર હોક્સ્પટલમાું કરવામાું
આવશે.

આંખની તપાસ િાટે કેમ્પ
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Purvi Mehta

21st April 2022 

Dear Members RC Surat,

We are in the process of
preparing our Club Roster. For
that purpose we need your
recent photograph in couple.
We request you to send the
same through WhatsApp to SE
Kundan Shah or by email to
rotaryclubofsurat@gmail.com
latest by 30th April.


