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મિત્રો સાથે ફિલ્િ જોવાનો આનદં જ કંઇક ઔર હોય છે. તા. ૨૫/૦3/૨૦૨૨ને શકુ્રવારે રોટરી કલબ ઓિ સરુત પફરવાર
ઉપડયો ખબૂ જ હૃદયસ્પર્શી ફિલ્િ જોવા. ' અવધ યટુોમપયા'ના મથયેટરિાં 'કાશ્િીર િાઈલ્સ'ના ર્શોએ સવવના હૃદય દ્રમવત
કરી દીધા. સવવના િનિાં મિશ્ર લાગણી હતી. સાથે િળીને ફિલ્િ જોવાનો આનદં- તો દદવભરી કહાની જોઈને દુુઃખ, એકંદરે
બધાએ િઝા કરી. સિગ્ર ફિલ્િિયી સધં્યાની આ તૈયારી મનખખલભાઈએ કરી હતી.

‘ચાલો ફિલ્િ જોવા જઇએ’
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કચોરી અને સિોસા સાથે સનુહરી, આધ્યાત્મિક સાજંની ર્શરૂઆત કરી
આપી ભપૂેન્દ્દ્રભાઈ અને રૂપેર્શભાઈએ. દરમ્યાન પ્રેમસડન્દ્ટ શ્રી ખભષ્િાબેન
જરીવાલા, PDG ફહતરે્શભાઈ જરીવાલા તથા સેકે્રટરી શ્રી મનખખલ
િદ્રાસીએ પધારેલા િહિેાન કે. કૃષ્ણમમૂતિ સાથે મવચારોનો િાફહતીનો
આદાન પ્રદાન કયો. વ ૃદંાવન થી પધારેલા, સાિાત્જક અને આધ્યાત્મિક
ક્ષેત્રિાં પોતાનુંઆગવુંપ્રદાન કરી રહલેા શ્રી કિલેર્શ કૃષ્ણમમૂતિજી ‘િોક્ષ
મવદ્યાદામયની પરિ પાવન ભગવત ગીતા’ પસુ્તકનું મનિાવણ કરી ગાિ-ે

ગાિ ગીતા પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાયવ કરી રહ્યા છે. એિના
વકતવ્યિાં ગીતાનું િહમવ સિજાવવાિાં આવ્યું તથા લોકોએ આપણી
સસં્કૃમત જાળવવા કાયવરત થવાની જરૂર છે એવી અપીલ કરી. િોર વે
ટેસ્ટ ભૈરવ દેસાઈ, આભાર મવમધ તેજસભાઈ ગાધંી, િહિેાનનો પફરચય
િજંરી દેસાઈ, સ્વાગત ખભષ્િાબને જરીવાલા અને સેકે્રટરીયલ
એનાઉન્દ્સિેન્દ્ટ મનખખલભાઈ િદ્રાસીએ કયુું હત ુ.ં

‘ગીતા જ્ઞાનિાં સરી જઇએ’ 



પ્રોજેક્ટસ
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રોટરી કલબ ઓિ સરુત મનયમિત પણે દર અઠવાફડયે ભખૂ્યાને ભોજન
કરાવી એક ઉદ્દાત કાયવ કરે છે. કરુણાથી કોઈના જઠરાગ્નનને તપૃ્ત કરવું એ
એક િહામલૂ ું કાયવ છે - આવા સદ્દકાયવિાં તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ
રોટેફરયન રાજેન ર્શાહ પોતાની વર્વગાઠં મનમિત્તે જોડાયા અને તા.
૩૧/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ રોટરી પાટવનર ફદપ્તીબને આ મલૂ્યવાન સમકિવિાં
જોડાયા. રોટેફરયન સફંદપ નાણાવટી, ફદપ્તીબનેની વર્વગાઠંને ગરીબોિાં
ભોજન પીરસી યાદગાર બનાવવા િાગંતા હતા તેથી આ રૂડા રૂપાળા કિવિાં
જોડાયા.બનંે વખતે દક્ષાબેને આ ભોજનના મવતરણ કાયવને પાર પાડયું હત ુ.ં
દક્ષાબેન અને કુન્દ્દનભાઇ ભખૂ્યાને ભોજન પ્રોજેકટને સપુેરે આગળ વધારે છે.

ભખૂ્યા ને ભોજન

Rotary celebrates April as Maternal and Child
Health month. Rtn. Bhupendra Jariwala
sponsored the project for April month and
donated multivitamin bottles to 37 girl Child of
Dhinkachika Anathashram on 1st April 2022

Keep up the good work Bhupendrabhai !

Maternal and Child Health



1. ABHIश्री - The District Training Assembly
to be held at Bharuch on 7th and 8th May

2022. Event starts in afternoon on 7th May

and will end in evening on 8th May.

2. The District Grant Seminar to be held on

7th May Morning.

For more details, please contract Club

President
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Dr. Jayesh Thakkrar 13th April 2022 

Shilpa Mistry 14th April 2022

Manjari Desai 14th April 2022

NEWS 



5

❑ Rtn. Himanshu Bodawala unanimously got elected as the President of Southern

Gujarat Chamber of Commerce & Industry

❑ PDG Himanshu Thackar PDG appointed as the chairman of District Endowment/ Major

Gift committee .

❑ Dr. Ajay Mahajan for cadre assignment of Global Grant project RAJDHANI RADIOLOGY

& IMAGING CENTER in India.

Congratulations
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