
Members celebra�ng / celebrated their Birthdays

તા. 15-08-2021 ના રાેજ �તં�તા �દવસ ની ઉજવણી GMC �લ પાેરબંદર ખાતે કરવામાં અાવેલ. �જ વંદન ૂ

સાથે �લ ના �વ�ાથ�અાે અે �વ�વધ સાં��તક કાય��માે ની રજઅાત કરી હતી. રાેટરી પ�રવાર ના હ�ર રહેલ તમામ ૂ ૃ ૂ

સ�ાે નાે અા તકે ખૂબ ખૂબ અાભાર.

 Nimesh Shah 31 Aug 9824422396

 Ja�n Hathi 12 Sep 9825183264

 Rtn Rizwan Ada�a 14 Sep 

 Wish you a very very happy birthday…
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 Kalpeh Amlani 15 Sep 9974842284

 Jay Kotecha 24 Aug 9825230211

 Hasmukh Simaria 22 Aug 9427218296

 Sindhu Vyas 22 Aug 9825478747
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અાપણી �બના, �ેઝરર રાે. �દ�ેશ સાેઢા �જ�ા ભારતીય જનતાપાટ�માં સી.અે. શેલ ના ક�વીનર �નયુ� થયા 

છ.  ઉપરાંત અાપણી �બ ના મે�ર રાે. ઉ�વ ઠકરાર  ભારતીય જનતાપાટ�માં સી.અે. શેલ ના સહક�વીનર �નયુ� ે

થયા છ.  બ� ે �મ�ાે ને ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન.ે

�દેશ ભાજપ �મુખ �ી સી.અાર.પાટીલ �ારા અાજરાેજ �વ�વધ �વભાગ ના �દેશ સંયાેજક ( �ેટ ક�વીનર) ની 

�નમણૂક ની �હેરાત થઈ છ. જેમાં પાેરબંદર �જ�ા ના પૂવ� મહામં�ી અને હાલ રાેટરી �બ ના સે�ેટરી રાે. ક�પલ કાેટેચા ે

ની �દેશ અા�વન સહયાેગ �ન�ધ - �દેશ સંયાેજક તરીકે �નમણૂક થતા પાેરબંદર �જ�ા માં થી �દેશ ક�ા અે અા 

અાગેવાનની �નયુ�� થતા �જ�ા ના કાય�કરાે માં અાનંદ છવાયાે છ. પાેરબંદર �જ�ા �મુખ �કરીટભાઈ માેઢવાડીયા ે

તેમજ ધારાસ� બાબુભાઇ બાેખી�રયા અને સાંસદ રમેશભાઈ ધડક સ�હત ના અાગેવાનાે અે અા નવ�નયુ� �દેશ ુ

સંયાેજક ને શુભકામના સહ અ�ભનંદન પાઠ�ા છ. અાપણી �બ ના સે�ેટરી રાે. ક�પલ  કાેટેચા ને  રાેટરી �બ વતી ે

ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન.



 અાપણી �બ ના રાે. �દ�ેશ સાેઢા ની પુ�ી પ�રતા અે JCI Voice of Porbandar singing 

competitionમાં બીજં �ાન �ા� કરી ને સાૈ નું ગાૈરવ વધાયુ� છ ત[ બદલ  પ�રતા અને સાેઢા પ�રવાર ને ખૂબ ખૂબ ેુ

અ�ભનંદન.
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તારીખ 4-8-21 ના સવારે 11.30 કલાકે  રાેટરી �બ પાેરબંદર �ારા, HIV ��ત જ�રીયાત મંદ 2 પ�રવારને સુદામા 

�ેલી કીટ (Round-6) �વહાન કેર સ�ટર પરથી અાપવામા ં અાવેલ. HIV ��ત જ�રીયાત મંદ 2 પ�રવારને સુદામા �ેલી 

કીટ બનાવીને અાપવામાં અાવેલ. અેક કીટ ની �ક�મત �. 3000  છ. અાપણા રાે. �નમેષભાઈ શાહ ના �યાસથી તેમના ખાસ ે

�મ� સંજયભાઈ જમનાદાસ ઠકરાર (મૂળ પાેરબંદરના હાલ ગાંધીધામ) �ારા સહયાેગ �ા� થયેલ છ.  સંજયભાઈ ે

જમનાદાસ ઠકરાર નાે  સેવાકીય કાય� માટે ખુબ ખુબ અાભાર. અા સા�ં કાય� થઈ શકે તે માટેના �યાસ કરવા માટે 

રાે.�નમેષભાઈ શાહ નાે ખુબ ખુબ અાભાર.

અાપણી �બના અાપણી �બ ના ત�ાલ પૂવ� �મુખ રાે. અ�નલરાજ �સ�ઘવી ની �નયુ�� વષ� 2021 -22 માટે  

‘Area Co-Ordinators Cluster1 Rotary Swaman Store’ તરીકે થયેલ છ.  અાપણાં �ડિ�� ગવન�ર સંતાેષ ે

�ધાન �ારા નવા રાેટરી વષ� માટે અા �હેર કરવા માં અાવેલ છ. રાે. અ�નલરાજ �સ�ઘવી ને અા �નયુ�� બદલ ખૂબ ખૂબ ે

અ�ભનંદન.
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