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Dear TEAM WOW,

It's a great pleasure for me to handover this 

directory to you all.Rotary Year 2022-23 is 

going to be historical year for all of us, as for the 

first time in history of Rotary, A lady, JENNIFER 

JONES, will be our world leader RI PRESIDENT 

JENNIFER JONES has given us beautiful theme 

IMAGINE ROTARY. A big canvas where we all have 

to portray the year ahead by doing good to 

community.Imagine Rotary in all focus area of 

Rotary. Signature project like GRAM KALYAN 

PROJECT, AVOIDABLE BLINDNESS, MINOR 

SURGICAL CAMP, LN4 are our this year's initiative 

towards betterment of society.This year, our team 

is named as WOW team and we all are WOW 

Rotarians! Let's work together towards a better 

tomorrow and make RY 2022-2023 a WOW YEAR. 

રાેટરી ઇ�રનેશનલ �ે�સડે� સંદેશ

Every month since I joined Rotary, I’ve looked forward to reading this magazine, especially the opening essay from our Rotary president. I’ll 

admit that as much as I appreciate a digital copy, I still revel in the tactile sensation of 

sitting down and leafing through the glossy pages. They are a treasure trove of photos 

and memorable stories about our great organization — the one we all know and love. I have 

learned so much over the years about service projects and lives that each of you have 

transformed. As a communications professional, I have longed for the day that our stories 

were a regular part of mainstream media and that our flagship magazine might populate 

doctor’s offices, coffee shops, or anywhere else people sit, wait, and browse. It’s great that 

Rotary members are better informed about all we do, and wouldn’t it be that much better if 

more people knew our stories. All this was top of mind as I thought about our plans for 

promoting Rotary worldwide in the upcoming year. Over the next 12 months, we are going to 

shine a light on projects that put Rotary service on display to the world, and we are going to do 

it strategically. Nick and I will focus on some of the highest impact, sustainable, and scalable 

Rotary projects from our areas of focus in what we call the Imagine Impact Tour. We are 

inviting top-tier journalists, thought leaders, and influencers to use their channels to help us 

raise awareness by reaching people who want to serve but have not yet realized they can do it 

through Rotary. But there was another important issue to consider — our carbon footprint. I 

take seriously Rotary’s emerging leadership position on environmental issues. The example 

set by our members during the pandemic is fundamental to how we carve out our future. That 

means we will harness digital technology to tell these stories — we will be tweeting, posting, 

and “going live” to anyone who will listen. We must consider our environment, and part of that 

means not always traveling but continuing to connect in meaningful ways as we have for the 

past two years. Of course, we are social people, and we still need to be together. We simply 

need to be more mindful of our decisions and think about how we get together just a little bit 

differently. For example, if we travel to visit a project, we will plan successive visits in 

neighboring areas. So, what are your stories and who can help tell them? I hope you might consider your own Imagine Impact efforts — your story 

might be something you can promote just as easily on social media or during a Zoom call. Think about ways to showcase notable projects in your clubs 

and districts.  We all feel the impact that Rotary service and values have on us. Now it’s our opportunity to share that feeling with others.

રાે. �ીકાંત & સા�રકા ઈંદાની

�ડિ�� ગવન�ર - 3060

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, જલાઈ 2022ુ
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�ે�સડે� સંદેશ

નમ�તે �ાલા �મ�ાે,

�ાે R.I Dist. 3060ની �ે� કલબાે માંથી અેક અાપડી રાેટરી �મ�બ ભાનવગર રાેયલ છ, રાેટરી વષ� 2022-23 નાં �મુખ ે

તરીકે  મારી વરણી થયા બદલ હં ખુબ અાનંદ અને ગાૈરવની ુ

લાગણી અનુભવું છ,ંુ

 અાજે અાપણી �બનું મુખપ� અેટલે કે, “રાેયલ રેસાેન�ં” �ારા ફરી હં ુ

અાપણી સમ� ઉપ��ત થયાે છ અને અાપ સવ� �બ મે�સ� અે મારા પર ંુ

જે �વ�ાસ મુ�ાે છ તે માટે અાભાર �� ક�ં છ.ે ં ુ

  �મ�ા,ે  મારા પુરાેગામી રાે. �હમાંશુભાઈ �ગાણીનાં નેતૃ�માં ગત વષ� દર�ાન 

ઘણા બધા નવા �ાેજે�ાે ભાવનગરને અપ�ણ કરવામાં અા�ા છ, �ારે અા ે

મારા કાય�કાળ વષ� દર�ાન તે �ાેજેકટાેની સેવાઅાે વધુમાં વધુ �વ�તારી અને 

બી� કેટલાંક સમાજ ઉપયાેગી નવા �ાેજે�સ અા વષ� દર�ાન કરવાની 

મારી ઈ�ા છ અને અે �દશા માં મારા ઘ�ન� �ય�ાે રહેશે. અાપ સવ� �ણાે ે

છાે અેમ અ�ારે અાપણી �બ �ારા ચાલતાં કાયમી �ાેજે�્સાેમાં 

હાે�મયાેપેથીક કલીનીક, ડે�લ કલીનીક, �નરામયા �ાેજે�, બાળકાેનું 

વે�ીનેશન સે�ર, સુદામાની �ેળી, મેડીકલ સાધનાે, �લડ ડાેનેશન કે�, 

ફટાકડા �ાેજે� જેવા અનેક �ાેજે�્સ અાપદા કલબની અાગવી અાેળખાણ 

બની ગય છ અને ભાવનગરના અનેક જ�રીયાત મંદ લાેકાે તેનાે લાભ લઈ ે

ર�ા છ અાપણી �બઅે કાેઈ �ાેફેશનલ સં�ા નથી પરંતુ હં અાપણી ે ુ

�બને અેક પ�રવાર જ માનું છ, અને અાપના પ�રવાર નાં દરેક મે�સ� ંુ

અેટલે કે �બ મે�સ�ના સહયાેગથી જ અાપણા દરેક �ાેજે�સ ખુબજ 

સફળ અણી ર�ા છ.ે

�મ�ાે, મારા કાય�કાળના અા વષ� માં પણ ઉપરાે� �ાેજે�્સ ઉપરાંતનાં અાપણા નવા સમાજ ઉપયાેગી કાયા�માં અાપ સવ� 

�બ મે�સ� ને તન, મન અને ધનથી સહયાેગ અાપવા મારી ટીમ વતી અપીલ છ. અા સાથે અાપણા  મુખપ� “રાેયલ ે

રેસાેન�ં”�ારા હં સવ� નવા �ેડાયેલા �મ�ાેને રાેટરી રાેયલમાં અાવકા�ં છ અને મારી ટીમ વતી તેમનું �ાગત ક�ં છ. નવા ં ંુ ુ ુ

�ેડાયેલા �મ�ાેને જણાવતા મને અાનંદ થાય છ અને �વ�ાસ છ કે રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ �ારા તમામ �મ�ાેને ે ે

સમાજ માં અેક અાગવી અાેળખ મળશે અને �બમાં અેક સારાે પા�રવા�રક મહીલ મળશે.  કલબના દરેક �મ�ાે ને ફરી 

���ગત અપીલ ક�ં છ કે અાપણી કલબની રે�યુલર મીટ�ગ જે બુધવારે રા�ે 8:30 કલાકે હાેય છ જે મીટીગ ભાેજન સાથે ં ેુ

રાખવામાં અાવે છ તેમાં અાપ થાેડાે સમય કાઢી અાવ�ય પધારશાે અને અાપણા કાયમી �ાેજે� દર ર�વવારે રાેટરી કલીનીક, ે

સરદારનગર ખાતે ચાલે તેમાં પણ થાેડાે સમય કાઢી મુલાકાત લેશાે. અંત માં �મ�ાે, અાપણે સવ� દર વષ�ની જેમ ખંભે-ખંભાે 

�મલાવીને �વ�વધ કયા� અને �વુ�� �ારા અાપણી �બને નવી ઉ�ાઈઅાે સુધી લઇ જશું અને અા કાય�માં અાપ સવ� તરફથી 

મળતા સૂચનાેને પણ અાવકા�ં છ. મારા અા ચાલુ કાય�કરી વષ�માં અાપ સવ� નાં સહકાર સાથે મહારા� �. ક�કમાર�સ�હ� ંુ ૃ ુ

અે ચ�ધેલા ઉ� અાદશા� અને સં�ાર સાથે “સેવા અેક તક” નાં સૂ� સાથે અાપણી �બને ભાવનગર �જ�ાની તથા 

Rotary District 3060 ની �ે� �બ બનાવીશું જેનાે મને �વ�ાસ છ, �મુખ તરીકેની મને સાેપવામાં અાવેલ તમામ ે

જવાબદારી હં પ�રપૂણ� કરીશ.ુ

અાભાર,

રાે. ધમ��વર�સ�હ સરવૈયા

રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર 

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, જલાઈ 2022ુ
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સે�ેટરી સંદેશ

સવ� �મ�ાે કશળ હશાે, ુ

વષ� 2022-23 માટે રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ ના મં�ી તરીકે મારી પસંદગી ઈ મારા માટે ખુબ જ અાનંદની 

વાત છ, સવ� �થમ હં, �મુખ�ી, કારાેબારી સ�ાે તથા કલબના દરેક સ� �મ�ાેનાે �દયથી અાભાર માનું છ કે મને ે ંુ ુ

મં�ી તરીકેની ખુબ જ જવાબદારી ભયા� �ાન માટે યાે�ય સમ�ાે તથા પસંદગી કરી. �મ�ાે કાેઈ 

પણ સં�ા કે �બમાં મં�ી તરીકેનું �ાન ખુબ મહ�નું તથા જવાબદારી ભયુ� હાેય છ અને તેમાં અનેક ે

ચેલે�જ અાવતી હાેય છ પરંતુ મને �વ�ાસ છ કે અાપ ે ે સહના સહકાર સાથે મારી તમામ જવાબદારીઅાે યાે�ય ુ

રીતે પૂણ� કરીશ. અાજે મને જણાવતા અાનંદ થાય છ કે અાપણી �બમાં 100 થી પણ વધારે ે

સ�ાે બની ચુ�ા છ અને અ�ે અા વષ� ે અાપણી �બમાં �ેડાનારા તમામ નવા 

સ�ાેને અાવકા�ં છ. �મ�ાે, રાેટરી �બ ંુ અાેફ ભાવનગર રાેયલ અેટલે સમાજ સેવાનું 

ઉ�મ મા�મ અાપણી કલબના �વ�વધ �ાેજે�ાે સાથે અાપણે સમાજના અલગ-

અલગ સેવા કાયા� કરતા અા�ા છીઅે અને અા વષ� હજ પણ નવા �ાેજે�ાેનાે લાભ ુ

સમાજને અાપતા રહીશું.       અંતમાં, અા વષ� પણ કેટલાક �વશેષ �ાેજે� અાપને કરવા 

જઈ ર�ા છીઅે જેની સમય સાથે અાપણી સમ� રજ કરીશું. ુ

 સહકાર ની અપે�ા સહ,

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, જલાઈ 2022ુ

અે�ડટર  સંદેશ

રાે. ડાે. મેહલ �નીુ

સે�ેટરી

રાે. �નરવ દાેશી (N.D.)

અે�ડટર

સુ� કલબ મે�સ�, 

અાપણી કલબના મુખપ� અેવા “રાેયલ રેસાેન�ં” E-મેગેઝીનનાે વષ� ૨૦૨૨-૨૩નાે �થમ અંક અાપ સવ� 

સમ� રજ કરતા હં અાનંદની લાગણી �� ક�ં છ. મારા પર સાેપવામાં અાવેલ અાપણા E-મેગેઝીનનાં ંુ ુ ુ

સંપાદનની જવાબદારી તથા મને યાે�ય ગણવા બદલ અને મારા પર મુકેલ �વ�ાસ માટે હં અાપણા ુ

�ે�સડે�, સે�ેટરી તથા બાેડ�  મે�સ� અને સમ� ટીમ નાે અાભાર માનું છ. ંુ

�મ�ાે, અાપણી કલબ �ારા તથા હં ���ગત રીતે અાપણા અા E-મેગેઝીન �કા�શત કરવાના મુ� �ણ હેતુઅાે માનું છ, (૧) ંુ ુ

�થમ હેતુ અા મુખપ� રજ કરવાનાે અે છ કે, �બમાં થતી અને �બ �ારા ચાલતી બધી જ �વૃતીઅાેનાે અહેવાલ અેક સાથે ેુ

અેક જ જ�યા અેથી કલબના તમામ સ�ાે ને મળી �ય. (૨) �બ �ારા ચાલતી �વ�વધ �વૃ�� તથા સેવાકીય 

�ાેજે�ની તમામ મા�હતી E-મેગેઝીન માંથી મેળવી વધુને વધુ �બ મે�સા� સ��ય બને, �વ�વધ 

�વૃ��અાેમાં રસ ધરાવે તથા મે�સા� અેક બી�ની ન�ક અાવે અને અેક સુંદર પા�રવા�રક માહાેલનાે 

�વ�તાર થાઈ. (૩) �ી�ે અને અં�તમ હેતુ કે કલબના મે�ર્ કે તેમના પ�રવારનાં સ�ાેમાંથી કાેઈને પણ 

���ગત, ધંધાકીય કે શૈ�ણીક કાેઈ �સિ�ધ 

મે�સ� માટે તે �ેરણા�પ કે ��ાંત �પ બની રહે.

 અા સાથે સવ� �બ મે�સ�ને �નવેદન ક�ં છ કે અાપ અથવા અાપના પ�રવારના ંુ

કાેઈ પણ સદ� �ે કાેઈ �વશેષ �સ�ધી, અેચીવમે�, �માણપ�, અેવાેડ�  મેળવે તાે 

તેની અમાેને અચૂક �ણ કરશાે, જેને અમાે E -મેગેઝીનમાં �કાશીત કરવા 

�ય� કરીશું. અા સાથે અંતમાં મા� 

કાય� �થમ વાર જ કરવા જઈ ર�ાે હાેવ �ારે �ે કાેઈ ભૂલ ચૂક મારાથી થતી 

હાેઈ તાે દર-ગુજર કરશાે. અા સાથે અા 

મને જે-જે કાય�કર �મ�ાેઅે સહયાેગ અાપેલ છ તે સવ�નાે ગહં અ�ે અાભાર માનું ે ુ

છ.ંુ
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બાેડ�  મે�સ�

રાે. ધમ��વર�સ�હ સરવૈયા

�ે�સડ�ટ

રાે. �ચરાગ ��વેદી

કલબ અેડમીન & �ેનર 

રાે. ડાે. મેહલ �નીુ

સે�ેટરી

રાે. �હરેન પારેખ 

ખ�નચી

રાે. મનહર રાઠાેડ

�ે�સડ�ટ ઈલે� 

રાે. અ�મત મકવાણા

સ�વ�સ �ડરે�ર

રાે. �વવેક શાહ

ફાઉ�ેશન (TRF) �ડરે�ર

રાે. મલય બધેકા

મે�ર�શપ  �ડરે�ર

રાે. ડાે. શકીલ ચાૈહાણ

પ�લીક ઇમેજ ચેરમેન 

રાે. ગાૈરવ રાઠાેડ

�ેઈંટ સે�ેટરી

રાે. ભવનેશ મેહતા 

વાઈસ �ે�સડ�ટ

રાે. �હમાંશુ �ગાણી

ઈમીડેટ પા� �ેસીડ�ટ

રાે. વૈભવ �ાસ

ઈ�રનેશનલ & યુથ �ડરે�ર

રાે. પાૈરવ ભ�

�લ�ેસી ચેરમેન

રાે. હરી���ા પારેખ

સાજ�� અેટ અા��

બાેડ�  અાેફ અેડવાઈઝર

રાે. બીપીન �સ�ધપુરારાે. ડાે. ગીરીશ પટેલ રાે. �વજય પટેલ

�ાેડ� અાેફ �ીટીઝ & કાયમી �ાેજેકટ

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, જલાઈ 2022ુ

રાે. ���દેવ�સ�હ સરવૈયા

�ે. સ�વ�સ �ાેજે� ચેરમેન

& ફટા�ડા �ાેજે�

રાે. ડાે. માૈ�લક પરીખ

સાે�યલ �સ�ુરીટી ચેરમેન

રાે. �વરલ ભાવસાર

સે�ેટરી

રાે. ત�ણકમાર �ાસુ

�ામ ��ાણ �ાેજે�

રાે. મલય બધેકા 

સુદામાની �ેળી

રાે. રામ રામાણી

વે�ીનેશન ચેરમેન 

રાે. રાેનક મહેતા

સુદામાની �ેળી

કાે-ચેર

રાે. ગાૈરવ રાઠાેડ

મેડીકલ ઇ��પમ�ટ

રાે. જય વાઢેર

ડે�લ �ીનીક

રાે. નીરવ દાેશી

બૂલેટીન અેડીટર
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રાેટરી રાેયલ �ારા ચાલતા રાેટરી �ીનીકમાં ગયા વષ� વધુ અેક સેવા ડે�લ 

�ીનીકનું લાેકાપ�ણ તા. 22-04-2021ના અાપડી કલબના 13માં ચાટ�ર �દવસે  

અાપણા અાેનેરરી મે�ર IPDG રાે. �શાંતભાઈ �ની ના હ�તે કરવામાં અા�ું 

હતું. અા ડે�લ કલીનીકમાં દાંતને લગતા રાેગાે મા�, જડબા તથા પેઢાના રાેગાે કાેઈ 

પણ સારવાર રાહત દરે કરી અાપવામાં અાવે છ,  કાેઈપણ દદ� અા સેવાનાે લાભ ે

લઇ શકે છ. �ીનીકનાે સમય સાેમવાર થી શ�નવાર  સવારે 10 થી 12 અને સાંજે 4 થી 7 હાેય ે

છ. વધુ ને વધુ લાેકાે અા સેવા નાે લાભ લઇ શકે અે હેતુથી અાપ સવ� મે�સ�ને અા મા�હતી ે

પાેતાના સાે�યલ મી�ડયા માં શેર કરવા �વનંતી. અા �ાેજેકટ ની બી� કાેઈ પણ મા�હતી માટે  

�ાેજેકટ ચેર નાે સંપક�  કરવાે.

કાયમી �ાેજે�્સ

તા. 17 ��ુઅારી 2021 ના રાેજ રાેટરી કલબ ભાવનગર રાેયલ �ારા સામા�જક કાયા� માં અેક નવા કાયમી �ાેજે� ની શ�અાત 

કરવામાં અાવી જેનું નામ સુદામાની ઝાેળી રાખવામાં અા�ું. અા �ાેજે� દર મ�હનાના �ી� ર�વવારનાં �દવસે અાપણા 

રાેટરી કલીનીક, સરદારનગર ખાતે કરવામાં અાવે છ, અા �ાેજે� અંતગ�ત ે

ભાવનગર માં રહેતા ખૂબ જ જ��રયાતમંદ અને ખાસ કરી ને �વધવા બહેનાે કે જેઅાેને હાલ 

કાેઈ સહારાે કે અાવક નાે કાેઈ �ાેત ન હાેઈ તેવા 21 �વધવા બહેનાે ને 1 મ�હનાે ચાલે તેટલી 

ંઅનાજની કીટ જેમાં  ઘઉ નાે લાેટ 5 �કલાે, ચાેખા (ખીચ�ડયા) 1 �કલાે, મગ દાળ (છડી) 250 

�ામ, તુવેર દાળ 500 �ામ, તેલ 1 લીટર, મરચું 500 �ામ, હળદર 100 �ામ, ધાણા��ં 250 

�ામ, મીઠં 1 �કલાે, ગાેળ 500 �ામ, ચા 109 �ામ, ખાંડ 250 �ામ, બટેટા 1 �કલાે, ડંગળી 1 ુ ુ

�કલાે જેવી સામ�ી ની કીટ બનાવવામાં અાવી.. જે જ��રયાતમંદ �વધવા બહેનાેને અા કીટ 

અાપવામાં અાવે છ, તેમના ચહેરા પર અાવેલ ભાવ અને લાગણી ને �ેતા રાેટરી રાેયલ ના ે

રાેટરીઅન �મ�ાેને હૈયે ઠંડકનાે અનુભવ થયાે અને અા �ાેજે� ને વધાવવામાં અા�ાે. અા 

�ાેજે� રાે. મલય બધેકા �ારા ઘરે ઘરે જઈને યાે�ય સવ� કરી યાે�ય અને જ��રયાતમંદ બહેનાે ને અા મદદ મળી રહે તેવા બહેનાે ની પસંદગી કરી 

જે કાય� માટે કા�બલે દાદ હતી. અા �ાેજે�ની શ�અાત 21 લાભાથ� થી થઈ હતી અાજે 30 લાભાથ�અાેને અાપડે અા કીટ અાપી ર�ા છીઅે, અા 

ંસાથે અા �ાેજે� ને વધુ ઉચાઈ પર લઇ જવા માટે મદદ કરનાર શુભે�ક�ીઅાેનાે રાેટરી રાેયલ પ�રવાર અાભાર �� કરે છ, અા �ાેજેકટ ે

ની બી� કાેઈ પણ મા�હતી માટે કે, કાેઈ લાભાથ� નું નામ સુચવવું હાેય, �ાે�રશીપ માટે વાત કરવી હાેય તાે �ાેજેકટ ચેર નાે સંપક�  કરવાે.

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, જલાઈ 2022ુ

�ાેજે� ચેર : રાે. મલય બધેકા - 9879151515

સુદામાની �ેળી

રાેટરી કલીનીક જે સરદારનગર, સાેલંકી અાઈસ�ીમ �ાલી સામે, ચાઇનીસ 

પાેઇ� પાસે, ભાવનગર ખાતે તા. 13-12-2019 ના IPDG  રાે. �શાંતભાઈ 

�ની ના હ�તે કરવામાં અા�ું હતું. અા કલીનીક માં હાેમીયાેપેથી દવા         

રાે. ગીરીશભાઈ વાઘાણીની �વવેકાનંદ હાેમીયાેપેથી કાેલેજ �ારા અાપવામાં 

અાવે છ. કાેઈપણ દદ� અા સેવાનાે લાભ લઇ શકે છ. ફ� �. 20 માં �નદાન ે ે

તથા દવા અાપવામાં અાવે છ. �ીનીકનાે સમય સાેમવાર થી શ�નવાર  સવારે 10 થી 1 અને ે

સાંજે 5 થી 8 હાેય છ. વધુ ને વધુ લાેકાે અા સેવા નાે લાભ લઇ શકે અે હેતુથી અાપ સવ� ે

મે�સ�ને અા મા�હતી પાેતાના સાે�યલ મી�ડયા માં શેર કરવા �વનંતી. અા �ાેજેકટ ની બી� 

કાેઈ પણ મા�હતી માટે  �ાેજેકટ ચેર નાે સંપક�  કરવાે.

�ાેજે� ચેર : રાે. �વવેક શાહ - 9825466969

હાે�મયાેપેથીક �ીનીક

�ાેજે� ચેર : રાે. જય વાઢેર - 9998902040

ડે�લ �ીનીક
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રાેટરી �બ ભાવનગર રાેયલ વે��નેશન સે�ર ઝવેરચંદ મેઘાણી અાે�ડટાેરીયમ પાસે, સરદારનગર, ભાવનગર. રાેટરી રાેયલ 

વે��ન સે�રનું ઉ�ાટન ડી� અનીશ શાહના વષ�માં 9મી સ�ે�ર 2019ના રાેજ કરવામાં અા�ું હતું. અા કે��માં બાળકાે 

માટે અારામદાયક ટેબલ, બાળકાે માટે રમકડાંથી ભરેલાે વેઇ�ટ�ગ અે�રયા, �રસે�શન ટેબલ અને અ� જ��રયાતમંદ વ�તુઅાેની 

સુ�વધા છ. માતા-�પતાને સલાહ અાપવા અને માગ�દશ�ન અાપવા માટે સારી રીતે ��શ��ત મે�ડકલ અાે�ફસર તેમજ ��શ��ત ે

ન�સ�ગ �ાફ સે�રના સુચા� સંચાલન માટે હંમેશા હાજર હાેય છ. તમામ ે

નવી જંતુર�હત સાેય, �સર�જ વગેરે સાધનાેનાે ઉપયાેગ બાળકાે માટે જ�રી તમામ 

અેસે��ક સાવચેતીઅાે સાથે કરવામાં અાવે છ. રસી લેવા અાવતા દરેક બાળકાેની તમામ ે

જ�રી �વગતાે અને ર��ર સારી રીતે �ળવવામાં અાવે છ. કામકાજના �દવસાે અને ે

સમય અને રસીકરણ કે�� માટે રસીકરણ કે�� તહેવારના �દવસાે �સવાય દર ર�વવારે 

સવારે 10.00 થી બપાેરે 12.00 વા�યા સુધી કામ કરે છ. અા � વષા�ના કામથી અાશરે ે

3500+ બાળકાેને તંદર�ત રસીકરણ કરવામાં અાવી ર�ું છ. સરકારી અને ખાનગી બંને ુ ે

રસી ઉપલ� કરાવવામાં અાવે છ. સરકારી રસીઅાે મફતમાં અાપવામાં અાવે છ �ારે ે ે

ખાનગી રસીઅાે સ�તું ભાવે અાપવામાં અાવે છ; જેથી વધુ બાળકાેને સમયસર રસી અાપવામાં અાવે. સારી �ા�ની રસી ઉપલ� ે

કરાવવામાં અાવે છ જેમાં રાેટાવાયરસ, BCG, અાેરલ/ઇ�જે�ેબલ પાે�લયાે, હેપેટાઇ�ટસ A/B, DTP, MMR, ટાઇફાેઇડ, �ટટાનસ, ે

�ચકનપાે�, �ુમાે�નયા વગેરે જેવી મહ�ની રસી ઇ�ુનાઇઝેશન શે�ૂલ અનુસાર કે�� પર ઉપલ� કરાવવામાં અાવે છ. અા બધી ે

રસીઅાે ન�વી �ક�મતે અને સમાજના તમામ સામા� લાેકાેને પરવડે તેવી પૂરી પાડવામાં અાવે છ. રાેટરી રાેયલ �ારા અા 3 વષ�ની સેવાનાે ે

ખચ� લગભગ 12,00,000 છ. અામ, રાેટરી રાેયલ સમાજ માટેના અા ઉમદા કાય�નાે અેક ભાગ હાેવા બદલ ગવ� અનુભવે છ અને વધુમાં વધુ ે ે

બાળકાેને રસીકરણ કરાવે છ અને તેમનામાં યાે�ય રાેગ��તકારક શ�� સાથે તેમનું �વન �� અને સુખી બને છ.ે ે

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, જલાઈ 2022ુ

�ાેજે� ચેર : રાે. રામ રામાણી - 9327539270

વે�ીનેશન સે�ર

રાેટરી �બ ભાવનગર રાેયલ કલીનીક, 

ઝવેરચંદ મેઘાણી અાે�ડટાેરીયમ પાસે, 

સરદારનગર, ભાવનગર. ખાત ે ચાલે છ, અા ે

કલીનીકની સાથે સાથે રાેટરી કલબ 

ભાવનગર રાેયલ �ારા તથા �ેટ બ�ક અાેફ 

સાૈરા� કમ�ચારી મંડળ ના સહયાેગ થી મે�ડકલ 

ઇક�વકમે� સહાય કાયમી �ાેજે� શ� કરવામાં અાવેલ. 

અા સાધન સહાય માં હાે��ટલ બેડ, �ીલ ચેર, ટાેયલેટ 

ચેર, અેર બેડ, વાેટર બેડ, વાેકર, લાકડી વગેરે જેવા 

સાધનાે દદ�અાે ને સા�ં ના થાય �ાં સુધી rs.2-5 ના ભાડે 

અાપવામાં અાવે છ. જે દદ�અાેને હાે��ટલાયઝ થયા ે

પછી જે સેવા માટે ઉપયાેગ માં અાવતા સાધનાે રાેટરી રાેયલ �ારા પુરા પાડવામાં અાવે છ. અા ે

�ાેજેકટ ની બી� કાેઈ પણ મા�હતી માટે  �ાેજેકટ ચેર નાે સંપક�  કરવાે.

�ાેજે� ચેર : રાે. ગાૈરવ રાઠાેડ - 8866002207

મેડીકલ સાધન
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રાેયલની  �વૃ��અાે

�લડ ડાેનેશન કે�

ફડ પેકેટ �વતરણૂ

��મ�ગ કે�

ફેમીલી ફેલાેશીપ

નાેટ બૂક �વતરણ

નેશન �બ�ર અવાેડ�

વાેકેશનલ અેવાેડ�

�સલાઈ મશીન �વતરણ

રેઇન કાેટ� �વતરણ

�ેટર �વતરણ

વૃ�ારાેપણ

ર�ાબંધન કાય��મ

�લ બ�ચ �વતરણુ

હે� વાેશ કીટ

ટાેઇલેટ �લાેક

�ચ� �ધા�

હે�ી �ીટ / ધમાલ ગ�ી

અે�ુકેશન સેમીનાર 

મેગા મેડીકલ કે�સ

અેડ� લી�સી �ાસ

ફે�ીવલ ફેલાેશીપ

�નરામયા �ાેજે�

ફટાકડા �ાેજે�

�સ�ેચર �ાેજે�
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�ે�સડે� - સે�ેટરી �ેન�ગ

ટરી સં�ામાં દર વષ� �મુખની વરણી થાય છ, ેરાેજેમાં શ� વષ� દર�મયાન અાવનારા વષ� માટે ના 

�મુખ ન�ી કરવામાં અાવે છ, અને અે ન�ી ે

થયેલા અાવનારા �મુખ અને સે�ેટરીઅાે માટે ડી�ીકટ �ારા 

અેક �ેનીગ સેમીનાર નું અાયાેજન કરવામાં અાવે છ, જેથી ે

અાવનારા અેના વષ� માં �બ ચલાવવા માં સરળતા રહે. અા 

�ેનીગ અા વષ� રાેટરી �બ અાેફ વાપી �ારા તા. 12 અને 13 માચ� 

2022 માં વાપી ખાતે યાેજવામાં અાવી હતી.  રાેટરી રાેયલ ના 

�ે�સડે� ઈલે� રાે. ધમ��વર�સ�હ સરવૈયા અને સે�ેટરી ઈલે� 

રાે. ડાે. મેહલ �ની સાથે રાે. �ચરાગ ��વેદી (ડી�ીકટ ુ

અે�ઝી�ુટીવ સે�ેટરી ) તથા રાે. ધમ�શ સરવૈયા (A.G Elect) 

અે હાજરી અાપી હતી, અને બે �દવસની અા �ેનીગમાં ડી�ીકટ 

�ેનર રાે. અા�શષ અજમેરા (ભૈયા ) અને રાેટરીનાં અલગ 

અલગના અેવ�ુંના ચેરમેન �ારા સંપૂણ� મા�હતી અાપવામાં 

અાવી હતી.  અને અેક અલગ ફેલાેશીપ નાે અાનંદ મા�યાે હતાે.

(PET’S - SET’S)

ડી�ીકટ �ેન�ગ અેસે�લી
(DTA)

ટરી સં�ામાં દર વષ� માળખું બદલાતું રહે છ, જેમાં ેરાેશ� વષ� દર�મયાન અાવનારા વષ� માટે ના 

કારાેબારી સ�ાે ન�ી કરવામાં અાવે છ, અને અે ે

ન�ી થયેલા અાવનારા �મુખ, સે�ેટરી અને કારાેબારી સ�ાે 

માટે ડી�ીકટ �ારા અેક �ેનીગ સેમીનાર નું અાયાેજન કરવામાં 

અાવે છ, જેથી અાવનારા અેના વષ�માં કારાેબારી સ�ાેને જે ે

જવાબદારી સાેપવામાં અાવી છ તે માટે સરળતા થી �બમાં કાય� ે

કરી શકે. અા �ેનીગ અા વષ� રાેટરી �બ અાેફ ભ�ચ �ારા તા. 7 

અને 8 મે 2022 માં ભ�ચ ખાતે યાેજવામાં અાવી હતી.  રાેટરી 

રાેયલ ના �ે�સડે� ઈલે� રાે. ધમ��વર�સ�હ સરવૈયા અને 

સે�ેટરી ઈલે� રાે. ડાે. મેહલ �ની સાથે રાે. �ચરાગ ��વેદી ુ

(ડી�ીકટ અે�ઝી�ુટીવ સે�ેટરી) રાે. �વવેક શાહ (��ર 

સે�ેટરી),  રાે. ધમ�શ સરવૈયા (A.G Elect) રાે. ડાે. ગીરીશ 

પટેલ,રાે. ભવનેશ મેહતા, રાે. ડાે. શકીલ ચાૈહાણ, રાે. પાેરવ ભ�, 

રાે. ત�નકમાર �ાસ, રાે. ગાૈરવ રાઠાેડ, રાે. �હમાંશુ �ગાણી, રાે. ુ

મલય બધેકા અે હાજરી અાપી હતી, અને બે �દવસની અા 

�ેનીગમાં ડી�ીકટ �ેનર રાે. અા�શષ અજમેરા (ભૈયા) અને 

રાેટરીનાં અલગ અલગના અેવ�ું જેમકે મ�બરશીપ, લી�ેસી,  

ફાઉ�ેશન (TRF), પિ�લક ઈમેજ, રાેટરી ઇ��યાના ચેરમેન 

�ારા સંપૂણ� મા�હતી અાપવામાં અાવી હતી. અને અેક અલગ 

ફેલાેશીપ નાે અાનંદ મા�યાે હતાે.

�ે�સડે�લ અેવાેડ્�સ

ટરી રાેયલ દર વષ� પદ�હણ સમારાેહ સાથે કલબના �વ�વધ મે�સ�ને પણ તેમને અાપેલા યાેગદાન બદલ સ�ા�નત રાેકરવામાં અા�ા હતા, તેમજ રાેટરેકટ તથા ઇ�રેકટને પણ તેમને અાપેલા યાેગદાન બદલ સ�ા�નત કરાયા હતા. વષ� 

2021-22 નાં સવ� �ે� રાેટે�રયન પુર�ાર રાે. �ચરાગ ��વેદી ને અાપવામાં અા�ાે હતાે. 

(R.Y. 2021-22)
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પદ�હણ  સમારાેહ : �ારંભ

તા. 18-06-2022 ને શ�નવાર નાં રાેજ 

રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાે�લનાે 

વષ� 2 0 2 2 - 2 3  માટે નાે પદ�હણ 

સમારાેહ “�ારંભ” ભાવનગર શહેરની મ�માં છાપ�ં 

હાેલ ખતે યાેજવામાં અાવેલ હતાે. 

અા પદ�હણ સમારાેહમાં રાે. ધમ��વર�સ�હ સરવૈયાઅે 

વષ� 2022-23 �મુખ તરીકેનાં શપથ લીધા હતા તથા રાે. 

ડાૅ. મેહલ �નીઅે મં�ી તરીકેનાં શપથ લીધા હતા. અને ુ

અા સાથે રાેટરેકટ �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલના 

�મુખ તરીકે રાેટ. વં�દત મેહતા અને સે�ેટરી રાેટ. 

ભૂ�મકા �દવ, રાેટરેકટ �બ અાેફ �ામી �વવેકાનંદ 

હાે�મયાેપેથીક મેડીકલ કાેલેજના �મુખ તરીકે રાેટ. 

નઝીમા લાે�હયા અને સે�ેટરી રાેટ. ધરતી ઢેઢી, તેમજ 

ઈંટરેકટ �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલના �મુખ તરીકે 

ઈ�. �ીસ શાહ અને સે�ેટરી ઈ�. સના પં�બીઅે 

શપથ લીધા હતા, અા પદ�હણ સમારાેહમાં અામં�ણને 

માન અાપી રાેટરી �ડિ��ના ગવન�ર 2022-23 રાે. 

�ીકાંત ઈંદાની અને �થમ મ�હલા રાે. સા�રકા ઈંદાની 

ઉપ��ત ર�ા હતા તેમજ �વશાળ સં�ામાં કલબના 

�મ�ાે ઉપ��ત ર�ા હતા. રાે. ડાૅ. માૈ�લક પરીખે સમ� 

કાય��મનું અેક અાગવી શૈલીમાં સંચાલન કરેલ હતું.

(R.Y. 2022-23)

રાેટરેકટ �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ

રાેટરેકટ �બ અાેફ �ામી �વવેકાનંદ હાે�મયાેપેથીક મેડીકલ કાેલેજ

ઈંટરેકટ �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ

રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ
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મા� �વતરણ �ાેજે�

રાેટરી વષ� 2022-23 ની શ�અાત અે પણ અષાઢી બીજ જેવા 

શુભ �દવસે થઈ રહી હાેય �ારે અાનાથી �વશેસ શું હાેઈ 

શકે.રાેટરી કલબ ભાવનગર રાેયલ દવારા રાેટરી વષ� 2022-23 

ના �થમ �દવસે જ ભગવાન �ી જગ�ાથ�ની રથયા�ા 

નીકળતી હાેઈ અને ફરી કાેરાેના નું સં�મણ અને કેસ વધતા ને 

�ાન માં રાખી ને રાેટરી રાેયલ �ારા રથયા�ા માં નીકળતા ��ાળુઅાે માટે 

પાણી તથા મા� �વતરણ કરવામાં અાવેલ. અા રથયા�ામાં રાેટરી રાેયલ 

�ારા 2500 મા� નું �વતરણ કરવામાં અાવેલ. અા સાથે રાેટરી રાેયલ �ારા 

પાે�ર મુકવામાં અાવેલ જે અેક ખૂબ સારી પિ�લક ઇમેજ પણ થઈ 

હતી.અાજ ના અા �ાેજે� ને સફળ બનાવવા માટે �ાેજે� ચેર અ�મત 

મકવાણા તથા દરેક રાેટરીયન, રાે�ે�સ� અને ઇં�ે�સ� હાજર રહેલ..ખાસ 

અાભાર રાે. દેવદ� અને સાેમદ� કામદાર નાે બધા જ રાેટરીયન માટે ખાસ 

�ેકફા� ની �વ�ા કરેલ.

-�ાેજે� ચેર : અ�મત મકવાણા

અાનંદ-તરંગ નાટક

5માં અાઝાદીના અમૃત મહાે�વ અંતગ�ત ગુજરાત સા�હ� અકાદમી-ગાંધીનગર, �ી સંત��ધા અે�ુકેશન �� 7અને રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ �ારા અાયાે�ત 'અાનંદ તરંગ' નાટક સમારાેહ માં ભાવનગરની 40 થી 150 

વષ� જની ચાલતી 12 ભવાઈ મંડળીઅાેના સ�ાન કરી �ાે�ા�હત કરવામા અા�ા અને અા કાય��મમાં બહાેળા ુ

�માણમાં લાેકાે હાજર રહી નાટ�ાે અાનંદ મા�યાે.

અ�પુણા� �ાેજે�

રાેટરી કલબ ભાવનગર રાેયલ �ારા અ�પૂણા� 

�ાેજે� અંતગ�ત ભાવનગરમાં અાવેલ જગત 

�ાેત �ાથ�મક શાળા ના 70 બાળકાે ને સવાર 

નાે ના�તાે અાપવામાં અાવેલ. જેમાં બાળકાે નું 

��ય ના�તાે અેટલે કે ભૂંગળા, બટેટા, સમાેસા, 

ચણામઠ અાપવામાં અાવેલ. અા ના�તા માં બાળકાે ને ખૂબ જ 

અાનંદ કયા� અને શાળા �ારા રાેટરી રાેયલસ નાે અાભાર 

�� કયા�.અા �ાેજે� માં રાેટરી રાેયલ તથા રાેટરે� રાેયલ 

ના મે�સ� હાજર ર�ા હતા.

-�ાેજે� ચેર : પાૈરવ ભ�

-�ાેજે� ચેર : ક�ેશ શાહ
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સુદામાની �ેળી

19મી સુદામા ની ઝાેળી....અાપણાે કાયમી �ાેજેકટ સુદામા ની ઝાેળી જે તા. 17-07-22 ને ર�વવારે સવારે 12 વાગે 

રાેટરી રાેયલ વેકસીન સે�ર, સરદાર નગર, ભાવનગર ખાતે રાખવામાં અાવે છ. માનવતા ની સેવાના અા ે

�ાેજેકટ સુદામા ની ઝાેળી હેઠળ  સેવા ની સરવાણી ��પે 30 પ�રવાર ને અાશરે �.600 ની �ક�મતની �કટ 

(મા�સક ખા� સામ�ી) નું �વતરણ કરવામાં અા�ું. જેમાં અા માસના �કટ માં સહભાગી �મ�ાેમાં અેક શુભે�ક, 

�યામભાઇ મકાતી, દ�ાબેન મહેતા, માલતીબેન દાણી, બાેબ શાહ, ઉવ�શ મુલાણી, ડાે. �નહાર પૂરી, રેપકાટ�, 

નવીનભાઈ ગુ�ા, સંજયભાઈ મનવાણી, રાહલ ચાંપાનેરી, પરીત સુખ�ડયા, ધા�મ�ક દસા�ડયા, રામદેવ�સ�હ ગાે�હલ, ુ

અ�લ રહેમાન, યશ શાહ, ગીરીશભાઈ પં�બી.ુ

-�ાેજે� ચેર : મલય બધેકા

રાેટરી લ�ય

રાેટરી લ�ય રાેટરી ઇ��યા �ારા ઝાેન 4 માટે અેક DG Meet of India (�ા�ન�ગ �ાે�ામ) નું અાયાેજન 

રાેટરી ઇ��યા �ારા પુણે ખાતે તા. 19 થી 22 જલાઈ દ�રમયાન કરવામાં અાવેલ. અા ઇવે� માં ફ� ુ

દરેક �ડિ�� લીડસ� જ ભાગ લઈ ર�ા છ. જેમાં રાેટરી �ડિ�� 3060 માંથી લીડસ� ભાગ લઈ ર�ા ે

હાેય છ જેમાં અાપણી કલબ માટે અેક ગવ� ની વાત છ કે અાપણા કલબ માંથી 3 લીડસ� અા ઇવે� માં ે ે

ઇવે� ક�મટી માં ભાગ લીધાે છ. 1. PDG PRASHANT JANI 2. PP DR. GIRISH PATEL 3. PP ે

CHIRAG TRIVEDI અા ઇવે� માં અાપણા PP DR. GIRISH PATEL ને National Level Project of 

Malnutrition ની કાેર ક�મટી માં સમાવેશ કરવામાં અા�ાે જેનું અનાેઉ�મે� PRIP Shekhar Mehta �ારા 

કરવામાં અા�ું. રાેટરી રાેયલ માટે ગાૈરવ �ણ સાથે સાહેબ ને ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન. અા ઇવે� ને ખૂબ સફળતા 

�ા� થઈ છ જેના માટે દરેક ને ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન પાઠવીઅે અને રાેટરી રાેયલ નું નામ અામ જ રાેશન કરતા રહે ે

તેવી શુભે�ાઅાે...

- રાેટરી ઇ�ીયા ઇવે�

�લડ ડાેનેશન કે�

રાેટરી રાેયલ તથા ભાવનગર હાેટેલ અે� રે�ાેર� અેસાે�સઅેશન �ારા અને સર.ટી હાે��ટલ 

ભાવનગર અને ભાવનગર �લડ બ�ક ના સહયાેગ થી તા. 24 જલાઇ ને ર�વવારે  કારગીલ �વજય ુ

�દવસ ની ઉજવણી �ન�મતે મેગા �લડ ડાેનેશન કે�નું 

અાયાેજન કરવામાં અાવેલ જેમાં  211 બાેટલ ર� અેકઠં કરી ુ

અેક નવું સીમા �ચ�ન ��ા�પત કયુ� છ, અા સમય માં 211 ે

બાેટલ ર� અેક કે� મા રેકાેડ�  કલે�ન ગણાવી શકાય. અા કે�ની 

સફળતા ફ� ને ફ� અમે અમારા ર�દાતાઅાેને અાપવા માંગીઅે છીઅે 

અા સમય માં અાવું �ે� સતકાય� કરવા બદલ રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર 

રાેયલ તથા ભાવનગર હાેટલ અે� રે�ાેર� અેસાે�સઅેશન ખૂબ ખૂબ 

અાભાર �� કરીયે છીઅે. દરેક ર�દાતા ને ર�દાન બદલ અેક 

શુભે�ા ભેટ અને �લડ ડાેનેશન કે� માટે  જ�યા તથા દરેક જ�રી વ�તુ 

પુરી પાડવા માટે રાેટરી રાેયલ ના જ મે�ર અને BHRA ના �મુખ અને 

કે�ની સફળતા ના ચાવી�પ અને રકતદાતા માટે �ગ� �ાેનસર કરવાં 

બદલ Rtn Krishnadevsinh Sarvaiya(KK) નાે અાભાર સાથે જ દરેક 

રાેટે�રયન મી�ાેનાે સફળ અાયાેજન માટે ખૂબ ખૂબ અાભાર.

-�ાેજે� ચેર : હરી���ના પારેખ
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વૃ�ારાેપણ �ાેજે�

ટરી કલબ અાેફ ભાવનગર રાેયલ દવારા રાેટરી વષ� 2022-23ના જલાઈ માસના અં�તમ �દવસે અેટલે ુરાેકે, તા. 31-07-2022ને ર�વવારે સવારે �ી �ાનગુ� �વ�ાપીઠ, કાળીયાબીડ ખાતે યાે�યેલ જેમાં 

�ાેજે� ચેર સહીત બહાેળી સં�ામાં રાેટેરીયન �મ�ાે હાજર અહી વૃ�ારાેપણ કરી સાથે ના�તાે કરી 

સુંદર ફેલાેશીપની મ� પણ કરેલ, અા બદલ રાેટરી રાેયલ રાે. મનહર રાઠાેડ રાેટરીયન માટે ખાસ �ેકફા� ની 

�વ�ા કરવા બદલ અને દરેક રાેટેરીયન તથા રાેટરેકટ સ�ાેનાે અાભાર માને છ.ે

-�ાેજે� ચેર : મનહર રાઠાેડ

�ીમ�ગ કે� -�ાેજે� ચેર : ચં��સ�હ ગાે�હલ

પણી �બ �ારા ���મ�ગ કે� નું અાયાેજન કરવામાં અા�ું છ જે, તા. 09/07/2022 થી 31-ેઅા07-2022 સુધી સાંજે 7:30 થી 8:30 સુધી �નલમબાગ ભાવનગર મહાનગરપા�લકાના 

���મ�ગ પુલમાં મા� �બ ના સ�ાે અને તેમના પ�રવાર માટે રાખવામાં અા�ું હતું અા કે� 

માં 50 થી વધુ રાેટેરીયન સ�ાે અને તેમના બાળકાે લાભ લીધાે અને અેક મ�હનાે �ીમ�ગ કે�માં રાે. ચં��સ�હ 

ગાે�હલ �ારા �ીમ�ગની �ેન�ગ અાપવામાં અાવી હતી, અા બદલ  રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ રાે. ચં��સ�હ 

ગાે�હલ નાે ખુબ ખુબ અાભાર માને છ.ે

�નય�મત સા�ા�હક �બ મી�ટ�ગ
(Regular Weekly Club Meeting)

મીટ�ગ - 1
તારીખ : 06-07-2022, બુધવાર

સમય   : 8:30 સાંજે

�ળ   : �ી� ગાડ�ન રે�ાેરંટ, ઘાેઘા સક�લ, ભાવનગર

મીટ�ગ - 2
તારીખ : 20-07-2022, બુધવાર

સમય   : 8:30 સાંજે

�ળ   : અાેને� રે�ાેરંટ, વાઘાવાડી રાેડ, ભાવનગર

�બ બાેડ�  મી�ટ�ગ
(Club Board Meeting)

�થમ બાેડ�  મીટ�ગ
તારીખ : 29-07-2022, શુ�વાર

સમય   : 8:30 સાંજે

�ળ   : અાેને� રે�ાેરંટ, વાઘાવાડી રાેડ, ભાવનગર

મીટ�ગ �ાે�ર : હરી���ના પારેખ તથા પાૈરવ ભ�
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ડી�ીકટ અાે�ફસર
(District officers)

રાે. �ચરાગ ��વેદી

�ડિ�� અે�ઝી�ુટીવ સે�ેટરી

રાેટરી ઇ�ીયા & રાેટરી.org ચેર

રાે. �વવેક શાહ

�ડિ�� સે�ેટરી - ��ર 1

રાે. ડાૅ. ગીરીશ પટેલ

ગવમ�� લાઈસીન

�ડિ�� ચેરમેન, �નરામયા �ાેજે�

રાે. ભવનેશ મેહતા

ઇ�ર. �ડિ�� અે�ચે�જ ચેર

રાે. વૈભવ �ાસ

અવાેઇડેબલ �લાઈંડનેશ કાે-અાેડ�નેટર - ��ર 1

રાે. �હરેન પારેખ

�ડિ�� કાે�ર�, લીડ ચેર - ��ર 1

રાે. ધમ�શ સરવૈયા

અાસી�� ગવન�ર

રાે. ગાૈરવ રાઠાેડ

કાે-અાેડ�નેટર - ��ર 1
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જ��દવસની શુભે�ાઅાે
(Birthday Greetings)

�વ�શ� �સ��અાે & અ�ભવાદન
(Achievements & Acknowledgment)

રાે. ધનંજય કમારુ
તા. 01-07-2022

રાે. કા�ત�ક ધાેળ�કયા
તા. 02-07-2022

રાે. હસમુખ દવે
તા. 15-07-2022

રાે. ધમ�વીર�સ�હ સરવૈયા
તા. 16-07-2022

રાે. ભા�વક કલથીયા
તા. 23-07-2022

રાે. ક�દેવ�સ�હ સરવૈયાૃ
તા. 25-07-2022

લ��દવસની શુભે�ાઅાે
(Wedding Anniversary Greetings)

રાે. ભવનેશ મહેતા & ક�ના મહેતા
તા. 23-07-2022
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We’ve all taken our own path to become a member of Rotary. Some of you joined 

because your father was a Rotarian. Some of us signed up because an employer 

tapped us on the shoulder and asked us to attend a meeting. Others became 

members only after a U.S. Supreme Court ruling made it possible. Yet each of us entered through one 

mechanism — an invitation. An invitation that unlocks our imaginations and allows us to know that 

everything and anything is possible. Each one of us has that same opportunity — the honor to 

extend an invitation. It is awe-inspiring to imagine how we can look out across our communities and 

identify our future leaders. It’s often tempting to attract people who are exactly like us. It’s a special 

form of ingenuity to consider how people who are seemingly very different can, in fact, share our 

values and have some of those same talents, just waiting to be unleashed. It’s time for Rotary to take 

our next step in advancing Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) across our organization. Embracing 

an experience where people feel included is more than just making our membership numbers more 

diverse. It’s about making our meetings and events places where we can speak 

openly and honestly with each other, where our members feel 

welcome and safe. This means removing barriers for entry and 

opening doors for inclusion. Our values remain our strength — and 

our commitment to excellence requires us to maintain high 

standards for our members as w e l l .   I  b e l i e v e  w e  a r e  a l l 

committed and determined to advancing DEI across Rotary. This is 

rooted in the deepest traditions of our organization, and it will ensure 

that we remain vibrant and relevant for decades to come. A few years ago, 

our Rotary Board set the ambitious goal of increasing the 

share of female members to 30 percent by 2023. We 

have less than a year to go, but I believe we can 

meet and exceed this target. We need Rotary 

leaders to rise from every continent, culture, and 

creed. We need young members and young 

thinkers to take on l a r g e r  r o l e s  a n d 

responsibilities. We need to listen to new 

Rotary members just as keenly, and with as 

much respect, as those with many years of 

membership. During our recent convention in 

Houston, we heard from astronauts about their journeys into space. We reflected upon a time in the 

1960s when U.S. President John F. Kennedy urged the world to dream, with his declaration that we 

would “go to the moon [and do] other things, not because they are easy, but because they are hard.” 

Fully committing Rotary to DEI and meeting our ambitious membership targets may seem as 

unlikely as a moon shot. But I know that when people of action are committed to a big goal, we make 

it worth every ounce of our energy.

રાેટરી ઇ�રનેશનલ �ે�સડે� સંદેશ

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, અાેગ�-2022

રાે. જેનીફર �ે�

રાેટરી ઇ�રનેશનલ �ે�સડે�

(August-2022)
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Dear TEAM WOW,

 ow greetings to all! Congratulations and Big Compliments. Here 

Wwe completed two months of this Rotary year. It's feeling of 

pleasure and pride that our District is on top in Pan India as per 

project worth. This happened because everyone of District 3060 is working hard 

and serving community to keep our flag high. But still some clubs are not 

reporting, it is expected now to report your activities. Most of the clubs adopted 

GKP VILLAGE, those who have not adopted yet please adopt and sign MOU. 

Membership, Public Image and Literacy Seminar were successful due to your 

active participation. Everyone gave justice to responsibility assigned. So many 

clubs inducted members in club but yet not updated them to rotary.org, please 

do it. Start working in direction of Rotary foundation. Our District is having great 

legacy of generosity, let's continue it by adding values. Yet 10 months are 

remaining, it's time to implement our vision what we imagined for Rotary. 

Friends Let's move Together Towards Tomorrow to make this year WOW.

રાે. �ીકાંત & સા�રકા ઈંદાની

�ડિ�� ગવન�ર - 3060

�ડિ�� ગવન�ર  સંદેશ (August-2022)
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�ે�શીપ-ડે ઊજવણી

રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, અાેગ�-2022

-�ાેજે� ચેર : રામ રામાણી

રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ અે ��ડશીપ ડે ની ઉજવણી �ેગસ� પાક�  ભાવનગર ખાતે કરી હતી. 

અંદા�જત 1000 જેટલા �ે�શીપ બે� લાેકાેને બાં�ા અને લાેકાેમાં રાેટરી �વશે માહીતી અાપી હતી. 

અા �ાેજે� માં રાેટર� �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ અને ઇ�રે� રાેયલ પણ સહભાગી થયા હતાં. 

અા ઉપરાંત �ડિ�� ગવન�ર �ીકાંતભાઈ અને ફ�� લેડી સ�રકાબેન ને, ARC PDG અજય ગુ�ા ને 

પણ �ે�સડે� રાે. ધમ�વીર�સ�હ સરવૈયા અે �ે�શીપ બે� બાં�ાે હતાે.

ડી�ીકટ સેમીનાર -મે�રશીપ, લી�ેશી અને પિ�લક ઈમેજ

રાેટરી �બ અાેફ રાજકાેટ �ાઇમ �ારા 35 �બના ��ર 1,2 અને 3 માટે મે�રશીપ, લી�ેશી અને 

પિ�લક ઈમેજ પર "અ�ભવૃ���ી" સે�મનારનું અાયાેજન કરવામાં અા�ું હતું. DG Rtn �ીકાંત 

ઈ�ાણી ની હાજરીમાં 125 થી વધુ સહભાગી રાેટે�રયન �મ�ાેમાં અાપડી �બ માંથી 12 જેટલા મે�ર 

�ેડાયા હતા અા સાથે �ે��શપ ડે નાે અાનંદ મા�યાે. ઉપરાંત, તેમની સાથે ફ�� લેડી સા�રકા ઈ�ાણી 

અને ગે� અાેફ અાેનર ARC PDG અજય ગુ�ા, ADT Rtn. અમરદીપ બુનેટ, DS Rtn. યશ રાઠાેડ, 

DS Rtn. સારાહ મકવાણા અને DS Rtn. �વવેક શાહ હાજર ર�ા હતા. અા ઈવે�માં તમામ �વષયાે પર �ન�ાંત 

વ�ાઅાે, જેમાં પિ�લક ઈમેજ માં રાે. ગાૈરવ રાઠાેડ અને રાે. ધમ�શ સરવૈયા તેમજ લી�ેશી માટે રાે. મનહર રાઠાેડઅે  

વાતા�લાપ કરેલ. અંતે Rtn. �ચરાગ ��વેદીઅે તમામ મહેમાનાેને રાેટરી અને રાેટરી ઈ��યા પર ડેટા અપડેટ કરવા 

�વશે મા�હતગાર કયા� હતા. બધા મહેમાનાે, વ�ા અને મંચ પર હાજર રહેલા.
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ર�ાબંધન ઉજવણી

ર વષ� રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ અંકર �લના �વ�ાથ�અાે સાથે ર�ાબંધન (ભાઈ અને બહેનના સંબંધનાે ુ ૂદઅનાેખાે તહેવાર જેમાં બહેન �ેમનું �તીક રાખડી બાંધે છ જે તેના ભાઈને તમામ દ�મનાે અને અ� ખરાબ બાબતાેમાં ે ુ

મદદ કરે છ.) ઉજવે છ. માન�સક �વકલાંગ બાળકાે માટે. અા બાળકાે કાેઈ પણ વ�તુ �વશે �ણતા નથી પરંતુ સંબંધાેમાં ે ે

ખૂબ જ સંવેદનશીલ હાેય છ.  �બના સ�ાે ખાસ �ાં જઈને અા તહેવાર ઉજવીઅે છીઅે અને અા બાળકાે સાથે રહીને ગવ� ે

અનુભવીઅે છીઅે. અને અા સં�ાને રાેકડ યાેગદાન અાપવા  અને �વશાળ સં�ામાં હાજરી માટે તમામ રાેટરી રાેયલના 

સ�ાેનાે અાભાર.

માં ભારતી ના ચરણાે માં વંદન

5 અાઝાદી કા અમૃત મહાે�વ ની ભ� ઉજવણી અંતગ�ત ભ� �તરંગા યા�ા નું અાયાેજન કરવામાં અાવેલ. દેશે 7અપ�લા ઋણનાે નું, દેશ ��ેના કત��નું, શહીદાેના બ�લદાનાેનું, રા�ીય અેકતા અખં�ડતતાનું, �રણ કરવા અને 

કસુંબલ રંગનાે કેસ�રયા ને �ા�ભમાન કેરા થનગનાટ સાથે ભારત માતા ના જય જય કાર સાથે યાેજયી હર ઘર �તરંગા 

યા�ા. અા યા�ા માં રાેટરી કલબ ભાવનગર રાેયલ ના મે�સ�, રાેટરે� રાેયલ તથા રાેટરે� �ામી �વવેકાનંદ હાેમીઅાેપેથીક 

મે�ડકલ કાેલેજ ના રાેટરે�સ� તથા ઇં�ે� રાેયલ ના મે�સ� �ેડાયા હતા. અા યા�ામાં માનનીય �શ�ણ મં�ી �ી �તુભાઇ 

વાઘણી દવારા �લેગ અાેફ કરવામાં અાવેલ અા રેલી માં 5000 થી વધુ લાેકાે �ેડાયેલ.

-�ાેજે� ચેર : યશ શાહ
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અા વષ� 75માં અાઝાદી અમૃત મહાે�વ 

અંતગ�ત �ાતં� પવ� ની ઉજવણી 

�ન�મતે હર ઘર �તરંગા નું અાયાેજન 

તા.13-14-15મી અાેગ� નાં કરવામાં અા�ું, તેના માટે �બ 

�ારા બધા મે�ર ને �તરંગા �વતરણ કરેલ. �તરંગાને માન સ�ાન 

થી બધા સ�ાેઅે પાેતાને ઘરે, અાેફીસે, �બસનેશ �ેસ પર તા. 

13 થી 15 અાેગ� લહેરા�ાે, અા રા� ભ�� માં સહભાગી થવા 

અને સાથ અાપવા બદલ રાે. વધ�માન શાહ  “Toys World“ નાે  

રાેટરી રાેયલ ખુબ ખુબ અાભાર મને છ.ે

75મા �તં�તા �દવસની ઉજવણી

રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ માટે �ી �ાનગુ� �વ�ાપીઠ ખાતે �જવંદનનું અામં�ણ મ�ું. 

�ે�સડે� તરીકે  મારા �વનની અા ગાૈરવની �ણ રહેશે. અા ��રાેહણ કાય��મ માં અા વખતે અેક 

અલગ રીતે બધા અેક સરખાં �ેસ (સફેદ કફની, પે� અને ��રંગા કલરનાં દપ�ા)માં બધા સ�ાે ુ

હાજર રહી અાઝાદીના અા 75માં અમૃત મહાે�વ દર�મયાન માન સ�ાન સાથે �ે�સડે� રાે. 

ધમ��વર�સ�હ સરવૈયા �ારા ��રાેહણ કરવામાં અાવેલ. �જવંદન બાદ નાના બાળકાે �ારા 

સાં��તક કાય��મ યાે�યાે હતાે અને અા સાથે �ી �ાનગુ� �વ�ાપીઠ મેનેજમે� �ારા અેક સંક� યા�ા જેમાં ૃ

�વ�ાથ�અાે ઘરે ઘરે જઈને સંક� પ� વહે�ા. અા સુંદર અાયાેજન માટે રાે. મનહર રાઠાેડ તથા �ી �ાનગુ� 

�વ�ાપીઠ મેનેજમે� નાે રાેટરી રાેયલ અાભારી છ. ે
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સુદામાની �ેળી -�ાેજે� ચેર : મલય બધેકા

0મી સુદામા ની ઝાેળી....અાપણાે કાયમી �ાેજેકટ સુદામાની ઝાેળી જે તા. 21-08-22 ને ર�વવારે સવારે 12 2વાગે રાેટરી રાેયલ વેકસીન સે�ર, સરદાર નગર, ભાવનગર ખાતે રાખવામાં અાવે છ. માનવતા ની સેવાના ે

અા �ાેજેકટ સુદામા ની ઝાેળી હેઠળ  સેવા ની સરવાણી ��પે 30 પ�રવાર ને અાશરે �.600 ની �ક�મતની 

�કટ (મા�સક ખા� સામ�ી) નું �વતરણ કરવામાં અા�ું. જેમાં ઘણા રાેટેરીયન �મ�ાે, રાે�ે� �મ�ાે હાજર ર�ા હતા. 

અા માસના �કટ માં સહભાગી �મ�ાેમાં અેક શુભે�ક, �યામભાઇ મકાતી, દ�ાબેન મહેતા, જપન મેહતા, માલતીબેન 

દાણી, બાેબ શાહ, યશ શાહ, કેતનભાઈ દસાડીયા, �વશાલ બાપાેદરા, અં�કત ભડીયા�ા, ગીરીશભાઈ પં�બી છ.ે
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ફે
મીલી ફેલાેશીપ અેટલે અાપણી �બ ના દરેક મે�સ� પાેતાના ફે�મલી સાથે અેક જ�યા અે ભેગા થાય 

છ અને �ાં �વ�વધ �કાર ની રમતાે, મનાેરંજન માણે છ, �ારબાદ ભાેજન લઈ ને છટા પડે છ. અા ે ે ેૂ

ફે�મલી ફેલાેશીપ નાે સાૈથી માેટાે બે�ન�ફટ બધા ફે�મલી સાથે ભેગા થાય અેટલે અેક બી� ફે�મલી 

પ�રચય થાય અને બાે���ગ વધે સાથે સાથે બાળકાે ને પણ રાેટરી ફે�મલીના બાળકાે સાથે અેક 

�ે�શીપ બને. અા વષ�ની અાપની �થમ ફેમીલી ફેલાેશીપ તા. 21/08/2022, ર�વવાર સાનવી બે�સલ �રસાેટ�, 

બુધેલ ખાતે અાયાેજન કરેલું અા ફેલાેશીપ માં 160 થી બધું રાેટરી �મ�ાે ની સાથે રાેટરેકટ અને ઈંટરેકટના સ�ાે 

હાજરી અાપી હતી. અા ફેલાેશીપ માં રાેટરેકટના સ�ાે �ારા ગે�નું અાયાેજન કરવામાં અા�ું હતું નાના-માેટા બધા 

અા ગે�માં ભાગ લીધાે અને અેક સુંદર ફેલાેશીપ નાે અાનંદ મા�યાે. અા બદલ રાેટરેકટ સ�ાેનાે અને દરેક 

સ�ાેનાે ખુબ ખુબ અાભાર.
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નાેટબૂક વીરતણ

ટરી કલબ ભાવનગર રાેયલ તથા રાેટરે� કલબ ભાવનગર રાેયલ ના સહયાેગથી રાેટરી ઇ��યા રાેલીટરસી �મશન અંતગ�ત ભાવનગર તથા ભાવનગર �જ�ા ની 5 શાળા માં 1350 ચાેપડા નું �વતરણ 

કરવામાં અા�ું. જેમાં નવાબંદર સરકારી શાળા માં 300, જગતજયાેત શાળા માં 150, અવાણીયા ગામ 

કમાર શાળામાં 500, અવાણીયા ગામ ક�ા શાળા માં 300 તથા �ેધપરા ગામ શાળા માં 100 અામ 1300 ચાેપડાઅાે ુ

નું �વતરણ કરવામાં અાવેલ જેમાં રાેટરે� રાેયલ તથા રાેટરી રાેયલ ના મે�સ� હાજર રહી અા �વતરણ નાે કાય��મ 

કરવામાં અાવેલ. અા �ાેજે� નું ફંડ રાેટરે� કલબ ભાવનગર રાેયલ �ારા કરવામાં અાવેલ.

અવાણીયા કમાર �ાથ�મક શાળા, અવાણીયાુ જગત �ાેત શાળા, ભાવનગર

�ી �ેધપરા �ાથ�મક શાળા, અવાણીયા નવા બંદર �ાથ�મક શાળા, ભાવનગર

અવાણીયા ક�ા શાળા, અવાણીયા
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�નય�મત સા�ા�હક �બ મી�ટ�ગ
(Regular Weekly Club Meeting)

મીટ�ગ - 1
તારીખ : 03-08-2022, બુધવાર

સમય   : 8:30 સાંજે

�ળ   : અાેને� રે�ાેરંટ, વાઘાવાડી રાેડ, ભાવનગર

મીટ�ગ - 2
તારીખ : 17-08-2022, બુધવાર

સમય   : 8:30 સાંજે

�ળ   : અાેને� રે�ાેરંટ, વાઘાવાડી રાેડ, ભાવનગર

મીટ�ગ - 3
તારીખ : 31-08-2022, બુધવાર

સમય   : 8:30 સાંજે

�ળ   : અાેને� રે�ાેરંટ, વાઘાવાડી રાેડ, ભાવનગર

મીટ�ગ ફેલાે�શપ

રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ અે 

જણાવતા ગવ� અનુભવે છ કે અમારી ે

�બના સે�ેટરી Rtn ડાૅ. મેહલ �નીઅે ુ

તાજેતરમાં રાેટરી �બ અાેફ દાર-અે-સલામ 

અાેય�રબે,  તાંઝા�નયા/યુગા�ા ની 

મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે �બ મી�ટ�ગમાં હાજરી અાપી 

અાપની �બ અને �ડિ�� 3060 ની �વૃ��અાે �વશે 

�વગતાે શેર કરી.  તેણે હાે� �બના �મુખ Rtn Krutin 

Shah સાથે લેટર હેડ અને �લેગની અાપલે પણ કરી.  

અાપની  �બઅે રાેટરી �બ અાૅફ દાર-અે-સલામ 

અાૅય�રબે, રાેટરી �બ અાૅફ કે�ા અને રાેટરી �બ 

અાૅફ �પાન તરફથી કેટલાક નવા �મ�ાે બના�ા. અમે 

અ�ત યજમાન અને અા�ત� સ�ાર કરવા બદલ રાેટરી ુ

�બ અાેફ દાર-અે-સલામ અાે�રબેના અાભારી છીઅે.



25

25
રાેયલ રેસાેન�ં - રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ, અાેગ�-2022

(Birthday Greetings)

(Achievements & Acknowledgment)

રાે. �વજય પટેલ
તા. 01-08-2022

રાે. ઋષભ લ�કરી
તા. 01-08-2022

રાે. �્�યામ�સ�હ ઝાલા
તા. 08-08-2022

રાે. ડાૅ. ગીરીશ પટેલ
તા. 09-08-2022

રાે. નીરવ દાેશી
તા. 13-08-2022

રાે. હ�ષ�લ વાેરા
તા. 15-08-2022

જ��દવસની શુભે�ાઅાે

�વ�શ� �સ��અાે & અ�ભવાદન

PDG. રાે. �શાંત �ની
તા. 22-08-2022
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રાેયલ ઇન ડી�ીકટ
(Royal in District)

લીડ�ગ �બ District 3060

મે�ર અાટ�કલ ઇન GML અાેગ�

સ�વ�સ �ાેજે�

પિ�લક ઈમેજ
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(Upcoming Programs and Projects)

અાગામી કાય��મ અને �ાેજે�

નવરા�ી મહાે�વ
26-09-2022  to 04-10-2022

ફટાકડા �ાેજે�

ડી�ીકટ કાે�ર�

અાે�ાેબર 2022

23, 24 અને 25 ડીસે�ર, અાેરંગાબાદ, મહારા�
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ડી�ીકટ કાે�ર�
(District Conference)
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રાેટરી �બ અાેફ ભાવનગર રાેયલ

(રાેટરી રાેયલ ચેરીટેબલ ��)
સં�ાને અાપવામાં અાવતું દાન 80G

અ�વયે કરમુ�ને પા� છ.ે
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