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        rbt*ttu, mtvxubcth btrnlttbttk ytvtKtu "tebtu "tebtu mtturNtgtjt zemxlmtekdt mtt:tu rbtxekdtlte Nt~yt;t fhe subttk 
ctu hudgtwjth btexekdt yltu cttuzo rbtxekdtltwk ytgttuslt fhujt, ;tubttk :ttuzwk SuFtbt n;twk. vtKt ;tu jtuJtwk ;ttu vtzu s. ytvtKtt 
ybtwf rbt*ttu nsw vtKt ftuhtultt mtk_rbt;t :tgtujt Au yltu n;tt, vthk;twk ct"ttlte ;trctgt;t nJtu mtthe Au. E#hlte f]vtt Au. 
ytvtKtu mtti mtt:tu nGebtGeltu yufcteSltt mtwFt-’w&Ftbttk mtt:t mtnfth ytvteyu. ~ct~ btGe lt Ntftgt ;ttu 
xurjtVturltf btt"gtbt:te mtkvtfobttk hneyu, su:te rbt*t;tt dttZ ctltu.

       mtti fwNtG nNttu, vtrhJtthbttk cttGftu yltu Jtfejttu vtKt fwNtG nNtu. ftuhtulttltt yltjttufbttk sltBJtlt "tebtu 
"tebtu :ttGu vtz;twk Sgt Au. "tk"tt-JgtJtmttgt vtKt vtxhe vth ytJt;tt ntugt yuJtwk jttdtu Au. rbt*ttu, yltjttufbttk "tk"tt-
JgtJtmttgtbttk "gttltvtwJtof ythtudgtlte ftGB htFtJttlte Au. mtk_btKt ytuAwk rctjtfwjt :tgtwk lt:te yuxjtu yubtltu shtvtKt 
nGJttNtbttk jtuJtt suJtwk lt:te.

ltbtmfth htuxuhegtlt rbt*ttu,

        ytufxtucth(ytmttu) bttmt attjtw :tE hngttu Au. bttk sdt’kcttlte ytht"tlttlttu btrnlttu. ltJtht*teltt vttJtlt 
vtJtobttk bttk sdt’kcttlte f]vtt ytvtKtt mtti vth Jthmt;te hnu yuJte vt{t:toltt fheyu. ;tt.25/10/2020 ltt htus ’Ntuht 
Au. ’Ntuhtlttu ;tnuJtth DthctuXt btlttJteyu. ;tbttbt rbt*ttu yltu vtrhJtthslttu ltJtht*te yltu ’Ntuhtlte Ftwct Ftwct 
NtwCtftbtltt. ytufxtucth bttmtbttk *tKt btntvtwhwMttulte slbtsgtkr;t ytJtu Au. ;tt.02/10/2020 dttk"te sgtkr;t, 
jttjtctnt’wh Nttm*te yltu ;tt.31/10/2020 ytvtKtt jttzejtt mth’th JtjjtCtCttE vtxujtlte slbt sgtkr;t.
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          Vhe yufJtth ;tbttbt rbt*ttultu ltJtht*te yltu ’Ntuhtlte NtwCtftbtlttytu yltu btnt;btt dttk"te, jttjt ctnt’wh 
Nttm*teB ;t:tt mth’th JtjjtCtCttE vtxujtltu Nt;t Nt;t ltbtlt..!
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Club Secretary
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રોટરી કલબ સુરત ઈ�ટ,રોટરી �લબ સુરત ડાયમંડ સીટી અને મહ�ષ� દયાનંદ ફાઉ�ડેશન 

( IAS Academy) ના સંયુ�ત ઉપ�મે ધો. ૧૦ અને ધો. ૧૨ ના િવ�ાથ�ઓ તેમજ 

SSC. HSC. Arts. Science , Commerce  and Graduate િવ�ાથ�ઓ માટે 

કાર�કદ� માગ�દશ�ન અને કાઉ�સે�લંગ સેમીનાર નું Counseling seminar આયોજન 

કરેલ જેમાં �પીકર તરીકે �ી �જ પટેલ ( સુિ�ટે�ડે�ટ ઓફ સ�વ�સ ટે� –િનવૃત )  એ 

િવ�ાથ�ઓ અને વાલીઓ ને ઉ�ચ અ�યાસ તેમજ પિ�લક સ�વ�સ માં એડમીશન 

બાબતે અને જુદા જુદા કોષ� માં રહેલી તકો િવષે િવ�તૃત માિહતી આપેલ અને આ 

05/09/2020

રોટરી �લબ સુરત ઇ�ટ «tરા રોxuhegtlttubttk ફેલોશીપ થાય અને રોટરી િવષે લોકો ને માિહતી મળે એ માટે બુલેટ 

કી સવારી અંતગ�ત રોxuhegtltt બુલેટ લઇ ને સાપુતારાના �વશે ગયેલ જેમાં રોટરી કલબ સિચન , રોટરી �લબ 

કતારગામ , રોટરી કલબ કોસંબાના રોટે�રયન િમ�ો જોડાયેલ. �યાં મનોરંજન ની સાથે શાથે કુદરતી વાતાવરણ 

ની પણ મ� મળેલ. yt ftgto_btlte mtkvtwKto JgtJtm:tt atuhbtult htu.lthuNt dttukzjtegtt yltu ftu-atuhbtult hrmtf 
mttJtrjtgtt «tht fhJttbttk ytJtujt yltu hnuJttlte JgtJtm:tt mttvtw;tthtlte jtuf Jgtw ntuxujtbttk fhJttbttk ytJtujt sultt 
bttrjtf yltu htu.DtltNgttbtCttE Ftwkx ;thV:te rzmftWlx ytvtJttbttk ytJtujt su ct’jt fjtct Jt;te yubtlttu Ftwct 
Ftwct ytCtth.

02/09/2020

06/09/2020

ડી��ીકટ પિ�લક ઈમેજ સેમીનારનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં ૩૫ જેટલા રોટે�રયન િમ�ો એ 

ઓનલાઈન મીટ�ગ એટે�ડ કરેલ. કલબ પિ�લક ઈમેજ ચેર રો. રમેશ સાવિલયા એ આ માટે તમામ રોટે�રયન 

િમ�ો નો ટેલીફોનીક સંપક� કરેલ.  

14/09/2020

બોડ� મીટ�ગ બોલાવવામાં આવેલ અને જેમાં જુદા જુદા મુ�ાઓ પર ચચા� કરેલ અને અગ�યના ઠરાવો મંજુર 

કરેલ.

20/09/2020

Rotary �લબ ઓફ સુરત ઈ�ટ અને રોયલ હેવન એપાટ�મે�ટના રહીશો «tરા રોયલ હેવન, યોગીચોક, સુરત 

ખાતે ર�તદાન િશિબર નું આયોજન કરવામાં આવેલ, આ િશિબર માં રોયલ હેવન ના રહીશો «tરા 40 બોટલ નું 

ર�તદાન કરવામાં આવેલ. રેડ �ોસ �લડ બે�ક �વારા ર�ત એકિ�ત કરવામાં આવેલ જેમાં ડો. ��લ ભાઈ 

િસરોયા ઉપિ�થત ર�ા હતા તેમજ આ �લડ ડોનેશન કે�પનું આયોજન રો. ડો. કેતન ધામી ની ચેરમેન પદ 

હેઠળ કરવામાં આવેલ આ �સંગે રોટરી �લબ સુરત ઈ�ટ �મુખ રો. ડૉ જગદીશ વઘાસીયા, સે�ેટરી કેતન 

પટેલ, પૂવ�  �મુખ ડો અમુલખ સવાણી, રો.rJtvtwjt પાનસુરીયા ઉપિ�થત ર�ા હતા
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રોટરી �લબ સુરત ઇmx «tરા હાલ ના સંજોગો માં વધતા જતા સાયબર �ાઈમ ને �યાન માં લઈને લોકો માં 

�ગૃતતા આવે તે હેતુ થી વેિબનાર નું આયોજન કરવામાં આવેલ . જેમાં વ�તા તરીકે �યાતનામ �પીકર કે  જેઓ 

એ ગૂગલ સુટ અને માઈ�ોસો�ટ ૩૬૫ િવષે ઘણા સેિમનારો કયા� છે અને િહમાચલ �દેશના ગવન�ર «tરા એવોડ� 

�ા�ત કરી ચુ�યા છે અને નરે��ભાઈ મોદી ની ટીમ mttથે પણ કામ કરેલ છે એવા કોમલ કુમાર શાહ ર�ા હતા. 

તેમને સાયબર એટેક એટલે શું ? સાયબર િસ�યુરીટી એટલે શું ? અને સાયબર �ાઈમ એટલે શું ? િવષે ખુબ િવ�તૃત 

માિહતી આપેલ હતી. સાયબર એટેક ના �કારો, સાયબર િસ�યોરીટી કેવીરીતે થઇ શકે , શું કાળ� રાખવી વdtuરે 
િવષે પણ ચચા� કરેલ. ડી�ટલ સીટીઝન શીપ િવષે પણ એમને માિહતી આપેલ . ટૂંક માં ૧. સો�યલ મી�ડયા માં 

ખોટા એકાઉ�ટ વાપરવા જોઇને નિહ કે બનાવવા જોઇને નિહ ૨. પાસવડ� કોઈ ને Ntuh કરવો જોઇને નિહ ૩. 

સોસીયલ મી�ડયા માં જે વા��માંવા આવે છે તેમને સ�ય જ છે એવું માની લેવું જોઈએ નિહ ૪. સોસીયલ મી�ડયા 

માં દલીલ કરવી જોઇએ નિહ ૫. પોતાની લાગણીઓ સોસીયલ મી�ડયા માં �ય�ત કરવી જોઈએ નિહ. ૬. પો�ટ 

પસંદ કરવામાં કે ફોરવડ� કરવામાં કાળ� રાખવી જોઈએ આંધળું અનુકરણ કરવું જોઈએ નિહ ૭. પોતાનું ચા�ર�ય 

�કટ થવું જોઈએ ૮. પોતાના �યવસાય ને �કટ કરવો જોઈએ. ૯ સામાિજક રીતે યો�ય હોવી જોઈએ.

23/09/2020

રોટરી ડી��ીકટ ૩૦૬૦ fjtct «tરા આયોિજત rjtxhmte સેમીનારમાં રોટે�રયન િમ�ો એ ઝૂમ મીટ�ગ માં 

ભાગ લીધેલ.

29/09/2020

રોટરી �લબ સુરત ઇ�ટ «tરા વ�ડ� હાટ� ડે િનિમતે રોટરી ના સ�યો માટે એક સેમીનાર નું આયોજન કરવામાં  

આવેલ જેમાં સુરતના �યાતનામ કા�ડ�યોલોિજ�ટ ડો.ભાવેશ પટેલ એમ.ડી,ડી.એમ.«tરા Silent Heart 

Attack પર �વચન આપવામાં આવેલ. Silent Heart Attack એટલે શું ? કેવી �યિ�ત માં આનું જોખમ 

વધારે હોઈ છે ? કેવી �યિ�ત ને આવી શકે ? શું કાળ� રાખવી વગેર મુ�ો ઓ પર િવ�તૃત થી માિહતી આપેલ.અંતે 

રોટરી સુરત ઇ�ટ ના સ�યો «tરા ��નોતરી કરવામાં આવેલ. આ કાય��મ નું સંકલન રો. ડો.અમુલખ સવાણી «tરા 
કરવામાં આવેલ અને સંચાલન રો. કેતન પટેલ «tરા કરવમાં આવેલ. આ �સંગે રોટરી સુરત ઇ�ટ ના �મુખ 

ડો.જગદીશ વઘાસીયા એ બધા ને આવકારેલ, સેમીનાર માં આઈ.પી.પી. રો. �કશોર બલર, પુવ� �મુખ અને લોક 

��ી ચ�ુ બ�ક ના �મુખ ડો. ��લ િશરોયા, ડો.કે.એ.ગાબણી, રો.રાજેશ વઘાિસયા, રો.ભરતભાઈ �કકાણી 

ઉપિ�થત ર�ા હતા તદુપરાંત રોટરે�ટ સુરત ઇ�ટ �ેિસડે�ટ રો. �િતક વસોયા અને રોટરે�ટ કણ�ભૂિમ ના �ેિસડે�ટ 

રો.િનકુંજ હીરપરા ઉપિ�થત રહેલ.   

રોટરી સુરત  ઇ�ટ «tરા વા�ષ�ક સાધારણ સભાનું આયોજન પણ કરેલ જેમાં અ�ય� �થાન �ણીતા વકીલ અને 

પુવ� �મુખ રો.અર�વંદ ધડુક શોભાવેલ. સભા ની સ�આત મં�ી �ી રો. કેતન પટેલે કરેલ અને �યારબાદ અ�ય� �ી 

ની મંજુરી થી સભાની ની કાય�વાહી �મુખ �ી રો. ડો જગદીશ વઘાિશયા એ આગળ વધારેલ અને આભાર િવિધ 

રો. �કરીટ પટેલ «tરા કરવામાં આવેલ. 

રોટરી �લબ સુરત ઇ�ટ «tરા વ�ડ� હાટ� ડે િનિમતે સેમીનાર અને સાથે વા�ષ�ક સાધારણ સભાનું આયોજન કરેલ .

29/09/2020
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%%'wyt Au ybtthe Vwjttulte subt
btnufu Bk'dte ;tbtthe...

slbtr'Jtmtlte ntr'of NtwCtftbtltt..

slbtr’lt NtwCtuaAt ytufxtucth-2020

htu.rnkbt;t ctjth

htu.ztu.nhuNt Ftulte

htu.hrJtlY ftuhtx

htu.ztu.ybtwjtFt mtJttKte

htu.r"thult rNtntuht

htu.Cth;t rfftKte

04/10/2020

13/10/2020

18/10/2020

19/10/2020

26/10/2020

26/10/2020

yrCtltk’lt

1st time Plasma Donor  - Rtn.Kalpesh Balar

       vt{btwFt`e ztu.sdtr’Nt JtDttrmtgttltt vtw*t htuxhufxh r;t:to sdtr’NtCttE JtDttrmtgttyu 
18 JtMto vtwKto fhe gtwJttltebttk vtdt btwf;ttlte mtt:tu vt{:tbtJtth cjtz ztultuNtlt fhujt. ytbt 
rvt;ttltt vtdtjtu htuxhe ;t:tt mttbttBf mtuJtt bttxu vtdtjtt bttkzgtt yu ct’jt fjtct Jt;te Ftwct 
Ftwct yrCtltk’lt.

1st time Blood Donor

vttmx vt{umtezulx yltu jttufYMxe atHtwctukfltt vt{btwFt`e ztu.vt{Vwjt rNthtugtt yltu vtwJto btugth `ebtr;t 
yNbte;ttctult rNthtugttlte mtwvtw*te ztu.rvtkfjt rNthtugtt Jteh ltbto’ mttW:t dtwsht;t gtwrltJtmteoxe 
M.S.Opthal (ytkFtltt mtsolt)bttk dttujz btuzjt vt{tv;t fhujt Au. fjtct Jt;te Ftwct Ftwct yrCtltk’lt 
yltu Opthamologist ;thefu Ftwct lttbtltt btuGJtu yuJte NtwCtftbtltt.

yrCtltk’lt

       ytvtKtt htuxuhegtlt rbt*t yltu fjtct yufLefgtwxeJt mtu_uxhe htu.fjvtuNt ctjth «tht 
vt{:tbt JtFt;t vjttLbttk ztultuNtlt fhJttbttk ytJtujt. fjtct Jt;te yubtltu Ftwct Ftwct yrCtltk’lt.

ytdttbte ftgto_bttu (mtvxubcth)

Jtjzo yultebtjt zu (:tthtujte vttkshtvttuG);tt.04/10/2020
rlt&Ntwjf f]r*tbt ykdttultwk rJt;thKt
hudgtwjth rbtxekdt;tt.14/10/2020

;tt.10 & 11/10/2020
mtJtthu 9&30 fjttfu

hudgtwjth rbtxekdt;tt.25/10/2020

       ElthJnejt fjtctbttk:te IWC r’Jgttctult bttuJtrjtgtt ;thV:te vtnujte JtFt;t vjttLbttk 
ztultuNtlt fhJttbttk ytJgtwk. jttuf mtbtvtoKt hf;t’tlt fulY vth btrnjtt Ytht yt vt{:tbt vjttLbttk 
ztultuNtlt :tgtujt Au ;tu ct’jt htuxhe fjtct ytuV mtwh;t Emx yltu ElthJnejt fjtct ytuV 
mtwh;t Emx Jt;te r’Jgttctultltu Ftwct Ftwct yrCtltk’lt.

1st time Lady Plasma Donor - Divyaben Movaliya
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Knaack and his wife, Susanna, are Major Donors to The Rotary Foundation and members of the 
bequest Society.

Knaack is the CEO of Knaack KG, a real estate company. He was previously a partner and general 
manager of Knaack Enterprises, a 125-year-old family business.

He is a founding member of the Civic Foundation of the city of Ratzeburg and served as president 
of the Gold Gut Grambek. Knaack is also the founder and chair of the Karl Adam Foundation.
A Rotary member since 1992, Knaack has served Rotary as treasurer, director, moderator, 
member and chair of several committees, representative for the council on Legislation, Zone 
coordinator, training leader and district governor.

He is an endowment/major gifts adviser and was co-chair of the Host Organization Committee for 
the 2019 Rotary International Convention in Hamburg.

     He started his Dream Project “Rotary Thalassemia Center” in 2010-11.
     tenure, Rotary Club of Wadhwan City is First PHF Club in Rotary District 3060.

     He initiated “Rotary Dialysis Centre” in 2015-16 with two machines and at the moment they have 14  

     Prashant became President in 2009-10 for the Rotary Club of Wadhwan City during his Presidential     
     He is President of Surendranagar District Table Tannis Association.

     Hita is attached with SKIFAA and Zalawad Chamber of Commerce.
     Prashant is also serving as a Trustee in Omkar Vidhyalaya & Wadhwan Rotary Seva Trust.

     machines. 
     Serving as Treasurer of Rotary News Trust for RY 2020-21.

Prashant and Hita both are Commerce Graduate, run a Financial Consultancy Farm for the last three 
decades in the name of Capital House a leading consultancy services in the field of Finance & Insurance 
Sector.

Rtn. Prashant and Hita Jani are Member of Rotary Club of Wadhwan City since 2001. Both are Major Donor 
Level-1 of Rotary Foundation.

Prashant Jani
District Governor, District 3060
Rotary Club of Wadhwan City

Rotary International President 2020-21
Rotary Club of Herzogtum
Lauenburg-Molln Germany

Holger Knaack

Rtn. Amulakh Savani
Bulletin Editor
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     “Best Rotarian for the Year”, “District 3060", years 2014-15, 2015-16 & 2017-18.

Honoured by Rotary:
     Awarding him “Club Builder Award” in 2013-14
     Membership Recognition Award, “Gold Backer” in 2014-15
     Super Rotarian Award of District 3060 in 2017-18

2017-18 : Sponsored a Wadhwan Metro as a Charter PHF Club.
2017-18 : District Chair WinS

It’s a History to received three times Best Rotarian Award in District 3060.

The Couple is blessed with Two Sons,
Elder Mit is a Chartered Accountant & Presidential Award winner for Short film and he is owner of a film 
production house, mit has married to Aditi. Younger Kaumit Jani is an MBA & CFP working with Capital 
House-Ahmedabad.

2016-17 : District Chair Comminuty Service

Service to District:
2014-15 : Sponsored Thangadh Club and Halvad Club & served as GSR.

     District service Award in 2017-18

2015-16 : Assistant Governor

yt:te ytvt mttiltu sKttJtJttltwk fu ftuhtulttltu fthKtu yltu mthfthe rltgtbttu yltu htuxhe ElxhltuNtltjtlte bttdto’Ntoltltu "gttltbttk 
htFte htuxhe rzmx[efx 3060lte ftulVhlmtlte ;ttheFt 23-24-25 yurvt{jt 2021 fhujt Au.

ltbtmfth htuxuhegtltrbt*ttu,

nJtu vtAe hBmx[uNtlt attso lteatu btwsct hnuNtu.

htuxuhegtlt bttxu hBmx[uNtlt attso/vt{r;t Jgtrf;t

01/08/2020 - 31/10/2020
01/11/2020 - 31/01/2021
01/02/2020 - 31/03/2021

~.10,000/-
~.11,000/-
~.12,000/-

htuxhufxh bttxu
cttGftu (5-15 JtMto)
ltJtt htuxhufxh bttxu
vtux[lt fvtjt

6,000/-
5,000
8,000/-
40,000

...htuxhe rzmx[efx ftulVhlmt ykdtu...

rzmx[efx ftulVhlmt %vtJto^ sgtvtwh btwftbtu gttuSltth Au.
Jt"tw bttrn;te bttxu rzmx[efx ftulVhlmt ftu-atuhbtult htu.htsuNt JtDttrmtgtt y:tJtt rzmx[efx ftulVhlmt SuElx mtu_uxhe
htu.rJtsgt bttkdtwrfgttlttu mtkvtfo fhJttu.
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એકલ રિવ સમ� નભ સચંર�, એકલ સાગર ગાય

એ િવરાટને પોસાય, રોટ�ર�યન એકમેકની સહાય.

લાખો ક�ડ� પર લાડવો, આખો નાખો તો મર� �ય,

�કુો  કર�ને  ભભરાવીએ, તો  હ�શ ે  હ�શ ે ખાય.

રોટ�ર�યન એકમેકની સહાય

( ડો. અ�લુખ સવાણી)

 �વુ તારો એક હોવા છતા �ધાર� રાતમા ંજગમગ ચમક�, ચ�ં એકજ છે પણ �નુમની રાત શીતળતા �દાન કર�.

 �રુજ, ચ�ં, �વુ તારો, �શાતં મહાસાગર આ જગતમા ંએકજ હોવા છતા સવ�� , સવદ� ા પકંાય અને લોક �ખેુ એ� ુનામ 

ુ�જંુ� ુરહ.�  આ તો �દરતની િવરાટ શ��ત છે, એટલે એકલા હોવા છતા ંિવિશ�ઠ નામના ધરાવ ેછે. પણ માણસ અને ખાસ કર�ને 

રોટર� સાથ ેસકંળાયેલા રોટર� િમ�ો અને રોટર� પ�રવાર એકબી� સાથ ેનેહના નાતે જોડાયેલ છે, એક બી�ને �રુક થઇન ે

ુરહછ� ે, �ની �વી જ�ર�યાત એ �માણ ેસહાય�પ બન ેછે.    

ુ �દરતની રચનામા ં�રુજ એકજ છે, � સમ� �માડંને �કાશીત કર� છે, �શાતં મહાસાગર એકલો હોવા છતા �ઘુવાટા 

કરતો કરતો લહર� ોની સાથ ેપેતાની મ��તમા ંગીતો ગાય.

 રોટર�મા ંઆ સઘંભાવના દર�ક રોટ�ર�યનના �દયમા ંવણાયેલી હોય છે, પોતાના �વભાવ �માણે જોઇ� ુહોય તે મળ� 

�ય. (Service above Self) આ ઉમદા ��ુ સાથ ેસારા આશયથી દર�ક રોટ�ર�યન  સેવા કર�છે અને ફળ �વ�પે � મળે એ 

��વકાર� લઇએ એ જ “અ�લુખ” �ડુ�, એ જ અણમોલ જ�દગીનો ખરો આશય છે.  માટ� સમજદાર�ની વાત �ને યો�ય સમયે 

સમ�ય,એ રોટર� િમ� દર�ક કામમા,ં  �વનભર સકંળાય.તો આપણે સમજદાર�થી કામ કરવા� ુછે, સમય �ચુકતાની 

સભાનતા પણ �વનમા એટલી જમહ�વની છે. રોટર�મા ંસમજણ શ��ત વધેછે, િનણ�ય લેવામા ં િન�ણુતા આવ ેઅને 

leadership ના �ણુો િવકસે છે એટલે રોટર�મા ંજોડાવાથી િવિવધ �ે�ના માણસો સાથ ેરહવ� ાનો મોકો મળે છે.

 જો લાખો  ક�ડ�ઓ પર એક આખો લાડવો �કુવામા ંઆવ ેતો એના દબાણથી એનો િવનાશ થઇ �ય, એક પણ ક�ડ�ને 

ભોજન ન મળે, પણ જો સમજદાર�થી કામ લેવામા ંઆવ,ે લાડવો આખો નાખવાને બદલ ેએનો �કુો કર�ને, ક�ડ�ઓ પર 

ભભરાવવા મા ંઆવ ેતો, દર�કને યથાયો�ય સતંોષ સાથ ેખાઇ શક� અને આ�મસતંોષનો ઓડકાર પણ આવ.ે

ુ એકમેકને �વાથ � વગર મદદ કરવાની ભાવનાના કારણે જ રોટર� આ� �નીયામા ં૨૦૦ દ�શોથી વધાર� દ�શોમા ં

��થાિપત છે, છે�લા ૧૧૫ વષ�થી કાય�રત છે અને િવિવધ સમાજ લ�ી કાય� પણ રોટર�ના મા�યમથી થાય છે.

બની ર� ં � ં�રુ�ાચ� રોટર� પ�રવાર�,ંુુ ુ

�દયના નાદ થક�, � ંરોટર�નો ભાર ��.ુુ

(ડો. અ�લુખ સવાણી)

(� લોકો �વનની “ન�કત” સમ� છે એને જ �વવામા ં“�લ�જત” આવ ેછે, એ જ જ�દગીની “ઇ�જત” કર� છે.

(ર�ન ક�ણકા)
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MEDIA GALLERY
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