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  RYLA – Rotary Youth Leadership Awards

રોટરી કલબ ઓફ સુરતના ઉપ�મ ેRYLA – રોટરી યુથ લીડરશીપ એવોડ�ના પાંચ �દવસીય 

કે�પની વિનતા િવ�ામ યુિનવિસ�ટી ખાત ેશ�આત.

યુવાનોન ેઅલગ અલગ િવષયોની તાલીમ મળી રહે ત ેમાટે સામાિજક સં�થા રોટરી ખૂબ 

સ��ય છે અન ેતેના માટે તેઓ અલગ અલગ કોલે�મા ંRYLA એટલ ેકે રોટરી યુથ લીડરશીપ 

એવોડ�  �ાય��મનુ ંઆયોજન કરે છે. િવિવધ ફેક�ટીઓ �ારા યુવાનોન ે�ે�રત કરે તેવા િવષયો 

પર માગ�દશ�ન આપવામા ંઆવ ેછે.

સોમવાર, તા. ૦૮ ઓગ�ટ, ૨૦૨૨ના રોજ વિનતા િવ�ામ યુિનવિસ�ટી ખાત ે૧૦૦ થી વધ ુ

િવ�ાથ�નીઓ માટેના રાયલા કે�પની શ�આત મહાનુભાવો �ારા છોડમા ંપાણી પીવડાવીને 

કરવામા ંઆવી હતી.

ડીન ડૉ. મિનષાબેન �યાસે �વાગત �વચન કરીન ેઆ કે�પની ��તુતતા િવશ ેસમજ આપી 

હતી.

ઉ�ઘાટન સમારોહના �ાસંિગક �વચનમા ંરોટરી કલબ ઓફ સુરતના �મુખ રોટે�રયન તેજસ 

ગાંધીએ જણા�યું હતુ ંકે િવ�ાથ�નીઓમા ંલીડરશીપ �કીલ િવકિસત થાય અન ેમ�હલાઓ 

વધુન ેવધ ુઆ�મ િનભ�ર બન ેત ેઆ કે�પનો હેત ુછે.

રોટરી કલબ ઓફ સુરતના મં�ી રોટે�રયન કદન શાહ અન ેઆ કે�પના સંયોજક રોટે�રયન ુ ં
િનકેત શા�ીએ જણા�યું હતુ ંકે િવ�ાથ�નીઓ આ પાંચ �દવસ દર�યાન તમામ ફેક�ટીના 

િન�ણાંત �ાનનો લાભ લ ેઅન ેગંભીરતાથી �વનમા ંતેનો �વીકાર કરે તો �વનની �દશા 

બદલી શકાય છે.

�થમ �દવસના વ�તા રોટરી કલબ 

ઓફ સુરતના ભૂતપૂવ� �મુખ 

રોટે�રયન િનિખલ મ�ાસીએ 

કો�યુિનકેશન અન ે પાવર ઓફ 

પિ�લક �પીક�ગ �ારા સૌને કઇ રીત ે

�તી શકાય છે, ત ેિવશ ેસતત ૧૨૦ 

િમિનટ સુધી �ેઝ�ટેશન ��તુત કયુ� 

હતુ.ં સંબોધન, વાતા�, શાયરી,કિવતા, 

ગીત,  �વોટેશન,  ચ�કાવનારી 

હકીકત, પદાથ�ના ઉપયોગ �ારા કઇ 

રીત ેવ�ત�યની શ�આત કરી શકાય 

ત ેવાતો ��તુત કરી હતી.

આવનારા �દવસોમાં એડવોકેટ 

�નેહલ વકીલના સાયબર લોઝ, 

મિનષભાઈ �યાસ કઇ રીત ેિવ�ાથ� 

અવ�થામાં નાણાંકીય આયોજન 

કરવું �ઇએ?, ડૉ. િનકેત શા�ી ટીમ 

િબ�ડ�ગ અન ે ડૉ. તૃિ� પટેલ �ટ�ેસ 

મેનેજમે�ટ િવષય પર 

િવ�ાથ�નીઓન ેમાગૅદશૅન આપશ.ે
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RI President's Ini�a�ves:

Rotary Interna�onal President Jennifer Jones imagines a Rotary where members act to make their dreams 

become reality and make the most of their club experiences.

Jones will focus on four presiden�al ini�a�ves that Imagine Rotary:

1.   advancing our commitment to Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

2.   crea�ng a welcoming club experience

3.   empowering girls

4.   expanding our reach

Imagine: Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)
Rotary strengthened its commitment to diversity, equity, and inclusion in order to celebrate each person's 

contribu�ons, advance equity, and create an inclusive culture where every member and par�cipants knows 

they are valued. Diversity is one of Rotary's longstanding core values and greatest strengths.

Imagine Comfort and Care

Making people feel included and welcomed is the most powerful way we can engage members. Listen to your 

members to understand why they joined Rotary and what they expect and want from their experience.

Imagine Empowering Girls

Jones will con�nue the ini�a�ve of 2021-22 RI President Shekhar Mehta to encourage members to improve the 

health, well-being, educa�on and economic security of girls.

Imagine Expanding Rotary's Reach

Over the coming years, Jones will visit eight service projects, each one represen�ng Polio eradica�on or one of 

Rotary's area of focus. The tour will provide examples of how Rotary can make a measurable difference , while 

also introducing Rotary to new audiences and to poten�al partners and influencers.
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PEOPLE OF ACTION પાલ આંગણ વાડી

દેશની લગામ ભિવ�યમાં, અ�યારના ભૂલકાંઓના 

હાથમા ંછે. આ ભૂલકાંઓ તંદુર�ત રહે એ ખૂબ જ�રી 

છે. એઓ માસૂમ છે પણ દેશની તાકાત છે, શિ�ત છે. 

તેથી બાલ આંગણવાડીના ભૂલકાંઓન ેદર શિનવારે 

રોટરી �લબ ઓફ સુરત ના સદ�યો પૌિ�ક ના�તો 

આપ ે છે. તા.૦૬/૦૮/૨૨ ના �દવસે જઓે હમેશા ં
સ�કાય�ના �વિ�તકમાં રગો ભરતા ં રહે છે એવા ં
પૂિણ�માબેન ગાંધી, રોટેરીયન ચં�ેશભાઇ શેઠ અન ે

�ોજ�ેટ - હફં ૂ

'જનનીની �ડ સખી નહી જડે રે લોલ '

મા ગરીબ હોય કે તવંગર એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. દરેક માતા પોતાના બાળકને તન 

અને મનથી તંદુર�ત બનાવવા માંગે છે પણ � આ બાળકને જ�મ આપનારી માતા જ 

�વ�થ ન હોય તો બાળક �યાંથી �વ�થ આવે?

રોટરી �લબ,સુરત દર મ�હને ગરીબ ગભ�વતી મ�હલાઓ ખાન- પાન અને �ાનથી વંિચત 

ન રહે એ હેતુથી તેમને પૌિ�ક ખોરાક તથા તે િવષયના િન�ણાત �ારા જ�રી �ાન 

આપવાનું મહ�વનું કાય� કરે છે એક �વ�થ સમાજ અને �વ�થ રા��  િનમા�ણના ભાગ 

બનવાની ઉમદા ભાવના સાથે

તા. ૦૬/૦૮/૨૨, શિનવારના રોજ રો. ચં�ેશભાઇ શેઠ અને રો. પાટૅનર ઈલાબેન શેઠ ના 

સૌજ�યથી ગભૅવતી મ�હલાઓને જ�રી ખા�સામ�ી અપાઈ . સાથે જ ડાયટીશયન ડો. 

�ક�રી કોઠારીએ આ મ�હલાઓને પોતાના અને બાળકના �વા��ય માટે ખૂબ જ ઉપયોગી 

ડાયટ �ટ�સ આપી હતી.

આ સમ� કાય��મનું આયોજન અને સંચાલન રો. પૂિણ�માબેન ગાંધી અને �ેની ગાંધીએ 

ખૂબ જ સુંદર રીતે કયું હતું.

�ડિજટલ િવ�ા દાન

ભારત આજ ે �ડિજટલ યુગમાં �વેશી ચૂ�યો છે. કો��યુટર મોબાઈલ જવેા 
સાધનોથી દુિનયા �ણે ન�ક આવી ગઈ અને અનેક સુિવધાઓ ખૂણે ખૂણે 
પહ�ચવા લાગી છે. દેશના નાના નાના ગામડાઓમાં પણ બાળકો મોટેરાઓ � આ 
બધા �ાન અને સુિવધાઓથી પ�રિચત થાય તો ભારત દેશની સૂરત બદલાઈ �ય.

અમલસાડી ગામની એક ઉ�ર બુિનયાદી શાળામાં ધોરણ 9 થી 12 ના 
િવ�ાથ�ઓને કો��યુટર િવષય ભણાવવામાં આવે પરતુ કો��યુટર વગર ! રોટરી ં
�લબ સુરત એ િવચાયુ� કે �ે�ટીકલ વગર આ �ાન કેવી રીતે મળી શકે ? એ શ�ય જ 
નથી અને 10 કો��યુટર આ અમલસાડીની શાળામાં િવ�ાથ�ઓની �ગિત માટે 
આ�યા .જથેી આ બાળકો પણ �ડિજટલ ઇિ�ડયાના ભાગ બની શકે .

આ �ોજ�ેટની આગેવાની પા�ટ �ેિસડે�ટ ભી�માબેન અને પીડી� �હતેશભાઈએ 
લીધી હતી. તારીખ  ૦૬/૦૮/૨૨ ના રોજ અમલસાડીની શાળાની મુલાકાત માટે 
ભી�માબેન, �હતેશભાઈ, ભુપે��ભાઈ, �પેશભાઈ, રાજશેભાઈ, અિ�નભાઈ, 
સીએ જયેશભાઈ ઘીવાલા અને એમના ધમ�પ�ની ગયા હતા �યાંના બાળકોએ 
એમનું ખૂબ સરસ �વાગત કયુ� હતું અને આ બાળકોએ �યારે કો��યુટરનો �થમ 
�પશ� કય� �યારે એમની ખુશીનો પાર ન ર�ો.

ઈલાબેન શેઠ �ારા આપવામા ંઆવેલ ના�તો લઈન ેપાલ આંગણવાડી પહ�ચી ગયા. લગભગ ૪૦ જટેલા માસૂમ બાળકોન ે

ના�તો વહ�ચી એમની સાથે સમય પસાર કરી પૂિણ�માબેન ેમધુર હા�યથી છલકતુ ંબાળપણ મા�યુ.ં
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13 August (Saturday) -  Healthy food distribu�on at Pal Aanganwadi will be sponsored by 
                                        R/P Daksha Shah and Hon. Sec. Kundan Shah 
13 August (Saturday) -  Movie Day – film 'Rakshabandhan' at Avadh Utopia  
14 August (Sunday) -  Installa�on of RCC Lajpore
15 August (Monday) -  Flag Hois�ng, Independence Day celebra�on 
                                     - at Raosaheb J C Munshi School
                                     - at U�ar Buniyadi School, Amalsadi
19 August (Friday)-  No Weekly mee�ng on occasion of Janmashtami

Upcoming Programs August'2022

Know your Fellow Rotarian

14 Aug - Rtn. Dharmesh Varnamia 14 Aug - Rtn. Dharmesh Varnamia 
1    5 Aug - Rtn. Dimpal Ketan Jariwala1    5 Aug - Rtn. Dimpal Ketan Jariwala
1    8 Aug - R/P Jyotsana Rajen Shah 1    8 Aug - R/P Jyotsana Rajen Shah 

14 Aug - Rtn. Dharmesh Varnamia 
1    5 Aug - Rtn. Dimpal Ketan Jariwala
1    8 Aug - R/P Jyotsana Rajen Shah 

Gree�ngs

Congratula�ons and Best Wishes

Rotaract Urav Mehta, son of R/P Purvi Mehta and PP. Rtn. Nimish Mehta is installed as Charter President of 
Rotary Club of Charusat for year 2022-2023.

Rtn. PP. Dr. Ajay Mahajan, has been associated with Rotary since 
2016 and is Assistant Governor (2022 – 2023). His qualifica�ons 
include M.B.B.S., DLO, MS (ENT), PGDHA. 
He is a Consultant - ENT (Head & Neck Surgeon) at Krishna ENT 
Clinic since 2003. He also visits Mahavir hospital and trauma 
center, SDA Mission hospital, K.P.S Hospital and Shri Gurunanak 
Hospital as ENT. Surgeon.
Rtn. Dr. Ajay Mahajan, has held various posi�ons at the club 
since he joined Rotary such as Youth avenue director, Hon. 
Secretary, Vice President (twice), Chairman – Club Polio 
commi�ee and Co- Chair Club WINS. He was President (2020-
2021) of Rotary Club of Surat and has received Best Club 
President award from the District. During his presiden�al year 
two permanent projects were setup – Rotary Club of Surat 

Dialysis centre and Rotary Club of Surat Women Empowerment centre, and also bagged 17 district awards.
At District level, he was District Chair (2021-2022) - EREY Promo�on and District Cluster Coordinator (2021-
2022) - Disease Preven�on & Treatment. As a Cadre Member, he visited (Seoul) South Korea in year 2018 and 
(Bangkok) Thailand in year 2019.
He has par�cipated in many health checkup camps and has examined around 6000 students under school 
health check-up program. His hobbies are photography, singing, travelling and running.   

RYLA – Rotary Youth Leadership Award at Vanita Vishram Women's University 08 August (Monday) / 10 August 
(Wednesday) / 12 August (Friday) / 13 August (Saturday) / 17 August (Wednesday)  


