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અમે સૌ ચાલ્યા મનોરં જનની દુ નનયામાં
મિત્રતા ફે લોમિપ એ રોટરીના પાયાનો િંત્ર છે અને એ િંત્રને અનુસરી રોટરી મિત્ર શ્રી હર્ષદભાઈ મિનખાબવાલાના સહિાર થી અને મનમખલભાઇ િદ્રાસીના
સંચાલનથી તારીખ ૨/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ મફલ્િ જોવાનો િાણવાનો રોટે રીયન મિત્રોને િોિો િળી ગયો.
િસ્ત િજાની હલિી ફુલિી ઠં ડી હતી. રોટરી મિત્રો ની 'મસટી પ્લસ' િાં િોટી સંખ્ યાિાં હાજરી હતી. હસી િજાિ હલ્લા ગુલ્ લાંની લ્હાણી હતી. પોપિોનષ,
વડા, સિોસાની મિજબાની હતી. તયાં સલિાન ખાનની એક્િન મફલ્િ 'અંમતિ' હતી. મફલ્િિાં િજા આવે િે ના આવે, સૌને િળવાની િજા િં ઈ ઓર જ હતી.

સાચે જ આ મદવસ ખૂબ અનોખો યાદગાર અને િજાનો રહ્યો.

નિયાળાની ઠં ડીમાં રોટરીની હં ફ
તારીખ ૬. ૧૨. ૨૦૨૧, સોિવારના રોજરોટરી ક્લબ ઓફ સુરતના ઉપક્રિે સુરતના સપૂત શ્રી રાજ જરીવાલા પ્રેમરત હામદષ િ જરીવાલા ફાઉન્ડેિનની સાથે રહીને ડાંગ
મજલ્લાના સુબીર તાલુિાની ૭ અલગ અલગ િાળાઓિાં ૧૦૦૦ થી પણ વધુ સ્વેટરોનું મવના િૂલ્યે મવતરણ િરવાિાં આવયું હતું. િોખાિાળ ગાિની પ્રાથમિિ િાળા, ગાિની
બે આંગણવાડીઓ તથા ગાિના બીજા મવદ્યાથીઓ, િોખાિાળ વગષ િાળા, બરડા પ્રાથમિિ િાળા, િાંગયાષિાળ પ્રાથમિિ િાળા, ભેદ પ્રાથમિિ િાળા, જારિોલ પ્રાથમિિ
િાળા અને સુબીર મજલ્લા પ્રાથમિિ િાળાિાં આ મવતરણ િરવાિાં આવયું હતું. આ િુલાિાતિાં રોટરી ક્લબ ઓફ સુરતના િંત્રી મનમખલ િદ્રાસી, સહિંત્રી િુ ં દન િાહ,
રોટે મરયન દક્ષા િાહ અને હામદષ િ જરીવાલા ફાઉન્ડેિનના રાજ જરીવાલા જોડાયા હતા.
આ પ્રોજેક્ટને સફળ બનાવવા િાટે મગરીિભાઇ લુથરા, રોટે મરયન સુિંત જાલન, િે .પી. ગ્રુપના

સંચાલિ ફારુિભાઈ પટે લ, િુ વૈત મનવાસી પ્રમવણભાઈ પટે લ, અિેમરિાના મવનોદીનીબેન િેઠ,
ડૉ. મહના હેિંત બોરાના, િુબ
ં ઈના રાજેન ઝવેરી, િે તન લમવંગીયા, ભૂતપૂવષ મડમસ્ટિ િટ ગવનષર
રોટે મરયન પ્રિાંત જાની, લ્પા િદ્રાસી, ઝીલ્પા િેઠ, નેહા લોટવાલા, મપયુર્ ગલીયાવાલા, મદપ
પ્રિાિ અગ્રવાલ, આત્મારાિ મત્રપાઠી, આસી.ગવનષર મિલ્પા છાવછમરયા, ઝવારેહ વાડીયા,
ડૉ.મનરવ િાહ, હેિલભાઈ ઝવેરી, ધિેિ વરણામિયા, મિલ્પા રાઠોડ, મનિે ત િાસ્ત્રી, ધીરેન

પટે લ, મડરેન પંચાલ, ભાવેિ િાહ, બાબુભાઈ જરીવાલા, િૃ પેિ નાયિ, ચંદ્રિ
ે િેઠ, ચૈતાલી
દે સાઈ, હરેિ સુખડીયા, એડવોિે ટ નમસિુદ્દીન િાદરી, એડવોિે ટ હસિુખ લાલવાલા,
મદલીપભાઈ ગોસ્વાિી, િે નેડા મસ્થત પ્રિાિ પટે લ, રાજેન િાહ, િહાવીર હોમસ્પટલના ચેરિેન
શ્રી રૂપાબેન િહેતાનો આમથષિ સહયોગ સાંપડ્યો હતો.
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પ્રોજેક્ટસ

બાલ આંગણવાડી

‘ભ ૂલકાઓન ું સ્મમત’
બાળકોના જીવન આપણે હર્ટમય અને તેજોમય બનાવવાના છે . ભુલકાઓની નાનીસી આંખ બધું

જોયા જ કિે છે . નાની માિી આંખ એ જોતી કાંઈ કાંઈ એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે . નાસ્તાની
સામાન્ય લાગતી વાતને પણ એ નવા રૂપમાં જુએ છે અને એ તેની આત ુિતા દ્વાિા આપણે મહેસ ૂસ કિી
શકીએ છીએ.

બાલાઆંગણ

વાડીમાં પૌષ્ટટક નાસ્તા મવતિણની આનંદદાયક પ્રવૃ ૃમતિ કિનાિા

િોટે િીયન મમત્રો હતા ....
તાિીખ ૪.૧૨.૨૦૨૧ ને શમનવાિ કમલભાઈ ગાંધી અને જાગૃતીબેન ગાંધી
તાિીખ ૧૧.૧૨.૨૦૨૧ ને શમનવાિે િાજેશભાઈ દે સાઈ અને વંદનાબેન દે સાઈ

ભ ૂખ્યા ને ભોજન

વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે ,

પરદુઃખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભભમાન ન આણે રે !
જરૂરિયાતમંદોને ભોજન આપી એમને ત ૃપ્ત .કિવા એ આપણી ફિજ છે એ જ સાચો માણસ છે જે
અન્ય ની પીડા જાણે છે . આપણા બધા િોટે િીયન મમત્રો અન્યની પીડાને સમજે જ છે . તાિીખ
૨.૧૨.૨૦૨૧ ને ગુરુવાિે તેજસભાઈ ગાંધી અને તાિીખ ૯.૧૨.૨૦૨૧ ને ગુરુવાિે જય મમસ્ત્રીએ
પોતાની સમાજ પ્રત્યેની ફિજ ભ ૂખ્યાને ભોજન પીિસી વ્યક્ત કિી.
દક્ષાબેન અને કુંદન ભાઈ ને હાજિી અને સપોટટ મળ્યા હતા

બંને રદવસે હંમશ
ે ની જેમ જ
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5 ingredients of a successful Rotary club
If you’re a baker, you know that a great cake is made up of individual ingredients that come together to produce something special. A great Rotary club is
like that, in that it is made up of a unique mix of ingredients. Here are the five that I have found in most, if not all, successful Rotary clubs.

1. A unique club identity : There are four clubs in my city of Bethesda, Maryland. While they are only a short geographic distance from each other, each
has its own identity. The first is a dinner club of 30 members who have been together for years. They are generous in their donations to the Rotary
Foundation and our district. The second is a breakfast club with an even balance of older and younger members. They are very supportive and heavily
involved with Rotaract and Interact clubs. The third is a lunch club that is proud of its traditions and is committed to domestic and international projects.
And the fourth is a breakfast club celebrating its 15th year, with members who speak nine languages and originally come from 11 different countries.
2: Engaging club meetings : There isn’t a single correct format The pandemic has taught us all the need for flexibility and creativity. We can have virtual
meetings as well as in-person ones, and even a combination of both. But there is a need for meetings to be engaging. Great clubs offer a reason for
members to attend. They achieve this by spending effort to find inspiring speakers from a variety of relevant and timely topics every week. One week, you
may learn about marine biology, the next about training service dogs for the blind. They keep announcements and club business short, and make their
meetings personable by having greeters welcome newer people. They spend time recognizing member birthdays, and provide a place for all members to
participate within the meeting format.
3. A robust, member-driven service program : Service is at the heart of Rotary and it’s at the core of a great club. Members want opportunities to make a
difference in their community and the world. But there are many ways to do that. Do members want more focus on domestic or international service
projects? Do they want to emphasize one area of focus over another? A club survey can determine this. And the answer may change over time, so make it
an annual practice. Great clubs offer service opportunities that match member expectations..
4. A desire to socialize with others : In a great club, members genuinely like to socialize with one another. They create multiple opportunities to socialize,
whether this be at a club meeting, during a service program, at a fundraiser, at a fun event like a “day at the beach,” or at some other group event. In
great clubs, members frequently socialize outside of Rotary because they genuinely like to spend time together. Prospective members feel the
camaraderie between club members, and this creates a welcoming, fun, and vibrant atmosphere.
5: Strong leadership : Behind the success of a five-star restaurant is the head chef and staff. In the same way, a great club is the result of a dynamic
leadership team. You need a committed and visionary president who has carefully chosen their leadership team. This team meets regularly to discuss new
ideas, resolve outstanding issues, and chart a course for service and social activities. These leaders set the direction, they serve the club, and they stay
attuned to the wants and needs of their members. They also work hard to identify and nurture future club leaders. As you work hard to create a great
club, consider how you will leverage these five ingredients. Famous pastry chefs will tell you they are always tweaking the ingredients and trying new
combinations to figure out what works best for their customers. So too, a great Rotary club learns how best to use these five ingredients and modify them
to pursue excellence.
Source: Barton Goldenberg, immediate past governor of District 7620 (Maryland and Washington D.C., USA) in Rotary Voices.
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