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ડોક્ટરના અનુભવોની અભભવ્યક્ક્િ અને માર્ગદર્ગન

િારીખ 19 /10 /૨૧ મંર્ળવારે મસ્િ મસ્િ ભજીયા ની મમજબાની કરાવી શ્રી
ભુપેન્દ્રભાઈ અને શ્રી રૂપેર્ભાઈ ની જોડીએ. સવગ આનંદમાં આવી રોટરી હોલમાં દાખલ
થયા. પ્રમુખશ્રી ભભષ્માબેને સભાને ર્રુ કરવાનો આદે ર્ આપ્યો અને રો. મવજય
મેથવાણીએ ફોર વે ટેસ્ટ રજુ કરી. ભભષ્માબેને સૌને પ્રેમ અને ઉમળકાથી આવકાયાગ સાથે
જ ર્િ વર્ગની ટીમને જે એવોર્ડ ગ સ મળ્યા એ માટે હર્ગની લાર્ણી વ્યક્િ કરી અને ખ ૂબ
અભભનંદન આપ્યા. ત્યાર પછી ડાયનેમમક નીભખલભાઈ એ માઇકનો દોર લીધો અને
એમની આર્વી ર્ૈલીમાં ડોક્ટર અજય મહાજન અને એમની સમગ્ર ટીમને જે એવોડગ
મળ્યા હિા િેને માટે સન્દ્માનવામાં આવ્યા. અધધધ... કહેવાય જાય એટલા એવોર્ડ્ સ
ડોક્ટર અજય મહાજન અને એમની ટીમ લઈને આવી અને સૌ સરુ ત રોટરી ક્લબના
મમત્રોએ એમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધા.
શ્રી મનભખલભાઇએ પધારે લ ખુબ જ નામાંકકિ ડોક્ટરો નો પકરચય આપ્યો. ડોક્ટર મનકુંજ
મવઠલાણી જેઓ જાણીિા ઓનકોલોજજસ્ટ છે એમનો પકરચય આપ્યો અને ત્યારબાદ
એમનો ખ ૂબ જ નવીન મવર્ય - "મને મારા દદી ઓછા કરવામાાં મદદ કરો" પર
વ્યાખ્યાન રહ્ુ.ં જેમાં એમણે કેન્દ્સર મવર્ે કડટેઇલમાં માકહિી આપી જણાવ્્ુ ં કે કેન્દ્સર કેવી
રીિે થાય એને કેવી રીિે રોકી ર્કાય. િેના માટે શુ ં ટ્રીટમેન્દ્ટ છે અને કેવી કાળજી લેવી
જોઈએ મવર્ેરે માકહિી એમણે ખ ૂબ જ સરસ રીિે રજૂ કરી. ઉપક્સ્થિ સવે ને ઉપયોર્ી
જાણકારી મળી.
શ્રી મનભખલભાઇ એ ડોક્ટર રુચા કાપ્સે ર્ેઠ નો પકરચય આપ્યો જેઓ જાણીિા અને
માનીિા ડોક્ટર કાપ્સે ના દીકરી છે અને રે ડીયોલોજીસ્ટ છે . િેમનો મવર્ય પણ ખ ૂબ જ
ઉપયોર્ી રહ્યો- મેમોગ્રાફી ક્યારે કરાવવી જોઇએ. ડોક્ટર રુચાએ ખુબ જ અસરકારક
રીિે આ વાિ રજૂ કરી અને મેમોગ્રાફી કરાવવાથી ર્ભરાવાની જરૂર નથી પરં ત ુ
સાવચેિ થઇ ને એને સમયસર કરાવીને આપણે બહુ મોટી આફિ માંથી બચી ર્કીએ છે
એવી સમજણ આપી.
સભાના મવર્યો ખ ૂબ ર્હન હિા અને ર્ંભીર પણ હિા પરં ત ુ વક્િાઓએ આ મવર્યને
ખ ૂબ સરળ બનાવી લોકો સુધી પહોંચાડયા.ખ ૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપક્સ્થિ રહ્યા
હિા. રોટરી ક્લબ સુરિ ના સભ્યો સાથે રોટરી ક્લબ રાંદેર રોડ ના સભ્યો અને
આમંમિિ મહેમાનોએ પણ આ મમકટિંર્માં ભાર્ લીધો અને ઉપયોર્ી માકહિી મેળવી.
ઉપક્સ્થિ સભ્યોએ પોિાના સવાલો ડોક્ટર સમક્ષ રજૂ કયાગ અને ડૉક્ટરોએ ખ ૂબ લાર્ણી
અને ધીરજથી બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા જેથી સવગમાં એક સંિોર્ અને રાહિની
લાર્ણી નો અનુભવ થયો. ડૉક્ટર અજય મહાજને આભારમવમધ કરી હિી.
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Gratitude
Our heartfelt gratitude to Bhupendra Jariwala,
Rupesh Jariwala and Kundan Shah for leading
‘Ghari’ project and making delightful sweets.
Everyone enjoyed the delicacy and
appreciated the efforts of the team. Thanks
for making ‘Chandi Padva’ a memorable one !
A Big Thank You to RTN. Snehal Patel for
donating 2.5 mm, 4 core Cable to Jivan
Bharati School .

Incoming
22nd Oct 2021
Bal Aanganvadi

28th

27th Oct 2021
Bhukhya ne Bhojan

Oct 2021
Diwali Celebration

Jyoti Methwani : 31st October 2021
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પ્રોજેક્ટસ

બાલ આંગણવાડી

તારીખ 16/10/2021, શમનવાર

નાના ભ ૂલકાઓ જીવનબાર્ ના પ ૂલકકિ પુષ્પો છે , ભામવની
આર્ા છે . એમની માવજિ એ આપણી ફરજ છે કારણકે
એઓ દે વના દીધેલ છે . ભ ૂલકાઓ સાથે ર્મ્મિ, મસ્િી
કરિા કરિા રોટે રીયન કમલભાઈ ગાાંધી અને જાગૃતીબેન
ગાાંધીએ બાલ આંર્ણવાડીના ભ ૂલકાઓને પૌષ્ષ્ટક નાસ્િો
કરાવ્યો. સાથે જ કમલભાઈ એ જાગૃિીબેન સાથે મળીને
વર્લડગ હેન્દ્ડ વોર્ ડે મનમમત્તે બાળકોને હાથ ધોવાનુ ં મહત્વ અને
હાથ કેવી રીિે ધોવા જોઈએ એ મવર્ે માકહિી આપી જાગૃમિ
લાવવાનો પ્રયત્ન કયો એ ખ ૂબ જ પ્રર્ંસનીય કાયગ છે .

ભ ૂખ્યા ને ભોજન

ુ વાર
તારીખ 15/10/2021, શક્ર

ખોવાઈ જશુ ં આ દુમનયામાં હસિા રમિા ખોવાઈ જશું
અણર્મિા ના આધાર બની હસિા રમિા ખોવાઈ જશુ.ં
આ મવચારધારાને આપણે અનુસરિા રહીએ. આ મવચારનુ ં
બખ ૂબી વાવેિર ક્ુું રોટે રીયન રૂપલ ભટ્ટે. રૂપલ ભટ્ટે,
રોટે રીયન કુાં દન ભાઈ અને દક્ષાબેનના સહકાર થકી
હકરચંપા નજીક ની વસ્િી માં ભોજન પીરસવાનો આનંદ
લીધો.
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