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खबर डिस्ट्रिक्टची 

       डिस्ट्रिक्ट 3131 च्या Economic & community development avenue च्या वतीने डिस्ट्रिक्टमधील 
15 क्लबनी एकत्र येऊन येत्या 21 सप्टेंबर रोजी ' A Rainbow spectrum' हा सामास्ट्जक काययकते बबिंदमूाधव 
खखरे यािंच्या व्याख्यानाचा ऑनलाईन उपक्रम आयोस्ट्जत केला आहे.आपल्या क्लबने या उपक्रमासाठी nodal 

club म्हणून  जबाबदारी घेतली आहे. डिस्ट्रिक्ट मध्ये economic & community devolpment director Adv. 

वैशाली भागवत व डिस्ट्रिक्ट club admin िायरेक्टर िॉ. उज्जज्जवला बवे यािंच्या ववशेष पुढाकारातून या 
काययक्रमाचे ननयोजन करण्यात आले आहे. 

 

क्लब वाताय : 

     पयायवरणपूरक उपक्रमािंमध्ये RCPGB चा नेहमीच पुढाकार असतो.या वषी रोटरी क्लब ऑफ युवा 
यािंच्या वतीने चालू केलेल्या ननमायल्य सिंकलन प्रकल्पात आपला क्लब सहभागी झाला आहे. ववश्वास लेले 
या उपक्रमाच ेसमन्वयक आहेत. 

 

10 वी / 12 वी पास झाल्यानिंतर पुढील शशक्षण घेणे आर्थयकदृष्टया जमत नसल्याने अनेक युवक युवती 
शशक्षण व रोजगाराअभावी घरी बसून आहेत. त्यािंना रवयिंपूणय बनवण्यासाठी आपल्या क्लब ने ' युवा 
कौशल्य ववकास ' हा उपक्रम चालू केला आहे. वनाज पररवार ववद्यामिंददर येथे अशा गरजू युवकािंसाठी 
मागयदशयन सत्र आयोस्ट्जत करून या उपक्रमाला सुरवात करण्यात आली. रोजगाराशभमुख असे ववववध कोसेस 
ववनामूल्य चालवणाऱ्या प्रशशक्षण सिंरथािंच्या प्रनतननधीनी या सत्रात युवकािंना मागयदशयन केले. PP सुनील बवे 
व प्रोजेक्ट िायरेक्टर प्रसाद पुजारी यािंनी या उपक्रमािंच ेननयोजन केले. 

 

कौतुक सभासदािंचिं 

      आपली PI director िॉ. ऋचा मोकाशी दहचा दैननक लोकमत ने आयोस्ट्जत केलेल्या ववशेष आरती 
काययक्रमात सहभाग होता. िॉ. ऋचाच ेअशभनिंदन. 

 

कल और कल 



      गेल्या मिंगळवारी आपण क्लबच्या ऑनलाईन मीदटिंग मध्ये Amdocs technology चे product मॅनेजर 
देवेंद्र जानी यािंना आमिंबत्रत केले होते. Life lessons from bees या ववषयावरील व्याख्यानात त्यािंनी 
मधमाशािंववषयी नवीन, सखोल मादहती ददली. मनुष्य प्राण्याने मधमाशीकिून घेण्यासारखे अनेक गुण 
आहेत, हे त्यािंनी त्यािंच्या मादहतीपूणय presentation मधनू पटवून ददले. 

 

पुढील मिंगळवारी 21 सप्टेंबर रोजी online रवरूपात joint मीदटिंग होणार आहे. सामास्ट्जक काययकते बबिंद ु
माधव खखरे यािंच्या व्याख्यानातून आपण एक काहीसा दलुयक्षक्षत पण महत्त्वाचा ववषय समजून घेणार 
आहोत. लवकरच आर्धक तपशील कळवू. 

 

आकषयण आजचिं 

       थकलेल्या मनाला शािंत करण्यासाठी जसिं सिंगीत प्रभावी ठरतिं तसिंच आपला उत्साह, शमळालेली 
ऊजाय दटकवून ठेवण्यासाठी सिंगीतच साथ देतिं. म्हणूनच आपला शमत्र प्रकाश भट आज आपल्यासाठी सादर 
करत आहे 'Milestone melodies, with untold stories ' हा सदाबहार गीतािंवर आधाररत एक अनोखा 
काययक्रम. 

तेव्हा भेटूच आज सिंध्याकाळी 7:30 वाजता गािंधीभवन मध्ये. 


