
नमस्कार ,पसायदानच्या २१ सप्टेंबर च्या श्राव्य अकंात मी सुचेता भुरे आपले स्वागत करते. प्रथम  
सर्वप्रथम खबर डिस्ट्रिक्टची  

गेल्या रवववारी डिस्ट्स्िक्ट गवननर पंकज शाह यांच्या अध्यक्षते खाली डिस्ट्स्िक्टचे “Open Forum” हा 
ऑनलाइन कायनक्रम झाला.  या प्रसंगी सदस्यांना आपापल्या क्लब लेवलला काही अडिअिचणी येत 
असतील व डिस्ट्स्िक्ट च्या माध्यमातून त्या सोिवायच्या असतील तर अशा गोषटींकररता DG किून 
मागनदशनन करण्यात आले. Global Grant, Donations, EYF तसेच Rotary International Site 
बद्दलही DG यांनी उदबोधक माहहती हदली. RI Site वरुन इतर क्लब मध्ये काय काय उपक्रम होतात 
याची माहहती ममळते व त्यावरून आपापल्या क्लब मध्ये काही activities करता येतील का याचा ववचार 
करावा अशी सूचनाही त्यांनी उपस्ट्स्थत सदस्यांना हदली.  अनौपचाररक वातावरणात हा कायनक्रम पार 
पिला. 

आता क्लब र्ाताव  

काल  आपल्या क्लब ने २१ वा वधानपनहदन साजरा केला. कॅप्टन राजवािे काका आपले चाटनर पे्रमसिेंट 
होते. पूवानध्यक्षांनी तसेच अषटपैलू सभासदांनी क्लबला अधधकच समदृ्ध केले. अनेकांचे नेततृ्वगुणही 
ववकमसत झाले. आज आपल्या क्लबची डिस्ट्स्िक्ट मध्ये एक vibrant क्लब म्हणून ओळख आहे. यापुढेही 
ही यशस्वी वाटचाल अशीच चालू राहील याची खात्री वाटते.  

PP शैलेश गांधी यांच्या पुढाकारातून चालू झालेल्या ज्ञानगंगा उपक्रमाअतंगनत श्री. लाहोटी यांनी हदलेल्या 
देणगीतून sound थेरपी साठी उपयोगी इलेक्िॉननक टॅब, व्यायामासाठी सायकल तसेच एक बहुपयोगी 
चटई, अशा वस्तू प्रसन्न autism या संस्थेला सुपूदन करण्यात आल्या. पे्रमसिेंट मननष, देणगीदार श्री. 
लाहोटी, PP शैलेश गाधंी, PP प्रकाश भट, PP उज्जज्जवला बवे, PP सुनील बवे, project िायरेक्टर प्रसाद 
पुजारी या वेळी उपस्ट्स्थत होते. 

कौतुक सभासदाांचे  

आपल्या क्लबने नुकत्याच पार पिलेल्या गणेशोत्सवात रोटरी क्लब युवा समवेत ननमानल्य संकलनाचा 
उपक्रम राबववला होता. पी. पी. ववश्वास लेले याने या उपक्रमाच ेनेततृ्व उत्तम ररत्या पार पािले. अॅन 
बबल्वानेही यात आपला खारीचा वाटा हदला व नतचे सवाांकिून कौतुक झाले.  

कल और कल  

गेल्या बुधवारी  म्हणजेच १५  sept ला milestone melodies with untold stories हा कायनक्रम सादर 
केला . सादरकते आपल्याच क्लबमधील प्रकाश भट .त्यांनी एक वेगळीच संकल्पना घेऊन इंग्रजी ,मराठी 
व हहन्दी गाण्यांची  दृकश्राव्य मैफिल सादर केली गाण्यांबरोबर त्यांच्याशी ननगिीत मजेदार फकस्से, तसेच 
प्रकाशचे अभ्यास  पूणन वववेचन यामुळे  कायनक्रम अधधकच रंगतदार झाला . 



पुढील मंगळवारी म्हणजेच २८ सप्टेंबर ला क्लबच्या २१ व्या वधानपन हदना  ननममत्ताने एक कायनक्रम 
आयोस्ट्जत केला आहे कायनक्रमाचे समन्वयक पी. पी. संजय कुलकणी सवन तपशील लवकरच कळवतील . 

आकर्वण आजचे  

आपण आपल्या कामाननममत्त गािीतून जात असतो. मसग्नलला गािी थांबते, अचानक 'ती' व्यक्ती गािीच्या 
खखिकीशी येऊन टकटक करते, टाळ्या वाजवते. आपण काहीसे अस्वस्थ होऊन मसग्नल सुटण्याची वाट पाहू 
लागतो. हेटाळणीयुक्त स्वरात त्या व्यक्तीवर खेकसतो. मसग्नल सुटतो आखण गािी भरधाव सुटते. त्या 
व्यक्तीचा ववचार देखील मनात येत नाही पुन्हा. 

मंिळी LGBTIQA ... अथानत Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer, Asexual.. ह्या सवाांच्या 
बाबतीत आपल्या मनात अनेक गैरसमज आहेत, शंका आहेत... चुकीच्या धारणा आहेत.... 

चला तर मग, समजून घेऊया समाजातील या दलुनक्षक्षत बांधवांववषयी...नेमके कोण आहेत ते, त्यांचं 
वागणं,बोलणं नैसधगनक आहे का, मानसशास्त्र त्यांच्याबद्दल काय सांगत,ं त्यांच्या बाबतीत कोणत ेकायदे 
अस्ट्स्तत्वात आहेत आखण मुख्य म्हणजे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपण काय करू 
शकतो?? 

    या बांधवासंाठी गेली 20 वषे काम करणारे LGBTIQA right activist बबदंमूाधव खखरे यांच्या 
व्याख्यानातून जाणून घेऊया, आपल्या मनातील सवन प्रश्नांची उत्तरे. 

आजची ही मीहटगं १६ clubs  ची ममळून एकबत्रत मीहटगं असणार आहे . economic and community 
िायरेक्टर वैशाली भागवत व डिस्ट्स्िक्ट क्लब अॅिममननस्िेशन िायरेक्टर उज्जज्जवला बवे  यांच्या पुढाकाराने  
हा कायनक्रम होणार आहे. 

यासाठी सहभागी होऊया online session मध्ये आज संध्याकाळी 7:30 वाजता ZOOM वर.  

धन्यवाद, मी अॅन सुचेता भुरे आपली रजा घेते.  


