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Tree plantation program organized on Independence Day at Vengalayaplem village. President P. 
Srinivasa Rao, Treasurer Mehatab Khan, and new Member Sri P. Balaswamy has participated in 
the program, along with some school children. 
 
 



Speaker Meeting held on 8th August, 2020 

 

 
A speaker meeting was organized on 8th August, 2020 on "National Education Policy 2020".  
Sri Vuppala Rama Mohana Rao, National Best Teacher Awardee, Z.P.H.School, Jaggapuram  
has spoken on the subject and clearly explained about the earlier policies and the betterments 
in the new policy.  
 
 
 
 



శ్రీ ఉప్పాల రపమమోహన రపవు గపరి పరిచయం  
 

బాపట్ల  మండలం వెదుళ్ళపల్లల గ్రా మంలో జన్మంచిన రరమమోహన రరవు గ్రరు M.Sc., B.Ed., చేసి 
1996వ సంవత్సరం నవంబర్ నెల 29వ తేదీన మొట్టమొదట్ి సరరిగ్ర పవిత్రమ ైన అధ్యాపక వృతి్తన్  చేపట్ిట  
గత్ 23 సంవత్సరరలుగ్ర విదయారంగ్రన్కి ఎనలేన్ సేవ చేసుి నయారు.  
పరసుి త్ం యడలపరడు మండలం జగ్రా పురం లోన్ జిలలల  పరిషత్ హ ైసకూల్ లో అధ్యాపకున్గ్ర పన్చేసుి నా 
రరమమోహన రరవు గ్రరు,  మొదట్గ్ర గ ంట్ూరు రూరల్ మండలం చౌడవరం గ్రా మంలోన్ మండల్ పరజా 
పరిషత్ పరఠశరల లో సెకండరీ గ్రాడ్ ట్ీచర్ గ్ర జరరరరు. త్రువరత్ జొనాలగడడలో పన్చేసుి నాపుడు, పరఠశరల 
అభివృదధి  న్మితి్ం దయదయపు నయలుగ నార లక్షలు విన్యోగ్ించి సకూల్ కు కరవలసిన వసత్ులు 
కలుగజరశరరు పరఠశరల ఆవరణ లో చకూట్ి పరర్ూ, జారుడుబలల , ఉయలాలలు, బ ంచీలు, రంగ లరరట్ాం, 
మంచి రంగ  రంగ ల కుడా చిత్రమ లు ఏరరాట్ుచేసి, సకూల్ ను అందంగ్ర తీరిిదధదయా రు. అంతేగ్రదు. 
విదయారుి ల సంఖ్ా 25 నుండి 121 కు పెరిగ్ర లలగ, మరియ  ఉపరధ్యాయ లను 2 నుండి 5 కు పెరిగ్రలల 
అవిరళ్ కృషి చేశరరు.  
వీరిలోని దాతృతవ గుణం ఎల ంటిదంటే, విదాాదానంతో బాటు, పరతి సంవతసరం, విదాారధు లకు కపవలసిన నోట్ 
బుక్సస , బెలుు లు, నెక్స ట ై ల కొరకు, తన సవంత డబుు కనీసం పదివేలు ఖరధుబెడుతునాారంటే, వపరికి 
మహాకవి గురజాడ చెప్ిాన “సవంత ల భం కొంత మ నుకొని పొ్ రధగు వపడికి సపయపడవోయ్” అనే సందేశం 
మనసుకు హతుు కునాటుు నాది. ఈ సంవత్సరం కూడయ వరరి నయనా గ్రర ైన కీరిిశేషులు రరధ్యకృషణ  మూరిి గ్రరి 
జాా పకరరిం త్ను పన్చేసుి నా హ ైసకూల్ లో ఆరువేల ఐదు వందల రూపరయలతో మ ైక్ సెట్, మరియ  
మూడు పరర ధమిక పరఠశరలలోల  చదువుకుంట్ునా విదయారుి లకు దయదయపు పనెాండు వేల రూపరయల విలువ 
గల నోట్ బ క్స అందధంచయరు.  
అంతే గ్రదు. వీరిలో ఒక రచయిత్ కూడయ వునయారు. “భలే భలే గణిత్ గ్రయలలు”, “పరర ధమిక సరా యిలో 
గణిత్ం బో ధ్ధంచట్ం ఒక కళ్” అనే పుసికరలే కరకుండయ, అనేక పుసిక రచనలోల  పరలగా నా మంచి గ రువు 
రరమమోహన రరవు గ్రరు.  
 
 
 
 
 



 
Board of Directors Meeting held on 22.08.2020. 

 Agenda for  Board of Directors Meeting to be held on 22.08.2020:. 
1) To plan for a service project  
2)To discuss  about organizing Membership Orientation program for new members joined in 
the Club. 
3) To review the Club Accounts. 

 
Minutes of the BOD  Meeting held on 22.08.2020: 
1) President of the Club P. Srinivasa Rao has informed the happenings in between the last BOD 
Meeting and the present BOD Meeting,  to Board of Directors.  
2) Club Treasurer P. Mehatab Khan has presented the accounts of the Club. He informed that 
1st Semi Annual Dues and Subscription to Rotary News Magazine were paid. 
3) Board of Directors have proposed to implement a Covid-19 related Service Project which 
would benefit about 500 students in the community. 
4) PDG Sivannarayana garu has suggested some ways to implement the proposed Service 
Project. 
5) Board of Directors decided to conduct a Membership Orientation Program to New Members 
by the end of this month. 
6) Secretary P.Adiseshu has proposed vote of thanks. 
 
 
 
 
 
 



Welcome to New Members 

 
New Lady Member Smt. P. Mamata has joined our Club on 15th August, 2020 

 
New Member Sri P. Balaswamy has joined our Club on 15th August, 2020 



Dear New Members - Welcome to Rotary! 

Rotary is proud to welcome you to our global community of more than 1.2 million men and 
women dedicated to building a better world. 
 
You make Rotary stronger. By adding your skills, experience, and enthusiasm to your club, you 
can advance communities at home and on a global scale. Together, we can eradicate polio, 
train more skilled peacemakers, and provide lasting solutions for communities fighting disease, 
hunger, illiteracy, and poverty. 
 
Through the Rotary community, you can exchange ideas and build lifelong friendships with 
people who share your passion for service. Take advantage of the resources and activities 
available through your club, district, and Rotary International to make your experience with 
Rotary both rewarding and fun. 
 

ROTARY CLUB OF GUNTUR VIKAS - PAUL HARRIS FELLOW REPORT 

AS ON 31ST AUGUST 2020 

TOTAL  PAUL HARRIS FELLOW MEMBERS:   12 (TWELVE) 

ROTARIAN DONORS:     28 

NON-ROTARIAN DONORS:   28 

ALL TIME GIVING BY CLUB:   US$ 90,329. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ROTARY ID NAME OF THE MEMBER  PHF DATE  PHS ELIGIBLE   PHS ELIGIBLE 
         2018-19            2019-20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6045484 P. SIVANNARAYANA RAO DEC. 2006  26.11.2018 30.07.2019 
3113852 P. PREMA KUMAR  MARCH, 2008 
5644716 Dr. P. SUDHAKAR  MARCH, 2008 
6045478 Y.A.CHOWDARY   FEB. 2013 
8088878 P. SUBBA RAO   FEB. 2013 
8290598 V. SATISH BABU   FEB. 2013 
9827866 Smt. P. ANNAPURNA  AUG. 2017 
8105584 B. CHENNAIAH   AUG. 2019 
8504039  P. JAGANMOHAN REDDY AUG. 2019 
8504045 P. BASANTH KUMAR  AUG. 2019 
9498564 P. SRINIVASA RAO  AUG. 2019 
9982322 I. NAGI REDDY   NOV. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
   
 



CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 

 

SEPTEMBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

2 9440201441  Mrs. LAXMI W/O. Dr. P. SUDHAKAR 

3 9912342063  JEEVANA SUSHMA W/o.K.V.R.BABU 

5 9849396789  ANIL HARNATHKA 

7 9440218547  Sita Rani W/o. P. Prema Kumar 

8 9848133850 Y. A. CHOWDARI  

20 9866346229  CH. GANAPATHI 

20 9848880668  A. V. RAMANA 

20 9246737666  SUJATHA W/O. M.RADHA KRISHNA 

20 9346389929 P.SRINIVASA RAO  

20 9492768117  K.Lakshmi Vital Rao 

21 9885142858  P. JAGANMOHAN REDDY 

22 8143406789  Prakash Chalagoni 

27 9848530315  PADMAJA W/O.M.B.V.SATYANARAYANA 

30 9912342063 K.V.RAMANA BABU  

OCTOBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

2 9676234234  PINNAMANENI RAMACHANDRA RAO 

2 9000203610  Smt. Karuna W/o.Kesavulu 

3 9912342063  K.V.RAMANA BABU 

8 9394343466  O.S.Sunil Kumar H/o.P.Naga Malleswari 

10 9848232220  N. SRINIVASU 

14 9848528364  
Mrs. Dr. MADHAVILATA  
W/O G. ADINARAYANA 

18 9493445798  Sarita Devi W/o.Avantish Kumar 

22 9502990299  Yemineni Ramesh Babu 

24 
 

9440260276  T.N.RAJASEKHAR 

25 8106158181  SUJANAMULKU NAVEEN KUMAR 

27 9246737666  MADDI RADHA KRISHNA 

 
 
 
 
 



మంచి మ టలు 

 

 



 

Shekhar Mehta 

Rotary International President-elect 2020-21 

Rotary Club of Calcutta-Mahanagar 

West Bengal, India 

Mehta, an accountant, is chair of the Skyline Group, a real estate development company he 

founded. He is also a director of Operation Eyesight Universal (India), a Canada-based organization. 

Mehta has been actively involved in disaster response and is a trustee of ShelterBox, UK. After the 

2004 Indian Ocean tsunami, he helped build nearly 500 homes for families affected by the disaster. 

He pioneered a program that has performed more than 1,500 life-changing heart surgeries in South 

Asia. He is also the architect of the TEACH Program, which promotes literacy throughout India and 

has reached thousands of schools. 

A Rotary member since 1984, Mehta has served Rotary as director, member or chair of several 

committees, zone coordinator, training leader, member of The Rotary Foundation Cadre of Technical 

Advisers, and district governor. He is also the chair of Rotary Foundation (India). 

Mehta has received Rotary’s Service Above Self Award and The Rotary Foundation’s Citation for 

Meritorious Service and Distinguished Service Awards. 

He and his wife, Rashi, are Major Donors and members of the Bequest Society. 

 
 

 



CLUB IN ACTION 

 
Asst.Governor V.Satish Babu explaining to students how to use the Sanitizers given to them 

 
Asst.Governor V.Satish Babu giving sanitizers and masks to students & school staff members of 
LN Puram, Guntur District., on 28th August, 2020. 

 



CLUB IN ACTION 

 
Rtn. P. Balaswamy giving sanitizers and masks to students of Upper Primary School, LN Puram 

 
Students of Upper Primary School, LN Puram showing sanitizers in their hands. 

 
 



మన కుబ్ ప్రరసిడెంటుు  - విశిష్ఠ  నాయకులు 
శీ్ర ప్ి.శివనాారపయణరపవు - 2006-2007: 2004-05 లగ గణపత్త గ్రరు పెరసిడ ంట్ గ్ర ఉనా 

సమయంలో కలబ్ సెక ాట్ర ీగ్ర పన్చేసి 2006-07లో కలబ్ పెరసిడ ంట్ గ్ర పన్చేసి, త్రువరత్ 

సంవత్సరరలలో, అసిసెటంట్ గవరార్, రీజనల్ సెక ాట్ర ీమొదల ైన అనేక పదవులు ప ందధ, 
2019-20 కి డిసిట కి్ట గవరార్ గ్ర ఎన్ాక ైన శివనయారరయణరరవు గ్రర ిగ రించి ఎంత్ చ పిానయ 

త్కుూవ.ే వీరు కలబ్ పెరసిడ ంట్ గ్ర ఉనాపుడు చయల త్రచుగ్ర కుట్ుంబసభ ాలతో గ్ ట్ ట్ూగ్ దరుల  ఉండేవన్ 

చ పుాకుంట్ూ ఉండేవరరు. కలబ్ సభ ాలందరితో చయల కలుపుగ్ోలుగ్ర ఉంట్ారన్ పరతీత్త. కలబ్ లో ఎపుాడక ఏదో  
ఒక మంచి కరరాకామం చేసకి  కలబ్ కు మంచి పేరు తేవరలన్ తయపత్రయం ఉనా మన్షి శివనయారరయణరరవు 
గ్రరు. డిసిట కి్ట గవరార్ గ్ర ఏకగాీ్వంగ్ర ఎన్ాక ై మన కలబ్ కు మంచి గ రిిపు త చిిన శివనయారరయణరరవు గ్రరు 

ఎంతో అభినందనీయ లు. వీరు పరత్త సంవత్సరం రోట్ర ీఫ ండేషన్ కు త్న వంత్ు కంట్ిరబూాషన్ చేసకి , పరల్ 

హ్యారిస్ స సెైట్ీ మ ంబర్ కూడయ అయలారు. 2019-20 వ సంవత్సరంలో డిసిట కి్ట గవరార్ గ్ర బాగ్ర పన్చేసి 
సమరివంత్మ ైన గవరార్ గ్రను, అందరికీ ఆతీమయ గవరార్ గ్రను మంచి పేరు సంపరదధంచుకునయారు. మన 
కలబ్ నుండ ిడిసిి కి్ట గవరార్ గ్ర ఎదధగ్ిన మొట్టమొదట్ి వాకిి శా్ర శివనయారరయణ గ్రరు. వరరు మన కలబ్ సభ ాడు 
కరవడం మనందరిక ీగరవకరరణం. 

శీ్ర వెై.ఏ.చౌదరి గపరధ - 2007-08: చౌదరి గ్రరర లేకపో తే గ ంట్ూరు వికరస్ కలబబే లేదు 

అంట్ుంట్ారు ఇత్ర కలబ ేల సభ ాలు క ంత్మందధ. అవును. న్జం. సరీవస్ పరర జ క్ట్ పరేు 

చ బితే, మ ఖ్ాంగ్ర ఐ కరాంప్ ల గ రించి త్లచుక ంట్ే, చౌదరి గ్రర ిపేరర గ రుి  వసుి ందధ. శంకర 

కంట్ ిఆసాత్తర వరరితో మంచి సంబంధ్యలు కల్లగ్ివుంట్ూ, వరర ిసేవలును 

ఉపయోగ్ించుకుంట్ూ, ఇపాట్ికర ఎనోా వూళ్ళలోల , సకూల్స లో, కనీసం 60 వేలమందధక ిపెైగ్ర 
కంట్ిదోషరలు లేకుండయ చేసిన డయకటర్ కరన్ డయకటర్ మల చౌదర ిగ్రరు. గ పిదయనయలు ఎందరికో చేసుి నయారు. త్మ 

జనమసాలమ ైన క ండపరట్ూరు గ్రా మంలో, పరభ త్వ పరఠశరలలను బలోపేత్ం చేసకి నే, త్మ సవంత్ ఖ్రుితో ఒక 

ఇంగ్ీలష్ మీడియం సకూల్ కూడయ నడుపుత్ూ ఎందరికో విదయాదయనం కూడయ చేసుి నయారు. చౌదరి గ్రరు మల కలబ్ కు 
మరొక మూల సాంభం అనడంలో అత్తశయోకిి లేదు. వీరు పరత్త సంవత్సరం రోట్ర ీఫ ండేషన్ కు త్న వంత్ు 

కంట్ిరబూాషన్ చేసకి , పరల్ హ్యారిస్ ఫెలో  కూడయ అయలారు. 

 
2008-09 సంవత్సరరన్కి శా్ర త్ూనుగ ంట్ల  సుందరరరమయా గ్రరు, 2009-10 సంవత్సరరన్కి శా్ర పెైనేన్ 

కరంతయరరవు గ్రరు పెరసిడ ంట్ుల  గ్ర పన్చేసి, కలబ్ అభివృదధికి ఎంత్గ్రనో కృషి చేశరరు. వాకిిగత్ కరరణయలవలల  వరరు 

కలబ్ ను విడిచిపెట్ిట  వెళ్ళడం చయలల బాధ్యకరం.  

 


