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            మనలో మన మాట 

 
మిత్రు లారా! 
 
అందరూ బాగున్నారనుక ంటున్నాను. మీ అందరిక ీ న్న 
త్రఫున్న, మమత్ త్రఫున్న నూత్న సంవత్సర శుభాకాంక్షల  
సవినయంగా తెలియజేసుు న్నాను. మొటటమొదటి సారిగా, చనలా 
రోజుల  త్రువాత్, మనమందరం క టుంబసభ్ుులతో కలసి మన 
కలబ్ చనరటర్ డే ను, జనవరి 9వ తేదీన, విజయవంత్ముగా 
జరుపుకోగలిగినందులక  చనలా చనలా సంతోషిసుు న్నాను. ఆ 
సమావేశానికి హాజర ైన కలబ్ సభ్ుుల , మరియు వారి క టుంబ 

సభ్ుులందరికీ పేరు పేరున్న ధనువాదముల  తెలియజేసుు న్నాను. ఇంకా, మన కలబ్ పురోగతికి ఎంతో 
కృషిచేసిన పూరవ అధుక్షులందరినీ సన్నానించుక న్ే అవకాశం న్నక  లభంచినందులక , న్ేన్ ంతో 
ఆనందపడుత్రన్నాను. చనరటర్ డే సందరభంగా ఒక వికలాంగునికి ట్రసై రకిల్ మరియు ఒక మహిళక  
క టుట మిషన్ ను సభ్ుులందరి సమక్షంలో అంద ంచడం జరిగినద .  
 అదే రోజున, వొకేషనల్ సరవవస్ మంత్ సందరభంగా, ముగుు రు నిష్ాా త్రల రన వువసాయ శాసు వైేత్ుల  - 
1) డనకటర్ ఎస్.జోస ఫ్ ర డడి , అసో సియేట్ డీన్, డనకటర్ NTR కాలేజ్ ఆఫ్ అగిికలచరల్ ఇంజనీరింగ్, బాపటల ;  
2) కిరణ్ పుకాష్ న్ కకంటి, ప్ుా ణనధనర ఫ ండేషన్ స రంటిస్ట ; 3) క రాి  పుండరవకాక్షుడు, ప్ుా ణనధనర ఫ ండేషన్ 
స రంటిస్ట లను సత్కరించి, వారికి "వొకేషనల్ ఎకసల న్స అవారి్్" ను, అసిస టంట్ గవరార్ శి్ర సతీష్ బాబు గారి 
సమక్షంలో, మన పూరవ డడసిట కి్టట గవరార్ శి్ర శివన్నారాయణరావు గారు పుదననం చెయుడం జరిగినద .  
 ఈ ర ండు కారుకిమాల  నిరివఘ్ాంగా జరిగిన త్రువాత్, మన మ ంబర్స అలోక్ట జ రన్ మరియు 
అవంతీష్ గారుల  ఏరాాటు చేసిన శాకాహార భోజనం అందరికీ నచిచందనుక ంటున్నాను. మళ్ళీ మరొకసారి 
కల దనద ం త్వరలోన్ే. 
 
ఇటుల , 

మీ, 

పి. శి్రనివాసరావు 

ప ుసిడెంట్    
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20th Charter Day Function of Club - President Sri P. Srinivasa Rao is speaking on the occasion 

 
Charter Day Cake cutting by Charter Secretary Sri Ch. Ganapathi garu 
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Club Members and Anns at Charter Day Function with Chief Guest PDG P. Srivannarayana garu 

 
Felicitations to Chief Guest PDG P. Sivannarayana garu and Smt.P.Annapurna 
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Felicitations to Charter Secretary, Past President and Senior Member Sri Ch. Ganapathi garu 

 
Recognition of President Elect Sri P. Sesha Rao and Secretary Elect Smt. P. Vimala Kumari 

(2021-22) 
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Recognition of President Nominee Elect Smt. P.Vimala Kumari and Secretary Nominee Elect 

Smt.P.Padmaja (2022-23) 

 
Donation of tricycle to Handicapped Person and Sewing Machine to a Tailor on Charter Day 
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Felicitations to Vocational Excellence Awardees Sri Kiran Prakash Nekkanti, Sri S.Joseph Reddy, 
and Sri K.Pundarikakshudu, Agricultural Scientists as part of our Vocational Month program 

 
PDG Sri P. Sivannarayana administering polio drops at a Polio Vaccination camp on 31.01.2021 

 
Polio vaccination camp at SPS High School,           Group photo of members participated in 
Guntur               Polio vaccination camps on 31.01.2021 
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PDG Sri P. Sivannarayana administering polio        Asst. Governor V.Satish Babu administering 
drops at a Polio Vaccination camp   polio drops at S.P.S.High School, Guntur  

 
Rtn. P. Subba Rao administering polio drops       Rtn.Mehatab Khan administering polio drops 

 
Rtn.Avantish administering polio drops               Rtn. P.Prema Kumar administering polio drops 
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CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 

FEBRUARY 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

6 9866346229 CH. GANAPATHI  

10 9490723383  Venkata Ratnam W/o.D.Sambasiva Rao 

14 8374394099  Pudota Vimala Kumari 

20 8143406789  Manvik S/o.Ch.Prakash 

21 9490723383 D.SAMBASIVA RAO  

22 9440201441 Dr. P. SUDHAKAR  

22 9704277977 K.R.V.Jaya Kumar  

27 9948427306 Y. SRINIVASA RAO  

28 9346389929  SMT.MAMATA W/O. P.SRINIVASA RAO 

MARCH 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

1 9505352347  KAKUMANU SRINIVASA RAO 

5 9490750086 B. CHENNAIAH  

11 9177691712 INTURI NAGIREDDY  

11 9491133085  U.Srinivasa Rao 

12 9948427306  Y. SRINIVASA RAO 

15 9885281816 V. SATISH BABU 
 

 

16 8374394099  Harsha Chowdary D/o. Vimala Kumari 

19 08632332591 R.VENUGOPALA RAO  

20 9848914750  PRADEEP KUMAR S/o.A.V.RAMANA 

22 08632332591  Divya Meghana D/o.R.Venugopala Rao 

29 9492768117 K.L.Vital Rao  

30 9849256678 P.ADISESHU  
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మంచి మాటలు 

 
 

భగవంతుణ్ణి  ననేు బాగ ండాలి అని కోరుకుంటే అది స్వారథం అవుతుంది.. 
 అలాకవకుండా అందరం బాగ ండాలని కోరుకుంట ేఅది మంచితనం అవుతుంది . 

దేవుడు ఎప్ుుడు మంచితనానిి దవీిస్వా డు.  
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ఆరోగయమే మహాభాగయం 

మంచి ఆరోగ్వయనికి 12 సూత్ాా లు  
1) జంక్ ఫుడ కి చెక్ :  జంక్ ఫుడ బదులు... ప్ండుు , కేరటు  వంటి కూరగ్వయలు, వేరు శనగ లాంటి ప్ప్ుులు తంటే ఎంత్ో మంచిది. 
2) వవయయామం మస్్ట :  నడక, ప్రుగ , స్వామ్మంగ్, యోగ్వ, మెడిటేషన్ ఇవన్ని సె్్్స్ట పో గ్ొటి్  ఫవట్ నెస్ట ప్ంచుత్ాయి. 
3) సరిప్డా నిదా : రోజుకు కన్నసం 7 గంటలు ప్డుకోవవలి. 8 గంటలు ప్డుకుంటే ఇంకవ బెటర్. 

4) కవఫీ త్ాగండి : చాలా మంది కవఫీ త్ాగడానిి పా్మాదకరంగ్వ భావిస్వా రు. ఎందుకంటే అందులో కెఫై్న్ ఉంట ంది కవబటి్ . కవన్న... 
రోజుకు రెండు కవఫీలు త్ాగి్తే్ ఆరోగ్వయనికి చెడు కంటే మేలే ఎకుువ జరుగ తుందని ప్రిశోధనలు త్ేలాాయి. పా్ధానంగ్వ ట ైప్ 2 
డయాబెటిస్ట, మతమరప్ు, అలీ్జమర్్ వంటి రోగ్వలకు చెక్ ప్టా్ లంటే కవఫీ త్ాగ్వలి. బాడీ హ ైడాేట డ గ్వ ఉండేందుకు కూడా కవఫీ 
ప్నిచేసుా ంది 

5) పొ గ త్ాగరవదు : ఆరోగయం కవవవలంటే సో్ మకింగ్ వదిలేయాలి్ందే 
6) ప్ుా స స్ చేసిన ఫుడ్ వదుు  :  అలాంటివి తనే బదులు... ఫై్బర్, పోా టీన్, విటమ్న్్ బాగ్వ ఉండేవి తనాలి. అంటే చేప్లు, గ డుు  
తనవచుా. శవఖాహారుల ైతే్ ఆవకవడో , కవయరెట ు , పవలకూర వంటివి తనవచుా. బెరరీస్ట, కమలాలు, దానిమమకవయలు అలాంటి ప్ండుు  
తంటే ఆరోగయమే ఆరోగయం. 
7) సుగంధ దావవయలు వవడాలి : మనం వంటలోు  తప్ునిసరిగ్వ ప్సుప్ు, అలు ం, వెలుు లిు, చింతప్ండు, లవంగ్వలు, దాలిాన చెకు, 
ఆవవలు, ధనియాలు... ఇలాంటివి తప్ునిసరిగ్వ వవడాలి. 
8) ఉదయం ఎకుువే తనాలి : బాడీకి రవతాంత్ా రెస్్ట ఇస్వా ం కవబటి్ ... తె్లాు రే మన శరరర భాగ్వలన్ని ఉతాే్జంత్ో ఉంటాయి. ఆ ట ైంలో 
వవటికి ఆహారం ఇస్తా ... అవి బాగ్వ ప్నిచేస్వా యి. అందువలు  మారిింగ్ వేళ లేచిన రెండు, మూడు గంటలోు  బరాక్ పవస్్ట తనాలి. అలాగే్ 
కవసా ఎకుువగ్వనే తనాలి. మధాయహ్ిం కవసా తకుువ తనాలి. రవతాకి ఇంకవ తకుువ తనాలి. అలాగే్... ఆహారంలో ఫరూ ట్్ ఉండేలా 
చేసుకోవవలి. ఆహారం తనే మ ందు, తరవాత ఓ గ్వు స్ట న్నరు త్ాగడం మరిాపో వదుు . 
9) డైైె ఫరూ ట్్ తప్ునిసర ి: డైైె ఫరూ ట్్ రేట కుువ. వవటిని సంప్నుిలే తనగలరు అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. కవవచుా గ్వన్న... 
అందరూ డైైె ఫరూ ట్్ తంటూ ఉండాలి. గి్ంజలు, ప్ప్ుులు, బదుల వంటివి తనాలి. బాదం, పవస్వా , జీడిప్ప్ుు వంటివి ఎకుువ 
తనకపోయినా... వవరవనికి మూడుస్వరెలునా అలాంటివి కొదిు  మొతాంలో తనాలి. ఇక వేరుశనగ, బఠవణీ్లు, శనగలు, బీన్్, మొకుజొని 
ఇలాంటివి కవసా ఎకుువే తనవచుా. ఇవన్ని మనలిి మ సలి తనం రవకుండా కవపవడేస్వా యి. 
10) మంచి కొవుా కవవవలి : మన బాడీలో మంచికొవుా, చెడడ  కొవరా రెండూ ఉంటాయి. మంచి ఆహారం తంటే మంచి కొవుా 
తయారవుతుంది. అది మనకు ఎంత్ో మేలు చేసుా ంది. 
11) అతగ్వ ప్ని చెయయవదుు  : కొంతమంది ప్ని రవక్షసులాు  ప్నిచేస్వా రు. ప్ని తప్ు మరో లోకం వవళుకు తె్లియదు. అలా 
ఉండకూడదు. ప్ని ట ైంలో ప్ని చెయాయలి. విశవీంత తీసుకోవలస్వన సమయంలో ప్నిని వదిలేయాలి. 
12) సాచఛమెైన గ్వలి : ఇళులో, ఆఫీసులోు  డోరున్ని మూస్తసుకొని ఏసీ్లోు  జీవిస్తా  అంత్ా నష్మే. బయటి నుంచీ వచేా గ్వలిలో ఆకి్జన్ 
ఎకుువ. అది మన బాెయిన్ కి చాలా అవసరం. అది అందేలా చెయాయలి. మొకులు, చెటు  మధయ నడవవలి. వీల ైనంతవరకూ పా్కృతలో 
జీవించేందుకు పా్యతించాలి. అప్ుుడు ఆరోగయమే ఆరోగయం. 
పై్ చెపవున 12 సూత్ాా లూ పవటించలేకపో వచుా. కవన్న మాగీి్మం ట ై ైచేస్తా ... ఆరోగయంగ్వ ఉండగలం. 
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మన కుబ్ ప్ాస్వడెంట ు  - విశిషఠ  నాయకులు 
 

శీ్ర వడడవలిు సతీష్ బాబ  - 2018-19:- సతీష్ బాబు గారు 2010వ సంవత్సరంలో కలబ్ సభ్ుుని గా చరేి, 2012-13 వ 
సంవత్సరంలో కలబ్ స క టిరవగా పనిచేశారు. 2018-19వ సంవత్సరానికి ప ుసడిెంట్ గా త్నంత్ట 
తనను ముందుక  వచిచ ఆ పదవిని సవవకరించి మంచి పనిత్నముతో, కలబ్ క  మంచి పరేు 
తెచనచరు. గోల బల్ గాింట్ దనవరా పంపణిీ చసేని 2843 సూకల్ బ ంచీల కారుకిమానిా సతీష్ బాబు 
సమరధవంత్ంగా నిరవహించనరు. 2018-19 లో దనదనపు 50 సరవవస్ ప్ుా జ క్టట ల  చసేని ఘ్నత్ 
కూడన సతీష్ బాబు గారదిే. వీరి తనత్గార నై శ్ర ివడివలిల నరసంిహయు టుస్ట దనవరా గూడన సూకల్ 

పిలలలక  న్ోట్ పుసుకాల  కలబ్ త్రఫున పంపణిీ చయెుడం జరిగనిద . ఆ సంవత్సరం కలబ్ స క ిటరవ పి.శ్రినివాసరావు సతీష్ 
బాబు గారిక ి చకకట ి సహకారం అంద ంచడంతో, కలబ్ చరతి్ులో మొటటమొదటిసారగిా పుతిష్ాట త్ాకమ నై "ప్ాల టినం RI 
ప ుసడిెంట్ స రటషేన్" సాధ ంచి ప టాట రు. ఆ సంవత్సరం కారవుక వనసమారాధన్న కారుకిమం క ండవీడు దగురలో ఉనా 
పుటటగుంట గాిమంలోని మామిడడతోటలో ఏరాాటు చసే ి  మంచి శాకాహార భోజనముతో, ఆటప్ాటలతో అలరించనరు. 
2020-21వ సంవత్సరానిక ిఅసిస టంట్ గవరార్ గా ఎనిాక ైన్నరు. సతీష్ బాబును ఒక మంచి ప ుసడిెంట్ గా కలబ్ ఎపుాడూ 
గురుు ప టుట క ంటుంద .   
 

శీ్ర బో యపవటి చెనియయ - 2019-20:- చనెాయు గారు 2010వ సంవత్సరంలో కలబ్ సభ్ుుని గా చేరారు. కలబ్ పుతి 
సమావేశానికి, సరవవస్ ప్ుా జ క్టట క  త్పాక హాజరయేు సభ్ుులలో చనెాయు గారు ఎపుాడూ 
ముందు ఉంటారు. 2015-16 వ సంవత్సరంలో కలబ్ స క టిరవగా పనిచశేారు. ఆ సంవత్సరం రోటరవ 
డడసిట కి్టట 3150 లో "బ స్ట స క ిటరవ" గా అవారి్ సాధ ంచనరు. 2019-20వ సంవత్సరానిక ిప ుసడిెంట్ గా 
త్నంత్ట తనను ముందుక  వచిచ ఆ పదవిని సవవకరించి, కలబ్ క  మంచి పేరు తీసుక రావడననిక ి
ఎంతో కృషచిశేారు. ఆ సంవత్సరం జరగిిన డడసిట కి్టట కాంఫర న్స క  హో స్ట కలబ్ ప ుసడిెంట్ గా మొత్ుం 
కారుభారానిా త్న సవంత్ పనిగా భావించి దననిని జయపుదం చయెుడములో, చెనాయు గార ి

ప్ాత్ు ఎంతో ఉనాద . 2018-19 లో చనలా ఐ కాుంప్ ల  నిరవహించనరు. కలబ్ చరతి్ులో వరుసగా ర ండవసార ి
పుతిష్ాట త్ాకమ ైన "ప్ాల టినం RI ప ుసడిెంట్ స రటేషన్" సాధ ంచి ప టాట రు. ఆ సంవత్సరం "బ స్ట ప ుసడిెంట్" అవారి్ కూడన 
లభంచింద  చెనాయు గారకిి.  
ఆ సంవత్సరం రొంపిచరెల జిలాల  పరషిత్ హ సైూకల్ లో "ఇంటరాక్టట కలబ్" ను సాా పించనరు. అద ేసంవత్సరం "ఇనార్ వీల్ 
కలబ్ ఆఫ్ గుంటూరు వికాస్" కూడన వీర ి ప్ో ు దబలంతోన్ే ఏరాడడంద . కలబ్ విల వ రన సభ్ుులలో చెనాయు గారు కూడన 
ఒకరు. వారి సవేల  కలబ్ క  ఎంతో అవసరం. 
 


