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Installation of 2020-21 team 

DG Rtn.P.Sivannarayana Rao has installed the Club New Team for the year 2020-21. 
President P. Srinivasa Rao. Secretary P. Adiseshu, Treasurer P.Mehatab Khan, Asst. Governor 

V.Satish Babu and Member Smt. P. Annapurna are in the picture.       



Our RI President - 2020-21 

        

 

Rtn.Knaack is the CEO of Knaack KG, a real estate company. He 

was previously a partner and General Manager of Knaack 

Enterprises, a 125-year-old family business. 

He is a founding member of the Civic Foundation of the City of 
Ratzeburg and served as president of the Golf-Club Gut 
Grambek. 
 
 Knaack is also the founder and chair of the Karl Adam 
Foundation. 
 

Holger Knaack 

Rotary International President 2020-21 

Rotary Club of Herzogtum Lauenburg-Mölln 

Germany 

A Rotary member since 1992, Knaack has served Rotary as treasurer, director, moderator, member 

and chair of several committees, representative for the Council on Legislation, Zone Coordinator, 

training leader, and District Governor. 

He is an endowment/major gifts adviser and was co-chair of the Host Organization Committee for 

the 2019 Rotary International Convention in Hamburg. 

Knaack and his wife, Susanne, are Major Donors to The Rotary Foundation and members of the 

Bequest Society. 

 



Our District Governor 2020-21 

Sri Nalla Venkata Hanmanth Reddy, coming from a rural 
background, was born in an agricultural family. He is a 
successful first generation businessman, with varied interest in 
trading and real estate. Inspired by service activities of Rotary, 
he has joined the Rotary movement, in the year 2002.  
 
He is a Member of Rotary Club of Armoor since 2002 and 
served the club under all avenues before being elected as 
President of the Club during the year 2012-13.  He has 
provided services to District 3150under various positions, 
including Assistant Governor, Regional Secretary and Regional 
Chairman of Rotary Foundation, with Distinction. 
 

Rtn.N.V.Hanmanth Reddy 
District Governor,  
R.I. District  3150 
 
Rtn. Hanmanth Reddy is an avid sportsman and promotes Rural children to actively participate 
in various sports. He was the President of erstwhile Nizamabad Tennis Ball Cricket Association 
and Volley Ball Association, since 2017. 
 
Sri Hanmanth Reddy is happily married to Vijitha and blessed with a daughter and son. His 
daughter Meghana is pursuing M.S., in Civil Engineering at Melbourne, Australia and son Rahul 
Reddy has studied Engineering in Computer Science at Gitam University Campus and is now 
studying M.S., in Melbourne, Australia.  
 
He regularly contributes to the Rotary Foundation and is a benefactor and a Paul Harris Society 
Member. All his family members are Paul Harris Fellows.  

 
 

 



మన క్లబ్ ప్రెసిడ ెంట్ పరచియెం 

 
 శీ్ర పి. శీ్రనివాసరావు గారు 2020-21 సంవత్సరానికి మన క్లబ్ పరసెిడ ంట్ గా ఏక్గరవీంగా 
ఎననుకోబడడా రు. వారు పుట్ట ంద ి గ ంటూరు జిల్లల ల్ోని సరింగిపాల్ ం అన ే గాీ మంల్ో. 20.04.1969 న శీ్ర 
సాంబయ్య శీ్రమి  నరసమమ  గారలక్  మ ్నబ ిడ్ాగా ననిమ ంాడరు. గత్ సంవత్సరం డససిట క్ ట గవరు్  గా ాససిన శీ్ర 
పి.శివనడురాయ్ణ గారిక ి సవయ్లనడ త్మ మ ్ు.  M.Sc., వరక్  చదివి వ ంగళాయ్పాల్ ం గాీ మంల్ో, ఒక్ 
గాీ మీణ విదడయల్య్లనిు సాా పించి ఎం్రో గాీ మీణ బాల్ల్క్  విదడయబ ్ను ల్  నరేిపంాడరు. ఆ విదడయల్య్లనిు 
న్ప్ంల్ో, శీ్రనివాసరావు గారిక ి వారి శీ్రమి  మమత్ గారి సహకారం ఎంతో ఉనుద.ి వారిక ి ఇ బ్ రు 
క్ మలరతెల్ . పర బ్మలమ యి కిరణమ యి డడక్ట్ . చినుమలమ యి మడెససని్ వి్య నభ్యసిసనె నుద.ి  
 ఇక్ రోటరర విషయ్లనికి వసతె , వీరు మన క్లబ్ ల్ో ాసరని అని కాల్ంల్ోనే అనగా 2018-19 ల్ోన ేక్లబ్ 
సరకతీటరరగా బాధ్యత్ల్  సవవక్రించి Best Secretary గా పతరు సంపాదింాడరు. క్లబ్ పరెసడి ంట్ వి.సతీష్ బాబ , 

సరకతీటరర శీ్రనివాసరావు గారుల  ఇ బ్రూ క్ల్స ి మంచి Team work చూపించి, ఆ సంవత్సరం క్లబ్ క్  RI 

President Platinum Citation సాధింాడరు. గత్ సంవత్సరం డససిట క్ ట గవరు్  శీ్ర పి. శివనడురాయ్ణ గారకిి 
ఆంధడె  రరజియ్న్ క్  Governor's Special-Aide గా క్ూడడ పనిాసశారు. వారు గత్ సంవత్సరమే పాల్ హ్యయరిస్ 
ఫరల్ో క్ూడడ అయ్లయరు. 
 వారు, ఈ సంవత్సరం క్ూడడ మంచి పనిత్నం చూపించి, క్లబ్ క్  మంచి పతరు తీసనక్  వసాె రన్ంల్ో 
అి శయోకిె ల్ే్ న.  All the best to President Srinivasa Rao  గారు , and his Team.  
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9849256678            9346389929       9848870315 
                                                                                       
   
----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asst. Governor to Club: Rtn. V. Satish Babu 
 

BOARD OF DIRECTORS for the year of 2020-2021 

Assignment Name 

 President Elect Rtn. Putty Sesha Rao 

 Secretary Elect Rtn. Pudota Vimala Kumari 

 Treasurer Rtn. P. Mehatab Khan 

 Club Counselor PDG Rtn. P. Sivannarayana Rao 

 Vice President RTn. P.Jaganmohan Reddy 

 Club Advisor Rtn. Chavali Ganapathi 

 Club Trainer Dr. P. Sudhakar 

 Club Administration Rtn. Avulapati Venkata Ramana 

 Membership Rtn. Narra Krishna Mohan 

 Public Image Rtn. Avantish Kumar 

 Service Projects - Community Service Rtn. Yarlagadda Ankamma Chowdary 

 Rotary Foundation Rtn. Puvvada Basanth Kumar 

 Youth Services Rtn. T N Rajasekhar 

 International Service Rtn. K.L.Rao 

 Literacy & Wins Rtn. Boyapati Chennaiah 

 Internet and Website / Technical Rtn. P. Subba Rao 

 Sergeant at Arms Rtn. P. Ravi Kumar 

 

khan.gnt2015@gmail.com parise.seshu@gmail.com 

 

srinivasp3399@gmail.com 
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Chairmen & Members of committees for the year 2020-21 

 

Club Service:     M. Radhakrishna, Y.Srinivasa Rao, K. Srinivasa Rao 

Membership:      Ch. Srinivasa Kumar, Alok Jain, S. Naveen Kumar, K.Kesavulu 

Rotary Foundation:    K.V.R. Babu, T. Koti Reddy, P. Ramachandra Rao, R. Venugopala Rao,  

Vocational Service:    B. Sudhakara Rao, M.Radhakrishna Murthy, P. Subba Ramaiah 

International Service:    S. Srinivasa Mani, D. Sambasiva Rao, I. Nagi Reddy, P. Prema Kumar 

Youth Service:     Smt. R. Padmaja, Smt. P.Vimala Kumari, Smt.P.Annapurna 

Service Projects:    P.V. Appa Rao, N.Srinivasu,  B.Venkata Subba Rao, D.Atchi Reddy 

Literacy & WinS:    G. Adinarayana, K.R.V. Jaya Kumar 

Public Image:     Prakash Chalagoni, Y.Ramesh Babu 

 

parise.seshu@gmail.com 

 

srinivasp3399@gmail.com khan.gnt2015@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB  IN  ACTION 

 
On the occasion of Doctors' Day on 1st July, 2020 Club has felicitated Dr. Ramu for his 

valuable service to rural population at Vengalayapalem Village. 

 
To promote green revolution, tree plantation program was commenced by President  

P. Srinivasa Rao, along with Rtn.P.Mehatab Khan & Smt. P. Mamata at Vengalayapalem 
village, on 1st July, 2020. 

 



CLUB  IN  ACTION 

 
Club President Sri P. Srinivasa Rao is donating A smart TV 32", Pen Drive & Sound Box set, on 

behalf of  Club to R.C.M.School, Vengalayapalem on 27th July, 2020 for conducting digital 
classes to students. Secretary Sri P. Adiseshu, Treasurer Sri P.Mehatab Khan, Asst.Governor 

Sri V.Satish Babu, and School representatives were in the picture. 
 
 
 
 
 
 



 

CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 

AUGUST 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

2 7675805713  SITA MAHALAKSHMI W/O.SESHA RAO 

5 9490723383  D.SAMBASIVA RAO 

7 9704277977  K.R.V.Jaya Kumar 

11 9848880668 A.V.RAMANA  

12 9440642500  N.KRISHNA MOHAN 

12 9440665364  Adilakshmi W/o.U.Srinivasa Rao 

18 9676234234  SANGEETHA W/O.RAMACHANDRA RAO 

18 9494929766  P.Ravi Kumar 

20 9848229642  NAGANDLA VENKATA RATNAM 

26 9394222004  Rajyalakshmi W/o. B.V.Subba Rao 

27 9848528364 G.ADINARAYANA  

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 

29 9848880668  JAYALAKSHMI D/O A. V. RAMANA 

30 9912342063 K.V.RAMANA BABU  

 
 
 
 
 



మెంచి మాటలు 

 
 

  
 
 



ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యెం 

"కొరోనా" ముపపు న ెండి తప్ిుెంచ క్ునే మారగా లు: 
1)  2 సెంవతసరగల వరక్ు విదేశీ పెయాణాన్ని వగయిదా వేయెండి. 
2)   ఒక్ సెంవతసరెం పగటు బయట ఆహారెం తినవద్ ు . 
3)   అనవసరమ ైన వివగహెం లేదా ఇతర వేడుక్లక్ు వెళ్ల వద్ ు .  
4)   అనవసరమ ైన పెయాణాలు చేయవద్ ు .   
5)   క్నీసెం ఒక్ సెంవతసరెం పగటు రదదు గగ వపెండే పెదేశగలక్ు వళె్ల వద్ ు   
6)   సగమాజిక్ ద్ూర న్నబెంధనలన  పూరిిగగ పగట ెంచెండ.ి  
7)   ద్గ్ుా  ఉని వయకతికత ద్ూరెంగగ ఉెండెండి. 
8)   ఫేస్ మాస ు న  తపుక్ వగడెండ.ి  
9)   పెస ి తెం పగజిట వ్ కసే లు ప్రరుగ్ుతుని పరిసిి తులలల  చాలా జాగ్రతిగగ ఉెండెండి.  
10) మీ పరిసరగల్ని శుభె్ెంగగ ఉెంచ క ెండి.   
11) శగఖాహారమ ైనా, మాెంసగహారమ ైనా పరిశుభె్ముగగ తయార నైదాన్నన్న తినెండి.   
12) ఇపుట  న ెండి వచేే 6 నెలలు వరక్ు, సమావేశగలక్ు గగన్న, విెంద్ లక్ు గగన్న, వేడుక్లక్ు గగన్న ద్ూరెంగగ వపెండెండ.ి 
13) మీ రోగ్న్నరోధక్ శకతిన్న ప్రెంచే ఆహారెం తీస క ెండి.  
14) బారబర్ షగపపలల లేదా బయయట ీసరలూన్ పగరల ర్ లల ఉనిపపుడు చాలా జాగ్రతిగగ ఉెండెండి. 
15) "'కొరోనా'" యొక్ు ముపపు అనేది ఇెంతలల పో యేిది కగద్ . టీకగ వగయకతసన్ ఎపపుడు వస ి ెందో  త ల్నయద్ .  ఒక్ 
 సెంవతసరెం పగటు తీస క్ునే జాగ్రతిలే మనక్ు శీరరగమరక్ష.  
16) మీరు బయటక్ు వెళ్ళేటపపుడు ఖరదీ ైన రిెంగ్ులు, రిస్్ వగచ్ ధరిెంచవద్ ు .వగచ్ అవసరెం లేద్ . మీ మొబ ైల్  నెంద్  
 ట ైెం ఉెంటుెంది.   
17) చేతి క్రీేఫ్ తో బాటు, శగన్నట ైజర్ & ట ష్యయ ప్పేర్ తీస క్ువెళ్ేెండి. 
18) ఇెంట  లలన్నకత బయటుల /చ పపులు తీస క్ున్న పొ వద్ ు .వగట న్న ఇెంట  బయటనే వదలి్నవేయెండ.ి 
19) మీరు బయట  న ెండి ఇెంట కత వచిేనపపుడు మీ చేతులు, కగళ్ళే పరశిుభె్ెంగగ క్డుక ుెండ.ి  
20) మీరు ఎవర ైనా అన మానాసుద్ రోగకిత ద్గా్రగగ వచాేరన్న మీక్ు అన్నప్ిెంచినపపుడు పూరిిగగ వడేి నీట తో  శుభె్ెంగగ 
 సగినెం చేయెండి.   
21) వచేే 6 నెలల న ెండి 12 నెలల వరక్ు లాకడౌ న్ ఉనాి లేక్ునాి,  ఈ జాగ్రతిలు  పగట ెంచెండ.ి 
 

ఈ సలహాలన  మీ క్ుటుెంబ సభ్ుయలతో మరియు సేిహితులతో పెంచ క ెండి. 
 
 
 



 
 

మన క్లబ్ ప్రెసడి ెంటుల  - విశిష్ఠ  నాయక్ులు 
 

2002 ననవర ి9వ తసదీన మన క్లబ్ సాా పించినపు్ు, క్లబ్ ఫ ం్్  పరెసిడ ంట్ గా ట.్వేణ గోపాల్రావు గారు ఉంట ే 

గణపి  గారు ఫ ం్్  సరకతీటరరగా పనిాసశారు. వేణ గోపాల్రావు గారు క ంత్కాల్ం కితీ్ం దివంగత్ుల్య్లయరు. 
వేణ గోపాల్రావు గారి త్రువాత్ శీ్ర పి.చి్ంబరశాసి ెగారు 2002-03 సంవత్సరానిక ిపరెసడి ంట్ గా పనిాసశారు. 

వారి బ్రూ వేసిన గట్ట  పునడది మీ్ గణపి  గారు క్లబ్ నన పట్షఠ ంగా నిరామ ణం ాసశారు.   
చావల్న గ్ణపతి గగరు - 2003-04 & 2004-05: - రతం్ు సంవత్సరాల్  క్లబ్ పరెసిడ ంట్ గా 
ాసశారు.  క్లబ్ పాెరంభ్ం ననండస సభ్ యనిగా ఉను గణపి  గారు త్రువాత్ వచిిన 

పరెసిడ ంటల ం్రిక ీఒక్ మలరగ్రిి గా వునడురు. వారు పరెసడి ంట్ గా ఉను సమయ్ంల్ో 
నరిగనినిు "సవపక్్  మీట్ంగ్" ల్  మరతను్ూ నరగల్ే్ంట ేఅి శయోకిె కాదసమో. ఇపపట్క ీ

క్లబ్ కారయక్మీలల్ రూపక్ల్పనల్ో వార ిపాత్ ెఎంతో పెశంశనీయ్ం. వార ిపరె తడసహంతోన ేక్లబ్ ల్ో 
ాడల్ మంది సభ్ యల్  ాసర ిఇపపట్క ీక నసాగ త్ునడురను విషయ్ం అం్రిక ీత లిసిందస. గణపి  గారు మన క్లబ్ 

క్  మూల్ సాంభ్ం ల్లంట ్వారు.  వీరు వృిె రరతడయ ాడరట్ా  ఎక ంట ంట్. వీర ిశీ్రమి  సూరయ ప్మ  క్ మలర ిగారు.  
పెసనె త్ం వీరు మన క్లబ్ క్  Advisor గా ఉనడురు.  
 

 డాక్్ర్ పపచాే స ధాక్ర్ గగరు - 2005-06: - సనధడక్్  గారు క్ూడడ క్లబ్ ఫ ం్్  మెంబర.ే 

గణపి  గారి అ్ుగ నా్ల్ల్ోన ేన్ుసూె  క్లబ్ ల్ో సత్సంపదెడయ్లల్  న ల్క లిప,ి క్లబ్ నన 

ఆ్రిపాెయ్ంగా తీరిిదిదడబ రు. వీరు రోటరర ఫ ండసషన్ క్  పిె  సంవత్సరం త్న క్ంట్ెబూయషన్ 

నన పంపించ్మ ేకాక్ ండడ పాల్ హ్యయరిస్ ఫరల్ో క్ూడడ అయ్లయరు. వీరిక ిఏ బాధ్యత్ 

అపపనతపిపనడ చితె్శుదిుతో ఆ బాధ్యత్నన న రవరేుసాె రు. ఉదడహరణక్  2014-15 ల్ో డససిట క్ ట 
3150 ఉతె్మ అససిరట ంట్ గవరు్  గా అవా్ా  అం్నక్ నడురు. ఇంక క్క విశేషమేమంట,ే పెి  డససిట క్ ట కాంఫరతన్స క్  
సతీసమేత్ంగా త్పపక్ ఎట ండ్ అవుతడరు. మన క్లబ్ క్  సనధడక్్  గారు ఎంతో విల్ వ నై సభ్ యల్ . వీరు 
వృిె రరతడయ డడక్ట్ . వీర ిశీ్రమి  ల్క్ష్సమ  గారు. వీరకిి ఇ బ్ రు క్ మలరతెల్ . ఇ బ్రూ డడక్టరేల . పెసనె త్ం వీరు మన క్లబ్ 
క్  Trainer గా ఉనడురు. 
 

 
 


