
 

 
 

GUNTUR VIKASAM 
President's Monthly Bulletin 

MAY, 2021 

 
A cheque for Rs.50,000/- was handed by our Rtn.R.Venugopala Rao along with President P. 

Srinivasa Rao, & Secretary P. Adiseshu, to the representatives of M/s. Amma Charitable Trust, 
Guntur, who are doing immense service to Covid patients 

 



మనలో మన మాట 
మిత్రులారా! 

నమస్త.ే అందరూ ఎలా ఉనా్న రు? అందరూ 

బాగున్నా రని అనుకంటునా్న ను. అందరూ 

బాగుండాలని కోరుకంటునా్న ను.  

ఈ కరోన్న సెకండ్ వేవ్ లో చాలా మంది త్రరజలు కరోన్న 

బారిన రడి, చాలా చాలా అవస్థలు రడుునా్న రు. 

కరోన్న పాజిటివ్ అని నిరాారణ అయిన తరాా త, 

హాస్పి టల్ లో మంచాలు దొరకక , అవస్రమైన 

మందుల కొరత వలల, త్రపాణవాయువు స్రిరడినంత 

లభంచక, చాల మంది త్రరజలు అనేక కషా్ఠలు 

అనుభవిసే్తనా్న రు. మన కనీస్ కరవేయ ంగా భావించి, ఆక్సి జెన్ లభంచని వారిక్స, ఉచితంగా 

ఆక్సి జెన్ కాని్ ంత్రేటర్ స్ప్ల ల చేదా్దమనే స్ంకలి ంతో, మన స్రా్వ స్ త్రపాజెక్ట్ సి  డైరెక సర్ త్రీ 

వై.ఏ.చౌదరి గారు తన స్ా ంత ఖరుు తో ఒక ఆక్సి జెన్ కాని్ ంత్రేటర్ కొని కోవిడ్ వైరస్ 

బాధిులక అందజేసే్తన్నా రు. అదే విధంగా, మన డిస్త్స్పచే్త ే 3150 వారి "త్రీత్ ఇండియా" 

త్రోత్రగాం లో భాగంగా మన క్క ల్  నుండి కూడా, క్క ల్  స్భ్యయ ల స్హకారంతో, ఒక ఆక్సి జెన్ 

కాని్ ంత్రేటర్ కొని కోవిడ్ వైరస్ బాధిులక అందజేసే్తనా్న ము.  

 కోవిడ్ వైరస్ బాధిులు మరణంచినప్పి డు, వారి శవాల దహన స్ంస్కక రం 

చేయుటక, బంధువులు భయరడి ఎవరూ ముందుక రానప్పి డు, మన గుంటూరు లోని 

'అమమ  ఛారిటబుల్ త్రటస్స" వారు ఎన్నా  వయ య త్రరయాస్లక గురి అవుతూ కూడా ఆ దహన 

స్ంస్కక రాలు చేసే్తనా్న రు. అది గమనించిన మన స్భ్యయ లు త్రీ వేణుగోపాలరావు గారు, 

త్రీమతి రదమ జ గారుల ఆ త్రటస్స స్భ్యయ లక యాభై వేల రూపాయలు విరాళంగా అందించారు.  

త్రీ వేణుగోపాలరావు గారు, త్రీమతి రదమ జ గారల వద్దనయ తక ధన్నయ వాదములు 

తెలుప్పునా్న ను. 

 అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని మరోస్కరి కొరుకంటునా్న ను. 

 

ఇటుల, 

మీ, 

పి. త్రీనివాస్రావు, 

త్రప్స్పడంట్    

 

 

 



 

Membership Andhra Region Review Meeting held on 8th May, 2021 

 
 

 
Participants in the Review Meeting 

 
 
 
 
 
 
 



 
సే్న హ పరిమళం వాకర్స్  అసోసియేషన్ గంటూరు వారు, గంటూరు బజార్స పోసా్టఫీసు 

ఉదో్య గలకు,           మే 25వ తేదీన Rtn. Ch. శ్ర నివావా్ కుమార్స దా్వ రా మాసుు లు పంపిణీ 

చేయడమైనది. 

 
 
 
 



 
Our Club took one Oxygen Concentrator under "Breathe India" program of RI District 3150, as 

part of Covid-19 Relief Work 



 
 



 
 

 
 
 



CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 
 

JUNE 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

1 9908524179  S.Srinivasa Mani 

1 7382462304 P. Balaswamy  

2 9848232220 N. SRINIVASU  

2 9440220761 Ch.Srinivasa Kumar  

4 9848870315  P. Mehatab Khan 

8 9440164342  SUNITHA W/o.P.BASANTH KUMAR 

8 9491133085 U.Srinivasa Rao  

10 7382462304  P. Balaswamy 

11 9394222004  Bodepudi Venkata Subba Rao 

12 9908524179 S.SRINIVASA MANI  

12 08632332591  PADMAJA W/O.R.VENUGOPALA RAO 

13 9440260276 T. N. RAJASEKHAR  

14 9177691712  NAGENDRAMMA W/o. I. Nagi Reddy 

15 9441901899 Dondety Atchi Reddy  

16 9885142858  Vijaya Kumari W/o.Jaganmohan Reddy 

19 9848498107 P.V.Appa Rao  

25 7382462304  G.Josephina W/o.P.Balaswamy 

26 9848133850  VIJAYALAKSHMI W/O. Y. A. CHOWDARI 

27 8106158181  SWARUPA RANI W/o.NAVEEN KUMAR 

28 9848132565 VADLAMANI  RAVI  

Presidential Theme 2021-22: Serve to Change Lives -  RI President-elect Shekhar Mehta is 

urging members to become more involved in service projects, saying that caring for and serving 

other is the best way to live because it changes not only other people’s lives, but also our own. 

 
 
 



 
 
 



 
 

ఆరోగయ మే మహాభాగయ ం 
 
 

రోజువార్వ దినక్చక్రయ క్లో ఉరక్కక్రించే ఆరోగయ  సూత్రాలు ఇవి. 

గురేుంచుకంే కొనిా  అోహక్లు తక్క్గుతాాయి, కొనిా  విషక్యాలోల   

అవక్గాహక్న ప్రుగుుంది. 

• ఆలివ్ ఆయిల్క్క్స గుండ ఆరోగాయ నాి  ప్ంచే శక్క్క్స ే ఉంది. వంటక్క్లోల  దీనిా  

వాడితే కక్రోనక్ర్వ ఆరసక్ర్వ వాయ ధులక్క దూరంగా ఉండక్వక్చుు . 

• కాస్ ేదక్క్గుతారాగానే మందుల ష్ఠప్పక్స వెళ్లల దక్క్గుతామందు తెచుు కని వేస్తకోవక్డం 

చాలామందిక్స అలక్వాటు. కానీ అలా తెచుు కనా  మందులోల  చాలావక్రక్క 

రక్నిచేయక్వక్ని వైదుయ లే అంగీకక్రిసే్తనా్న రు. 

• అనిా  రక్కాల క్పాల స్పసక్ట్ గినా్ లక్ను మైత్రకోవేవ్క్లో వాడక్కూడక్దు. మేత్రకోవేవ్ స్తఫ్ 

అనే గురింేప్ప ఉనా క్వాటినే వాడాలి. వీటిలో క్పాల స్పసక్ట్క్ని మెతేక్బక్రక్చే 

రక్స్కయక్న్నలు ఉండక్వు. 

• రక్క్ళలక్ను మెరిపిసే్కయి… అని త్రరక్చారంలో చెప్పి  టూత్ ప్పస్సక్లు అంత 

త్రరక్భావక్వంతంగా రక్నిచేయక్వు. పైపైన కాస్ ే వక్రక్క రక్నిచేస్పన్న, ఇవి 

మామూలు వాటికంే ఆరోగాయ నిక్స హానికక్రం అని గురేుంచుకోవాలి. 

• వాక్సంగ్, రక్నిా ంగ్ రెండూ స్క్మాన ఫక్లిానిా  ఇసే్కయి. గుండ ఆరోగయ ం 

కోస్క్మైతే ఈ రెండింటిలో ఏదైన్న చేయక్వక్చుు . 

• టివి చూడక్టం వక్లక్న చూప్ప దెబబ క్తినక్దు, ఒకక్వేళ కక్క్ళలక అలక్స్క్టక్గా 

అనిపిస్త ేకాస్ ేవిరామం  తీస్తకంే మంచిది. 

• మక్ర్వ త్రుతి మించి తింే తక్రి  నక్ట్ి  తినక్డం వక్లక్న ఒళ్లల  ప్రక్గక్దు, ఇంకా 

ఇవి చెడు కొలెస్త్స్కస ల్క్ని తక్క్గి తాసే్కయి. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rotary is a global network of 1.2 million 

neighbours, friends, leaders, and problem-solvers 

who see a world where people unite and take 

action to create lasting change – across the globe, 

in our communities, and in ourselves. 
Solving real problems takes real commitment and vision. For more 

than 110 years, Rotary's people of action have used their passion, 

energy, and intelligence to take action on sustainable projects. From 

literacy and peace to water and health, we are always working to 

better our world, and we stay committed to the end. 

Our Mission 

We provide service to others, promote integrity, and advance world 

understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, 

professional, and community leaders. 

What we do 

Rotary members believe that we have a shared responsibility to take action on our 

world’s most persistent issues. Our 35,000+ clubs work together to: 

• Promote peace 

• Fight disease 

• Provide clean water, sanitation, and hygiene 

• Save mothers and children 

• Support education 

• Grow local economies 

 



 


