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Donated new clothes to poor old aged people on 9th November, 2020 

 

 

 

 

 

 



 
Glad to inform our members that our Club under the President ship of Rtn. B. Chennaiah got 
Platinum Rotary Citation for the year 2019-20, with the valuable support of all our members. 
Congrats to one and all. This is the second time our Club has got Platinum Rotary Citation. Last 
year, we have received it under the President ship of Rtn.V.Satish Babu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 



 
Board of Directors Meeting was conducted on 18.11.2020 

 
 

Rtn. P.Prema Kumar Birthday Celebrations 
11/11/2020 



 
Y.A.Chowdary Birthday Celebrations on 19.11.2020 

 
New House Warming Function of Rtn.R.Vrnugopala Rao & Rtn.R.Padmaja on 19.11.2020 

 

 



 

 
Rotary family members greeting Rtn.R.Padmaja at her New House Warming Function 

 



 
Rotary Members are presenting a gift to Rtn.R.Venugopala Rao & R.Padmaja on the occasion 

of their new house warming function. 

 
Rtn.V.Satish Babu, Asst. Governor is being felicitated by RC Guntur Centennial Club Members, on 

the occasion of District Governor's Official Visit to their Club on 23.11.2020 

 

 

 

 

 

 



 
Participated in the program of "Donation of Ambulence" to Red Cross Society, Guntur on 

23.11.2020 by RC Guntur Aadarsh  

 
Members greeting Rtn.Uppala Srinivasa Rao on the occasion of his daughter's 

marriage reception on 22.11.2020 

 



 
Our Club was also associated with RC Sampradaya, Hyderabad, in promoting the 

'Surabhi's drama MAYABAZAR' on 17.11.2020 
 



 
Our Club along with other 3 Clubs in Guntur has jointly organized Speaker Meeting 

to hear Dr.V.Venkata Rama Kumar, Consultant Diabetologist, Guntur 

on 22.11.2020 on the subject of "Happy Life with Diabetes". 

 

 

 



మంచి మాటలు 

 
 

 

 
 

 

 



 
CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 

 

DECEMBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

1 9848530315  M.B.V.SATYANARAYANA 

2 8374394099  Pudota Chinnaiah H/o. Vimala Kumari 

5 9989854567  P. SIVANNARAYANA 

5 9440164342 P. BASANTH KUMAR  

11 8143406789 Prakash Chalagoni  

12 9246737666 M.RADHAKRISHNA  

20 9440164342  P. BASANTH KUMAR 

20 9848870315  
Smt.SHEHANAZ KHAN W/o.P.MEHATAB 

KHAN 

    

JANUARY 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

1 9989854567  TANSEN S/O SIVANNARAYANA 

1 9490750086  B. ADI LAKSHMI W/O CHENNAIAH 

1 9849256678  Rajyalakshmi W/o. Adiseshu 

2 9948427306  SRI DEVI W/O Y. SRINIVASA RAO 

4 9848528364  G. ADINARAYANA 

5 9440260276  MEGHANA D/o.T.N.RAJASEKHAR 

7 9502990299  Prameela Rani W/o.Y.Ramesh Babu 

13  9440164342  
Dr.HARSHITHA D/O. P. BASANTH 

KUMAR 

14 08632332591  Harsha Vardhan S/o.R.Venugopala Rao 

17 9440996803 Alok Jain Solanki  

20 9440291441  Dr. P. SUDHAKAR 

25 9177691712  INTURI NAGI REDDY 

 

 

 

 

 

 

 



 

మన క్ల బ్  ప్రెసిడంట్లబ - విశిష్ఠ నాయకులు 

 

ప్రీ పడాల జగనో్మ హన్ రెడ్డి - 2014-15: జగనో్మ హన్ రెడ్డ ిగారికి సమాజసేవ పట్ల 

ఉన్న  శ్రద్ధ ఎలాంటిద్ాంటే శ్ొద్దున్లేసే ేచాలు ఈరోజు ఏాం కార్య శ్రమాం 

చేద్దుమా అన్న  ఆలోచన్ తపప  వేరే ఆలోచన్ ఉాండదేమో అని అనిపిసే్ాంది. 

ఆయన్ శ్ెసిడాంట్ గా ఉన్న  సాంవతస ర్ కాలములో ద్దద్దపు 50 సరీ్వ స్ 

శ్ాజెక్ట్ సస , పదివేల మాందికి రాంటి పర్వక్షలు నిరీ్ హాంచగలిగార్న్ాంటే ఆయన్ 

ఎల పనిచేశారో వూహాంచాండ్డ. ఒకొ్క రొ సారి మన్ క్ర ల్  సభ్యయ లు వేరే పనులవలల 

బిజీగా ఉాండ్డ రాలేన్పుప డు, తను ఒరొ డే ఉాండ్డ కూడా, ఐ కాయ ాంప్ కార్య శ్రమాలను 

జయశ్పద్ాంగా నిరీ్ హాంచారు. వయ వసాయాం మీద్ మక్కొ వతో, రైతులక్క ఎాంతో క్కాంత 

వుపయోగపడాలనే తపన్తో, వయ వసాయ విరీ విద్దయ లయ శాస్తసవేేతలే సహకార్ాంతో, అనేర 

రైతు సద్స్స లను నిరీ్ హాంచి, తక్కొ వ ఖరుు తో మాంచి పాంట్ దిగుబడ్డ రావడానికి తగిన్ 

సూచన్లను అాందిాంచారు. బాంచీలు లేని ఎన్మన  సూొ ళ్ళ క్క రోట్ర్వ తర్ఫున్ బాంచీలు 

పాంపిణీ చేశారు. పేద్ విద్దయ రుధలక్క తన్ సీ ాంత డబ్బు తో చద్దవు చెపిప సే్న్నన రు. నిజాంగా 

జగనో్మ హన్ రెడ్డ ిగారు మన్ క్ర ల్  లో సభ్యయ నిగా ఉాండట్ాం మన్ అాంద్రికీ గర్ీ కార్ణాం. 

ప్రీ పువా్వ డ బసంత్ కుమార్ - 2015-16: బసాంత్ క్కమార్ గారు కూడా ఎన్మన  

ఐ కాయ ాంప్ లు నిరీ్ హాంచి ద్దద్దపు ఐద్ద వేల మాందికి రాంటి పర్వక్షలు చేయాంచి 

అవసర్మైన్వారికి చికితస  అాందిాంచారు. మినీ RO క్ ల ాంట్స  ను ఐద్ద సొూ ల్సస  

లో ఏరాప టు చేసి విద్దయ రుధలక్క మాంచి తాగునీటి సౌరర్య ాం లభాంపచేశారు.  

వయ వసాయ శాస్తసవేేతలేతో శ్గామాలలో రైతు సద్స్స లను నిరీ్ హాంచి పాంట్ల 

అధిర దిగుబడ్డకి దోహద్ాం చేశారు. పరాయ వర్ణ పరిర్క్షణలో భాగాంగా, 

అట్వీశాఖ వారిని సాంశ్పదిాంచి, పలు శ్ాాంతాలలో "చెటుల" న్నటిాంచారు. ముఖయ ాంగా, 2018 వ 

సాంవతస ర్ాం క్ లబల్స శ్గాాంట్ దీ్ద రా చేపటిసన్ 2460 సొూ ల్స బాంచీల పాంపిణీ కార్య శ్రమానికి 

ముఖయ  సాంధాన్ రర్గేా వయ వహరిాంచి, రోట్ర్వ క్ర లబ్బు లు శ్పభ్యతీ  సొూ ల్సస  మధ్య  మాంచి 

సమన్ీ యాం సాధిాంచి, అాంతటి బృహతరే్ కార్య శ్రమానిన  జయశ్పద్ాంగా పూరి ేచేసిన్ 

ఘన్తలో అధిర భాగాం బసాంత్ క్కమార్ గారికే చెాంద్దతుాంది. బసాంత్ గారు క్ర ల్  శ్పతి 

కార్య శ్రమాం లో చురుగాా ాలా్ాంటూ క్ర ల్  అభవృదిధకి ఎాంతో సహరరిసే్న్నన రు. బసాంత్ 

క్కమార్ మన్ క్ర ల్  లో ఉాండట్ాం మన్క్క ఎాంతో అద్ృష్సాంగా భావిాంచాలి. 

 


