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Donated Smart TV to Mahila Pranganam Officer, through the hands of 
District Governor Sri N.V.Hanmanth Reddy garu., on the occasion of his  

official visit to our Club on 17th October, 2020. 
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      మనలో మన మాట 

మిత్రు లారా! 
ఒక విషయం లో నా ఆనందాన్ని మీతో అవశ్యం 

పంచుకోవాలనుక ంటునాిను. మన డిస్ట్ర కి్టర గవర్ిర్ శీ్ర హనమంత్ 
రెడిి  గార్ు మన కలబ్ క  17.10.2020న అధికారిక సందర్శనక  
వచ్చిన సందర్భంగా, ఆయన పర్యటనను విజయవంతం 
చేస్టేటందులక , మీర్ందర్ూ నాక  ఇచ్చిన సహకారాన్నకి, 
మదదతుక , నేన ంతో సంతోష్సుు నాిను మరియు ఆ అనందాన్ని 
మీతో పంచుకోకపో తే, నేను తపపు చేస్ట్నవాడినవపతాను. 
  మీ సహాయ, సహకారాలతో, డిస్ట్ర కి్టర గవర్ిర్ గారి 

సమక్షంలో, మూడు సరవీస్ పాాజెక్టర ల  చెయయగలిగాము. ఒక కాల  లేన్న వయకిున్న గురిుంచ్చ అతన్నకి ఒక ట్రసై్ట రకిల్ 
ఇచాిము. ఒక మహిళా పాాంగణం లో, ఆశ్ీయం ప ందిన 40 మంద ిఅభాగయ మహిళల వినోదార్ధం, ఒక స్ామర్ర 
ట్లివిజన్ ను కొన్న ఇవీడం జరిగింది. హీల్ (HEAL) చ్చలిని్ విలేజ్, చోడవర్ం లో న్నవశిసుు ని విదాయర్ుధ ల 
అభ్ుయనితి కొర్క , మన పూర్ీ సభ్ుయడు, వదానుయల  శీ్ర పర్ూిరి శివాజీ గార్ు, డిస్ట్ర కి్టర గవర్ిర్ గారి 
చేతులమీదుగా, ఇర్వ ర ఐదు వేల ర్ూపాయల చెక్ట, ఇవీడం జరిగినద.ి  
 డిస్ట్ర కి్టర గవర్ిర్ గారితో జరిగిన సమావేశ్ం లో పాలగొ ని బో రి్ ఆఫ్ డెరరెకరర్ుల , కమిటీ చెరర్మనుల , మరియు 
సభ్ుయలందరికీ నా హృదయపూర్ీక ధనయవాదముల  తెలియజేసుు నాిను. 
 డిస్ట్ర కి్టర గవర్ిర్ గారికి ఆతిధయం ఇవీడమ ేకాక ండా, మన సమావేశాన్నకి, అన్ని స్ౌకరాయల  కలిుంచ్చన 
మన స్టీన్నయర్ సభ్ుయల  శీ్ర వ ర.ఏ.చౌదరి గారికి, పాతేయక ధనయవాదముల  తెలియజేసుు నాిను.  డిస్ట్ర కి్టర గవర్ిర్ 
గార ిరాక సందర్భంగా మనమందర్ం చాలా రోజుల తరాీత వయకిుగతంగా కలిస్టే అవకాశ్ం వచ్చినందులక  
కూడా నాక  సంతోషం కలిగింది.  
 మరికొంత సమయం తరాీత, మన సమావేశాల  వయకిుగత సమావేశాల గా మార్గలవన్న, మునుపటి 
సంతోషాల  మళ్ళీ తిరిగి వస్ాు యన్న ఆశిసతు , మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షల  తెలియజేసుు నాిను. 
ఇటలు , 

మీ 

పి. శీ్రనివాసరావు, 
పరుసిడ ెంట్   
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Grand welcome was given to District Governor Sri N.V.Hanmanth Reddy garu, on the occasion 

of his official visit to our Club, on 17.10.2020 

 
Donating a tricycle to physically handicapped person, through the hands of our  

District Governor Sri N.V.Hanmanth Reddy garu, on 17.10.2020 
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Handing over a cheque of Rs.25,000/- given by our Ex.Member Sri P. Shivaji, for the benefit of 

HEAL Children's Village, Chodavaram students, through the hands of 
District Governor Sri N.V.Hanmanth Reddy garu 

 
District Governor Sri N.V.Hanmanth Reddy met the President, Secretary, Treasurer, Asst. 

Governor and other members at Club Assembly arranged on the occasion of his Official Visit 
to our Club, on 17.10.2020 
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District Governor's meet with President, Secretary, President Elect, Asst. Governor and other 

Board of Directors, on the occasion of his official visit to Club on 17.10.2020 

 
Observed World Polio Day on 24th October, 2020 
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District Governor has addressed a Press Meet on his official visit to our Club on 

17.10.2020 - News paper clippings
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Club Activities 

 
As part of Designated Activity of Economic & Community Development, a sewing machine was given 

to a Tailor on 02.10.2020 

 
An Eye camp was organized at Cheruvu Jammulapalem village on 04.10.2020 and out of 50 persons 

screened,  20 persons were identified for Cataract operation. All of them underwent surgery at 
Sankara Eye Hospital, Pedakakani.  
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Club Activities 

 
Tree Plantation was made on 2nd October, 2020 as part of Environment Protection 

 
A steel cabinet was donated to Anganwadi Pre Primary School, at Vengalayapalem village 

on 21st October, 2020. 
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CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 

NOVEMBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

4 9866346229  
SURYA PADMA KUMARI 

W/O.CH.GANAPATHI 

7 9394343466  Smt.Polu Naga Malleswari 

7 8374394099  Trisha Chowdary D/o. Viimalakumari 

9 9885142858 JAGANMOHAN REDDY  

9 9440534187  P.SUBBA RAMAIAH 

11 9440218547  P. Prema Kumar 

14 9848498107  BALASRI W/O.P.VENKATA APPA RAO 

19 9848133850  Y. A. CHOWDARI 

20 9848232220  Smt. RAJASRI W/o.N.SRINIVASU 

21 9908524179  Suneetha W/o.S.S.Mani 

22 9885281816  P. V. T. DEVI D/O V. SATISH BABU 

24 9394343466 Smt.P.Naga Malleswari  

25 8106158181 S.NAVEEN KUMAR  

25 9493445798  Avantish Kumar 

25 9848870315  P.Mehatab Khan 

29 9440443683  K. VANI W/O LOKANADHA RAO 

DECEMBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 
& THIER FAMILY MEMBERS 

1 9848530315  M.B.V.SATYANARAYANA 

2 8374394099  Pudota Chinnaiah 

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 

26 9885455054  SITA RATNAM W/O. P. SUBBA RAO 
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మెంచి మాటలు 
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మన క్ుబ్ పరుసడి ెంటలు  - విశిష్ఠ  నాయక్ులు 
శ్రీ పాలేట ిసుబ్బారావు - 2012-13:  మ ెందుగా అనుకొనన పరుసడి ెంట్ ఎలెక్్ట అక్స్ాాత్రు గా త్న 

నిర్ణయెం మార్చుక్ుని, క్ుబ్ నుెండి క్ూడా వెళ్ళిపో వాలని నిర్ణయెంచుకొననప్ుుడు, అక్స్ాాత్రు గా 
సుబ్బారావు గారిని పరుసడి ెంట్ గా సరలెక్్ట చ యయడెం జరిగినద.ి అెంత్క్ుమ ెందు సరకరీటరీ గా క్ూడా ప్ని 

చేసని అనుభవెం లేదు. పరుసడి ెంట్ గా సరలెక్్ట అయన త్ర్చవాత్ సుబ్బారావు గార్చ కాలికి జరిగిన సర్జరీ 

వలన ఆర్చ నెలల వర్క్ు రోటరీ కార్యకీ్మాలక్ు ప్ూరిుగా దూర్ెంగా వుెండవలస ివచిుెంది. PETS & 

SETS క్ు క్ూడా హాజర్ కాలేక్పోయార్చ. జూలెై లోనే చేతి క్రీ్ స్ాయెంతో పరుసిడ ెంట్ గా బ్బధ్యత్లు తీసుక్ునాన, ఆగస్్ట నెలలో 
గాని ప్ూరిుగా కార్యకీ్మాలలో నిమగనెం కాలేక్పోయార్చ. ఆ త్దుప్రి రోటరీ ని క్షుణ్ణెంగా అవగాహన చసేుక్ుని, ప్ుతి 

కార్యకీ్మెంలో పాలు ప్ెంచుక్ుని బ్ెస్్ట పరుసడి ెంట్ గా ఆ సెంవత్సర్ెం డసిి్ ిక్్ట గవర్నర్ నుెండి అవార్్ క్ూడా సెంపాదిెంచార్చ. 
PETS & SETS  పరు గాీ ెం క్ూడా అర్గనెైజ్ చశేార్చ. బ్యయవర్ెం హ ైసూూల్ లోను, గ ెంటూర్చ గవర్నమ ెంట్ గర్ు్ జూనియర్ 

కాలేజ్ లోను రరెండు RO  పాు ెంట్ లు ఏరాుటల చ యయడెం జరిగినది. అెంతే కాక్ుెండా ఆ సెంవత్సర్ెం క్ుబ్ క్ు పరుసడి నిియల్ 

సరైటేష్న్, గవర్నర్ సరైటషే్న్ తో బ్బటల ఎననన అవార్స్ క్ూడా స్ాధిెంచిపరటబ్ ర్చ. వీర్చ పాల్ హాయరసి్ట ఫరలో  క్ూడా అయాయర్చ. 
మన క్ుబ్ మాయగజరైన్ క్ు సుబ్బారావు గార ేఎడిటర్ గా వయవహరిసుు నానర్చ. 
 
శ్రీ ఆవులపాటి వెెంక్టర్మణ్ - 2013-14: 2010-11 లో క్ుబ్ సరకరటీరీ గా ప్నిచసేూు న,ే క్ుబ్ పరుసడి ెంట్ క్ృష్ణమోహన్ 

అనుకోక్ుెండా అమ రికా వెళ్ళున సమయమ లో, ఆర్చ నెలలపాటల పరుసడి ెంట్ బ్బధ్యత్లు క్ూడా అత్యెంత్ 

నెైప్ుణ్యెంతో నిర్వహ ెంచిన ఘనత్ వెెంక్టర్మణ్ గారిది. 2013-14 సెంవత్సరానికి పరుసడి ెంట్ గా ఎలెక్్ట 

అయనప్ుటనిుెండీ చక్ూట ియాక్షన్ పాు న్ త్యార్చచసేుక్ుని కార్యకీ్మాలన్నన ప్క్డాెందీగా 
నిర్వహ ెంచి క్ుబ్ క్ు ఎననన అవార్్్ సెంపాదిెంచిపరటబ్ ర్చ వెెంక్టర్మణ్.  ఎననన ఐ కాయెంప్ లు 
నిర్వహ ెంచడమ ేగాక్ుెండా, సూూల్ విదాయర్చు ల కొర్క్ు బ్ెెంచీలు డిసి్బి్యయష్న్ చ యయడెం జరిగినది. 

ప్తిుక్ల వారితో మెంచి సత్సెంబ్ెంధాలు పరటల్ క్ుని, క్ుబ్ త్ర్ఫున చసేిన అనిన రోటరీ కార్యకీ్మాలక్ు, సరీవస్ట పుా జరక్్ట్ క్ు 
మెంచి ప్బ్లుసిటీ ఇచిు, రోటరీ ప్టు  ప్బ్లు క్ట ఇమేజ్ ను పరెంచార్చ. 2016-17 సెంవత్సర్ెం లో అససిర్ెంట్ గవర్నర్ గా బ్బధ్యత్లు 
సవవక్రిెంచి త్నక్ు అప్ుగిెంచిన నాలుగ  క్ుబ్ ాలక్ు పరుసిడ ని్నయల్ సరైటషే్న్ స్ాధిెంచిన ఘనత్ క్ూడా వెెంక్టర్మణ్ గారదిే. 
రోటరీ క ివార్చ అెందిెంచిన సవేలను గ రిుెంచి, 2018-19 వ సెంవత్సరానికి వెెంక్టర్మణ్ గారిని "రీజనల్ సరకరీటరీ" గా 
అప్ుటి డసిిు ిక్్ట గవర్నర్ వెంగల ర్మేష్ గార్చ, 2019-20 లో "డసిి్ ిక్్ట సరకరీటరీ" గా అప్ుటి డసిిు ిక్్ట గవర్నర్ శివనానరాయణ్ 
గార్చ నియమిెంచార్చ. ఈ సెంవత్సర్ెం అనగా 2020-21 కి డిసి్ ిక్్ట క్మిటీలో "రీజనల్ చ ైర్ాన్, సో్ ష్ల్ మీడియా (ఆెంధాు )" 
గా బ్బధ్యత్లు నిర్వహ సుు నానర్చ.  రోటరీ కి సినిసయర్ గా ప్నిచసేే నాయక్ుడు వెెంక్టర్మణ్. 
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Rotary Quiz 
Q. Who was the Founder of Rotary? 
A. Rotary started with the vision of one man — Paul Harris, the Chicago attorney. He 

 formed the Rotary Club of Chicago on 23 February 1905. In addition to Harris, 
 Loehr (a mining engineer and freemason) Silvester Schiele (a coal 
 merchant), and Hiram E. Shorey (a tailor) were the other three, who 
 attended that first meeting.  
 

Q. Why they chose "Rotary" as Club's Name? 
A. The members chose the name Rotary because initially they rotated 

 subsequent  weekly club meetings to each other's offices. 
 
Q. When the Rotary gained the status of "International"? 

A. To reflect the addition of a club outside of the United States, the name was 
 changed to the "International Association of Rotary Clubs" in 1912. 
 
Q. Which Club was formed first outside United States? 
A. In August 1912, the Rotary Club of London received its charter from the 
 Association, marking the first acknowledged Rotary club outside North 
 America. 
 

Q. When the name "International Association of Rotary Clubs" was changed to 
 "Rotary International"? 
A. In 1922, the name was changed to Rotary International. 

 
Q. When the women were allowed to join Rotary Clubs as Members? 
A. From 1905 until the 1980s, women were not allowed membership in Rotary 
 clubs. In 1976, the Rotary Club of Duarte, California, admitted three 
 women as members. But, the Rotary International has not approved it and 
 the Club Charter was revoked. The Duarte Club filed suit in Court and after 
 long battle in Courts, at last in 1987, Rotary International removed    
 gender requirements from its requirements for club charters, and most 
 clubs in most countries have opted to include women as members of 
 Rotary Clubs, from then onwards. 
 
Q. Who was the first women Club President in the history of Rotary International? 
A. The first female club president to be elected was Sylvia Whitlock of the Rotary 
 Club of Duarte, California in 1987. 

https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Duarte,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Whitlock
https://en.wikipedia.org/wiki/Duarte,_California

