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Sarees were given to 15 poor old women at Vengalayapalem Village on 20th September, 2020 
by President P.Srinivasa Rao & Smt.Mamata, on the occasion of their Wedding Anniversary, 

in presence of their daughters Kiranmai & Jyothirmai, and Rtn.P.Balaswamy. In this program, 
Asst.Governor V.Satish Babu, & Treasurer P.Mehatab Khan were also participated. 
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    మనలో మన మాట 

 
 

మిత్రు లారా! 
 
 నేను మీ శీ్రనివాసరావుని. మీరందరూ ననుు మన క్లబ్ క్ు 
ప్రుసిడ ంట్ గా ఎనుుకోబడినవాడిని. మీ వాడిని. మిమమలుందరినీ 
వయకతిగత్ంగా క్లవాలని, మాటలల డాలని, నా అభిప్ుా యాలను మీతో 
పంచుక్ుని, మీ అభిప్ుా యాలను త లుసుక్ుని, ఎంతో చేయాలని 
ఉవ్విళ్ళూరిన వాడిని. కాని, వ్వధ ి వశాత్రి , కొరోనా వాయధి తీవుత్ 

దృష్టాయ ా, రోటరీ ఇనయరనుషనల్ మారగదరశకాల పుకారం మరియు స్ాా నిక్ పుభుతాిధికారుల సూచనల ద్ాిరా, 
మనం పుత్యక్షంగా క్లుసుకోవడం గాని, సమావేశాలు ప్రటటయ కోవడం గాని చేయలేక్పో్ త్రనాుము. త్ిరలోనే ఈ 
సిాతి మారుత్రందని, మనమందరం పుత్యక్షంగా సమావేశాలు ప్రటటయ కోగలుగుతామని ఆశిసుి నాును. ఈ లాక్ 
డౌన్ లో క్ూడా, మీ అందరి సహకారంతో, కొనిు సరీిస్ ప్ుా జెక్ుయ లు చేసూి , జం మీట ంగుల ద్ాిరా 
సమావేశమవుత్ూ, క్లబ్ ను ముందుక్ు నడిప్ిసుి నాును. ఆ వ్వషయాలు ఎపపట క్పుపడు, వాటసప్ ద్ాిరా మీ 

అందరిక ీత లియజనసుి నాును.  
 అసలు నేను ఇలాంట  సంక్షోభ సమయములో ప్రుసిడ ంట్ అవుతానని అనుకోలేదు. ఇలాంట  సిాతి నేను 
ఎపుపడూ ఊహ ంచలేదు. నా కాళ్ళూ చేత్రలూ క్టటయసినటటల గా ఉనుద్.ి అయినా ఇలాంట  సిాతిలో క్ూడా PDG 

శివనాురాయణ గారు, అసిసరయంట్ గవరుర్ సతీష్ బలబు గారు, మరియు కొంత్మంద్ి సీనియర్ సభుయలు, నాక్ు 
ఎంతో ధ ైరయం క్లిగిసూి , నాక్ు త్గిన సలహాలిసూి , ననుు పో్ు త్సహ సుి నుందువలన, నేను మీ అందర ి
సహకారముతో ఈ మూడు నెలలు నా శకతికొలద్ ీ కొనిు కారయకీ్మాలు చ యయగలిగాను. ఇంకా మరినిు 
కారయకీ్మాలు చేస ందుక్ు, పుతి ఒక్క సభుయని సహకారం కోరుత్రనాును. ఇపపట వరక్ూ నాక్ు సహక్రించిన 
అందరిక ీనా హృదయపూరిక్ ధనయవాదములు త లియజనసుి నాును.  
ఇటటల , 

మీ 

ప్ి. శీ్రనివాసరావు, 
ప్రుసిడ ంట్   
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Daughters of President Srinivasa Rao are celebrating the Wedding Anniversary of their 

parents in a joyful manner 
 



4 
 

CLUB IN ACTION 

 
Felicitations to 3 best teachers on Teachers Day at Kottur village on 5th September, 2020 

 
On Teachers Day, Mother Theresa Statue was garlanded by Club President P.Srinivasa Rao & other Rotarians 
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CLUB IN ACTION 

 
On Teachers Day note books were distributed to students of Kottur village. 

 
On Teachers Day note books were distributed to students of Kottur village. 
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Dr. Tunji Funsho was honored as one of TIME's 100 most 
influential people for 2020. 

Dr. Tunji Funsho, chair of Rotary’s Nigeria National PolioPlus 
Committee, joins 100 pioneers, artists, leaders, icons, and titans 
as one of TIME’s 100 Most Influential People. TIME 
announced its 2020 honorees during a 22 September television 
broadcast on ABC, recognizing Funsho for his instrumental 
leadership and work with Rotary members and partners to 
achieve the eradication of wild polio in the African region. 

He is the first Rotary member to receive this honor for work 
toward eradicating polio. 

A Rotarian for 35 years, Funsho is a member of the Rotary Club of Lekki, Nigeria, past 
governor of District 9110, and serves on Rotary’s International PolioPlus Committee. 
Funsho is a cardiologist and a fellow of the Royal College of Physicians of London. He 
lives in Lagos, Nigeria with his wife Aisha. They have four children; Habeeb, Kike, 
Abdullahi and Fatima; and five grandchildren. 

TIME 100 comprises individuals whose leadership, talent, discoveries, and philanthropy 
have made a difference in the world. Past honorees include Bono, the Dalai Lama, Bill 
Gates, Nelson Mandela, Angela Merkel, Oprah Winfrey, and Malala Yousafzai. 

As the chair of Rotary’s Nigeria National PolioPlus Committee, since 2013 Funsho has 
led PolioPlus efforts in the country, building upon the work of his predecessors. He has 
worked alongside Rotarians in Nigeria to raise awareness about the importance of polio 
immunization, encouraged governments and public figures to support polio eradication, 
and served as a vocal leader and advocate for Rotary and its fight to end polio. He 
works closely with the Global Polio Eradication Initiative partner organizations: 
the World Health Organization (WHO), UNICEF, the U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention, the Bill & Melinda Gates Foundation, and Gavi, the 
Vaccine Alliance. 

On 25 August, the African region was certified wild polio-free. This historic 
announcement means that five of the WHO’s six regions, representing more than 90 
percent of the world’s population, are now free of the wild poliovirus. The virus is still 
endemic in Afghanistan and Pakistan. 

With Africa’s milestone, Rotary and its partners took a major step forward toward their 
goal of global eradication.  

 

 
 

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/
https://endpol.io/time100
https://www.rotary.org/en/african-region-declared-free-of-wild-poliovirus
https://www.who.int/
https://www.unicef.org/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gavi.org/
https://www.gavi.org/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
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CELEBRATION DAYS OF GUNTUR VIKAS FAMILY MEMBERS 

 

OCTOBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS & 
THIER FAMILY MEMBERS 

2 9676234234  PINNAMANENI RAMACHANDRA RAO 

2 9000203610  Karuna W/o.Kesavulu 

3 9912342063  K.V.RAMANA BABU 

8 9394343466  O.S.Sunil Kumar H/o.P.Naga Malleswari 

10 9848232220  N. SRINIVASU 

14 9848528364  
Mrs. Dr. MADHAVILATA  
W/O G. ADINARAYANA 

18 9493445798  Sarita Devi W/o.Avantish Kumar 

22 9502990299  Yemineni Ramesh Babu 

24 
 

9440260276  T.N.RAJASEKHAR 

25 8106158181  SUJANAMULKU NAVEEN KUMAR 

27 9246737666  MADDI RADHA KRISHNA 

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 

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 

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 
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మంచి మాటలు 
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ఆహారం ఆరోగయ చిటలకలు 
1. ఉదయాన్నే మూడు లేదా న్ాలుగు న్ానబెట్టిన బాదం పపపును తినట్ం చాలా మంచిది, 
2. ఉదయాన్నే కనీసం ఒక అరగంట్ యోగ, ధ్ాానం, నడక ఏదో  ఒకట్ట కచిితంగా అలవాట్ుగా 

చేసుక ండి, 
3. పరతి మనిషికి కనీసం 7 గంట్ల గాఢ నిదర అవసరం. 
4. ఉపపు వినియోగం గణనీయంగా తగాా లి. వాడకానికి సముదరపప ఉపపు చాలా మంచిది. 
5. ట్ీ, కాఫీలకు వీల ైనంత వరకు దూరంగా ఉండండి. రాగిజావ ఆరోగాానికి చాలా మంచిది. 
6. ఫంక్షన్స్ కి , వనరే పరదేశాలకి వెళ్ళినపపుడు తపునిసరిగా తినవలసి వసతే  వాట్టలో మనకు సౌలభ్ాంగా 

ఉండేవాట్టని ఎంచుకొని మరీ తిన్ాలి. సాధ్ామ ైనంత వరకు బయట్ తినట్ానికి నిరాకరించడమే 
మంచిది. 

7. కూరగాయలను, పండల ను మారకెట్ నుండి తెచిిన తరువాత గోరు వెచిని నీట్టలో ఉపపు వనసి 15 

నిమిషాలపాట్ు ఉంచండి. ఆ తరువాత ఆ నీట్టని పారపో సి మరలా వాట్టని కడిగి పెట్ుి క ండి. మరొక 
సారి కడగట్ం వలల  చాలా వరకు హానికరమ ైన రసాయన్ాలను తొలగించవచుి. 

8. నీరు తరా గట్ం చాలా మంచి అలవాట్ు. కనీసం రోజుకు 5 లీట్రుల  నీరు అయిన్ా తరా గాలి. వీల ైతే చలల ని 
నీరు కన్ాేగోరు వెచిని నీరు ఆరోగాానికి అతాంత మంచిది. ఉదయాన్నే ఒక లీట్రు, గంట్ తరువాత 
ఒక లీట్రు ఖచిితంగా తరా గండి. 

9. రాతిర 7.00 గంట్ల లోపప లేదా ఖచిితంగా 8.00 గంట్ల లోపప ఆహారం తీసుక ండి. తినే తరువాత 
కనీసం ఒక అరగంట్ అయిన కచిితంగా నడవండి 

10. పరతిరోజు ఉదయం, సాయంతరం రకండు మూడు వెలుల లిల రేకులు తింట్ే రకేపో ట్ు, కడుపపలో మంట్, 

నులిపపరుగులు తగుా తాయి. 
11. దరా క్ష రసానిే కొంచెం తేన్ెలో కలిపి రోజుకు మూడు సారుల  తీసుకుంట్ే దగుా  జలుబు నుంచి 

ఉపశమనం ప ందవచుి. 
12. రకేంలోని కొల సిరాల్ ను తగిా ంచుకొని సనేబడాలంట్ే పెరుగును పరతి రోజూ ఎకుెవగా తీసుక వాలి. 
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మన క్లబ్ ప్రుసడి ంటటల  - వ్వశిషఠ  నాయక్ులు 
శ్రీ నరాీ  క్ృషణమోహన్ - 2010-11: కరేవా నిరవహణలో ఖచిితతవం పాట్టంచే కృష్ణ మోహన్స, కలబ్ 

కారాకరమాలలో ఎపపుడూ చురుగాా  పాలగా న్నవారు. కలబ్ కు పరతి సంవత్రం 
మొటి్మొదట్ట కంట్టరబూాష్న్స కృష్ణ మోహన్స ద.ే ఎన్నే సరీవస్ పరా జకకి్ట్్ కు తన 
వంతు కంట్టరబూాష్న్స తపునిసరిగా ఉంట్ుంది. ఆ సంవత్రం డసిిి కిి్ట్ గవరేర్ 
శ్రరమతి వడల మాని రాజాలక్ష్ిి గారు మన కలబ్ కు  ఏరిక రి సలె కి్ట్ చేసని 

పెరసిడెంట్ కృష్ణ మోహన్స. కలబ్ కు పెరసిడెంట్ గా ఎవవరున్ాే అందరికీ తన వంతు సహకారానిే 
పూరేిగా అందసిాే డు కృష్ణ మోహన్స. కలబ్ మ ంబరిిప్ పెంపపదలకు కృష్ణ మోహన్స కంట్టరబూాష్న్స 
చాలా వపంది. కలబ్ మీట్టంగ్ ను దేనినీ మిస్ కాడు. కృష్ణ మోహన్స మన కలబ్ కు ఒక మంచి 
ఎసెట్. 

శ్రీ బండారు సుధాక్రరావు - 2011-12: సుధ్ాకరరావప కలబ్ పెరసిడెంట్ గా 
చేసినపపడు PETS & SETS సెమిన్ార్ ను చకెగా నిరవహ ంచడమే గాకుండా 
ఎన్నే ఫ్ాామిలీ గకట్ ట్ూగకదర్్, కారేీక వనసమారాధ్న లాంట్ట పరతేాక 

కారాకరమాలు , ఏరాుట్ు చేసి సభ్ుాలందరి అభిమాన్ానిే చూరగొన్ాేరు. ఏ 

కారాకరమం చేసిన్ా పరతి చినే విష్యానిే కూడా విసిరించకుండా శరదధ గా 
నిరవహ ంచేవాడు. రోట్రీ లో తను న్నరుికునే, తలెుసుకునే విష్యాలను అందరితో 
పంచుకుని, అందర ిసభ్ుాల సహకారం తీసుకుని పనులనీే సకరమంగా జరిగేట్ట్ుల  జాగరతే 

వహ ంచేవాడు. కలబ్ మీట్టంగ్్ పరతి ఒకెదానికీ తపుక హాజరయియావాడు. పరతి కారాకరమంలో తన 

భాగసావమాం తపుక ఉంట్ుంది. 
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రోటరీ స వ 

రోటరీ క్లబ్గా పరసిదిధ చెందిన రోటరీ ఇంటరనుషనల్ పరపంచ వాాపేంగా విసేరించిన సామాజిక సతవా 
సంసథ . పో లియో మహమాిరిని ధ్రితిర నుంచి పూరేిగా తొలగించుట్కు పరయతిేసుే నే అంతరాా తీయ 
సంసథ . ఈ సంసథ  సెకూాలర్ పదధ తిలో అనిే జాతులు, మతాలు, కులాలు, తెగలు మొదల ైన విభేదాలు 
లేకుండా సంఘసతవ చేసుే నేది. దీనికి చెందిన 32,000 పెైగా కలబుులు పరపంచ వాాపేంగా సుమారు 
1.2 మిలియన్స సభ్ుాలిే కలిగివపనేది. ఈ సంసథ  సభ్ుాలిే రొటటరియన్స అని పిలుసాే రు. ఈ సంసథ  
ముఖామ ైన ఉదేే శాలు వాాపార, సాంకేతిక నిపపణులిే సంఘసతవలో భాగం చసేి పరపంచంలో శాంతి 
సామరసాాలను పెంప ందించడం. సభ్ుాలు వారానికొకసారి చినే పారీిలో కలిసి సాంఘ క సతవా 
కారాకరమాల రూపకలున చేసాే రు. 

రోట్రీ కలబ్ యొకె పరధ్ానమ ైన మోట్ో "సావరధం కనే సతవన మినే" (Service above Self), 

దివతీయ మోట్ో "సతవలో పరథములే లాభ్ం ప ందేవారిలో పరథములు" (They profit most who 

serve best).  

పరధ్ాన కారాకరమాలలో ముఖామ ైన ఒక కారాకరమం: 

• పో లియో మహమాిరిని ధ్రితిర నుంచి పూరేిగా తొలగించుట్. 

దేశంలో పో లియో నిరూిలనపెై విజయం సాధ్ించడంలో తనవంతుగా న్ాయకతవం వహ ంచినందుకు 
దివంగత మాజీ రాషి్పితి పరణబ్  ముఖరాీకి రోట్రీ అతుానేత పపరసాెరం అవార్్ ఆఫ్ హానరీ 2014 
ఫిబరవరి 11న లభించింది.అంతరాా తీయ రోట్రీ కలబ్ అధ్ాక్షుడు రాన్స బరిన్స రాషి్పితి భ్వన్స లో జరిగిన 
కారాకరమంలో అపుట్ట రాషి్పితి అయిన పరణబ్ ముఖరాీ గారికి, ఈ అవారు్ ను అందజేశారు. మానవతా 
దృకుథంతో పరజలకు మంచి చేయడానికి కృషి చేసిన దేశాధ్ిన్నతలు, పరభ్ుతావధ్ిన్నతలకు ఈ 
అవారు్ ను అందజేసాే రు. చిన్ాేరుల జీవితాలను మొగాదశలోన్న ఛిదరం చేసుే నే మహమాిరి వాాధి్ 
పో లియోను భారత్ జయించింది. జనవరి 13, 2011 తరావత ఒకె పో లియో కేసు కూడా నమోదు 
కాకపో వట్ంతో అధ్ికారికంగా పో లియోరహ త దేశంగా భారత్ అవతరించింది. 

 
 
 
 

 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%B8%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%BE_%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%B8%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%BE_%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8B%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AE%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8B%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A7%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF
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Rotary Quiz 
 

1) When did Rotary start in India? 
 The Rotary Club of Calcutta became the first Rotary club chartered in India on 1 January 

1920. 

2) Who started the Club in India? 
 R.J. Coombes is credited with starting India's first club. All the twenty charter members 
were non-Indians. 

3) who was the first Indian member inducted in 1921 in that Club? 
 S.C. Rudra and In 1921 itself Sir Surendranath Banerjee was made an honorary member. 

4) Who was The first Indian to become the club secretary? 
 The first Indian to become the club secretary was Nitish C. Laharry (1926) who climbed 
all steps to reach Rotary's top slot viz. RI presidency in 1962-'63. He was the first RI President 
from India. 

5) Who was the first Indian to adorn the collar of a club president of that Club? 
 A.F.M. Abdul Ali was the first Indian to adorn the collar of a club president. 

6) After starting India's first Club in 1921, how much time it took to start another 
Club in India? 
 In 1929 only Rotary Clubs in Bombay and Madras were started, after a gap of 8 years. 
Here also, Of the 38 charter members of the club in Bombay, 37 were non-Indians. The only 
Indian was Sir Phiroz Sethna, a legislative member, who later served as District Governor 
 (1937- '38). 

7) What about Rotary Club of Madras? 
 On 10 May 1929, with thirty charter members, all non-Indians assembled and elected 
C.G. Armstrong, Chairman of Madras Port Trust as the charter president of Rotary Club of 
Madras. A.A. Hayles, former editor of The Mail was also among the charter members. In 1929 
itself Raja Sir. M.A. Muthaiah Chettiar was inducted into the club. 

8) Why the growth of Rotary in India was slow for many years? 
 The growth of Rotary in India was rather very slow for many years, thanks to the 
predominance of foreigners in the clubs and other reasons such as agricultural nature of Indian 
economy. 

9) By the time India became Independent, how many Rotary Clubs were there? 
 By the time India became independent, there were 71 Rotary clubs (14 in Gujarat, 10 in 
Maharashtra, 10 in UP, seven in Tamil Nadu, seven in Karnataka and 23 in 10 other states) with 
a total membership of 3121 members. 
 


