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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 క్లబ్ ప్రెసడి ంటలల  - విశిష్ఠ  నాయక్ులు 

 

శీ్ర పడాల జగనమోహన్ రెడడి  - 2014-15: జగన్మోహన్ రెడ్డి  గారిక ిసమాజసేవ పట్ల  ఉన్న శ్రద్ధ  
ఎలాాంట్ిద్ాంట్ే ప్రొ ద్దు న్లేసేే  చాలు ఈరోజు ఏాం కార్యక్రమాం చేద్ాు మా అన్న ఆలోచన్ తపప వేర ే

ఆలోచన్ ఉాండద్ేమో అని అనిపిసదే ాంద్ి. ఆయన్ పరొసిడ్ ాంట్ గా ఉన్న సాంవతసర్ కాలములో 
ద్ాద్ాపు 50 సరవీస్ ప్ాొజెక్ట్స్, పద్ివేల మాంద్ిక ిక్ాంట్ ిపరవక్షలు నిర్ీహ ాంచగలిగార్న్ాంట్ే ఆయన్ 

ఎలా పనిచేశారో వూహ ాంచాండ్డ. ఒకకొక్ొసారి మన్ క్లబ్ సభ్ుయలు వేర ేపన్దలవలల  బిజీగా ఉాండ్డ రాలేన్పుపడు, 
తన్ద ఒక్ొడ్ ేఉాండ్డ క్ూడ్ా, ఐ కాయాంప్ కార్యక్రమాలన్ద జయపొద్ాంగా నిర్ీహ ాంచార్ు. వయవసాయాం మీద్ 

మక్ుొవతో, రెైతులక్ు ఎాంతో కకాంత వుపయోగపడ్ాలన్ే తపన్తో, వయవసాయ విశ్ీవిద్ాయలయ శాసేరవేతేల 

సహకార్ాంతో, అన్ేక్ రెైతు సద్సదసలన్ద నిర్ీహ ాంచి, తక్ుొవ ఖర్ుుతో మాంచి పాంట్ ద్ిగుబడ్డ రావడ్ానికి తగిన్ 

సూచన్లన్ద అాంద్ిాంచార్ు. బ ాంచీలు లేని ఎన్మన సూొళ్ళక్ు రోట్రవ తర్ఫున్ బ ాంచీలు పాంపిణీ చేశార్ు. పేద్ 

విద్ాయర్ుధ లక్ు తన్ సీాంత డబుుతో చద్దవు చ పిపసదే న్ానర్ు. నిజాంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి  గార్ు మన్ క్లబ్ లో 
సభ్ుయనిగా ఉాండట్ాం మన్ అాంద్రికీ గర్ీకార్ణాం. 

శీ్ర పువ్వాడ బసంత్ క్ుమార్ - 2015-16: బసాంత్ క్ుమార్ గార్ు క్ూడ్ా ఎన్మన ఐ కాయాంప్ లు 
నిర్ీహ ాంచి ద్ాద్ాపు ఐద్ద వేల మాంద్ిక ిక్ాంట్ ిపరవక్షలు చేయాంచి అవసర్మ ైన్వారికి చికితస 
అాంద్ిాంచార్ు. మినీ RO ప్ాల ాంట్స న్ద ఐద్ద సూొల్సస లో ఏరాపట్ు చేసి విద్ాయర్ుధ లక్ు మాంచి 

తాగునీట్ి సౌక్ర్యాం లభాంపచేశార్ు.  వయవసాయ శాసేరవేతేలతో గార మాలలో రెైతు సద్సదసలన్ద 
నిర్ీహ ాంచి పాంట్ల అధిక్ ద్ిగుబడ్డకి ద్ోహద్ాం చేశార్ు. పరాయవర్ణ పరిర్క్షణలో భాగాంగా, 

అట్వీశాఖ వారిని సాంపొద్ిాంచి, పలు ప్ాొాంతాలలో "చ ట్ుల " న్ాట్ిాంచార్ు. ముఖయాంగా, 2018 వ సాంవతసర్ాం గోల బల్స 

గార ాంట్ ద్ాీరా చేపట్ిసన్ 2460 సూొల్స బ ాంచీల పాంపిణ ీకార్యక్రమానికి ముఖయ సాంధాన్ క్రే్గా వయవహరిాంచి, రోట్రవ 
క్లబుులు పొభ్ుతీ సూొల్సస మధ్య మాంచి సమన్ీయాం సాధిాంచి, అాంతట్ి బృహతేర్ కార్యక్రమానిన జయపొద్ాంగా 
పూరేి చేసిన్ ఘన్తలో అధిక్ భాగాం బసాంత్ క్ుమార్ గారికే చ ాంద్దతుాంద్ి. బసాంత్ గార్ు క్లబ్ పొతి కార్యక్రమాం లో 
చదర్ుగాా  ప్ాల్ా ాంట్ూ క్లబ్ అభవృద్ిధకి ఎాంతో సహక్రిసదే న్ానర్ు. బసాంత్ క్ుమార్ మన్ క్లబ్ లో ఉాండట్ాం మన్క్ు 
ఎాంతో అద్ృష్సాంగా భావిాంచాలి. 

 


