NARESH AGGARWAL
PRESIDENTE INTERNACIONAL
O Dr. Naresh Aggarwal, de Batala, Índia, foi eleito para servir como presidente da
Associação Internacional de Lions Clubes durante a 100ª Convenção
Internacional realizada em Chicago, Illinois, Estados Unidos, de 30 de junho a 4
de julho de 2017.
O Dr. Naresh é presidente de empresas especializadas em aço e produtos
agrícolas.
Como associado vitalício do Batala Smile Lions Club desde 1974, o Presidente
Dr. Naresh serviu com grande distinção como presidente de clube e governador
de distrito. Ele também serviu como presidente do Conselho dos Governadores do
DM 321 em 1989-1990.
O Dr. Naresh serviu como diretor internacional de 1998 a 2000. O alcance de
crescimento significativo do quadro associativo ao servir como líder de área da
Equipe Global de Aumento de Associados lhe rendeu grande apreço. Ele foi
instrutor e líder de grupo de Seminário de GDE em três Convenções
Internacionais. Ele também serviu como assessor nomeado à diretoria
internacional três vezes, e como líder de área jurisdicional da Equipe de Liderança
Global (AJ-6).
O Presidente Dr. Naresh é curador e vice-presidente do Lions Quest na Fundação
da Índia e também serviu no Comitê Nacional do SightFirst. Ele é o principal
patrono da Dainik Prarthana Sabha, que opera projetos de caridade em Batala. Ele
é vice-presidente da Age-Care da Índia, uma sociedade caritativa para o cuidado e
bem-estar dos idosos. Ele já foi curador e patrono de muitos outros projetos.
O Dr. Naresh recebeu 23 medalhas do Presidente Internacional e o Prêmio
Embaixador da Boa Vontade.
Ele é um dos principais doadores de doações extraordinárias e parceiro
humanitário da Fundação de Lions Clubs International.
O Dr. Naresh e a sua esposa Navita, que também é Companheira Leão e de
Melvin Jones, têm dois filhos, uma filha e sete netos. Dr. Naresh também faz
aniversário na mesma data do fundador de Lions Clubs International, Melvin
Jones.
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