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Ashok Mehta, de Mumbai, antiga Bombaim, na Índia, foi eleito presidente da Associação 
Internacional de Lions Clubes na 88ª Convenção Internacional realizada em Hong Kong em 1° de 
julho de 2005. O seu lema foi “Paixão pela Excelência”. 
 
O Ex-Presidente Mehta é diretor executivo de uma empresa na Índia e faz parte ativa de mais de uma 
dúzia de grandes instituições médicas, educacionais, beneficentes, sociais e culturais. 
 
Leão desde 1963, o Ex-Presidente Mehta organizou mais de 30 acampamentos da vista na Índia e na 
África. Ele se encarregou de conseguir apoio internacional durante catástrofes, entre elas terremotos 
e ciclones na Índia. Sua missão de paz no Paquistão, promovida por Leões das duas nações, ajudou 
ainda mais a construir pontes de entendimento entre os povos destes países. 
 
De 1990 a 1995, o Ex-Presidente Mehta fez parte do Comitê Internacional da Campanha SightFirst, 
coletando US$150 milhões para o projeto. Ele também apresentou trabalhos sobre conservação da 
visão e outros temas em fóruns e convenções de Lions Internacional. 
 
Devido à sua extraordinária liderança e contribuições, o Ex-Presidente Mehta recebeu diversos 
prêmios, entre eles o cobiçado “Medalhão Presidencial” de Lions Clubs International nos 
últimos 23 anos, o Prêmio Chave e a medalha por patrocinar 250 novos sócios e 19 prêmios de 
extensão em reconhecimento à organização de novos clubes. Em 1986, ele foi escolhido pelos 
Jaycees de Mumbai como o “Homem do Ano”. Ele foi nomeado membro do conselho 
administrativo da Universidade de Mumbai pelo governo do estado de Maharashtra e aí 
trabalhou em comitês de conscientização e prevenção. Em 2001, ele foi nomeado governador 
civil de Mumbai para um mandato de um ano. Ele recebeu o título de Doctor Honoris Causa em 
Letras pela Universidade de Missouri, Estados Unidos. 
 
O Ex-Presidente Mehta participou de 24 convenções do Lions, de 14 fóruns dos Estados Unidos 
e Canadá, de 25 fóruns na África e de cinco conferências Leonísticas nos países do Extremo 
Oriente. Ele foi líder de grupo em 10 Seminários de Governadores Eleitos e diretor geral do 
Seminário de Governadores Eleitos na Convenção Internacional de 1992, realizada em Hong 
Kong. 
 
O Ex-Presidente Mehta, sua domadora Kokila e sua filha Sheetal são todos Companheiros 
Progressivos de Melvin Jones. 
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