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A. P. Singh, de Calcutá no Índia, foi eleito para servir como terceiro Vice-Presidente de Lions 
Clubs International durante a 104ª Convenção Internacional realizada de 22 a 28 de junho de 
2022. 
 
O Vice-Presidente Singh é contador em exercício e tem participação nos negócios da família de 
concessionárias de automóveis. 
 
Leão desde 1984 e associado do Calcutá Vikas Lions Club, o Vice-Presidente Singh ocupou 
vários cargos na associação, incluindo o de governador de distrito e presidente de conselho. Ele 
atuou como coordenador internacional da GMT por quatro anos e como membro de vários 
comitês ad hoc da diretoria. Foi diretor geral do seminário de DGE de 2017 em Chicago nos 
EUA, e atuou como instrutor de mais de 50 programas de certificação de ALLIs/RLLIs, RLLIs, 
FDIs e LCIP. Ele também atuou como coordenador multinacional da Campanha SightFirst II, 
líder de AJ para a Campanha 100, membro do Comitê de Orientação de LCIF e presidente do 
Comitê Nacional SightFirst da Índia. 
 
O Vice-Presidente Singh participou e apresentou seminários em Fóruns de Área em todas as áreas 
jurisdicionais. Ele foi o copresidente do Comitê Organizador do Fórum do ISAAME em Calcutá 
na Índia. 
 
Em reconhecimento aos serviços prestados à associação, o Vice-Presidente Singh recebeu 
inúmeros prêmios, entre eles, diversos Prêmios do Presidente Internacional, e o Prêmio de 
Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem concedida pela associação aos seus 
associados. Ele é Doador Principal da Campanha SightFirst II e Campanha 100, e Companheiro 
de Melvin Jones progressivo.  
 
Além das suas atividades Leonísticas, o Vice-Presidente Singh tem crédito pelo início de vários 
programas de serviços em colaboração com outros trustes, fundações e estabelecimentos 
corporativas. Ele trabalhou na implementação de uma plataforma de desenvolvimento de 
liderança Leonística na web, um programa de microfinanciamento e organizou vários eventos 
online de grande escala para manter os Leões engajados. 
 
O Vice-Presidente Singh tem três filhos. 
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