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1. తృాజెక్్ట స్వేఛ్చ – SWECHHA Programme Introduction 

  

 ప్రప్ంచం శర వేగంతో కదఽలుతున్న ఈ కలం లో , క్షణాతుకి ఒక కొతత  టెకనలజీ కన్ఽగ ంటున్న 

ఈ న్వయుగంలో కూడా సమాజం లో కొతున మూఢ న్మమకలు తృతుకు తోృ య మన్ 

మన్ఽగడతు కొతున యుగల వెన్కిి తీసఽకుతోృ తునానయ. అందఽలో ప్రధాన్ మయన్ అంశం 

రుతుస్ావం. 

 కౌమార దశలో ఉన్న ప్రతీ ఆడలల  తన్ శరీరం లో జరుగుతున్న ఈ మారుల  ై అవగహన్ 

కయౌగి ఉండి, అతృో హలకు లోన్ఽ కకుండా , తన్ శరీరం  ై శరదద వహ ంచాయౌిన్ ఆవశయకత ఉంది. 

కతు సబ్జె కుు లలో ఈ విషయాలన్ఽ ఎవరు విశదీకరించి చెప్కతోృ వడం, తయౌల  తండరర లకి ఉన్న 

మూఢ చారల కరణంగ సగటు ఆడలల కి తన్ ఎదఽగుదల  ై అవగహన్ లకకుండా ఆడలల గ 

ప్ుటుడం ఒక శప్ం అనే భావన్ తో ఎదఽగుతోంది. 

 రుతుస్ర వం ప్రతి ఆడలల కి ప్రకితి ఇచిిన్ ఒక గ ప్ వరం. మతుష ప్ుటుకకు ప్రధాన్ మూలం 

అయన్ ఈ సహజ ప్రకిరయ  ై అవగహన్ లకమి వలన్ ఎననన అన్రధ లకు దారి తీయకుండా 

స్వేఛ్చ అవగహనా కరయకరమం దాఴర ఆడియో విసఽయవల్సి తు ఉప్యోగిసాత  ఆడలల కు కౌమార 

దశ మరియు రుతుస్ర వ ప్రకిరయ  ై అవగహన్ కయౌంచడం జరిగుతోంది. 
 

2. Shop For A Girl Campaign  

 

“Be The Change You Want To See In The World” – గంధీ గరు 

 గంధీ గరు చెన్ ఈ సాకితతు సారితగ తీసఽకుతు, స్మాజిక బాధ్యత (Social Responsibility 

) తు  ంచే దిశగ ఈ కం యన్ తు ముదలు  టాు ము.  

 సమాజంలో ఉన్న  దద లందరికీ ముందఽగ సవఴఛ్ి తోృర గర ం ఆవశయకతన్ఽ వివరిసాత , వరికి 

అవగహన్ కయౌగించడం తో తృటుగ, ప్రతీ ఆడలల కి ఈ తోృర గర ం తు చేరువ చేసవ ఒక వేదికతు ఈ 

కం యన్ దాఴర అందించాము. 
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 SFAG కం యన్ లో భాగం అయన్ వరు ఒక సాిల్స లకదా / కొతున సాిల్సి లో ఉన్న 

ఆడలల కి సవఴఛ్ి తోృర గర ం తు అందించడం తో తృటుగ, ఒక సవఴఛ్ి కిట్ తు వరు కొతు లల లకి 

బ్హుమతిగ అందిచవచఽి. 

 దీతుకోసం వరు ఒకో ఆడలల  కోసం రు.150/- ఖరుి చేయవలస ఉంటుంది. ఈ రు. 150/- తో 

వరు లల లకి సవఴఛ్ి అవగహనా కరయకరమం తో తృటు కిట్ దాఴర అందించేవి. 

 

 స్తుటరీ తృడ్ 

 నాిన్ తృౌచ్ – తృడ్ తు భదరప్రచఽకోన్ఽటకు 

 హ్యండ్ వష్ – చేతులు ప్రివుబ్రంగ ఉంచఽకొన్ఽటకు 

 హ్యండ్ కరీిఫ్ - చేతులు ప్రివుబ్రంగ ఉంచఽకొన్ఽటకు 

 సవఴఛ్ి handout – రుతుస్ర వo, ప్రివుభరత న్ఽ వివరించే ప్ుసత కం 

 రియడ్ ప్టటుక: ప్రతి నెల వరి రియడ్ తు న్మోదఽ చేసఽకొన్ఽటకు 

 జూయట్ బ్ాగ్ 
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3. SFAG కంెయిన్ వివరలు – Campaign Details 

 కంెయిన్ ను sponsor చేస్న దాత: Mr. T. Venkat, Chicago USA 

 ఎంక చేసుకోబడడ  తృఠశల/తృఠశలలు: KGBV త ండంగ,ి త ండంగి మండలం –తూరుగోదావరి 

జిలాల  - ఆంధ్రప్రదేశ్  

 స్వేఛ్చ అవగహనా కరయకరమం కు హాజరు అయిన మొతత ం ఆడలల లు: 120 మంది 

 ఎంక చేసుకునన తరగతులు: 6, 7, 8, 9, 10 వ తరగతులు 

4. ఎంక చేసుకునన అంశలు – Topics Covered 

 

 రుతుస్ర వం  ై అవగహన్. 

 రుతుస్ర వ ప్రివుభరత. 

 తృయడ్ వడటం, మారుికోవటం మరియు తృరవేయటం అవగహన్.  

 ఆహ్ర అలవటుల . 

 మూఢన్మమకలు గూరిి వివరణ .  

5. విధానం - Approach 

 ఆడియో విజువల్సి దాఴర రుతుస్ర వ అవగహన్. 

 ఎకిువిటట రూప్ంలో వరిలోతు రుతుస్ర వo  ై ఉన్న అతృో హలన్ఽ తోృ గ టటు , మౌనాతున వీడి 

మాటాల డే ప్రయతనం చేయడం. 

 ఇంటరక్షన్ దాఴర మూఢ న్మమకలు, మంచి ఆహ్రం, ప్రివుభరత  ై అవగహన్ కయౌంచడం. 

 సందన్లు తీసఽకోవడం దాఴర వరిలోతు మారున్ఽ గమతుంచడం. 

 వయవధి: 3 గంటలు. 

6. సభ్యయలు - Team 

 . వరలక్ష్ిమ – తృర జెక్టు కోఆరిినేటర్ ,    +91 80085 89475 

 టట. దేవి ప్రసన్న – తృర జెక్టు కోఆరిినేటర్, +91 79812 42446 
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7. విదాయరిినుల సపందనలు – Students’ Feedback 

 

 ఋతుస్ావం గయరించి మాకు చెప్పడాతుకి ఇప్పటి వరకు మా హాస్ల్ కి చాలా మంది వచాచరు. కతూ 

స్వేచ్ఛ అనే కరయకరమం దాేర ఋతుస్ావం గయరించి మీరు వివరించినటలల గ ఎవరూ 

వివరించ్లేదు. మాకు periods వసవత  ఎవరికి చెతృలనాన సగుు గ ఉండేది. అలాంటటది ఇప్ుడర 

మాకు ఇంత బ్ాగ అరధమయయయలా  వివరించిన్ందఽకు మా సాిల్స తరప్ున్ మీ అందరికి 

కితజఞతలు. 

-R. Mounika, KGBV Thondangi 

 

 ఇంటలల  pads ఉప్యోగించడం నాకు తెయౌయదఽ, నేన్ఽ నా periods సమయంలో చాలా 

బ్ాధ్ప్డతాన్ఽ. కతూ ఈ రోజు స్వేచ్ఛ కరయకరమంలో pads ఎలా ఉప్యోగించాలో నేరుచకునానను. 

ఈ తోృర గర ం దాఴర ప్రతి విషయం నేరుికునానన్ఽ. 
-G.Lavanya, 8

th
 Class, KGBV Thondangi    

    
 ఆడలల లకు నెలసరి శప్ం కదఽ ఇది సహజంగ జరిగేది అతు ఈ రోజు జరిగిన్ సవఴచఛ 

కరయకరమం దాఴర తెలుసఽకునానన్ఽ. రకతస్ావం చెడు వసన ఎందుకు వసుత ందో  తెలిస్వది కదు 

కతూ ఇప్పపడు అది మంచి రకతమతు ఉదాహరణ సహితంగ తెలుసుకుననందుకు సంతోషంగ 

ఉనానను. 
-Y. Vinitha, 8

th
 Class, KGBV Thondangi 

 

 సవఴచఛ కరయకరమం దాఴర నేన్ఽ రుతుస్ర వ సమయంలో ఎలాంటట ఆహ్రం తీసఽకోవలో  
తెలుసఽకునానన్ఽ. ఇక నుండి నేను JUNK FOOD మరియయ COOL DRINKS తీసుకోను. 

periods సమయంలో కూడా అతున, మంచి ఆహ్ర ప్దారధ లు తీసఽకుంటాన్ఽ. 
-P. Deep Sandhya, 8

th
 Class, KGBV Thondangi 

 

 మేము ఇప్టట వరకు వడేసన్ pads న్ఽ Dust bin లో వేసవవళ్ళము. కతూ మన్ం వడేస్న 

pads అలా direct గ తృరేయకూడదతు వప్ర్ లో చ్ుట్ి మాతామే dust bin లో వెయాయలతు 

తెలుసుకునానను. 
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-G. Kalyani, 10
th
 Class, KGBV Thondangi  

 సాిల్స లో ఉన్న Madam కూడా లల లకు వడేసన్ pads తృరవేయడాతుకి dust bin 
ఇసఽత నానము కతూ papers ఇవేడం లేదు ఇక నుండి “papers” కూడా మేమయ తప్పకుండా 

ఇస్త మయ అతు చెప్పడం జరిగింది.  
-RBV Lakshmi, Hindi Madam, KGBV Thondangi 

 

 నాకు ముందఽ రోజే periods వచిింది. అప్ుడర నేన్ఽ ఆడలల లకి నెలసరి అనేది దేవుడర 

ఎందఽకు  టాు డర అన్ఽకుతు నేన్ఽ నా సవనహ తురలు బ్ాధ్ప్డాి ము. కతూ ఈ రోజు సవఴచఛ 

కరయకరమం తరఴత periods అనేది అమాాయిలలో జరిగే ఒక సహజ పా్కిరయ అతు, అది 

ఆరోగయతుకి సూచ్న అతు, ఇది “శప్ం కదు వరం” అతు తెలుసుకునానను 
-B. Hema Latha, 10

th
 Class, KGBV Thondangi 

 

 మనం శరీరకంగ మరియయ మానస్కంగ వచేచ మారుపలకు బాధ్ ప్డకుండా ఉండడాతుకి, 

ఋతుస్ావం  గయరించి తెలియతు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవడాతుకి, మూఢనమాకల గయరించి 

తెలుసుకోవడాతుకి ఈ స్వేచ్ఛ కరయకరమం చాలా ఉప్యోగప్డినది. ఈ ప్డాల చారిటబ్ుల్స టరస్టు  

అనే సంసథ  దాఴర SET ( Student Empowerment Training) మరియు SETHU (Career 

Guidence Programme) అనే కరయకరమాలు చేసఽత న్నందఽకు మాకు చాలా ఆన్ందంగ ఉంది. 
-M. Latha Sri, 9

th
 Class, KGBV Thondangi 

 

 ఈ ప్డాల చారిటబయల్ టాస్్ట వరు Donate చేస్న “Shop For A Girl” అనే Bag లో ఇచిచన పా్తి 

వసుత వప తుజంగ పా్తి అమాాయికి చాలా ఉప్యోగకరం. ఈ సవఴచఛ కరయకరమం దాఴర Periods 

వచిిన్ప్ుడర ఎలా ఉండాయౌ, ఏమి చేయాయౌ ఎలాంటట ప్రివుభరత తృటటంచాయౌ, ఎలాంటట ఆహ్రం 

తీసఽకోవయౌ అనే విషయాలు తెలుసఽకునానము, వరికి మా కితజఞతలు. 
-G. Ashajyothi, 10

th
 Class, KGBV Thondangi  

      
 ఈ సవఴచఛ కరయకరమం మా సాిల్స న్ందఽ ఏరటు చేసన్ Venkat Sir కి మా సాిల్స తరప్ున్ 

కితజఞతలు తెలుప్ుకుంటునానన్ఽ. ఈ కరయకరమం దాఴర చాలా విషయాలు తెలుసఽకునానము, 
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మాకు ఉప్యోగకరంగ ఉంది. ఇంక ప్పషపవతి కతూ ఆడలల లకు ఈ విషయాలను 

తెలియజేస్త మయ. మా తలిల దండుా లకు కూడా చెబయతామయ. 
-P. Maha Lakshmi, 10

th
 Class, KGBV Thondangi                       

          

8. అనుసరణ  - Follow-up 

 

 

 తృఠశల యాజమాన్యం లకదా సాిల్స లో ఉతాిహంగ ఉన్న టీచర్ి యొకి కంటాక్టు నెంబ్ర్ లు 

తీసఽకోవడం జరిగింది. సవఴఛ్ి తోృర గర ం కి సంబ్ందించి ఎటువంటట కం యన్ దగురలో జరిగిన్ 

వరికి తెయౌయచేయడం జరుగుతుంది.  

 సవఴఛ్ి handout  ై మా టీం సభుయల కంటాక్టు న్ంబ్ర్ి ఇవఴడం జరిగింది లల లకు ఎటువంటట 

సందేహ్లు ఉన్న మా టీం ఎలల ప్ుడా తోౄ న్ లో అందఽబ్ాటులో ఉంటుంది. 

 

9. తృరా గర ం తౄర టోలు – Event Photos 
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10. తృఠశల సపందనలు – School Management Feedbacks  
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