
 
 

 
 
 
Padala Charitable Trust (PCT) is a non-profit, non-government organization founded and registered in India in 

2002.   It started off with a primary goal of providing financial help to the 

economically disabled students who excel in academics and have a strong 

desire in pursuing higher education, with no bar on their caste, religion or 

gender.  To date, the Trust has awarded 763 scholarships worth Rs. 

33,84,326/- for students under the Educational Scholarship Program. You can 

watch the success stories section to see how our scholars have become 

sponsors by paying it forward. Over last few years PCT has been working on 

Socially Relevant Initiatives (SRI) to make a bigger impact to the needy around. 

Project Vaaradhi (Adopting Orphans and Semi-Orphans from Govt High 

Schools), Project SET (Motivational and Leadership Training Programme in High 

Schools), Project SADGURU (Honour Role Models in Govt Elementary Schools), 

Project SWECHHA (Empowering the Adolescent Girls in Menstrual Hygiene) are the major  initiatives at PCT 

which have been making huge difference to the society. More details  can be read at our website: 

http://padalacharitabletrust.org 

 
 
Surya Prasad Padala 

1st April 2019 

Project VAARADHI 
                          Empowering the Underprivileged through Education 

 

       An initiative of Padala Charitable Trust 
 

Changing the lives of 10 girl children in Gollaprolu Girls 

High School, East Godavari District, AP 
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spid VenuNRI spid VenuNRI

REGION REGION NAME

Row Labe ls Count of Firstname
%

Row Labe ls Count of Firstname

PT P1 10 100% East Godavari D ist G 10

Gollaprolu ZP Girls High School 10 100% GLP Gollaprolu Grand T ota l 10

Grand T ota l 10

spid VenuNRI spid VenuNRI

spid VenuNRI

Row Labe ls Count of Firstname % HIV SWT TRUE Row Labe ls Count of Firstname

BC 2 20% 8 8

OC 7 70% Row Labe ls Count of Firstname 9 2

SC 1 10% Teja Sangheeta 1 Grand T ota l 10

Grand T ota l 10 100% Grand T ota l 1

spid VenuNRI spid VenuNRI spid VenuNRI

father FALSE father TRUE father FALSE

mother TRUE mother FALSE mother FALSE

Row Labe ls Count of Firstname Row Labe ls Count of Firstname Row Labe ls Count of Firstname

G 8 G 1 G 1

Grand T ota l 8 Grand T ota l 1 Grand T ota l 1

spid VenuNRI

spid VenuNRI cycleRSWT TRUE

father TRUE Single Mother 8 80% cycleISWT TRUE

mother TRUE Single Father 1 10%

No Mother & 

Father
1 10%

Row Labe ls Count of Firstname

Row Labe ls Count of Firstname

Both Parents 

Alive
0 0%

Gayathri 1

Grand T ota l 10 100% Teja Sangheeta 1

Venkata Priya Archana 1

Grand T ota l 3

PADALA CHARITABLE TRUST - T.Venu Gopal (NRI)
PROJECT VAARADHI - Empowering the Underprivileged Through Education

FY: Apr 2018 - Mar 2019

Children with Both Parents Alive Summary of Data

DAT A BY CLASSDAT A BY RESERV. CAT EGORY

Children with Single  Mother Children with Single  Fa ther Children with No Parent Alive

spid

DAT A BY HIV Indica tor

Summary of Data By Single Parent / No Parent

spid

DAT A BY REGION LIST  OF REGIONS DAT A BY GENDER

DAT A BY Leadership

spid VenuNRI

Leader SWT TRUE

Row Labe ls Count of Firstname

Ganga Bhavani 1

Poornima Naga Maheswari 1

Suneetha 1

Grand T ota l 3

spid

 

Statistics of Children Identified to be supported in 2018-2019  
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List of Children  

School – Gollaprolu Girls High School, Gollaprolu Mandal, East Godavari District, AP 

Headmistress  Smt. Ramanamma        90322 30035 

Coordinator   Smt. J Satya Kumari        89773 37478 

 

Observations 

 There are 3 girls who has taken initiative and leadership, 

they become potential success stories. 

 One girl (Teja Sangeetha) is HIV infected. Both her parents 

died of AIDS and she is under the care of her grandmother 

now.  

 There are 3 girls who were provided with bicycles since 

they walk 2-3 kilometers to school. 
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spid VenuNRI spid VenuNRI spid VenuNRI

Row Labe ls Count of GradeL2T 1 Row Labe ls Count of GradeL2E1 Row Labe ls Count of GradeL2M1

A 2 22% B 1 11% A 2 22%

B 2 22% F 6 67% B 3 33%

F 4 44% F- 2 22% F 3 33%

F- 1 11% (blank) 0% F- 1 11%

(blank) 0% Grand T ota l 9 100% (blank) 0%

Grand T ota l 9 Grand T ota l 9

     GRADES CRIT ERIA

       Question Papers: 4th Class Standard

       Marks = 25/25  ==> A+

       Marks 18 - 24   ==> A

       Marks 11 - 17   ==> B

       Marks 01 - 10     ==> F

       Marks 0 - 01     ==> F-

3rd Assessment

DAT A BY Grade  - T e lugu DAT A BY Grade  - English DAT A BY Grade  - Maths

Here is the current status of our children in Telugu, English & Mathematics 

 

 The question paper was set from 3rd standard. We still have few students who fail to score beyond 10 

out of 25. These students (50% of the girls) need to undergo remedial teaching programme to pick up 

the basics of Telugu, Maths and English. 

 One student did not attend the assessment and hence the count has come down to 9 here. 

 

1. క్ల స్ట ర్ విధానం - Cluster Approach 

  

వారధి పా్రజెక్టట  కేవలం పిలల లకు విద్య మరియు ఆరోగ్యపరమయిన అవస్రాలను తీరచడమే కాకుండా వాటితో ప్రటుగా వారిలో 

మానసిక్ బలాన్ని, జీవన నై పుణ్యయలను పంపందిస్తూ , జీవితంలో మంద్డుగు వేసేలా క్ృషి చేస్ూ ంది. 

 

వారధి యొక్క మఖ్య ఉదే్దశాన్ని నరవేరాచలంటే సాధ్యమయనన్ని సార్లల  పిలల లకు ద్గ్గ రగా వెళ్లల  వాళ్ళకు, మనకు ఉండే gap న్న 

పూరించవలసిన  అవస్రం ఉంది. వారితో మాట్లల డటం, ఒక్ కొతూ  ఉత్సాహాన్ని, మేమ మీకోస్ం ఉన్నిమనే ధై రాయన్ని పంపందించడం 

చాలా అవస్రం. దీన్నకోస్ం పడాల చారిటబుల్ టాస్టట  ఎంపిక్ చేసుకుని విధానమే “ Cluster Approach”. 

 

విద్యయ స్ంవతారం మొద్లయిన మొద్టి నుండి మూడు ద్ఫాలుగా  (3 Phases) క్ల స్ట ర్ మీటింగ్ లను విభజంచడం జరిగంది. 

 

ఈ విధానం ద్యారా పిలల ల ఆరోగ్య పరిసిితిన్న, చదువులో వారి పురోగ్తిన్న, ఇంట్లల  పరిసిితిన్న, ఇతరతా్స వార్ల రాణంచిన స్రిట ఫికెట్సా  

మరియు మానసిక్ సిితిన్న ద్గ్గ రగా పరయవేక్షంచడo జర్లగుతోంది. 

 

ఇపపటికే ఈ విద్యయ స్ంవతారం (2018 -19) లో  రండు క్ల స్ట ర్ మీటింగ్ లను దిగాజయంగా పూరిూ  చేసుకోవడం జరిగంది.  మూడవ 

మీటింగ్ కూడా పూరిూ  చేసుకున్నిమ ఈ మీటింగ్ యొక్క లక్ష్యయలు, విధానం చదువగ్లర్ల. 
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2.  Cluster 3  లక్ష్యం – Goals  

 చదువులో వెనుక్బడిన వారిన్న పా్రతాహంచడం 

 ఈ స్ంవతారం లో వార్ల సాధించిన , నేర్లచకుని విషయాలను    తెలుసుకోవడం 

 జీవన నై పుణ్యయల పై  తర్ఫీదు న్న ఇవాడం 

 న్నయక్తా లక్ష్ణ్యలను పంపందించడం 

 ఆడపిలల లకు పాసుూ త పరిసిితుల పై  అవగాహన క్ల్పంచడం 

తల్ల ద్ండుు లకు పిలల ల పై  శా్ద్ధ  వహంచే విధ్ంగా కౌన్నాల్ంగ్ చేయడం 

 

3. విధానం – Approach  

 Registration: క్ల స్ట ర్ మీటింగ్ కి పిల్చినటువంటి పిలల లన్న, వారి తల్ల ద్ండుు ల ర్ర్లల  మరియు ఫోన్ నంబర్ లను నమోదు 

చేసుకోవడం. 

 BMI: పిలల ల BMI ను తీసుకున్న 15 ప్రయింట్సా క్ంటే తకుకవ ఉని వారికి పా్రటీన్ supplements ఇవాడం. 

 వయకిూ గ్త కౌన్నాల్ంగ్: వచిచన అంద్రి పిలల ల్ి ఒకొకక్కరిగా వారి ఆరోగ్య పరిసిితి, ఇంట్లల  పరిసిితి మరియు చదువులో పురోగ్తి 

తెలుసుకున్న వారికి అవస్రమయిన స్లహాలు, స్తచనలు ఇవాడం. 

 స్ాచఛ విద్యయరిధ  పాజెంటేషన్ : ఈ ఇంటరాక్ష్న్ ద్యారా పిలల లలో ద్యగ ఉని జీవన నై పుణ్యయలను, న్నయక్తా లక్ష్ణ్యలను వెల్కి 

తీయడంతో ప్రటుగా కొన్ని మంచి అలవాటల ను, ఆలోచనలను పంపందించడం. ఆటలు, ఆడియో విజువల్ా ద్యారాను, 

ఇంటరాక్ష్న్ ద్యారాను ఈ కారయకా్మం కొనసాగుతుంది.  

 ర్రంట్స కౌన్నాల్ంగ్ : తల్ల ద్ండుు లకి పిలల ల పై , కౌమార ద్శ్లో పిలల లన్న ఎలా చూసుకోవాలో, వారి నడవడిక్ను, పావరూ నను 

ఎలా పరయవేక్షంచాలో, ఎటువంటి స్తచనలు పిలల లకి ఇవాాలో అనే విషయం పై  న్నజజీవిత ఉద్యహరణలతో వారికి అవగాహన 

క్ల్పస్తూ , పిలల లకు తల్ల ద్ండుు ల నుండి  చెడు పాభావాలు పడకుండా, పిలల లకు వార్ల మారగ ద్రశక్ంగా ఉండాలన్న 

స్తచిసాూ మ. మఖ్యంగా పిలల లలో ఉని లోప్రలను పక్కన పటిట  వారిలో ఉని బలాలను పంుకకుంూ  ప్రే  వార్ల ఒక్ 

ఉనిత సిాన్నన్నకి చేర్లకునే అవకాశ్ం ఉంది అన్న వివరించడం జర్లగుతుంది. 

 Child trafficking పై  అవగాహన: పాసుూ త పరిసిితుల ద్ృష్ట్ట య పిలల లకు , తల్ల ద్ండుు లకు Child trafficking పై  ఆ పరిధి లోన్న 

ప్రలీస్ట వారిన్న ఆహాాన్నంచి వారిచే అవగాహన ఏరపరచడం. 

 Feedbacks from Students & Parents: ఈ ఇంటరాక్ష్న్ ద్యారా పిలల లు మరియు తల్ల ద్ండుు లు ఏమి నేర్లచకున్నిర్ల? 

బయటకి వెళ్లల  ఏమి ప్రటిసాూ ర్ల? అన్న వాళ్ళ చేత మాట్లల డించడం జర్లగుతుంది. 

 Sanitary Napkin పంపిణ: కౌమార ద్శ్లో ఉని ఆడపిలల లంద్రికి శాన్నటర్ఫ న్నపికన్ా పంపిణీ చేసి, తగు జాగా్తూ లను తల్ల  

స్మక్ష్ంలో చెపపడం జర్లగుతుంది. 
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4. యువిక్ (యువ విజాాన కారయకా్మం): 

ISRO వార్ల 2018-19  విద్యయ స్ంతారం లో తొమిిద్వ తరగ్తి చదువుతుని విద్యయర్లధ లకు Young Scientist Programme అనే 

summer camp న్న న్నరాహంచడం జర్లగుతుంది. ఈ యువ విజాాన కారయకా్మం కు science పటల  ఆస్కిూ  ఉని కొంతమంది 

పిలల లకు వివరించడం జరిగంది. 

5. వెై ద్య పర్ఫక్ష్లు: 

ఈ cluster మీటింగ్ా లో పిలల లతో వారి ఆరోగ్యం గురించి మాట్లల డినప్పుడు వార్ల చెర్ప స్మస్యలను note చేసుకున్న cluster మీటింగ్ా 

అనంతరం పిలల లకు ఫోన్ా చేసి వారి problems కి తగన hospitals తీసుకువెళ్ళడం జరిగంది.  

6. Success Stories: 

1. M. Ganga Bhavani (9th class) అనే అమాియి NMMS (National Merit cum Means 

Scholarship) కి ఎంపిక్ చేయబడింది. ఆ అమాియి ఇంటర్ఫిడియట్స పూరిూ  అయ్యయవరకు 

స్ంవతారాన్నకి 12,౦౦౦/- చొప్పున ఉపకారవేతనం పందుతుంది. 

 

2. M. Poornima Naga Maheswari అనే అమాియి మనం ఇచేచ 

పా్రత్సాహంతో AP CM CUP – 2018 లో Throw Ball game కి ప్రటి 

చేసి 2nd prize గెలుుకకోవడం జరిగంది. 

 

 

Feedbacks: 

G. Sunitha, Gollaprolu GHS: 

నేను మందు మా అమిను చాలా బాధ్ పటేట ద్యన్ని కానీ ఈ కాల స్ట విన్నిక్ న్నలో మార్లప వచిచంది ఇపపడు మా అమి చెపిపనటుట  చేసాూ ను 

మా అమి ఏం చెపిపన న్న మంచికోస్మే అన్న అరధ ం అయింది. 
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M. Ganga Bhavani, Gollaprolu GHS: 

ఈ టాస్టట  వార్ల ఎన్ని మంచి విషయాలు తెల్యచేసార్ల అందులో న్నకు బాగా నచిచన విషయం సామాజకి భాధ్యత మందు నేను మా 

స్తకల్ లో చెర్ప ప్రఠాలు నేను వాాసుకునేద్యన్ని ఎవర్ల ననుి డౌట్సా అడిగన న్నకు తెల్సిన చెర్పద్యన్ని కాదు కానీ ఇపపడు నుండి అలా 

చెయయను వారికీ కూడా తెల్యన్న విషయాలు చెప్రపల్ అది కూడా సామాజక్ బాధ్యే  అన్న తెలుసుకున్నిను. 

Photos of Phase-3 
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Documentation on Google Drive  

All documentation related to this project is saved under the google dive as shown below. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EqM-qw0mJsc2mXkbQl-8eqYo6hZsu9O8 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EqM-qw0mJsc2mXkbQl-8eqYo6hZsu9O8

