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Empower the Underprivileged Children through Education



ప్ర భుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటూ త్ల్లి గాని, త్ుండ్రర గాని, ఇద్ద రూ గాని, లేని నిరుపేద్ విద్యారుు లక ఒక

బాసటగా నిల్లచి ప్ద్వత్రగతి పూర్తి అయ్యావరక కావలసిన పుసి కాలు , పెన్నులు, కుంపాస్ బాక్స్, స్కూల్

బాగ్, అలాగే ఇుంట్లి వేసుకోవడానికి కావాల్ల్న బటట లు (డై లీ వేర్) వగై రా సమకూర్తి, వార్త ఆరోగాుం

మెరుగుప్డటానికి అవసరమెై న వై ద్ాుం అుందిస్కి , అనిుటికన్ను ముఖ్ాుంగా వాళ్ళలో అవసరమెై న ఉపాధి

నై పుణ్యాలు (Basic Computer Skills & Computer Literacy) కూడా నేర్తపుంచి ప్ద్వత్రగతి పూర్తి అయ్యాలోపు

బయటి పిలి లతో పోటి ప్డే సా్థయికి చేరుకనే ఆత్మసై్థరాానిు వాళ్ళలో నిుంపాలనుదే ఈ పార జెక్సట యొకూ ముఖ్ా

ఉదేద శ్ాుం.
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ప్ర్తచయుం
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కి సట ర్ విధానుం - Cluster Approach

వారధి పార జెక్సట  కేవలుం పిలి లక విద్ా మర్తయు ఆరోగాప్రమయిన అవసరాలన్న తీరిడమే కాకుండా వాటితో 
పాటుగా వార్తలో మానసిక బలానిు, జీవన నై పుణ్యాలని పెుంపుందిస్కి , జీవిత్ుంలో ముుంద్డుగు వేసేలా కృషి 
చేస్ి ుంది.

వారధి యొకూ ముఖ్ా ఉదేద శానిు నరవేరాిలుంటే స్థధ్ామయననిు స్థరుి  పిలి లక ద్గగ రగా వళ్లి  వాళ్ళక, 
మనక ఉుండే gap ని పూర్తుంచవలసిన  అవసరుం ఉుంది. వార్తతో మాటాి డటుం, ఒక కొత్ి  ఉత్స్హానిు, మేము 
మీకోసుం ఉన్నుమనే ధై రాానిు పెుంపుందిుంచడుం చాలా అవసరుం. దీనికోసుం ప్డాల చార్తటబుల్ టర స్ట  ఎుంపిక 
చేసుకను విధానమే “ Cluster Approach”.

విద్యా సుంవత్్రుం మొద్లయిన మొద్టి న్నుండ్ర మూడు ద్ఫాలుగా  (3 Phases) కి సట ర్ మీటిుంగ్ లన్న 
విభజుంచడుం జర్తగుంది.

ఈ విధానుం ద్యవరా పిలి ల ఆరోగా ప్ర్తసాితిని, చదువులో వార్త పురోగతిని, ఇుంట్లి  ప్ర్తసాితిని, ఇత్రత్సర  వారు 
రాణుంచిన సర్తట ఫికెట్స్  మర్తయు మానసిక సాితిని ద్గగ రగా ప్రావేక్షిస్కి  పుసి కాలు బటట లు లాుంటి 
సదుపాయాలన్న కల్లపుంచడుం జరుగుతోుంది.

ఈ విద్యా సుంవత్్రుం (2018 -19) లో మూడు కి సట ర్ మీటిుంగ్ లన్న దిగవజయుంగా పూర్తి  చేసుకోవడుం 
జర్తగుంది.  
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1 & 2. Basic Needs at School & Home
❑ A new set of Note Books & Pens for the entire year

❑ A new geometry box (only for the new recruits)

❑ A new writing pad (only for the new recruits)

❑ A new school bag (only for the new recruits) 

❑ Pediasure Bottles (only for malnourished students)

❑ Sanitary Napkins (only for adolescent girls)

❑ Daily Wear at home (2 Pairs)
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3. Leadership & Motivation

ఈ ఇుంటరాక్షన్ ద్యవరా పిలి లలో ద్యగ ఉను జీవన నై పుణ్యాలన్న, న్నయకత్వ లక్షణ్యలన్న వల్లకి తీయడుంతో 
పాటుగా కొనిు ముంచి అలవాటి న్న, ఆలోచనలన్న పెుంపుందిుంచడుం. ఆటలు, ఆడ్రయో విజువల్్ ద్యవరాన్న, 
ఇుంటరాక్షన్ ద్యవరాన్న ఈ కారాకర ముం కొనస్థగుతుంది. 

పిలి లక సవచి విద్యార్తు  గా ఉుండాలుంటే ఏ విధ్మెై న qualities 
ని కల్లగ ఉుండాల్ల అనేది సపష్ట ుంగా PPT ద్యవరా వివర్తుంచడుం 
జరుగుతుంది. సమాజానికి ఎలా ఉప్యోగప్డాల్ల అనే 
విష్యానిు పిలి లలోకి సపష్ట ుంగా తీసుకవళ్ళడుం జరుగుతుంది

దీని ద్యవరా పిలి లకి బయట మాత్ర మే కాదు లోప్ల కూడా 
సవచిుంగా ఉుండాల్ల అనే విష్యుం 5H ద్యవరా సపష్ట ుంగా 
తెల్లసిుంది.
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మీటిుంగ్్ పెటిట నప్పుడు చాలా ముంది సరై న టై ుం కి రావడుం

లేదు. సమయపాలన గుర్తుంచి చెప్పడుం వలి పిలి లోి , పేరుంట్స్

లో కూడా వార్తలో ఒక బాధ్ాాత్ పెర్తగనటుి అనిపిసుి ుంది.

అలాగే, మానవ సుంబుంధాల గుర్తుంచి మాటాి డటుం వలి చాలా

ముంది పేరుంట్స్ లో పిలి ల ప్టి పేర మ పెరగడుం, పార జెక్సట ముఖ్ా

ఉదేద శ్ాుం అరు ుం కావడుం జరుగుతుంది.
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Feedbacks
మా అమామయి school bag ప్కూన పెటేట సి ఒక ముసల్ల 
వాడ్రని రోడ్ ద్యటిసుి ుంటే నీకెుందుకమమ bag పోతే ఏమి 
చేస్థి వ్ ? అని అడ్రగతే --- అమ్మ bag పోయిన నాకు 
కొనడానికి వారధి ఉంది, Bag కంటే ముఖ్యమై నది 
మానవత్వం అమ్మ అని చెపిపుంది. Parent - Raaparthi

అసలు వీళ్ళళ మనల్లు ఎుందుక తీసుకన్నురుంటే మనుం
ఇుంకొుంత్ ముందికి ఉప్యోగప్డాలని వీళ్ళ ఉదేద శ్ుం .
ఉద్యహరణక కొనిు బొగుగ లు ఉన్నుయి వాటిని బయట ప్డేసేి
ఎవరై న్న తీసుకుంటామా? ఎవర్తకీ అవసరుం ఉుండదు అదే బొగుగ
వజర ుం అయిుంది. ఇప్పడు ఆ వజర ుం గా మార్తన బొగుగ ని అుంద్రూ
తీసుకుంటారు కద్య ! కష్ట ప్డ్రతే మనక అుంత్ విలువ
ఉుంటుుంది.
మనుం చేసే ప్నికి ఒక లక్షాుం ఉుండాల్ల. ఇవనిు విన్నుము కన్నక
మనుం ఇప్పటికెై న్న మారాల్ల మళ్ళళ ఈ సుంసా వారు వచేిటప్పటికి
“వీళ్ళలో మారుప వచిిుంది రా బాబు” అని సుంసా వారు
సుంతోష్ప్డాల్ల. U. Ram Sai , Kirlampudi Govt. HS

Honesty, Humanity, Humility, Hard work, Health ఈ
5Hలు ఉుంటే మనుం Happy గా ఉుంటాము అని
తెలుసుకన్నున్న. జీవిత్ుం లో ఎద్గడానికి, లక్ష్యానిు
స్థధిుంచడానికి కూడా ఉప్యోగప్డత్సయి. పెద్ద ల ప్టి
బాధ్ాత్ కల్లగ ఉుంటాన్న, సమాజానిు పేర మిస్థి న్న.

Satyasri, Timmapuram ZPHS

నేన్న మా ఇుంటి ప్కూన ఉను పేద్ కటుుంభానిు ఒక
పెద్ద డోన్నర్ కి ప్ర్తచయుం చేసి త్ద్యవరా ముంచు లక్షిమ
వరక తీసుకవళ్ళడుం జర్తగుంది. ఆ కటుుంబానికి
చాలా పెద్ద స్థయుం అుందిుంది. వారధి పార జెక్సట లో
ఉుండటుం వలి నే న్నక ఇటువుంటి ముంచి ఆలోచనలు
ఏరపడాాయి. P Devi–Geddanapalli ZPHS
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4. Individual Counselling
వాకిి గత్ కౌని్ల్లుంగ్ ద్యవర వచిిన అుంద్ర్త పిలి ల్లు ఒకొూకూర్తగా వార్త ఆరోగా ప్ర్తసాితి, ఇుంట్లి  ప్ర్తసాితి మర్తయు

చదువులో పురోగతి తెలుసుకని వార్తకి అవసరమయిన సలహాలు, స్కచనలు ఇవవడుం జరుగుతుంది.
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5. Parental Counselling
త్ల్లి ద్ుండుు లకి పిలి ల పెై , కౌమార ద్శ్లో పిలి లని ఎలా చూసుకోవాలో, వార్త నడవడ్రకన్న, ప్ర వరి నన్న ఎలా 

ప్రావేక్షిుంచాలో, ఎటువుంటి స్కచనలు పిలి లకి ఇవావలో అనే విష్యుం పెై  నిజజీవిత్ ఉద్యహరణలతో వార్తకి అవగాహన 

కల్లపస్కి , పిలి లక త్ల్లి ద్ుండుు ల న్నుండ్ర  చెడు ప్ర భావాలు ప్డకుండా, పిలి లక వారు మారగ ద్రశకుంగా ఉుండాలని 

స్కచిస్థి ము. ముఖ్ాుంగా పిలి లలో ఉను లోపాలన్న ప్కూన పెటిట  వార్తలో ఉను బలాలన్న పెుంచుకుంటూ పోతే వారు ఒక 

ఉనుత్ సా్థన్ననికి చేరుకనే అవకాశ్ుం ఉుంది అని వివర్తుంచడుం జరుగుతుంది.
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Feedbacks

మాక, మాపిలి లక మీరు వచేి ప్ర తీ స్థర్త చాలా ముంచి విష్యాలు చెబుతన్నురు.
పిలి లలో చాలా మారుప వచిిుంది. ఇప్పుడు మీరు చెపేప విష్యాలు త్ల్లి ద్ుండుు లక
చాలా అవసరుం పిలి లతో ఎలా ప్ర వర్తి ుంచాలో, ఎలా నడుచుకోవాలో అరు ుం అయ్యాలా
చెపాపరు. ఈ మధ్ా కిరి ుంపూడ్ర స్కూల్ లో ఒక సుంఘటన ఎదురై యిుంది. 5th కాి సు
అమామయి పేరు వాళ్ళ కాి సు అబాాయి గోడమీద్ లవ్ సిుంబల్ వేసి అుందులో
వార స్థరుంట. ఆ విష్యుం వాళ్ళ అమమకి ఎవరో చెబితే తెల్లసిుంది వుంటనే అమామయిని
తిటట డుం మొద్లుపెటాట రు. ఆ అమామయి చెపేపది అసలు వినలేదు త్ల్లి , ద్యనితో వుంటనే
అమామయి ఏడుస్కి వళ్లళ పురుగుల ముందు త్సగుంది. దీనికి కారణుం స్కూల్ లో
పిలి వాడు ఒకటి అయితే మరొక కారణుం త్ల్లి . ఏ మాత్ర ుం త్ల్లి ప్టిట ుంచుకోకుండా
ఆపిలి ని నిుందిుంచిుంది సర్తగా కారణుం కూడా అడగలేదు. త్ల్లి కి సరై న అవగాహన
లేకపోవడుం దీనికి కారణుం. పిలి ల ద్గగ ర ప్ర తీ విష్యానీు వివరుంగా చెపిపనప్పుడు
వాళ్ళక మామీద్ నమమకుం కలుగుతుంది అన్నురు. నిజమే నేన్న కూడా కొనిు
విష్యాలు మా వాళ్ళ ద్గగ ర ద్యస్థి న్న. ద్యనివలి వాళ్ళళ మా ప్ర కూ ఇుంట్లి నో లేద్య మా
అత్ి గార్త ద్యవరానో తెల్లసిన త్రావత్ నేన్న ఏదో ద్యసుి న్నున్న అనే భావన వాళ్ళక
ఉుంటుుంది. అది లేకుండా వాళ్ళతో ఓపెన్ గా ఉుండాల్ల అనే విష్యుం అరు ుం అయిుంది.
మా పిలి ల ప్టి మేము ఎలా ఉుండాలో పూర్తి గా అవగాహన వచిిుంది.

U. Ram Sai ‘s Mother Aruna

పిలి లని ఎలా పెుంచాలో బాగా అరు ుం అయిుంది. ఎవర్త న్నుండ్ర 
అయిన మనుం తీసుకోవడుం కాదు మనుం ఇవవడుం లోనే సుంతోష్ుం 
ఉుంటుుంది అని అరు ుం అయిుంది, మేము కూడా పేద్వాళ్ళమే, మా 
ఆయన చాలా కష్ట ప్డ్ర ప్ని చేస్థి రు. వారు సుంపాదిుంచిన ద్యనిలోనే 
నేన్న డబుాలు ద్యచుకని కొుంత్ ముంది పేద్వాళ్ళక చీరలు కొని 
ప్ుంచిపెడత్సన్న. అుందులోన నేన్న ఆనుంద్ుం వదుకూుంటున్నున్న.

Parent ,OBS Pithapuram

మా పిలి లు మీ సుంసాలో చేర్తన త్రావత్ చాలా ముంచి విష్యాలు
తెలుసుకుంటున్నురు. వాళ్ళతో పాటుగా మాక కూడా చాలా
విష్యాలు తెల్లయజేసుి న్నురు. మీరు చెపిపనటుట మేము పిలి ల
ముుందు TV లు చూస్కి వాళ్ళని చూడవదుద అనడుం చాలా
త్ప్పు కాబటిట పిలి లు ఉనుప్పుడు వాళ్ళతో సమయుం
గడుపుత్సము. మా పిలి లు మమమల్లు చూసి ప్ర తి విష్యుం
నేరుికుంటారు. కాబటిట మేము మర్తుంత్ జాగర త్ి లు పిలి ల ప్టి
పాటిస్థి ము. మా పిలి ల కోసుం మాకుంటే ఎకూవగా ఆలోచిుంచి
వాళ్ళక కావలసినవనీు కల్లపసుి ను మీక మా కృత్జఞ త్లు.

Parent, Raaparthi ZPHS



6. Career Guidance (SETHU)

లక్షాుం పెై అవగాహన కల్లపస్కి , త్మకి ఇష్ట మయిన రుంగుంలో రాణుంచడానికి వార్తకి ద్యర్తని చూపిస్కి , చదువున్న

ఒతిి డ్రగా భావిుంచకుండా ఉత్స్హుంగా చదివేలా పోర త్్హుంచడుం. ఆర్తు క ఇబాుందుల వలన ఉనుత్ చదువులు

ఆప్నవసరుం లేద్ని, మన లాుంటి సుంసాలు చాలా ఉన్నుయని భరోస్థ ఇస్కి , 80 కి పెై గా కెరీర్్ న్న ప్ర్తచయుం

చేయడుం జరుగుతుంది.

• Nettur Technical Training

• Central Institute of tool 

designing

• Polytechnic

• Agriculture

• IIIT

• Intermediate

• ITI

• Special Diploma

• Distance Education

• Skill Development 

Programme

• Govt Jobs, and More …….

Career Opportunities 

After 10th Class
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Feedbacks
ఈ సేత పోర గార ుం ద్యవరా 10 వ త్రగతి త్రువాత్ ఉుండే చదువుల
కర మము ఏ విధ్ుంగా ఉుంటుుందో తెలుసుకన్నున్న. ఏదో ఒక గ్రు ప్
లో జాయిన్ అవవడుం కాకుండా మనక ఆసకిి ఉను గ్రు ప్
తీసుకోవడుం వలి మనుం అన్నకను గోల్ ని త్వరగా రీచ్ అవవగలము

ఈ session ద్యవరా society లో ఉను ప్ర తి వృతీి  గొప్పదే అని 
తెలుసుకన్నున్న. నేన్న JCB Operator అవుత్సన్న.

న్నక వావస్థయుం చాలా ఇష్ట ుం కానీ 10 త్రువాత్ ఏుం 
చద్వాలో ఎలా చద్వాలో తెల్లయదు. కానీ ఈ session 
ద్యవరా నేన్న తెలుసుకన్నున్న. 10 త్రువాత్ నేన్న 
Diploma in Agriculture చదువుత్సన్న.

10 వ త్రగతి త్రువాత్ మన ఆసకిి ఆధారుంగా ఎలాుంటి పెై
చదువులు చదువుకోవచుి, ఇకూడ్రతో చదువు ఆపేసి ఏదై న్న
ఉదోాగుం చెయాాల్ల అన్నకనే వాళి్కి ఎలాుంటి ఉదోాగాలు
ఉన్నుయి అనే విష్యుం సేత పోర గార ుం ద్యవరా తెలుసుకన్నున్న.
నేన్న ఒక తెలుగు టీచర్ అవావలని అన్నకుంటున్నున్న

నేన్న ఐఏఎస్ అవావలని అన్నకుంటున్నున్న ఈ పోర గార ుం ద్యవరా
నేన్న ఐఏఎస్ ఎలా అవావలో తెలుసుకన్నున్న. మన చుటూట
ఉను వాళ్ళళ మనల్లు నిరుత్స్హప్ర్తచిన్న అలాుంటి మాటలన్న
ప్టిట ుంచుకోకుండా మన గోల్ ని మనుం స్థధిుంచాల్ల అని
తెలుసుకన్నున్న



7. Awareness on Menstrual Hygiene (Swechha)

సమాజుంలో ఇప్పటికీ ఋతస్థర వుం పెై పాతకపోయి ఉను మూఢ నమమకాలన్న పారదోర లుతూ, ఆడపిలి లోి

ప్టుట ద్ల, స్థధిుంచాలను త్ప్న ఎకూవని, ఈ రోజు కౌమార ద్శ్ పిలి లు ఎుంత్ ఆరోగాుంగా, ఉలాి సుంగా ఉుంటారో,

రేపు కటుుంబాలు, సమాజుం కూడా అుంతే ఆరోగాుంగా, ఉలాి సుంగా ఉుంటుుంద్ని గురుి చేస్కి వార్తలో ఆత్మ సై్థరాానిు

నిుంపే ప్ర యత్ుమే ఈ సేవఛ్ి.

• కౌమార ద్శ్ లో శారీరక మారుపలు
• ఋతచకర ుం
• ప్ర్తశుభర త్
• ఆహార నియమాలు
• రుతస్థర వ సుంబుంధిత్ అపోహలు, 

సమసాలు, సమాధాన్నలు

• కౌమార ద్శ్ లో మానసిక మారుపలు
• త్ల్లి ద్ుండుు ల పార ముఖ్ాత్
• సమవయసుూల ప్ర భావుం
• అుంద్ుం పెై  శ్ర ద్ద
• టకాులజీ ప్ర భావుం
• జీవన నై పుణ్యాలు

PHASE 1 PHASE 2

14
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Feedbacks
ఈ పోర గార ుం ద్యవరా మగ వాళ్ళళ కాదు ఆడవాళ్ళి ఎుందులోనూ త్కూవ
కాదు మగవాళ్ళళ కుంటే ఎకూవ విజయాలు స్థధిుంచగలరు అని
తెలుసుకన్నున్న - Y. Sri Naga Lakshmi, Gandhinagar.

ఈ పోర గార ుం ద్యవరా పీర్తయడ్్ అుంటే భయుం పోయిది. 
ముంచి ఆహారుం ఏమి తీసుకోవాలో తెల్లసిుంది.ఇప్పుడు 
పీర్తయడ్్ అుంటే ఆడపిలి కి శాప్ుం కాదు వరుం అని 
అరు మయిుంది.  –

T. Prema Latha, RRBHRHS, Pithapuram.

న్న వలి ముంచి జరగాల్ల. వాడేసిన పాడ్ ని పేప్ర్ లో చుటిట
dustbin లో మాత్ర మే ప్డవయాాల్ల లేద్ుంటే గొయిా త్వివ
అుందులో పాతివేయాాల్ల. మనుం ఇలా చెయాడుం వలి
సొస్థై టీ ఎుంతో బాగుప్డుతుంది. – J. Mounika,
YAMHS, Samalkot.

అసలు న్నక వచేి పీర్తయడ్ ని నేన్న చాలా చిరాక ప్డేద్యనిు కానీ
ఇప్పడు న్నక ఇది ఒక వరుం లాుంటిది అని తెలుసుకన్నున్న.
అలాగే నేన్న రోజు ఫోన్ లో చాలా చాటిుంగ్ చేస్థి న్న కానీ ఈ రోజు
న్నుండ్ర చాటిుంగ్ అస్లు చెయాన్న ఇది న్నక నేన్న చేసుకనే
promise. అలాగే నేన్న ప్నికి వచేి వాటికి మాత్ర మే ఫోన్
వాడత్సన్న - S. Jahnavi, SBMR, Pithapuram.

మనుం ఎప్పుడు చెడాద్యర్తలో నడువకూడదు. ఫ్ర ుండ్్ చెడాద్యర్తలో
వళి్ళుంటే వాళ్ళకి ముంచి ఏమిట్ల చెపాపల్ల. ఆకరష ణ వలి పేర మలో
ప్డ్ర మనలన్న చినుప్పటి న్నుండ్ర ఎుంత్గానో పేర మిుంచి పెుంచిన
త్ల్లి ద్ుండుు లక దూరుం కాకూడదు. త్ల్లి ద్ుండుు లతోనే కాదు
ఎవర్తతోనై న అబద్ద ుం అనేది చెప్పకూడదు -

Sunitha, Annamma Tank.
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8. Awareness on Child Trafficking
ప్ర సుి త్ ప్ర్తసాితల ద్ృష్ట్ట ా పిలి లక , త్ల్లి ద్ుండుు లక Child trafficking పెై  ఆ ప్ర్తధి లోని పోలీస్ వార్తని 

ఆహావనిుంచి వార్తచే అవగాహన ఏరపరచడుం జరుగుతుంది.

.
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9. Medical Follow ups

ఈ cluster మీటిుంగ్్ లో పిలి లతో వార్త ఆరోగాుం గుర్తుంచి మాటాి డ్రనప్పుడు వారు చెపేప సమసాలన్న note
చేసుకని cluster మీటిుంగ్్ అనుంత్రుం పిలి లక ఫోన్్ చేసి వార్త problems కి త్గన hospitals తీసుకవళ్ళడుం
జరుగుతుంది.
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10. Protein Supplements & Sanitary Pads

పిలి ల BMI న్న తీసుకని 15 పాయిుంట్స్ కుంటే త్కూవ ఉను వార్తకి పోర టీన్ supplements ఇవవడుం
జరుగుతుంది.
మర్తయు కౌమార ద్శ్లో ఉను ఆడపిలి లుంద్ర్తకి శానిటరీ న్నపిూన్్ ప్ుంపిణీ చేసి, త్గు జాగర త్ి లన్న త్ల్లి
సమక్షుంలో చెప్పడుం జరుగుతుంది.



IMPACT IN NUMBERS – OUR REACH SO FAR19

2 Districts 16 Mandals
86 Schools 

1012 

Students

549 

Students 

(Present)

223 Boys
326 Girls
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Success Stories

V Satya Rukmini అనే అమామయి 10th కాి స్ 10/10 గేర డ్ తెచుికని, ఈ సుంవత్్రము (2018-19) IIIT –

Ongole లో సీటు సుంపాదిుంచిుంది 1st Year చదువుతుంది. ఈ అమామయికి త్సన్న ఫుండేష్న్ ద్యవరా

స్థూలర్తష ప్ ఇవవడుం జరుగుతుంది.

వారధి లో కొుంత్ ముంది పిలి లు హుంది exams లో madhyamika pass అవవడుం జర్తగుంది.

న్నగులాప్ల్లి స్కూల్ కి చెుందిన ఇద్ద రు వారధి పిలి లు Sruthi Rani మర్తయు Srilakshmi Delhi వళ్లి జాతీయ

సా్థయిలో Junior National Langadi Championship కి participate చేసి సర్తట ఫికేట్స సుంపాదిుంచడుం

జర్తగుంది.

కిరి ుంపూడ్ర స్కూల్ న్నుండ్ర ఆళ్ళ ప్ర స్థద్ అనే అబాాయి NMMS కి స్థలెక్సట అవవడుం జర్తగుంది.

స్థమరి కోట YAM స్కూల్ న్నుండ్ర D. Swathi అనే అమామయి RED CROSS SPORTS లో KHO-KHO game

లో GOLD medal సుంపాుందిుంచిుంది.


