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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 పుణ్యయలన్న పంపందిస్తూ , జీవితంలో మంద్డుగు వేసేలా 
క్ృషి చేస్ూ ంది.

వారధి యొక్క మఖ్య ఉదే్దశాన్ని నరవేరాచలంటే సాధ్యమయనన్ని సార్లల  
పిలల లకు ద్గ్గ రగా వెళ్లల , వారితో మాట్లల డటం, ఒక్ కొతూ  ఉత్సాహాన్ని న్నంపడం, 
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.

Cluster Team:

➢ Project lead

➢ Project Coordinators

➢ Swechha trainers

➢ Registered Doctor (MBBS)
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2. Cluster 2 లక్ష్యం – Goals

✓ చదువులో వెనుక్బడిన వారికి ఉని ఆస్కిూ న్న బటిట  పా్రతాహంచడం

✓ ఆరోగ్య స్మస్యలను పరిశీలంచి పరిష్కరించడం 

✓ వారిలో ద్యగ ఉని సామరాయ యలను బయటకు తీయడం

✓ న్నయక్తా లక్ష్ణ్యలను పంపందించడం

✓ ఈ స్ంవతారం లో వార్ల సాధించిన , నేర్లచకుని విష్యాలను    
తెలుసుకోవడం

3. స్దుప్రయాలు

❑ రండు జతల బటట లు 

❑ Pediasure Packets 

❑ బలాన్నకి ట్లన్నక్టా (ఐరన్ మరియు మల్టట విటమిన్)

❑ ఆడపిలల లకు శాన్నటరీ న్నపికన్ా

❑ బహుమతులు 
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4. విధానం – Approach 

1. Registration : క్ల స్ట ర్ మీటింగ్ కి పిలచినటువంటి పిలల లన్న, వారి తలల ద్ండుు ల పేర్లల

మరియు ఫోన్ నంబర్ లను నమోదు చేసుకోవడం.

2. BMI : పిలల ల BMI ను తీసుకున్న 15 ప్రయింట్సా క్ంటే తకుకవ ఉని వారికి న్యయటాిష్న్

supplements గ్త cluster లో ఇవాడం జరిగంది. వారికే మరల BMI న్న పరీక్షంచి

న్యయటాిష్న్ supplements ఇవాడం జర్లగుతుంది. ఇందులో భాగ్ంగా పిలల ల BMI పరగ్డం

మేమ గ్మన్నంచామ.

3. Health Screening : వచిచన అంద్రి పిలల లలో health problems ఉని వారిన్న గురిూ ంచి వారి

ఆరోగ్య పరిసిితిన్న పరిశీలంచడాన్నకి ఒక్ Registered Doctor న్న తీసుకువెళ్ళడం

జర్లగుతుంది. తద్యారా health problems ఉని పిలల లకు మందులు మరియు Syrups

ఇవాడం జరిగంది. అవస్రమై న పిలల లను higher centres కి refer చేయడం జర్లగుతుంది.
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5

పిలల లను మేమ క్ల స్ట ర్ా లో క్లసినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లల డినప్పుడు మేమ వాళ్ళలో

గ్మన్నంచిన విష్యాలు

❑ School లో పటిట న ఏ ప్రటీలలో ఈ పిలల లు ప్రల్గగ నక్ప్రవడం

❑ తన లో ఉని ట్లలంట్స న్న గురిూ ంచలేక్ప్రవడం

❑ పక్క వాళ్ళతో ప్రటి పడలేమ అనే బావన

❑ ఈ రక్మై న పిలల లను పా్రత్సాహంచేవార్ల లేక్ప్రవడం

❑ ప్రటీలలో ప్రల్గగ నడం వలన క్లగే జీవన నై పుణ్యయలపై అవగాహన లేక్ప్రవడం

మన వారధి పిలల లలో ఇటువంటి స్మస్యలను అధిగ్మిస్తూ ప్రటీతత్సాన్ని

పంచడాన్నకి మరియు వారి మీద్ వారికి నమమకాన్ని, వారిలో ద్యగ ఉని

స్ృజన్నతమక్తను పంచడాన్నకి తద్యారా అంతరగ త సామరాయ యలను వెలకితీయడం లో

భాగ్ంగానే ఈ స్ంవతారం కొన్ని అంశాల మీద్ మన వారధి పిలల లు 550 మందికి

కొన్ని ప్రటీలను న్నరాహంచడం జర్లగుతుంది.

వారధి పిలల ల పండుగ్



6

ప్రటీలు న్నరాహంచే అంశాలు

❑ లక్కల పరీక్ష్

❑ తెలుగు లో ఒక్ పేరా చదువుట

❑ చితాలేఖ్నం

❑ ప్రటలు ప్రడుట

❑ క్థలు చెపపడం

❑ వాయస్రచన

❑ వక్ూ ృతాం

❑ ఆంగ్ల ం లో మాట్లల డుట

❑ సాంస్కృతిక్ ప్రటీలు

❑ స్ృజన్నతమక్ క్ళ్

ఈ ప్రటీలలో పిలల లు చాలా చక్కగా వారికి ఉని స్మస్యలు, భయాలను విడిచిపటిట

చాలా చుర్లకుగా ప్రల్గగ నడం జర్లగుతుంది. మాకు కూడా పాతి ప్రటీలో ప్రల్గగ నే

సామరయ యం ఉంది, తలల ద్ండుు లు ఉని పిలల లతో మేమ ప్రటీ పడగ్లమ అనే బావన

పిలల లలో గ్మన్నంచడం జర్లగుతుంది. ఇటువంటి ప్రటీలను ఎదురోకవాలంటే ఏ

విధ్మై న hardwork చెయాయలో పిలల లు గ్మన్నంచడం జర్లగుతుంది. ఈ విధ్మై న

వాత్సవరణ్యన్ని పిలల లకు క్లపంచడం వలన పిలల లు ఎటువంటి పదే్ ప్రటీలకు

అయిన్న దై రయంగా participate చెయయగ్లర్ల.

స్ృజన్నతమక్ క్ళ్ అనే నై పుణ్యయన్నకి వసేూ పిలల లు పన్నకిరాన్న వసుూ వులను తీసుకున్న చాలా

చక్కటి ఆకారం క్లగన న్నరామణ్యలను తయార్లచేసుకురావడం ద్యారా వాళ్ళలో ఉని

నై పుణ్యయన్నకి గురిూ ంపు రావడం జర్లగుతుంది.
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Conducting Events



Distribution - Pictures
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రేవతి సై నుా ఫండేష్న్ 

రేవతి సై నుా ఫండేష్న్ వార్ల సై నుా పటల ఆస్కిూ ఉని పిలల లను గురిూ ంచి వారికి కొన్ని
Workshops న్నరాహంచి సై నుా పాయోగాల మీద్ అవగాహన క్లపస్తూ ఉంట్లర్ల. వీర్ల, పిలల ల
చదువుతుని తరగ్తి సిలబస్ట కి స్ంబంధించి ఫిజక్టా, కెమిస్ట్ట ీ నుండి topics తీసుకున్న వాటి
మీద్ పాయోగాలు చేయిస్తూ పిలల లకు Practical knowledge న్న పంచడం ద్యారా పిలల లు
మంచి marks స్ంప్రదించడాన్నకి స్హాయపడత్సర్ల.

 దీన్న ద్యారా మన వారధి పిలల లలో సై నుా పటల ఆస్కిూ ఉని పిలల లన్న గురిూ ంచి వారికి కొన్ని
Workshops న్నరాహంచి సై నుా పటల Practical knowledge న్న పంచడాన్నకి భాగ్ంగాను
రేవతి సై నుా ఫండేష్న్ వారితో క్లసి ఒక్ Assessment paper తయార్లచేయడం
జరిగంది.

 సై నుా పటల ఆస్కిూ ఉని పిలల లను ఎంపిక్ చేయడం కొరకు క్ల స్ట ర్ా లో Assessments
న్నరాహంచడం జర్లగుతుంది.

 తర్లవాత ఎంపిక్ చేయబడిన వారికి workshops న్నరాహంచడం జర్లగుతుంది.
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School Visits

 పిలల లను క్లసినప్పుడు వాళ్ళ Academics న్న పరీక్షంచడాన్నకి 3,4,5 తరగ్తుల
నుండి ఒక్ పేపర్ తయార్ల చేసి 25 Marks కి Exam పటట డం జరిగంది. అందులో
చాలా మంది (62%) పిలల లకు F Grade (<11) రావడం జరిగంది.

 పిలల లకు Telugu, English, Maths లో minimum బేసిక్టా లేక్ప్రవడం గ్మన్నంచడం
జరిగంది. వీటితో ప్రటుగా క్ంప్యయటర్ కూడా పిలల లకు నేరిపంచాల అనే ఉదే్దశ్యంతో
6 schools న్న ఎంపిక్ చేసుకోవడం జరిగంది.

 ఈ 6 schools కి వెళ్లల 2 గ్ంటలు permission తీసుకున్న పిలల లకు minimum బేసిక్టా
(Telugu, English, Maths & Computer) నేరిపంచడం జరిగంది. ఎంచుకుని 6
ప్రఠశాలల వివరాలు

❑ Kovvada ZPHS

❑ Ramannayyapeta MCHS

❑ Thimmapuram ZPHS

❑ Thammavaram ZPHS

❑ APSP School

❑ Panduru ZPHS

ఇందులో గ్మన్నంచిన విష్యాలు :

 ఈ విధానం Average గా చదివే పిలల లకు ఉపయోగ్పడుతుంది. కాన్న తెలవెై న 
విద్యయర్లయ లకు తెలసినవే అయి ఉండడం వలన వాళ్ళళ కొంత బోర్ గా ఫీల్ అవాడం 
జర్లగుతుంది..

 కాన్న మొత్సూ న్నకి ఏమి రాన్న స్తట డంట్సా చేత ఏమి చేయించలేక్ప్రతున్నిమ. వాళ్ళ 
చేత నంబర్ా వేయించడం, Alphabets రాయించడం జర్లగుతుంది.

 క్ంప్యయటర్ వరకు అంద్ర్ల Active గానే Participate చేయడం జర్లగుతుంది 
ఎందుచేతననగా క్ంప్యయటర్ వాళ్ళ చేతికి ఇచిచ Operate చేయించడం వలల  
చుర్లకుగా ప్రల్గగ ంటున్నిర్ల.
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Medical Documents

Student Details:

 Name: J. Rameswara Kumar 

 Contact: 7396503879

 Age: 16 Yrs.

 Class: 10th Class

 School:  Burugupudi ZPHS, Kirlampudi Mandal

Medical History: (06-05-2019)

 DOCTOR: Dr. K V V Satyanarayana Dora (General & Laparoscopic Surgeon), C/O Amma 
Hospital, Yeleswaram.

 COMPLAINT: Pelvis Cyst

 DIAGNOSIS: Post Anal Grants Fibrous Tissue.

 ADVISED: Surgery

 TREATMENT GIVEN: Surgery Done On 06-05-2019 And Medication Given

 D.O.A: 06-05-2019 D.O.D: 07-05-2019

Present Condition: He Is Continuing The Medication And Taking Healthy Diet..
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ఈ విధ్ంగా పిలల లను క్లసినప్పుడు వారి ఆరోగ్య పరిసిితులను పరిశీలంచి, వారిలో major
issues ఉని వారిన్న గురిూ ంచి, వారికి తగన follow up చేసి Surgeries చేయించడం జరిగంది.
వారి వివరాలు కింద్ పందుపరచడం జరిగంది.



Medical Documents
Student Details:

 Name: P. Ramana Devi

 Contact: 81796 11563

 Age: 13 Yrs.

 Class: 8th Class

 School:  Unduru ZP HS, Samalkot Mandal.

Medical History: (30-07-2019)

 DOCTOR: Dr. Bulli Joginath Bethina (Orthopaedic Surgeon), C/O Sai Sudha Hospital, 
Kakinada

 COMPLAINT: Bone Fracture

 DIAGNOSIS: Femur Mid Shaft Comm Fracture

 ADVISED: X-ray, Surgery

 TREATMENT OFFERED: Surgery Done On 30-07-2019

 D.O.A: 30-07-2019 D.O.D: 03-08-2019

Recent Follow-up: (13-08-2019)

 DOCTOR: Dr. Bulli Joginath Bethina (Orthopaedic Surgeon), C/O Sai Sudha Hospital, 
Kakinada

 TREATMENT GIVEN: Alternate Sutures Were Removed And Medication Was Given.

Present Condition: She Is Well Now, Continuing The Medication And Taking Healthy Diet.
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Medical Documents
Student Details:

 Name: B. Nikitha

 Contact: 95530 07552

 Age: 15 Yrs.

 Class: 10th Class

 School:  YLM Govt. HS, Yeleswaram Mandal

Medical History: (24-05-2019)

 DOCTOR: Dr. K V V Satyanarayana Dora (General & Laparoscopic Surgeon), C/O Amma 
Hospital, Yeleswaram.

 COMPLAINT: Severe Stomach Pain

 DIAGNOSIS: Acute Appendicitis

 ADVISED: Surgery

 TREATMENT GIVEN: Surgery Done On 24-05-2019 And Medication Given

 D.O.A: 24-05-2019  D.O.D: 27-05-2019

 Present Condition: She Is Continuing The Medication And Taking Healthy Diet.
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Medical Documents

Student Details:

 Name: Karri Jyothirmay

 Contact: 76608 14632

 Age: 13 Yrs.

 Class: 8th Class

 School: Jaggampeta ZP HS, Jaggampeta Mandal

Medical History: (26-04-2019)

 DOCTOR: Dr. S V Ramana, M.S (ENT), C/O Mahesh Clinic, Kirlampudi.

 COMPLAINT: Tonsillectomy

 ADVISED: Surgery

 TREATMENT GIVEN: Surgery Done On 28-04-2019 And Medication Given

 D.O.A: 26-04-2019  D.O.D: 30-04-2019

 Present Condition: She Is Continuing The Medication And Taking Healthy Diet.
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