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Project Partners

About PCT

Padala Charitable Trust (PCT) is a non-profit, non-government

organization founded and registered in 2002. PCT is also working

towards its vision by

• Inspiring and Empowering the younger generation with the required

life skills, career guidance and leadership to help them realize their

potential so that they can make the society a much better place to

live in.

• Encouraging brilliance among the poor through Scholarship

Programme.

• Imparting Health Education to Adolescent boys and girls.

• Offering education support to single parent and no parent children

from govt high schools with basic amenities to help this isolated

group of underprivileged children to get equal opportunity and can

become part of main stream.

http://pct-india.org/ https://www.facebook.com/pct2050

About TANA Foundation India

"TANA FOUNDATION (INDIA)" is created and constituted as a public

charitable trust solely for the purpose of being engaged primarily in the

general, social, cultural and medical welfare of Telugu people in Andhra

Pradesh without any profit motive.

TANA Foundation (India) expects to receive donations from NRI donors

towards projects that will be beneficial for the Telugu people. NRI

donors who wish to undertake projects in their villages, schools, colleges

can channel their funds through TANA Foundation (India) and it will

make sure such funds are utilized for the purpose they have been sent for.

It will work with various orphanages, provide scholarships for the under

privileged students in pursuing their dreams, carry out projects like health

camps, eye camps, building of roads and / or community halls, creation

of infrastructure/s to help communities, and all kinds of civil projects

which help society in general, .and help education, scholarships,

orphanages, old age homes, cultural societies, water / sanitation,

vaccinations, helping health of poor and needy, help hunger, homes for

poor and rescue shelters, help in cyclone and natural disasters like floods,

etc. (this list being illustrative and not exhaustive)

https://india.tanafoundation.org/

Padala Charitable Trust and TANA Foundation India have signed up an MOU to execute 

Project Vaaradhi  to empower the underprivileged through education
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About Project Vaaradhi

❑ Project Vaaradhi is designed for empowering the

underprivileged children through education and

care.

❑ We choose children who are orphans or half-

orphans studying in rural / urban government

schools and we take care of them with complete

educational and personal needs except housing

needs. This project has been changing the lives of

many underprivileged students in government

schools in the East and West Godavari Districts of

Andhra Pradesh, India.
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About Project Vaaradhi Continued…

Mission: Mainstreaming the orphan, half-orphan in nation building by providing care, 

support, protection and counseling at right age.

Vision: A world where everybody enjoys equal rights with basic needs and lives to the 

fullest. Poverty should not stop someone’s dreams
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Need of Project Vaaradhi
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1. The root cause of the presence of orphans and half-orphans in rural villages is due to 

the death of parent/s - broken families and hence the absence of love and security at 

home.

2. They don’t have any clue about government schemes that they are entitled.

3. They have no idea about the rights and opportunities that they can avail.

4. Frequent school dropouts of both boys and girls happen in the age group of 11-15 

years and most of these dropouts end up as daily labourers. 

5. Early marriages in girls lead to miscarriages/young motherhood with children 

responsibilities and stressful life.

6. High unemployment rate because of lack of proper education / employability skills.

7. All the energy they have at this tender age is diverted on to the wrong side of the 

society leading to high rate of suicides, organized crime and prostitution for survival, 

ultimately producing more orphans.

There has to be 

some 

intervention to 

help these 

underprivileged 

and Project 

Vaaradhi does 

this job



Top 10 Goals of Project Vaaradhi

1)   End Child Labour / Reduce Dropout rate 

2)   Stop Child Marriages

3)   Awareness on Menstrual Hygiene Management

4)   Awareness on Health & Nutrition

5)   Career Guidance

6)   Pursue Higher Education

7)   Encourage Excellence

8)   Employability Skills

9)   Leadership Building 

10)   Parental Counselling
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Impact in Numbers

2

Districts

70

Schools

550

Children

16

Mandals
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Project Approach – Cluster Based

❑ 550 మంది పిల్ల లు వివిధ పాఠశాల్ల్కు, వివిధ పార ంతాల్కు చందిన వారు అవడం వల్న, అందరిని ఒకేసారి  ఒకే చోటుకు తీసుకురావడం 
కష్ట తరమయిన పని. కాబట్టట  కొనిి మండలాల్ను ఒక కల స్ట ర్ గా విభజంచి, ఆ కల స్ట ర్ కి స్ంబంధంచిన విద్యారుు ల్ందరినీ పర త్యాక transport ద్యారా ఒక 
చోట్టకి తీసుకు రావడం, తిరిగి ఎవరి స్కూల్ దగ్గ ర వాళ్ళని జాగ్ర తత గా అపపజెపపడం జరుగుతంది.

❑ వారధ యొకూ ముఖ్ా ఉద్దు శానిి నెరవేరాాల్ంటే సాధామై ననిి సారుల  పిల్ల ల్ దగ్గ రకు వెళ్లల , వారితో మాట్లల డటం, ఒక కొతత  ఉతాాహానిి నింపడం, 
మేము మీకోస్ం ఉన్నిమనే ధై రాానిి పంపందించడం చాలా అవస్రం. దీనికోస్ం PCT ఎంపిక చేసుకుని విధానమే “ Cluster Approach”.

❑ విద్యా స్ంవతారం మొదల్యిన మొదట్ట నుండి మూడు దఫాలుగా (3 Phases) కల స్ట ర్ మీట్టంగ్ ల్ను విభజంచడం జరిగింది.

❑ ఈ విధానం ద్యారా పిల్ల ల్ ఆరోగ్ా పరిసి్థతిని, చదువులో వారి పురోగ్తిని, ఇంట్లల  పరిసి్థతిని, ఇతరతార  వారు రాణంచిన స్రిట ఫికెట్సా  మరియు మానస్థక 
సి్థతిని దగ్గ రగా పరావేక్షంచడo జరుగుతోంది. పర తీ కల స్ట ర్ మీట్టంగ్ ఒక పూరిత  రోజంతా ఉంటుంది. ఒకొూకూ విద్యారిి తో పర తీ విష్యం గురించి 
చరిాంచడం తో పాటు వారి తల్లల  తండుు ల్ను పిల్లచి వారితో కూడా పిల్ల ల్ పురోగ్తి, ఆరోగ్ా, ఇతర స్మస్ాల్ గురించి చరిాంచడం జరుగుతంది.

❑ ఈ కల స్ట ర్ మీట్టంగ్ా మాతర మే కాకుండా మూడు నెల్ల్కు ఒకసారి పర తీ విద్యారిికి ఫోన్ చేస్థ, వారి స్టట టస్ ని ట్లర క్ చేయడం జరుగుతంది.
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Cluster Approach
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Cluster Team

➢ Project lead

➢ Project Coordinators

➢ Swechha trainers (Females)

➢ Registered Doctor (MBBS)

➢Medical Lab Technician

Cluster Meeting Goals
✓ చదువులో వెనుకబడిన వారిని ప్రర తాహంచడం

✓ ఆరోగ్ా స్మస్ాల్ను పరిశీల్లంచి పరిష్ూరించడం 

✓ ఈ స్ంవతారం లో వారు సాధంచిన , నేరుాకుని విష్యాల్ను    
తెలుసుకోవడం

✓ జీవన నెై పుణ్యాల్ పై  తర్ఫీదు ని ఇవాడం

✓ న్నయకతా ల్క్షణ్యల్ను పంపందించడం

✓ ఆడపిల్ల ల్కు వివిధ పరిసి్థతల్ పై  అవగాహన కల్లపంచడం

✓ పిల్ల ల్ పై  శ్ర ది వహంచే విధంగా తల్లల దండుు ల్కు కౌనిాల్లంగ్ ఇవాడం 



Distribution Pictures
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Vaaradhi is Empathy and not Sympathy

సానుభూతి (Sympathy) వేరు స్హానుభూతి (Empathy) వేరు. పార జెక్ట వారధ ద్యారా తల్లల , తండిర
లేద్య ఇదు రు కోలోపయిన పిల్ల ల్ను ఎంపిక చేసుకుని. వారి చదువును కొనసాగించడానికి కావల్స్థన
అనిి స్దుపాయాలు కల్లపస్కత , మానస్థక బలానిి అందించి, బాల్ కారిిక వావసి్ను నిర్మిల్లస్కత
స్కూల్ dropout rate ను తగిగ ంచాల్నేది పార జెక్ట పర ధాన ల్క్షాం.

పర భుతా పాఠశాల్లోల పిల్ల ల్కు ఉచిత విదా, భోజనం మొదల్యిన స్దుపాయాలు కల్లపసుత న్ని
ఇటువంట్ట నేపథ్ాం గ్ల్ పిల్ల లు చదువును కొనసాగించాల్ంటే మరినిి అవస్రాలు తీరాడం
తపపనిస్రి. ఈ ఖాళీ ని పూరిస్కత పార జెక్ట వారధ ద్యారా పిల్ల ల్కి ఈ కిర ంది సౌకరాాలు కల్లపంచడం
జరుగుతంది.
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1. Note Books, Exam Pad & Other Stationery
2. Daily Wear Clothes (2 Pairs) & Sanitary Napkins for Girl Children
3. Complete Medical Support (including surgeries)
4. Sanitary Napkins for girls throughout the year 
5. Career Guidance
6. Scholarships for Higher Studies



పార జెక్ట వారధ ద్యారా కేవల్ం పిల్ల ల్కు ఆరిిక స్హయానిి అందించడమే కాకుండా చుట్టట ఉని అవకాశాల్ను వారికి తెల్లయజేస్థ,
వాట్టని అంది పుచుాకునే మారాగ ల్ను చరిాస్కత , పర తీ ఒకూ పిల్ల వాడినీ మానస్థకంగా బల్ంగా ఉండేలా వారిని తయారు చేయడం
పార జెక్ట వారధ పర ధాన ల్క్షాం.

Vaaradhi is an Emotional Support not just financial
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ఈ విష్యాలోల పర త్యాక శ్ర ది తీసుకోబడుతంది.

A. Counselling Girls – ఆడపిల్ల ల్ పరిశుభర త, బాల్ా వివాహాలు, లై ంగిక వేధంపుల్ పై అవగాహన

B. Medical Support – రకత హీనత ఇతర ఆరోగ్ా స్మస్ాల్పై దృష్టట

C. Life Skills, Leadership and Social Responsibility – జీవన నెై పుణ్యాలు, న్నయకతాం, సామాజక బాధాత వంట్ట కీల్క విష్యాల్పై పూరిత అవగాహన

D. Employability Skills & Career Guidance – ఉద్యాగ్ నెై పుణ్యాలు & ఉనిత విదా అవకాశాలు

E. Encourage Excellence

F. Parents Counseling



A) Counselling Girls

వారధ పార జెక్ట లోకి ఎనుికో బడిన వారిలో 62% మంది ఆడపిల్ల లు. వీరి కుటుంబ పరిసి్థతలు పర తికూల్ంగా
ఉండటం వల్న ఆడపిల్ల ల్ చదువు ఆపి పళ్లల చేస్థ, భారానిి దించుకోవాల్ని చూస్ట పదు వారే ఎకుూవగా ఉంట్లరు.
అమాియిల్ను పై చదువుల్కు పంపాల్నే ఆలోచన చాలా తకుూవ మందికి ఉంటుంది. దీని వల్న బాల్ా వివాహాల్
స్మస్ా తో పాటు, రకత హీనత, పౌష్టట కాహార వల్ల పుటేట బిడడ మొదల్యిన పరావసాన్నలు ఎదురోూవల్స్థ ఉంటుంది.
కాబట్టట ఆడపిల్ల లు ఇటువంట్ట కష్టట ల్ బారిన పడకుండా, ఆరిిక సాావల్ంబన దిశ్గా వారిలో సాధకారత
తీసుకురావడమే వారధ ముఖ్ా ఉద్దు శ్ాం.

పై గా వీరంతా కౌమార దశ్ లో ఉంట్లరు కాబట్టట ఈ దశ్లో శార్ఫరకంగా, మానస్థకంగా కూడా ఎన్ని మారుపలు
జరుగుతూ ఉంట్లయి. ఇంట్లల స్రై న ప్రర మ, ఆదరణ, అవగాహన లేని కారణంగా రుతసార వ పర కిర య లాంట్ట
విష్యాల్పై లేని ప్రని భయాలు, అప్రహలు నెల్కొంట్లయి. రకత హీనత (Anaemia), PCOD, అధక రకత సార వం
(Heavy Bleeding), Irregular Periods వంట్ట పలు ఆరోగ్ా స్మస్ాల్తో బాధ పడటo జరుగుతోంది. కాబట్టట పర తీ
అమాియికీ personal counselling చేస్కత వారికి పర తీ నెలా శానిటర్ఫ పాాడ్సా ని ఇవాడం తో పాటు, స్మస్ా తీవర తను
బట్టట తరచుగా health checkups చేయించడం జరుగుతంది.

లై ంగిక వేధంపుల్ గురించి, చై ల్డ హెల్ప లై న్, చట్లట ల్ గురించి కూడా పూరిత అవగాహన కల్లపంచబడుతంది.
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Vaaradhi is an Emotional Support not just financial



B) Medical Support

ఎంపిక చేసుకుని పిల్ల ల్ కుటుంబాలు ద్యద్యపుగా అందరు నిరుప్రద కుటుంబాల్కు చందిన వారే,
పూట గ్డవడమే కష్ట ం అయిన పరిసి్థతి ఉనిపుడు ఇక పౌష్టట కాహరానిి పటట గ్ల్లగే అవకాశ్ం పిల్ల ల్కి
సాధాపడదు. కాబట్టట సుమారుగా చాలా మంది పిల్ల లు రోగ్ నిరోధక శ్కిత తకుూవగా ఉండటం, చిని
దృష్టట లోపాలు ఉండటం, రకత హీనత తో బాధ పడేవారు చాలా మంది ఉంట్లరు. కావున వీరందరికీ
నిపుణుల్యిన డాకట రల చేత Medical Screening చేస్థ వెై దా స్హాయానిి అందజేయడం
జరుగుతంది. స్మస్ా తీవర త ను బట్టట specialist doctors ని consult చయాడం జరుగుతంది.

వీరిలో కొంత మందికి ఆపరేష్న్ లు చేయించాల్లాన అవస్రం కూడా ఉంటుంది.

పర తీ కల స్ట ర్ మీట్టంగ్ లోను పిల్ల ల్ BMI (Body Mass Index) ను చూస్థ, రకత హీనత తో బాధపడేవారికి
ప్రర టీన్ పౌడర్ స్ంవతారమంతా ఇవాడం తో పాటుగా; అందుబాటులో, తకుూవ ఖ్రుాలో ఏ
పద్యరిాల్లో ప్రష్క విలువలు ఉంట్లయో, ఆరోగ్ాంగా, బల్ంగా ఉండటం ఎంత అవస్రమో అనే
విష్యాల్ పై తరచూ వారికి శిక్షణ్య తరగ్తలు నిరాహంచడం జరుగుతంది.

14

Vaaradhi is An Emotional Support not just financial
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❑ పర తీ విద్యారిి లోను ఏద్యక పర తిభ, తెల్లవిత్యటలు ఉంట్లయి. కాని పర సుత త విద్యా వావసి్ లో కేవల్ం మారుూల్తో, గేర డుల్తో పిల్ల ల్
పర తిభను కొల్వడం వల్ల స్హజంగానే పిల్ల లోల ఉని పర శిించే తతాం, స్ృజన్నతికత మరుగున పడిప్రతన్నియి. వీట్టని వెల్లకి తీస్ట
పర యతిం వారధ పార జెక్ట లో జరుగుతంది.

❑ అక్షరాస్ాత & విదా; న్నలడ్్స & స్థూల్ లాంట్ట విష్యాల్ మీద స్పష్ట మై న అవగాహన కలుగ్జేయడం
❑ మన ఆలోచన్న విధానమే మన జీవితం (Attitude is Everrything) అనే నిన్నదం పిల్ల ల్ మనసులో బల్ంగా న్నటుకునేలా చేయడం
❑ జీవన నెై పుణ్యాల్ గురించి కథ్లు, ఆటలు, యాకిట విటీస్, మేజక్ షోస్ , ఆడియో విజువల్ా ద్యారా చరిాంచడం

❑ స్వాయ అవగాహన (Self Awareness) అనే నెై పుణాం చరిాంచడం ద్యారా ‘న్న జీవితానికి నేనే బర హి’
అనే విష్యం స్పష్ట ంగా అరిం అయ్యాలా చయాడం

❑ EQ > IQ (Emotional Quotient Vs Intelligent Quotient) – మనిష్ట ఎంత మేధావి అయిన్న, ఎనిి ఆసుత లున్ని, చుట్టట ఎంతమంది
తన వాళ్లల న్ని తన భావోద్దాగాల్ను అదుపులో ఉంచుకుంటేనే జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. EQ స్రిగాగ లేని వాళ్లళ జీవితాంతం
మానస్థక ఒతిత డితో బాధపడుతూ ఉంట్లరు.

Emotional  Quotient (EQ)

Intelligent  Quotient (IQ)

C)Life Skills, Leadership & Social Responsibility Continued…..
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❑ స్హానుభూతి (Empathy) అనేది పర తీ మనిష్టకీ ఉండవల్స్థన జీవన నెై పుణాం.
సానుభూతి (Sympathy) ఒకూటే స్రిప్రదు.

❑ మన చుట్టట ఉండే వాకుత ల్తో మన పర వరత న, స్ంబంధాలు ఎలా ఉంట్లయో మన జీవితం కూడా అలానే ఉంటుంది. వాకుత ల్ మధా
స్ంబంధాలు అనే నెై పుణాం (Interpersonal Relationships) వల్ల వాకుత లు, కుటుంబాలే కాక స్మాజం కూడా ఆనందంగా,
ఆరోగ్ాంగా ఉంటుంది.

❑ మనకుని వందల్ వేల్ నమికాలోల ఏవి నిజాలు (నమిదగినవి), ఏవి మూఢనమికాలు (నమికూడనివి)
అని తెలుసుకోవాల్ంటే ఖ్చిాతంగా పంపందించుకోవాల్లాన నెై పుణాం ‘విమరశన్నతిక ఆలోచన (Critical Thinking)’.

❑ ఓటమి మంచిద్ద (It is Okay to Fail). ఓటమి వల్ల వచేా అనుభవంతో మన నిరణ యాలు బాగుంట్లయి,
మంచి నిరణ యాల్ ద్యారా మాతర ం మంచి జీవితం సాధాం. కొనిి సారుల గెలుసాత ం, మరికొనిి సారుల నేరుాకుంట్లం (WIN & LEARN).

❑ న్నయకతాం అనేది మన ఆలోచనలోల ఉంటుంది. మన వయసుతో, సిాయితో, హోద్యతో స్ంబంధం లేదు.
Leadership is nothing about size, it is an attitude

నమికం

మూఢ నమికం 

నిజం

C)Life Skills, Leadership & Social Responsibility Continued…..



D) Employability & Career Guidance

Employability Skills - పర సుత తం ఉని నిరుద్యాగ్ స్మస్ాకు కారణం యువత లో ఉద్యాగ్ నెై పుణ్యాలు కొరవడటం.
దీనికి పరిష్టూరంగా వారధ పార జెక్ట లోకి ఎంపిక చేసుకుని పిల్ల ల్కు Employability Skills పై పూరిత శిక్షణ ఇవాడం తో
పాటు, Competitive Exams ను ప్రర తాహంచడం జరుగుతంది.
(1). Spoken English Classes – ఇంగ్లల ష్ భాష్ మీద స్హజంగా ఉండే భయానిి ప్రగొటట డానికి, ఇంగిల ష్ లో ధై రాంగా
మాట్లల డే నెై పుణాం పంచడానికీ ఈ శిక్షణ్య తరగ్తలు నిరాహంచడం జరుగుతంది.

(2). Computer Literacy Programme – కంపూాటర్ పరిజాానం పిల్ల లోల పంచడానికి, Fundamentals of
Computer Operation, Paint, MS Office, Internet Basics వంట్ట విష్యాలోల శిక్షణ ఇవాడం జరుగుతంది.

(3). Career Opportunities – 10 వ తరగ్తి తరువాత అందుబాటులో ఉని ఉనిత విదా, ఉద్యాగావకాశాల్
గురించి, తమ ఆస్కిత , పర తిభ ఆధారంగా కెరియర్ ఎలా ఎంచుకోవచుా అనే విష్యాలు వివరంగా చరిాంచడం
జరుగుతంది. పదవ తరగ్తి పిల్ల ల్కి అందరికి కెర్ఫర్ గెై డెన్ా బుక్ ని అందించడం తో పాటు కెర్ఫర్ పరంగా ఎవరికీ ఏ
స్ంద్దహం ఉన్ని మాకు ఎప్పుడెై న్న ఫోన్ చేస్థ గెై డెన్ా తీసుకోవచుా అనే భరోసా ఇవాడం జరుగుతంది.

(4). Remedial Teaching – చదవడం, రాయడం లో కనీస్ పర మాణ్యలు లేని పిల్ల ల్కు పర త్యాక తరగ్తల్ ద్యారా
శిక్షణ్య కారాకర మం.

20



Spoken English Classes - Testimonials

21

నేను స్పపకెన్ ఇంగ్లల ష్ కాల సు కి వెళ్ళడం వల్న న్నకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే స్పపకెన్ ఇంగ్లల ష్ లో నేను చాలా తెల్లయని విష్యాలు

నేరుాకున్నిను. ఎలా మాట్లల డాలో, ఎలా రాయాలో కూడా నేరుాకున్నిను. - Annapurna, Yeleswaram Govt.HS

నేను స్పపకెన్ ఇంగ్లల ష్ కాల సు లో Self Introduction, Grammar, Verb Forms, Parts of Speech, Tenses గురించి బాగా నేరుాకున్నిను. న్నకు

ఇంగ్లల ష్ లో మాట్లల డటం రాదు, స్రిగాగ రాయడం కూడా రాదు. కాని ఇప్పుడు ఏ పదమై న రాయగ్లుగుతన్నిను. - Nikhitha, Yeleswaram

Govt.HS

స్పపకెన్ ఇంగ్లల ష్ కాల సు వల్ల న్నకు తెలుగు, ఇంగ్లల ష్ తప్పులు లేకుండా రాయడం కొంత వరకు వచిాంది. - Abhishek, Yeleswaram Govt.HS

స్పపకెన్ ఇంగ్లల ష్ కాల సు న్నకు ఎంత గాన్న ఉపయోగ్కరం. అస్లు ఇంగ్లల ష్ లో రాయడం, మాట్లల డటం న్నకు వచేాది కాదు. ఇప్పుడు నేను అనిి

నేరుాకున్నిను. రాయడం, Words చదవడం, ఇంగ్లల ష్ లో మాట్లల డటం నేరుాకున్నిను. Durgamalleswari, Yeleswaram Govt.HS



Remedial Teaching & Computer Literacy Programme

వారధ పిల్ల ల్లో చాలా మంది రక రకాల్ కారణ్యల్ వల్ల
విద్యా పర మాణ్యల్ (Academic Standards) విష్యంలో
వెనకపడి ఉంట్లరు. ఇటువంట్ట వారిపై పర త్యాక శ్ర ది పటేట
పర యతాిలు స్కూల్ా లో ఎకూడా కనపడవు. పై గా మన విద్యా
వావసి్ లో బటీట విధాన్ననికే (Rote Learning) ఎకుూవ
పార ముఖ్ాత ఉంది. అందుకే పిల్ల ల్కు concept ని అరిం
చేసుకునే అవకాశ్ం ఉండదు. దీనివల్ల భవిష్ాతత లో చాలా
నష్ట ం జరుగుతంది.

ఈ విష్యం దృష్టట లో ఉంచుకుని పిల్ల ల్కి basic math,
English, Telugu లో చదవడం & రాయడంలో పర త్యాక
తరగ్తలు తీసుకోవడం జరుగుతంది. దీని ద్యారా వారిలో
పర మాణ్యల్ సిాయి కాస్త మరుగు పడటం జరిగింది.

22



Remedial Teaching Programme Pics
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E. Encouraging Excellence

Scientific Temper

వారధ పిల్ల లోల సై నుా పర యోగాల్ మీద ఆస్కిత ఉనివారిని గురిత ంచి, వారికి రిస్పర్ా పరాన్ ద్యారా తగిన శిక్షణ ఇవాడం తో పాటుగా పలు
సై నుా ఎగ్ిబిష్న్ా కు వారిని తీసుకువెళ్లళ, మరినిి కొతత విష్యాలు తెలుాకునే అవకాశ్ం కల్లపంచడం జరుగుతంది. ఇదు రు పిల్ల లు ఈ
స్ంవతారం NPHSAT SYSTEMS PVT వారు కండక్ట చేస్థన Electromagnetics & RF Antenna Design concepts మీద వర్ూ ష్టప్
అటండ్స అవాడం జరిగింది.
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E. Encouraging Excellence

Sports

వారధ పార జెక్ట లో ఉని కొంత మంది పిల్ల లు స్పపర్ట ా అంటే ఆస్కిత కనపరిచి,
వారికి నచిాన కీర డ లో ఎన్ని మడల్ా సాధంచిన వారున్నిరు. వారికి కావాల్లాన
స్పపర్ట ా కిట్సా ను, శిక్షణ కు అవస్రమయిన ఆరిిక స్హాయానిి అందించడం
జరుగుతంది.

25



E. Encouraging Excellence

కిర య – ఇదొక పిల్ల ల్ పండుగ్. నితాం ఒతిత డితో
స్తమతమై ప్రతని పిల్ల ల్కు ఒక ఆడవిడుపుగా, వారిలో
స్హజంగా ఉండే స్ృజన్నతికత ను వెల్లకితీస్టలా పర కిర య ఇది.
ఈ కారాకర మంలో ఒక రోజంతా పిల్ల ల్తో పాటలు, వకత ృతాం,
వాాస్రచన, కార ఫ్టట వర్ూ, బొమిలు వేయడం, డాన్ా
మొదల్యిన ప్రటీలు నిరాహంచి అందరికి బహుమతలు
ఇవాడం జరిగింది.

వారిలో ఉని పర తిభను, ఆస్కిత ని బయటపటేట వేదిక
దొరికినందుకు పిల్ల లు ఎంతగాన్న స్ంబరపడాడ రు, రోజంతా
ఎంతో ఉతాాహంగా పాల్గగ న్నిరు

26
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E. Encouraging Excellence
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Children Festivals - Testimonials

ఉదయం నుంచి జరిగిన పర తీ అంశ్ం ప్రటీల్లో పాల్గగ నడం వల్ల  నేను చాల్ 
విష్యాలు నేరుాకున్నిను. అవి అనిి కూడా న్న భవిష్ాతత  లో బాగా
ఉండడానికి ఉపయోగించుకుంట్లను.

- V. గ్ణేష్ మణదీప్, Student

తల్లల తండిర లేని, ఆరిిక పరిసి్థతి స్రిగా లేని , ఆల్న్న పాల్న లేని వారికి చదువు
ప్రర తాాహం ఇస్కత మీయొకూ అభివృదిికి కృష్ట
చేసుత ని పడాల్ చారిటబుల్ టర స్ట వారి స్టవలు అభినందనీయం. పరుల్కు
ఉపకారం చేయడం సుగ్ంధం లాంట్టది అది ఎకూడ ఉని సువాస్న వసుత ంది.
ద్యనం కూడా అలాంట్టద్ద, ద్యతృతాం కల్లగిన వారు స్ంఘం లో చాల్ తకుూవ
ఉన్నిరు. PCT ద్యారా మీకు వారు కల్లపసుత ని వస్తలు నిజం గా మీ అదృష్ట ం
అనే చపాపల్ల. అనిద్యనం ఆ క్షణ్యనికే, కాని విద్యాద్యనం జీవితాంతం కూడా
కడుపు నింపుతంది. మీరందర్మ కష్ట పడి బాగా చదువుకుని మంచి
సిాయిలో ఉండాల్ల అద్ద మీరు వారికి ఇచేా కృతజాత. -
PVSRK Apparao Reddy, Head Master, ZPHS Konapapapeta

తల్లల తండిర లేని పిల్ల ల్ను దతత త తీసుకుని వారికి కావల్స్థన కనీస్ వస్తలు
కల్లపస్కత ఒక సిాయికి తీసుకు వెళ్ళళల్నే వారి ఆశ్యం గొపపది. మీరు స్కూల్ కి
వచిా బాగా చదువుకుని మంచి సిాయి లో ఉంటే వారికి అద్ద ఆనందం.
ఆదరణ లేదు అనే భావం మీకు కల్గ్కుండా మిమిల్లి చాల్ బాగా
చూసుకుంటుని PCT వారికి మా ధనావాదములు. మనః స్కీరిత గా మనం
ఏది కోరుకుంట్లమో అది ఖ్చిాతం గా తీరుతంది కనుక మనం ఏ
విష్యం నెై న పాజట్టవ్ గా కోరుకోవాల్ల. నిరంతరం కష్ట పడిత్య అభివృదిి
చందుతారు.
- Seetharama Chandra Swami, In-Charge HM, ZPHS Mallaam

ఒక సిాయిలో స్హాయం చేస్టవారు చాలా మంది ఉంట్లరు. కాని ఈ స్ంసి్ వాళ్లళ 
మీరు పూరిత  సిాయిలో పర యోజకులు అవాాల్ని శాయశ్కుత లా పర యతిం 
చేసుత న్నిరు. దీనిి మీరు ఉపయోగించుకుని మీ ద్యారా మరి కొంత మందికి 
సాయం చయాాల్ల. 
– Satyanarayana, Teacher, ZPHS, Annamma Tank, Kakinada
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NMMS (The National Means cum Merit Scholarship) was started in May 2008. The NMMS Exam is sponsored by the
Central Government. The examination is conducted by the local authority. To prevent the dropping out of
economically backward students from school at class VIII and to encourage them to complete their education till
the secondary stage, the exam seeks to identify meritorious students and fund their education expenses. There is
reservation as per Government norms. A scholarship amount of Rs. 12000 per year will be paid for 6 years to the
selected students.
As Vaaradhi students are eligible to appear for this exam, they are provided the required coaching. We have 4
children who were selected for this scholarship so far.

Hindi is one subject where it might be tricky to score good marks. Dakshina Bharat Hindi Prachaar Sabha conducts
Hindi exams at different levels and children who pass out these will get a certificate which will aid them to become
Hindi Pandit Teachers in future. We encourage all interested children to appear for these exams and we offer the
required coaching.

E. Encouraging Excellence



Clean Exam Campaign (CEC)

పర తీ ఏడాది ద్యద్యపుగా 200 మంది వారధ పిల్ల లు పదవ తరగ్తి
పర్ఫక్షల్కు హాజరు అవుతన్నిరు. సాధారణంగా పదవ తరగ్తి పర్ఫక్షలు
అనగానే ముందు నుండి ద్యనిని ఒక పదు భూతం లాగ్ చూపించి, లేని
భయానిి స్ృష్టట స్కత ఉంట్లరు. దురదృష్ట వశాతత చివరిలో పూరిత గా చూచి
వార తల్ను (Mass Copying) ప్రర తాహస్కత వారి భవిష్ాతత ను
స్రాన్నశ్నం చేస్ట పర కిర య పర తీ ఏడాది మామూలుగా మారింది.

పిల్ల లు ఈ విధాన్ననికి అల్వాటు పడిత్య, ఒక తరం పాడయినటేట . కాబట్టట
ఈ చూచి వార త విధాన్ననిి పూరిత గా వాతిరేకిస్కత , ద్యని వల్న కల్లగే
నష్టట ల్ను పిల్ల ల్కు పూరిత సిాయిలో వివరిస్కత , వారిచే స్ాచా పర్ఫక్షా
పర మాణ్యనిి చేయిస్కత ఇతర స్ాచాంద స్ంసి్ల్తో కల్లస్థ ఈ కాంపయిన్
జలాల సిాయిలో నిరాహంచడం జరుగుతంది.
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LBP - Leadership Building Programme

మన 550 వారధ పిల్ల లోల న్నయకతా ల్క్షణ్యలు ఉని సుమారు 100 మంది విద్యారిుల్ను, అనిి పాఠశాల్ల్
నుండి ఎంపిక చేస్థ, రండు దఫాలుగా LBP ప్రర గార ం ని రండు వేరు వేరు పార ంతాల్లో నిరాహంచడం జరిగింది.

ఈ ప్రర గార ం ద్యారా మరికొనిి నెై పుణ్యాలు వీరికి నేరిప, వాళ్ళ స్కూల్ా లో, ఇళ్ళ దగ్గ ర, హాస్ట ల్ా లో మిగ్తా పిల్ల ల్కి
వీళ్లళ నేరుాకుని విష్యాలు అందించేలా, వీళ్ళని న్నయకులుగా (Change Agents) తయారుచయాడమే LBP
ముఖ్ా ఉద్దు శ్ాం.

అందరినీ గ్రు పులుగా విభజంచి, పర తీ గ్రు ప్ కి PCT రిస్పర్ా పరాన్ా mentors గా వావహరిస్కత , కొనిి స్కచనలు
చేయగా, ఎంతో చకూగా వారు ప్రర గార ం ని నిరాహంచుకున్నిరు. రకరకాల్ స్థూట్సా వేస్థ చూపించారు. ఈ పర త్యాక
కారాకర మం పిల్ల ల్కు ఎంతగాన్న ప్రర తాాహానిి అందించింది. వీరిలో పర తీ ఒకూర్మ మరికొంత మందిని ఖ్చిాతంగా
మారాగ్ల్రు. చివరలో, అందరికీ ఒక స్మిర్ పార జెక్ట వర్ూ ఇవాడం జరిగింది.
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❖ ఈ రోజు మంచి విష్యాలు చాలా తెలుసుకున్నిను. మనం ఎలా చదివిత్య గురుత ఉంటుంది, అలాగే బటీట పటట కుండా అరిం చేసుకుని చదవడం ఎలా అనేది
తెలుసుకున్నిను. ఇద్ద విష్యానిి నేను ఇంకా కొంతమందికి చపాత ను. - P. Anitha, 8th class Kakinada.

❖ Team Work తో ఏదై న్న సాధంచవచుా, టీం లో అందరి ఆలోచనతో విజయానిి చేరుకోవచుా అని చపాపరు. అనీి న్నకే వచుా అని కాకుండా ఇతరుల్ నుంచి ఏమై న్న
నేరుాకోవచుా ఎదుట్టవారి ఆలోచనలు కూడా గ్ర హంచవచుా అని తెలుసుకున్నిను. - A. Durga Malleswari, 10th class Yeleswaram.

❖ ఈ ప్రర గార ం ద్యారా పర్ఫక్షల్లో చూచి రాయడం వల్ల వచేా నష్టట లు గురించి తెలుసుకున్నిను. కాబట్టట ఎవరై న్న చూచి రాతల్కు పాల్పడిన్న, స్థల ప్పులు అందించిన్న నేను
వాట్టని జరగ్కుండా చూసాత ను. - Samitha, 9th class, ZPHS-Siripuram.

❖ న్నకు అందరి ముందు మాట్లల డాల్ంటే చాలా భయం గా ఉండేది. కాని నేను ఇప్పుడు ఇలా మాట్లల డుతన్నినంటే ద్యనికి కారణం ఈ వారధ పార జెక్ట . ఈ పార జెక్ట ద్యారా
న్నలో ఉని భయం దూరం చేస్థ న్నలో ఉని ట్లలంట్స బయటకి వచేాలా చేసారు. - Ramya, 9th class Kakinada.

❖ నేను ఈ ప్రర గార ం ద్యారా యూనిటీ గురించి తెలుసుకున్నిను. అలాగే ఎంపతి కి స్థంపతి కి త్యడా తెల్లస్థంది. స్థంపతి అంటే ఎవరికెై న్న కష్ట ం వస్టత అయోా పాపం అని జాల్ల
చూపించి వెళ్లళప్రవడం అని తెల్లస్థంది. ఎంపతి అంటే జాల్ల చూపించకుండా ఆ కష్టట నిి తగిగ ంచే పర యతిం చయాాల్ని తెల్లస్థంది. -.Satya Sri, 10th class, ZPHS -
Thimmapuram.

❖ ఈ ప్రర గార ం లో చపిపన విష్యాలు వీడియోలు ద్యారా చూపించడం వల్ల నేను బాగా అరిం చేసుకోగ్ల్లగాను. ఎవరితో ఎలా నడుచుకోవాల్ల, కోపానిి ఎలా తగిగ ంచుకోవాల్ల
అనే విష్యాలు తెలుసుకున్నిను. వారధ పార జెక్ట లో చేరిన తరాాత న్నలో చాలా మారుప వచిాంది .- Vijaya durga, 8th class Kakinada.

❖ మాలో ఉని ట్లలంట్స ని బయటకు తీసుకువచేా విధంగా స్థూట్సా ర్మపం లో రకరకాల్ ప్రర గార మ్సా చేస్కత తాన్న ఫండేష్న్ ఇండియా మరియు పడాల్ చారిటబుల్ టర స్ట
వారు మాకు జీవితంలో ఉపయోగ్పడే విధంగా ఎన్ని విష్యాలు తెల్లయజేస్కత మాకు స్హాయం చేసుత నిందుకు మేము కూడా ఒక సిాయికి చేరుకొని వీరు చపిపన
మాటలు గురుత ంచుకుని మేము కూడా చాలా మందికి స్హాయం చేసాత ము. - Prasad, 9th class, ZPHS-Jaggampeta.
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Project 10/10

వారధ పిల్ల ల్ లో 10 వ తరగ్తి చదువుతని విద్యారిులు ద్యద్యపుగా 200 మంది వివిధ పాఠశాల్ ల్
నుండి ఉన్నిరు. అయిత్య వీరికి పర తీ రోజు సాయంతర ం స్కూల్ స్మయం అయిప్రయిన తరువాత
సపష్ల్ కాల సులు నిరాహసుత న్నిరు. ఆ స్మయంలో వీరందరికీ అలాపహారం అందించాల్నే ల్క్షాంతో
project 10/10 ని వారధ ప్రర గార ం లో భాగ్ంగా చేపటట డం జరిగింది.
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F. Parents Counselling

వారధ పార జెక్ట కి ఎంపిక కాబడడ పిల్ల లు తల్లల న్న, తండిర న్న లేక ఇదు రినీ కోలోపయిన పరిసి్థతి లో ఉనివారు.
కాబట్టట పిల్ల ల్ స్ంరక్షణ విష్యంలో ఇంట్లల పదు వాళ్ళకి జాగ్ర తత లు, స్కచనలు చపపడం చాలా అవస్రం.
ఇంట్లల పదు వాళ్ల ఆలోచనలు ఎంత స్కర మంగా, ఆరోగ్ాంగా ఉంట్లయో, పిల్ల లు కూడా అంత్య క్షేమంగా
ఉంట్లరు.
కౌమార దశ్లో ఉని పిల్ల ల్తో ఎలా పర వరిత ంచాలో, వారి ఆలోచనల్ను ఎలా అరిం చేసుకోవాలో, వారికి
మనం మారగ దరశకంగా ఎలా ఉండాలో…..ఇలాంట్ట పలు విష్యాలు నిజ జీవిత ఉద్యహరణల్తో
చరిాంచడం జరుగుతంది.

ఈ విష్యాలోల పూరిత అవగాహన కల్లపంచే పర యతిం జరుగుతంది.
1. చదువు పార ముఖ్ాత (Importance of education)
2. పరిశుభర త & పౌష్టట కాహారం (Nutrition & Hygiene)
3. పిల్ల ల్పై లై ంగిక వేధంపులు (Child Sexual Abuse @ Schools. Hostels, Home)
4. బాల్ా వివాహాలు (Child Marriages)
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➢ నేను ప్రర మించి పళ్లల చేసుకున్నిను. కానీ చాలా కష్టట లు పడాడ ను. న్న లాంట్ట పరిసి్థతి ఎవరికీ రాకూడదు. మీరు పిల్ల ల్కు, మాకు చాలా
ఉపయోగ్ పడే విష్యాలు చపాపరు. వాట్టని మేము పాట్టంచాల్ల అనుకుంటున్నిము. - పి. న్నగ్మణ (కాకిన్నడ ర్మరల్)

➢ ఈ టర స్ట వాళ్లళ మనకు చాలా మంచి విష్యాలు చబుతన్నిరు. కానీ మనలోనే మారుప రావాల్ల, బయట చాలా స్మయం వృధా
చేసాత ము. కానీ ఇకూడ కి వచిా 1 గ్ంట స్మయం కూరోావడానికి చాలా ఇబబంది పడిప్రతాము. మన పిల్ల ల్ కోస్మే కద్య వీళ్లళ ఇంత

చేసుత నిది, మనం కూడా మన వంత చేద్యు ం. – కె .స్తావతి (కాకిన్నడ ర్మరల్)
➢ తల్లల దండుు లు లేని పిల్ల ల్ను తీసుకొంట్లరు అంటే మాములుగా బుక్ా, బటట లు ఇచిా పంప్రసాత రేమో అనుకునేద్యనిి, కానీ మా పిల్ల ల్

కోస్ం ఇంత శ్ర దు పడతారు అనుకోలేదు. పిల్ల లే కాదు మనం కూడా చాలా నేరుాకోవాల్ల, మీరు చేస్టద్యనికి పర తిఫల్ం చూపించాల్ల. –
స్కరావతి (కాకిన్నడ ర్మరల్)

➢ పర తి ఆడపిల్ల చదువుకోవాల్ల అనే మంచి ఉద్దు శ్ాంతో వారధ కారాకర మం ద్యారా మాకు చాలా భరోసా ఇసుత న్నిరు. చదువు వల్ల వచేా
ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నిము. పిల్ల ల్ పటల పదు వాళ్లళ బాధాతతో ఉండాల్నే తెలుసుకున్నిను. ఇపపట్ట నుండి మా పిల్ల ల్ విష్యంలో

ఎకుూవ శ్ర దు పడతాను. - ఆకుల్ రాజేశ్ారి (అనిమి ట్లాంక్ స్కూల్, కాకిన్నడ అరబన్)
➢ మీరు దతత త తీసుకున్నిక మా పిల్ల లోల బాధాత పరిగింది అనుకుంటున్నిను. మా పాపకి తల్లల , తండిర ఎవర్మ లేరు, నేను పినిిని, నేను

కూడా చాలా నేరుాకున్నిను. మా పిల్ల ల్ పటల ఎంత బాధాత తో ఉండాలో తెలుసుకున్నిను. - తంగిళ్ళ న్నగ్ల్క్షి (ఓరియంటల్

స్కూల్, కాకిన్నడ అరబన్)
➢ తల్లదండుు ల్ దగ్గ ర నుండి పిల్ల లు ఏమి నేరుాకుంట్లరో, పదు వాళ్ళం ఎలా ఉండాలో అనే విష్యాలు మాకు అరిం అయ్యాలా

తెల్లయస్టసారు. మేము ఎంత బాధాతతో ఉండాలో తెలుసుకున్నిము. మీ స్ంసి్ యొకూ స్టవలు నిజంగా అభినందించదగినవి. – కె.
జ్యాతి (కాకిన్నడ అరబన్)
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➢ నేను ఈ సష్న్ విని తరువాత ననుి నేను మారుాకోవాల్ల అనిపిసుత ంది ఇపపట్ట నుండి టై ం వృధా చయాకుండా మా పిల్ల ని రోజు 1 గ్ంట
చదివించాల్ల అనుకుంటున్నిను. - కమల్ (కాకిన్నడ అరబన్)

➢ వారధ లోకి వచాాక మా పిల్ల ల్లో మారుప వచిాంది ఇపపడు బాగా చదువుకుంటుంది. ద్యనితో పాటు మాకు మంచి అవగాహన
కల్లపసుత న్నిరు చాలా థంక్ా - ల్క్షి (కాకిన్నడ అరబన్)

➢ ఈ రోజు నేను ఈ సష్న్ వినడం వల్ల నేను కూడా ననుి నేను మారుాకోవాల్ల అనుకుంటున్నిను. నేను మా అమాియి ఉండగా TV ముందు
ఎకుూవ స్మయం గ్డిప్రద్యనిి కానీ ఇపపట్ట నుండి టీవీ స్వరియల్ా చూడడం మానేసాత ను. పడాల్ చారిటబుల్ టర స్ట వారు చాలా మంచి
విష్యాలు చపుతన్నిరు, కనుక మనం మన పిల్ల ల్లి స్మాజానికి ఉపయోగ్ పడేలా తయారు చేయాల్ల. - లీల్ ద్దవి (AKPM స్కూల్,
పిఠాపురం)

➢ పిల్ల ల్కు నూనె తో చేస్థన పద్యరిాలు, జంక్ ఫుడ్స పటట కూడదు అని తెలుసుకున్నిను. మంచి ఆహరం పడిత్య ఆరోగ్ాపరంగాను,

చదువుపరం గాను బాగా ఉంట్లరు అని తెలుసుకున్నిను. – జుబేద్య (MCGHS స్కూల్, పిఠాపురం)

➢ ఈ వారధ కారాకర మం లో తీసుకున్నిక మా అమాియి చాలా బాగా ఉంటుంది. వచిాన పర తీసారి ఒక మంచి విష్యం నేరుాకున్నిను అని
మాకు ఇంట్టకి వచిాన తరాాత చబుతంది. తన పర వరత న లో మారుప గ్మనించడం జరిగింది. ఇలాంట్ట ప్రటీ లు పటట డం వల్ల వారికి

అందరు ముందు మాట్లల డడం నేరుాకుంట్లరు మేము ఇంట్ట దగ్గ ర చపిపన వారు వినరు కాని మీరు చపిపనప్పుడు వారిలో మారుప వసుత ంది
- న్నగ్ మలేల శ్ారి (ఏలేశ్ారం గ్వరిమంట్స స్కూల్) అమిమిగారు
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➢ మీరు చపిపన అనిి విష్యాలు గ్ర హంచాను, అనిి పాట్టసాత ను మా అమాియికి మీరు చపిపన విష్యాలు నేను ఇంట్ట దగ్గ ర
చపాత ను. నేను చూస్థన వీడియో లో మా పిల్ల ల్కి కష్టట నిి ఎలా అధగ్మించాలో నేరిపసాత ను. మనం ఈ స్ంసి్ వాళ్లళ ఇంత
చేసుత న్నిరు కాబట్టట కష్ట పడి చదువుకోవాల్ల. - లోవ కుమారి (జగ్గ ంప్రట)

➢ నేను మా మనవరాలు వునిప్పుడు TV చూడటం మానేసాత ను. పిల్ల ల్లో మారుప కోస్ం ఏమై న్న చేసాత ము. -
వీరరాఘవమి (జగ్గ ంప్రట)

ఈ రకంగా తల్లల దండుు ల్కు, పదు వాళ్ళకు అరిం అయ్యాలా పిల్ల ల్ గురించిన విష్యాలు చపపడం వల్న, వారిలో ఒక మంచి మారుప
కనపడుతంది. అందుకే వాళ్ళ కోస్ం కొంత స్మయం కేట్లయించడం జరుగుతంది.

ఇంట్లల పదు వాళ్ల ఆలోచనలు ఎంత స్కర మంగా, ఆరోగ్ాంగా ఉంట్లయో, పిల్ల లు కూడా అంత్య క్షేమంగా ఉంట్లరు.



Scholarship Programme

పార జెక్ట వారధ ద్యారా పిల్ల ల్కు ఇచేా చేయూత కేవల్ం పదవ తరగ్తి వరకే
ఆగ్కుండా, పై చదువులు చదవడానికి సాూల్ర్ ష్టప్ అందించడం
జరుగుతంది.

పదవ తరగ్తిలో మంచి మారుూలు సాధంచిన వారికి ఇంటర్, ప్రల్లటకిిక్, ITI,
IIIT వంట్ట వివిధ కోరుాల్కు సాూల్ర్ ష్టప్ అందజేయడం ద్యారా వారి ఉనిత
చదువు కొనసాగించే అవకాశ్ం ఉంది.
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Success Stories -

Narional Level Championship in Langadi Sport

41

T. Sri Lakshmi, 9th Class & 
P. Sruthi Rani, 10th Class

Nagulapalli High School, 
U.Kothapalli Mandal, 
East Godavari District, AP
Langdi is a traditional Indian field sport 
played in Pandiyan Dynasty called 
"Nondiyaattam", similar to hopscotch.



Success Stories -

Vaaradhi Children @ IIIT Campus
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Success Stories -

Vaaradhi Children @ IIIT Campus
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ఈ రోజు పడాల్ చారిటబుల్ టర సుట వారు వారధ అనే పార జెకుట ద్యారా తల్లల కానీ, తండిర కాని లేద్య ఇదు ర్మ కానీ లేనటు వంట్ట పది మంది విద్యారిుల్ను మా పాఠశాల్ నుండి దతత త

తీసుకోవటం జరిగింది. ఈ స్ందరభంగా వారికి స్కూలు బాాగు న్నటుబుక్ా, నూాట్టర ష్న్ పౌడర్ా అందించడం జరిగింది మరియు వారందరికీ వెై దా పర్ఫక్షలు నిరాహంచి

అవస్రమై న మందుల్ను కూడా ఇవాటం జరిగింది. మరియు వారధ పార జెకుట ద్యారా సల్క్ట కాబడిన విద్యారిిని విద్యారిుల్కు అవస్రమై న విదా మరియు వెై దా అవస్రాలు

తీరాడానికి తాము తండిర సిానంలో నిల్బడతామని వారు బాగా చదువుకుని ఉనిత సి్థతికి రావాల్ని వారు ఆకాంక్షంచారు.

లాల్బహదుర్ శాస్థి చిని తనం లో ఒక మామిడి తోట కి వెళ్లల దొంగ్తనం చేసుత ంటే దొరికిప్రయారు. అప్పుడు అతను ననుి కొట్టట దుు న్నకు తండిర లేడు అని చప్రత అప్పుడు ఆ

తోటమాల్ల తండిర లేడు కాబటేట ఎకుూవ బాధాత కల్లగి ఉండాల్ల అని చపాపడు. అపపట్ట నుండి ఆ విష్యానిి నరనరాలోల జీరిణ ంచుకుని ఎనిి అవరోద్యలు ఎదురై న్న తన చదువుని

పూరిత చేసుకుని తన కుటుంబానిి నిల్బెటుట కుంట్ట మన ద్దశానికి రండవ పర ధాన మంతిర అయాారు. అందువల్ల మీరు తల్లల దండుు లు లేరు అని బాదపడకుండా ఎన్ని విజయాలు

సాధంచవచుా.

ఇటువంట్ట ఒక మహోనిత కారాకర మంలో మా పాఠశాల్ విద్యారిుల్ను కూడా దతత త తీసుకునిందుకు మా పాఠశాల్ తరపున పడాల్ చారిటబుల్ టర స్ట మరియు TANA

Foundation వారికి ధనావాదములు. - HM, Unduru ZPHS

ఈ స్ంసి్ వారు మన పాఠశాల్కు ఇచిాన ఈ అవకాశానిి మనం చకూగా ఉపయోగించుకుని, మన పాఠశాల్కు అద్ద విధంగా ఈ స్ంసి్ కు మంచి ప్రరు తీసుకువచేా విధంగా మీ

పర వరత న ఉండాల్ల. - HM, Perumallapuram ZPHS

ఈ స్ంసి్ వారు మీకు కల్లపంచిన ఈ స్దుపాయాల్ను చకూగా ఉపయోగించుకుని మీరు మంచి సిాయికి ఎదిగి ఇలా అనేకమందికి ఉపయోగ్పడాల్ల. - HM, Konapapapeta

ZPHS

HM Feedbacks
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Family Background (కుటుంబ నేపధాం)

గార మీణ వాతావరణం, ప్రదరికం, నిరక్షరాస్ాత కల్బోస్థన కుటుంబ నేపధాం ఉని ఇటువంట్ట కుటుంబాల్లో ఆలోచన్న మారుప తీసుకురావడం చాలా 
కష్ట ంతో కూడుకుని పని.
It is easy to take a boy out of the slum, but it is very difficult to take the slum out of the boy.  
రాజాాంగ్ పరంగా స్ంకర మించిన హకుూల్ గురించి గాని, పర భుతా పరంగా అంద్యల్లాన పథ్కాల్ గురించి గాని చాలా తకుూవ మందికి అవగాహన 
ఉంటుంది. పర శిించేతతాం ఉనివాళ్లళ చాలా అరుదుగా ఉంట్లరు, దీనికి పర ధాన కారణం కుటుంబంలో ఉని నిరక్షరాస్ాత, స్ంవతారాల్ తరబడి 
ప్రరుకుప్రయిన ఒక నిరాశ్, నిస్పృహ.
వారధ లాంట్ట కారాకర మాల్ ద్యారా ప్రర తాాహం అందించి, ఎపపట్టకప్పుడు వీళ్ళలోల సాధకారత పంచాల్ని పర యతిించిన్న కొంతమంది మాతర ం ఇంకా మన 
పర యతాినిి పూరిత  సిాయిలో అరిం చేసుకోలేక ప్రతన్నిరు. “ఎవరో వచ్చి మాకు పుస్త కాలు, బట్ట లు వగై రా ఇస్తత న్నారు అంతే” అనే భావన వాళ్ళలోల
ఉండిప్రతంది. ఇటువంట్ట పిల్ల లు వారధ మీట్టంగ్ా కి రాకప్రవడం, స్కూల్ కి కూడా స్కర మంగా హాజరు కాకప్రవడం, 10 వ తరగ్తి పూరిత  కాకుండానే
చదువు ఆపయాడం (dropout) జరుగుతంది.

Health Issues (ఆరోగ్ా స్మస్ాలు)

ఆరోగ్ా స్మస్ాలోల చాలా మందిలో ఉండే అతి పర ధానమై న స్మస్ా రకత హీనత (anemia). దీనికి కారణం స్రై న ప్రష్కాహారం, పరిశుభర త లేకప్రవడం.
ఇటువంట్ట వారికి Nutrional Powder వంట్టవి ఇవాడం జరుగుతంది. వాకిత గ్త పరిశుభర త గురించి కూడా అవగాహన పంచడం జరుగుతంది.
కొంతమంది HIV స్పకిన పిల్ల లు కూడా ఉన్నిరు. మరి కొంతమంది మానస్థక రుగ్ితతో (Psychiatric disorder) బాధపడే వాళ్లళ కూడా ఉన్నిరు.
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Child Marriages (బాల్ా వివాహాలు)

ఇపపట్టకి కూడా చాలా గార మాలోల బాల్ా వివాహాలు (18 స్ం.లు కూడా నిండని ఆడపిల్ల ల్కు) జరుగుతన్నియి. పదు వాళ్ళ ఆచార వావహారాలు, అన్నరోగ్ా
కారణ్యల్ వల్ల కొంతమంది ఆడపిల్ల ల్ చదువుని మధాలోనే ఆప్రస్థ వాళ్ళకి పళ్లళళ్లళ చేస్టసుత న్నిరు. ఆడపిల్ల చదువుని, జీవితానిి అలా అరిాంతరంగా
ముగించ వదుు అని పార ధేయపడిన మేము వాళ్ళని ఆపగ్ల్లగిన స్ందరాభలు కూడా ఉన్నియి. కాని చాలా సారుల విష్యం మాకు తెల్లస్థ ఇళ్ళకు వెళ్లళ
నచాచప్రప లోప్ర జరగాల్లాన నష్ట ం జరిగిప్రతంది.

Academic Standards (విద్యా పర మాణ్యలు)

వివిధ కారణ్యల్ మూల్ంగా చాలా మంది పిల్ల లోల విద్యాపర మాణ్యలు తకుూవగా ఉంటున్నియి. స్ాతహాగా కాస్త తెల్లవిత్యటలు, చదువుపై ఆస్కిత ఉండి, పార ధమిక
సిాయిలో స్రై న పున్నది పడిన వాళ్లళ మాతర ం ఈ విష్యంలో కొంచం మరుగాగ ఉన్నిరు. వీరంతా కూడా ఈ పార జెక్ట వల్ల అందుతని ల్బిిని, తమ చుట్టట
ఉని అవకాశాల్ను పూరిత గా అరిం చేసుకుని, వాళ్ళ పరిధలో శ్ర మిసుత న్నిరు. ఇటువంట్ట వాళ్ళళ ఈ పార జెక్ట విజయ గాధలు (Success Stories).
కొంతమంది మాతర ం చదువుపై ఏ మాతర ం ఆస్కిత చూపించడం లేదు. వీరికి ఆటలు, డార యింగ్ వంట్ట విష్యాలోల ఉని ఆస్కిత ని గురిత ంచి, అటువెై ప్ర
ప్రర తాహస్కత , ఆస్కిత , పర తిభ ఉని రంగాలోల నే వృతిత ని ఎంచుకోవచుా అనే విష్యానిి చపిప, ఆ రంగాలోల ఉని అవకాశాల్ను వివరించడం జరుగుతంది.
మరికొంత శాతం మంది ఇటు చదువులో గాని, అటు మిగ్తా రంగాలోల గాని ఎటువంట్ట ఆస్కిత కనపరారు. వాళ్ళ ఆస్కిత , పర తిభ ఏమట్ల కూడా తెలుసుకునే
సామరిాం ఉండదు. ఇటువంట్ట వారు ఎప్పుడు చదువు ఆప్రసాత రో తెల్లయదు. ఈ తరహాకి చందిన వాళ్ళను వృతిత విద్యా కోరుాల్ వెై పు మళ్లల స్టత మంచి ఫల్లతాలు
వచేా అవకాశ్ం ఉంది. ఆ రంగ్ంలో పని చేసుత ని స్ాచాంద స్ంసి్ల్తో కల్లస్థ పని చేయాల్లాన అవస్రం ఉంది.
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ఇనిి స్వాళ్లల ఉన్ని, ఈ పార జెక్ట లో ఒక భావోద్దాగ్ం ఉంది. తరువాతి తరం బాగుండాల్ల అంటే స్కూల్ా లో
ఉని పిల్ల లు ఆనందంగా, ఆరోగ్ాంగా, నిజాయితీ గా ఉండాల్ల అనే విష్యానిి నమిి, పర తీ విద్యారిినీ ద్యనికి
తగ్గ టేట మల్లచే సామాజక బాధాత తో చేసుత ని ఒక పర యతిం ఉంది. ఏ ఆధారం లేకుండా, పూరిత అవగాహన్న
లోపంతో ఉని ఇటువంట్ట పిల్ల ల్ జీవితాలోల ఒక వెలుగు పర స్రింప జేసుత నిందుకు వెల్ కటట లేని ఒక తృపిత
ఉంది. పర తీ స్ంవతారం 550 మంది పిల్ల ల్తో మమేకమై వాళ్ళను సంత పిల్ల లాల చూసుకోవడం ద్యారా
మనుషులుగా మన జీవితాల్ను సారికం చేసుకుంటున్నిం అనే ఒక గ్రాం ఉంది.

Team at Ground Level (క్షేతర సిాయి టీం)

మొతత ం పార జెక్ట లో అతి పర ధానమై న అంశ్ం ఇది. పిల్ల ల్ మీద ప్రర మ ఉండి, స్ాచఛంద స్ంసి్లో పూరిత సిాయి పనిచేస్ట ఆస్కిత , తపన ఉని వాళ్లళ మాతర మే
ఇటువంట్ట పార జెక్ట ా లో పని చయాగ్ల్రు. ఎందుకంటే తరచూ పాఠశాల్ల్కి, ఇళ్ళకి వెళ్ళళల్ల. పిల్ల ల్తో, వాళ్ళ ఇంట్లల వాళ్ళతో ఓపిగాగ మాట్లల డాల్ల.
విష్యాల్నీి ఒకట్టకి రండు సారుల వివరించాల్ల. ఒకొూకూసారి పాఠశాల్ యాజమానాం, అధకారులు దురుసుగా మాట్లల డతారు, పర వరిత సాత రు. అటువంట్ట
స్మయంలో స్ంయమనం పాట్టంచి, తగిగ ఉండాల్ల. అలా ఉంటేనే పిల్ల ల్ను చేరుకోగ్ల్ం, వారిలో సాధకారత తీసుకురాగ్ల్ం. ఈ పార జెక్ట ద్యారా మనం
ఎంతో మందిని ఉదు రించేసుత న్నిం అనే భావనతో కాకుండా మనల్లి మనం ఉదిరించుకుంటున్నిం అనే భావన తో పని చేయాల్ల. ఇటువంట్ట భావజాల్ం
ఉని వాకుత ల్తో మాతర మే వారధ లాంట్ట పార జెక్ట ా నడపడం సాధాపడుతంది. ఇలాంట్ట టీం దొరకడం కూడా అంత సులువు కాదు.



Follow up

50

➢ Next Academic Year (2020 - 21) నుండి పిల్ల ల్తో మరి కొంత స్మయం గ్డపాల్లాన అవస్రం ఉంది. విద్యా పర మాణ్యలు, స్పపకెన్ ఇంగ్లల ష్,
కంపూాటర్ లరిింగ్ ప్రర గార ం విష్యాలోల మరికొంత శిక్షణ అవస్రం. అయిత్య స్కూల్ నడుసుత ని రగుాల్ర్ టై మింగ్ా లో ఇది సాధాం కావడం
లేదు. వారాంతాలు (Weekends) గాని, సల్వులోల గాని ఈ పర యతిం చయాాల్ల.

➢ ఆడపిల్ల ల్కు పర తీ నెలా శానిటర్ఫ పాడ్సా వాడుక (usage), పారవేత (disposal) విష్యంలో అవగాహన కల్లపసుత నిపపట్టకీ, వాతావరణ పరిరక్షణ
దృష్టట ా శానిటర్ఫ పాడ్సా బదులుగా Menstrual Cup లాంట్ట ఇతర పదు తల్ గురించి చరిాంచాల్లాన అవస్రం ఉంది.

➢ LBP (Leadership Building Programme) ద్యారా గురిత ంచిన లీడర్ా అందరినీ మరొకసారి కల్లస్థ బాల్ా వివాహాలు మరియు వివిధ రకాల్ వృతత లు
పై వారికిచిాన పార జెక్ట వర్ాూ రివ్యా చయాాల్ల. విష్యాలు మరింత మంది పిల్ల ల్కి కూడా చేరేలా పర ణ్యళ్లక ర్మపందించాల్ల. వీళ్ళ ద్యారా గార మాల్లో
కూడా చై తనాం తీసుకువచేా పర యతిం చేయాల్ల.

➢ పదవ తరగ్తి పిల్ల ల్కు కెర్ఫర్ గెై డెన్ా: పదవ తరగ్తి పబిల క్ పర్ఫక్షల్ విపర్ఫతమై న ఒతిత డిని ఎదురొూనే ఆ కాల స్ పిల్ల ల్కు పర్ఫక్షల్ను ధై రాంగా ఎలా
ఎదురొూన్నల్ల, ఒతిత డికి గురి కాకుండా ఎలా ఉండాల్ల, అరిం చేసుకుని ఎలా చదవొచుా అనే వాట్ట మీద అవగాహన, పర్ఫక్షల్లో తకుూవ మారుూలు
వచిాన్న భయపడిప్రనకూరేల దు అనే భరోసాను ఇవాడం చాలా అవస్రం. ద్యనితో పాటు ముఖ్ాంగా వారి ఆస్కుత ల్, సామరిాాల్ మేరకు పదవ
తరగ్తి తరువాత ఎటువంట్ట కోరుాల్ను/ కెర్ఫర్ ను ఎంచుకోవచుా అనే విష్యాల్ను అరిమయ్యాలా చపాపల్ల. ఈ పర యతిం ఎకూడా జరగ్డం
లేదు. ఈ విష్యాల్ను దృష్టట లో ఉంచుకుని, 2020-21 విద్యా స్ంవతారం లో వారధ పార జెకుట లో భాగ్ంగా పదవ తరగ్తి పిల్ల ల్కు పర త్యాక శ్ర ది
పట్లట ల్నే ఆలోచన కల్లగింది. దీనికి తగిన అనుమతల్ను, స్హకారానిి అధకారుల్ మరియు స్కూల్ యాజమానాం వదు నుండి
తీసుకొనబడుతంది.
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