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పరిచయం – Introduction 

తల్లి  లేదా తండి్ర లేక ఇద్ద రు లేని పిల్ి ల్కి భరోసాగా నిల్లచే కార్యకిమమే “పి్రజెక్్ట వార్ధి”. కేవల్ం పంపిణి చేసే పుస్త కాలు, 

బట్్ల్ తో వీరి జీవితాల్ను ఉన్నత సి్థతికి తీసుకువెళ్ళలేము, మన్ం వారికి అందంచే వసుత వుల్ కన్నన గొపపవి, విలువయిన్వి 

అందచాల్లిన్వి జీవితం మీద్ ఒక న్మమకం,ఆతమవిశ్వాస్ం. ఇలంటి కుటంబాల్లో చాల శ్వతం మంద పిల్ి లు చదువు 

పై  , జీవితం పై  పూరిత గా ఆస్కిత  ని కోలోపయి చెడు సేనహాల్కు బానిస్ అవాడం, ఆరోగ్యం మీద్, భవిష్యత్తత  మీద్ పూరిత గా శి్ద్ద  

లేకుండా, కిమశిక్షణ కు దూర్ంగా ఉండట్ం జరుగుత్తంద. పి్రజెక్్ట వార్ధి దాారా వారి మౌల్లక అవస్రాల్ను తీరుస్తత నే 

వారికి ద్గ్గ రై  కధలు, ఆట్ ప్రట్లు, నిజ జీవిత గాధలు ఇల ర్కర్కాల్ విష్యాల్ దాారా వారిని నిర్ంతర్ం పి్రతిహిoచి, 

వారికి కౌనిిల్లంగ్ అందంచే పనిలో ఉంటంద పి్రజెక్్ట వార్ధి టం. ఆ పియతన ఫల్లతాలే ఈ విజయ గాధలు. 

Vaaradhi Students @ IIIT Campuses  

ఎంతో దారుణ మయిన్ కుటంబ ఆరిిక ఇబబందుల్తో బాధపడత్తన్న వారిని గురిత ంచి, పి్రజెక్్ట వార్ధి లోకి ఎంపిక 

చేసుకుని, పద్వ తర్గ్తి వర్కు వెంట్ ఉండ్ర న్డ్రపి , పి్రతిహించిన్ తరువాత కంత మంద పిల్ి లు  IIIT seats 

స్ంప్రదంచడం హర్ష దాయకం. ఒక ఆడపిల్ి , పై గా ఇంటి్ల ఇలంటి పరిసి్థతి ఉంటే పళి్ల చేసేదాద ం అనే ఆలోచన్ ఇంటి్ల 

వాళ్ళకు కల్లగ ంచకుండా, RGUKT IIIT సీటి స్ంప్రదంచిన్ న్లుగురు కూడా ఆడపిల్ి లు కావడం పి్రజెక్్ట వార్ధి కి ఒక 

మై లురాయి. 

Gollapalli Vijaya Prameela Govt. High School, Yeleswaram 

Mudda Ganga Lakshmi ZP High School, Upparagudem, Samalkot Rural 

Vella Satya Rukmini ZP High School, Pamarru, K.Gagavaram Mandal 

M. Rama Madhuri Govt. High School, Yeleswaram 

 

కష్్మయిన్ దారులే అంద్మయిన్ గ్మ్యయనికి చేరుసాత యి 

ఉన్న అవకాశ్వల్ను అంద పుచ్చుకుని, సీాయ అవగాహన్తో ల్క్ష్యయనిన ఏర్పరుచ్చకుని పియాణం కన్సాగిసేత , గెలుపు మన్ 

వాకిటి్ల ఉంటంద అనే విష్యానిన న్మ్మమ, ఆచరించి మ్యకు గ్ర్ాకార్ణమై న్ మ్య న్లుగురు  అమ్యమయిల్ బాట్లో 

మరంద్రో న్డవాల్ని కోరుకుంటన్ననం. 
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1. Gollapalli Vijaya Prameela  

A. Family Background: పిమీల్ తండి్ర అన్నరోగ్యంతో చనిప్రయారు. తల్లి  

వారికున్న ఇంటి్ల అచ్చులు తయారు చేసే పని చేస్తత  పిమీల్ మరియు తన్ 

అన్నయయను చదవిస్తత  చాల కష్్ంగా కుటంబ భార్ం మోసుత న్ననరు. 

 

B. పి్రజెక్్ట వార్ధి: Govt High School, Yeleswaram ప్రఠశ్వల్ నుండ్ర 2013 లో 

పిమీల్ పి్రజెక్్ట వార్ధి లోకి ఎంపికయియంద. అపపటి నుండ్ర ఎన్నన సారిు పిమీల్ తో 

మ్యటి్లడ్ర కౌనిిల్లంగ్ అందంచడం జరిగింద. 

C. 10
th
 Class GPA: 9.8 

 

D. Awards & Scholarships’:  
➔ NMMS (National Merit cum Means Scholarship) కు 

ఎంపిక కాబడ్ర ఇంట్ర్మమడ్రయట్ వర్కు కు స్ంవతరానికి Rs.6,000 /- 

ఉపకార్ వేతన్ం పందంద 

➔ 2017 లో జరిగిన్ గోదావరి తెలుగు పితిభా పర్మక్షల్లో మొద్టి సిాన్ంలో 

నిల్లచి Rs. 25,000 కాష్ 

బహుమ్యన్ననిన పందంద 

 

 

E. IIIT – Ongole Seat: తన్ పితిభ ఆధార్ంగా IIIT – Ongole 

లో సీట్ స్ంప్రదంచి 2 స్ంవతిరాలు కోర్సి ని పూరిత  చేస్థ, మూడవ 

స్ంవతిర్ం లోకి అడుగు పట్ింద 

F. Academic Performance 

 

IIIT Semesters Percentage 

1
st
 Year 1

st
 Sem 9.56 

1
st
 Year 2

nd
 Sem 9.61 

2
nd

 Year 1
st
 Sem 9.9 

2
nd

 Year 2
nd

 Sem 9.5 

3
rd
 Year 1

st
 Sem 10 
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G. న్నయకతాం (Leadership): తన్ లంటి కుటంబ పరిసి్థత్తల్తోనే బాధపడతూ, IIIT లో జాయిన్ కాబోత్తన్న 

మరొక వార్ధి స్్తడంట్ “ర్మ్య మధురి” కుటంబ స్భ్యయల్ని వదల్ల వెళ్ళడానికి కంగారు పడ్ర, తన్కచిున్ 

అవకాశ్వనిన వదులుకోవాల్ల అనే ఆలోచన్లో ఉండట్ం తెల్లస్థ, వెంట్నే పిమీల్ వెళి్ల తన్కి ధై ర్యం చెపిప, తన్కి 

ఎంతో భరోసాని అందంచింద. ఈ అవకాశ్వనిన వద్ల్ద్ద ని, అకకడకి వెళ్తత  కల్లగే భవిష్యత్తత  పియోజన్నల్ని ఎంతో 

చకకగా వివరించి రామ్య మధురికి ఒక మంచి దారిని చూపించింద. 

 

మారా్గన్ని దాటేవాడు సమర్థు డు, 

మారా్గన్ని చూపేవాడు నాయకుడు  

మ్య వార్ధి పిల్ి లు స్మ్యజానిన 

న్డ్రపించగ్ల్ న్నయకులుగా 

ఎదుగుత్తన్ననరు. 

 

 

 

2. Mudda Ganga Lakshmi 

A. Family Background: గ్ంగ్ ల్క్ష్మమ న్నన్నగారు మర్ణించడం తో వారి 

కుటంబానికి అమమగారికి వచేు పన్ష న్ మీద్ ఆధార్పడ్రన్ పరిసి్థతి, 

అముమమమ, తాతయయలు కంత స్హకార్ం అందంచిన్నపపటికి కుటంబానిన 

చాల కష్్ంగా మోసే పరిసి్థతిలో ఉండేవారు. 

 

B. పి్రజెక్్ట వార్ధి: ZPHS Upparagudem (CHandrampalem) ప్రఠశ్వల్ 

నుండ్ర వార్ధి పి్రజెక్్ట లోకి ఎంపిక కాబడ్రంద. గ్ంగ్ ల్క్ష్మమ ఎంతో చ్చరుగాగ  

వార్ధి టం నిర్ాహించే కార్యకిమ్యలు అనినటిలో ముందు నిల్లచేద.  

C. 10
th
 class G.P.A: 9.8 
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D. IIIT – Idupulapaya Seat: పద్వ తర్గ్తిలో తను స్ంప్రదంచిన్న 

మ్యరుకల్ ఆధార్ంగా తను IIIIT – Idupulapaya కు ఎంపిక కాబడ్రన్ద. 

రండు స్ంవతిరాల్ కోర్సి ను పూరిత  చేస్థ, మూడవ స్ంవతిర్ంలో కి 

అడుగుపట్ింద.  

 

 

 

E. Academic Performance 

Year Semester Percentage 

1
st
 Year 1

st
 Sem 7.8 

1
st
 Year 2

nd
 Sem 7.7 

2
nd

 Year 1
st
 Sem 8.8 

2
nd

 Year 2
nd

 Sem 8.7 

3
rd
 Year 1

st
 Sem 8.4 

 

F. లీడరిష ప్: 

✓ గ్ంగ్ ల్క్ష్మమ మొద్టి నుండ్ర ఎంతో చ్చర్కుగా ఉండేద, తన్ ఆరిిక కార్ణాలు తన్ అభివృదద ని ఆపకూడదు అని 

ఎప్పుడూ భావించేద. వార్ధి టం అందంచిన్ మ్యన్స్థక బల్ం కూడా తోడయియ తను ఇప్పుడు మంచి సిాయికి 

ఎద్గ్డానికి ఉతాిహానిన అందసుత న్ననయి.  

✓ తను ప్రఠశ్వల్ సిాయి నుండ్ర లీడరిష ప్ కల్లగి ఉండేద. ఏ కార్యకిమం లో న్యిన్న ముందు నిల్లచేద. అదే 

న్నయకతాానిన ఇప్పుడు కూడా కన్సాగిస్తత  తన్ కాలేజీ లో జరిగే పలు కార్యకిమ్యల్ను తను నిర్ాహించడం 
సేవా కార్యకిమ్యల్ను సై తం కన్సాగించడం చేసుత ంద 

✓ ఎపపటికయిన్న మంచి సిాయికి వెళి్ల ఒక స్ాచుంద్ స్ంసి్ దాారా తను తిరిగి స్మ్యజానికి ఇవాడం తన్ కల్ అని 

చెబుతూ ఉంటంద. 
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3. Vella Satya Rukmini:  

A. Family Background: రుకిమణి తండి్ర తన్ చిన్నతన్ంలో లోనే ఇలిు 

వదల్ల వెళ్లప్రయిన్ కార్ణంగా, తన్ తల్లి  ప్రల్ ఫ్యయక్ర్మ లో నెల్కు Rs. 

3500/- కోస్ం ఎంతో కష్్పడ్ర తన్ని, తన్ తముమడ్రని చదవించేద.  

B. పి్రజెక్్ట వార్ధి: ZPHS Pamarru 2015 లో 

కుటంబ కార్ణాల ద్ృష్్ట్య రుకిమణి ని వార్ధి 

పి్రజెక్్ట లోకి ఎంపిక చేసుకున్ననము. వార్ధి 

అందంచిన్ స్హకార్ంతో రుకిమణి కి చదువు 

పై  ఆస్కిత , పై కి రావాల్నే పట్ద్ల్ పరిగాయి. ఎల అయిన్న తను బాగా చదవి 

తల్లి ని కష్్ం నుండ్ర దూర్ం చేయాల్నే ఆలోచన్ 

పరిగింద. 

C. 10
th
 Class G.P.A: 10 

D. IIIT – Ongole: పద్వ తర్గ్తిలో తను సాధించిన్ G.P.A దాారా తను 

ఒంగోలు IIIT కి ఎంపిక కాబడ్రన్ద. తన్ తల్లి  పై  భారానిన పూరిత గా తగిగ ంచి, 

తన్ ల్క్షయం వెై పు అడుగులు వేస్త ంద. మొద్టి స్ంవతిరానిన పూరిత  చేస్థ 

రండవ స్ంవతిర్ం లోకి అడుగు పట్ింద 

 

E. Academic Performance 

Year Semetser Percentage 

1
st
 Year 1

st
 Sem 9.6 

1
st
 Year 2

nd
 Sem 9.3 

2
nd

 Year 1
st
 Sem 9.4 

 

 

4. Majji Rama Madhuri :  

A. Family Background: ర్మ్య మధురి తండి్ర చిన్నతన్ంలోనే 
కుటంబానిన వదల్ల వెళ్లళప్రగా, అపపటి నుండ్ర తన్ తల్లి , మరియు చెల్లి తో 

కల్లస్థ అమమమమ ఇంటి్ల ఉంటూ, మ్యవయయల్ స్హకార్ంతో కుటంబానిన 

న్డుపుత్తన్ననరు. 
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B. పి్రజెక్్ట వార్ధి: 2014 లో Govt High School, Yeleswaram నుండ్ర ర్మ్య మధురి కుటంబ పరిసి్థత్తల్ 

ద్ృష్్ట్య ఎంపిక కాబడ్రన్ద, అపపటి నుండ్ర ఎంతో శి్ద్ద గా తన్ చదువును కన్సాగిస్త ంద 

C. 10
th
 class G.P.A: 10 

D. IIIT: పద్వ తర్గ్తి లో సాధించిన్ మ్యరుకల్ ద్ృష్్ట్య తను IIIT కి ఈ స్ంవతిర్మే ఎంపిక అయియంద 

E. వార్ధి టం కౌనిిల్లంగ్: తన్ 

కుటంబ కార్ణాల్ ద్ృష్్ట్య మ్యధురి 

ఇలిు వదల్ల ఒంగోలు వెళ్ళడానికి 

స్ంకోచిస్త ంద్నే విష్యానిన 

తెలుసుకుని వార్ధి టం వారి 

ఇంటికి వెళి్ల పిత్యయకంగా కౌనిిల్లంగ్ 

నిర్ాహించి తన్ని ఒంగోలు 

వెళ్ళడానికి మ్యన్స్థకంగా స్థద్ద  

పరిచింద. 

Academic Performance 

 

Project Vaaradhi Executed by  

Padala Charitable Trust (PCT), Regd. 0413/4/26/2003 

A Tax Exempt (80g) and FCRA Registered Organization 

80G Certified | FCRA - 010170337 | NITI Aayog ID - AP/2018/0189057 

Web - http://padalacharitabletrust.org/ 

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCal9CsKrzTEyJ6k0-rz5g5A 

Fb - https://www.facebook.com/pct2050 

 

There are 550 Single Parent / No Parent children in this project from 70+ ZP/Govt High 

Schools in 15+ Mandals of East & West Godavari Districts of AP. 

We at TANA Foundation and PCT strongly believe in what Nelson Mandela said - 

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.  We 

are blessed to work for these underprivileged with the help of our supporters. 

Year Semetser Percentage 

1
st
 Year 1

st
 Sem 9.4 
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