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It’s time for PLAN B

Covid – 19 pandemic వలన అన్ని రంగాల లాగే విద్యారంగం కూడా వెనుకపడుతంది అనేది వాస్త వం. ఈ
విద్యాస్ంవత్సరాన్ని “జీరో” విద్యాస్ంవత్సరంగా పర తిపాదించే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా కనపడుతున్నియి.
అందువలన, పార జెక్్ట న్న కోవిడ్ కి మందు పర తిపాదించిన విధంగా కాక్కండా, పరిసి్థతికి అనుగుణంగా
మార్చుక్కంటూ, పార జెక్్ట లక్ష్యాలలో ఎటువంటి రాజీ లేక్కండా, అదే కాాలిటీ త న్నరాహంచడాన్నకి Plan B త
పూరిత గా స్ంస్థద్ధ ం అవుతూ ఉన్నిమ

గత్ మూడు నెలలుగా, పిలల ల కోస్ం చేస్థన కారాకర మాలు, మనుగడ సాధంచిన అంశాలు ఈ రిపోర్్ట లో
పందుపరచబడాాయి
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Covid – 19 Support

పార జెక్్ట వారధ లోకి ఎంపిక కాబడిన క్కటుంబాలు అన్ని ఆరిధ కంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన క్కటుంబాలు,
ద్యద్యపుగా అన్ని కేవలం ఆ రోజు వచిున కూలి మీద్ కడుపు న్నంపుక్కనే క్కటుంబాలు. ఆంధర పర దేశ్ పర భుత్ాం ఉచిత్
రేషన్ ఇస్తత నిపపటికీ, ఇంట్లల కి కావలస్థన మిగిలిన స్ర్చక్కలు లేక మందుల ఖర్చులు భరించలేన్న పరిసి్థతి ఉంది.

పూరిత lock down అమలులో ఉనిప్పుడు, పన్నలోకి వెళ్ళే పరిసి్థతి లేనపుడు, వారధ పిలల ల క్కటుంబాల నుండి
అత్ాంత్ వెనుకబడిన, వెంటనే స్హాయం అవస్రమయిన క్కటుంబాలను ఎంపిక చేస్థ, ఆ క్కటుంబాలకి ర్చ.
1000/- చొప్పున బాాంక్క ద్యారా వారి ఎకంటు ల లోకి జమ చేయడం జరిగింది.

ఈ ఎంపిక పర కిర య చేయడాన్నకి స్తమార్చగా పడాల చారిటబుల్ టర స్్ట టీం నుండి 15 మంది టీం పర తీ విద్యారిధ త,
వారి క్కటుంబ స్భుాలత మాట్లల డి, పరిసి్థతిన్న విశ్లల షంచి, పూరిత గా స్హాయం అవస్రమై న వారికే అందించేలా పూరిత
జాగర త్త లు తీస్తకోవడం జరిగింది.

ఈ ఫోన్ కాల్స ద్యారా PCT టీం విని కొన్ని కధలు ఈ రకంగా ఉన్నియి.
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• అమమ గారికి HIV ఉంది. తాత్గార్చ వావసాయం పన్న చేస్తత క్కటుంబాన్ని పోషస్తత న్నిర్చ. ఇలుల గడవడం చాలా

ఇబబంది అయిన పరిసి్థతి. - K. Santhi - ZPHS Kondevaran

• ఇద్ద ర్చ ఆడపిలల లు, అమమక్క వచేు విత్ంతు ఫంచనుతనే ఇలుల గడుస్తత ంది. ఇళ్ేలోల పన్నకి మాట్లల డుక్కని త్రాాత్

Lockdown వచిుంది వారి పరిసి్థతి బాగా లేదు. గడవడం చాల కష్ంగా ఉంది. - A. Ankhita – ZPHS Unduru

• అనియా కూలి పన్న. లాక్ట డౌన్ వలల పన్న లేదు. అమమక్క వచేు విత్ంతు ఫంచను త స్ర్చద క్కంటున్నిర్చ. గడవడం

కష్ం గా ఉంది. - P. Likhita – ZPHS Unduru

• నవా జ్యాతి వాళ్ే తాత్యా గార్చ ఆరోగాం బాగా లేకపోవటం చేత్ గత్ కొదిద నెలలుగా మంచం మీదే

ఉంటున్నిర్చ. అపపటి నుండి నవా జ్యాతి వాళ్ే మామయా వీరికి కొదిద గా సాయంగా ఉంటున్నిర్చ. అయితే కొదిద

రోజుల నుండి లాక్ట డౌన్ కారణంగా వారి స్హాయం కూడా లేకపోవటం చేత్ ఇంట్లల గడవటం చాలా కష్ంగా

ఉంది. - P. Navya Jyothi - ZPHS Yeleswaram

• అమమ గారికి HIV ఉంది. తాత్గార్చ వావసాయం పన్న చేస్తత క్కటుంబాన్ని పోషస్తత న్నిర్చ. ఇలుల గడవడం చాలా

ఇబబంది అయిన పరిసి్థతి. - K. Santhi - ZPHS Kondevaran

• ఇద్ద ర్చ ఆడపిలల లు, అమమక్క వచేు విత్ంతు ఫంచనుతనే ఇలుల గడుస్తత ంది. ఇళ్ేలోల పన్నకి మాట్లల డుక్కని త్రాాత్

Lockdown వచిుంది వారి పరిసి్థతి బాగా లేదు. గడవడం చాల కష్ంగా ఉంది. - A. Ankhita – ZPHS Unduru

• అనియా కూలి పన్న. లాక్ట డౌన్ వలల పన్న లేదు. అమమక్క వచేు విత్ంతు ఫంచను త స్ర్చద క్కంటున్నిర్చ. గడవడం

కష్ం గా ఉంది. - P. Likhita – ZPHS Unduru

• నవా జ్యాతి వాళ్ే తాత్యా గార్చ ఆరోగాం బాగా లేకపోవటం చేత్ గత్ కొదిద నెలలుగా మంచం మీదే

ఉంటున్నిర్చ. అపపటి నుండి నవా జ్యాతి వాళ్ే మామయా వీరికి కొదిద గా సాయంగా ఉంటున్నిర్చ. అయితే కొదిద

రోజుల నుండి లాక్ట డౌన్ కారణంగా వారి స్హాయం కూడా లేకపోవటం చేత్ ఇంట్లల గడవటం చాలా కష్ంగా

ఉంది. - P. Navya Jyothi - ZPHS Yeleswaram
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• త్లిల ద్ండుు లు లేర్చ త్మమడు ఉన్నిడు. వీళ్ళే ఇద్ద ర్చ వేరే వేరే బంధువుల ఇళ్ేలోల ఉంటున్నిర్చ. అప్పుడప్పుడు ఉంటుని

చోట గొడవలు జరిగితే వేరే వాళ్ళే తీస్తక్కన్న వెళ్తార్చ. ఉంటుని పిన్ని వాళ్ళే కూడా ఇద్ద ర్చ పిలల లత బాబయా త

పన్నకి వెళ్తార్చ. ఇంటిలో ఇబబందిగా ఉంటుంది. - B. Sruthi, ZPHS Mallam

• ఇంట్లల పాప, అమమ, అకు (వికలాంగురాలు), తాత్యా ఉంట్లర్చ. అమమ ఫ్యాక్రీ లో పన్న చేసాత ర్చ. ఆరోగాం

బాగోలేకపోవడం వలన ద్యన్నకి కూడా త్రచుగా సెలవు పెట్్లలిస వస్తత ంది. పర స్తత త్ం ఆ పన్న కూడా లేదు. పింఛను,

పర భుత్ా సాయం మీద్నే ఆధార పడుతున్నిర్చ. అమమ ఒడి డబుబలు అందినపపటికీ, అవి అందే మందు రోజే అమమమమ

చన్నపోవడంత ఆ డబుబలు కూడా ఖర్చు అయిపోయాయన్న చెబుతున్నిర్చ. - Gowthami, ZPHS Nagulapalli

• న్ననమమ ఇళ్ేలోల పన్న చేసాత ర్చ. కాన్న ఇప్పుడు ఎవరూ పన్నకి రాన్నవాడం లేదు. ఎవరో ఒకర్చ భోజనం పంచుతుంటే అవి

తీస్తక్కన్న తింటున్నిర్చ. పరిసి్థతి చాలా ఇబబంది గా ఉంది. - T. Devi Satya Veni, MCHS Ramanayyapeta

• త్లిల ద్ండుు లు లేర్చ త్మమడు ఉన్నిడు. వీళ్ళే ఇద్ద ర్చ వేరే వేరే బంధువుల ఇళ్ేలోల ఉంటున్నిర్చ. అప్పుడప్పుడు ఉంటుని

చోట గొడవలు జరిగితే వేరే వాళ్ళే తీస్తక్కన్న వెళ్తార్చ. ఉంటుని పిన్ని వాళ్ళే కూడా ఇద్ద ర్చ పిలల లత బాబయా త

పన్నకి వెళ్తార్చ. ఇంటిలో ఇబబందిగా ఉంటుంది. - B. Sruthi, ZPHS Mallam

• ఇంట్లల పాప, అమమ, అకు (వికలాంగురాలు), తాత్యా ఉంట్లర్చ. అమమ ఫ్యాక్రీ లో పన్న చేసాత ర్చ. ఆరోగాం

బాగోలేకపోవడం వలన ద్యన్నకి కూడా త్రచుగా సెలవు పెట్్లలిస వస్తత ంది. పర స్తత త్ం ఆ పన్న కూడా లేదు. పింఛను,

పర భుత్ా సాయం మీద్నే ఆధార పడుతున్నిర్చ. అమమ ఒడి డబుబలు అందినపపటికీ, అవి అందే మందు రోజే అమమమమ

చన్నపోవడంత ఆ డబుబలు కూడా ఖర్చు అయిపోయాయన్న చెబుతున్నిర్చ. - Gowthami, ZPHS Nagulapalli

• న్ననమమ ఇళ్ేలోల పన్న చేసాత ర్చ. కాన్న ఇప్పుడు ఎవరూ పన్నకి రాన్నవాడం లేదు. ఎవరో ఒకర్చ భోజనం పంచుతుంటే అవి

తీస్తక్కన్న తింటున్నిర్చ. పరిసి్థతి చాలా ఇబబంది గా ఉంది. - T. Devi Satya Veni, MCHS Ramanayyapeta
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• అమమగార్చ వావసాయ కూలీ. లాక్ట డౌన్ వలల పన్న లేదు. అమమక్క వచేు విత్ంతు ఫంచను త స్ర్చద క్కంటున్నిర్చ. అమమ

ఒడి అందింది ఇపపటి వరక్క ఆ డబుబలే ఖర్చుపెట్ి ఇలుల గడిపార్చ కానీ ఇప్పుడు గడవడం కష్ం గా ఉంది.

- M. Pavani, ZPGHS Samalkot

• వీరదురగ వాళ్ే అమమగారిత మాట్లల డటం జరిగింది వార్చ కూలీ పన్న చేస్తక్కంటూ జీవనం సాగిస్తత న్నిర్చ. అయితే లాక్ట

డౌన్ కారణంగా ఎటువంటి పనులు లేక చాలా ఇబబంది పడుతున్నిర్చ. - M. Veera Durga ZPHS Lingamparthi

• రామలక్ష్మమ వాళ్ే అనియా త మాట్లల డటం జరిగింది. ఇత్ను ఆట్ల డ్ై ైవర్ట గా పన్న చేస్తత చెలిల న్న, అమమన్న

పోషంచుక్కంటున్నిడు. అయితే లాక్ట డౌన్ కారణంగా ఇంటిలోనే ఉండటం వలన ఇలుల గడవటం కష్ంగా ఉంది.

- A. Rama Lakshmi, ZPGHS Yeleswaram

• అమమగార్చ వావసాయ కూలీ. లాక్ట డౌన్ వలల పన్న లేదు. అమమక్క వచేు విత్ంతు ఫంచను త స్ర్చద క్కంటున్నిర్చ. అమమ

ఒడి అందింది ఇపపటి వరక్క ఆ డబుబలే ఖర్చుపెట్ి ఇలుల గడిపార్చ కానీ ఇప్పుడు గడవడం కష్ం గా ఉంది.

- M. Pavani, ZPGHS Samalkot

• వీరదురగ వాళ్ే అమమగారిత మాట్లల డటం జరిగింది వార్చ కూలీ పన్న చేస్తక్కంటూ జీవనం సాగిస్తత న్నిర్చ. అయితే లాక్ట

డౌన్ కారణంగా ఎటువంటి పనులు లేక చాలా ఇబబంది పడుతున్నిర్చ. - M. Veera Durga ZPHS Lingamparthi

• రామలక్ష్మమ వాళ్ే అనియా త మాట్లల డటం జరిగింది. ఇత్ను ఆట్ల డ్ై ైవర్ట గా పన్న చేస్తత చెలిల న్న, అమమన్న

పోషంచుక్కంటున్నిడు. అయితే లాక్ట డౌన్ కారణంగా ఇంటిలోనే ఉండటం వలన ఇలుల గడవటం కష్ంగా ఉంది.

- A. Rama Lakshmi, ZPGHS Yeleswaram

Total Families Supported : 110

Total Amount Distributed : Rs.1,10,000/-
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▪ Vaaradhi ఎంపిక పర కిర య లో Personal Verification Report చేస్థనపుడు పిలల ల పరిసి్థతికి, వార్చ ఇపుడుని పరిసి్థతి కి

ఏద్యిన్న మార్చపలు ఉన్నియేమో అనే అంశాన్ని తెలుస్తకోవడం కోస్ం మరొకుసారి student profiles న్న త్యార్చ చేయడం

జర్చగుతంది

▪ ఈ information ద్యారా వారి ఇంట్లల పరిసి్థతి, ఆరిధ క పరిసి్థతి ఏంటి? పర భుత్ా పధకాలు అందుతున్నియా లేద్య? ఇంట్లల మిగిలిన

పిలల ల పరిసి్థతి త పాటు మరిన్ని మఖామయిన అంశాలను సేకరించడం జర్చగుతంది

▪ ద్యద్యపుగా ఒకోు student త 20 – 30 న్నమిషాల స్మయం కేట్లయించి, వారి పరిసి్థతిన్న, ఇబబందులను తెలుస్తకోవడం

జర్చగుతంది

▪ ఈ కాల్స ద్యారా చాలా మంది పిలల ల పరిసి్థతి, మందుని పరిసి్థతి కంటే ద్యర్చణం గా మారడం, ఆరిధ క ఇబబందులు ఎక్కువగా

ఎదుర్చకోవడం వలన చదువు మానేయామన్న ఇంట్లల వాళ్ే నుండి ఒతిత డి రావడం, ఇలాంటి స్మస్ాలను టీం స్భుాలు వెంటనే

ఫోన్ లోనే counselling ఇవాడం జర్చగుతంది

▪ కొన్ని టెకిికల్ కారణాల వలన కొంత్ మంది ఫోన్ లై న్ ఇపపటికి కలవడం లేదు. వారిన్న చేర్చకోవడాన్నకి పర యత్ిం జర్చగుతూ

ఉంది.
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▪ విద్యా స్ంసి్లు covid కారణంగా మూత్ పడటం వలన, విద్యార్చధ లంద్రూ

ఇబబంది పడుతున్నిర్చ, మఖాంగా ఆడపిలల ల విషయాన్నకి వసేత , అది మరింత్

ద్యర్చణం అయిన ఇబబందులను తెచిుపెడుతంది

▪ ఆడపిలల పుట్డమే బర్చవు అనుక్కనే స్మాజం లో, పేద్రికం లో ఉండి, త్లిల త్ండిర

లేక్కండా వేరే వారి పెై ఆధారపడే వారి పరిసి్థతి లో ఈ పార జెక్్ట లో ఉని ఆడపిలల లు

చాలా ఇబబందులు ఎదురొుంటున్నిర్చ

▪ క్కటుంబాల నుండి చదువు మానేయామన్న, పన్నలోకి వెళ్ేమనో, పెళ్లల

చేస్తకోమనో, లేక లై ంగిక వేధంపులో ఇలా రకరకాల స్మస్ాలు పిలల ల చుట్ూ

అలమకొంటున్నియి.

▪ అందువలల పిలల లత ఎపపటికప్పుడు మాట్లల డుతూ, వారి యోగ క్షేమాలు

తెలుస్తక్కంటూ, ఏ ఇబబంది వచిున్న మాక్క తెలియపరచమన్న, వెంటనే వారికి

స్హాయ స్హకారాలు అందిసాత మ అన్న తెలియపర్చస్తత న్నిమ
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▪ Sanitary Napkin Distribution: పార జెక్్ట లో ఉనిఆడపిలల ంద్రికి శాన్నటరీ పాాడ్స న్న అందించడం

జర్చగుతంది. వాటి వాడకం పెై , పరిశుభర త్ను పాటించడం పెై స్రేా ద్యారా వారి పరిసి్థతిన్న తెలుస్తకోవాలన్న

భావిస్తత న్నిమ

▪ Continuous phone follow-ups: పర తీ నెలా పార జెక్్ట లో ఉని ఆడపిలల లక్క ఫోన్ చేస్థ వారి పరిసి్థతి

తెలుస్తకోవడం త పాటు, ఆరోగాం, పరిశుభర త్, బాలా వివాహాల పెై అవగాహన కలిపించడం

జర్చగుతంది

▪ సేాఛు పార జెక్్ట వర్టు: పార జెక్్ట లో ఉని ఆడపిలలల ంద్రి ద్గగ ర సేాఛు చేతి పర తులు (Hand outs) ఉన్నియి. వాటిన్న

మరొకుసారి చదివి, ద్యన్నలో ఉని కొన్ని పార జెక్్ట వర్టు లను చేయాలన్న స్తచనలు చేయాలనీ న్నరణ యం

తీస్తకోవడం జరిగింది
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▪ Express Menstruation Contest, 28
th

May 2020

పర పంచ ర్చతుసార వ దినోత్సవాన్ని పురస్ురించుక్కన్న, #Express Menstruation అనే online contest న్న న్నరాహంచడం

జరిగింది. దీన్నలో వారధ పార జెక్్ట కి స్ంబందించిన ఆడపిలల లంద్రినీ పాల్గగ నవలస్థందిగా ఒకుకురికి ఫోన్ ద్యారా

తెలియపరిచామ. అందునుండి కొంత్ మంది మందుక్క వచిు అదుుత్ంగా వారి స్ృజన్నత్మకత్ను కనపరిచార్చ. వీరంద్రికి

participation certificates ఇవాబడినవి. ఈ Contest లో name your period (మీ పీరియడ్ కి మీరొక పేర్చ

పెట్ుకోవడం, Design your dream bathroom (మీ బాతూు ం న్న పరిశుభర ంగా ఉండేలా బొమమ వేయడం) పోటీలు

న్నరాహంచామ
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▪ Express Menstruation Contest – Entries from Vaaradhi Girls



Counselling Girls continued…

18

▪ Child Marriage Issue of Pilli Navya Jyothi

Vaaradhi Batch 2017, adopted in 7
th

Class, now in 10
th

Class.

Background: నవా జ్యాతికి అమమ న్నని లేర్చ, అమమమమ స్ంరక్షణ లో పెర్చగుతంది,

మేనమామలు జ్యాతికి పెళ్లల చేస్థ బర్చవు దించుకోవాలి అన్న పెళ్లల న్నశ్ుయించి హై ద్రాబాద్

లో పెళ్లల చేయడాన్నకి తీస్తక్కవెళ్ళేర్చ. ఈ లోగా ఒక వాకిత ద్యారా స్మాచారం అందుక్కని

Childline Foundation & SHE Team వాళ్ళే పెళ్లల న్న ఆపి, పాపన్న హై ద్రాబాద్ లో

Maruthi Orphan Home క్క త్రలించి త్నకి కన్నసలింగ్ ఇస్తత న్నిర్చ.

Bringing back to home town: అమమమమ పాప పెై బంగ పెట్ుక్కన్న, ఇక పెై పాప

విషయం లో జాగర త్త పడతాను, వెనక్కు తీస్తక్క రమమన్న PCT కి ఫోన్ చేస్థ అడుగగా,

అధకారికంగా పాపన్న పంపే పర యతాిలు చేయడం జర్చగుతంది. ఎంత్ కన్నసలింగ్

ఇస్తత న్ని కొన్నిసార్చల ఈ బాలా వివాహాల పర యతాిలు ఆపడం మాత్ర ం కష్ం అవుతంది.
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▪ G Sravai, ZP High School, Chandrampalem

▪ Vaaradhi Batch, 2017, 10th Class

▪ Family Background: న్ననిగార్చ తాగుడుక్క బాన్నస్ అయి చన్నపోయార్చ,

శార వణి, మరియు త్న ఇద్ద రి సోద్ర్చలను వారి త్లిల క్కట్ు మిషన్ ఆధారంగా

పోషస్తత న్నిర్చ

▪ శార వణి కి సోపర్్టస అంటే చాలా ఇష్ం, ఇండియన్ మిలిటరీ లో చేరాలనేది త్న

లక్షాం.

▪ పార జెక్్ట వారధ స్హకారం: త్నకి shoes, shuttle bat, skipping rope ఇచిు

పోర త్సహంచడం జరిగింది

▪ త్ను వారధ పార జెక్్ట అందించిన స్హాయాన్నకి ఎంత హరష ం వాకత ం చేస్థంది.

పర తీ రోజు పార క్ీస్త మానక్కండా చేయడం జర్చగుతంది
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▪ K Rama Suramma, MCHS, Sriram Nagar

Kakinada

కమార ద్శ్లో శారీరకంగా ఎమకలు ఎదిగే కర మం లో కొంత్ మందికి

పకుటి ఎమకలలో లో నొపిప ఉంటుంది. అదే స్మస్ాత నొపిప

వస్తత ంద్న్న వారధ పార జెక్్ట లో ఉని అమామయి స్ంపర దించగా డాక్ర్ట కి

చూపించడం జరిగింది అయన పరీక్షలు చేస్థ ఇది స్హజం

భయపడవలస్థన అవస్రం లేద్న్న 18 స్ం. న్నండే వరక్క ఈ స్మస్ా

ఉంటుంది మందులు వార స్థ ఇచాుర్చ.

▪ P Anitha, St. Anns School, Kakinada

చేతి మీద్ చిని కాయ లా వచిు అది పెరిగి పెద్ద ది అయిాంది,

డాక్ర్ట కి చూపించడం జరిగింది, డాక్ర్ట ఆపరేషన్ చేయాలి

అన్న చెపాపర్చ, Second Opinion తీస్తక్కన్నిమ, ఆ డాక్ర్ట

ఆపరేషన్ అవస్రం లేదు మందుల ద్యారా త్గిగ ంచవచుు

అన్న చెపిప మందులు ఇచిు పంపించడం జరిగింది.

▪ D Jessica, ZPHS Chitrada, Pithapram

యోన్న భాగంలో క్కర్చపు వేస్థ ఆ భాగం అంతా బాగా వాచిపోయింది. డాక్ర్ట చూపించగా కంగార్చ పడవలస్థన అవస్రం లేద్న్న, మందులు

రాయడం జరిగింది. తిరిగి followup చేయడం జర్చగుతుంది

పిలల లంద్రిత ఎపపటికప్పుడు మాట్లల డతూ ఉండడం వలన, ఏ చిని ఇబబంది వచిున టీం కి ఫోన్ చేయడం జర్చగుతుంది. 
గత్ మూడు నెలలుగా followup చేస్థన విద్యార్చధ ల వివరాలు
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▪ Project Vaaradhi ఒక emotional పార జెక్్ట, పిలల లక్క ఇచేు పుస్త కాలు బట్లు ఇత్ర వస్తత వుల కంటే కూడా,

మానస్థక ధై రాం, కలిపించే స్వాయ అవగాహన ఇవే పిలల లక్క ఎక్కువ విలువయినవి

▪ పార జెక్్ట మొద్లు పెట్ిన న్నటి నుండి ఎంత మంది పిలల లకి పార జెక్్ట వారధ అండగా న్నలిచి 10 వ త్రగతి పూరిత

చేయడాన్నకి స్హాయ స్హకారాలు అందించింది. వీరిలో కొంత్ మందికి తిరిగి scholarship పోర గార ం ద్యారా

త్దుపరి విద్ాను కూడా అభాస్థంచార్చ

▪ అయితే, ఇపపటివరక్క పార జెక్్ట నుండి బయటకి వెళ్లేన వారిలో ఎంత్ మంది ఏ ఏ సిాన్నలోల ఉన్నిర్చ, ఆరిధ క

పరిసి్థతులు ఎలా ఉన్నియి, ఇలాంటి విషయాలు తెలుస్తక్కన్న త్గు స్హాయం అందించాలన్న ఈ పార జెక్్ట ను

మొద్లు పెట్డం జరిగింది
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▪ Reached till now 245

▪ చదువును కొనసాగిస్తత ని వార్చ 217 (88.5 %)

▪ Discontinue or పూరిత గా చదువు మానేస్థన వార్చ 28 (1.5%)

▪ వివాహాo చేస్తక్కని వారి స్ంఖా 25 (10.2%)

▪ బాలా వివాహాల స్ంఖా 17 out of 25

▪ పర స్తత త్ం ఏదోక వృతిత లో సి్థరపడిన వార్చ 22 (8.9%)

స్తమార్చ పది మంది త్మ చదువుల కోస్ం సాులర్ట షాప్ స్పోర్్ట కోర్చతునిరనే విషయాన్ని మేమ 

తెలుస్తక్కన్నిమ. ఆ వివరాలు సేకరించే పర యత్ిం జర్చగుతుంది.
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▪ Covid 19 పరంగా రాష్ై పర భుత్ాం స్తచించిన అన్ని జాగర త్త లు తీస్తక్కంటూ, పిలల లక్క మొద్ట విడత్

డిస్్థైబ్యాషన్ ను చేయడం జరిగింది.

▪ శాన్నటరీ పాాడ్స – 6 నెలలక్క స్రిపడ పాాకెటుల

▪ పోర టీన్ పౌడర్ట – పర తీ విద్యారిధ కి ఒకటి చొప్పున
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Distribution Event Continued…



“
What Next..?
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▪ Cloth Stitching: మందు స్ంవత్సరం ఉని కొలత్లక్క అనుగుణంగా చిని చిని మార్చపలత పిలల లక్క

ఒకొుకురికి రండు జత్ల బట్లను క్కట్ించే పన్న మొద్లయిాది.

▪ Online Survey: ర్చతుసార వ పరిశుభర త్, శాన్నటరీ పాాడ్స విన్నయోగం మరియు కెరియర్ట గై డ్న్స పెై పిలల లక్క గూగుల్

ఫ్యర్టమ స్రేా ద్యారా స్రేా న్నరాహంచాలన్న భావిస్తత న్నిమ

▪ Individual Student Profiles: పూరిత వివరాలత పర తీ స్్తడ్ంట్ కి ఒక పర ఫై ల్ త్యార్చ చేస్థ, వెబ్ సెై ట్ లో

ఉంచడం ద్యారా డోన్నర్టస కి కనెక్్ట అయేా పర యత్ిం జర్చగుతుంది. పర స్తత త్ం డేట్ల అంతా MS Access లో ఉంది.

▪ Online videos: whatsapp చాలా మంది విద్యార్చధ లక్క అందుబాటులో ఉండటం వలన పర తీ కల స్్ర్ట కి ఒక గూు ప్

create చేస్థ పిలల లత రగుాలర్ట గా కనెసలింగ్, మోటివేషన్ సెషన్స కండక్్ట చేసే పర యతాిలు జర్చగుతున్నియి.



Thank You
Team

Padala Charitable Trust

Web: http://padalacharitabletrust.org/

Ph: +91 76800 83399
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