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Girls not Brides

Covid 19 సమయంలో బాల్య వివాహాల్ సంఖ్య అధికంగా పెరగడం
గమనిస్తు న్నాము. చై ల్్డ లై న్ సంసథ మూడు నెల్ల్ వ్యవ్ధిలో దేశ వాయప్ు ంగా దాదాపుగా
5,333 బాల్య వివాహాల్ను ఆపినట్టు గా కూడా ప్ర కటంచారు (The Hindu).

బడులు మూత ప్డటం, మధ్యయహ్ా భోజన ప్ధకం లేకపోవ్డం, ప్నులు లేక ఆరి్ధక
ఇబబందులు ఎదురుకోవ్డం మొదల్గు కారణాల్ వ్ల్న బాల్య వివాహాల్ సంఖ్య
పెరుగుతంది.

ప్రర జెక్టు వారధి లో ZERO-Child-Marriages ల్క్ష్యంగా వారధి టం ముందడుగు
వేసంది. ప్రర జెక్టు లో ఎంపిక కాబడిన పిల్ల ల్ందర్ధత నిరంతరం మాట్లల డే ప్ర క్రర య లో
భాగంగా ఎవ్ర్ధకయితే బాల్య వివాహాలు చేసే అవ్కాశం ఉనట్టు తెలిసందో వార్ధ
ఇంటక్ర సవయంగా వెళ్లల వార్ధని కలిస, కుట్టంబ సభ్యయల్త మాట్లల డి వివాహాల్ను
ఆప్రరు.

Home Visits for Counselling
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• Student Name: Sabbella Chandini

• School: LN Puram HS – Pedapudi (M) :

• Family Background: చాందినిక్ర అమమ న్ననా లేరు. న్ననమమ, తాతయయక్ర ఆరోగయం

అససలు బాగుండటం లేదు. ఈ కారణంగా ఈమెక్ర పెళ్లల చేదాద ం అని అనుకుంట్టన్నారు.

• Reason why they wanted to do child marriage: ప్రప్ కు 2 సం.. రాల్ వ్యస్తస

లో తలిల తండుు లు చనిపోయారు. అప్పట నుండి తాతయయ, న్ననమమ పోషిస్తు న్నారు. ఇదద రు

ఆడపిల్ల లోల పెదద ప్రప్ కు 15సం.. రాల్ కు పెళ్లల చేసారు. చినా తనం లోనే పెళ్లల చేయడం వ్ల్ల

ఆమెకు గరభసార వ్ం జర్ధగంది. ఇప్పుడు న్ననమమ ఆరోగయం బాగుండడం లేదు. ఆవిడ బర తిక్ర

ఉనాప్పుడే పెళ్లల చేసేు బాధయత తీర్ధ ప్రప్ సంతషం గా ఉంట్టంది అనే ఉదేద శయం లో ఉన్నారు. ప్రప్

చినా చినా Stitching వ్ర్క్సస చేస్తు ంది.

• Current Status: బాల్య వివాహ్ ప్ర యతాం ఆపుకున్నారు, ప్రప్ని చదివిసాు ము అని చప్రపరు

Home Visit - 1
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Student Name : Sakhinala Pavithra

School : Chebrolu HS – Gollaprolu (M)

Family Background: న్ననాగారు ఉలిల ప్రయలు వాయప్రర రీతాయ 15 రోజుల్కు ఒకసార్ధ శ్రర కాకుళం 

వెళ్లల  వ్స్తు ంట్లరు. న్ననమమ గారు కుట్టంబానిా చూస్తకుంట్టన్నారు. 

Reason why they wanted to do child marriage:

అమమ గారు  చనిపోయారు. న్ననా, న్ననమమ మర్ధయు ప్రప్ ఇంట్లల  ఉంట్టన్నారు. కుల్ గౌరవ్ం, 

ఆడపిల్ల కు చదువు అవ్సరం లేదు అనే మూఢ భావాలు  ఉనా చుట్లు లు చుట్టు  ఉండి ఈ ప్రప్ 

కుట్టంబానిా ప్ర భావితం చేస్తు న్నారు. బయట ప్ర్ధసథ తులు ఆడపిల్ల ను బయటకు ప్ంపే విధంగా లేవు అనే 

ఆలోచన త ఉన్నారు. ప్రప్క్ర మాతర ం చదువు కొనసాగంచాల్ని ఉంది

Current Status: బాల్య వివాహ్ ప్ర యతాం ఆపుకున్నారు, ప్రప్ని చదివిసాు ము అని చప్రపరు

Home Visit - 2
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Student Name: Tatapudi Chinnari

School: Kovvada HS – Kakinada R (M)

Family Background: తలిల దండుు లు లేరు. న్ననమమ వ్ృదాద ప్యపు పెనష న్ మీద ఆధ్యరప్డి 

బతుకుతున్నారు. 

Reason why they wanted to do child marriage:

ప్రప్ చినాతనం లో తలిల తండుు లు చనిపోయారు. ప్రప్ కు అనాయయ ఉన్నాడు. ప్రప్ ని

మేనతు లు ఇదద రూ ఇళళలోల ప్ని చేస్తకుంట్ట పోషిస్తు న్నారు. ప్రప్ కు సంబంధించిన ఏ

నిరణ యమెై న్న ఇదద రూ కలిసే తీస్తకుంట్టన్నారు. ప్రప్ ని బయటకు ప్ంపిసేు ప్ర్ధసథ తులు

బాగా లేవు, ప్ర తీ దానిక్ర నేను బయటకు వెళళలేను, ఏ విషయం అయిన న్నదే బాధయత అని

మేనతు అన్నారు. ప్రప్ క్ర చదువు మీద ఆసక్రు తకుసవే. (వుు తిు విదాయ కోర్క్స ల్ పెై అవ్గాహ్న

కలిపించాము)

Current Staus: బాల్య వివాహ్ ప్ర యతాం ఆపుకున్నారు, ప్రప్ని చదివిసాు ము అని

చప్రపరు

Home Visit - 3
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Student Name: G. Sailaja –

School: Chebrolu HS – Gollaprolu(M) :

Family Background:

ఇంట్లల   అమమ, అకస, ప్రప్ ఉంట్లరు. అమమ  కూలిప్నిక్ర వెళళటం దావరా కుట్టంబానిా 

పోషిస్తు న్నారు.

Reason why they wanted to do child marriage:

అకస 7 వ్ తరగతి వ్రకు చదువుకుని, ప్ర్ధసథ తి బాగా లేక కూలి ప్ని క్ర వెళ్తు న్నారు. 

అమమ, అకస  తెచిిన డబ్బబల్త ఇంట్లల  పోషర్ధకం సాగుతుంది. పెదద  ప్రప్ క్ర ఇప్పుడు పెళ్లల  

చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. మన ప్రప్ని చదివిసాు ను అన్నారు. టై ల్ర్ధంగ్ క్ర ప్ంపే యోచన 

లో ఉన్నారు.

Current Status: బాల్య వివాహ్ ప్ర యతాం ఆపుకున్నారు, ప్రప్ని చదివిసాు ము అని 

చప్రపరు

Home Visit - 4
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ఈ VISIT దావరా కుట్టంబ సభ్యయల్కు అవ్గాహ్న కలిపంచిన కొనిా విషయాలు:

❖ పిల్ల లు వార్ధ యొకస బాల్యం ను కోలోపవ్డం జరుగుతుంది.

❖ బాల్య వివాహ్ం వ్ల్ల  ఆడపిల్ల లు ఒక వెై పు కుట్టంబ ప్రంగా , మరొక వెై పు ఆరోగయ ప్రంగా  ఒతిు డిక్ర గుర్ధ అయియ ఎన్నా అవ్సథ లు 

ప్డవ్ల్స వ్స్తు ంది.

❖ అవ్యవాలు పూర్ధు  గా అభివ్ృదిి చందకపోవ్డం వ్ల్ల  ప్ర సవ్ం కషు మెై  , సజేర్ధయన్ చేయవ్ల్స వ్స్తు ంది. ఒకోససార్ధ తలిల క్ర 

మర్ధయు  బిడ్క్ర ప్ర సవ్ సమయం లో ప్రర ణాల్కు ముప్పు వాటలేల  ప్ర మాదం ఉంది. 

❖ గరభకోశ వాయధుల్ బార్ధన ప్డే అవ్కాశాలు ఎకుసవ్. తలుల లు రకు హీనత ఎదురుసనే అవ్కాశాలు ఎకుసవ్.

❖ పుట్టు  పిల్ల లు అవ్యవ్ లోప్ం త పుట్టు  ప్ర మాదం ఉంది.

❖ దురల్వాట్టల  ఉనా భరు  వ్ల్న సంకర మిత వాయధుల్ ( HIV ) బార్ధన ప్డి ప్రర ణాల్ మీదకు తెచుికోవ్డం.

❖ అరిం చేస్తకునే వ్యస్త లేకపోవ్డం త కుట్టంబ కల్హాలు వ్సాు యి. 

❖ గృహ్ హంస కు, లై ంగక హంసకు గుర్ధ అయ్యయ ప్ర మాదం ఎకుసవ్ ఉంట్టంది.  

ఈ అవ్గాహ్న మూల్ంగా తలిల దండుు ల్ ఆలోచనలో మారుప వ్చిింది - చినా వ్యస్తలో పెళ్లల  చయయడం వ్ల్ల  వ్చేి సమసయలు 

తెలుస్తకుని మా పిల్ల ల్ను బాగా చదివించి వాళళ కాళళ మీద  వాళ్తళ నిల్బడిన  తరువాతే పెళ్లల  చేసాు మని తెలిప్రరు.
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టం సభ్యయలు ఎదురుసనా సవాళ్తళ : 

▪ Phone చేస అడర స్ అడిగనప్పుడు మీరు రావ్దుద  అని Phone పెట్టు యడం
▪ మీరు రావ్డానిక్ర అసలు కారణం ఏమిట ? అనే సందేహాలు
▪ కనీసం అకసడ నుంచోవ్డానిక్ర గాని, కూరోివ్డానిక్ర గాని సర్ధ అయిన వ్సతి లేక పోవ్డం
▪ చదువు కునా వారందర్ధకీ ఉదోయగాలు వ్చేిసాు యా ? అని మాత వాదించడం
▪ కుట్టంబ ప్ర్ధసథ తులు, కుల్ గౌరవ్ం ఇంట్లల  తలిల  లేకుండా తండిర  సంప్రదన త, న్ననమమలు ప్రయవేక్ష్ణలో  

పెరుగుతునా పిల్ల లు, ఆడపిల్ల ల్కు చదువు అనవ్సరం అనే మూడ భావాలు గల్ వ్యకుు లు చుట్టు  చేర్ధ ఉనా 
వాతావ్రణంలో పెరుగుతునా పిల్ల లు, ఇలా ఎందరో వార్ధ యొకస ప్ర్ధసథ తులు వార్ధ మనసు తావనిక్ర సబబ్బ 
అనిపించిన ప్ర స్తు త సామాజిక ప్ర్ధసథ తుల్ను  వివ్ర్ధస్తు  చదువు,  ససల్డస వ్ల్ల  కలిగే ప్ర యోజన్ననిా తెలియ చేస 
వార్ధక్ర ఎదురయ్యయ ప్ర్ధసథ తుల్కు తగన సల్హా, వెై దయ, ఆరి్ధక సహాయం అందించడం జరుగుతుందని చపిపన 
తరావత తండిర ని ఒపిపంచి, చదువు కుంట్లను అనా ఒక అమామయి, న్న కొడుకు ని ఎలాగై న్న ఒపిపంచి 
మనవ్రాలిని చదివిసాు ను అనే న్ననమమ, మీరు ఇలా చబ్బతున్నారంట్ట మేము ఖ్చిితం గా చదివిసాు ము అనే సథ తి 
క్ర వ్చిిన సంరక్ష్కులు, మన దావరా ఒక అమామయి  తన జీవితం లో ఒక సాథ యిక్ర వెళ్తతుందనే నమమకం తన 
మాటలోల  కనిపించినప్పుడు కలిగన ఆనందం వెళ్లళన మాకు నిజం గా ఒక మంచి అనుభవానిా, ఒక తీపి గురుు  ను 
మిగలిింది.   
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STOP – Child Marriage Theme

పిల్ల ల్ని postive గా ఎంగేజ్ చేయడం చాలా అవ్సరం. పిల్ల ల్త మాట్లల డిన ప్ర తీ సార్ధ వార్ధ అకాడమిక్ట అంశాల్ను
చదవ్మనడం త ప్రట్ట వార్ధక్ర చినా చినా ప్రర జెక్టు వ్ర్క్సస ఇవ్వడం మొదలు పెట్లు ము. ప్ర తీ రండు నెల్ల్కు ఒక థీమ్ ను
ఎంపిక చేస్తకుని ఆ థీమ్ క్ర తగన వ్ర్క్స ను ఇవ్వడం జరుగుతంది. గత నెల్ పిల్ల ల్కు బాల్య వివాహాల్ పెై వాయసరచన
మర్ధయు డార యింగ్ వ్ర్క్స ఇవ్వడం జర్ధగంది. చాలా మంది పిల్ల లు ఉతాసహ్ంగా ప్రలొ్గన్నారు

Counselling Girls – Project Work
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Counselling Girls – Project Work
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Continuous Phone Follow-ups

పిల్ల ల్ని వెళ్లల కలిసే వీలు లేనందున పిల్ల ల్త ప్ర తీ నెలా

మాట్లల డి వార్ధ బాగోగులు తెలుస్తకోవ్డం త ప్రట్ట, వార్ధక్ర

కౌమార దశలో కలిగే సందేహాల్ను ఫోన్ దావరానే నివ్ృతిు చేస

అవ్గాహ్న కలిపించడం జరుగుతుంది. ప్ర కసన ప్టు క దావరా

ఈ ఫోన్ class దావరా పిల్ల ల్ దావరా సేకర్ధంచిన అంశాల్ను

మీరు చూడవ్చుి.

కొనిా అంశాల్ను మర్ధంత మెరుగొా చప్పడానిక్ర కారాయచరణ

సదిం చేస్తు న్నాము

Topic %
వాడేసన ప్రడ్/ cloth ప్రరవేసే అవ్గాహ్న కలిగనవారు 84.6%

మనం ఇస్తు నా ప్రడ్స సర్ధపోతుంది అనావారు 65.8%

Child helpline number గుర్ధంచిన అవ్గాహ్న ఉనావారు 64.9%

10 తరావత చదువు కొనసాగంచే వారు 95.3%

రుతుసార వ్ సమయం లో అనిా ఆహార ప్దారిాలు తినేవారు 85.1%

నెల్ నెలా రుతుసార వ్ం సకర మం గా మొదల్య్యయవారు 91.3%

రుతుసార వ్ సమయం లో  సాధ్యరణం సాథ యిలో బ్లల డింగ్
అయ్యయ వారు (Normal Bleeding Level)

96%

లై ంగక వేధింపులు కు గుర్ధ అయితే తలిల  తండుు ల్కు 
చప్రపలి అనే అవ్గాహ్న ఉనావారు

91.3%

లై ంగక వేధింపుల్కు గుర్ధ అయిన వారు 2%

Counselling Girls –Through Phone Calls
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పిల్ల ల్ందర్ధత ఎప్పటకప్పుడు మాట్లల డతూ ఉండడం వ్ల్న, ఏ చినా ఇబబంది వ్చిిన్న టం క్ర ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది. 
గత మూడు నెల్లుగా Follow-up చేసన విదాయరిుల్ వివ్రాలు :

➢ కౌమార దశలో శారీరకం గా ఎదిగే కర మం లో ఎముకలు దృడ ప్డే సమయం లో పోషకాహార లోప్ం వ్ల్న మిగలిన శరీర భాగాలు
కూడా Weak అవుతూ బాధ పెడు తుంట్లయి. సర్ధగొా ఆహ్రం తీస్తకోకపోవ్డం వ్ల్ల నడుం నొపిప, తల్నొపిప, నీరసం మర్ధయు
చవినొపిప త బాధ ప్డుతుంట్ట Gynacologist కు చూపించి మందులు కూడా ఇవ్వడం జర్ధగంది.

K. Papa Ane Lakshmi Prasanna – ZPHS Kondevaram – U. Kothapalli (M)

➢ ప్రప్ థై రాయిడ్ సమసయకు మందులు వాడుతుంది. చవి నుంచి న్నడి కారుతుందని ప్రప్ ను ENT దగొరకు తీస్తకువెళ్లల మందులు
ఇవ్వడం జర్ధగంది.

V. V. Rajeswari– ZPHS Siripuram– Yeleswaram 

(M)

➢ గరభ కోశం నకు సంభందించిన అవ్గాహ్న్న లేమి వ్ల్న Periods రాకపోతే తనకు గరభం వ్చిిందనే అపోహ్ త మానసక ఒతిు డిక్ర గుర్ధ
అయిన అమామయిని Psychologist, Gynacologist ల్కు చూపించి తగన ప్రీక్ష్లు చేయించడం జర్ధగంది.

D. Durga Devi ( Roll Out )- ZPHS Peddanapalli 
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వీర్ధ ఇంట్లల అమమ, తముమడు, ప్దామవ్తి ఉంట్లరు. ప్దామవ్తి న్ననాగారు తన చినాతనంలోనే కుట్టంబానిా వ్దిలి

వెళ్లళపోయారు. అప్పట నుండి అమమగారు ఏదోక కూలి ప్ని చేస్తు పిల్ల లిా పెంచుకుంట్ట వ్స్తు న్నారు. ఏరోజు కూలి

డబ్బబలు ఆ రోజు తిండిక్ర వ్సాు యి. ప్ర స్తు తం Covid 19 కారణంగా వీర్ధ జీవ్నం మర్ధంత ఇబబందిగా మార్ధంది.

చేయట్లనిక్ర ప్నులు లేవు. ఒకపూట తింట్ట మరొక పూట తినట్లనిక్ర ఉంట్టందా అనే అనుమానం. కాని ప్రప్ కు

చదువు అంట్ట ఆసక్రు ఎకుసవ్, అందువ్ల్ల ప్రప్ డిప్లల మా చదువుకుంట్ట హందీ ప్రీక్ష్ల్ను ఏ మాతర ం వ్దిలిపెటు కుండా

వార స్తు ంది.

ప్రప్ కు ప్ర స్తు త ప్ర్ధసథ తుల్ను దృషిు లో ఉంచుకుని Rs. 5000/- సహాయం అందించడం జర్ధగంది.

Name of the Student   : G Padmavathi

Course : Diploma 3rd Year (Civil Engineering)

Name of the College   : Government Polytechnic for Women, Kakinada

Contact Number : 94915 62615

Alumni Support - Scholarship
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Name of the Student :- Abbireddy Durga Devi

Class :- 10
th

Completed

Name of the School :- MC HS - Sriram Nagar

Contact No :- 95738 70272

దురొాదేవి యొకస పేరంట్సస చనిపోవ్డం వ్ల్ల దురొాదేవి మర్ధయు వీళళ చలిల ఇదద రూ అమమమమ మర్ధయు తాతయయ

దగొర ఉండి చదువుకుంట్టన్నారు. తాతయయ గారు కూలి ప్ని చేసాు రు. ప్ర స్తు తం అమమమమ మర్ధయు తాతయయ గారు

ఇదద ర్ధ ఆరోగయం క్షీణంచడం వ్ల్ల ప్నిక్ర వెళళలేక పోతున్నారు. అమమమమ తాతయయల్కు ముగొురు ఆడపిల్ల లు. వీర్ధక్ర

పెళ్లళళ్తళ అయాయక ముగొురూ చనిపోయారు. ఆ ముగొురు ఆడపిల్ల ల్కు పుటు న పిల్ల లు అందరూ (ఈ అమామయిత

కలిపి నలుగురు పిల్ల లు) అమమమమ మర్ధయు తాతయయ ల్ దగొరే ఉంట్టన్నారు. ఆరి్ధకంగా చాలా ఇబబంది

ప్డుతున్నారు. కాబటు వీళళ కుట్టంబానిక్ర సహాయం చాలా అవ్సరం. ప్రప్ కు మన తరపున బటు లు, పుసు కాలు,

సానిటరీ న్నప క్రన్స ను కూడా ఇవ్వడం జర్ధగంది.

Covid 19 Support :- Rs. 1000/- సహాయం అందించడం జర్ధగంది

Alumni Support – Covid Support 
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APKGBV (Andhra Pradesh Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya) - https://apkgbv.apcfss.in/

ప్ర స్తు తం 10వ్ తరగతి పూర్ధు చేస పెై  చదువుల్కు వెళ్తు నా కొంతమంది విదాయరుథ లు కుట్టంబ ఆరి్ధక ఇబబందుల్ కారణంగా పెై  చదువుల్కు ఎట్ట 
తేలుికోలేని 12 మంది విదాయరుథ ల్కు APKGBV (Andhra Pradesh Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya) ల్కు దరఖాస్తు  చేయటం 
జర్ధగంది. వీర్ధలో 10 మంది విదాయరుథ లు వీటలో ఇంటరీమడియట్స విదయలో చేరట్లనిక్ర seat సంప్రదించారు. అయితే వీర్ధలో అధిక శాతం మంది 
విదాయరుథ లు మర్ధయొక ప్ర తాయమాాయం వుండగా 2 విదాయరుథ లు APKGBV అవ్కాశానిా వినియోగంచుకున్నారు.

AP Polytechnic (https://polycetap.nic.in/) 
10వ్ తరగతి తరువాత సాంకేతిక విదయపెై ఆసక్రు కనబరుస్తు నా 10 విదాయరుథ ల్క్ర APPOLYCET 2020 ప్రీక్ష్ క్ర apply చేయటం
జర్ధగంది. వీర్ధక్ర Exam prepare అవ్వట్లనిక్ర Entrance exam guide అందించటం జర్ధగంది. 27/09/2020 జర్ధగన
ఈ ప్రీక్ష్క్ర అభయరుథ లు అందరూ attend అయాయరు

AP Model Jr. Colleges (https://apms.apcfss.in)

మర్ధయొక 5 మంది విదాయరుథ ల్క్ర AP Model Jr. Colleges క్ర apply చేయటం జర్ధగంది. Admission process  విషయమెై  ఈ సంసథ  నుండి updates 
రావాలిస ఉంది.

Alumni Support –After 10th Admission
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10వ్ తరగతి  తరువాత వివిధ కోరుసలు అందుబాట్టలో ఉండగా ఏ కోరుస జాయిన్ అవావలి అనే విషయంపెై  సతమతమవుతునా కొందర్ధ 

విదాయరుథ ల్కు Zoom App దావరా కౌనిసలింగ్ నిరవహంచటం జర్ధగంది.  ఈ మొతు ం సెషన్ ర్ధకార్ు చేస YouTube లో upload చేస లింక్ట ని సెషన్ 

క్ర attend కాలేకపోయిన మిగలిన విదాయరుథ ల్కు ప్ంప్టం జర్ధగంది.

Session Link: https://www.youtube.com/watch?v=8YHi3kpITR8

Alumni Support – Online Career Guidance Programme
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రండవ్ విడతగా అతయంత అవ్సరమయిన కొనిా కుట్టంబాల్క్ర covid సపోర్క్ు ఇవ్వడం
జర్ధగంది. ఎంపిక చేసన కుట్టంబాల్కు అవ్సరానిా బటు Rs.1000/- నుండి Rs.3,000/-
వ్రకు ఆరి్ధక సహాయం అందించాము



COVID – 19 SUPPORT
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✓ అమమగారు ఇళళలోల  ప్ని చేస్తు  ప్రప్ ను పోషిస్తు న్నారు. ప్ర స్తు తం కరోన్న వ్ల్ల  ప్ని లేదు. అమమ గార్ధ ఆరోగయం క్షీణంచింది. 

ప్నిలోక్ర వెళళలేక పోతున్నారు. ప్ర స్తు తం ప్రప్ ఇళళలోల  ప్నిక్ర వెళ్తు ంది. అమమగార్ధ ఆరోగయ రీతాయ మందుల్ ఖ్రుి, ఇంట 

అద్దద  తట్టు కునే ప్ర్ధసథ తి లేదు. ఇంతకు ముందు 3000/- సహాయం అందించడం జర్ధగంది. అయిననూ  ప్ర్ధసథ తి కషు ం 

గా ఉంది. ఈ మధయనే మరలా 1000/- సహాయం అందించడం జర్ధగంది. - K. Mariyamma – ZP G HS Yeleswaram.

✓ అమమగారు గార మ వాల్ంటర్క్ గా  ప్ని చేస్తు న్నారు. అమమకు వ్చేి  5000/- జీతం ఆధ్యరం గానే ప్ర స్తు తం ఈ కుట్టంబం 

ఆధ్యరప్డి ఉంది. ఇంటలో నితయ అవ్సరాలు కూడా కొనలేక పోతున్నారు. ఇలుల  గడవ్డం చాలా కషు ం గా ఉంది.                  

- R. Praveen – GOVT.HS Kirlampudi.
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✓ ప్రప్ అమమమమ గార్ధంట లో ఉంట్టన్నారు. అమమమమ గార్ధక్ర ఆరోగయం బాగోలేక ప్నిక్ర వెళళడం లేదు. ఆవిడ కు పెనష న్ 

కూడా రావ్డం లేదు. ప్రప్ పినిా వికలాంగురాలు. ఆవిడ కు ఏవిధమెై న పెనష న్ రావ్డం లేదు. మావ్యయ కుట్టంబం త 

ప్రట్ట అందరూ కలిసే ఉంట్టన్నారు. ప్ర స్తు తం ఇంటలో గడవ్డం చాలా కషు ం గా ఉంది. ఎకసడికై న్న రావాల్న్నా 

చారీీల్కు కూడా డబ్బబలు లేని ప్ర్ధసథ తి లో ఉన్నారు. మనం ఇంతకుముందు Covid 19-1000/- సహాయం చేసాము. 

ప్ర స్తు తం ప్ర్ధసథ తి బాగో లేని కారణంగా మళ్ళళ 1000/- అందించాము.  - K Papa Ane Lakshmi Prasanna. – ZPHS -

Kondevaram.

✓ ప్రప్, అనాయయ, అమమ అద్దద  ఇంట్లల  ఉంట్టన్నారు. అమమగార్ధక్ర వ్చేి పెనష న్ న్ననా గారు చనిపోక ముందు చేసన అప్పులు 

తీరిడానిక్ర సర్ధపోతుంది. అనాయయ చదువు ఆపి ప్రర్క్ు  టై ం ప్నిక్ర వెళ్ళళవారు, కాని ఇప్పుడు ఆ ప్ని కూడా లేదు. ఇంట్లల  

గడవ్డం చాలా కషు ం గా ఉంది. ఇంతకు  ముందు 1000/- Covid సహాయం అందిన్న  ఇంట్లల  గడవ్డం చాలా కషు ం 

గా ఉంది. ప్ర స్తు తం ప్ర్ధసథ తి బాగో లేని కారణంగా మళ్ళళ 1000/- అందించాము – P. Anitha – ST. Anns HS – Kakinada.
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• మన వారధి పిల్ల ల్ 10 వ్ తరగతి తరావత కారాయచరణను కూడా నిరంతరం వార్ధక్ర అందుబాట్టలో ఉంట్ట, వార్ధకునా ప్ర్ధసథ తుల్ను 

అవ్కాశం ఉనా మేరకు ప్ర్ధషసర్ధస్తు  వార్ధ అభివ్ృదిిని  కాంక్షంచడం జరుగుతుంది. 

• కరోన బార్ధన ప్డి ఆరి్ధక ప్ర్ధసథ తి బాగో లేని వార్ధక్ర Counselling ఇస్తు  చదువుకోసం కొంత ఆరి్ధక సహాయం చేయడం జర్ధగంది.

COVID 19 SUPPORT …

Name of the Student :- Kolli Sri Meghana

Class :- 10th Completed

Name of the School :- ZP HS - Kovvada

Contact No. :- 75695 53865

Current Family Situation :- అమమకు ఆరోగయం బాగోదు. అకస గార మ వాల్ంటర్క్ గా ప్ని చేస్తు న్నారు. అమమ పెనష న్ - 2250/- మర్ధయు 

అకస జీతం - 5000/- త కుట్టంబం గడుస్తు ంది.  మేఘన  మర్ధయు అకసకు Covid ప్రజిటవ్ రావ్డం త హం కావరంటై న్ లో ఉన్నారు. ఆరి్ధక 

సహాయం మర్ధయు పౌషిు కాహారం చాలా అవ్సరం అని తెలుస్తకుని  వార్ధక్ర Rs. 1000/- సహాయం అందించడమే కాకుండా ఎప్పటకప్పుడు ఆరోగయ 

ప్ర్ధసథ తి తెలుస్తకుంట్ట ఉన్నాము. ఇప్పుడు ప్రప్ ఆరోగయం గా ఉంది.

:-



Student Profiles

27

We have started creating individual 

profiles of students to help us better 

track them. For this we are using the 

MS Access Database.

All these profiles will be saved to 

TANA Foundation Google Drive.

They can even be uploaded to TANA 

Website for our donors to view them.



What Next..?
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29

▪ Online Videos : SET, SWECHHA & SETHU Sessions విదాయరిుల్కు Whats App దావరా ప్ంపించాల్నే

ఆలోచనలో ఉన్నాము.

▪ వీలై నంత తవరగా పిల్ల ల్కు రండవ్ విడత డిసు ిబ్యయషన్ మొదలు పెడతాము.

▪ మన పిల్ల ల్కు సరేవ నిరవహంచిన తరావత వారు వారు అవ్గాహ్న లోపించిన అంశాలు మీద online classes ను

నిరవహంచి వార్ధక్ర అవ్గాహ్న కలిపంచాలి.
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THANK YOUTeam

Padala Charitable Trust

Web: http://padalacharitabletrust.org/

Ph: +91 76800 83399

http://padalacharitabletrust.org/

