
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సంసథ  ఆవిర్భావము: 

ప్భార్్థంచే పెదవులు ఏం కోరుకుంటాయో తెలియదు కభనీ, సేవ చేసే చేతులు మాతాం తోట ివభర్్కి 

ఎప్ుుడూ సహాయప్డుతూనే ఉంటాయి. తలిి జన్మనిచ్చిన్ బిడడ కి చసే ే సేవలకు ఎప్ుుడూ ప్తాిఫలం 
ఆశంచదు, అమమ చతేులెప్ుుడూ అలసపి్ో వు. అమమ పేామ ేసూుర్్ిగభ, “మాన్వ సవేే మాధవ సేవ” అని 

న్మ్మమ, కుల, మత, వరణ, వరగ తారతమయం లేకుండా అందర్్నీ పేామ్మంచు – అందర్్నీ సేవించు అన ే

నినాదంతో రూప్ుదదిుు  కొన్న సంసేథ  ఈ “అమమ సవచఛంద సవేభ సమ్మతి (అశ్వ)”. 
 

అనాథలకు, అవసర్భరుథ లకు ఆప్న్న హసిం అందిసూి  ఆసర్భగభ నిలబడుతోంద ిఅమమ. ఇకకడ 

అమమ అంట ే ఒక వయకిి మాతామ ే కభదు! ఈ సమాజం మాకేమ్మచ్చింది అని ప్ాశనంచక, సభటి వభర్్కి 

మేమేమ్మ చేయగలం అనే సేవభతతురత కలిగ్న్ ప్ాతి వయకతి అమేమ ! అటువంటి వయకుి లతో నిరవహిసుి న్న 

సంసేథ  , మన్ ఈ  “అమమ సవచఛంద సేవభ సమ్మతి”. 

 

ASWA కు సవచింద సేవకులే నిజమ నై్ బలం. మీలోని ప్ాతి ఒకకరూ ASWA విజయానికి 

కభరకులే. మీరు ఉతాాహంగభ ప్భలగగ న్డం, సహకర్్ంచడం వలిన ే ఈ ప్ాయాణం ‘కల నిజమయియందా’ 
అన్నంత అదుాతంగభ కొన్సభగుతోంది. సకభలంలో మీరు అందిసుి న్న సభయంవలి, మీ తెలివ నై్ సూచన్ల 

వలి, ప్ాతి ఏడూ మేము కొతి ఉరవడతిో ప్ాగతి ప్ధంలో దూసుకుని ప్ో తునానము. అవసరంలో ఉన్న 

వయకుి లకు తగ్న్ సహాయం చయెాయలన్నదే మా అంతిమ లక్ష్యం. 
 తీర్చ డమే కాదు, నడవడికను తీర్చచ దిదిి, సమాజం లో మనం ఉనన తులుగా 

ఎదగడానికి అహర్చన శలు శ్శమిస్తంది అమమ , అందుకే ఈ లోకంలో మన తొలి గురువు అమమ , 
అమమ  శ్ేమంత సవ చ్ఛ మైనది ఈ శ్రరంచ్ంలో ఏదీ లేదంటే అతిశయోకి త కాదు. అమమ  శ్ేమే 

శ్ేర్ణగా, నా అనన  వారు లేని వార్చకి అమమ గా, గురువుగా, తోడు నీడగా నిస్వవ ర్ థమైన సేవను 

అందిస్త ంది “అమమ  సవ చ్ఛ ంద సేవా సమితి”. 

 

 

 

 

 

 

వెయ్యి మ ైళ్ల  ప్రయాణమ ైనా ఒక్క అడుగుతోన ే మొదలవుత ుంది అన్న విధుంగా, కొతత  
సుంవతసరుంలో ఏద ైనా ముంచి ప్ని చేయాలని భావిుంచి, 2008 జన్వరి  1వ తదేీన్ మేము ఒక్ 

అనాథాశ్రమానిన సుందరిశుంచాము. అలా వెళ్ళిన్ 15 ముంది మిత ర ల మాన్స ప్ుత్రరకే ఈ  అమమ.  ఆశ్రమ 

సుందరశన్ ప్రరరణతో 2008 ఏప్రరల్ 27న్ అమమ సవచ్ఛుంద సరవా సుంసథ  ప్ురుడు పో సుక్ ుంది. అన్ుక్ న్నద ే

తడవుగా వివిధ సరవా సుంసథలన్ు సుందరిశుంచి వాటి ప్నితీరున్ు అధియన్ుం చసేర, ప్రణాళ్ళకాబదధుంగా 
రూప్ు దిదుు కొని, 15 ముంది సభ్ుిలతో మొదల ైన్ నాట ిప్రయాణుం, ఎుంతోముంది దాతల సహకారుంతో, 
ఎననన ఒడదిుడుక్ లన్ు దాటుకొని,  నేడు 5౦౦ ముందికి ప్ ైగా సభ్ుిలతో అప్రత్రహతుంగా కొన్సాగుతోుంది.  

 ఈ సుంసథ  సభ్ుిలుందరూ వారిక్ న్న సమయుంలో తీరిక్ చసేుకొని సవచ్ఛుందుంగా, 
నిసావరధుంగా సమాజ సరవ కోసుం సమయుం వెచిిసుత న్న వారే. 

 



 

 

అశ్వ ప్రతేిక్తల  

➢ న లకు కేవలం ఒక గంట సమయం కేటాయించమని కోరడం (Just spend 1 Hour in a Month). 

➢ సంసథలో చేరడానిక ిసభ్యతవ రుసుము తీసుకోకపో్ వడం (No Joining Fee). 

➢ కుల, మత, వరణ, వరగ  భదేాలు లేకప్ో వడం (No Caste, Creed, Color & Religion). 

➢ సేవ చయేయలన్ుకొనే వభర్్క ిఒక అదుాతమ నై్ వేదకి కలిుంచడం(Right Platform for serving hearts) . 

➢ వివిధ రకభల సేవభ కభరయకరమాలు నిరవహించడం(Different types of serving activities/projects).  

➢ చ్చన్న మొతాి లన్ు వీలున్నప్ుుడు దాన్ం చేసే అవకభశ్ం ఇవవడం(Donate small amounts as you 

wish). 

➢ సంసథ  సమావేశభలోి  ప్భలగగ ని, కభరయకరమాల రూప్కలున్లో ప్భలు ప్ంచుకొనే అవకభశ్ం కలిుంచడం 

(Participate in Meetings to exchange your ideas). 

➢ మీ మాటకు విలువ ఇవవడం (Value to your voice). 

➢ ఎకుకవ మంది అంగీకర్్ంచ్చన్ నిరణయానిన అమలు చెయయడం (Majority is Authority) . 

➢ ఒక మంచ్చ కుటుంబం అనే భావన్ కలిగ్ంచడం(Family atmosphere). 

➢ కభరయకరిల వయకిిగత సభమర్భయ ాలు, న ైప్ుణాయలన్ు పెంచడం(Extract hiddent Talents & Skills). 

➢ నిసభవరయంగభ, మంచ్చ ప్ని చెయాయలన ేఎవర్్న నైా సభ్ుయలుగభ సభవగతించడం(Any Selfless & kind heart 

person can become a member). 

➢ ఈ సంసథలో వయవసభథ ప్కుడి న్ుంచ్చ, ప్భాజెక్్ట కో-ఆర్్డనేటర్ దాకభ అందరూ సవే చెయాయలన ేఆలోచన్తో వచ్చి, 

సంసథ  ఇచ్చిన్ సేవచితో, అవకభశ్ంతో నేరుికొని నాయకులుగభ ఎదిగ్న్వభరే్.(Everyone joined as 

members and became Leaders with the freedom provided by the organization). 

➢ 2008 న్ుంచ్చ ఈ ర్ోజు దాకభ సవచిందంగభ సమయం ఇసుి న్న కభరయకరిలతోనే నిర్వ్ఘ్నంగభ కభరయకరమాలు 
జరప్డం. 

➢ సేవభ కభరయకరమాలు చేసుి న్న వయకుి లతో న్ు, సంసిలతోన్ు కలిసి ప్ని చయెయడం (Working with othe 

NGOs).. 



 

 

➢ ప్తాి సంవతారం జర్్గే కభరయకరమాల వివర్భలన్ు, వభటికి అయిన్ ఖరుిలన్ు, వచ్చిన్ విర్భళాలన్ు ప్తాి 

సంవతారం బుక్ట లేట్ లో ప్చాుర్్ంచడం సంసథ  ప్భరదరశకతకు, నిజాయితి, నిబదుతకు నిదరశన్ం 

(Honesty, Dedication, Genuinity, Transperancy & Anniversary Book Let). 

 

ఎవర ైనా సుంసథలో భాగసావముల  కావచ్ుి. 

✓ వయసుాతో సంబంధం లేదు - పిలిలు, పెదులు, విదాయరుయ లు, యువత, వృదుు లు ఇలా 

ఏ వయసుా వభర్ెైనా ఇందులో చేరవచుి. 

✓ వృతిితో సంబంధం లేదు - నిరుదయ యగులు, విదాయరుథ లు, వభయప్భరసుి లు, ఉదయయగులు, 

విశభర ంత ఉదయయగులు, ఇంట ిప్టు్ న్ వుండ ేమహిళలు ఇలా ఎవర్ెైనా సభ్ుయలు కభవచుి. 

✓ మీ న ైప్ుణాయలు, సభమర్భథ ాల గుర్్ంచ్చ ఆలోచ్చంచాలిాన్ అవసరం లేదు. అసలు 

న్లుగుర్్లో కలవని వభరు, మాటాి డలేని వభరు, బాగభ కథలు చెపేువభరు, ప్భటలు ప్భడ ే

వభరు, మాటాి డేవభరు, చదువుకొన్న వభరు, చదువు లేని వభరు, మీకు సభమరయాం 

వునాన, లేకప్ో యినా, ఇందులో చేరవచుి. 

✓ కుల,మత, వరణ, వరగ , ప్భాంతీయ తారతమయం లేన ేలేదు. 

✓ కభరయకరమాలలో ప్భలగగ న్డానికి ఎటువంటి ప్ావేశ్ రుసుము లేదు. 
 

మీరూ... మా కారిక్రమాలలో పాలగొ న్వచ్ుి. 

✓ మీకు వీలున్నప్ుుడు మీ విలువ ైన్ సమయానిన ఇచ్చి, మా కభరయకరమాలలో ప్భలగగ న్ 
వచుి. 

✓ మీకు వీలున్నప్ుుడు మన్సూూర్్ిగభ ఆర్్థక సభయం అందించవచుి. 
✓ ప్చాార మాధయమాల దావర్భ సంసథ కభరయకరమాలన్ు న్లుగుర్్కి తెలియచేయవచుి. 

సంసథకి 30.09.2015 న 12A  & 2016-17 లో 80G లభంచాయి 



 

 

✓ మీర్ే సవయంగభ రకిదాన్ం చెయయడం,  రకిదాన్ శబిర్భల ఏర్భుటుకు సహకర్్ంచడం 
చెయయవచుి. 

✓ సంసథకు అవసరమ ైన్, విలువ ైన్ సమాచార్భనిన అందించవచుి. 
✓ కభరయకరమాల మీద మీ సలహాలన్ు, సూచన్లన్ు లేక మీ ఆలోచన్లన్ు ప్ంచుకోవచుి. 
✓ మీ దగగర ఉన్న మంచ్చ ఉప్యోగకరమ ైన్ వసుి వులన్ు సంసథకు ఇవవవచుి. 
✓ సంసథ సమాచార్భనిన కంప్యయటర్ోి  ఎకికంచవచుి. 
✓ సంసథకు అవసరమ ైన్ బరా చరుి , బుకెిట్, కరప్తాాల డిజైెనలి  సహాయప్డడం / డిజైెన్ చేసి 

ఇవవడం చెయయవచుి. 
✓ సంసథ ఆఫీస్ నిరవహణ, ప్రయవేక్ష్ణ,  డాకుయమ ంటేషన్, నివేదికల తయార్ీలో సహాయం 

చెయయవచుి. 
✓ కభరయకరిలన్ు వ న్ునతటి్ ప్ోా తాహించడం, మేమునానమనే ధెైర్భయనిన ఇవవడం 

చెయయవచుి. 
✓ ఇలాంట ిఎనలన కభరయకరమాలలో సంసథకు సభయం చెయయవచుిన్ు. 

అశ్వ కారిక్రమాల  (PROJECTS) 

ఏ సవచఛంద సవేభ సంసథ కైెనా, సవచిందంగభ సమయానిన ఇచేి కభరయకరిలే నిజమ ైన్ బలం. మా 

సంసథ కభరయకరమాలు 2008 న్ుంచ్చ నిర్భటంకంగభ, అధిక సంఖయలో జరగడానికి వభరే్ మూలము.   

కభరయకరిలు తమ దెనై్ందిన్ జీవితాలలో గురి్్ంచ్చన్ వివిధ రకభల సమసయలన్ు ప్ర్్షకర్్ంచడం కోసం, 

ఎవర్ో ఒకరు ముందుకు వచ్చి బాధయత తీసుకున్నప్ుుడు, సంసథ ఒక కభరయకరమానిన చపే్డుతుంది. 

ఇది తాతాకలికం / దరీఘ కభలికం / ఒకసభర్్ / తరచూ చసేే కభరయకరమం  ఏదెైనా కభవొచుి. సంసథ 

న ల వభరీ్ సమావేశ్ంలో వీటి సభధాయసభధాయలన్ు చర్్ించ్చ నిరణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది.  



 

 

సుంసథ వివిధ రకాల కారిక్రమాల  (పరా జ క్ట్స్) చ యిడానికి గల ముఖ్ి 
కారణాల  

✓ సేవ చెయాయలనే ఆలోచన్, అవకభశ్ం వివిధ రకభలుగభ, వివిధ రంగభలలో వుంటుంది. అలా ఎలాంట ి
సేవభ భావం కలిగ్న్ కభరయకరిలకైెనా పేారణ కలిగ్ంచ్చ, సమాజ సేవలో వభర్ ్కలలన్ు సభకభరం చేసుకొనే 
ఒక మంచ్చ వేదికన్ు ఇవవడం కోసం. 

✓ సమాజంలో మంచ్చ చెయాయలనే తలంప్ు ఉన్నవభర్్ని ఒక చోట చేర్్ి, వభర్్కి వివిధ రకభల సమసయలపె ై
అవగభహన్ కలిుంచడం, వభర్ ్మంచ్చ ఆలోచన్లకూ బలం చేకూరిడం కోసం, వభర్్ని మర్్ంత మంచ్చ 
వయకుి లుగభ, మారుుకు వభరధులుగభ తీర్్ిదిదుడం కోసం. 

✓ వభర్్ని ఇలాంటి ఎనలన కభరయకరమాలు చేయగల, చేయించగల నాయకులుగభ తీర్్ిదిదుడం కోసం. 

✓ ఈ కభరయకరమాల దావర్భ సమాజంలో కొంత మందికైెనా మన్ వంతు సభయం నేరుగభ అందించడం 
కోసం. 

✓ సమాజానిన మారిగలిగే శ్కిి ఒకకర్్కే లేదు కభబటి్ , అలాంటి వభరందర్్నీ వభర్ ్ అభిరుచులకు 
అన్ుగుణంగభ ఒక చోట సేకర్్ంచ్చ, సమీకర్్ంచ్చ, అలాంటి వయకుి లన్ు ఒక శ్కిిలా తయారు చెయయడం 
కోసం. 

✓ సేవ చెయాయలంటే ఆర్్యక సోి మతే ప్ాధాన్ం కభదు, అలాగే వయసుా, వృతిి, సభమరయాం, న ైప్ుణాయలతో 
ప్ని లేదు, మీ దృఢ సంకలుం, అమూలయమ ైన్ సమయం ప్ాధాన్మని తెలియచేయడం కోసం.  

 

 

 

 

ఎుందుక్  చ యాిలి?  ఎవరి కోసుం  చ యాిలి? 

• శ్రతి సంవతస ర్ం వార్చి కోతస వ వేడుకలలో Best New Volunteer Award, Best Blood 

Donor Award లు శ్రధానం చేస్తనాన ము. 

• కార్య కర్ తలలో స్వమర్ధ్య య లు, నైపుణ్యయ లు, వయ కి తతవ ం అభవృదియ కోసం తర్చూ శిక్షణ్య 

తర్గతులు కూడా నిర్వ హిస్తనాన ము. 

• అలాగే కార్య కర్ తలను ఆదర్ి  శ్గామాలకు, సేవా సంసథలకు తీస్కువేలుతనాన ము. 



 

 

మన్ అందర్్కి వచేి మొట్ మొదట ి సందేహం ఇదే? సమాజ సేవ ఎందుకు చెయాయలి?. ఈ ప్రశ్నక్  సర ైన్ 
సమాధాన్ుం దొరికిన్ప్ుుడు మాతరమే వికిత శ్కిత గా మారి, సమాజానిక ిసరవ చ యిగలడు. సమాజుంలో అుందమ ైన్, 
ఆహ్లల దక్రమ ైన్ జీవన్ుం గడప్గలడు. 
 
ప్తాి ర్ోజు, ప్తాి క్ష్ణం మన్ం సమాజంలో ఎనలన రకభల అసమాన్తలు, సమసయలన్ు చూసూి  వునానము. కభనీ 
నాకెందుకులే, నేన్ు ఎందుకు చెయాయలి, ఎవర్ో ఏదయ చేసభి రులే అని ప్టి్ంచుకోక చూసి చూడన్టు్  
వదిలేసుి నానము. ఇవి మన్మే ముందుకొచ్చి ఎందుకు ప్ర్్షకర్్ంచాలి? ఎందుకు ఇది నా బాధయతగభ భావించాలి ?  
 
ఎుందుక్ుంటే..... 
1. తలిల క్డుప్ులో ప్రవేశుంచిన్ప్ుటిన్ుుండి, మన్ం భ్ూమ్మ మీద ప్డే దాకభ సమాజమ ేప్తాయక్ష్ంగభ మన్ తలిిని 

చూసుకుంద,ి అంటే ప్ర్ోక్ష్ంగభ మన్లిన కూడా. అంటే మన్ం ఉదయ యగం సంప్భదించ్చ, ఆర్్యక చేయూత వచేి 
వరకు, ప్తాి క్ష్ణం (ప్ుట్క ముందు న్ుంచ్చ, చ్చవర్్ శభవస తరువభత కూడా) మన్ం సమాజంలోని రక రకభల 
మన్ుషుల న్ుండ,ి వివిధ రకభల సేవలన్ు (ప్ుటా్ క న్ుండి చ్చవర్్ శభవస తరువభత కూడా) 
వినియోగ్ంచుకుంటూ వృదిు చెందాము. అంట ేసమాజం లేనిదే మన్ము, మన్ ప్ుటు్ క, మన్ మన్ుగడ, మన్ 
జీవన్ం అసభధయం. 
 

2. సెైవన్ ఫ్యి  / డెంగూయ / ఇలా ఏదెైనా అంటు వభయధి ప్కక వభడికి వచ్చిన్ప్ుుడు ‘నాకెందుకులే’ అని 
వదిలేసభి మా? మన్ం వదిలేసిన్ దగగర న్ుండ ేఆ వభయధి ప్బాలి, మన్ దాకభ చేరుకొని, మన్మూ అందులో బలి 
అయియయ సిథతిక ివసభి ం. కభనీ అప్ుుడు శ్రదయతో ప్టి్ంచుకునాన ఉప్యోగం ఏముంటుంది? అన్నన ఉనాన, ఏమి 
చ యిక్ ుండా చ్ూసూత  ఉుంటే మన్ుం క్ూడా   ఆ సమసిలో కొటుస క్ పో తాము, దానికి బల ైపో తాము. 

 

3. ఎప్ుటిక ి తిర్్గ ్ ఇవవలేనివి సమాజం న్ుంచ్చ మన్ం ఎనలన తీసుకునానము, ఇప్ుటికత ఇవవడానికి ఇంకభ 
ఎందుకు వ న్కడుగు వ యయడం? ఈ బాలన్సస షీట్ ఎప్ుటిక ి సమాన్ుం కాదు. ఇప్ుటికత, ఎప్ుటికత మన్ం 
ప్ ందిన్ద ేఎకుకవ. ఈ చ్చన్న ప్టి్క వేసుకోవడం వలన్ కూడా మన్ం ఎవర్్కి, ఎంత బాకతనల తెలుసుి ంది.  
 

 
 
 
 
 
 

 తీసుక్ న్నద ి త్రరిగి ఇచిిన్ద ి
తలిల తుండుర ల    
గురువుల    

సరనహిత ల , బుంధువుల    
ప్రక్ృత్ర   



 

 

కాబటిస సమాజ సరవ చేసరద ిమన్కోసుం, మన్ బాకీ తీరుికోవడుం కోసుం! మన్ చ్ుటటస  ఉన్న 
వారితోనే మన్ ఆన్ుందుం ఇమిడి వుుంద ి కాబటిస , మన్ుం ఆన్ుందుంగా వుుండడుం కోసుం, వారిని 
ఆన్ుందుంగా ఉుంచ్డుం కోసుం చసేుత నానము. అుంట ేఇతరులక్  మన్ుం చేసర సాయుం సరవ కాదు, మన్ 
క్న్నస బాధిత. మర ిమన్ బాధితన్ు నిరవహిుంచ్డానికి ఎుందుక్  సుంకోచ్ుం, ఆలసిుం? 
 

కొతతగా సరవా మారొుంలోకి అడుగిడుత న్న కారిక్రతలక్  కొనిన సూచ్న్ల  

➢ సమాజ హితం కోసం మీరు, మన్ం చేసుి న్న కభరయకరమాలు (చ్చన్నదెైనా, పెదుదెైనా) మీ ఆలోచనా 
సరళిని, దేశ్ం మీద మీకున్న పేామని తెలియజేసభి యి. మీలాంటి ఉన్నత ఆశ్యాలు కలవభర్్తో కలసి 
ప్ని చేయడం నిజంగభ మా (అశ్వ) అదృష్ం. 
 

➢ మన్ం చేసే చ్చన్న చ్చన్న మంచ్చ ప్న్ులు మన్కు తెలియకుండానే ప్ాతయక్ష్ంగభన్ూ, ప్ర్ోక్ష్ంగభన్ు ఎంతో 
మంది జీవితాలలో, వభర్్ కుటుంబాలలో ఆన్ందానిన ప్ంచుతునానయి. వభర్్కి అవసరమ ైన్ మాన్సిక, 
ఆర్్యక సెథథ ర్భయనిన  ఇసుి నానయి. మన్ సహాయం సముదాంలో నీటి చుకేక, కభనీ అ చ్చన్న చుకక 
లేకప్ో యినా సముదాం నిండదుగభ.  
 

➢ కభరయకరమాలన్ు చేసేది పేరు కోసమో, ప్రువు కోసమో, ప్ాతిష్ కోసమో కభకుండా, ‘ఇతరులకు 
సహాయం చెయయడం కోసం’ అని ప్ాతి క్ష్ణం గురుి  చేసుకుంటూ సేవ చెయాయలి. 

 
➢ సేవ వీలున్నప్ుుడు చేసదేి అని కభక, మన్ జీవన్ విధాన్ంలో భాగం కభవభలి. ఇది మన్ బాధయత అని 

గుర్్ించాలి. 
 

➢ సేవ చెయయటానికి మన్ జీవితం మొతాి నిన లేదా జీతం మొతాి నిన తాయగం చెయయకుండా, మన్కి 
వీలెైన్ప్ుుడు, వీలెైన్ంతలో సేవ చెయయవచుి. న లకు 1 గంట ఏమ్మటి, మన్ం సర్్ చూసుకుంటే 
వభర్భనికి 2 గంటలు ఆన్ందంగభ ఇవొవచుి. 

 
➢ తీవామ ైన్ ప్ో టీ, ఎడతెగని కోర్్కలతో ఎటు ప్ో తునానమో, ఏమీ సభదిసుి నానమో తెలియని ప్ాసుి త 

ప్ాప్ంచంలో “తీర్్క సమయం, ఆర్్యక సోి మత” అనేవి రె్ండూ మన్ చ్చవర్్ శభవస దాక మన్కు దొరకవు, 
కభబటి్ మన్మే సమాజ సేవ కోసం తీర్్క చేసుకోవభలి. ఎందుకంటే ఇది మన్ బాధయత కదా. 



 

 

 
➢ ఎవర్ో ఒకర్ో, ఇదుర్ో లేదా కొంత మందయ నాయకతవం వహించడం, వభరు విసిర్్ంచే ప్ర్్ధి తకుకవగభ 

వుండడం వలన్ మారుు వేగంగభ జరగడం లేదు. అందుకే ప్ాతి ఒకకరూ ఒక నాయకుడెై, ఎంతో 
మందిని  ప్ాభావితం చయెాయలన్నది మా ఉదేు శ్ం. వచ్చిన్ వభరందరూ, చెపేి చేసే సభ్ుయలుగభ కభక, 
చెపిు చేయించగల నాయకులుగభ ఎదగభలని మా ఆకభంక్ష్. 

 

➢ మన్ం చేసేది సూది ప్ని, కతెి ర ప్ని కభదు. కభబటి్ విడగొట్డం మానేసి,  కలుప్ుకుంటూ ప్ో వభలి. 
 
 

సేవ చేయాలని చాలామంది అన్ుకునాన, సమయాభావం వలినల లేక మరే్దయ కభరణం వలినల 
చెయయలేకప్ో యాము అని బాధప్డుతూ ఉంటారు. అలాంటి వభరు తమ విలువ ైన్ 1 గంట సమయానిన 
లేక ఒక వంద రూప్భయల సహాయానిన ఏ రూప్ంలోన ైనా అమమకు చేరవ యయవచుిన్ు.  

సరవా మారొుంలో ప్యనిసుత న్న కారిక్రతలక్  కొనిన సూచ్న్ల  

➢ మన్మే మారుుకు ప్ునాది. మన్లో మారుుకు శ్రరకభరం చుట్కుండా సమాజానిన మార్భిలనేది అరయంలేని 
ప్యాాసే. కభవున్ మన్లోని మారుు మన్ం సమాజంలో చూడాలన్ుకున్న మారుున్కు ప్ునాద.ి 
 

➢ మన్ం మంచ్చ ప్న్ులు చేసూి  ఉంటాము కభని, దాని వలన్ జర్్గ ేమారుున్ు గుర్్ించం. అలాగే మన్ వభర్్తో 

ఈ ఆలోచన్లన్ు, ప్న్ులన్ు, భావభలన్ు, భావన్లన్ు చర్్ించము. మంచ్చ ప్ని చెయయడంతో ప్భటు, అలా 

చేసిన్ మంచ్చని గుర్్ంచ్చ చర్్ించాలిాన్ అవసరం ఎంతో వుంది. దీని వలన్ మంచ్చ వభర్ ్సంఖయ, బలం పెర్్గ ్

మంచ్చ సమాజ నిర్భమణం త ందరలో సభధయం అవుతుంది.  

 
➢ మన్లో ఒకర్ో, ఇదుర్ో మంచ్చ కభరయకరమాలు చేసేి మంచ్చ సమాజ నిర్భమణానికి కొనిన వేల సంవతార్భలు 

ప్డుతుంద.ి అలా కభక మన్మందరం చేసూి , మన్ తోటి వభర్్క ిఈ భావ జాలానిన ప్ంచడం, వభర్్ని కూడా 

కభరయకరిలుగభ మారిడం, తదావర్భ  మర్్కొంత మంది కభరయకరిలన్ు తయారుచేయడం వలన్ మారుు కొంచెం 

తవర్్తగతిన్ సభధయమవుతుంది. అందుక ేమీరు చేసుి న్న కభరయకరమాలు నిసాంకోచంగభ చర్్ించండి, ఇతరులకు 

తెలియచేయండ.ి వభర్్ని భాగసభవముయలు కమమని కోరండి.  

 
➢ సంసథ దావర్భ సమాజానికి మంచ్చ చెయాయలంటే మన్కి అందర్్ సహాయ సహకభర్భలు అవసరం. కభబటి్ మన్ 

అభిప్భాయాలు, సలహాలు సంసథ కోసమే కభనీ ఎవవరు వయకిిగతం కభదు. అరయం చేసుకోండి, ఆదర్్ంచండి, 



 

 

చేయూత నివవండి. ఇకకడ వయకుి ల కనాన, సంసథ ముఖయం అందుక ేనిరణయం తీసుకోవడానికి ఎకుకవ మంద ి

ఆమోదం అవసరం. 

 
➢ ఇది మొదట మన్ తృపిి కోసం, మన్ం నివసిసుి న్న మన్ సమాజం కోసం మన్ం చేసుి న్న ప్ని. మన్  ఇలుి  

(అన ేసమాజం) శుభ్ంాగభ, ఇంటిలో వభరందరూ ఆన్ందంగభ ఉంటేనే కదా, అదే ఇంటిలో నివసిసుి న్న మన్ం 

కూడా ఆన్ందంగభ జీవించగలము. కభబటి్ మన్మందరం ఒకకట ,ై మన్ కోసం చేసుకుంటున్న సమాజ 

ప్ున్ర్్నర్భమణంలో భాగసభవముయలమవుదాం. ఇది మన్ భాధయత 

 
➢ ఇదురు వయకుి లు కలిసేినే ఒకర్ ్నొకరు అరయం చేసుకోవడంలో సమసయలు ఉంటాయి, అలాంటిది  రకరకభల జీవన్ 

విధానాలన్ుండ ివచ్చిన్, ఏ సంబంధం లేని కొంత మంద ివయకుి లలో అభిప్భాయ బేధాలు ర్భవడం సహజం. ఈ 

సంసథ దావర్భ మన్కు ఏ ఆర్్యక ప్యాోజన్ం, వయకిిగత ప్యాోజన్ము లేదని (ఈ కభరయకరమాల అమలు దావర్భ 

వభర్్లో సభమర్భయ ాలు పెరగడం అన ేగొప్ు ప్యాోజన్ం, మంచ్చ ప్ని చేసుి నానమనే భావన్ దావర్భ వచేి వ ల 

కట్లేని తృపిి , అన్ందం, ఆర్ోగయం తప్ు) తెలిసి, ఒకర్్కి ఒకరు తోడుగభ నిలబడి సమన్వయంతో, అరయం 

చేసుకొంటూ వొడిదుడికులన్ు ఎదుర్ోకవభలి.  

 
➢ ఇలాంటి మహో న్నత కభరయకరమాలు నిరవహిసుి న్న అశ్వ సభ్ుయలన్ు, వభర్్కున్న ప్ర్్మ్మతులన్ు, మీకు 

సమాచారం అందివవడంలో గభని, మర్ ే ఇతర సహాయ సహకభర్భలు, వివర్భలు ఇవవడంలో గభని జర్్గ ే

జాప్భయనిన గుర్్ించ్చ, వభర్్కి మీరు తగు సహాయ సహకభర్భలు అందించడం దావర్భ ఆ ప్నిని మర్్ంత త ందరగభ 

/ బాగభ చేస ేవిధంగభ పో్ా తాహిసభి రని ఆశసుి నానము. 

 
➢ ఈ సుదీరఘ ప్యాాణంలో ఎవరు ఏ ఉదేుశ్ంతో సంసథలో చేర్్నా, ప్తాి ఒకకర్్ ప్భతాా ముఖయమ ైన్దే. ఎవర్ ్శ్కిి, 

సభమర్భయ ాలు, మాన్సిక, శభర్ీర్్క, ఆర్్యక సిితి గతులన్ు బటి్ అలాగే వభరు సంసథని, అందులోని వయకుి లన్ు 

అరయంచేసుకొనే దానిని బటి్ వభరు సంసథతో కలిసి ప్ాయాణ ంచే కభలం నిరణయించబడి ఉంటుంది. ఇకకడ పో్ టీ 

తతివం, పో్ లిి చూసుకోవడం సర్ ్కభదు. నిసభవరయంగభ ఎవరు చెయయగలిగ్న్ంత వభరు చెయయడమే. 

 
➢ ఎవర్ెైత ేసేవని ఆన్ందంగభ చేసభి ర్ో వభరు ఏ ఇతర సమసయలపెై దృష్ి్ కేందీకార్్ంచక, సరుు కుపో్ తూ, సర్్ుచెప్యి , 

సంసథన్ు, దాని కభరయకరమాలన్ు మర్్ంత మందికి చేరవేసే ప్నిలో నిమగనమ ై వుంటారు. ఎవర్ెైతే సేనహితుల 



 

 

కోసమో, పేరు కోసమో, ప్తాిష్ కోసమో లేక మర్ేదెైనా వయకిిగత ప్యాోజన్ంకోసం చేసభి ర్ో వభరు సమ్మష్ి్గభ, 

సంసథ కోసం సభగలేక ప్యాాణానిన మధయలో ముగ్సభి రు. 

పెైన్ తెలిపిన్ అనిన రకభల వయకుి లు, వయకిితావల సమాహారమే ఈ అమమ సవచింద సేవభ సమ్మతి. కేవలం ఇతరుల 
సవచిందంగభ ఇచేి సమయం మీద ఆధారప్డి ప్ని చేసుి న్న ఇలాంటి సంసథలు చాలా అరుదు. 9 సంవతార్భలుగభ 
నిర్భటంకంగభ, నిర్్వఘ్నంగభ సేవభ కభరయకరమాలు చెయయడం కూడా అరుదుగభ జర్్గేద.ే  దీనికి కభరణం సంసథ 
నిజాయితీ, నిసభవరయత,నిబదుత, సభ్ుయల మధయ గల పేామ, ఒకట ేకుటుంబం అనే భావన్, సంసథలో సభ్ుయలందరూ 
నాయకులుగభమార్్ ఎంతో మందిక ి ఆదరశంగభ నిలవభలనే యోచన్తో కభరయకరమాల ప్ణాాళిక తయారుచెయయడం, 
దానిని అమలు ప్రచడం జరుగుతోంది. 

 
 

వివిధ న్గరాలోల  సుంసథ కారిక్లాపాల  
➢ అశ్వ సంసథ ముందుగభ తన్ కభరయకరమాలన్ు హ ైదర్భబాద్ ప్ర్్సర్భలలో మొదలుపెటి్ంది. కరమంగభ విజయవభడ, 

అన్ంతప్ురం, న లూి రు, మ దక్ట, కడప్, ర్భజమండిా వంట ిన్గర్భలోి  కభరయకరమాలు నిరవహిసూి , తన్ విసిృతిని 

పెంచుకుంటూ సేవలందిసోి ంది.   

➢ మా ఈ సేవభ కభరయకరమాలన్ు పో్ా తాహించాలన్ుకొనే దాతృతవ హృదయం, సేవభతతురత కలిగ్న్ వభళళు వసే ే

త లి అడుగుకు తోడుగభ ఎకక డికెైనా అమమ సవచఛంద సేవభ సమ్మతి తాన్ు సెైతం అంటూ ముందుకు 

వచేిందుకు సిదయంగభ ఉంటుంది.    

➢ మా ఈ సేవభ కభరయకరమాలన్ు మీ ఊర్్లోన్ూ చెయయవచుిన్ు. అందుకు కభవలసిన్ అనిన సహాయ 

సహకభర్భలన్ు అందించడానికి అశ్వ ఎప్ుుడు సిదుంగభ ఉంటుంద.ి మీకు సేవ చెయాయలన ేఉతాాహం, పేారణ, 

బాధయత ఉంట ేవ ంటన ేమమమలిన సంప్దాించండి. మీరు ఒకకరే్ వచ్చినా  చాలు. 

వికాస్ 
ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్  :  ప్భా్ుతవ ప్భటశభలలోి  న ల నలేా ప్తాేయక కభరయకరమాలు, వభయస రచన్, వకిృతవం, ప్భాజక్ె్ట వర్క, దశే్ 

భ్కిి ప్భటలు, నీతి ప్దాయల వంటి వివిధ రకభల ప్ో టలీు నిరవహించడం దావర్భ విదాయరుు లోి  దాగవ్ున్న న ైప్ుణాయలన్ు, 



 

 

సభమర్భు ాలన్ు, సృజనాతమకతన్ు, సభమజిక భావన్న్ు, నాయకతవ భావన్న్ు వ లికతిీయడం. గలెుప్ ందిన్ వభర్్క ి
బహుమతులతో, ప్భలగగ న్న అందర్క్ి ప్శా్ంసభ ప్తాాలు అందచసేి వభర్్ని ప్ో ా తాహించడం, పేారణ కలగ చేయడం. వికభస్ ప్భాజక్ె్ట 
లో విదాయరుు లు కోలోుయిన్ బేసకి్టా ని నేరుడమే కభకుండా, జీవితానికి సంబంధించ్చన్  విలువలని కూడా నరేుుతాము. 
 
ఏమి చసేాత రు:   ప్భా్ుతవ ప్భాధమ్మక మర్య్ు ఉన్నత ఫభఠశభలలో  విదాయ సంవతారం మొతిం (వభర్భనికి/ 15 

ర్ోజులకి/న లకి ఒకసభర్్) ప్భాథమ్మక, అవగభహనా, వయకిితవ వికభస తరగతులన్ు ఆట, ప్భటలతో నిరవహించడం. వభయస రచన్, 
వకిృతవం, ప్భాజక్ె్ట వర్క, దశే్ భ్కిి ప్భటలు, నీతి ప్దాయల, బాల సభ్ వంట ి వివిధ రకభల ప్ో టలీు నిరవహించడం దావర్భ 
విదాయరుు లోి  దాగవ్ున్న సహజ సభమర్భథ ాలన్ు, న పై్ుణాయలన్ు సృజనాతమకతన్ు, నాయకతవ భావన్న్ు బయటకుతీసి, వభర్ల్ో 
ఆతమవిశభవసభనిన, భావ వయకతికరణ సభమర్భు ానిన, న్లుగుర్ల్ో భ్యం లేకుండా మాటాి డే లక్ష్ణానిన పెంప్ ందించడం. 
గెలుప్ ందని్ వభర్క్ి బహుమతులతో, ప్భలగగ న్న అందర్క్ ి ప్శా్ంసభ ప్తాాలు అందచసే ి వభర్్ని ప్ో ా తాహించడం, పేరాణ కలగ 
చేయడం, వభటిలో  మ లుకువలు నేర్ు్ంచడం ఇందులో కతలకమ నై్వి. అలాగే వివిధ సభమాజిక విషయాలపెై అవగభహన్ 
కలిగ్ంచడం దావర్భ విదయలోన ేకభక వయకిితవ వికభసం లోన్ూ తగు సూచన్లు చసేి, జీవితంలో ఉన్నత లక్ష్యయల దిశ్గభ వభరు 
ఎదిగేందుకు తోడుడడం ‘వికభస్’ లక్ష్యం. 
 

 

 

 

 

 

 

మా కభరయకరిలు 9, 10 తరగతుల విదాయరుథ లకు ప్తాేయకంగభ తాయారు చేసిన్ చార్్ సహాయంతో "ముంచి 

వికితతవము-లక్ష్ిుం-సాధన్-10వతరగత్ర తరువాత అుందుబాటులో గల వివిధ రకాల అవకాశాల" పెై అవగభహన్ 

తరగతులు నిరవహించ్చ, తదావర్భ వభరు జీవితంలో లక్ష్య నిర్భయ రణ- సభధన్ దావర్భ ఉన్న సిితి న్ుంచ్చ ఉన్నత సిితిక ి

చేరుకోవడానికి దయహద ప్డుతునానరు.  ఈ  కభరయకరమాలన్ు ఎంపిక చేసిన్ ప్భటశభలలో అమలు చేసుి నానరు. 
అుందరికీ ముంచి విల వలతో  జీవిుంచ్డానికి ఉప్యోగప్డ ేవిది  అుందలేా చ్ూడడుం ఈ పరా జ క్ట్స 

ధేియుం.. ఎుందుక్ుంట ెప్రీక్ష్ కోసుం చ్దివిన్ చ్దువు ప్రీక్ష్ అవగానే మరిిపో తాుం, కాని జీవితుం 
కోసుం చ్దవిిన్ చ్దువు జీవితాుంతుం గురుత ుంటుుంది. 



 

 

షరర్ & కేర్   
ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్  :  భారతీయ వయవసథకు ప్ునాది అయిన్ వివభహ వయవసథ , కుటుంబ వయవసథ బీటలు వభరడంతో 

ప్భటు, మూలాలన్ు మరచ్చప్ో తున్న మనిష్ి వ ైఖర్ే , ఈ ఆశ్రమాలు వ లియడానిక ి మూలకభరణం. ఇలాంటి ఆశ్రమాలు 

లేకుండా చయెయడమే ఈ  ప్భాజెక్్ట ధేయయం. నా అన్న వభరు లేని అనాథలకు, వృదుయ లకు, మాన్సిక వికలాంగులకు, 

‘మీకు  మేమునానమనే’ భ్ర్ోసభ ఇసుి ంద ిష్ేర్ అండ్ కేర్. 

ఏమి చసేాత రు:  ఈ కభరయకరమంలో భాగంగభ న ల న లా అనాధాశ్రమాలన్ు, వృదాయ  శ్రమాలన్ు సందర్్శంచ్చ, అకకడి 

వభర్్తో సరదాగభ కొంత సమయం గడిపి   వభరు కోలోుయిన్ పేామన్ు, ఆన్ందాలన్ు కొంతెైనా భ్ర్ీి చేయడానిక ి

ప్యాతినసభి ము . 

అలాంట ి ఆశ్రమాలన్ు నిరవహిసుి న్నవభర్్కి చతేన నై్  సహాయం చేస ి ప్ో ా తాశహించడమే కభకుండా, అవకభశ్ం దొర్్కని్ చోట 

తరచూ తరగతులన్ు నిరవహంిచ్చ వభర్్ విదాయభివృదిుకి కూడా కృష్ి చేసుి నానరు అశ్వ కభరయకరిలు. 

ఆశ్వ మొదట ిఅడుగు ఇలాంటి ఆశ్రమ సందరశన్తోనే మొదలుకభవడం, ఎంతో మంద ివభలంటీర్ా ఈ కభరయకరమంలో 

ప్భలగగ ని అకకడ వభరు ప్డుతున్న రకరకభల భాధలు, వభరు కోలోుయిన్ పేామ, ఆప్భయయతలన్ు చూస ి

చలించ్చపో్యి, సమాజానికి సేవ చెయయడం నా బాధయత అని వభర్్కోసం తరచూ వచ్చి ఆన్ందానిన ప్ంచుతుండడం 

జరుగుతోంది.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ఇతర్ కార్య శ్కమాలు : 

• RTI పై అవగాహనా కార్య శ్కమాలు చేరటి్టనాము 

• 2009-12 సంవతస ర్ములలో “అక్షర్ం” శ్ాజెకిులో భాగంగా ముర్చకి వాడలలో రోజు 

స్వయంశ్తం 2 గంటలు చ్దువు-సంసక ర్ కేంశ్దలు నిర్ధ్వ హించినాము. 

• రర్ధ్య వర్ణ రర్చర్క్షణ కోసం చెట్లు నాటడం, ుా స్టకి్ వాడకం తగ్ గంచ్డం పై అవగాహనా 



 

 

సరవ్ ల ైఫ్ 

ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్  :  ఆప్దలో ఉన్నవభర్్క,ి థలసీమీయ వభయధిగరసుథ లకోసం రకిదాన్ శబిర్భలు నిరవహించ ే

కభరయకరమమే సేవ్ లెైఫ్. ఈ కభరయకరమం ఆశ్వ సంసథ నిరవహించే వభటిలో అతి ముఖయమ ైన్ద.ి  థలసీమ్మయా వభయధి 

ఉన్న పిలిలకు ప్తాి 15 ర్ోజులకి ఒకసభర్్ (వేసవిలో 10 ర్ోజులకు)రకిం అవసరమవుతుంది. ఎప్ుటికప్ుుడు తాజా 

మర్్యు శుభ్పా్ర్్చ్చన్ రకిం మాతమేా ఎకికంచాలి. ఇదే కభకభ ర్ోజు ఎంతో మంది రకరకభల కభరణాలతో రకిం దొరకక 
ఆసుప్తుాలలో ప్భాణాలు వదులుతునానరు.  

ఏమి చసేాత రు:  ఇటువంటి చ్చనానరులకోసం ప్తాి 3న లలకు ఒకసభర్్ అశ్వ సభ్ుయలతో రకిదాన్ శబిర్భలు 

నిరవహించడం జరుగుతోంది. వభర్్క ితెలిసిన్ కంపెనీలు, కభలేజీలు మర్్యు కభలనీలలో తరచూ రకిదాన్ శబిర్భలూ, 

తలసీమ్మయా అవగభహన్ కభరయకరమాలు నిరవహిసూి , థలసీమ్మయా చ్చనానరులకు వభర్ ్మందులకోసం సహాయం 

చెయయడం.  వీటితో ప్భటు అతయవసర సమయాలలో ఆసుప్తుాలలో ఉన్నవభర్్కి రకిదాతల వివర్భలన్ు అందిసభి రు. 

WHATSAPP :  ర్ోజు వభర్్ రకిం కభవభలని వచేి వభర్్ కోసం మేము ప్భాంతాల వభరీ్గభ ప్తాేయకంగభ 

WHATSAPP గూర ప్ుి  నిరవహిసూి , రకి దాతలన్ు సమన్వయము చేసుి నానము, అవసరమ ైన్ చోట రకి దాన్ం 

జర్్గేటు్  చూసుి నానము. 

ప్తాి ఒకకరూ రకి దాన్ం చేసేలా అవగభహన్ కలిగ్ంచడం,  పెళిుకి ముందు HBA2 అనే ఒక చ్చన్న ట స్్ 

చేయించుకోవడం దావర్భ థలసీమ్మయా ని నిరూమలించడం ఈ ప్భాజెక్్ట ధేయయం. 

రకభి నిన ఉతుతిి చెయయలేము అందుక ేమన్ అందరం సవచఛందంగభ ప్తాి 3 న లలకొకసభర్్ రకి దాన్ం చెయాయలి. 

మన్ సేనహితులన్ు, బంధువులన్ు, సభటి ఉదయ యగసుి లన్ు రకి దాన్ం చెయయమని పో్ా తాహించాలి. రకి దాన్ం అంట ే
ప్భాణ దాన్మేగభ. 

 

 

 

 

రక్త దాన్ుం చ యిుండి-పరా ణ దాతల  క్ుండి 



 

 

అన్నుం ప్రబరహముం 
ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్ :  ప్సాుి త సమాజంలో ఆధునిక పో్ కడలతో ప్ాగతి ప్ధంలో దూసుకువ ళతి నాన ఇంకభ ఆర్్యక 

అసమాన్తలు, ఆకలి చావులు ఉనానయి. దీనికి కభరణం ర్ెైతు ప్ండించక పో్ వడం కభదు, ప్ండించ్చన్ ఉతుతుి లన్ు 
సర్్గభ ప్ంపిణ ీ చెయయలేక పో్ వడం. మ్మగ్లిన్ అన్నం / ఆహారం వృధాగభ పో్ నివవకుండా  అవసరమ ైన్ వభర్్క ి
అందటేు్  పేారణ కలిగ్ంచ్చ, దానికి  విలువన్ు కలిగ్ంచడమే ఈ ప్భాజెక్్ట ముఖయ లక్ష్యం.  

ఏమి చసేాత రు:  అనిన దానాలలో కెలాి  అన్న దాన్ం మ్మన్న - అన్న సూకిిలోని అంతర్భరయం గుర్్ించ్చ, 

ఆకలిగొన్నవభర్్కి అన్నం పెట్డం ఈ కభరయకరమ లక్ష్యం. ఎవరూ లేనివభర్్కి, అనానరుి లకు ఆహారం, వభడిన్ 
దుసుి లన్ు అందజేసభి రు. ముఖయంగభ ఈ కభరయకరమంలో భాగంగభ ప్తాి న లా ప్ాభ్ుతవ ఆసుప్తుాలలో వున్నవభర్్క,ి 
ర్ోడి మీద దికుక తోచని సిితిలో ఉన్న వభర్్కత ఆహర ప్ టాి లన్ు ప్ంపిణ  చేసభి రు అశ్వ కభరయకరిలు.  

 

 

 

 

 

ఫ్లడ్ రిలీఫ్ 

ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్ :  ప్కాృతి విప్తుి లు సంభ్వించ్చన్ప్ుడు చేప్టే్ కభరయకరమమే “ఫి్డ్ ర్్లీఫ్”.  

ఏమి చేసాత రు:  ఈ కభరయకరమంలో భాగంగభ వరదలు, అగ్నప్మాాదాల వంటి ప్కాృతి విప్తుి లు వచ్చిన్ప్ుుడు మన్ 

సభ్ుయలు వ ళిి ప్ర్్సిథతిని సమీక్ష్ించ్చ, మంచ్చనీరు, ఆహారం, దుసుి లు, మందులు వంట ి వభటిని సేకర్్ంచ్చ, తగు 

ప్రయవేక్ష్ణలో భాధితులకు ప్ంచుతారు.  ఎంతట ివిప్తకర ప్ర్్సుి తులలో న ైనా ఇతరులన్ు ఆదుకోవడంలో మేము 

ఎప్ుుడు సిదుమే అంటూ ముందుకు వచ్చి సభయం చెయయడంలో మా కభరయకరిలు చూపిసుి న్న సూురి్్ , తెగువ  

చాలా గొప్ుద.ి 
 

 



 

 

చేయూత 

ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్ :  ఎుంతో ముంద ిప్రత్రభ్ క్లిగిన్ విదాిరుధ ల  ఆరిధక్ సోత మత లేక్ ఫీజుల  క్టసలేక్, వివరాల  

త ల సుకోలేక్ మధిలోన ేచ్దువు ఆప్రసుత నానరు. అలాుంటి వారిక ిచేయూతన్ు అుందిుంచ్డమే ఈ పరా జ క్ట్స లక్ష్ిుం. 

ఏమి చసేాత రు:  ఆర్్థకంగభ వ న్ుకబడ,ి విదయలో ర్భణ సుి న్న విదాయరుథ లకు ఫీజులు కట్డం లేక ప్ుసికభలు 

సమకూరిడంతో సర్్పెట్క వభర్ ్న్డవడికన్ు, చదువులో వభరు చూప్ుతున్న శ్రదయన్ు, ప్తాిభ్న్ు ఎప్ుటికప్ుుడు 

విశలిష్ిసూి  వభర్ ్ఉన్నతికి చేయూతన్ు ఇసుి నానరు.  ప్భా్ుతవ ప్థకభలపెై అవగభహన్ కలిుంచడం ఇందులో భాగమే. 

 

 

 

 

 

హెల్త సపో ర్స 

ఈ పరా జ క్ట్స ఎుందుక్ :  నిరుపేదల ఆర్ోగయ ప్ర్్రక్ష్ణా కభరయకరమమే “హ లి్త సపో్ ర్్”. 

ఏమి చేసాత రు:  ఈ కభరయకరమంలో భాగంగభ నిరుపేదలెైన్వభర్్కి వ ైదయ సహాయంతో ప్భటు మాన్సిక సెథథర్భయనిన 

కలిగ్ంచడం, వభర్ ్ చ్చకితాలకు కభవలసిన్ ఆర్్థక సహాయంతో ప్భటు, అశ్వ కభరయకరిలు సేకర్్ంచ్చన్ మందులన్ు, 

పో్ షకభహార వసుి వులన్ు వ ైదుయల ప్రయవేక్ష్ణలో అందించడం. అలాగే వీలెైన్ దగగర వభర్్క ిజీవనలప్భధి కలిుంచ్చ వభర్ ్

కభళు మీద వభరు నిలబడేలా చేసిో ంది అశ్వ. అలాగే మ డికల్త కభయంప్సా, అవగభహనా సదసుాలు నిరవహించడం, 

ప్భా్ుతవ ప్థకభలపె ైఅవగభహన్ కలిుంచడం ఇందులో భాగమే.  

 
 

 

 

 

సుంసథ సహ్లయుంతో చ్దువుక్ ని వృదిులోకి వచిిన్ 
విదాిరుధ ల  త్రరిగి సమాజానిక ి ఏదో ఒక్ రూప్ుంలో 
వీల ైుంత సరవ చ యాిలన ే బలమ నై్ ఆలోచ్నా 

బీజాలన్ు  వార ిమన్సుసలో  నాటుతోుంద ి అశ్వ.  
అలా సహ్లయుం తీసుకొన్న వారు ఈ రోజు సుంసథలో 
సభ్ుిల గా మారి మరి కొుంత ముందకిి సాయుం 
చ యిడుం ఒక్ గొప్ు ప్రణిాముం 


