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DASABDHI 2018
ASWA AT A GLANCE
VISION Statement of ASWA:
“To see society as a happy and healthy place to live in, where every individual involves for
the creation of a sustainable social environment”.
MISSION statement of ASWA:
“Taking up activities which emphasize that giving back to society is everyone’s
responsibility, promoting ‘Love All-Serve All’ through helping the uncared, those in need of
economical and emotional support, countering illiteracy among people of all ages,
involving society for a clean and green environment, transforming people to determined
citizens by applying dream plan of ASWA”
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ASWA GUIDING PRINCIPLES
ASWA PHILOSOPHY : Helping fellow human beings is not social service, it is our minimum responsibility
ASWA VISION

: Building a happy and healthy society with the motto Vasudhaika Kutumbam

ASWA APPROACH

: Making everyone contribute 1 HOUR per month to help others

ASWA ROLE

: Imbibing service attitude among people and making them part of this MAHA YAGNA

ASWA SLOGAN

: Love all – Serve all

ASWA ATTENTION

: Those who help and those who need help

ASWA BELIEF

: Individual development (Personality & Progress) leads to society development

ASWA NEED

: Volunteers who can contribute 1 HOUR per month directly or indirectly or Donors
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INTRODUCTION
AMMA, the mother, the symbol of unconditional love, inspires us to give away the similar
love towards the society. It all started with a small visit to a rehabilitation center along with
a few friends on the New Years Eve. Later on April 27th, 2008, we named our group as
AMMA Social Welfare Association and registered under Societies Act (Regd. No.
14/2010).For these ten years, we have been successful in conducting many activities in
different projects covering different aspects of the society.
We instituted with 10-15 volunteers, and after 10 years we are more than 500 including
direct and indirect participation. ASWA is entirely a volunteer-based organization. They are
the strength of the organization. They have contributed their free time and weekends for
the association.
AMMA Social Welfare Association (ASWA) has been doing many activities in diversified
fields like Education, Health, Happiness, and Environment & Rural Development to help the
needed in the community. Our objective is not just helping others, but also to establish the
idea in everyone that serving the society is our responsibility.
Unlike most of the organizations who concentrate mostly on activities, we equally
emphasize our focus on creating more volunteers. We also provide guidance, exposure,
experience and an opportunity to Self study in understanding this service space better
and thus inculcating the habit of serving as part and parcel of their lifestyle. ASWA
prepares volunteers to do, lead and organize activities whenever and where ever they
want. In this journey, we aim to ignite them that “To do something for others is not a social
service, it’s our social responsibility.”
According to the needs of the beneficiaries and also interest of the serving hearts we
have multiple projects. Few activities are aiming to give immediate HAPPINESS to the
beneficiary and satisfaction to the Serving Heart in the name of SEVA, without getting into
the much deeper aspect of change. Few activities are focusing on the CHANGE we want
to see in their lives, preferably long term and sustainable.

Helping fellow human being is not a social service,
It’s our social responsibility.
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PRESIDENT SPEAKS
Dear Family members & well-wishers of ASWA,
I am the first happiest person on the planet to witness each moment of 10
years journey i.e. more than 1 lakh hours in extending our help to the fellow
human beings as a part of social responsibility. Every step/every moment is
a different experience for our learning, which leads to self-analysis on what
is our role in the society, what little we can give back to the community in
return for the services we have been receiving from the birth till death.
Thank you is a very small word to appreciate the sincere effort of every volunteer, donor, and wellwisher of ASWA, who are contributing their free time and weekends to discharge their responsibility
towards society. I can divide the last ten years into 2 phases and the coming 10 years as a whole
new phase.
Phase1 (1 to 5 years): These are the first 5 years, where we had very few volunteers. Connecting new
volunteers was very hard then. The founders extended their time not just to participate in the
activity but also to take active participation in creating the structure/system by ensuring breadth
and depth of the service, based on current social imbalances.
In these 5 years, we focused more on doing different activities to be aware and to know the
ground level realities. It has attracted many volunteers with different interests. We can call it as the
stage of Forming. We were able to meet few likeminded. Activities have been recognized, divided
into fields, projects. Leaders have been appointed to delegate the project responsibility. We have
also focused on improving the structure & culture of the organization.
Phase2 (5 to 10 years): Leaders had established their positions and understood how to lead their
teams. We were spreading awareness on the cause of the problem adding to its activities. Asking,
reviewing, and revisiting the existing plans doing necessary checks as projects. We could see the
change in our operations; expansion of organization in different places without compromising
quality and values; ddefining values, policies, procedures, guidance for best result without making
activity mechanical. Activities in this phase had very less involvement of founder members.
Phase 3 (10 to 20 years) : In this phase, we want to focus on creating an impact in the society. Few
founder members have come forward to dedicate their entire time in achieving our dream project.
Besides, we would also continue our regular projects in ASWA.
Everything/all of the above is practically possible only with your dedicated 1 hour time with a
passion for helping others. I request everyone to be a part of this toughest journey by extending
your committed, dedicated timely, financial resources, guidance to create a measurable,
sustainable. Replicable model to prepare active, productive, responsible Individuals citizens
Involved in creating a happy and healthy society.
I hope we all do, as we all know helping other fellow human beings is not a social service, but the
least that everyone can do as a social responsibility.
Love all – Serve all
Sarvaraju. Sreenivasa Prasad Rao
Founder President
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ADVISORY WORDS
Ten years is a very long time within which even giant organizations
backed by crores of rupees, disappear without trace. But if an NGO
which is serving the society for ten years and survives successfully
without any grants and funds from government or overseas funding,
then it is nothing short, but a miracle. I had the privilege of observing
this organization overcoming obstacles while it has evolved from a
charitable trust to a holistic human movement.
I know most of the volunteers personally from the days when they had just come to
Hyderabad in search of a job. None of them is financially rich, but has very rich values
ingrained in their DNA by working in ASWA. When such people who are willing to spend a
little amount of money and few hours of time for the sake of society to come together and
plan their work meticulously, putting efforts sincerely then the result that we get to see is a
feast to our eyes, music to our ears .
Many people are astonished when they come to know that this phenomenal success by
ASWA in social service is not backed by any grants or funding. Feeding poor and hungry
people, donating blood regularly to the children affected with thalassemia, teaching
government school children, giving career guidance to confused / misguided students,
Spending quality time with people in orphanages, old age homes, funding higher
education or costly medical treatments, thriving hard to protect and nurture our
environment are some of the activities ASWA volunteers perform while they continuously
stay alive enriching and energizing themselves with a dose of wit and humor. I know that
once we taste the felicity in helping others, every other pleasure in life appears to be
minuscule. While I was a part of organizations which started with a bang, bubbling with
enthusiasm to do lot of social service in early years only to fizzle away within few years, I
find it astonishing to see ASWA growing leaps and bounds in the past ten years almost on
verge of realizing the ASWA founders dream of establishing a permanent center for
human enlightenment. They steadily pursue guidance and motivation from experienced
elders to build enduring relationships with the volunteers which help them in increasing
their efforts exponentially.
I can confidently say that ASWA’s model of making a difference in the society has taken a
solid shape spectacularly which should be replicated as it is everywhere, to achieve
divinity in humanity. My advice to all the volunteers of ASWA is to maintain the same strong
bond amongst each other; never let others divide or discourage you from achieving the
best in human endeavors. Obstacles are those fearful sights we see when we take our
eyes off our goals. But the Goal of ASWA is to stand tall and majestic before our eyes, so
we should all thrive hard in the life journey of our life to achieve it covering miles of smiles
all along the way.
Yours faithfully
Dr. Sundar Raj Perumall
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అసలు మనం సేవ చెయ్యాల్సిన అవసరం ఏమంది?
1.

తల్సి కడుపులో ప్రవేశంచినప్పటి నండి, మనం భూమి మీద ప్డే దాకా సమాజమే ప్రతాక్షంగా మన తల్సిని
చూసుకంది, అంటే ప్రోక్షంగా మనల్సి కూడా. అంటే మనం ఉద్యాగం సంపాదించి, ఆర్ధిక చేయూత వచేేవరక,
ప్రతిక్షణం (పుట్టక మందు నంచి, చివర్ధ శ్వాస తరువాత కూడా) సమాజంలోని రకరకాల మనషుల నండి, వివిధ
రకాల సేవలన వినియోగంచుకంటూ వృదిి చెందామ. అంటే సమాజంలేనిదే మనమ, మన పుట్టటక, మన
మనగడ, మన జీవనం అసాధాం.

2. స్వాన్ఫ్లూ / డంగ్యా / ఇలా ఏదైనా అంట్టవాాధి ప్కకవాడికి వచిేనపుపడు ‘నాకందుకలే’ అని వదిలేసాామా? మనం
వదిలేసిన దగగర నండే ఆ వాాధి ప్రబల్స, మన దాకాచేరుకొని, మనమూ అందులో బల్స అయ్యా సిితికి వసాాం. కానీ
అపుపడు శ్రదితో ప్టిటంచుకనాి ఉప్యోగం ఏమంట్టంది? అనీి ఉనాి, ఏమి చెయ్ాకండా చూస్తా ఉంటే మనం
కూడా ఆ సమసాలో కొట్టటకపోతామ, దానికి బలైపోతామ.
3. ఎప్పటికి తిర్ధగ ఇవాలేనివి సమాజం నంచి మనం ఎన్ని తీసుకనాిమ, ఇప్పటికీ ఇవాడానికి ఇంకా ఎందుక
వెనకడుగు వెయ్ాడం? ఈ బాలన్సి షిట్ఎప్పటికి సమానం కాదు. ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ మనం పందినదేఎకకవ. ఈ
చిని ప్టిటక వేసుకోవడం వలన కూడా మనం సమాజంలో ఎవరెవర్ధకి ఎంత బాకీన్న తెలుసుాంది. ఒక సార్ధ
ప్రయ్తిించి చూదాామా

మనం తీసుకనిది

మనం తిర్ధగ ఇచిేనది

తల్సితండ్రులు
గురువులు
కట్టంబం, సమాజం
ప్రకృతి
(డాకటర్ వెనిపూస బ్రహ్మ రెడిి గారు ఆర్ధటకల్, లీడ్ ఇండియ్య శక్షణ సౌజనాంతో)

కాబటిట సమాజ సేవ చేసేది మన కోసం, మన బాకీ తీరుేకోవడం కోసం! మన చుటూట ఉని వార్ధతోనే మన
ఆనందం ఇమిడి వుంది. మనం ఆనందంగా వుండడం కోసం, వార్ధని ఆనందంగా ఉంచడం కోసం
చేసుానాిమ. అంటే ఇతరులక మనం చేసే సాయ్ం సేవ కాదు, మన కనీస బాధాత. మర్ధ మన బాధాతన
నిరాహంచడానికి ఎందుక సంకోచం, ఆలసాం?
దీనికి మన జీతం మొతామో, జీవితం మొతామో తాాగం చేయ్ానికకరలేదు సుమీ... నెలక ఒక గంట్
సమయ్ం లేదా 100/- చాలు అంటంది మన ఆశ్ా. . ఇంకందుక ఆలసాం సుమీ..
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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PRAYER

DASABDHI 2018
BUDGET

-

There are volunteers, who have joined hands with ASWA and have been
participating regularly & actively for more than 8 times in a year. Surely, their
presence has added value more and it’s our prime responsibility to
appreciate them. These volunteers truly deserve ASWA BEST NEW VOLUNTEER
APPRECIATION AWARD.
BEST BLOOD DONORS ARE WHO DONATED BLOOD IN ALL THE CAMPS
CONDUCTED BY ASWA IN 2017-18.
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MILESTONES


Reached 1,12,854 needy in our journey of 1.12 Lakh hours in the past decade



ETV Yuva Telecasted ASWA on 09.04.2018 and News articles in papers



Got 12A and eligible for 80G deductions in 2015-16 and 2016-17



Felicitated by AP SACS,TSCS, Rotary Club, Lions Club for our services



Conducting regular capacity building Sessions, exposure visits for Volunteers.



Launched our BLOG www.aswa.co.in in Oct, 2009. The significant step in spreading our
deeds. Sri. Thanikella Bharani Garu launched our Website www.aswa4u.com in 2015



We have made few motivational short films. Visit our YouTube Channels AMMAASWA
and Dr Sundar Raj Swasthaanand



Joined Birds of Same Feathers (BOSF), a group of social service NGOs and individuals



Conduct Blood donation camps once in every 3 months, summing up to 29 camps,
2,531 donors 3,577 participants. We are the 1st NGO that has conducted these many
camps for TSCS.



Arranging 3 units of blood daily in emergencies. Approximately 4,083+ units donated



Received Special appreciation from TSCS for conducting highest number of camps



Conducting regular sessions in Govt High School from the past 6 years



Conducting weekly sessions in GBE Primary Schools from the past 7 years



Distribution of 60,000 Career Guidance Booklets in nearly 600 Govt Schools of almost all
districts of 2 Telugu States this year. Over all 75,000 booklets have been distributed from
last 5 years



Published magazine named SRUJANA with school children stories, songs and articles



Exposure visits to GBE Primary children to Birla Mandir and other places



Visited and supported nearly 150 orphanage, old age and differently abled homes



Reached nearly 20,000 people by Food Packets & Fruits distribution



Life saving effort in saving 3 children (2 are celebrating their 2nd birthdays and one is
completed her 10th class this year) out of supported total 33 patients.



Supported 50 Students, majority are settled and few are contributing to the society by
giving back. Of course financial support to patients & students are mile stones itself.



Movie and TV Actors started supporting our activities with their participation
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EDUCATION PROJECTS
PROJECT VIKAS
The education given in school is the foundation of a happy and healthy
society as it develops active, productive and responsible citizens.
ASWA's objective of “VIKAS PROJECT” is to Inspire, Motivate, Guide and
Encourage Students towards career excellence with a Positive Attitude&
Self Confidence. We conduct sessions in both primary and secondary
schools. We have been conducting sessions in schools since 2009.
Vikas Secondary – Activities in High Schools
 Organizing
Personality
Development
Sessions(PDP)
 Conducting special sessions to make
learning exciting and connecting them
to the education system
 Conducting
different
intervention
activities like elocution, quiz, essay
writing, Sports to showcase and sharpen
their hidden talents
 Guiding them through career guidance
sessions
 Leading them in taking up creative
projects
 Helping them to participate in Bala Sabha for

Vikas Primary – Activities in Primary Schools
 Teaching
foundational
and
fundamental elements of language,
literacy, and numeracy with playful &
joyful methods
 Conducting sports events for physical
fitness as part of all around the
development of a child
 Appreciating and recognizing best
active participants in academics,
sports,
behavior
and
overall
performance.
 Involving them by Moral Stories,
Patriotic Songs, Creative events and
general awareness sessions
developing their Thinking, Understanding,  Creating Parent awareness by visiting
communication, expression skills
their slums and rejoin the dropouts.

2018-19 PLANS

How to Join us

VIKAS SECONDARY





Teach the importance of education through
stories, plays and games
Giving them tips on memory, concentration and
time management
Improving presentation skills through competitions
Telling inspirational stories for character building

VIKAS PRIMARY



Teaching them the fundamentals of English and
Telugu language
Teaching them basic mathematics using
practical examples

1. Conducting sessions in schools
2. Helping the team in preparing
the required material
3. Sponsoring books, bags, food,
uniform etc.,
4. Assisting the team in conducting
the competitions, games and
cultural activities in schools
5. Assisting the team by helping in
sessions

Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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I am an active volunteer in ASWA from the last 5years. I am currently leading
a project where I am working with a team for improvement of children
studying in primary school.
ASWA is a place, where we not only serve the society, but also learn many
things such as Building Relations, Teamwork, Event organizing, and
management, etc., hence I feel very much proud to be a part of this. This
year we have completed 10 years which is also a great achievement. I want
to thank the members of ASWA for giving me the opportunity to be part of
this family. Thank you once again. Dhanesh Kumar. K, Project Leader, VIKAS

ఏ అవసరం లేనిదే మనక ఎవరూ సహాయ్ం చేయ్రు" ఇది ఒకనాటి నా ఆలోచన.. కానీ అది
వాసావం కాదు అని ఒక రాత్రి ఋజువంది.. అది 2012 వ సంవతిరం, మా నాని ICU లో ఉనాిరు..
ఇపుపడు అరెజంట్టగా 3 యూనిట్టి రకాం కావాలని డాకటర్ చెపాపరు.. కానీ రాత్రి 11 గంట్లక ఎవరు
వసాారు అని ఆంద్యళ్న చెందామ, కానీ అదృషటం కొదీా మగుగరు రకాదాతలు వచిే అప్పటికి అపుపడు
రకాదానం చేశ్వరు.. మాతో ఏం బంధం లేని వాళ్ళన చూసేా ఆ క్షణాన మానవ రూప్ంలో ఉని
దేవతలు లాగా కనిప్పంచారు... ఆ రోజు నంచి నేన కూడా వీలైనంత సమాజ్ఞనికి సహాయ్ం చేయ్యల్స
అనకొనాిన..
కానీ ఎలా చేయ్యల్స, ఎకకడ చేయ్యల్స, ఎవర్ధకి చేయ్యల్స.. మన దగగర డబ్బులు కూడా ఉండాల్స కదా అనకొనాిన.. సంకలపం గటిటగా
ఉంటే అవకాశ్వలు సృషిటంచబడతాయి అని ఒక మహానభావుడు చెప్పపనట్టిగా ఆ అవకాశ్ం వచిేంది.. మా మిత్రుడు అనీల్
అనాధాశ్రమంకి వెళుతునాిన నవుా కూడా రావచుే కదా అనాిడు.. ఆ రోజు ఆదివారం కారాక్రమంలో ఎంతోమంది అనభవం
ఉని కారాకరాలు ఉనాిరు... కానీ ఆ రోజు అశ్వా కొతావాళ్ిమైన మాక పెదా పీట్ వేసింది.. పీట్ అంటే కూరుేనేది కాదండోయ్. మాక
ఆ రోజు ప్రధాన పాత్ర ఇచాేరు అని చెబ్బతునాిన.. నని ఏదైనా కథ చెప్పమనాిరు ప్పలిలక.. కానీ ప్రప్ంచంలో ఉని సిగుగ,
మొహ్మాట్నిి కల్సప్ప ఒక రూప్ం చేసేా అది నేనే.. నలుగురు మందు ఊప్పర్ధ బిగప్టిట మాట్లిడట్ం రాదు.. అశ్వాలో అనభవజుులైన
నరేష్, నాగబాబ్బ నాలో ప్రేరణ నింపారు అపుపడు.. ఒక చిని కథ చెపాపన ప్పలిలు నంచి కారాకరాలు అందరూ మరో కథ అంటూ
చప్పట్ితో కేర్ధంతలు కొట్లటరు.. ఆ ఉతాిహ్ంతో ఆ రోజు నా జీవితంలో ఎంతో ఆనందంగా గడిచింది..
ఆ తరాాత ప్రభుతా పాఠశ్వలలోి చదివే ప్పలిలు కోసం అశ్వా నిరాహంచే తరగతులో చేరాన.. ఇందులో నాక నచిేంది మనం
నేరుేకంటూ ప్పలిలక నేర్ధపంచడం.. ఎన్ని విషయ్యలు చినాిరులతో కల్ససి మేమ నేరుేకనాిమ.. వివేకానంద, కలాం , సుధామూర్ధా
సాహతాానిి చదివిన నేన వాళ్ళ లాగానే ప్పలిలతో నాక తెల్ససిన విజ్ఞునానిి ప్ంచుకోవాలని అనకొనాిన, ఆ కల నెరవేర్ధంది, నా
జీవితంలో నేన మర్ధచిపోలేని సంఘట్న బడి ప్పలిలు అందరూ కల్ససి రూపందించిన సృజనా మాాగజైన్స కి మందు మాట్
రాయ్డం.. ఆశ్కిా ఉనివాళ్ిన అశ్వా బాగా ప్రోతిహసుాంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహ్రణ...
తరాాత మా మండలంలో సుమారు 500 మంది ప్పలిలక కర్ధయ్ర్ గైడన్సి తరగతులు అశ్వా సహాయ్ంతో నిరాహంచాన.. మా
ప్రంతంలో ఇలా చెబ్బతాన అని కలలో కూడా అనకోలేదు.ఇది చూసి మాక పాఠాలు చెప్పపన గురువులు, తల్సిదండ్రులు ఎంతో
ఆనంద ప్డాిరు, ప్రోతాిహంచారు.. ఈ రోజు జీవితంలో వెనకక తిర్ధగ చూసేా మనసుిలో ఏద్య ఒక ఆనందం.. అదే ఈ
రామకారాంలో ఉడతనై సాయ్ం చేసే అదృషటం నాక దకికంది అని..
SRINIVASA CHAKRAVARTHI. BORRA, PROJECT LEADER, VIKAS
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How many choices does a student have after completing class
10? Two? Three? Maximum Five? NO!! There are MANY MORE!!
We all know that the career of a student takes a sharp turn after
class 10. The students should be able to decide the path for their
future here.
ASWA has decided to guide the students in making the right
career choice. We have prepared a Career Guidance Booklet
which consists of all the subjects, groups, courses that a student
can choose. The booklet contains information that has been
sourced from 200 websites which helps students to envision and
pursue their career choice or goal.
This year, ASWA has succeeded in distributing 60,000 copies of
career guidance booklets in almost every district of AP and
Telangana. Thanks to all the local serving individuals and NGOs
who helped us in distributing and taking up to each student.
Daily we receive calls from more than 2 students for guidance.
We are so happy to receive their calls, answer their queries and
hear from them that the booklet has helped them show different
paths.

PLANS FOR 2018-19


This year ASWA aims at distributing 1 lakh copies of booklets for free to 10th
Class Govt. School Students of both the Telugu states (A.P & Telangana).



ASWA has also decided to give the booklet both in English & Telugu.
I believe everything happens on the planet for some reason and in the same tone
every birth also. To be honest reason for my birth realized after associating with
ASWA. As active member of Vikas team got a chance to be part of future generation
success.
You can tell about a person by knowing about his friends and environment, being
part of Vikas have a good time with little hearts which makes me feel younger
because of the time spending with them. To guide/explain to others it is mandatory
to be expert or at least should have good knowledge on that area through which
improves knowledge and fulfill my desire of helping young generation. In this journey
I learned a lot more things by observing and interacting with the youngsters. The way
of raising doubts, their interested areas which make me think in a creative way. One
decision change the entire life, Career guidance session helps the youngsters to
take wise decision to fulfill their dream and build great nation. Sri. Adi Narayana Rao,
Project Vikas
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PROJECT CHEYUTHA
"There are many merit students but who are poor as well. ASWA supports them through
the project Cheyutha. In June 2008, we were requested to support the education of 2
students by TMAD. That gave us sparkle to start off the project Cheyutha. We have
framed a set of rules for the smooth sailing of the project. We not only support the
students financially, but also regularly monitor weather they are in the proper direction
or not. We also give them moral support and make them a better person in the society
with values and positive attitude

.
Plans for 2018-19




Creating the database about government schemes
related to education
Collecting information about NGOs that support the
education for the needy
Conducting sessions in government schools about the
government scholarships.

How can you be a part of Cheyutha?
1. Can guide the student in his interested career path
2. Can donate for the education of the student
3. Can help in the verification of student

“అమమ సాచేంద సేవ సమితి"తో కల్ససి నేన 2012 నంచి ప్రయ్యణిసుానాిన. "అమమ శ్రీనివాస్" గారు నాక
ప్ర్ధచయ్ం అయినప్పటి నంచి నేన ఈ సంసి లో సభుానిగా కొనసాగుతునాిన. మొదటి, పూర్ధాసాియి సభుానిగా
కాక మనపు, కొంచం బెరుక ఉండేది. సంసి ఎలా ఉంట్టంద్య అని మిగతా సభుాలు ఎలా ఉంట్లరో అని మర్ధయు
సేవ కారాక్రమాలు ఎలా చేసాారో అని... కానీ సంసిలో పూర్ధాసాియిలో సభుానిగా చేరాకే తెల్ససింది ఈ సంసి, సభుాలు
ఒక కట్టంబంలా ఉండి కారాక్రమాలు చేసాారని. అందరు ఒకర్ధకి ఒకరు సహాయ్ం చేసుకోవడం, భాదాతలు
ప్ంచుకోవడం అంతా ఒక కట్టంబంలా కల్ససిపోయ్యరు.

సంసిలో, సంసి చేసే కారాక్రమాలలో కొంత అనభవం వచాేక నాక "చేయూత ప్రజెక్టట" బాధాతలు అప్పజెపాపరు.
మొదటి నాపైన నాకే కొంచం అనమానంగా ఉండేది ఈ ప్రజెక్టట నేన చేయ్గలనా అని కానీ "అమమ శ్రీనివాస్" అని
సహ్కారం, మారగదరశనం మర్ధయు మిగతా సభుాల సహ్కారం వాళ్ళ నేన ఈ ప్రజెక్టట న పూర్ధా సాియిలో మర్ధయు
ఎకకవ మందికి చేరేలా చేయ్గల్సగామ. ఈ ప్రజెక్టట ని విజయ్వంతంగా చేయ్డంలో నరేష్, శ్రత్, మోహ్న్స వజజ,
నాగబాబ్బ, అనిల్ మర్ధయు మిగతా సభుాల సహ్కారం ఎంతగాన్న ఉప్యోగప్డింది. ఈ ప్రజెక్టట దాారా వీలైనంత
ఎకకవ విదాారుిలకి చేయూత అందించాలనే మా సంసి సంకలపం నెరవేర్ధంది అని నేన భావిసుానాిన. రాబోయ్య
రోజులోి "అమమ సాచేంధ సేవా సమితి" దాారా ఇంకా ఎన్ని మంచి కారాక్రమాలలో నేన పాలుప్ంచుకోవాలని
ఆశసుానాిన. ఈ సంసిలో సభుానిగా అవకాశ్ం ఇచిేన సంసికి, board కి ధనావాదాలు తెల్సయ్జేసుానాిన.
BIKSHAPATHI. NAYAKWADI, PROJECT LEADER, CHEYUTHA PROJECT

Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111

Page 15

DASABDHI 2018
సినిమాల ప్రభావమో లేక మనసు లోతులోి ఎకకడో మూలన దాగ ఉని బలమైన కొర్ధకన్న తెలీదుకానీ,
అనాధాశ్రమాలు, వృదాిశ్రమాలన సందర్ధశంచి, వార్ధతో కొంత సమయ్ం గడపాలని, తోటి వార్ధకి తోచిన సహాయ్ం
చేయ్యలని ఉండేది. కానీ ఎలా చేయ్యల్స, ఎవర్ధకి చేయ్యల్స, ఎకకడ చేయ్యలో తెలీనిప్ర్ధసిితి. సంకలపబలం గొప్పగా ఉంటే
మనక కావలసిన దారులు మనక కనబడతాయి అని చెప్పపనట్టి, 2011 వ సంవతిరంలో మా సేిహతురాలైన ప్రసని
దాారా, శవానంద ర్ధహాబిల్సటేషన్స స్ంట్ర్, కూకట్ ప్ల్సిలో ఉని హోమ్ సందరశనంతో నా తొల్స అడుగు "అశ్వా" తో
ప్రరంభమైనది. మొదటిరోజు అనభవాలన తోటి సభుాలతో ప్ంచుకనిపుపడు కల్సగన ఆనందం చెప్పలేనిది.

కిక్ట సినిమాలో హీరో రవితేజ గారు ఒక చిని ప్పలికి సహాయ్ం చేసినపుడు ఎలాంటి కిక్ట పందాడో, నేన కూడా అలాంటి కిక్ట మన
అశ్వాలో మొదటి రోజునే పందాన. దానికి తోడుగా మన సభుాల సహాయ్ సహ్కారాలు, నిసాారిమైన సేవ, తోటి సభుాలప్ట్ి ఉని
గౌరవం, భాదాత, మనం అనే భావన, ఒక కట్టంబంలాంటి వాతావరణం, ఇవనీి కలగలసిందే మన "అశ్వా".
ప్రతి ఒక వాకిా ఒక మంచి కట్టంబ వాతావరణం కావాల్స అని కోరుకంట్లరు. అలాంటి ఆనందకరమైన, ఆహాిదకరమైన
వాతావరణానిి కల్సపంచడమే కాకండా, ఒక మంచి మనిషిగా, ఒక నాయ్కడిగా, ఎట్టవంటి ప్ర్ధసిితులనైన ఎదురోకగల ధైరాానిి
నింపే ఒక శ్కిా మన అశ్వా. మనలో చాలా మందిమి ఒక మామలు కారాకరాగా ఉని సాియి నంచి ఒక నాయ్కడిగా (ఉనిత సాియి)
ఎదగడానికి, మనలో నిద్రణమై ఉని శ్కిా సామరాిాలన తటిట లేప్ప, వాటిని ప్దున పెటిట, సమాజంలో మనకంటూ ఒక గుర్ధాంపుతో
పాట్ట, సమాజం ప్ట్ి మనకని బాధాతలన గుర్ధాంచేలా చేసింది మన అశ్వా. మనల్సి మనం అభివృదిి చేసుకంటూ, సమాజ
అభివృదిి కోసం ఎలా పాట్టప్డలో తెల్సయ్జేస్తా, "ఇతరులక సహాయ్ం చేయ్డం సేవ కాదు అది మన కనీస భాదాత" అనే
సిదాింతంతో మనలాంటి ఎంతో మందిలో స్తలర్ధాని నింపుతుంది మన అశ్వా. అశ్వాతో నా ప్రయ్యణం మొదలు కాకమందు ఉని నా
ఆలోచనా విధానానికి ఇపుపడు ఉని నా ఆలోచనా విధానానికి తేడా చూసేా ఎంతో తేడా (ఎవరెసుటకి, ఎల్సఫంట్ కి ఉని తేడా)
కనప్డుతుంది. నాలోని ఈ మారుపకి కారణం అశ్వా.
మా నానిగార్ధ మరణం తరువాత ఒకకసార్ధగా శూనాంలోకి వెళ్లిన నని తిర్ధగ మామలు మనిషిగా మార్ధేంది అశ్వా. ఎన్ని రకాలుగా
నాక సహాయ్ సహ్కారాలు అందించడమే కాకండా నాలో ఎప్పటికపుపడు స్తలర్ధాని నింపుతూ నాలో ధైరాానిి పెంపందిస్తా,
జీవితం అంటే అనిి ఒడిదుడుకలు ఉంట్లయి కాబటిట వాటిని తట్టటకని, ఎదుర్కకని నిలబడగల శ్కిాని పెంపందించింది అశ్వా.
మా సాగ్రామంలో చేసిన కారాక్రమాల దాారా, నేన చదుకని పాఠశ్వలలో కారాక్రమాలు చేసుానిపుడు కల్సగన ఆనందం మాట్లోి
చెప్పలేనిది. మన దాారా సహాయ్ం పందినవాళుళ ఆనందభాష్పపలతో కృతజుతలు చెపుతునిపుడు, ఒక పేదవార్ధ ఆకల్స తీర్ధేనపుడు,
ఎవరులేని వార్ధతో కాసా సమయ్ం కేట్లయించి వార్ధతో మాట్లిడినపుడు, రకాదానంతో ఒక ప్రణానిి నిలబెటిటనపుడు, ఒక గంట్
సమయ్ం వలన వేలమంది విదాారుిల భవిషాతుాక పూలబాట్ వేసుానాిం అని తెల్ససినపుపడు కల్సగే ఆనందం అనభవించే వార్ధకి
మాత్రమే తెలుసుాంది.
మా మిత్రులు, బంధువులు ఎవరైనా నని హైద్రాబాద్ వెళ్లళ ఏం సంపాదించావురా అని అడిగతే, డబ్బు సంపాదించకపోవచుే కానీ ,
నేన కష్పటలోి ఉనాిన అని తెల్ససేా నాకోసం నిలబడే ఆతీమయుల్సి సంపాదించుకనాిన అని సగరాంగా చెబ్బతాన. ఒకకసార్ధ నా
జీవితంలోకి వెనకిక తిర్ధగ చూసేా ఆనందంగా గడిప్పన క్షణాలుకాదు,

రోజులు వేళ్ళమీద లెకకపెట్టలేననిి రోజులన

సంపాదించుకనాిన. వీట్నిిటికీ కారణం "అశ్వా". ఇక మందుకడా నా ప్రయ్యణానిి నా చివర్ధ శ్వాస వరక కొనసాగసాానని, నని
నేన ఇంకా అభివృదిి చేసుకంటూ, సమాజ అభివృదిికి మర్ధయు మఖ్ాంగా మన అశ్వా అభివృదిికి తోడపడతాన. Naresh Kumar.

B, Treasurer
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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HEALTH PROJECTS
PROJECT SAVE LIFE
"Food can be produced; Water can be recycled; Shelter can be created. But one
thing that is impossible to create in this world is blood”. Kids with Thalassemia are
very untoward that they cannot reproduce the blood in their body. About one in
every seven people who enter a hospital, requires a blood transfusion. These
startling statistics underscore the crucial nature of blood donation. No laboratory
can manufacture blood inspite of latest trends in technology. That blood can only
come from a volunteer donor like you, who volunteer to donate.

Activities



Plans for 2018-19
1. We will conduct sessions in different
Conducting blood camps for Thalassemia
urban areas every month to create
awareness about the following
affected children, once in every 3 months



Creating awareness about blood donation and
Thalassemia



Conducting 2K Walks for awareness



Finding, Motivating and Connecting Blood 2. Conducting HBA2 test if possible in the
Donors to the needy patients who are in urgent
awareness camp
need of blood in different locations.
3. Conducting Blood Camps in different
Running Whatsapp Groups for Blood Donors
places of Hyderabad



A. importance of Blood donation
B. Thalassemia and its causes
C. Prevention of Thalassemia

Do you want to be part of Save Life? Here is what you can do…
1. Donate blood in blood camps once in every 3 months
2. Participate in 2K runs and awareness sessions
3. Donate money for blood camps, awareness camps
4. Become a member of Whatsapp groups for the fulfillment of
emergency blood requirements.
5. Ask permission / create awareness session and/or blood
camp at your college/ colony/corporate or apartment.

 We are the first NGO in Hyderabad to conduct 29 camps for TSCS.
 We released a short film on blood donation on our youtube Channel “AMMAASWA”
 This year we have conducted 3 blood camps wit
volunteers.

h the support of 238 donors and 398

Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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అనిల్ అనె నేన, గత 5 సంవతిరాలుగా అశ్ా లో కారాకరా గా, రకా దాన
శబిరాలు నిరాహంచే ప్రజెక్టట కోఆర్ధినేట్ర్ గా సేవ చేసే అవకాశ్ం నా
అదృషటంగా భావిసుానాిన. నాక అశ్ా ఒక కట్టంబానిి ఇచిేంది. నా
జీవితంలో అశ్ా లో చేరక మందు, చేర్ధన తరవాత ఎన్ని మారుపలు
గమనించాన. ఒక కారాక్రమానిి నిరాహంచడంలో ఎలాంటి జ్ఞగ్రతాలు
తీసుకోవాల్స, ఎలాంటి ప్రణాళ్లకలు వేసుకోవాల్స, ఎలా నిరాహంచాల్స అశ్ా
కట్టంబ సభుాల దాారా నేరుేకనాిన.
అంతే కాకండా ఈ అనభవమ నిజ జీవితంలో కూడా చాల
ఉప్యోగప్డుతుంది. అంతకనాి మఖ్ాంగా నేన కేట్లయిసుాని 1 గంట్
సమయ్మ, కొనిి వందలమంది తలసీమియ్య చినాిరుల ప్రణాలన
కాపాడుతుంది అనే ఆనందమ, సంతృప్పా ఎకకడ పందలేన. అశ్ా లో
నాక బాగా నచేేది వాలంటీర్ి ప్ని చేసే విధానమ, వారు, చాల డడికేటెడ్
గా, చాల ఇషటంగా సేవ చేసాారు. నాక ఇలాంటి కట్టంబ సభుాలన,
మిత్రులన ఇచిేనందుక అశ్ాక, శ్రీనివాసరావు అనిక, చాలా ఋణ ప్డి
వుంట్లన. ANIL CHINTHALA, PROJECT LEADER, SAVE LIFE PROJECT

When I was in office, I got a blood request from a
friend. I didn't know how to solve that issue. One of
the colleagues in my office suggested me to
contact Amma Srinivas. That was the first day I had
an interaction with ASWA. The problem was
resolved on the same day. It inspired me a lot, and I
decided to join ASWA.
My first event in ASWA is 17th blood camp. I got to
know about Thalassemia from ASWA mates. I
worked with them in that camp. After one month as
a team, we visited Thalassemia sickle society to
interact with Patients. One of the patient's mother
cried by seeing us, She said that her kid is alive
because of us. She treated us like God. It's a heart
touching incident for me.
From the 18th camp, I used as many methods as
possible to increase the count of Donors. Whenever
I'm working for organizing a blood camp, I always
remember that child's mother and her words. I want
to continue with this journey all my life.
MAHESH DESU, PROJECT LEADER, SAVE LIFE PROJECT

2012 వ సంవతిరమ లో మా అకక కి platelets అవసరమ అయినపుపడు శ్రీ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ గారు
అప్పటికపుపడు దవాఖానాకి వచిే ఇవాట్ం జర్ధగనది, ఆ రోజు జర్ధగన సంఘట్న నేన ఎప్పటికీ మఱిచిపోలేన్ఫ్.
నేన చాల మందిని సహాయ్ం అడిగనా సరైన సమయ్మలో ఎ వారు సపందించలేదు. ఆ విధమగా నేన అశ్ా లో
ఒక సభుాడిని అయ్యాన. ఆ తరువాత అశ్ా లో వివిధ కారాక్రమాలలో నేన చేయ్గల్సగన సహాయ్మ చేయ్ట్మ
ప్రరంభించాన. ఆ తరువాత కొనాిళుి షేర్ &కేర్ సమహ్మ లో నరేశ్ సహ్కారంతో అనాధ ఆశ్రమమలలో నా
చేతనైనంత వరక సహాయ్మ అందించాన. తకకవ సమయ్మలోనే నని గుర్ధాంచిన అశ్ా కారావరగ సభుాలు
నని కల్ససి నాక ఆరోగాశ్వఖ్ క సంబందించిన బాధాతలన నాక అప్పగంచారు. మొతాంగా సుమారు 5
సంవతిరాలు నేన న భాదాతలు నిజ్ఞయితీగా నిరాహంచి ఇపుపడు ఒక సభుాడిగా నేన అశ్ా లో కొనసాగుతూ
వునాిన. అలాగే ఇప్పటివరక 28 రకా దానమలు, అలాగే సుమారు 10 సారుి PLATELET దానమ చేసి నాన. ఈ
విధమగా న ప్రయ్యణమ అశ్ా తో కొనసాగుతూ వునిది. Mohan Vajjha, Health Support Project
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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It is said that "Health is Wealth". ASWA aims at creating a healthy society. We
launched the Health Support project in 2008 for supporting the ill health people,
financially and morally.
Activities
 Taking health requests from the patients

Plans 2018-19
 Creating a database about
various government schemes
 Verifying about the patients’ family and financial
for treatments and NGOs
status as soon as possible
which support for healing
different ailments
 Guiding them with Government schemes available, or
if any private organization that has been working
 Awareness sessions in rural
areas about utilizing different
 Helping them financially if the request meets our
government schemes and
supporting NGOs list
criteria
 Supporting them for their livelihood, making them
 Menstrual Hygiene awareness
self-sufficient
sessions for rural girls in
 Conducting health awareness camps, medical
government schools
camps in slums & villages to create awareness on
good eating habits, tips on health and exercises


To create awareness on cancer and its causing agents, we have made a short film.



We are so thankful for the continuous support from our Advisory board member Sri. Dr.
Sundar Raj Perumall Garu for guiding us and conducting health camps. We have
helped 40+ patients till now and received a warm gratitude from all of them.

As a new volunteer in 2008, I participated in orphanage home visit of Amma Social
Welfare Association. My first and direct interaction with HIV Kids, and Leprosy
patients was a very thought-provoking one. This experience helped me to think that
it is better to spend our valuable leisure time for a noble cause. I was deeply
connected and started participating in the activities on a regular basis in spreading
joy and bringing smiles in innocent, uncared, unwanted and lovelorn children, men
and women of all ages. On Voluntary basis, i.e., on weekends and after office
hours, I have been participating in activities of ASWA from last 9 years. I initiated and
led the Project of taking classes in Primary School in 2011-12, as it’s my area of
passion. This School Project has given me an opportunity to teach and connect with
underprivileged children. This project aims to inspire, motivate, guide and
encourage students towards personal and career excellence with positive attitude
& self-confidence.
Sri. Haritha.V,
Gradually i progressed into different roles of ASWA (Active Member, Project Leader,
Vice President
and Mentor) and now I am the Vice President. I have been assigned the major task
of coordinating the entire operations of ASWA since a year. The journey with ASWA
has entirely changed my view about life and helping has become my passion and
life ambition of my life. Now ASWA is part and parcel of my life. It has given me a
great family.
.
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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Health & Hygiene: ASWA Menstrual Hygiene Program
ASWA Menstrual Hygiene Program by Amma Social Welfare Association (ASWA) is to create
awareness in the girl child about sanitation and practices to be followed during puberty.
Why?
Many girl students in government schools (urban & rural) are uneducated about the menstrual
practices. These unhygienic conditions may lead to very severe problems like vaginal
infection, fungal infections, Reproductive Tract Infection (RTI) and Urinary Tract Infection (UTI).
Unhygienic practices also make women vulnerable to infertility. Besides, it is considered as
taboo where a girl is not even allowed to talk about it. So ASWA has decided to work on it and
make students understand the importance by creating awareness.
What?
ASWA wants to bring a change in the young girl student’s health in the society. Initially to
distribute sanitary pads to each girl for 6 months, to make them habituated to follow the
hygiene and next, to make them learn to prepare the bio degradable cloth pads or buy
those.
In the first phase, ASWA will distribute sanitary pads to each girl for 6 months so that they can
use them. This helps them to get used to sanitary pads and they would continue it in future.
Along with the pads, we also give a sheet of guidelines to be followed during menstruation.
ASWA also chooses a leader form each class in each school and continuously follow up with
them if the students are following the hygiene practices.
ASWA will also arrange a session through audio & visual aids and if possible a session from a
doctor who would explain the need of hygiene and practices to be followed during periods.
We will also donate the Menstrupedia Comic book for each school/village library which helps
them to understand it better.
In the second phase, the volunteers will seek help from other organizations to learn the making
of bio degradable sanitary pads. These volunteers will educate the girl students in school of
making the pads and planning to make this activity sustainable.
How?
ASWA with the support of other helping hands will distribute sanitary pads for 6 months to
10,000 girl students in Hyderabad, Vijayawada and Ananthapur government schools.
We are ready to scale up the project as we have executed our other projects in many
government schools in both Telugu States and have liaison with few schools.
ASWA means Amma Social Welfare Association, But for me It's an University which
has increased my abilities and strengths and reduced my weaknesses and
helped me achieve my goals. It has raised my confidence levels and showed me
the real picture of life. I have learnt the value of food while I was working in
Annam Parabrahmam Project. Vikas project has improved my public speaking
abilities. It has also taught me the value of blood and its donation. Being part of
Management group helped me to gain Leadership qualities. Finally, it has given
me the life skills, and I feel very fortunate to be part of ASWA.
T. Uma Sankar, Executive Member

Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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ANNAM PARABRAHMAM PROJECT
“There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them
except in the form of food.” ― Mahatma Gandhi"
"One of our volunteers used to distribute food to the destitute on the road
regularly. This inspired us to start a project for distributing food. We began it in
July 2011 and named it as Annam Parabrahmam which means "food is the god."
This year we have conducted 12 food distribution activities by distributing 1565
food & fruit items in hospitals.
This is how you can take part in Annam Parabrahmam:
1. Attend the food distribution activity
2. Donate for purchasing food
3. Assist volunteers in gathering info about nutrition foods
Till now we have distributed 18343+ packets. We later concentrated on distributing nutritious foods to
the patients in hospitals. We have started distributing fruits in Koti maternity hospital from 2014. We
have received an immense response from the patients and attendants. We also explain them the
nutritious value of each fruit and the good food.
2018-19 PLANS
 We want to create awareness in government schools about the value of nutritious food and role of
health in personality development of students.
 Distribute the healthy and high protein content food in schools fortnight or every week. Before
distributing, we will explain them the nutritious value and the benefits of each ingredient. By this we
will be able to see the change in kids and they will also realize the value of healthy eating as well.
 Quarterly food distribution in Koti Maternity hospital.

మా ఉర్ధలో ( తాడిప్త్రి ) ఉని అనాధఆశ్రమాలలో అనిదానమ మర్ధయు వార్ధకి కావల్ససినవి, నేన ఇవాగల్సగనవి కొనిి
నితాావసర సరుకలన ఇచేేవాడిని. తరాాత హైదరాబాద్ కి వచిేన కొతాలో ఇకకడ కూడా రోడుిమీద నిసిహాయ్క సిితిలో
ఉనివాళ్ిక సాయ్ంగా భోజనం తయ్యరు చేసి ప్ంచిపెటేటవాణిి. ఈ కొంత సహాయ్యనికే ప్ర్ధమితమయ్యావాడిని. తరాాత
అశ్ా ప్ర్ధచయ్ం వలన మన సాియి లోనే మన ప్ర్ధమితమైన సమయ్ం లోనే చాల కారాక్రమాలు చెయ్ావచుేనని
తెల్ససింది. అందులో ఒక వాలంటీర్ గా ఉంటూ ఇపుపడు చాల కారాక్రమాలలో భాగసాామాం కావడం చాల బాగా
అనిప్పంచింది. ఇపుపడు అశ్ా లో షేర్ అండ్ కేర్ అనే ఆకిటవిటీ లో అనాథ శ్రణాలయ్యలన సందర్ధశస్తా వార్ధకి మేమ
ఉనాిమనే ఒక భరోసా ఇస్తా ఇంకా అశ్ా లో ఉని చాలా కారాక్రమాలక వెళుానాిన
ఇంకా అశ్ా కార్ధయ్ర్ గైడన్సి అనే గొప్ప కారాక్రమాని చేప్డుతుంది. కేవలం ఒకక సంవతిరమలో ఒక లక్ష కర్ధయ్ర్ గైడన్సి
బ్బక్టి కేవలం గవరిమంట్ స్తకల్ి లో చదివే ప్పలిలక ఇవాడం, ఒక గంట్ వాళ్ళకి కర్ధయ్ర్ డవలపెమంట్ గుర్ధంచి స్షన్స
తీసుకని బ్బక్టి ప్ంప్పణీ చేసుానాిరు. ఈ కారాక్రమం నాక చాల బాగా నచిేంది. చాల స్తకల్ి కి వెళ్ళళన స్షన్సి
తీసుకనాిన.. పై విదంగా విదాారుిలక విజ్ఞున అలిర్ధని మర్ధయు వృదాాశ్రమాలలో వృదుాలక ఆధాాతిమక ఆనందానిి
ప్ంచుతూ సమాజ సేవక నా వంతు బాధాతగా తొడపడుతునాిన. ఈ అవకాశ్ం ఇచిేన అశ్ా క నా కృతజుతలు. ఈ
అవకాశ్వనిి చాల మందికి ఇసాారని ఆశస్తా..– Parameswar. N, Project Leader, Annam Parabrahmam
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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SHARE & CARE PROJECT
There are people in this society who need love and affection. ASWA cares for
them and gives time for them every month to share happiness and joy. We visit
orphanages, old age homes, and differently abled homes once in a month and
spend a few hours with them. Many entertaining and learning activities are
conducted. We extend our hands and also provide our financial support in
sustaining the home. This project brings cheer to the needy and as well as the
volunteers.
Every visit is filled with emotions and sentiments. Each visit makes every volunteer very
happy and makes them realize that sharing love to the society is their duty.
Share & Care is significant for us as it’s the activity which led us to the formation of ASWA.
From the past 10 years, we have visited more than 150 homes.
2018- 19 PLANS



To conduct continuous sessions in a selected home
Linking the donors with the homes for their personal celebrations

How can you be part of Share & Care?





Can visit the home and spread happiness
Can donate money for needed items to homes
Can plan different entertaining games in homes
Can conduct a learning session about simple topics

అమమ మంబెర్ శ్రీకాంత్ గార్ధ దాారా ASWA తో నా ప్రయ్యణం 2009 లో శవానంద ఆశ్రమం సదరశనంతో మొదలయింది.
తరువాత శ్రీనివాస్ అని ప్ర్ధచయ్ం, అతని సేవా తతాం నని సేవ చేయ్డానికి ప్రేరేప్పంచాయి. మొదట్గా నేన
కార్ధమకనగర్ లోని school లో సపోపర్ట గా వెళ్ళళవాడిని తరువాత కొనిి రోజులక active volunteer గా మార్ధ, GBES
school లో ప్పలిలక పాఠాలు చెపెపవాడిని. 2013 వ సంవతిరం లో అనిం ప్రబ్రహ్మమo ప్రజెక్టట యొకక భాదాతలు
తీసుకొని, నా జట్టట సభుాలతో ఇప్పటివరక దిగాజయ్ంగా నిరాహసుానాిన. ASWA కారాక్రమాలు, విజ్ఞున య్యత్రల వలి
నాక సభుాలతో మంచి ప్ర్ధచయ్యలు ఏరపడి, నా వాకిాగత అభివృదిికి ద్యహ్దప్డాియి మర్ధయు సమాజంలోని వివిధ
సమసాలు మీద అవగాహ్న, వాటి ప్ర్ధష్పకర మారాగలు తెలుసుకనాిన. నా శ్కిా వంచన లేకండా ASWA అభివృదిికి
మంచి సమాజ నిరామణానికి కృషి చేసాాన. Sarath Chandra.V, Secretary
I have completed my Mtech and joined a job. My parents and I thought that I have
given the best gift to them i.e. getting a job. But still, there is some dissatisfaction.
One day I received a call from an orphanage to help them. I had sent the money.
For my sister’s birthday, we visited the orphanage and donated the food supplies
for the month. I have enjoyed the time spent with the kids and the happiness
shared. I realized then the meaning of real pleasure. I have heard about ASWA
from my colleague and found it very interesting. I have joined ASWA and
supporting the activities to whatever extent I can. With the help of ASWA, I am now
conducting sessions in my village and motivating my friends as well to be part of
social service. I would like to continue with ASWA for the rest of my life. Mani Kumar,
Project Leader, Share & Care
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Natural disasters are a colossal tragedy. People need most of the help at that
time. ASWA extends its hands to give immediate support for the people in trouble.
We conduct relief camps and provide them the necessities. The work we do is
phenomenal. We have distributed daily needs by climbing 10 kms hill and
conducting Medical Camps in Chennai when there were floods. Every relief
activity we do is self motivating thing with lots of satisfaction and when we
extend our lending hand immediately when they are in need.

SAVE EARTH PROJECT
Saving the environment is our duty. The highly increasing air pollution, rise in
temperatures, and depletion of rains tell us that we should take utmost care to
save the next generations. ASWA understood its importance and created
awareness in urban areas. We have conducted many plantation drives, methods
to grow plants easily and explained different methods on reducing plastic usage.
FLOOD RELIEF ACTIVITIES

SAVE EARTH ACTIVITIES

AKSHARAM PROJECT
ASWA’s Main objective of “AKSHARAM“ Project is to Create awareness on Education & Hygiene in
Slums (Children in particular) along with overall development of slum through positive development
in thought process of Children as well as Parents. This project was active for 3 years from 2010 – 2012,
and we used to conduct daily and weekly tuitions for children and we did other activities in Karmika
Nagar, Bala Nagar, Addagudda Slums.

Activities @ your place
We started and conducted activities in Vijayawada, Kadapa, Nellore and Mahaboob Nagar for few
years. As we don’t have enough volunteer strength we are doing activities occasionally.
We are/ very much open in conducting activities at your place regularly or occasionally based on
your i.e. the local volunteer interest. If anyone is interested to spend 1 hour in a month we do start our
activities at your place. Through this mode we have reached all the districts in 2 Telugu States with
Career Guidance Booklet distribution.
We are very open in conducting activities at your own place. Are you ready to take up the
responsibility by spending just an hour?
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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ANANTHAPUR CHAPTER
ASWA, in its expansion, has started its activities in Anantapur from 2011. Though we have very less
volunteers, with the available volunteers and the given support, we are able to do these many activities.
This is the native place of our most executive member Mr. Naveen Kumar (9849685946). He gained a lot of
experience by participating regularly in activities conducted in Hyderabad and started conducting
activities in Ananthapuramu district. His dedication and determination in doing something for the society
even when he is facing hard times is really inspirable. Mr. Bhasha and one or two volunteers are extending
their hands.
We have been planning to do many activities, but due to lack of volunteers who can spend 1 hour in a
month, we did not execute our plans. But still, ASWA is conducting Monthly Home Visits, Saved 2 little
Lives by support & guidance, Food & used cloth Distributions in Govt. Hospital, Extending financial help to
MBBS Student, Distributed Career Guidance in many parts of the District.
This year's success in Anantapur is the sports event we conducted sports event for the government school
students in August month. This sports event intends to inspire students to participate more in physical
activities .Totally 11 schools have registered in total. 5 schools have participated in the cricket
competition. We have given Rs 7000/- to the winning team and Rs 4000/- to the runner-up.
This year plans

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Collectively working with other NGO
School kit distribution to Govt. schools.
Regular food distribution
Plantation drive
Career guidance session starting from August
Conduct Medical camps in rural areas
Awareness on blood donation and emergency blood requests

నాక చినిపుపడు నంచి సేవ చేయ్యలని అని కోర్ధక ఉండేది .కానీ నాక తెల్ససినంతవరక సేవ చేయ్యలంటే డబ్బు అవసరం అని
అనిప్పంచి, నాక వీలైనంత వరక ప్కకవార్ధకి సహాయ్ం చెసేవాడిని. నేన అనంతపురం నంచి హైదరాబాద్ క ఉద్యాగం కోసం
వచాేన. అపుపడు అశ్ా కారాకరాలు 2011 డిస్ంబర్ 24తేదీన మదర్ తెరెసా ఆశ్రమ సందరశనతో ఆశ్ా లో నా ప్రయ్యణం
కోనసాగుతొంది . సేవ చేయ్యలంటే డబ్బు అవసరం లేకండా మీ వీలువన 1 గంట్ సమయ్యనిి సేవ కారాక్రమాలక ఉప్యోగసేా
చాలు అని చేయ్ప్పడంతో నేన అశ్ా లో చేరాన. కానీ కొదిి కాలంలోనే నేన సేవ చెయ్ాడంతో పాట్ట నని నేన అభివృదిి
చేసుకొనే అవకాశ్ం అశ్వా ఇచిేంది. కొదీా కాలంలోనే శ్రీనివాస్ అని, అశ్ా నా జీవితంలో విడదీయ్లేని భాగసాామలు అయ్యారు. ఈ
ఉతాిహ్ంతో 2012 బెంగళూరు లో ఉదాగం వచిేనపుపటినంచి అశ్ా కారాకరమలన అనంతపురం జిలాి తీసుక వచాేన. కరువుక
మారుపేరు అయినా అనంతపురం జిలాి మాక చేతనయినంత సహాయ్యనిి అందిచామ. నాక శ్వాస ఉనింతవరక ఈ జనమన
మర్ధయు చదువున సమాజ్ఞనికి ఉప్యోగంచాలని నిరియించుకనాిన. ఇతరులక సేవ చెయ్ాడం సమాజ సేవ కాదు, ఇది నా
భాదాత అని అశ్వా నాక నేర్ధపంది. అనంతపురంలో 1 గంట్ సమయ్ం ఇవాగల్సగన వారు ఉంటే ఇంకా ఎకకవ కారాక్రమాలు
చేయ్గలన అనే ధైరాం అశ్వా నాక ఇచిేంది. సహ్ృదయ్లు నని సంప్రదించగలరు. తొందరగా జీవితంలో సిిరప్డి అశ్ా కలల
ప్రజెక్టట అయిన విలువలతో కూడిన పాఠశ్వల, త దాారా గ్రామీణాభి వృదిి, కొతా తరానిి మంచిగా తయ్యరు చేయ్డం అనే ప్రజెకోటూ
నా వంతు పాత్ర పోషించాలని నా ఆశ్.
నా జీవితంలో కష్పటలు నని ఎపుపడూ బాధపెటేటవి, కానీ అశ్ా లో చేర్ధన తరువాత ఇవానీి ఎదుర్కకనే మానసిక, శ్వరీరక స్వటరాం నాక
కల్సగాయి. సమాజంలో రకరకాల ఇబుందుల మందు నా కష్పటలు ఏమి అంత పెదావి కావు అనిప్పంచింది. నవీన్స కమార్
ప్గడాల,ఎగేికాటివ్ మంబెర్,అనంతపురం చాప్టర్ హెడ్
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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Beneficiary’s voice
Jayanthi. E, Software Engineer
నా పేరు జయ్ంతి. మా సాసిలమ శ్రీ కాళ్హ్సిా,నేన engineering 2 వ సంవతిరం చదివేట్పుపడు నాక అమమ సాచేంద సేవ
సమితి ప్ర్ధచయ్ం ఆయింది.అప్పటి మా ఆర్ధాక ప్ర్ధసిాతి ఏ మాత్రం బాగుండేది కాదు.కాలేజీ ఫి ఉచితం అయినప్పటికి హాసటల్ ఫి
కట్టట్ం చాల కషటం అయ్యాది.న సేిహతురాలు వహదా నాక అశ్ా గుర్ధంచి చెబితే నేన వాళ్ళని హాసటల్ ఫి కోసం ర్ధకాస్ట
చేసుకనాిన.నిజ్ఞం చెపాపల్స అంటే అపుపడు నాక అశ్ా సంసి వాళుి మనీ ఇసాారో లేద్య అనకనాిన. కారణం మా
ప్ర్ధసిాతులు తెల్ససి కూడా మా బంధువులు ఎవరు సహాయ్మ చేయ్లేదు.మా నానిగారు చనిపోయ్యక,నేన
అమమ,అనియ్ా,చినాి చిని ప్నలు చేసుకంటూ జీవితం గడిపే వాళ్ళమ.నేన బాగా చదువుకని,మంచి ఉద్యాగమ చెయ్యాల్స
అని మా అమమ నాక చెపేపది.అందుకే ఎనిి ఆర్ధాక ఇబుందులు వచిేన ,వునాి చదువుల మీద ఆ శ్రదఢ పెట్టలేదు.న అదృషటం అశ్ా
సంసి వాళుి న వివరాలు అనీి కనకకని నాక హాసటల్ ఫి ప్రతినెలా Rs.2000/- ఇసాామ అని చెపాపరు.ఆ క్షణం నాక చాల
సంతోషం కల్సగoది.నేన బాగా చదువుకని ఇంజనీర్ధంగ్ పీర్ధి చేశ్వన,అశ్ా సంసి నాక ఇంజినీర్ధంగ్ 2 వ సంవతిరమ నంచి
4 వ సంవతిరమ అయిపోయ్య వరక ఆర్ధాక సహాయ్మ చేసింది.నేన 81% తో ఇంజినీర్ధంగ్ పూర్ధా చేశ్వన.
ఆ తరాాత నేన ఓమఁ ప్రైవేట్ కంపెనీ లో ఉద్యాగమ తెచుేకనాిన.అది హైదరాబాద్ లొనే అవాట్ం తో అశ్ా సంసి వాళుి.
చేసుాని ఆకిటవిటీస్ కి వాలంటీర్ గ జ్ఞయిన్స అయిా ,నా వంతు ఆర్ధాక సహాయ్మ ,ఆలగే సంసి ప్నిచేసుాని కారాక్రమాలకి
వెళుానాిన.అశ్ా సంసి నిరాహసుాని ప్రతి కారాక్రమానికి వళఁళ్కూి.నేన అశ్ా సంసి లో జ్ఞయిన్స అయ్యాక,చాల విషయ్యలు
నేరుేకనాిన.ఇతరులకి సేవ చేయ్ట్ం మన సామజిక భాదాత అని తెలుసుకనాిన.ఈ రోజు నాజీవీట్ఁకమఁ లో కృతఙ్ుత
చెపుపకనే వాళ్ళలో అశ్ా సంసి మందు వుంది.అశ్ా సంసి ఈ సంవతిరమ చేప్టిటన కరీర్ గైడన్సి బ్బకిట్ డిసిిబ్యాషన్స to 10
కాిస్ స్తటడంట్ి నని ఎంతగాన్న ప్రభావితమ చచేసింది. అశ్ా founder శ్రీనివాస్ అని మొదటిసార్ధ ఇలా లక్ష ప్రతులు బ్బక్ట
లెట్ి ని అందర్ధకి ఉచితం గ ప్ంప్పణి చేదాాం అని అందర్ధకి చెప్పపనపుపడు నేన సందెహంచాన. లక్ష కాపీ లు చేయ్ట్ం అంటే
చాల కషటం,డానికి కావల్ససిన డబ్బులు,వాటిని ప్ంచట్లనికి కావల్ససిన వాలంటీర్ి,ఇవనిి ఎలా సాదాం అవుతాయి అని. కానీ
శ్రీనివాస్ అని ఎపుపడు చెపాారు, మంచి ప్ని చేయ్యల్స అని మనసులో అనకంటే దానికి దేవుడి సహాయ్ం తప్పకండ
వుంట్టంది అని, అది అక్షరాల నిజం ఆయింది .బ్యకేళట్ఁష్ 70,000 వరక ప్రంట్ అయ్యాయి. అలాగే AP TELANGANA LO
చాల వరక ప్లెిలో, ప్రభుతా పాఠశ్వలలో, 10 వ తరగతి చదువుతుని విదాారుాలక చేరువయ్యాయి. ఇది గొప్ప విజయ్మ.
Thankyou so much ASWA.
Pavithra, MBBS Student, Kadiri, Ananthapuramu Dt
I wish to express my gratitude to ASWA for your generosity and for helping students such as
me who need financial aid. I completed my MBBS 2nd year with your support. With your
support, students like me can pursue their dreams. I am committed to my education, and I
will work hard and do my best to help others. I appreciate your confidence in me and
thank you for your support.

D Meena, Diploma, Hyderabad
I am so thankful to ASWA for supporting me in completing my diploma. My family was
financially weak, and I had to trouble a lot to pay the fee. ASWA chose to help me and I
am now a diploma holder.
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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CAPACITY BUILDING FOR VOLUNTEERS
ASWA conducts different programs for volunteers too. For improving team work,
motivating towards service, exposure towards problems and self-development we have
tours, sessions and visits planned.
Visiting service institutions working in different fields (Exposure Visits)
Jeevan Vidya & Self development sessions
Association events
Trainings for teaching methodologies
Program planning
Leadership development sessions
Recreation tour to energize

Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111

Page 32

DASABDHI 2018

Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111

Page 33

DASABDHI 2018
Story Competition
On the event of our 10th anniversary celebrations, we have conducted a competition to
write a story or poetry or any incident in their life about service. We have received many
from our well-wishers. We have selected the following articles as best in 3 Categories.

అమ్మ
రచయిత శ్ర ీ S. భారతీలక్ష్మ ణ్ గారు.
కారు చీకట్టి కమిమన తన ఉదరమ నండి ఉదభవించిన మనకి మిరుమిట్టి గొల్సపే ప్రప్ంచానిి చూపుతుంది అమమ.
అమమతనపు కమమదనానికి వెల్ కమమని ఆహాానిసుాంది అమమ.
మన ఆలన, పాలన,పోషణ,వేషధారణ అనీితానై రక్షణ ఇస్తా పెంచుతుంది అమమ.
ఆదిగురువ చదువు నేరుపతుంది,బడికి ప్ంపుతుంది అమమ.
ఎన్నిపాట్టి,అగచాట్టి ప్డినన్ఫ్ మనల్సి ఉనిత సాినానికి చేరేడానికి బాట్న చూపుతుంది అమమ.
ఎనిి ఇకకట్టి ప్డినన్ఫ్ అమమ కోరుకనేది ఒకటే. మనం సంసాకరవంతులమకావాలనీ,అందర్ధ నమసాకరమలన పందాలని.
కానీ,ఏ అంధకారమైతే మనక తగలకూడదని తాప్త్రయ్ ప్డుతుంద్య,
అదే అంధకారంలో మనం ఉంటూ అహ్ంకారంతో విర్ర వీగుతునాిమ.
మనకొక ఆకారానిి, ప్రకారానిి ఇచిేన అమమక వికారానిి కల్సగంచేలా ప్రవర్ధాసునా
ా ిమ.
తన బిడిలు చేసిన తపుపలు నిపుపలాంటి నిజ్ఞలైనప్పటికీ ఎవార్ధకీ చెపుపకోలేక ఎవార్ధ ఓదారుప కూడా పందలేని ఆ అమమ ఓరుపతో తన
బాధ లనీిటినీ తన గుపెపడు మనసులోనే దాచుకంట్టంది.
ఎందుకంటే ఎప్పటికయినా తమ బిడిలు తప్పట్డుగులు వీడి కనవిపుప తో, నేరుపతో అందర్ధమపుప పందాలనేదే ఆమ ఆశ్.
బతుక ‘చితి’కి పోతునిప్పటికీ వెల్ కమ్ అని చెప్పపన వెలకట్టలేని ఆ అమమ న వెలుప్ల్సకి వెళ్లళపమమని వెల్సవేయ్డం కొంతమందికి
తగునా?
అమమ కి మనపై ఉని నమమకానిి వమమ చేస్తా ఆమన దుమమ, ధూళ్ల కి వదిలేస్తా చేతులు దులుపుకనే కొంతమంది
మ’మృ’గరాజులు పుటిటనా ఒకటే! గటిటనా ఒకటే!
తల్సిని మించిన దైవం లేదని అంట్లరు.కానీ తల్సినే తలదనేి బిడిలునాిరంటే ఆశ్ేరాం లేదు.
ఎనిి తపుపలు చేసినా అమమ తన ప్పలిల పై ప్రేమన మాత్రం చంపుకోలేదు, ఎందుకంటే అమమదనం లోని కమమదనం అట్టవంటిది.
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రచయిత శ్ర ీ సుకన్య వేదం గారు.
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ప్రతి రోజూ లాగే ఆరోజూ ఈనాడు పేప్ర్ తిరగేసుానాి...జిలాి స్పషల్ లోని ఒక వారా పైన నా దృషిట ప్డింది... అది ఒక అభారిన..ఒక పేద
విదాార్ధి వెళ్ళబోసుకని ఆవేదన.
తాన ఒక పేద విదాార్ధిననీ, చినిప్పటి నండీ చదువంటే మకకవనీ, ఎలాగైనా ఇంజనీరవాాలనిదే తన ధ్యాయ్మనీ, తన తల్సిదండ్రులు
కూడా తన ఆశ్య్ సాధన కోసం కూలీ నాలీ చేసి తనన బి.టెక్ట 2వ సంవతిరం దాకా చదివించారని, ఇక ఇపుపడు పుసాకాలు కొనేందుక
కూడా తమక శ్కిా లేదనీ, దయ్చేసి ఎవరైనా దాతలు సహ్కర్ధసేా తన చదువు పూరావుతుందనీ దాని సారాంశ్ం. దానితో పాట్టగా తన
బాాంక అకంట్ట వివరాలు,చరవాణి నెంబరు ఇచాేడు. నాక చాలా బాధ్యసింది...ఒకకసార్ధ నా గతంతో సాగతం..
నేన కూడా ఇలాంటి పేద ప్ర్ధసిితిని ఎదురోకవట్ం, చినిప్పటినండీ నాక చదువంటే ప్రణాల్సచేేంత ఇషటం.5వ తరగతి వరకూ
ఆనందంగా సాగన బాలాం 6 నండీ ఇరుకన ప్డట్ం,సరైన బట్టలూ,పుసాకాలు కూడా లేక నా సీనియ్రి సగం చినిగన పుసాకాలతో,చితుా
కాగతాలనీి కల్సప్ప కట్టటకని న్నట్ట బ్బకకలతో, ప్రతీ సంవతిరం నేనిక చదవగలనా ఈ ఏడు అని డైలమాలో 10వ తరగతి పూర్ధా
చేయ్గలగడం,ఫసుట కాిసులో పాసైన నని చదివించే స్తామత లేక మా తల్సదండ్రులూ,నేన్ఫ్ ప్డి క్షోభ గుర్కాచిేంది నాక.. నేన చదువు
లేకపోతే ఉండలేననియ్యా,చచిేపోతానని బేలగా మా అనియ్ాక రాసిన లేఖ్ గుర్కాచిేంది. 10వ తరగతి తరాాత పెళ్లళ చేసేయ్ట్ంతో నా
చదువుకిక సాసిా అనకనాిన. సంకలప బలం గొప్పదైతే భగవంతుడు ఏద్య ఒక విధంగా సాయ్ం చేసాాడట్. మా అతావార్ధంటి నాఇష్పటనిి
తెలుసుకని మా మామయ్ాగారూ,మావారూ నని ప్రైవేట్టగా ప్రీక్షలు రాయించి ఈరోజు నేనిలా ఒక మంచి ఉపాధాాయ్వృతిాలో
సిిరప్డట్లనికి ద్యహ్దం చేశ్వరు..ఆ సంఘట్నలనీి ఒకదాని వెంట్ మర్కకటి తెరపై రీళ్ళలా కదిలాయి నా మసిాషకంలో. వెంట్నే ఒక
నిరియ్యనికి వచిే ఎలాగైనా ఆ అబాుయికి నావంతు సాయ్మందించాలని నిరియించుకొని కనీిళుళ తుడుచుకని లేచాన.
నేన ఆర్ధికంగా ఒకర్ధకి సాయ్ం చేయ్లేని ప్ర్ధసిితి.ఎపుపడూ ఎవరీి అడగని అభిమానం...కానీ ఆ ప్పలాిడి చదువు కోసం నా అభిమానానిి
కాసాా ప్కకన పెటిట మా పాఠశ్వలలో నా సహోపాధాాయులన అడిగాన ఏమైనా చేయూతనందించమని.విదాారుిలక ఆ అబాుయి
ప్ర్ధసిితిని వివర్ధంచాన పేప్ర్ ప్రకట్న చూప్పంచి. దాంతో పాట్ట చదువు ప్రమఖ్ాతన,తల్సదండ్రులు వార్ధ కోసం ప్డే కష్పటనీి,ఆ విదాార్ధికి
చదువు ప్ట్ి గల శ్రదిన,దానికై అతడు ప్డిన పాట్ిన్ఫ్ విశ్దప్ర్ధచాన. ప్పలిలు కూడా సాయ్ం చేసాామనాిరు.ప్కకనే ఉని మరో ఉనిత
పాఠశ్వలలో,నేన చదువుకని మా ఊర్ధ పాఠశ్వల ఉపాధాాయులన్ఫ్ అడిగాన. అందరూ వార్ధకి తోచిన మేర సాయ్మందించారు.
మొతాం మీద 6500/-జమయ్యాయి. ఆ అబాుయిని చూడాలనందనీ, రమమనమని అడిగారు మా విదాారుిలు. అతనిి అడిగాన రాగలవా
అనీ,ప్పలిలు చూడాలనాిరని. అతడు సంతోషంగా ఒపుపకనాిడు.
మరాిడు ఆ అబాుయి మా పాఠశ్వలక వచాేడు. మా ప్రధాన్నపాధాాయుల అనమతితో ఒక సమావేశ్వనిి ఏరాపట్ట చేశ్వన. ఆ అబాుయి
చదువు విలువన తెలుపతూ తాన చదవట్ం కోసం ఎంత కషటప్డవలసి వచిేంద్య,తల్సదండ్రుల కషటం ఎంతగా ఉంట్టంద్య ప్పలిల చదువు
వెనక వివర్ధంచి చెపాపడు. అంత చిని వయ్సులో కూడా ఆ ప్పలిలక గల ఉదార బ్బదిిని శ్విఘిస్తా,మా ఉపాధాాయుల ఉప్కార బ్బదిికి
ధనావాదాలు తెల్సపాడు. ప్రతేాకంగా నాక కృతజుతలు తెలుపుతూ పాదాభివందనం చేశ్వడు. నా కళ్ళ వెంబడి ఆనంద భాష్పపలు.
అదే సభలో 10వ తరగతిలో మొదటి మూడు సాినాలోి వచేే వార్ధకి ఇంట్రీమడియ్ట్ పుసాకాలు కొనిసాాననాిడు. అలా వదుా కానీ నీవు
ఉద్యాగసుిడవయ్యాక నీ చేతనైన సాయ్ం ఆర్ధికంగా వెనక బడిన ప్పలిలక అందిసాానని మాటిమమనాిన ఆ అబాుయిని.. మీ ఇనిిిరేషన్స
తో నేన తప్పక సాయ్మందిసాాననాిడు. ఇపుడు మాత్రం ప్పలిలక పుసాకాలు ఇసాాననాిడు. అనిమాట్ నిలబెట్టటకనాిడు కూడా.
ఈరోజు అతడొక సాఫ్టట వేర్ ఉద్యాగ. నాలో ఒక దీప్ం వెల్సగంచానని ఆతమ సంతృప్పా. నా దగగర అప్పటి ఒకర్ధకి సహాయ్ప్డేంత డబ్బు
లేకపోయినా ఎలాగైనా సాయ్మందించాలని సంకలపం,ఆ అబాుయిలో కలాం గారు చెప్పపనట్టిగా కలలు కనీ,వాటిని సాకారం
చేసుకోవాలని మన్నబలం ఉనిందువలి నేన ఎంతో కొంత ఇవాఖ్ల్సగాన. ఆ అబాుయి ప్ట్టటదల కష్పటలన కూడా ఎదుర్కకని సమాజంలో
ఒక మంచి సాియిలో గౌరవంగా నిలబడేలా చేసింది. కాబటిట సంకలప బలం ఉనిటెవతే
ి ఏ ఆట్ంకాలూ నినేిం చేయ్లేవు.
Give an Hour or a 100/- in a month to be a member of ASWA – Ph No. 9948885111
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గురుకలం.......భూప్తిపాలెంశ్రీమంతులు......నాపాత్ర
రచయిత : SSSSV లక్షమణ మూర్ధా
తూరుప గోదావర్ధ జిలాి , కాకినాడ తాలూకా ఇంజరం గ్రామం లో ప్రభుతాపాఠశ్వల లో 7వ తరగతివరక చదువుకని నాక 8,9,10
తరగతులు భూప్తిపాలెం గురుకలపాఠశ్వల లో చదివే అవకాశ్ం వచిేంది.అడవుల మధాలో చకకటి ప్చేని ప్ర్ధసరాలతో కేవలం
పాఠశ్వల మాత్రమే ఉని భూప్తిపాలెం లో మిత్రులతో ఆహాిదకరమైన పోటీ వాతావరణంతో కూడిన అనబంధం ఉండేది
1993 సంవతిరంలో పాఠశ్వల చదువుపూర్ధా చేసుకని బయ్ట్క వచేేసిన తరువాత మళ్లి మేమ కలవడం జరగలేదు. అయితే
సుమారు 23 సంవతిరాల తరువాత దేశ్ విదేశ్వలోి వివిధ ప్రదేశ్వలోి సిిరప్డిన మిత్రులందర్ధనీ ఫేస్ బ్బక్ట,వాట్లిప్ వంటి స్తషల్
మీడియ్య కల్సప్పంది.
1990-1993 సంవతిరాలలో 8,9,10 తరగతులు’ బి’స్క్షన్స లో భూప్తిపాలెం గురుకల పాఠశ్వల లో చదువుకని మిత్రులందరం
పాఠశ్వల న సందర్ధశంచి 14.8.2016 తేదీ న భూప్తిపాలెం లో సమావేశ్మయ్యామ. మేమ చదువుకని పాఠశ్వల ప్రసుాత ప్ర్ధసిితి
ని చూసి చల్సంచిపోయ్యమ .విదాారుిలు,గురువులతో చర్ధేంచి ప్రసుాతం వార్ధకి ఉని సమసాలు తెలుసుకొని అందులో వార్ధకి అతి
మఖ్ామైన కిటికీలకి ద్యమతెరలు, హాసటల్ లో అవసరమైన 40 ఫాన్సి ఇవాాలని నిరియించామ.
110 కిటికీలకి సర్ధపోయ్య ద్యమతెరలు, బీడింగుి మర్ధయు 40 కంపెనీ హై సీపడ్ ఫాన్సి,90 మీట్రుి వర్ కొనగోలు మర్ధయు ఇతర
ఖ్రుేలక అవసరమైన సుమారు 90000 వేల రూపాయ్లన సమీకర్ధంచడానికి నిరియించామ.ఆ తరువాత ఎవర్ధ ప్రదేశ్వలక
వారు చేరుకనాి నిరంతరం ప్రావేక్షంచుకంటూ వీలుని కొంతమంది సేిహతులతో కల్ససి ఈ వసుావులు అనీి తీసుకొని
30.08.2016 న భూప్తిపాలెం చేరుకొని అకకడి ప్రనిిపాల్ కి అందజేశ్వమ.
ఇదేమంది మామూలుగా పూరా విదాారుిలు ఎవరైనా చేసేదే కదా అనకొంట్టనాిరుగా కాని ఇకకడే వుంది అసలు విషయ్ం . మేమే
దగగర ఉండి ఇవానీి అకకడ బిగంచాల్స అని నిరియించామ. కిటికీలకి పాడైపోయిన పాత ద్యమ తెరలు మేమే తొలగంచి తిర్ధగ
కొతావి అకకడ బిగంచామ.40 ఫాన్సి బిగంచడానికి 5 గురు ఎలకీిషియ్న్స లన తీసుకొని వెళ్లి మేమ ఇదివరక నివసించిన వసతి
గృహ్ంలో, భోజనశ్వల లో ,తరగతి గదులలో అవసరమైన చోట్ బిగంచి అనిి ఫాన్సి తిరుగుతునాియో లేద్య ప్రీక్ష చేయించి రాత్రి
8 గంట్లకి అకకడ నండి బయ్లు దేర్ధ వచాేమ.
ఇది జరుగుతునింత సేపు అకకడ ప్పలిల మొహాలోి కనప్డిన ఆనందం మమమల్సి ఉకికర్ధబికికర్ధ చేసింది.అంతేకాదు అకకడ
కొంతమంది సిబుంది మేమ చేసుాని ప్నిని మచుేకంటూ “మొదట్సార్ధ వచిేనపుడు అప్పటికపుపడు పాఠశ్వలక ఏమి
కావాలనిఅడిగారు మరలా వసాారా! చేసాారా! ” అని అనకనాిమ కానీ మీరు అనకనిది సాధించారు అని అనిపుడు మా
మిత్రులందర్ధకీ తృప్పాగా అనిప్పంచింది.
మొతాం మీద నా ప్ర్ధసిితిని బటిట నా వంతుగా నేన చేసిన సహాయ్ం చినిదైనా, మిత్రులందరం అనకనివిధంగా మేమ
చదువుకని పాఠశ్వల న మరుగుప్రచడానికి ఏరాపట్ట చేసిన కారాక్రమానికి ,ఉద్యాగరీతాా కషటమైనా,నేన స్లవుపెటిట హాజరవడం
నాక ఎనలేని సంతృప్పాని కల్సగంచింది అనడంలో అతిశ్యోకిా లేదు.
గమ్నిక :
అమ్మ స్వ చచ ంద సేవా స్మితి వారు మొదటి సారిగా ఈ ప్రయతన ం చెయయ డం వలన్ ,
ఈ యొకక కారయ ప్కమానిన

ముద్రించడంలో వున్న

లోపాలను మాకు తెలియచేసి,

మాకు స్హకరించాలని కోరుతున్నన ము
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MEDIA CLIPS

MEDIA
COVERAGE
OF
LARGEST
CIRCULATED

DAILY OF
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1
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అమమ అందించే ఆపాాయ్త, అనబంధం, అనరాగం, నిసాారితల కలయికే అమమ అనే తతాం( ప్దం). పైన చేర్ధేన 4
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అంశ్వల కలయికే అమమ సాచేంద సేవా సమితి . 2009లో భరాన పోగొట్టటకొని దుఖ్సాగరంలో మనిగ ఉనిపుపడు
ఈ అమమ నని అకకన చేరుేకని సేద తీర్ధపంది. వీరందర్ధనీ అమమ సభుాలకనాి నా బిడిలుగానే భావించాన, వారు
కూడ నని తల్సిలాగా అకకన చేరుేకని ఊరడించారు. నాలాంటి ఎంతోమంది భాధితులన, అనాిరుిలక,
అనారోగాంతొ బాధప్డే అనార్కగుాలన (తలసేమియ్య) ఆదుకంటూ మందుక సాగుతుని ఈ అమమ సంసిక
మూల సింభాలు, మదుా బిడిలు.. మా వాలంటీరుి మర్ధయు ఆర్ధికంగా సంసిన ఆదుకంట్టని సహ్రుదయులక
హ్రుదయ్పూరాకంగ అభినందనలు తెల్సయ్జేసుానాిన. చిని బిడి లాంటి ఈ అమమ, ఒక పెదా సంసిగా మార్ధ 10
సంవతిరాల వారికోతివం జరుపుకోవడం మహ్దానందంగా ఉంది.

మీ అమమ S.V.ADI LAKSHMI

Due to my mother’s care and concerns, I studied academics with compassion. On
attaining the first corporate job, at induction and training period, we (Srinivas Prasad
Rao Sarvaraju, me and couple of other friends) found a lot of time to share various
views of life and caught up in societal view which resulted built of giant AMMA SOCIAL
WELFARE ASSOCIATION (ASWA). We initiated ASWA with a few kind hearts who
donated their valuable time. When it comes to my association with ASWA, I feel proud
to say that I become part of every crucial step of ASWA. Starting from going outing on
1st Jan 2008, making of projects (to make convenient of volunteers to choose at their
interest), Branding, layering of leadership, forming of the advisory body, expansion
plans, training of leaders, presenting performance, still lot more to do.

Now ASWA become real mother having thousands of proud children who cares for society and wish to
make spread happiness. Being the first child, I am committed to taking care of my younger brothers and
sisters for the lifetime. To me, ASWA is an example how a pool of little efforts can build such association.
Always proud to be part of ASWA.
Kilaru Srinivasa Rao, Executive Member
We can never repay to our mother. In the same way, I can never repay to ASWA. It
has given me a lot that can't be expressed in words. Participating in Vikas gave me
the confidence to speak in front of people. I got a second chance at life to polish
my values while teaching the same to children. ASWA reminded me many times
that we owe to this society and we ought to give it back. It has shown me how to
be a leader, team member. Not just about these, I have learned family values too
and taught me how important it is to have a family. It improved my empathy
towards unlucky. In these10 years I was not active all the time, but I felt I was still a
member of ASWA. Once a member of ASWA, always a member of ASWA.
Madhuri. P, Executive Member
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Dr. SUNDAR RAJ
PERUMAL

Sri. P.JAWAHARLAL
NEHRU

Sri. Vidya Sagar

Sri. Padmini.
Bhavaraju

Sri. K. Siva Sankar

ORGANIZING COMMITTEE

BRANCH OFFICE
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION,
Moti Nagar, HYDERABAD, TELANGANA, INDIA

Your support is our strength
Your participation is our hope
Your involvement is our inspiration.
We assure you that we will lend our hand to reach
many poor & needy.
“Everything starts from one i.e. you...

REGISTERED OFFICE
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION,
4-6-26/12A, JANA PRIYA NIVAS,
BEHIND ESI HOSPITAL, BABA NAGAR,
NACHARAM, MEDCHAL DISTRICT,
TELANGANA, INDIA-500076

“To do something to other is not a social service it
is our social responsibility”.

WE SHOULD LOVE MANKIND
WE SHOULD BELIEVE IN MANKIND
WE SHOULD HELP MANKIND
BECAUSE WE BELONG TO MANKIND
Thanks for your all types of support……
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