
SRI SATHYA SAI SEVA ORGANISATIONS, SIVAM,
HYDERABAD 

REPORT ON YOUTH GRAMA SEVA DT 7-11-2021 
AT OSMANIA UNIVERSITY SLUM AREA 

ఓం �� �� �� భగ�� �� �� సత� �� �� �� �వ�
అనుగ�హ ఆ�సు�ల� ఈ�� సత��� �� సంస�లు �వం
�ద���,  31 OCTOBER 2021, స�� ఆ�రం�, ఈ��
�ద���,   యూ� ��గం, 7-11-2021 యూ� �� మ �వ,  
�ర�క����, ఎం�, ఘనం�, ఉ���� యూ�వ���

ఏ��� �ర��ంచబ�న�. 
ఈ యూ� �� మ �వ �, ముఖ�ం�, MOBILE DENTAL

BUS, MOBILE MEDICAL VAN,  ఉ���� యూ�వ���
స�ం ఏ�� �, ద��  ఆవరణ�, 15 మం� �క�రు� ,

కూ��వ��� �లు�, �ద�  ����� ��, 15 మం� �క�రు�
కూ��వ��� �లు� ���� లను, వసతులు ఏ��టు

��ం�రు.
 
 
 
 



 ఈ�� 7-11-2021 ఉదయం, �ద��� ���  అధ��ులు,            
�� A మ��శ�ర��, ��  గణప� �ద�, ప�సు� త �� �కూ���

ఆ�స�, ఉ���� యూ�వ��� ��ంప�, మ�యు సత���
�� సంస�ల TELANGANA RASTRA �ఆ���ట� �� �ణ,

వృ����� ��ణ �ఆ���ట� ��ణ ��� రూర� ఒ�షన� ���ం�
�ంట�, మ�యు ��� ���ట� ��� ��క� స����

ఇ����� ఉన� �� దత� ప���, �� �స�ర �� �రు, ��� ��క�
�ఆ���ట�, యూ� �ఆ���ట� సం�� ఆ� ఆ� �క�� �� అ��
కు��, ��మ� శ� �రు, ��మ� స�వం� �రు �� KALA �రు, ���

ప��శనం ��ం��,
 



        ��క� ��ం� అ�� ���ల� �� రంభ�న�,          
9:30 నుం� 2-30 గంటల వరకు �న��న, �� మ �వ
��క� ��ం� �, 13 �క�రు� ,  371 మం� ��ంట�ను
��త� ��, ��� �వల�న మందులు కూ� ఇవ�డం

జ��ం�. 6,గురు  ��� ����య�� బృందం 100 మం��
షుగ�,బ��, ����, కం��� బ�� �క��, ప��లు
�ర��ం� ��రు�  అప��క��� ����రు.

 
 
 

మందులు ఇవ����, 10 మం�, PHARMASISTS, బృందం
��� ��రు.  19 మం�  ��ధ ��ల�, �ధపడుతున�
���, గు��ం�, ��� మ��� �ద� �వలు, అం�ం�ల�

��� �ం�రు.
కం� �క��, 90 మం��, ప��ంచ�, అందు� 70 మం��,
కళ��డు, అవసరమ�, 10 మం��, కం� శస� ��త�,

అవసరం అ� ��� �ంచడం అ�న�. 
 
 



ఈ �� మ �వ � �గం�, సు�రు వందమం��, ఇద�రు
సభు�లు, ��, ప��లు �ర��ం�రు. అ��ధం�, 100
మం��, �ంప�చ�, మ�యు ��ం� �ష� ���,

బరు�ను, ��� �ం�రు. 
 

ఈ slum  � �ల��� తరగతులను �� రం�ం� ఆ �ల�లకు,
ఒక ��� ను కూ� ��� ��� అక�� ఆ స������ అంద�

ముందు ప�ద��ం�, అంద�� ఆనంద ప��రు. 
 
 

అంబ��� స�� ��కలు అంద�� మం� �రు ఇ���రు. 
�నజ�ద�రణ పధకం �ల�లు అంద�� �� లడు� లను ఇ���రు. 
�వర� భగ�� �� సత� �� �� ��� ��య� �క��

��� మంగళ �ర� సమర�ణ�, �ర�క�మము
���జయము� సం�ర��న�. 

 
 

PHOTO ALBUM LINK 
 
 

DISTRICT PRESIDENT VIDEO LINK 

https://www.flipsnack.com/suppon/youth-grama-seva-7-11-2021-osmania-university-slum.html
https://www.flipsnack.com/suppon/youth-grama-seva-7-11-2021-osmania-university-slum.html
https://drive.google.com/file/d/1gRVqSH5vtw4U7VxSmeiFuR6F9nNku22-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRVqSH5vtw4U7VxSmeiFuR6F9nNku22-/view?usp=sharing

