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పునాదిపాడు, కృషా్ణ జిలా్ల. 

 

‘జగననన  విద్యా  కానుక’ 

పథకం ప్రపారంభంచిన సీఎం 

శ్ర ీవైయసశ్ జగనశ్ : 

 

కృషా్ణ జిలా్ల కంకిపాడు మండలం, పునాదిపాడు, 

జిలా్ల పరిషతశ్ ఉనన త పాఠశాలలో విద్యా ర్ధులకు 

కిటా్ల అందజేసి పథకం ప్రపారంభంచిన 

ముఖ్ా మంప్రి. 

 

మంప్రులు ఆదిమూలపు సురేష్, పెదిరిెడ్డ ి

రామచంప్రద్యరెడ్డ,ి వెలంాపల్ల ాశ్రవీాసస, కొడాల్ల నావా, 

పేరిన  నావా, ఎం.శంకర నారాయణ, జి.జయరాంతో 



పాట్ల, పలువుర్ధ ప్రపజా ప్రపివాధులు, విదా్య  శాఖ్ 

అధికార్ధలు హాజర్ధ. 

 

ఇది మీ మేన మామ ప్రపభుతవ ం, ఇది మనసునన  

ప్రపభుతవ ం 

ప్రపి పిలసాడు ఇంగ్లషా్శ్ చదువులు చదసల్ల. 

ప్రపపంచంతో పోటీ పడాల్ల అపుు డే పేదరికం నుంచి 

బయటపడే పరిసిిి  వసుతంది 

అందుకే విదా్య  రంగంలో 8 ప్రపధాన పథకాలు అమలు 

చేసుతనాన ం 

ముఖ్ా మంప్రి శ్ర ీవైయసశ్ జగనశ్ వెలడా్డ 

ఇసళ ప్రపభుతవ  పాఠశాలలో చదువుునన  బిడలిు 

బాగా ఎదగాల్ల 

పదేళ ాతరావ త ప్రపపంచంతో పోటీ పడ్డ అన్నన  

సాధించాల్ల 

గొపు  మార్ధు లకు సారధులుగా వాల్లి  మంచి పేర్ధ 

తీసుకురాసల్ల 

అంగనశ్సడీ కేంప్రద్యలలో ఇంగ్లషా్శ్ మీడ్డయమశ్ 



విద్యా  వికాసావాకి గట్ట ిపునాదులు వేసే విధంగా 

మార్ధు లు 

*ఆ దిశలో వైయసాా రశ్ ప్రపిప్రైమరీ–1, వైయసాా రశ్ 

ప్రపిప్రైమరీ–2 * 

పిలలాకు ఆరేళా్ల వచేి  సరికే మెదడు 85 శాతం 

అభవృది ిచందుుంది 

అందుకే సరిలో ఆ దశలోనే విదా లో గట్ట ిపునాది 

పడాల్ల 

అపుు డే సర్ధ గొపు గా చదువుతార్ధ, అందుకే ఈ 

మార్ధు  

తల్ల ాబిడలికు పౌష్టకిాహారం, విటమినాు, మినరల్ా శ్ 

అందేల్ల ఆహారం 

పిలలాకు మధాా హ్న  భోజనం, అందులో కూడా మంచి 

ఆహారం ఇసుతనాన ం 

మినరల్ా , పౌష్టకిాహారం ఇస్తత , గోర్ధముద ిఅమలు, 

రోజుకో మెనూ 

గతంలో ఏ సీఎం చేయవా విధంగా, ఈ మేనమామ 

మీకోసం చేసుతనాన ర్ధ 



*‘జగననన  విద్యా  కానుక పథకం’ ప్రపారంభ 

కారా ప్రకమంలో సీఎం * 

 

పునాదిపాడు. కృషా్ణ జిలా్ల : 

 

దేశంలో ఎకక డా లేవా విధంగా ప్రపభుతవ  పాఠశాలలకు చందిన 1 

నుంచి 10వ తరగి విదా్య రి్ధలందరికీ మూడు జతల 

యూవాఫారాలు, ఒక జత షూస, రెండు జతల సాకుా లు, పాఠా  

పుసతకాలు, వరక శ్ బుక్సా , బెలిుతో పాట్ల, స్తక ల్శ్ బాా గశ్ను కిటశ్లో 

అందజేస్తత  ప్రపభుతవ ం ‘జగననన  విదా్య  కానుక’ అమలు చేస్తంది.  

 కృషా్ణ జిలా్ల కంకిపాడు మండలం, పునాదిపాడు జడీు  

హైస్తక ల్శ్లో సీఎం శ్ర ీవైయసశ్ జగనశ్ సవ యంగా పిలలాకు కిటా్ల 

అందజేసి పథకావాన  ప్రపారంభంచార్ధ. 

 42 లక్షలకు ైగా విద్యా రి్ధలకు ద్యద్యపు రూ.650 కోట ా

వా యంతో జగననన  విదా్య  కానుక కిటా్ల ఇసుతనాన ర్ధ. యూవాఫారాల 

కుటి్ల కూలీవా కూడా విదా్య రి్ధల తలాుల ఖాతాలో జమ చేసుతనాన ర్ధ. 

 కోవిడశ్ నేపథా ంలో విదా్య ర్ధులకు మూడు మాసుక ల చొపుు న 

ఇసవ లవా ప్రపభుతవ ం వారయాంచింది. రాప్రష ిసా పతంగా మూడు రోజుల 

పాట్ల, కోవిడశ్ వాబంధనలు పాట్టస్తత  కిటా్ల పంపిణీ చేయనునాన ర్ధ. 

 



పిలలాతో మమేకం : 

 విజయసడ నుంచి నేర్ధగా పునాదిపాడు చేర్ధకునన  సీఎం శ్ర ీ

వైయసశ్ జగన, శ్సిావాక జడీు  హైస్తక ల్శ్లో నాడు–నేడు కింద చేపట్టని 

పనులను పరిరల్లంచార్ధ. ఆధున్నకరించిన తరగి గదులు, సటరశ్ 

శ్పాాంట, వంట గది, ఇంగ్లషా్శ్ ల్లా బశ్తో పాట్ల, తరగి గదులాో ఏరాు ట్ల 

చేసిన బెంచశ్లు, ఇతర ఫరీన చరశ్ను పరిరల్లంచి ఆయన, కాసేపు 

తరగి గదిలో పిలలా పకక నే బెంచశ్ై కూర్ధి నాన ర్ధ. పిలలాను 

ఆపాా యంగా పలకరించి మాటా్లడార్ధ. ప్రీనశ్ బోరి్ధై విద్యా కానుక అవా 

చాక్సశ్పీసశ్తో రాశార్ధ. ఆ తరావ త టీచరతాో కూడా సీఎం 

సంభాష్టంచార్ధ. 

 

సంతోషంగా ఉంది: 

 ఆ తరావ త వేదికై నుంచి మాటా్లడ్డన ముఖ్ా మంప్రి, చాల్ల 

రోజుల తరావ త ఒక  మంచి కారా ప్రకమంలో పాలొ్గనాన నవా అనాన ర్ధ. 

కరోనా తగొ్గముఖ్ం పడుునన  పరిసిుిలాో పిలలాు, తల్లదాంప్రడుల 

సమక్షంలో స్తక లా్ శ్ను మారేి  దిశలో అడుగ్గలు వేసుతనాన మవా, ఈ 

కారా ప్రకమం ద్యవ రా ఆ పవా చేసుతనాన మవా, అందుకు ఎంతో 

సంతోషంగా ఉందవా చపాు ర్ధ. 

 

నెలా నశ్ మండేల్ల మాట: 



 ‘ప్రపపంచావాన  మారేి  శకి త ఎకక డైనా ఉంది అంటే అది 

చదువులాోనే ఉంది’ అనన  నెలా నశ్ మండేల్ల మాటలను 

ప్రపసాతవించిన సీఎం శ్ర ీవైయసశ్ జగన, ప్రపపంచంతో పోటీ పడే పరిసిిి  

మన పిలలాకు రాసలవా, సర్ధ ప్రపపంచావాన  జయంచే పరిసిిి కి 

చేర్ధకోసలవా ఆకాంక్షంచార్ధ. అది జరగాలంటే సమూల మార్ధు లు 

తీసుకురాసలవా సు షంి చేశార్ధ. 

 

మనసాా క్షవా అడగండ్డ: 

 చదువుకునే శకి త లేవా సరి గ్గరించి మనం (ఈ ప్రపభుతవ ం) 

ఎంత వాజాయతీగా ఆలోచించామనన ది గతంలో పాలన చేసిన సర్ధ 

తమ మనసాా క్షవా అడగాలవా ముఖ్ా మంప్రి పేర్కక నాన ర్ధ.  

 

సరసలు ఆలోచించలేదు: 

 చదువే తరగవా ఆసిత. చదువు దంగలు ఎుతకుపోలేవాది. చదువే 

ప్రబుకులు మారేి  శకి త ఉందనన  అవగాహ్న ఉంది కాబటే ిఈ దిశలో 

అడుగ్గలు వేసుతనాన మవా సీఎం శ్ర ీవైయసశ్ జగనశ్ వెలడా్డంచార్ధ. 

పుట్టని ప్రపి బిడ ిమీద తల్లదాంప్రడులకు ఆశలు ఉంట్లయవా, 

అయనా ఒక అకక  చల్లమామ  తమ పిలలాను బడ్డకి ఎందుకు పంపడం 

లేదవా గత పాలకులు ఆలోచన చేయలేదవా అనాన ర్ధ. పిలలాు బడ్డ 

ఎందుకు మానేసుతనాన రవా కూడా సర్ధ ఆలోచించలేదవా గ్గర్ధత 

చేశార్ధ. 



 

ఆ దిశలో అడుగ్గలు: 

 సావ తంప్రతా ం వచిి  73 ఏళ ాతరావ త కూడా 34 శాతం మంది 

చదువు రావా సర్ధ రాప్రషంిలో ఉనాన ర్ధ అంటే, సరి గ్గరించి గత 

పాలకులు ఏనాడూ ఆలోచించలేదనన  విషయం సు షమివుతోందవా 

సీఎం పేర్కక నాన ర్ధ. అందుకే ఈరోజు ఆ దిశలో అడుగ్గలు 

వేసుతనాన మనన  ఆయన, మారెక టా్ల ఇంగ్లషా్శ్ చదువులు, మంచి 

చదువులు చదసలనాన  అది ఒక ఖ్రీదైన సర్ధకుగా మారిందవా 

చపాు ర్ధ.  

 తల్లదాంప్రడుల సామాజిక, ఆరికి నేపథా ం పిలలా చదువును 

వారయాసాతయవా, ఇవన్నన  మారినపుు డే పిలలాను గొపు గా 

చదివించడంలో అడుగ్గలు ముందుకు పడతాయవా సు షంి చేశార్ధ. 

 

విపసాతమ క మార్ధు లకు శ్రకీారం: 

 ఈ అంశాలవాన ంట్టవా పరిగణలోకి తీసుకునన  తరావ తే 

అంగనశ్సడీల నుంచి ఉనన త విద్యా  రంగం వరకు విపసాతమ క 

మార్ధు లకు శ్రకీారం చుటి్లమవా, అందులో భాగంగానే ఇసళ ఈ 

పథకం ప్రపారంభసుతనాన మవా ముఖ్ా మంప్రి వెలడా్డంచార్ధ. 

 

మనబడ్డ, నాడు–నేడు: 



 మనబడ్డ నాడు–నేడులో స్తక ళ ారూపురేఖ్లు 

మార్ధసుతనాన మనన  సీఎం, అవి అందరికీ కవాపిస్తత నే ఉనాన యవా 

చపాు ర్ధ. న్నట్ట సదుపాయం ఉనన  ట్లయల్లటా్ల, ఫాా నాు, లైటా్ల ఉనన  

తరగి గదులు, మంచి తాగ్గ న్నట్ట సదుపాయం, ప్రీనశ్ బోరి్ధలు, శ్బాాక్సశ్ 

బోరి్ధలు, పిలలాు, టీచరా్ధ కూరి్ధ నేందుకు మంచి బలలాు.. స్తక ళకాు 

రిపేరా్ధ, పెయంట్టంగశ్. స్తక ళలాో ఆహాాదకరమైన సతావరణం. పిలలా 

భప్రదత కోసం ప్రపహ్రీల వారామ ణంతో పాట్ల, ఆ స్తక ళలాో ినడావాకి 

గోర్ధముద ిపథకం. అందు కోసం మంచి కిచనశ్ ఏరాు ట్ల 

చేసుతనాన మవా వివరించార్ధ. 

 వీటవాన ంట్టతో పాట్ల, ఇంగ్లషా్శ్ మీడ్డయమశ్ చదువులు 

ప్రపారంభస్తత , ఆ విధంగా పెది కుట్లంబాల సరితో పేద విదా్య రి్ధలు 

పోటీ పడే విధంగా చరా లు తీసుకుంట్లనాన మవా చపాు ర్ధ. 

 

జగననన  విదా్య  కానుక: 

 ఇంకా ఆ దిశలోనే ఇసళ విద్యా  కానుక అమలు చేసుతనాన మనన  

సీఎం శ్ర ీవైయసశ్ జగన, పేద పిలలాకు కూడా మంచి యూవాఫామ, 

బెలిు, సాకుా లు, బాా గ, ఇంగ్లషా్శ్ మీడ్డయమశ్లో టెక్సా శ్టశ్ బుక్సా , వరక శ్ 

బుక్సా శ్ ఉండేల్ల 1 నుంచి 10వ తరగి వరకు ప్రపి ఒకక  విద్యా రికిి 

విద్యా  కానుక ఇసుతనాన మవా తెల్లపార్ధ.  

 నవంబర్ధ 2న బడులు తెరవక ముందే పిలలాకు కిటా శ్ 

అందజేసుతనాన మవా, మొతతం 42.34 లక్షల పిలలాకు ద్యద్యపు రూ.650 

కోట ాఖ్ర్ధి తో విదా్య  కానుక అమలు చేసుతనాన మవా చపాు ర్ధ. 



యూవాఫారాల కుటి్లకూలీ డబుు లతో పాట్ల, పిలలాకు 

అవసరమైనవన్నన  కిటశ్గా ఇసుతనాన మవా వెలడా్డంచార్ధ. 

 కోవిడశ్ సమయంలో అందరూ ఒకేసారి రాకుండా ఉండడం 

కోసం, మూడు రోజుల పాట్ల, మూడు దఫాలుగా పిలలాు, సరి 

తల్లదాంప్రడులను పిల్లి  కిటా్ల ఇచిే ల్ల కారా ప్రకమం 

వారవ హిసుతనాన మవా వివరించార్ధ. 

 

ప్రపపంచంతో పోటీ పడాల్ల: 

 ఈ మార్ధు తో బడ్డ పిలలాు గరవ ంగా చపేు  పరిసిిి  వసుతందవా 

పేర్కక నన  సీఎం, ‘జగనశ్ మామ వచిా డు. మేమే బాగా 

చదువుకుంట్లమవా సర్ధ చబుతార్ధ. అల్ల ప్రపి ఒకక రూ బాగా 

చదువుకోసల్ల. మన దగరొ ప్రగాడుా యేటకాు ఉద్యా గాలు ఇచిే ందుకు 

కంపెన్నలు ముందుకు రాసల్ల. ప్రపి పిలసాడు ఇంగ్లషా్శ్ చదువులు 

చదసల్ల. ప్రపపంచంతో పోటీ పడాల్ల. అపుు డే పేదరికం నుంచి 

బయటపడే పరిసిిి  వసుతంది’ అవా సు షంి చేశార్ధ. 

 

8 ప్రపధాన పథకాలు: 

 అందుకే విద్యా  రంగంలో 8 ప్రపధాన పథకాలు, కారా ప్రకమాలు 

అమలు చేసుతనాన మనన  ముఖ్ా మంప్రి సట్టలో ఒకటైన అమమ  

ఒడ్డవా ప్రపసాతవించార్ధ. పవా చేసుకుంటూ బికే అకాక  చల్లమామ లు 

తమ పిలలాను బడ్డకి పంపిసేత, సరి ఖాతాలో నేర్ధగా రూ.15 వేలు 



ఇసుతనాన మవా, ఆ విధంగా ద్యద్యపు 43 లక్షల తలాులు, తద్యవ రా 82 

లక్షల పిలలాకు అమమ  ఒడ్డ ద్యవ రా మేలు జరిగ్లందవా చపాు ర్ధ. 

వచేి  జనవరి 9న మళ్ల ాఆ సొముమ  ఇసాతమవా తెల్లపార్ధ. 

 

ఇది మీ మేనమామ ప్రపభుతవ ం: 

 పిలలాకు మంచి పోషణ, సరి చదువుల మీద «ధాా స గతంలో 

ఎవరూ పెటలిేదనన  ముఖ్ా మంప్రి, ఇది మీ మేనమామ ప్రపభుతవ ం 

అవా అభవరింాచార్ధ. 

 బిడ ికడుపులో పడ్డంది మొదలు, సరికి ఆరేళా్ల వచేి  వరకు 

కాసల్లా న పౌష్టకిాహారం ఇసుతనాన మవా, గతంలో ద్యవా కోసం ఏట్ల 

రూ.400 కూడా ఖ్ర్ధి  చేయలేదవా గ్గర్ధత చేశార్ధ. కాన్న తమ 

ప్రపభుతవ ం రూ.1800 కోటతాో వైయసాా రశ్ పోషణ, పోషణ శ్పసాశ్ 

పథకాలు అమలు చేస్తందవా వెలడా్డంచార్ధ. 

 

వైయసాా రశ్ పీపీ–1, 2: 

 అంగనశ్సడీ కేంప్రద్యలలో ఇంగ్లషా్శ్ మీడ్డయమశ్ ప్రపవేశపెడుతూ, 

విద్యా  వికాసావాకి గట్ట ిపునాదులు వేసే విధంగా మార్ధు  

చేసుతనాన మవా, ఆ దిశలోనే వైయసాా రశ్ ప్రపిప్రైమరీ–1, వైయసాా రశ్ 

ప్రపిప్రైమరీ–2 మొదలు పెడుునాన మవా సీఎం తెల్లపార్ధ. 



 పిలలాకు ఆరేళా్ల వచేి  సరికే మెదడు 85 శాతం అభవృది ి

చందుుందవా, అందుకే సరిలో విదా కు గట్ట ిపునాది పడాలవా, 

అపుు డే సర్ధ గొపు గా చదువుతారవా చపాు ర్ధ. 

 

పౌష్టకిాహారం: 

 తల్ల ాబిడలికు పౌష్టకిాహారం. విటమినాు, మినరల్ా శ్ అందేల్ల 

ఆహారం ఇసుతనాన మవా, పిలలాకు మధాా హ్న  భోజనంలో కూడా 

మంచి ఆహారం ఇసుతనాన మవా చపాు ర్ధ. మినరలా్ , పౌష్టకిాహారం 

ఇస్తత  పిలలాకు రోజుకో మెనూ ప్రపకారం గోర్ధముద ిఅమలు 

చేసుతనాన మవా తెల్లపార్ధ. 

 ‘గతంలో ఏ సీఎం చేయవా విధంగా, ఈ మేనమామ మీ కోసం 

ఆలోచించి, రోజుకొక మెనూ. పౌష్టకిాహారంతో మంచి ఆహారం 

ఇసుతనాన ర్ధ’ అవా సీఎం శ్ర ీవైయసశ్ జగనశ్ వివరించార్ధ. 

 

పిలలా కోసం వివిధ పథకాలు: 

 ఇంటరశ్ తరావ త పిలలాు చదువులు మానేయవదిు. 

ఇంజన్నరింగశ్లో లక్షల ఫీజు కటలిేక చదువులు మానేయవదిు. సర్ధ 

బాగా చదసల్ల. అందుకే పిలలాు డాకరి, ఇంజన్నరింగశ్ ఏది చదివినా 

పూరిత ఫీజు రీయంబరా శ్మెంటశ్ ఇస్తత , విద్యా  దీవెన పథకం అమలు 

చేసుతనాన మవా ముఖ్ా మంప్రి పేర్కక నాన ర్ధ. 



 ఇంకా పిలలాు చదిసక ఉదా్య గ, ఉపాధి అవకాశాలు మెర్ధగ్గపడే 

విధంగా కరికులమశ్లో మార్ధు లకు అడుగ్గలు వేసుతనాన మవా 

తెల్లపార్ధ.  

 పిలలాు చదివేటపుు ట్ల హాసళిలాో ఉంటే, సరికి డబుు లు 

పంపడంలో తల్లదాంప్రడులు ఇబు ంది పడకుండా, రూ.10 వేల నుంచి 

రూ.20 వేల వరకు ఇస్తత , వసి దీవెన అమలు చేసుతనాన మవా, ఆ 

పథకంలో ఇపు ట్టకే ద్యద్యపు రూ.1200 కోటా్ల ఇచిా మవా 

వెలడా్డంచార్ధ. వచేి  నవంబర్ధలో మరో విడత ఇవవ బోునాన మవా 

చపాు ర్ధ. 

 పిలలాకు రెగా్గ లరశ్ మెడ్డకల్శ్ చకపశ్ చేయడంతో పాట్ల, కంట్ట 

వెలుగ్గలో వైదా  పరీక్షలు చేశామవా, అవసరమైన సరికి మందులు, 

కళదిా్యలు ఇచిా మవా, కోవిడశ్ పోయాక ఆపరేషనాు కూడా చేసాతమవా 

వివరించార్ధ. 

 

మనసునన  ప్రపభుతవ ం: 

 ఇది మనసునన  ప్రపభుతవ ం అనన  ముఖ్ా మంప్రి కడుపులో బిడ ి

పెరగడం మొదలు, సర్ధ ఉనన త శ్సిాయలో నాణా మైన విదా  పూరిత 

చేసే వరకు పిలలాకు ఒక మేనమామగా, ఆ అమమ లకు ఒక అనన గా 

అండదండలు అందిసాతనవా వెలడా్డంచార్ధ. ఆ దిశలోనే పలు 

పథకాలు అమలు చేసుతనాన మంటూ, అమమ  ఒడ్డ, గోర్ధముద,ి విదా్య  

దీవెన, వసి దీవెన, కంట్ట వెలుగ్గ తదితర పథకాలను ఆయన 

ప్రపసాతవించార్ధ. 



 

ప్రపపంచంతో పిలలాు పోటీ పడాల్ల: 

 ఇసళ ప్రపభుతవ  పాఠశాలలో చదువుునన  ఈ బిడలిు, పదేళ ా

తరావ త ప్రపపంచంతో పోటీ పడ్డ, అన్నన  సాధించాలవా, ఎసీా లు, 

ఎసీలిు, ఆరికింగా చిికిపోయన సరికి మంచి జరగాలవా సీఎం 

ఆకాంక్షంచార్ధ. 

 ‘దేవుడ్డ దయ, మీ అందరి చలవాా దీవెనలతో మీ బిడ ిఇవన్నన  

చేసుతనాన డు. మీకు ఇంకా మంచి చేయాలవా మనసారా కోర్ధకుంటూ 

సెలవు తీసుకుంట్లనాన ను’ అంటూ ముఖ్ా మంప్రి తన ప్రపసంగం 

ముగ్లంచార్ధ. 

 

ఆదిమూలపు సురేష్, విద్యా  శాఖ్ మంప్రి. 

– పిలలాకు ఒక మేనమామల్ల ఆదరిసుతనాన ర్ధ. అందుకే ఆయనే 

ఎపు ట్టకీ సీఎం అవా అకాక  చల్లమామ లు ఆరరవ దిసుతనాన ర్ధ. నాడు 

స్తక ళా్ల ద్యర్ధణసిిి లో ఉండగా, నాడు–నేడులో సట్ట రూపురేఖ్లను 

పూరితగా మార్ధసుతనాన ర్ధ. చదువుకు పేదరికం అడిు కాకూడదవా 

ఎలుగెిత చాట్లర్ధ. కార్కు రేటశ్ స్తక ళెాౖ వాయంప్రతణకు ప్రపతేా కంగా 

కమిషనాు ఏరాు ట్ల చేశార్ధ’. 

 

బి.రాజశేఖ్ర, విద్యా  శాఖ్ ముఖ్ా  కారా దరిి  



– ‘నాడు–నేడు (మనబడ్డ), జగననన  గోర్ధముది తరావ త ఇది 5వ అి 

పెద ికారా ప్రకమం. సటవాన ంట్ట వల ావిద్యా  ప్రపమాణాలు పెర్ధగ్గతాయ. 

ఏడాది కాలంలోనే ఈ ప్రపభుతవ ం ఎన్నన  చరా లు చేపట్టంిది. ఇది 

పిశ్లలా మీద చేసుతనన  ఖ్ర్ధి  కాదు. ఇది పిలలా మీద పెడుునన  

పెటి్లబడ్డ. తద్యవ రా రాప్రషంి మీద పెడుునన  పెటి్లబడ్డ అవా సీఎం 

చపాు ర్ధ’. 


