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Lesson Name:                                         భారతదేశం నైసర్గకి సవరూపం 
Class:                                                        X 
Number of Periods:                               6 
Month:                                                    June 
Name of the Teacher:                          KSV KRISHNA REDDY, GHM. 
Name of the School:                            ZPHS, Ganti,  
                                                                 Kothepeta Mandal,  
                                                                 East Godavari.9492146689. 
 
 
AS1: (విషయ అవగాహన): 
 
 భారతదేశం యొకక భౌగోళిక లక్షణాలను విద్యార్థులు అరుం చేసుకంటార్థ.   
 వార్థ భారతదేశంలోని ప్రధాన భౌగోళిక సవరూపాలను పోలచగలర్థ.  
 భారతీయ వాతావరణం మర్గయు వావసాయం పై హిమాలయాల ప్రభావానిి వార్థ 
    వివర్గంచగలర్థ     
 గంగా- సంధు మైద్యనాలో ోజన సాంద్రత ఎందుక ఎకకవగా ఉందో వార్థ అరుం  
    చేసుకంటార్థ    
 తూర్థు మర్గయు పశ్చచమ తీర మైద్యనాలు మధ్ా సారూపాతలు మర్గయు తేడాలను  
    వార్థ అరుం చేసుకంటార్థ       
 వార్థ పీఠభూమి ప్రంతాలు వావసాయానికి ఎందుక అనుకూలం కావో  
    వివర్గంచగలర్థ.    
 వార్థ భారతదేశం యొకక భౌతిక లక్షణాల మధ్ా సారూపాతలు మర్గయు తేడాలను  
    వివర్గంచగలర్థ     
 వార్థ భారతదేశంలోని వివిధ్ భూసవరూపాలక ఉద్యహరణ ఇవవగలర్థ.   
 వార్థ భారతదేశంలోని అనిి భౌగోళిక విభినితల గుర్గంచి వివర్గంచగలర్థ.   
 వార్థ విభిని నైసర్గిక సవరూపాలో ో ఉని జీవన పర్గసుతులను అరుం చేసుకోగలర్థ 
 అంగారా, గోండావనా భూభాగాల నుండి ఖండాలు ఎలా ఉద్భవించాయో వార్థ  
    అరుం చేసుకోగలర్థ     
 వార్థ సమయ మండలాలను మర్గయు వాటి మధ్ా సమయ వాతాాసానిి అరుం  
    చేసుకంటార్థ     
 వార్థ భారతదేశమంతటా ఒకే ప్రమాణిక సమయానిి ఎందుక అనుసర్గసుునాిమో  
    వార్థ తెలుసుకంటార్థ 
 వార్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకక ఉనికి మర్గయు పర్గధి గుర్గంచి తెలుసుకంటార్థ.  
 వార్థ భారతీయ భూభాగం యొకక ముఖామైన భౌగోళీక సవరూపాలను  
    వివర్గంచగలర్థ. 
AS2:(ఇచిచన అంశానిి చదివి అరధం చేసుకని వాాఖ్యానించడం ) 
 
 విద్యార్థధలు 2 వ పేజీలోని పేరా 2 లో “భౌగోళికంగా భారతదేశం… .. దోహద్ం  
    చేసంది”   చదివి అరుం చేసుకని వార్గ మాటలలో వివర్గంచగలుగుతార్థ  
 వార్థ 4 వ పేజీలోని పేరా 2 లో “ప్రపంచ భూభాగం అంతా…. ఈ ప్రక్రియ వలన  
    ఏరుడినదే. ”   
 వార్థ 7 వ పేజీలోని 3వ పేరాను చదివి హిమాలయాలు భారత వాతావరణానిి  
    ఏవిధ్ంగా ప్రభావితం చేసుునాియో అరుం చేసుకంటార్థ     
 వార్థ 8 వ పేజీలోని 3 వ పేరాను చదివి మైద్యనాలు దేశానికి ఎలా ముఖామైనవో  
    వివర్గంచగలర్థ. 
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AS3: ( సమాచార నైపుణాాలు) 

 
 విద్యార్థధలు  హిమాలయ శ్చఖరాల గుర్గంచి సమాచారానిి సేకర్గసాుర్థ.     
    వాటి ఎతుుల ప్రకారం పటిికలో రూపంలో వ్రాయగలర్థ.   
వార్థ భారతీయ జీవనదులు మర్గయు ద్వవపకలు నదులు గుర్గంచి మర్గయు వాటి  
    జనమసాునాల గుర్గంచి సమాచారానిి సేకర్గంచి ఒక పటిికను తయార్థ చేసాుర్థ. 
 వార్థ గంగా సంధు మైద్యనం పర్గధిలో ఉని రాష్ట్రాల గుర్గంచి పండే వివిధ్ పంటలు  
    గుర్గంచి సమాచారానిి సేకర్గసాుర్థ   
 విద్యార్గు తూర్థు కనుమలలో ఉని కండల యొకక యొకక వివిధ్ పేరో గుర్గంచి  
    సమాచారానిి సేకర్గసాుడు     
 విద్యార్గు భారతదేశ వివిధ్ భూసవరూపాల యొకక విభిని చిత్రాలను సేకర్గంచి వాటిని      
    ఆలబమ లో అతికించాడు.   
 వార్థ భారతదేశంలోని వివిధ్ ప్రదేశాలలో సూర్యాద్యం మర్గయు  
    సూరాాసుమయానికి సంబంధించి 2 వ పేజీలోని పటిికను పూర్గు చేయగలుగుతార్థ. 
AS4: ( సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిసుంద్న) 
 
 పిలోలు హిమాలయాల గుర్గంచి మర్గయు హిమానీనద్యలు గోోబల్ వార్గమంగ్ వలన  
    కర్గగిపోవడం గుర్గంచి ఆలోచిసాుర్థ      
 పిలోలు ఎడార్గ ప్రంతం విసురణ గుర్గంచి ఆలోచిసాుర్థ మర్గయు  ద్వనిని  
    నివార్గంచడానికి కనిి చరాలను సూచిసాుర్థ    సూచించండి.  
 వార్థ వివిధ్ భౌగోళిక ప్రంతాల జీవనశైలిపై ప్రతిసుందించగలర్థ. 
AS 5: ( పట నైపుణాాలు ) 
 
 విద్యార్గు పేజీ 1  లోని ప్రపంచ పటానిి చదువుతాడు. మర్గయు భారతదేశం యొకక  
    ఖచిచతమైన సాునానిి గుర్గుంచగలుగుతార్థ    .   
 వార్థ పేజీ 2 లోని వాకాాలను సర్గచేయగలర్థ మర్గయు ఖ్యళీలను  పూర్గంపగలర్థ. 
 వార్థ పేజీ 3 లో ఇండియా మాాప్ చదువుతార్థ. మర్గయు భారతదేశం యొకక  
    సర్గహదుులు, పొర్థగు దేశాలు మర్గయు ద్యని పర్గధి గుర్గంచి తెలుసుకంటార్థ 
 వార్థ భారత తో బంగాోదేశ్ సర్గహదుును కలవగలుగుతార్థ    .   
 వార్థ హిమాలయ మర్గయు ద్వవపకలు నదులను భారత అవుట్లోన్ పటంలో  
    గీయగలుగుతార్థ మర్గయు గుర్గుంచగలుగుతార్థ 
 వార్థ ఉబ్బబతుు పటానిి ఉపయోగించి సాధ్న చేయగలుగుతార్థ. 
 వార్థ తమ అటాోస లో హిమాలయాల యొకక మూడు శ్రేణులను గుర్గుంచగలర్థ.   
 వార్థ ఉబ్బబతుు పటంలో ఎతెలున శ్చఖరాలను గుర్గుంచగలర్థ.   
 వార్థ భారతదేశ్ అవుట్ లైన్ మాాప్ లో డూను,ో లోయలు, తీరాలు, ద్వవపాలు,  
    పీఠభూములు, కండలు, శ్రేణులు, పరవతాలను గుర్గుంచగలుగుతార్థ.   
 సంబంధిత రాష్ట్రాలతో కండలను సర్గపోలచడం ద్యవరా వార్థ 7 వ పేజీలోని పటిికను  
    పూర్గంచగలుగుతార్థ. 
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AS6: (అభినంద్న సునిితతవం) 
 
 వార్థ మన దేశం యొకక భద్రత హిమాలయాలు నెలకని సాునానిి ప్రముఖాతను  
    అభినందిసాుర్థ     
 వార్థ భారతదేశానికి గొపు ధానాాగారంగా ఉని గంగా మైద్యనాలను  
    అభినందిసాుర్థ     
 భారతదేశం ఆర్గకటిక్ ప్రంతం వంటి చలోని ప్రంతంలో ఉంటే మన జీవనంలో వచేచ  
    మార్థులను  వార్థ ఊహించగలుగుతార్థ  
 మన దేశం యొకక వావసాయ అభివృదిధకై హిమాలయాల పాత్రను అభినందిసాుర్థ.   
 భారతదేశంలో ద్వవప సమూహాల యొకక పరాావరణ ప్రముఖాతను వార్థ  
    అభినందిసాుర్థ.  
 భారత దేశంలో నదులను అనుసంధానం చేయుటక వార్థ చరాలను  
    సూచించవచ్చచ     
 హిమాలయాలలో హిమానీనద్యలను రక్షంచడానికి వార్థ చరాలను  
    సూచించవచ్చచ.   
 వార్థ హిమానీనద్యల పర్గరక్షణకై పోసిర్ తయార్థ చేసాుర్థ   
 వార్థ నదులను రక్షంచడానికి కనిి నినాద్యలు చేయగలర్థ 
 
 
 
 
 Per
iod 
No. 

Concept/ 
Teaching Item 

Teaching Method// 
Learning experiences 

TLM/ Sources Observation of child’s 
understanding 

1 
భారతదేశ ఉనికి, 
అక్షంశాలు 
మర్గయు 
రేఖ్యంశాలు 

మైండ్ మాాపింగ్, మాాప్ 
పఠనం,  
చరాచ పద్ధతి,  
ట్క్ట్ బుక్ రీడింగ్, 
ముఖా పద్యలపై చరచ. 

 
భారతీయ భౌతిక 
మర్గయు రాజకీయ 
పటాలు  
గోోబు 
భౌగోళిక పటం 

భారతదేశం యొకక ఉనికి 
ఏమిటి?  
ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకక ఉనికి ఏమిటి?  
ఏ రేఖ్యంశానిి ప్రమాణిక 
రేఖ్యంశంగా తీసుకంటార్థ? పేజీ 
2లోని ఖ్యళీలను పూర్గంచండి.  

2.  భూగరభ నేపథ్ాం 

మైండ్ మాాపింగ్, మాాప్ 
పఠనం,  
ట్క్ట్ బుక్ రీడింగ్ 
మర్గయు డిసకషన్, పేజీ 4 
లోని చిత్రంపై చరచ.  
కీ మర్గయు తెలియని 
పద్యలపై చరచ. 

 
భారతీయ భౌతిక 
మర్గయు రాజకీయ 
పటాలు ప్రపంచ 
పటం ఇండియా 
మాాప్  
గోోబు 

 
హిమాలయాలు మర్గయు గంగా 
సంధు మైద్యనాలు ఎలా 
ఏరుడతాయి? భారతదేశంలోని 
ప్రధాన భౌగోళిక సవరూపాలు 
ఏమిటి? 

పీరియడ్ వారీ, భావనల వారీగా బోధనాభ్యసన కృత్యయలు 
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etnGtZske1BriYFdw&start_radio=1&t=47 
https://www.youtube.com/watch?v=-6Enif3VenI&list=RDCMUCgASH-
etnGtZske1BriYFdw&index=2 
 
For ppts 
https://www.bestsocialteacher.com/ppt-s 
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Period 
No. 

Concept/ 
Teaching Item 

Teaching 
Method/ 
Learning 

experiences 

TLM/ Sources Observation of child’s 
understanding 

3.  హిమాలయాలు 

మైండ్ మాాపింగ్ 
ట్క్ట్ బుక్ రీడింగ్ 
పేజీ సంఖాలోని 
చిత్రాలపై సమూహ 
చరచ. 6 

 
ఛాయాచిత్రాలు 
భారతీయ భౌతిక పటం 
భౌగోళిక పటం వీడియో 
కిోప్ లు 
 

 
హిమాలయాలలో ఉని శ్రేణులు 
ఏమిటి? 7 వ పేజీలోని 
పటిికను పూర్గంచండి 

4. గంగా సంధు 
మైద్యనం 

మైండ్ మాాపింగ్ 
ట్క్ట్ బుక్ రీడింగ్ 
మాాప్ పఠనం పేజీ 
సంఖాలోని చిత్రాలపై 
సమూహ చరచ. 8 

 
ఛాయాచిత్రాలు 
భారతీయ భౌతిక పటం 
భౌగోళిక పటం వీడియో 
కిోప్ లు 

గంగా సంధు మైద్యనంలో 
భాగాలు ఏమిటి? మైద్యనాలు 
మానవాళికి ఎలా 
ఉపయోగపడతాయి? 

5. ద్వవపకలు 
పీఠభూమి 

మైండ్ మాాపింగ్ 
ట్క్ట్ బుక్ రీడింగ్ 
పేజీ నెం. లోని 
చిత్రాలపై చరచ. 9,10 
పేజీ సంఖాలోని 
మాాప్ ను చద్వడం. 
10 

భారతీయ భౌతిక పటం 
ఛాయాచిత్రాలు 
భౌగోళిక పటం వీడియో 
కిోప్ లు 

 
ద్వవపకలు పీఠభూమి యొకక 
విభాగాలు ఏమిటి? తూర్థు 
మర్గయు పశ్చచమ కనుమల 
మధ్ా తేడాలు మర్గయు 
సారూపాతలు ఏమిటి? 

6.  
థార్ ఎడార్గ,   తీర 
మైద్యనాలు, 
ద్వవులు 

మైండ్ మాాపింగ్ 
ట్క్ట్ బుక్ రీడింగ్ 
కంట్ంట్ లోని 
చిత్రాలపై చరచ. 
పునర్గవమరశ కివజ్ 
మాాప్ పాయింటింగ్. 

ఇండియన్ ఫిజికల్ 
మాాప్ అటోాస ఫోటో 
గ్రాఫ లు వీడియో కిోప్ లు 

 
తూర్థు మర్గయు పశ్చచమ తీర 
మైద్యనాలను పోలచండి. 
భారతీయ ద్వవపాలలో 
వృక్షజాలం మర్గయు 
జంతుజాలం గుర్గంచి 
వివర్గంచండి? థార్ ఎడార్గ 
యొకక భౌతిక లక్షణాలు 
ఏమిటి? 
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Teacher’s Notes: 
 
(Teacher has to write about his teaching experiences here. How far he is succeeded in 
teaching. How the TLP (Teaching Learning Process) is executed in the classroom. which 
session has attracted the pupil, How is the response of the students , How to improve for 
the next year , What are the latest information regarding this teaching topic, what are 
current issues related to this topic, Which TLM is available, etc.) 
 
 
(There is no need to write lesson plan every year. Teacher has to mention date and fill up 
the column under teacher’s notes every year and get signature of the Headmaster.) 
Ex: 
30/06/2020 
 
1. భారత దేశ బంక మటిి నమూనా చేయుటలో విద్యార్థధలు మంచి ఆసకిు కనపర్గచార్థ.  
2. విద్యార్థధలు ప్రతీ భూగోళిక ప్రంతం గుర్గంచీ తెలుసుకనుటక ఆసకిుని కనపర్గచార్థ.  
3. నేను చూపిన వీడియోలు బోధించిన పాఠ్ాంశానిి మర్గంతగా ఆకట్టికనేలా సహాయపడాాయి. 
 
30/06/2021 
1.  
2.  
 

Teachers Responses: 
 
1. నేను ప్రతీ పీర్గయడ్ లోనూ పట నైపుణాాలను బోధించ్చటక కంత సమయం కేటాయించ్చకోవాలి. పాఠాబోధ్నలో 

పటనైపుణాాలను పరీక్షంచాలి.  
2. మళీీ సంవతటరం నాటికి ఈ పాఠ్ాంశంపై మర్గనిి మంచి వీడియోలను పిపిటిలను సేకర్గంచ్చకోవాలి. 
3. ఈ పాఠాంశ బోధ్నక నాక మర్గంత సమయం అవసరం. కనుక అద్నపు పీర్గయడు ోతీసుకోవాలి 
4. పిలోలక బోధించే భావనలను పరీక్షల ద్ృష్ట్రిా మర్గనిి విద్యా ప్రమాణాలలో జవాబులు వ్రాసేటట్ట ితరీీదు నివావలి 
5. ఈ పాఠ్ాంశం రాబోయే పాఠ్ాంశాలక మూలం కనుక రండు లేద్య మూడు అసైన్ మంట్ట ోఈ పాఠ్ాంశానికి 

కేటాయించాలి. 
6. కానీ పాఠ్ాంశ బోధ్న్ పట ోవిద్యార్థధల సుంద్న, చరచలో పాల్గనిి తీర్థ ననుి సంతృపిు పర్గచాయి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature of the Teacher        Signature of the Headmaster               Signature of the 
                        Inspecting authority 
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Links for teacher reference: 
https://www.youtube.com/watch?v=YXAjyfD_Wyg 
https://www.youtube.com/watch?v=a1_zPXpYvUA 
https://www.youtube.com/watch?v=t0PTG9dzz2U&t=279s 
https://www.youtube.com/watch?v=sFSDZMF1Au8&t=18s 
https://www.youtube.com/watch?v=0v6-fB-gftQ&t=522s 
https://www.youtube.com/watch?v=PDrMH7RwupQ&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=o9G0On1pZvg  
https://www.youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=_0tejKld8Yk 
https://www.youtube.com/watch?v=Sq3Bh3RSUkA 
https://www.youtube.com/watch?v=uI78xoEkm0c 
https://www.youtube.com/watch?v=gdn75GM6g3g 
https://www.youtube.com/watch?v=a7JNeaZloSk 
https://www.youtube.com/watch?v=_EJrYqdZS8s 
https://www.youtube.com/watch?v=9fGKpNQHm7o 
https://www.youtube.com/watch?v=ysm7zBMEP9U 
https://www.youtube.com/watch?v=xAbO52Ph70Q 
https://www.youtube.com/watch?v=BFDnR-U9U_4 
https://www.youtube.com/watch?v=bjtk3Eebypg&t=40s 
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8yAGkT_9Y&t=39s 
https://www.youtube.com/watch?v=j8_q2ogyk8U&t=47s 
https://www.youtube.com/watch?v=GYJmAyPb8YQ&t=39s 
https://www.youtube.com/watch?v=475YzfqdCBk 
https://www.youtube.com/watch?v=0OceDqbpF0A 

 
 
Appeal to teachers: 
 This a model lesson plan. This is my view of lesson planning and 
teaching . This is not an authentic one.  You have to plan your own lesson 
plan  according to your classroom situation and standard of children. 
No need to follow or copy this lesson plan. Each teacher is very much 
competent in his own view of planning a lesson. Every teacher is expected 
to write his own lesson plan by his own hand writing. The print out lesson 
plans won’t be allowed by the officials.  If you want to suggest any thing 
new and applicable to class room teaching please bring to my notice. I am 
always ready to learn which is new and unknown to me. Thanking you 
everyone. 

HAPPY TEACHING. 

Yours Everlasting, 
With highest reverence , 

KSV KRISHNA REDDY, ADMIN,  
BEST SOCIAL TEACHER WHATSAPP GROUPS  

AND www.bestsocialteacher.com  

www.bestsocialteacher.com
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చాపిరో వారీగా ఇంపారింట్ ప్రశిల కోసం TM/EM 

మాాపింగ్ సకల్ట కోసం TM/EM vedios 

సోషల్ బిట్ బ్ాంకల కోసం TM/EM  

సమాచార నైపుణాాల కోసం TM/EM 

https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies 

సోషల్ సిడీస లో విద్యార్థధలక వచేచ సందేశాల కోసం 

సపుగిర్గ చానల్ సాంఘిక శాస్త్ర విద్యామృతం వీడియోల కోసం 
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All the best for your exams 
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FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP 

TO JOIN IN GROUP SEND YOUR DETAILS TO 
GROUP ADMIN   

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

ADMIN NO. 9492146689. 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో బ్బసి సోషల్ టీచర్ గ్రూపులో పోసుిలు చేయరాదు.  
గ్రూపులో వాకిుగత చాటింగ్ చేయరాదు. అసంబద్ధ సికకర్థో పంపరాదు.  
   (మీర్థ వాకిుగత సెలవులో ఉనిపుటికీ పాఠశాల పనివేళలలో గ్రూపులో పోసింగ్ట చేయరాదు) 
మన గ్రూపు సాంఘిక శాస్త్ర విషయచరచక సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయులతో   
   మాత్రమే ఏరురచబడినది. ఇతర సబజకిలవార్గని చేరచమని కోరరాదు. చేరచరాదు. 
గ్రూపులో చేరద్లచ్చకనివార్థ అడిమన్ వాటాటప్ నెంబర్థక మాత్రమే తమ  
   వివరములను (పేర్థ, పనిచేసే పాఠశాల, మండలం, జిలా)ో వాటాటప్ సందేశం  
   రూపంలో పంపవలెను. గ్రూపులో యాడింగ్ ర్గక్వవసుి పంపరాదు. ఉపాధాాయినిలను  
   వార్గ వాకిుగత సమమతి లేకండా గ్రూపులో చేరచలేము. 
అడిమన్ నెంబర్థ 9492146689 ను మీ ఫోన్ కాంటాక్ి లలో సేవ్  
   చేసుకనవలెను. (ముఖామైన సందేశములు మీక వాకిుగతంగా పంపే నిమితుం.)  
గ్రూపు సభ్యాలంద్రూ తాము సబజకిలో తయార్థ చేసన లేద్య సేకర్గంచిన  
   అంశములను గ్రూపు సభ్యాలతో పంచ్చకోవాలి. కేవలం స్వవకరులుగా ఉండరాదు. 
గుడామర్గింగ్, పండుగ శుభాకాంక్షలు, వాకిుగత ఫోటోలు వంటివి గ్రూపులో పంపరాదు.  
వాకిుగత దూషణలక దిగరాదు. వారధ వాద్నలు చేయరాదు. 
మీవంతుగా సబ్బజకి పరంగా మీ పాఠశాలలో చేసన ఏ విషయమునైననూ పంచవచ్చచ.  
సబ్బజకి విషయములు తపు ఇతర విషయములు ఏవీ పోసు ిచేయరాదు. 
యూనియన్ మసేజ్లో, అడవరలిజ్ మంట్టో, మూఢనమమకాలు గ్రూపులో పంచరాదు. 
సబ్బజకి సందేహములు మాత్రమే పోసు ిచేయవలెను. సబజకిలో సందేహములను నిషా్ట్రతులైన  
   సభ్యాలెవరైనా నివృతిు చేయవచ్చచ. కేవలం అడిమన్ మాత్రమే సుందించాలిటన పనిలేదు. 
వివిధ్ మతాలు, కలాలు, రాజకీయ పారీిలను కించపర్గచేలా మర్గయు ప్రభ్యతవ  
   విధానాలను, నాయకలను విమర్గశసూు సందేశాలు, వాాఖాలు చేయరాదు. ఇతర్థలు పంపే  
   ఫారావర్గాంగ్ మసేజ్లో సరైనవో కావో తెలియకండా మన గ్రూపులో ఫారావర్ా చేయరాదు. 
సబ్బజకిక సంబందించి మీర్థ గ్రూపులో షేర్ చేసే ప్రతీ ఫోటోక, వీడియోక వివరణ చేరచవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటించని వార్గని వెంటనే తొలగించ్చట జర్థగును. ద్వనిపై అడిమన్ దే తుది  
   నిరాయం. మీర్థ వాటాటప్ నెంబర్థ మార్థచకనిపుుడు, గ్రూపును విడిచేటపుుడు అడిమన్ క  
   తెలియపరచవలెను. లేనటోయితే మరళా చేరేచ అవకాశానిి కోలోుతార్థ. పద్వీ విరమణ పొందే  
   వార్థ అడిమన్ క తెలియపర్గచి వైదొలగాలి. మరళా చేరచకండా ఉండేందుక. 
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