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 ��న ��� �	ష� అధ�యన �ం�ం ““““�������������ష ��నత �ష ��నత �ష ��నత �ష ��నత ––––    ఆకD�ఆకD�ఆకD�ఆకD�””””        అన* అంశంX    

=YZర \ర%]ం^ల\ సంక_`ంaం . ఈ =YZర c ‘����ష ��నత’ ఆకDలf 

సంబంhంaన అం&లi ఐk ��l�l mBం ంnfం . ఈ ��lలf సంబంhంa 

�oషpన కృqrsన \tణలrత అంతDvలసదwx +%D పzసమర`ణ r{ంr |ర�}�\* ��న 

��� �	ష� అధ�యన �ం�ం \ర%]~�ం . 

     ====YYYYZర అం&�Zర అం&�Zర అం&�Zర అం&�    

1. &సZ�, _�, Z�ల ఆ5రంl ‘��� ��నత’ 

      (అ��బర 19 iంa 23 వరf) 

2. �ళప��, Dత-��, E�త-�ల ఆ5రంl ‘��� ��నత’ 

        (నవంబర 02 iంa 06 వరf) 

   

3. ఉప\ష���, tD�����, �నపద �జ�యం ఆ5రంl ‘��� ��నత’ 

         (నవంబ� 16 iంa 20 వరf ) 
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4. �]త�ం ఆ5రంl ‘��� ��నత’ 

       (నవంబర 30 iంa ��ంబర 04 వరf) 

5. ��� – ఇతర ��డ�షల ఆ5రంl ‘��� ��నత’  

       (��ంబర 14  iంa 18 వరf) 

 Xన���న* అం&లc ఒ¡�క� అంశంXన ఐk¢£ల4¤ (~మ�రం iంa ¥}�రం 

వరf), -�¢£ ఒ¡�క� -సంగం 90 \§�ల \�� ఉం¨ �ధంl \ర%]~�ం . ఈ అం&� 

ప©ªధfలf, అ5�పfలf ఉప«గకరమ\ ��ంచడpం . 

 ఐk �Dల4¤ -¬|బద!ంl \ర%]ంr ఈ =YZర c 4®¯న°\± ఉభయ ��� 

D�²ల��, ఇతర D�²లc\ -.త% ���, చ©z, tDవw� ��lలc ఆ2 -³�క 

అం&లX ´ధన, ప©ªధన rµ �రందm దర¶w� rw�వn·.  

¸ క¸ క¸ క¸ క:::: º�ల ¼ట º�ల ¼ట º�ల ¼ట º�ల ¼ట అ�H�షనఅ�H�షనఅ�H�షనఅ�H�షన +%D, ��న ��� �	ష� అధ�యన �ం�ం, �ర�య �� సంస�, 

FGH� +%D ఈ =YZర \ర%]ంచడమ¿�ం . 

అరÀతఅరÀతఅరÀతఅరÀత::::    ���/ చ©z/ tD�w�&�Âలc ఎం.ఏ. rsన -.త% �ÄకÅ&ల అ5�పf�, 

�శ%�+�ల2లf Æం న స�2^���, -w�తం  �.�.ఎఫ,  �Èచ.� ప©ªధన rµ 

ప©ªధf� అ�À�.    

ÊచనÊచనÊచనÊచన::::    ఈ =YZర c 4®¯Ë�� �© &¶hప�లiంa అh|©కంl అiమ� ప�\* 

తప`\స©l దర¶w�64¤l పం4_. దర¶w�64¤l �� ప\rw�న* Ì+ 

ప©ªధనrw�న*  సంస� �©�ంt |�Í-�\ జతపర^_. Xన ���న* ఐk అం&లc ¼ అ��a, 

¼ ప©ªధన -³�కతలi దర¶w�c తప`fం° ���Z_. దర¶w�i ఈ-Î{ల f 

పం�టt`Ï ¼� దర¶w� rw�న* X ఐk అం&లc ఒక అం&\* తప`fం° ���Z_. ¼ 

అ��a± అi�ణంl నa·న అం&లi వ�స}మంc ���Z_. 

ఉLÐఉLÐఉLÐఉLÐశంశంశంశం::::    ����ష, �]త�ం, చ©zల ��నతf సంబంhంaన cÑన �ష2లi 

��w�వడం ఈ =YZర Eఖ� ఉLÐశం. ����© �	ష�త, ��నత64¤l ����© 

ఆ^రవ�వ�D�, అల�¤H ఆ2|ÒcH ఎÒ ఉZ*« స�వరpన ప©చయం ఈ =YZర 

+%D ��w�వ°\± ఒక సదవ|&\* ��న ��� �	ష� అధ�యన �ం�ం క_`w�ం . ఈ 

=YZర -కCంaన ఆ2 ³0లc �యంzం 3.00 గం. iంa 4.30 \.ల. వరf జ���ం . 



3 

 

�రంభ, EÓంt స�¸&� �zం �యంzం 03.00 గం. 05.30 \.ల వరf జ���{. 

ఈ =YZర ± ఎం�Ôన �� º�ల ¼టº�ల ¼టº�ల ¼టº�ల ¼ట 2ప \  తమ చర�Öc  �మ� rw¡\ 

4®¯నవలs¿ం¤ం . 

దర¶w� �5నందర¶w� �5నందర¶w� �5నందర¶w� �5నం::::    దర¶w� rwfË�� www.ciil.org iంa దర¶w�ప�\*  �మ�      

(Þన cడ) rw¡\ à©� �వD� \ం�, ¼ &¶hప�ల సంతకం6 ��న rsన ప�\*, ¼ 
�+�సంస� iంa Bం న ¼ వ�±�గత �©�ంt |�Í-�\ తప`fం° జతrs పంపవలsం l 

�రడpం . అÒ పంప\ దర¶w�� á%క©ంచబడ¿. 

ఈఈఈఈ----స©�âస©�âస©�âస©�âãããã¤H Bంద°\¤H Bంద°\¤H Bంద°\¤H Bంద°\± అరÀ± అరÀ± అరÀ± అరÀతతతత: ఎం�Ôన అభ���� ��న ��� �	ష� అధ�యన �ం�ం 

\ర%]ంr అ\* -సంగ4äలf అంతDvలంc �జ�|�_. -సంగ తరగ�ల త��త 

చD·åæçలc 4®¯\, ఆ2 అం&లf సంబంhంaన ��¶�Z�, స�^D\* ��న ��� 

�	ష� అధ�యన �ం�ం6 పంn��_. ఒక�© =YZర -సంగంc± -¸	ంaన త��త -సంగ 

|ర�}మం àర�è�వరf బయటf =ళéêడk. � �ం��క సమన%యకర�� అ\*C\ 

ప©ë_w�ం?�. -సంగ4ä\* �Ëటt`Ï తప`\స©l ¼ చర�Ö\ ì�టì�టì�టì�ట c ఉంn��_ 

(అÒ rయకí³ -సంగ4ä\* స}మంl �నÌ�). ఈ అం&లన\*C\ 4CÊ� 

�జయవంతంl =YZర c 4®̄న* �©± ఈ-స©�âã¤H ఇవ%బడ�{. 

దర¶w� పం�ంచ°\± aవ©³0దర¶w� పం�ంచ°\± aవ©³0దర¶w� పం�ంచ°\± aవ©³0దర¶w� పం�ంచ°\± aవ©³0:::: à©�rsన దర¶w�ప�లi 10-10-2020 �యంzం 05:00 

గంటలct classicaltelugucenter@gmail.com అË ఈ-Î{ల ± పంపగల�. ఆలస�ంl 

వa·న దర¶w�� á%క©ంచబడ¿. 0\X ఎÒంC ఉత�ర-��త�Dలf �¿Ìk. 
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