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ాధక ారకమ పణ$%క &Preliminary Program Outline)

మందు () &*క+ారం అ - ,బ/ 8, 2010): Registration Desk Open : 7 PM - 9 PM

అ - ,బ/ 9, 2010 (Saturday) 0దట2 ()
ఉదయం 8 నుం6 9 గంటల7 ఫల9రం: ;<=-ష
> @: పలకంపAలB: హలD కలEాలB: నూతన పచయEలB
ారంభ సభ7 ఉదయం7 9:00 AM - 12:00 Noon: JరKహణ7 వంగL 6టM-@ ా)
9:00 AM - 9:05 AM: *NOరంభం 7 ారPనQ+Rద మం ST$UరణQసరసK VWXకం
9:05 AM - 9:15 AM: పY$న అZధుల +R[క
\ ]ద ^ ాదర అ9Kనం
9:10 AM - 9:15 AM: జ`Z పజKలన: సదసు ారంభం7
9:15 AM - 9:20 AM: “ab $” సంసd +ా ఆfయ ఆ9Kనం
9:20 AM - 9:30 AM: పY$న వకg ల పచయం
9:30 AM - 11:00 AM ఆ9KJత అZథుల ారంNiపj$సం: పY$jkపj$సం: lల ,పj$సం
11:00 AM - 11:30 AM ఉaా[\ ఉతg మ రచనల m టn oజpతల బహqమZ ప[$నం: పAసg ాoషrరణల వas
t ా
11:30 AM -12 Noon (ab $ ప ే క +R[\కv7 ఇంxyయEj$z {| నగరంలD ాత o ాసం: సNO JరKహణలD ల
l క
అంVాల పకటనల: +R[\క }~ౖ సంబంY\త సదసు JాKహకల పచయం
12:00 Noon - 12: 45 PM: Niజన oామం
12:45 PM - 3:00 PM: ాత పసంగ +R[క
\ : <ీKయ రచj$ పఠన +R[క
\
3:00 PM - 3:15 PM: అలE9ర oామం
3:15 PM  6:30 PM: చాU +R[క
\ : ాత పసంగ +R[క
\
6:30 PM – 8:00 PM: మLడవ ఘంటాల ఆాధjkత+ాల 2010 &అలj$ట2 <ి సంabత oNOవ
&దాబOదుక Tెం[\న మZ సుpఖE మLg మయ అపర ఘంటాల  బOల ాశKర ావA పతaానంv

()77 అ - ,బ/ 10, 2010 &ఆ[\+ారం
ారంvv 8 AM - 9 AM
sండవ ()
ఫల9రం: పలకంపAలB: హలD కలEాలB: నూతన పచయEలB, jమర+RతలB, aలసు కథ సమరణలB
9:00 AM -10:00 AM: sండవ <ీKయ రచj$ పఠన +R[క
\
10:00 AM-12:00 Noon: చాU +R[\క: ాత పసంగ +R[\క
12:00 Noon - 12: 45 PM: Niజన oామం
12:45 PM- 1:45 PM7 మaంపA +R[\క &అ ా మయ ల
ె గ j$ట NOా: ాత పA(గZ: సమసల}~ౖ
అవaాహన: మన కరg వం 0దలన
ౖ
lలక అంVాల}~ౖ సమగ చాU +R[\కv
1:45 PM - 2:15 PM: సదసు స] &}~మfా) +Rణa(ాల ావAv
2:15 PM - 2:30 PM: ab $ సంసd మaంపA J+R[క
\

