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     1 

 
    9.3.2015. 

ప్టాల అధ్ాయనాం-విళలేశణ 

విశయ అఴగహసన 

ప్ట న ైప్ుణాాలు 
ప్రవాంష అభినాందన  

కహాంటృరు రేఖలు మరియు వివిధ్ రకహల ప్టాలు చిత్రా ల అఴగహసన.  
వివిధ్ చిహనలన గీయడాం. ేజి 14,1516 లో ప్టాల ఆదారాంగహ ప్టటికలన 
తయారుఙేయుట.ప్ట తయారిదారుల కాఴతు ప్రవాంవాంచట  

2    10.3.2015. షఽరుాడు-వకత్ ఴనరు 

ప్ట న ైప్ుణాాలు  
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన 

ప్టటిక ఆధారాంగహ గహా ఫ్ లన గీయడాం,గహా ఫ్ ఆదారాంగహ ప్టటికలన గీయడాంలో  
తరీపదన ఇఴవడాం 
సరిత గాసాం మరియు సౌర విదాత్ ప్టే ప్రభుతవాం ఙేప్డుతునన కహరాకామాల ై 
షాంద ాంఙేలా ఙేయడాం  
 

3 
 

11.3.2015 
 

భూచలనాం ఋతుఴులు 
విశయ అఴగహసన 

ప్ట న ైప్ుణాాలు 
రుతుఴులు, కహలాలు,భూబ్రమనాం,భూప్రి భరమనాం విఴరణ గురిాంచి విఴరిాంచట 

గలే బ్ు గీవ అక్షాంవ రేఖాాంళహలన గురి్ాంచట మరియు గీయడాం   

4  
12.3.2015 

దాఴ తృహర ాంత్ాలు 
విశయ అఴగహసన 

సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  
జీఴ జాంతుజాలాం ఴాక్ష షాంప్ద జీఴనవిధానాం శీత్ోశణ  వితుల విఴరణ  
మాంచ గడడ  కటిడాతుకత గల కహరణాలుదీరఘ కహలాల గురిాంచి ఆలోచిాంప్ఙేయడాం   

5      13.3.2015 అడఴులు వితుయోగాం షాంరక్షణ 

సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  
విశయ అఴగహసన 

ప్రవాంష అభినాందన 

అడఴులు తగిితృో ఴడాతుకత గల కహరణాలన ఆలోచిాంప్ఙేయడాం 
వివిధ్ రకహల అడఴులన అఴగహసన ప్రచడాం  
అటవీ చటాి లన అభినాంద ాంచడాం   

6     16.3.2015 ఖతుజాలు గనల తఴవకాం 
ప్రవాంష అభినాందన  
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  

గనల షాంరక్షణా చటాి లన అభినాంద ాంఙేలా ఙేయడాం  
గనల అకామాల ై ప్రశ్ననoఙేలా ఙేయడాం  



షమాఙార న ైప్ుణాాలు  లోహలు అలోహలు మరియు అాంతరిాంచి తృో యే ఴనరులు ప్ునరుదదరిాంచబ్డే 
ఴనరుల ప్టటికలన తయారుఙేయాంచట  

7    18.3.2015 దరఴాాం మరియు బ్ాాాంకతాంగ్ 

ప్ట  న ైప్ుణాాలు 
విశయ అఴగహసన 

షమాఙార న ైప్ుణాాలు   

నమూనా ఙెకుులన గీయడాం  
వివిధ్ బ్ాాాంకతాంగ్ వేఴలన అఴగహసన ప్రచట 

వివిధ్ రకహల ఴడడడ  రేటేన బ్ాాాంకుకు ల ళేి వేకరిాంచట   
 
 

8 
     
    19.3.2015 

 

జీఴనోతృహదలు సహాంకేతిక విజాా నప్రభాఴాం 

షమాఙార  న ైప్ుణాాలు 
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  
విశయ అఴగహన  

ేజి న ాం 93,95 లలో గల గహా ఫ్ లన ప్టటిక రౄప్ాంలో చఽాంఙేలా తరీపదన 
ఇఴవడాం  
కుల ఴాతు్ లు అాంతరిాంచకు తృో ఴడాతుకత గల కహరణాల అనవవశణ 

వివిధ్ ఴాతు్ ల ై అఴగహసన కల్ాంచట  

9      20.3.2015 ప్రజారలగాాం ప్రభుతవాం 
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  
ప్రవాంష అభినాందన  
విశయ అఴగహసన  

కుట ాంబ్ తుయాంతరణ ఆఴవాకతన గురి్ాంఙేలా ఙేయడాం  
ఆరలగాశాీ ,108 ల కహరా కహలాతృహలన ప్రవాంశ్నాంచట  
వివిధ్ ల ైదా షదతృహయాల మదా ఴాత్ాాసహతున అఴగహసన ప్రచట  

10 
 

23.3.2015 
 

బ్రరటటష్ తుజాాంల తృహలనలో 
భూసహవములు,కౌలుదారులు 

ప్ట న ైప్ుణాాలు 
విశయ అఴగహసన  

ేజి న ాం 120 లో గల తృహర ాంత్ాలన భారత దేవ ప్టాంలో గురి్ాంచట 

కౌలుకు శ్నష్ కు గల త్ేడాన అఴగహసన ప్రచట నాటట నవటట ప్రివ్తుల అఴగహసన  
 

11     24.3.2015 జాతీయోదామాం (1885-1947) 
షమాఙార న ైప్ుణాాలు 
విశయ అఴగహసన  

వివిధ్ జాతీయ నాయకుల చిత్రా లన జీవిత విశయాలన వేకరిాంఙేలా ఙేయడాం 
 వివిధ్ ఉదామ దవల ై అఴగహసన ప్రచట  
 

12     25.3.2015 శ ైదరహబ్ాద్  రహశిరాంలో సహవతాంత్రో దామo 
ప్ట న ైప్ుణాాలు  
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  

ేజి న ాం 140 లో గల ప్టాం లో తుజాాం రహజాాతున గురి్ాంఙేలా ఙేయడాం  
త్ెలాంగహణ ఉదామ చరితర ప్రష్ త త్ెలాంగహణ ప్రివ్తుల ై షాందన  

13    26.3.2015 భారత రహజాాాంగాం 
విశయ అఴగహసన  
ప్ట  న ైప్ుణాాలు  

రహజాాంగoలో గల వివిధ్ భాఴనల అఴగహసన  
156 ేజీ లో గల టటకన గీయాంచట  

14    27.3.2015 తృహరేమ ాంట్-కేాందర ప్రభుతవాం 
విశయ అఴగహసన 

ప్ట న ైప్ుణాాలు   
లోక్ షభ రహజా షభల మదా తృో ల్కలు 
ేజి న ాం 171 లో గల ప్టటికన గహా ఫ్ రౄప్ాంలో చఽాంచట  



15     30.3.2015 
చటిాం నాాయాం-ఒక షతునలవవ 

అధ్ాయనాం 

విశయ అఴగహసన 

షమాఙార న ైప్ుణాాలు   
త్ొల్ తృహర ధ్మిక తులవద క ,బ్ెయల్,అల్ ,లహదనల ై అఴగహసన  
షరాం శ ైకోరుి ల మదా త్ేడాల ప్టటిక తయారీ   

16 31.3.2015 జమీoదారి ఴాఴషి రదద  విశయ అఴగహసన  భూదాన ఉదామాం,ఖద్ ఖాస్్త ,ల టటి  ఙాకతరీల ై అఴగహసన ప్రచట  

17     0.4.2015 ేదరికాం- అఴగహసన 

విశయ అఴగహసన  
ప్రవాంష అభినాందన  

వరీర ప్దారధ షఽచిక ,ఉతృహధ  హమీ చటిాం,మదాాసన భోజనాం ఴాంటట ప్దకహల ై 
అఴగహసన  
ప్రభుతవ ప్ధ్కహలన ప్రవాంవాంచట  

18     02.4.2015 సకుులు- అభిఴాద ధ 
ఇచిిన తృహత్ాాాంవాంన అరధాం 
ఙేషకుతు లహాఖాాతుాంచట  

ఆర్.టట.ఐ మరియు విదాా సకుు చటాి లన చద వి లహటట ప్రష్ త అమలు ై 
లహాఖాాతుసహ్ డు  

19     04.4.2015 సహాంఘిక మత షాంషురణ ఉదామాలు 
ప్రవాంష అభినాందన  
విశయ అఴగహసన  

బ్ాల్కహ విదా ై కర ప్త్రా తున తయారు ఙేయాంచడాం  
వివిధ్ షాంఘ షాంషుర్లకాఴతు అఴగహసన ప్రచట   

20     06.4.2015 లౌకతక తతవాం- అఴగహసన ప్రవాంష అభినాందన   భారత దేవ లౌకతక లహదాతున అభినాంద ాంచట  

21     07.4.2015 ఆధ్తుక కహలాంలో కళలు- కఱాకహరులు 
ప్రవాంష అభినాందన  
విశయ అఴగహసన  

కఱా కాతుల ై అభిరుచలన  ాంతృ ాంద ాంచట  
వివిధ్ కళల ై అఴగహసన కల్ాంచట   

22     08.4.2015 వతుమా- ముదరణా  మాధ్ామాలు 
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  
విశయ అఴగహసన  

షమాజాం ై వతుమా చఽప్ుతునన దషరిమానాల ై ప్రతిషాందన  
నాటక వతూ రాంగహ విళలషహల ై అఴగహసన ప్రచట  

23     09.4.2015 కరాడలు జాతీయత -లహణిజాాం విశయ అఴగహసన  వివిధ్ కరాడ ై అఴగహసన కల్ాంచట  

24      10.4.2015 విప్తు్ ల తురవసణ 
సహమాజిక అాంళహల ై ప్రతిషాందన  
విశయ అఴగహసన  

సుడుద్ ఴాంటట కశికహలాంలో ప్రభుతవాం ఙేప్టటిన కహరా కామాల ై షాంద ాంచట  
వివిధ్ రకహల విప్తు్ ల ై అఴగహసన కల్ాంచట  
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