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 ియమ ైన షమూస షభ్యులు, 

 

 CMPS, 1998 క ింద ెనష న్ ెింు కోషిం మా ఉదుమాతున నడిించాయౌిన షమయిం 

ఆషననమ ైింద.ి 

 

 కరోనా వ ైరస్ షింక్షోభ్ిం మయగిసన వ ింటన ే AICPA ఈ అింవింె ై దేవవహుత ింగహ ఉదుమాతున 

తృహిరింభిష్త ింది. 
 

 నయు December ియీ్లోతు జింతర్-మింతర్ ఴదద  మా డిసెింబర్ 9, 19 ధరహన మరియయ దాతు 

విజయిం తరువహత మాకు తృరి త్ాిసిం ఉింద.ి 

 

 సఎింఎస్ 98 క ింద బొ గ్యు  ెనష న్న్ నయు Delhi ియీ్లోతు జింతర్-మింతర్లో డిఎత్ో, రహశ్ర ిధాన 

కహరహులయాలలో, బొ గ్యు  కింెతూల కహరపరైట్ హెచ్కయుల ఴదద  తురణయిం దృష్ తు ఆకరిషించడాతుక  
2020 అకో్ బర్ న్ిండ ి నఴింబర్ ఴరకు రిలే ధరహన తురవహ ించాలతు మేమయ ితితృహదిష్త నానమయ.  
బొ గ్యు  ెనష నరీ ద్సథ తి వ ైు తయారీదారులు 

 

 దీతు కోషిం, మాకు వహరహతుక  కతూషిం 10 మింది వహలింటీరుీ  కహవహయౌ, వహరు తురింతరిం ఒక వహరిం 

ధరహనెై కయరుచింటారు, తరువహత మరో 10 మింద ివహలింటీరుీ  ఉింటారు. మనకు బొ గ్యు  ెనష నరుీ  

తుఴసించ ేితి రహశ్రిం న్ిండ ివహలింటీరుీ  అఴషరిం. 

 



 మనకు బలమ ైన మరియయ అింక తమ ైన కైడర్ ఉింటే త ె ై తృరి గహా మ్ అమలు చేయడిం అింత 

ష్లభ్ిం కహద్. 
 తుబదధ త గ్ల షభ్యులన్ నమోద్ చేయడాతుక , రిట ైర్్ మరియయ ఴరికింగ్ ఎగిికయుటివ్సి, ఉదయ ుగ్యలు 
మరియయ కహరిికులు దేవవహుత ింగహ తుఴసష్త నన షమాజింలో అతుల స్హథ యక  మన ివేశహతున 

కయౌగి ఉిండాయౌ. 

 

 కహబటి్ , రహశ్ర స్హథ యలో, జిలాీ  స్హథ యలో మరియయ బాీ క్ స్హథ యలో షమనవయకరతల దావరహ అతున 

ింఛన్దారులత్ో షింబింధాతున ఏరరచాలతు ితితృహదిించబడిింద.ి 

 

 బొ గ్యు  ెనష నరీ యొకక స్హధారణ ియోజనిం కోషిం తు చేయాలన ే ఉత్ాిసింత్ో ఉనన తుబదధ త 

మరియయ అింక తమ ైన షమూస షభ్యులన్ మేమయ ఆహ్వవతుష్త నానమయ. 
 

 మీ ేరు, సో దా, షింషథ , ిష్త త స్హథ నిం మరియయ స్హథ యతు బాీ క్ స్హథ య, జిలాీ  స్హథ య లేదా రహశ్ర 
స్హథ య మరియయ మాబ్ / వహటాిప్ ఴింటివి తుచేయాలతు మీరు కోరుకుింటారు. 
 మీ షిందన ఈ తృర స్్కు ఴుతిరైకింగహ వహుఖ్ాుతుించాయౌ. 

 

 షింతకిం చేయబడిన ఏద ైనా ివన విశయింలో షింిదిించఴచ్చ. 

 

 ఈ తృర స్్న్ అస్హిమీ, బింగహీ , ఒరియా, త్ లుగ్య, తమిళిం, కననడ, మలయాళిం, మరహఠీ, గ్యజరహతీ, 

క ింకణి తదితర భాశలోీ క  అన్ఴదిించాలతు, ఈ గ్యింులో, బొ గ్యు  ఉదయ ుగ్యల ఇతర షమూహ్వలలో 
తృర స్్ చేయాలతు షభ్యులన్ అభ్ురిథించారు. 
 

 గౌరఴింత్ో 
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