


మొత్తం = రూ.1575/- 





PDF పార్మెట్ లో  ఒక 

DVD లో ఉంటాయి. 



DVD-1 
1. ఈ DVD చూస్తత మీలో ఇంగ్లషీ్ అంటే ఉన్న భయం పోతంది.  

2. ఎలాస్టిక్ రూల్ ద్వారా ఫూయెన్సీ ఎలా పెరుగుతంది.  

3.  ఒక సంటెన్సీ ఇంగ్లషీ్ లో ఏ విధంగా పెద్దది అవుతంది.  

4. ఇంగ్లషీ్ సంటెన్సీ లో ఏమేమి ఉంటాయి.  

5. ఒక సంటెన్సీ లో ముఖ్యంగా గమనంచాల్సీన్ 4 విషయాలు.  

6. ఇంగ్లషీ్ సంటెన్సీ ఏవిధంగా ఫం అవుతంది.  

7. ఒక పెద్ద సంటెన్సీ ఏవిధంగా చిన్నదిగా మారిపోతంది.  

8. ఒక సంటెన్సీ లో ఇమిడి ఉన్న అర్థం మార్కండా చూడడం ఎలా?  

9. చిన్న చిన్న క్రియలు వాక్యయనకి ఎలా ఆధార్మవుతాయి.  

10. పెర్ ఫెక్ ి ఇంగ్లషీ్ ప్రొనౌన్స శేషన్స డెవలప్ మంట్.  

11. మీక తెల్సస్టన్ పద్వలతోనే ఇంగ్లీష్ నేరుుకోవచ్చు. 

12. మీక తెల్సస్టన్ పద్వలతోనే ఇంగ్లీష్ ఎలా మాటాీడాలో తెలుస్తంది. 

13. ఊత్ పద్వలతో స్పోకెన్స ఇంగ్లీష్. 

14. మన్ం నత్య జీవిత్ంలో విరివిగా వాడే పద్వలు. 

15. సహజంగా మన్ పెద్వలమీద్ దొర్లీ పద్వలు. 

16. మన్ భావానన ఎదుటి వయకితకి తెల్సపే చిన్న చిన్న పద్వలు. 

17. అంద్రూ వాడే సహజమయిన్ పద్వలు. 



DVD-2 
1. ‘ట’ సూత్రము.  

2. ‘రివర్ీ’ సూత్రము.  

3. ‘వదుద’ సూత్రము.  

4. ‘అండి’ సూత్రము.  

5. ‘వద్దండి’ సూత్రము.  

6. ‘ద్వం ద్వం’ సూత్రము. 

7. ‘చెయయకండా ఉంద్వం’ సూత్రము.  

8. ‘నవుా నవుా’ సూత్రము.  

9. ‘నవాదుద’ సూత్రము. .  

10. ‘ఇంచ్చ - ఇంచ్చ’ సూత్రము. 

11. ‘ఇంచవదుద’ సూత్రము.  

12. ‘ఆ పన చెయియ’ సూత్రము.  

13. ‘ఆ పన చెయయవదుద’ సూత్రము. 



DVD-3 
1. ‘తంటున్ననను’ సూత్రంతో స్పోకెన్స ఇంగ్లీష్.  

2. 3 పద్వలను బైహారి్ చేస్తత మీక Tenses లో త్డబాటు 

రాదు. 

3. మూడు పద్వలతో Tenses ను కొత్త పద్ధతలో 

తెలుస్కోవడం. 

4. జరుగుతన్న క్యలానకి సంబంధంచిన్ పద్వలు వాకయంలో 

ఎలా ఉపయోగంచాల్స. 

5. జరిగపోయిన్ క్యలానకి సంబంధంచిన్ పద్వలు వాకయంలో 

ఎలా ఉపయోగంచాల్స. 

6. జర్గబోవు క్యలానకి సంబంధంచిన్ పద్వలు మాటాీడటం. 

7. Present, Past, Future Tenses క సంబంధంచిన్ వాక్యయలు. 

8. గత్ంలో ఇదే సమయానకి చేస్తన్న పనన తెల్సపే పద్వలు. 

9. జర్గబోవుక్యలంలో ఈ సమయంలో చేస్తన్న పనన తెల్సపే పద్వలు. 

10. మన్ం మాటాీడే ప్రత వాకయం ఏదో ఒక క్యలానన సూచిస్తంది. 



DVD-4 
మన్ం తెలుగులో ఏ వాకయం మాటాీడిన్న క్యలానుకను 

గుణంగా పద్వలు మన్క తెల్సయకండానే 

మాటాీడుతంటాము. 

అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లో మాటాీడేటప్పోడు కూడా 

క్యలానుకనుగుణంగానే పద్వలు మన్క 

తెల్సయకండానే మాటాీడాల్స. 

ఇప్పోడు - ఇంత్క ముందు - త్రాాత్ సూత్రంతో 

స్పోకెన్స ఇంగ్లీష్, 

5 ప్రశ్నలు వేస్కంటే ఎవరి గురించి / దేన గురించి 

అయిన్న చెపోవచ్చు. 

Be Form - Present Tense - Is, Am, Are 

చిన్న చిన్న టెకినక్ీ తో మరినన ఉద్వహర్ణలు. 

Be Form - Past Tense - Was, Were 

చిన్న చిన్న టెకినక్ీ తో మరినన ఉద్వహర్ణలు. 

Be Form - Future Tense - Will be 

చిన్న చిన్న టెకినక్ీ తో మరినన ఉద్వహర్ణలు. 



DVD-5 
‘ఆ’ సూత్రంతో స్పోకెన్స ఇంగ్లీష్  

 

స్టంప్పల్ టెకినక్ ద్వారా కొనన వంద్ల ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్ లో 

ఎలా అడగాల్స.  

స్టంప్పల్ టెకినక్ ద్వారా జవాబులు ఎలా చెపాోల్స. 

 

Yes / No Questions 

సూత్రాల సహాయంతో చెపేో విధాన్ం.  

మరినన ఉద్వహర్ణలతో 

 

సూత్రాల సహాయంతో WH Questions చెపేో విధాన్ం. (When, 

Where, Why, What, How) 

మరినన ఉద్వహర్ణలతో 

 

Present, Past, Future లో ప్రశ్నలు ఎలా వెయాయలో చెపేో విధాన్ం. 



DVD-6 
 

చెన్నన సూత్రంతో స్పోకెన్స ఇంగీ్లష్ లో అదుుత్మైన్ 

టెకినక్ీ. 

చివర్, ముందు సూత్రంతో స్పోకెన్స ఇంగ్లీష్, 

 

‘గల గల’ సూత్రం 

‘తాడు’ సూత్రం  

‘లేను' సూత్రం 

‘గల్స గల్స’ సూత్రం 

‘లేక’ సూత్రం 

‘వచ్చు’ సూత్రం 

'అకపోవచ్చు’ సూత్రం 

'ఉండవచ్చు’ సూత్రం 

'ఉండకపోవచ్చు’ సూత్రం 

'ఆల్స’ సూత్రం 

ఇలా ఎన్నన సూత్రాలు. 



DVD-7 
‘వరిణంచే సూత్రం'తో స్పోకెన్స ఇంగీ్లష్ 

'టేబుల్ సూత్రం’తో స్పోకెన్స ఇంగీ్లష్ 

 

ఒక వస్తవు గురించి 75 వాక్యయలు సూత్రం సహాయంతో 

ఎలా చెపాోలో వివర్ంగా ఉంది. 

 

అవసర్మైన్ంత్ పద్ సంపద్ 

 

Place ను ఎలా వరిణంచాల్స.  

మరినన ఉద్వహర్ణలతో 

 

Person ను ఎలా వరిణంచాల్స.  

మరినన ఉద్వహర్ణలతో 

 

Thing ను ఎలా వరిణంచాల్స.  

మరినన ఉద్వహర్ణలతో 



DVD-8 
అమరిక్య సూత్రంతో స్పోకెన్స ఇంగీ్లష్, 

స్పోకెన్స ఇంగీ్లష్ లో ఉండే ర్హస్యయలు. 

 

‘గానే’ సూత్రం 

‘అప్పోడు’ సూత్రం 

‘త్రాాత్’ సూత్రం 

‘ముందు’ సూత్రం 

‘అయితే’ సూత్రం 

‘కూడా’ సూత్రం 

‘వలీ’ సూత్రం 

‘వర్క' సూత్రం 

‘గా’ సూత్రం 

ఇలా ఎన్నన సూత్రాలతో 



DVD-9 
స్పోకెన్స ఇంగ్లీష్ లో Powerful Dialogues. 

 

రోజూ మీరు మాటీాడుతన్న ఎన్నన డైలాగ్సీ ను ఇంగ్లీష్ లో 

ఎలా చెపాోలో చెపోడం జరిగంది. 

 

ఈ డైలాగ్సీ అన్సన తెలుగులో మన్ం మాటాీడుతన్న డైలాగ్సీ. 

స్లభంగా మేము చెప్పోన్ సూత్రాలతో మీరూ 

మాటీాడవచ్చు. 

1) హై ఫూయెన్సీన డెవలప్ చేస్కోవడం ఎలా?  

2) గడగడ ఇంగ్లీష్ లో కంటిన్యయగా మాటాీడటం.  

3) ఎదుటి వయకిత మాటాీడే వేగానకి త్గన్టుీ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స న 

చెపోడం.  

4) ఈ DVD మీలో ఫూయెన్సీన పెంచ్చతంది.  

5) ప్రతీ డైలాగ్స న ఇంగీ్లష్ లో మాటీాడగలగడం.  

6) మీ భావానన ఎదుటి వయకితకి సడన్స గా తెల్సయజేయడం. 



DVD-10 
Daily English  

వివిధ సంద్రాులలో మాటాీడే సంభాషణలు. 

గురుతపెటుికోవడానకి ఈజీగా ఉండేటటుిగా చిన్న చిన్న 

సంభాషణలు.  

ఏ సంద్రాునకైన్న అనువదించ్చకనేటటుిగా పరిచయాలు 

చేస్కోవడం.  

వివిధ వయవసథలలోన వారితో ఎలా మాటాీడాల్స.  

ఎదుటి వయకితతో మన్ం ముందుగా ఎలా సంభాషంచాల్స. 

కృత్జఞత్లు  

సహాయం కోర్డం ఎలా 

ఆరోగయ విషయాలు - పలకరింప్పలు  

వయకితత్ా విషయ స్తకర్ణ.  

తెల్సయన విషయం విచార్ణ చేయడం ఎలా?  

మీ సలహాలు ఇత్రులకి ఇవాడం ఎలా?  

సహకరించడం / స్తవచేయడం  

మిత్రులక గుడ్ బై ఎప్పోడు చెపాోల్స.  

మీ సాంత్ అభిప్రాయం వెల్సబుచుడం. 

ఇత్రులక అభయర్ధన్న పూర్ాకంగా సహాయం అందించడం. 

అడగడం ఎలా?  

క్షమాపణలు ఎలా కోరాల్స? 

ఇత్రుల వద్ద కొదిదపాటి వయవధన-అభయరిధంచి కోర్డం విలా? 



ఇండియాలో ఉండేవారు కోర్ీ మటీరియల్ ఎలా పంద్వల్స? 

Option 1 :-  మీరు మా అడ్రస్క రూ.1575/-లు ఎమ్.ఓ. చేయండి. ఎమ్.ఓ. మాక చేరిన్ త్రువాత్ రిజిసిర్్ పారిీలోీ 

లేద్వ కోరియర్ ద్వారా కోరుీ మటీరియల్ పంప్పతాము. 

Option 2:-  మీరు మా అడ్రస్క "KVR INSTITUTE" పేరున్ రూ.1575/–లు డి.డి. పంపండి. మాక చేరిన్ త్రువాత్ 

రిజిసిర్్ పార్మెలోీ లేద్వ కోరియర్ ద్వారా కోరుీ మటీరియల్ పంప్పతాము. 

+ మీక కోరుీ 3 రోజులలోనే క్యవాలంటే: 

ఈ క్రింద్ చెప్పోన్ ఏ బాయంకలోనైన్న మా అక్కంట్లీ రూ.1575/-లు డిపాజిట్ చేయండి. డిపాజిట్ చేస్ట మీ అడ్రస్ మాక S.M.S. 

చేయండి. S.M.S.లో మొద్టి లైను 'KVR TELUGU' అన టైప్ చేస్ట త్రాాత్ మీఅడ్రస్ టైప్ చేస్ట S.M.S. పంపండి. కోరుీ 

మటీరియల్ కోరియర్ ద్వారా లేద్వ రిజిసిర్్ పారిీల్ లో పంప్పతాము. 

ANDHRA BANK  
ACCOUNT DETAILS 

STATE BANK OF INDIA  
ACCOUNT DETAILS 

ICICI  
ACCOUNT DETAILS 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : Andhra Bank, 

Branch : T.Nagar, 

City : Chennai – 600 017. 

Account No : 055711011009370 

(IFSC Code No :  ANDB0000557) 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : State Bank of India, 

Branch : Mahalingapuram, 

City : Chennai – 600 034. 

Account No : 32676618737 

(IFSC Code No : SBIN0007105). 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : ICICI BANK 

Branch : Bazullah Road,  

City : Chennai - 600 017. 

Account No : 602605500314 

(IFSC Code No :  ICIC0006026) 



ఇత్ర్ దేశాలలో ఉండేవారు కోర్ీ మటీరియల్ ఎలా పంద్వల్స? 

ఇత్ర్ దేశాలలో ఉండేవారికి పంపాలంటే రూ.3,600/-లు అవుతంది. మీరు క్యయష్ డిపాజిట్ 

చేస్టన్ వెంటనే "10 DVD's & 1 DVD (13E-Books)" మీరు అమంట్ వేస్టన్ వెంటనే కోరుీ 

మటీరియల్ "AlR-MAIL" లో రిజిసిర్్ పారిీల్ ద్వారా మీ అడ్రస్క పంప్పతాము. 

 ఈ క్రింద్ చెప్పోన్ ఏ బాయంకలోనైన్న మా అక్కంట్లీ రూ.3600/-లు టాన్సో ఫర్ చేయండి. మీ 

అడ్రస్ మాక E-mail: "kvrinstitute@yahoo.com" క పంపండి.  
ANDHRA BANK  

ACCOUNT DETAILS 

STATE BANK OF INDIA  
ACCOUNT DETAILS 

ICICI  
ACCOUNT DETAILS 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : Andhra Bank, 

Branch : T.Nagar, 

City : Chennai – 600 017. 

Account No : 055711011009370 

(IFSC Code No :  ANDB0000557) 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : State Bank of India, 

Branch : Mahalingapuram, 

City : Chennai – 600 034. 

Account No : 32676618737 

(IFSC Code No : SBIN0007105). 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : ICICI BANK 

Branch : Bazullah Road,  

City : Chennai - 600 017. 

Account No : 602605500314 

(IFSC Code No :  ICIC0006026) 

 Our Head office address :  
KVR INSTITUTE 

New No. 26, Chari Street, Near : Vivek & Co., T. Nagar, Chennai – 600 017. 
Phone : + 91-9789099589   Email: kvrinstitute@yahoo.com 



హైద్రాబాద్ మరియు చెన్ననలో ఉండేవారికి శుభవార్త! 
 హైద్రాబాద్ లో మరియు చెన్నన లో ఉండేవారికి S.M.S. పంప్పన్ వెంటనే అదే రోజు డోర్ 

డెల్సవరీ జరుగుతంది. 

మీరు చెప్పోన్ అడ్రస్క మా వయకిత వచిు మీక "10 DVD's & 1 DVD (13E-Books) = 

Total 11 DVD's" ఇస్యతడు. మీరు వెంటనే మీ ఫోన్స నుండి మాక మీ అడ్రస్ S.M.S. 

పంపండి. ఆ అడ్రస్ పంపేటప్పడు మొద్టి లైను TELUGU TO ENGLISH అన టైప్ చేస్ట 

త్రాాత్ మీ పూరిత అడ్రస్ను టైప్ చేస్ట మా ఈ ఫోన్స న్ంబరుక 09789099589 క 

S.M.S. పంపండి. హైద్రాబాద్ నుండి మీ అడ్రస్ S.M.S. చేస్టన్ వెంటనే హైద్రాబాద్ లో మా 

స్యిప్ క మీ అడ్రస్ను పంప్పస్యతము. వారు మీక ఫోన్స చేస్యతరు. మీరు ఎప్పోడు తెమెంటే 

అప్పోడు తెచిుస్యతరు. మా మనష 11 DVD ల పాయకెట్ డెల్సవరీ చేస్టన్ప్పోడు రూ.1575/-లు 

చెల్సీంచండి. 


