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పర్కటన
“తెలుగుభాష
తెలుగుభాష పార్చీనత – ఆకరాలు”
ఆకరాలు” అనన్ అంశంపై
అంశంపై వెబి
వెబినార
బినార
పార్చీన తెలుగు విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ం “తెలుగుభాష
తెలుగుభాష పార్చీనత – ఆకరాలు”
ఆకరాలు” అనన్ అంశంపై
వెబినార నిరవ్హించాలని సంకలిప్ంచింది. ఈ వెబినార లో ‘తెలుగుభాష పార్చీనత’ ఆకరాలకు
సంబంధించిన అంశాలను ఐదు విభాగాలుగా రూపొందించుకుంది. ఈ విభాగాలకు సంబంధించి
విశేషమైన కృషిచేసిన నిపుణలచేత అంతరాజ్లసదసుస్ దావ్రా పతర్సమరప్ణ చేయించే కారయ్కర్మానిన్ పార్చీన
తెలుగు విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ం నిరవ్హిసోత్ంది.
వెబి
వెబినార
బినార అంశాలు
1. శాసనాలు, లిపి, నాణేల ఆధారంగా ‘తెలుగు పార్చీనత’
(అకోట్బర 19 నుంచి 23 వరకు)
2. తాళపతార్లు, రాతపర్తులు, ముదిర్తపర్తుల ఆధారంగా ‘తెలుగు పార్చీనత’
(నవంబర 02 నుంచి 06 వరకు)
3. ఉపనిషతుత్లు, పురాణేతిహాసాలు, జానపద వాజమ్యం ఆధారంగా ‘తెలుగు పార్చీనత’
(నవంబరు 16 నుంచి 20 వరకు )
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4. సాహితయ్ం ఆధారంగా ‘తెలుగు పార్చీనత’
(నవంబర 30 నుంచి డిసెంబర 04 వరకు)
5. తెలుగు – ఇతర దార్విడభాషల ఆధారంగా ‘తెలుగు పార్చీనత’
(డిసెంబర 14 నుంచి 18 వరకు)
పైనపేరొక్నన్ అంశాలలో ఒకొక్కక్ అంశంపైన ఐదురోజులపాటు (సోమవారం నుంచి శుకర్వారం
వరకు), పర్తిరోజు ఒకొక్కక్ పర్సంగం 90 నిమిషాల నిడివి ఉండే విధంగా నిరవ్హిసోత్ంది. ఈ అంశాలు
పరిశోధకులకు, అధాయ్పకులకు ఉపయోగకరమని భావించడమైంది.
ఐదు వారాలపాటు పర్ణాళికాబదధ్ంగా నిరవ్హించే ఈ వెబినార లో పాలొగ్నడానికి ఉభయ తెలుగు
రాషాట్ర్లవారు, ఇతర రాషాట్ర్లలోని పర్భుతవ్ తెలుగు, చరితర్, పురావసుత్ విభాగాలలో ఆయా పర్తేయ్క
అంశాలపై బోధన, పరిశోధన చేసే వారందరూ దరఖాసుత్ చేసుకోవచుచ్.
వేదిక:
వేదిక: గూగుల మీట అపిల్కేషన దావ్రా, పార్చీన తెలుగు విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ం, భారతీయ భాషా సంసథ్,
నెలూల్రు దావ్రా ఈ వెబినార నిరవ్హించడమవుతుంది.
అరహ్త: తెలుగు/ చరితర్/ పురావాసుత్శాసాత్ర్లలో ఎం.ఏ. చేసిన పర్భుతవ్ డిగీర్కళాశాల అధాయ్పకులు,
విశవ్విదాయ్లయాలకు చెందిన సహాయాచారుయ్లు, పర్సుత్తం

పి.డి.ఎఫ,

పిహెచ.డి పరిశోధన చేసే

పరిశోధకులు అరుహ్లు.
సూచన:
సూచన: ఈ వెబినార లో పాలొగ్నేవారు వారి శాఖాధిపతులనుంచి అధికారికంగా అనుమతి పతార్నిన్
తపప్నిసరిగా

దరఖాసుత్తోపాటుగా

పంపాలి.

దరఖాసుత్తోపాటుగా

వారు

పనిచేసుత్నన్

లేదా

పరిశోధనచేసుత్నన్ సంసథ్ గురిత్ంపు కారుడ్పర్తిని జతపరచాలి. పైన పేరొక్నన్ ఐదు అంశాలలో మీ అభిరుచి,
మీ పరిశోధన పర్తేయ్కతలను దరఖాసుత్లో తపప్కుండా పేరొక్నాలి. దరఖాసుత్ను ఈ-మెయిల కు
పంపేటపుప్డు మీరు దరఖాసుత్ చేసుత్నన్ పై ఐదు అంశాలలో ఒక అంశానిన్ తపప్కుండా పేరొక్నాలి. మీ
అభిరుచికి అనుగుణంగా నచిచ్న అంశాలను వరుసకర్మంలో పేరొక్నాలి.
ఉదేద్శం:
శం: తెలుగుభాష, సాహితయ్ం, చరితర్ల పార్చీనతకు సంబంధించిన లోతైన విషయాలను
శం
తెలుసుకోవడం ఈ వెబినార ముఖయ్ ఉదేద్శం. తెలుగువారి విశిషట్త, పార్చీనతతోపాటుగా తెలుగువారి
ఆచారవయ్వహారాలు, అలవాటుల్ ఆయాకాలాలోల్ ఎలా ఉనాన్యో సవివరమైన పరిచయం ఈ వెబినార
దావ్రా తెలుసుకోవడానికి ఒక సదవకాశానిన్ పార్చీన తెలుగు విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ం కలిప్సుత్ంది. ఈ
వెబినార పర్కటించిన ఆయా తేదీలలో సాయంతర్ం 3.00 గం. నుంచి 4.30 ని.ల. వరకు జరుగుతుంది.
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పార్రంభ, ముగింపు సమావేశాలు మాతర్ం సాయంతర్ం 03.00 గం. 05.30 ని.ల వరకు జరుగుతాయి.
ఈ వెబినార కి ఎంపికైన వారు గూగుల మీట యాప ని

తమ చరవాణిలో దిగుమతి చేసుకొని

పాలొగ్నవలసివుంటుంది.
దరఖాసుత్ విధానం:
విధానం: దరఖాసుత్ చేసుకునేవారు www.ciil.org నుంచి దరఖాసుత్పతార్నిన్ దిగుమతి
(డౌన లోడ) చేసుకొని పూరిత్ వివరాలు నింపి, మీ శాఖాధిపతుల సంతకంతో సాక్న చేసిన పతార్నిన్, మీ
విదాయ్సంసథ్ నుంచి పొందిన మీ వయ్కిత్గత గురిత్ంపు కారుడ్పర్తిని తపప్కుండా జతచేసి పంపవలసిందిగా
కోరడమైంది. అలా పంపని దరఖాసుత్లు సీవ్కరించబడవు.
ఈ-సరిట్ఫికెటుల్
కెటుల్ పొందడానికి
పొందడానికి అరహ్త: ఎంపికైన అభయ్రుథ్లు పార్చీన తెలుగు విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ం
నిరవ్హించే అనిన్ పర్సంగపాఠాలకు అంతరాజ్లంలో హాజరుకావాలి. పర్సంగ తరగతుల తరువాత
చరాచ్గోషుఠ్లలో పాలొగ్ని, ఆయా అంశాలకు సంబంధించిన వాయ్ఖాయ్నాలు, సమాచారానిన్ పార్చీన తెలుగు
విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ంతో పంచుకోవాలి. ఒకసారి వెబినార పర్సంగంలోకి పర్వేశించిన తరువాత పర్సంగ
కారయ్కర్మం పూరత్యేయ్వరకు బయటకు వెళళ్కూడదు. మా సాంకేతిక సమనవ్యకరత్లు అనిన్టిని
పరిశీలిసుత్ంటారు. పర్సంగపాఠానిన్ వినేటపుప్డు తపప్నిసరిగా మీ చరవాణిని మూయ్ట లో ఉంచుకోవాలి
(అలా

చేయకపోతే

పర్సంగపాఠానిన్

సకర్మంగా

వినలేరు).

ఈ

అంశాలననిన్టిని

పాటిసూత్

విజయవంతంగా వెబినార లో పాలొగ్నన్ వారికి ఈ-సరిట్ఫికెటుల్ ఇవవ్బడతాయి.
దరఖాసుత్ పంపించడానికి చివరితేదీ:
చివరితేదీ: పూరిత్చేసిన దరఖాసుత్పతార్లను 10-10-2020 సాయంతర్ం 05:00
గంటలలోపు classicaltelugucenter@gmail.com అనే ఈ-మెయిలకి పంపగలరు. ఆలసయ్ంగా
వచిచ్న దరఖాసుత్లు సీవ్కరించబడవు. దీనిపై ఎలాంటి ఉతత్రపర్తుయ్తత్రాలకు తావులేదు.
***
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