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Announcement
Training cum Workshop on Pracheena Telugu Sahityaadhyayanam
Center of Excellence for Studies in Classical Telugu is organizing a Five - day training
cum Workshop for Telugu Research Scholars (Ph. D), College / University Faculty up to
Assistant Professors from Andhra Pradesh,Telangana and other States, who are engaged in
the teaching in Telugu.
Duration: Five Days Workshop from 16.09.2019 to 20.09.2019. 9:30 am to 5:30 pm. (All
Five days)
Venue: Central Institute of Indian Languages, Mysore
Who can participate: Telugu Research Scholars (Ph. D), College / University Faculty up to
Assistant Professors who are engaged in teaching of Telugu (Language & Literature) in
recognized colleges (Preferably Government or Government Aided Institutions) or at
University level.
Note: Those who are willing to attend the workshop should get official deputation from their
College / Department for the period of training programme from 16th to 20th September, 2019
(5 days).
Purpose: The purpose of the programme is to train the Telugu scholars on Pracheena
Telugu Sahityaadhyayanam: The participants will be paid TA (Sleeper Class / Ordinary
Bus) as per the institute rules preferably in their bank accounts within 15 days after the
completion of the programme. A simple vegetarian Breakfast, Lunch and Dinner will be
provided during the programme. Full attendance and active participation in the programme is
essential to become eligible for compensation of any kind (i.e., TA).
Accommodation
Accommodation will be provided for selected outstation participants in SRLC Hostel.
Centre of Excellence for Studies in Classical Telugu will not make any arrangement for
accompanying spouse / family members / friends at any cost.
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How to apply
Those who are willing to attend the Training cum Workshop can download the
prescribed registration format by clicking the link “Registration Form” given below. Take a
printout, fill the form and send the scanned copy of the form (with the signature of the Head
of the Department/Institution.) to the classicaltelugucenter@gmail.com on or before 05:00
PM on 30.08.2019.

Prof. D. Munirathnamnaidu
Project Director
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పర్కటన
“పార్చీన తెలుగు సాహితాయ్ధయ్యనంపై శిక్షణ శిబిరం”
శిబిరం”
16.09.2019 నుండి 20.09.2019 వరకు ఐదు రోజులపాటు నిరవ్హించే ఈ శిక్షణ
శిబిరానికి ఆంధర్పర్దేశ, తెలంగాణ, సరిహదుద్ రాషాట్ర్లలోని కళాశాల, విశవ్విదాయ్లయాలోల్ పనిచేసుత్నన్
తెలుగు సహాయాచారుయ్లు, పరిశోధక విదాయ్రుథ్లు దరఖాసుత్ చేసుకోవాలి.
వేదిక:
వేదిక: భారతీయ భాషా సంసథ్, మైసూరు.
అరహ్త: కళాశాల, విశవ్విదాయ్లయాలోల్ పనిచేసుత్నన్ తెలుగు సహాయాచారుయ్లు, పరిశోధక విదాయ్రుథ్లు.
సూచన:
సూచన: ఈ శిక్షణ శిబిరంలో పాలొగ్నేవారు వారి శాఖాధిపతులనుండి అధికారికంగా అనుమతి
పతార్నిన్ తపప్నిసరిగా తీసుకురావాలి.
ఉదేద్శయ్ం:
య్ం: ఈ శిక్షణశిబిరంలో పార్చీన తెలుగు సాహితాయ్ధయ్యనంపై అవసరమైన శిక్షణ
ఇవవ్డమవుతుంది. ఈ శిబిరం పర్తిరోజు ఉదయం 09:30 గంటల నుండి సాయంతర్ం 5:30
గంటల వరకు జరుగుతుంది.
పర్యాణఛారీజ్లు: ఈ శిబిరంలో పాలొగ్నేవారికి భారతీయ భాషా సంసథ్, మైసూరు నిబంధనల పర్కారం
పర్యాణఛారీజ్లు (సీల్పర కాల్స/ సాధారణ బస) చెలిల్ంచడమవుతుంది. పర్వేశం పొందిన అభయ్రుథ్లు
వారి పార్ంతం నుండి మైసూరుకి వచేచ్ రైలు/బసుస్ టికెక్టుట్ (ఒరిజినల) మాకు సమరిప్ంచవలసి
ఉంటుంది. శిబిరం అనంతరం మీ పార్ంతానికి వెళేళ్ టికెక్టుట్ జిరాకస్ పర్తిని తపప్నిసరిగా మాకు
సమరిప్ంచవలసి ఉంటుంది.
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పర్యాణఛారీజ్లు మొతత్ం మీ బాయ్ంకు ఖాతాకు జమచేసే నిమితత్ం మీ బాయ్ంకు ఖాతా
పాసపుసత్కం మొదటిపేజీ జిరాకస్ పర్తిని మాకు తపప్నిసరిగా అందజేయవలసి ఉంటుంది.
శిక్షణశిబిరం పూరత్యిన తరువాత 15 రోజులోల్ పర్యాణఛారీజ్లు మీ బాయ్ంక ఖాతాలో
జమచేయడమవుతుంది. పర్తిరోజు తపప్నిసరిగా అనిన్ కాల్సులకు హాజరు కావాలి.
వసతి:
వసతి: శిక్షణ శిబిరానికి వచేచ్ అభయ్రుథ్లకు భారతీయ భాషా సంసథ్, దకిష్ణ పార్ంతీయ భాషల కేందర్ం
హాసట్లోల్ వసతి, సాధారణ భోజన సౌకరయ్ం కలిప్ంచడమవుతుంది. అభయ్రుథ్లతోపాటు వచేచ్
కుటుంబసభుయ్లకు, మితుర్లకు, సహాయకులకు ఎటువంటి వసతి, భోజన సౌకరయ్ం కలిప్ంచడం
జరగదు.
దరఖాసుత్ విధానం:
విధానం: దరఖాసుత్ చేసుకునేవారు www.ciil.org నుండి దరఖాసుత్ను దిగుమతి చేసుకొని
పూరిత్ వివరాలు నింపి, మీ శాఖాధిపతుల సంతకంతో సాక్న చేసిన పతార్నిన్
classicaltelugucenter@gmail.com అనే ఈ-మెయిలకి 30.08.2019 సాయంతర్ం 5:00
గంటలలోపు పంపవలసిందిగా కోరడమైంది. నిరీణ్త గడువు తరావ్త వచిచ్న దరఖాసుత్లు ఎటిట్
పరిసిథ్తులోల్ను సీవ్కరించడం జరగదు.

ఆచారయ్.
ఆచారయ్. డి.
డి. మునిరతన్ంనాయుడు
పార్జెకుట్ డైరెకట్ర
***
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పార్చీన తెలుగు విశిషట్ అధయ్యన కేందర్ం,
కేందర్ం, మైసూరు
“పార్చీన
పార్చీన తెలుగు సాహితాయ్ధయ్యనంపై శిక్షణ శిబిరం”
శిబిరం

మీ ఛాయాచితర్ం

దరఖాసుత్ పతర్ం
1

పేరు

2

తలిల్/తండిర్ / భరత్ పేరు

3

పుటిట్నతేది

4

విదాయ్రహ్తలు
(సాన్తకోతత్రసాథ్యిలో తెలుగులో పిహెచ.డి/నెట/సెట)

5

కులం, ఉపకులం, జాతీయత

6

చరవాణి సంఖయ్, ఈ – మెయిల

7

సహాయాచారుయ్లు /పరిశోధక విదాయ్రుథ్లు

8

పరిశోధనాంశం, విదాయ్సంసథ్ పేరు

9

పర్సుత్త వృతిత్ వివరాలు, వృతిత్ అనుభవం (సంవతస్రాలలో)

10 గతంలో ఇటువంటి అంశాలపై జరిగిన శిక్షణశిబిరాలలో
పాలొగ్నివుంటే ఆధారాలు జతపరచండి.
11 పార్చీన తెలుగు సాహితాయ్ధయ్యనంలో మీరు కృషి చేసివుంటే
తెలుపండి.
12 శాశవ్త చిరునామా

13 పర్సుత్త చిరునామా

అభయ్రిథ్ సంతకం

శాఖాధయ్కుష్ల సంతకం

గమనిక:
గమనిక: 1. వచిచ్న దరఖాసుత్లు సీనియారిటీ ఆధారంగా, సి.ఐ.ఐ.ఎల నిబంధనల మేరకు మాతర్మే పర్వేశం
కలిప్ంచడమవుతుంది.
2. సరిగా పూరిత్చేయని దరఖాసుత్ పతర్ం తిరసక్రించడమవుతుంది.
3. సరీవ్సులో వునన్వారు పూరిత్చేసిన దరఖాసుత్పతార్లను సంబంధిత అధికారుల దావ్రా పంపవలసి ఉంటుంది. అలా

పంపని దరఖాసుత్ పతార్లు తిరసక్రించడమవుతుంది.
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