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        మానసగేంగోత్రి, బి.ఎేం. ఆసుపత్రి ఎదురుగా, హుణుసూరు రోడ్, మైసూరు - 570006 

प्राचीन तलॆुग ुविविष्ट अध्ययन कें द्र 

भारतीय भाषा ससं्थान 

CENTRE OF EXCELLENCE FOR STUDIES IN CLASSICAL TELUGU 

Central Institute of Indian Languages, 
(Ministry of Human Resource Development, Dept. of Higher Education, Govt. of India) 

Manasagangotri, Mysore- 570 006. 
                    Fax No.0821-2515032 

Project Director: 0821-2415115/Office: 2345306      E-mail: classicaltelugucenter@gmail.com 
 

ప్రకటన 
 

“తెలుగు శాసనాలు, తాళపత్ర గ్రేంథాలు, రాత్ప్రతులపై శిక్షణశిబిరేం” 
 
 11.02.2019 నేండి 17.02.2019 వరకు ఏడు రోజులపాటు నిరవహేంచే ఈ 
శిక్షణశిబిరానికి కవలేం తెలేంగాణ రాషాానికి చేంద్ధనవారు మాత్రమే దరఖాసుు చేసుకోవాలి. 
వేద్ధక: ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత్ పుసుక భాేండాగారేం మరియు పరిశోధ్న సేంసథ, ఉస్మానియా 
విశ్వవిద్యయలయేం పోలీస్ స్టటష్న్ వెనక, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యయలయ ప్రాేంగణేం, హైదరాబాద్. 
అరహత్: ప్రభుత్వ ఉననత్ పాఠశాల ఉపాధ్యయయులు, జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాల అధ్యయపకులు, 
విశ్వవిద్యయలయాలకు చేంద్ధన సహాయాచారుయలు మరియు పరిశోధ్క విద్యయరుథలు.  
సూచ్న: ఈ శిక్షణ శిబిరేంలో పాలొ్గనేవారు వారి శాఖాధిపతుల నేండి అధికారికేంగా అనమతి 
పత్రానిన త్పపనిసరిగా తీసుకురావాలి. 
ఉద్దశే్యేం: ఈ శిక్షణ శిబిరేంలో తెలుగు శాసనాలు, తాళపత్ర గ్రేంథాలు, రాత్ప్రతులన చ్ద్ధవి, 
పరిష్కరిేంచ్డానికి అవసరమైన శిక్షణ ఇవవడమవుతుేంద్ధ. ఈ శిబిరేం ప్రతిరోజు ఉదయేం 10:00 
గేంటల నేండి స్మయేంత్రేం 5:00 గేంటల వరకు జరుగుతుేంద్ధ. 
రవాణాఖరుులు: ఈ శిబిరేంలో పాలొ్గనేవారికి భారతీయ భాషా సేంసథ, మైసూరు నిబేంధ్నల ప్రకారేం 
రవాణాఖరుులు (స్లీపర్ కీాస్/ 3rd ఏ.సి) చలిీేంచ్డమవుతుేంద్ధ. రవాణాఖరుులు జమచేస్ట నిమిత్ుేం 
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మీ బాయేంక్ ఖాతా వివరాలన మాకు తెలియజేయవలసి ఉేంటుేంద్ధ. శిక్షణ శిబిరేం పూరుయిన 
త్రువాత్ 15 రోజులీో రవాణాఖరుులు మీ బాయేంక్ ఖాతాలో జమచేయడేం జరుగుతుేంద్ధ. ప్రతిరోజు 
త్పపనిసరిగా అనిన కీాసులకు హాజరు కావలసివుేంటుేంద్ధ.  
వసతి: దూరప్రాేంతాల నేండి వచేు వారికి మాత్రమే వసతి సౌకరయేం కలిపేంచ్బడుతుేంద్ధ. 
వారితోపాటు వచేు కుటుేంబసభుయలకు, మిత్రులకు, సహాయకులకు ఎటువేంటి సౌకరయేం 
కలిపేంచ్బడదు.   
దరఖాసుు విధ్యనేం: దరఖాసుు చేసుకునేవారు www.ciil.org నేండి దరఖాసుున ద్ధగుమతి చేసుకొని  
పూరిు వివరాలు నిేంపి, మీ శాఖాధిపతుల సేంత్కేంతో స్మకన్ చేసిన పత్రానిన 
classicaltelugucenter@gmail.com అనే ఈ-మెయిల్ కి 04.02.2019 స్మయేంత్రేం 5:00 
గేంటలలోపు పేంపగలరు.  

 
*** 
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Announcement 

 

7 day Workshop-cum-Training Programme on Telugu Manuscripts, Inscriptions, 

Reading and Editing. 

What: A Seven-day Training cum Workshop for High School Teachers, Junior and Degree 

College Lecturers,  Research Scholars (Ph. D) University Faculty up to Assistant Professors 

only from Telangana region and who are engaged in the teaching of Telugu (language and 

literature). 

Date and Time: 11.02.2019 to 17.02.2019. 10.00 am to 5.00 pm. (All seven days) 

Venue: Government Oriental Manuscript Library and Research Institute, Behind 

Osmania University Police Station, Osmania University Campus, Hyderabad. 

Who can participate: High School Teachers, Junior and Degree College Lecturers,  

Research Scholars (Ph. D) University Faculty up to Assistant Professors only 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 training cum workshop should get official 

deputation from their School / College / department for the period of training programme 

from 11th to 17th February, 2019 (7 days).  

Purpose: The purpose of the programme is to train the Telugu scholars on Telugu 

Manuscripts, Inscriptions, Reading and Editing.   

Compensation / Reimbursement: The participants will be paid TA (Sleeper Class / 3rd AC) 

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). 
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Accommodation 

Accommodation will be provided for outstation participants. Centre of Excellence for 

Studies in Classical Telugu will not make any arrangement for accompanying spouse / family 

members / friends at any cost. 

How to apply 

Those who are willing to attend the Training cum Workshop can download the 

prescribed registration format. 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 04.02.2019. (Before 05:00 PM) 

 

*** 
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ప్రాచీన తెలుగు విశిష్ట అధ్యయన కేంద్రేం, మైసూరు   

       “తెలుగు శాసనాలు, తాళపత్ర గ్రేంథాలు, రాత్ప్రతులపై శిక్షణ శిబిరేం” 
 

         దరఖాసుు పత్రేం 
 

 
 

 
తేద్ధ : 
సథలేం :            

 సేంత్కేం  

 
మీ    

ఛాయాచిత్రేం 
 

 

1. పేరు  
 2. త్లిీ/త్ేండ్రి పేరు  
 3. విద్యయరహత్  
 

4. జాతీయత్  
 5. ఈ - మెయిల్  
 6. చ్రవాణి సేంఖయ  
 7. పరిశోధ్నాేంశ్ేం, పరయవేక్షకులు, సేంసథ పేరు  
 
 

8. ప్రసుుత్ వృతిు వివరాలు  
 
 

9. పూరిు చిరునామా  
 
 
 


