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త
ర స్మరపణకు ఆహ్వవనం
రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధులైన శ్రీ రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి 1922 జులై 30న జన్మొంచారు. ఇది వారి శ్తజయొంతి వతసరొం.
రావిశాస్త్రిగారు 9-10 సొంవతసరాల వయసులోనే నవల రాసొంద్ధకు ప్రయతినొంచారు. 13వ సొంతసరాన్కే రావిశాస్త్రిగారి రచనలు

నాటి వినోదిన్, ప్రజాబొంధు, చిత్రగుత ... వొంటి త్రికలలో అచచయ్యయయి. మొదట, మిలిటరీ అకొంట్ససశాఖలో ఉద్యయగొం చేశారు.
మనదేశ్ొం సవతొంత్రొం

వైపుకు నడుసుతనన తరుణొంలో నాయయవిదయను అభ్యసిొంచారు. తరువాత నాయయవాదిగా జీవితాన్న

కనసాగొంచారు.
రావిశాస్త్రిగారు కథ, నవల, నాటక ప్రక్రియలలో దికాలాలపాట్స న్లిచిఉొండే రచనలు చేశారు. వీరి రచనలపై ఎొందరో
సాహితీవేతతలు వాయసాలు రాశారు. విశ్వవిద్యయలయ్యలోో రిశోధనలు జరిగాయి. ఇొంకా లోతైన అధయయనొం చేయదగనొంత
సాహితాయన్న రావిశాస్త్రిగారు మనకు అొందిొంచారు. రావిశాస్త్రిగారి రచనలలోన్ వసుతవును , చిత్రిొంచిన పాత్రలను, సమాజచిత్రణను,
వరిణొంచిన అలొంకారాలను ,

అభివయక్తత వైవిధ్యయన్న , భాషను పునససమీక్షొంచుకోడాన్క్త , అధయయనొం చేయడాన్క్త , ఆ విశేషాలను

లోకాన్క్త అొందిొంచడాన్క్త ఇది మొంచి అవకాశ్ొం , గొపసొందరభొం. దీన్న్ పురసకరిొంచుకన్ 2022 సెప్టొంబరు 29, 30తేదీలలో
మేము న్రవహిసుతనన అొంతరాాల సదసుసలో త్ర సమరపణ చేయవలసిొందిగా మిమమలిన ఆహ్వవన్సుతనానొం.
రావిశాస్త్రిగారి కథలు, నవలలు, నాటకాలు, వాయసాలు, ఇతర రచనలలో దేన్పైనైనా సదసుసలో త్రాన్న
సమరిపొంచవచుచ.
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ముఖయమ
ై న తేదీలు:
త్ర సొంక్షప్తత ొండాన్క్త చివరి తేది: 16-08-2022.
పూరిత త్రాలు ొండాన్క్త న్రావహకులు మీకు అనుమతిన్ తెలియజేస తేది: 22-08-2022.
పూరిత త్రాలు ొండాన్క్త చివరి తేది: 15-09-2022.
అొంతరాాల సదసుస న్రవహిొంచబడే తేదీలు: 29, 30-09-2022.

త
ర స్మరపకులకు సూచనలు:
1. సూచిొంచిన ముఖయమైన తేదీలను పాటిొంచొండి.
2. త్ర సొంక్షపుతలను. త్రాలను టైపుచేయిొంచి మెయిల్ ద్యవరా ొంపాలి. ఫొంట్స-గౌతమి(యూన్కోడ్),
ఫొంట్ససైజు-11, లైనుసపసు-సిొంగల్.
3. త్ర సొంక్షపుతలను రొండు పుటలకు రిమితొం చేయొండి.
4. పూరిత త్రాలను 6-8 పుటలకు రిమితొం చేయొండి. త్రాల చివరిలో ఉయుకత గ్రొంథసూచిన్ తపన్సరిగా
ఇవవొండి.
5. రిశోధన త్రాలను రాసపుపడు పాటిొంచే MLA లేద్య APA శైలులలో ఏద్య కద్యన్న్ తపన్సరిగా పాటిొంచాలి.
6. టైపుచేయిొంచిన త్ర సొంక్షపుతలను. త్రాలను ొంవలసిన మెయిల్ ఐడిలు:

<darlash@uohyd.ac.in> <pavankpammi@uohyd.ac.in>

గూగుల్ మీట్ లంక్: సెప్
ట ంబరు చివరి వారంలో 
ర కటంచబడుతుంది.
ఆచారయ ద్యర
ల వంకటేశ్వరరావు

ఆచారయ మ్మి వన్ కుమార్

అధయక్షులు, తెలుగుశాఖ &

ఆచారుయలు, తెలుగుశాఖ &

సదసుస న్ర్దేశ్కులు

అధయక్షులు, (CEL&MTS),

M: 91826 85231

సదసుస సమనవయకరత
M: 98664 86934
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