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7. ప్రొగ్రామ్స్ కహలఴయఴధి, సట్లు , అరహతల విఴరహలు 
 

 

కోరసు    కహలఴయఴధి  రెగ్యులర్ & సెల్ప్ సోర్టింగ్ సట్లు    రవేశహరహతలు 
పూరి్తకాలిక ప్రొగ్రాంలు 

హ ైదమహబాద నుహర ాంగణాం 
 

బి.ఎఫ్.ఏ.     4 షాంఴత్సమహలు          30+20 1. ఇాంటమమీడియట్ పాసై ఉిండాలి 
శిలాం –చిత్రలేఖనాం   8 సెమిషటరలు         

రాంట్ బేక ాంగ్             

 

 M.V.A       2 షాంఴత్సమహలు         25+20       బి.ఎఫ్.ఎ. పాసై ఉిండాలి.  
(Master of Visual Arts)  4  సెమిషటరలు  
శిలాం –చిత్రలేఖనాం         

రాంట్ బేక ాంగ్  
(క్కొక్ొ విభాగింలో అయిదుగ్యరు (5) క్న్నా తక్కొవ ఉనాట్లయితే ఆ విభాగిం రదదవుతింది)      
       

ఎిం.ఏ.  జరాలిజిం  
& మాస్ క్మ్యునికేషన్     2 షాంఴత్సమహలు        50+20     గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి
       4 సెమిషటరలు         బి.ఎ/బి.కిం/బి.ఎస్.సి./బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ  పాసై  
                                                                                ఉాండయయౌ. 

 

ఎం.ఏ. అనఴరతిత      2 షాంఴత్సమహలు  50       గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

ఫాషహశహషిరం       4 సెమిషటరలు         నాంచి తెలుగు మ ాండఴ ఫాశగహ బి.ఎ./  

           బి.కహాం/బి.యస్స. డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ.  

 

ఎం.ఏ. కరహా ట్క      2 షాంఴత్సమహలు  40   1. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి 

షంగీతం      4 సెమిషటరలు         కమహా టక షాంగమత్ాంలో డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ. 

(గహత్రాం-మాదాంగాం -        లేదా 
వీణ, ఴయోయౌన్)       2. గుమ్తాంు ను ాందిన 

వివవవిదయాలయాం నాంచి  

    ఏదైన్న డిగమీ పాసై ఉాండి 

అ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన షాంషథ  నాంచి  

 షాంగమత్ాంలో (షాంబాంధిత్ విశయాంలో)    
 డిను ు మా ఉాండయయౌ.  

లేదా 
ఆ. షాంగమత్ాంలో (షాంబాంధిత్ విశయాంలో)  

        ఆకహవరహణి 'బి' గరడీ్ ఆమ్టషట  అభ ఉాండయయౌ. 
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ఎం..ఏ. నృతయం  2 షాంఴత్సమహలు   40   1. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి 

(కూచిూడి/ఆాంధర నయటాాం)  4 సెమిషటరలు         కూచిూడి నాత్ాాంలో డిగమ ీఉాండయయౌ.  
         లేదా 

2. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం  

    నాంచి ఏదైన్న  డిగమీ  కయౌగ్ ఉాండి 

 అ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన షాంషథ  నాంచి  

     కూచిూడి నాత్ాాంలో షమ్టపక ట్ కోరలస 
     ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. లేదా 
 ఆ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా   
     షాంషథలలో 5 షాం.ల రదరశనయనభఴాం 

కయౌగ్  

     ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. లేదా 
 ఇ. షాంబాంధిత్ విశయాంలో దఽరదరశన్ 'బి'  

     గరడీ్ ఆమ్టస్ట  అభ ఉాండయయౌ. 

   

ఎం..ఏ.   2 షాంఴత్సమహలు   70 1. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి 

జానద కళలు   4 సెమిషటరలు         తెలుగు మ ాండఴ ఫాశగహ బి.ఎ./ బి.కహాం/ 

                                                                                 బి.యస్స/బి.ఎఫ్.ఎ./బి. ఎ. (లాాంగరవజస్) 

                                                                                డిగమీ పాసై ఉాండి    
అ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన షాంషథల నాంచి   

     జానద కళలు, రాంగషథల కళలు, 
షాంగమత్ాం,  

     నాతయాలలో డిను ు మా/ షమ్టపక ట్ కయౌగ్    
     ఉాండయయౌ. లేదా  
ఆ.  మరడియో /దఽరదరశన్లలో జానద   

     షాంగమత్ాం/ నాత్ాాం షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. 

      

ఎం..ఏ.   2 షాంఴత్సమహలు   40   1. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి 

రంగషీల కళలు   4 సెమిషటరలు         రాంగషథల కళలోు  బి.ఎ. డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ.  

లేదా 
2. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి  

    ఏదైన్న డిగమీ పాసై ఉిండి  
అ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా,  
    నయటక కయా షాంషథలలో 5 షాం.ల అనభఴాం 

    ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. లేదా 
 

ఆ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన షాంషథ  నాంచి  

    రాంగషథలకళలోు  ఒక షాంఴత్సర 
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కహలమ్మితిక  
    త్కుుఴకహని డిను ు మా కయౌగ్ ఉాండయయౌ. లేదా 
ఇ. షాంబాంధిత్ విశయాంలో ఆకహవరహణ ి 

    'బి' గరడీ్ ఆమ్టషట  అభ ఉాండయయౌ. లేదా 
ఈ.దఽరదరశన్లో రాంగషథల కళల   

    కహరాకమీాలలో నుహల్గ ాంటూ 5 షాం.  

    అనభఴాం కయౌగ్ ఉననటలు  షమ్టపకరట్ 

ఉాండయయౌ. 

 

ఎం.ఏ. తెలుగు    2 షాంఴత్సమహలు  70  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి  

4 సెమిషటరలు   మొదటి, మ ాండఴ షాంఴత్సమహలలో తెలుగు   
మ ాండఴ ఫాశగహ బి. ఏ./బి.కహాం./బి.యస్స. 
డిగమ ీలేదయ తెలుగు ఆషనల్గహ డిగమ ీపాసై 

ఉాండయయౌ. 

 

ఎిం.ఏ.హిస్టర్, క్లచర్ & టూర్జిం  2 షాంఴత్సమహలు  40+10  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి  

4 సెమిషటరలు    బి. ఏ./బి.కహాం./బి.యస్స. డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

 

 

బ్యుచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్  
ప్రొడెక్టట డిజైన్   4 షాంఴత్సమహలు  20+40        10+2 పాసై ఉిండాలి/ ఇాంటమమీడియట్ 

పాసై                               

                           8 సెమిషటరలు            ఉిండాలి 

బ్యుచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్  
విజువల్ప క్మ్యునికేషన్  4 షాంఴత్సమహలు  20+40        10+2 పాసై ఉిండాలి/ ఇాంటమమీడియట్ 

పాసై                               

                           8 సెమిషటరలు            ఉిండాలి 

 

బ్యుచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్  
ఇింటీర్యర్ డిజైన్  4 షాంఴత్సమహలు   20+40        10+2 పాసై ఉిండాలి/ ఇాంటమమీడియట్ 

పాసై                               

                           8 సెమిషటరలు             ఉిండాలి 

 

    

   
బ్యుచులర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్్ 1 షాంఴత్సరంిం   40            గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నాంచి 

2 సెమిషటరలు                           ఏదైన్న  డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ 
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పి.జి.డిప్లలమా ప్రాగ్రింలు 
 

భరతన్నట్ుిం   1 షాంఴత్సరాం     20    గుర్తింపు పిందిన విశ్వవిద్యాలయిం  
2 సెమిస్టర్లు                    నించి ఏదైనా డిగ్రీ పాసై ఉిండాలి .మర్యు  
                                  మ్యాజిక్ & డాన్స్ కాలేజి నిండి స్ర్టఫికెట్  

 కోర్ల్ ఉత్తతర్లులై ఉిండాలి. లేదా 
 రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా   

        షాంషథలలో 5 షాం.ల రదరశనయనభఴాం కయౌగ్  

        ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. 

క్థక్ట    1 షాంఴత్సరంిం      20   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నాంచి 

2 సెమిషటరలు                   ఏదెైనయ డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ.మర్యు  
                                మ్యుజిక్ట & డాన్్ కలేజి నిండి స్ర్టఫికెట్ కోరు్  

ఉత్తీరుులై ఉిండాలి. లేదా 
 రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా   

        షాంషథలలో 5 షాం.ల రదరశనయనభఴాం కయౌగ్  

         ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. 

ఆింధ్రన్నట్ుిం గొలలక్లాిం    1 షాంఴత్సరంిం      20   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నాంచి 
2 సెమిషటరలు                   ఏదెైనయ డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ.మర్యు  
                                మ్యుజిక్ట & డాన్్ కలేజి నిండి స్ర్టఫికెట్ కోరు్  

 ఉత్తీరుులై ఉిండాలి. లేదా 
 రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా   

        షాంషథలలో 5 షాం.ల రదరశనయనభఴాం కయౌగ్  

         ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. 

కూచిపూడి యక్షగానిం ప్రహ్లద   1 షాంఴత్సరంిం      20   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నాంచి   
      2 సెమిషటరలు                 ఏదెైనయ డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ.మర్యు  

                                మ్యుజిక్ట & డాన్్ కలేజి నిండి స్ర్టఫికెట్ కోరు్  
ఉత్తీరుులై ఉిండాలి. లేదా 
 రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా   

        షాంషథలలో 5 షాం.ల రదరశనయనభఴాం కయౌగ్  

         ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. 

 

సాయింకలిం ప్రొగ్రింలు  
 

ఎం.ఏ. జయయతిశం       2 షాంఴత్సమహలు  70   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి  
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(3.00 గింట్ల నిండి తరగతలు 4 సెమిషటరలు     ఏదైన్న  డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ. ఇింజనీర్ింగ్ / 
నిరవహిించబడతాయి)     MBBS పాసైన వారు కూడా అరుులు. 
.జి. డిప్లు మా ప్రొగ్రాాంలు  
 

రంగషీల కళలు   1 షాంఴత్సరాం   20  1. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి 

               ఏదైన్న డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

2. రాంగషథల కళలోు  అభినిరేవాం లేదయ టెయౌవిజన్  

    ఎసో డ్సలో నటిాంచినటలు  ఆయా దరశకుల  

    నించి షమ్టపక ట్ ను ాంది ఉాండయయౌ. 

పల్మ్ డెైరెక్షన్    1 షాంఴత్సరాం   40   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి 

(సెల్ప పెైనయన్స)      ఏదైన్న డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

 

జయయతిరహాషి ,   1 షాంఴత్సరాం   4 0  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి 

ఆధనిక నిరహ్ణ శిలపం     ఏదైన్న డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. (జయాతిశాంలో  
(ఆరతిట్ెకచర్), ఇింటీర్యర్      షమ్టపక ట్ఉనన రహమ్క  నుహర ధయనాాం ఉాంటలాంది.) 
డెక్రేషన్          

 

జయయతిరెవాదయం    1 షాంఴత్సరాం   20  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి  

       ఏదెైనయ డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

 

ముసూరి విజాా నం   1 షాంఴత్సరాం   20  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి  

       ఏదెైనయ డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

జానద షంగీతం   1 షాంఴత్సరాం   20  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి  

       ఏదెైనయ డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

జానద నృతయం    1 షాంఴత్సరాం   20  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నించి  

       ఏదెైనయ డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

 

జానద వహదయం  1 షాంఴత్సరాం   20  గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నించి  

       ఏదెైనయ డిగమీ పాసై ఉాండయయౌ. 

 

 యోగ   1 షాంఴత్సరంిం       60   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నాంచి 

2 సెమిషటరలు                             ఏదెైనయ డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ. 

 
 

డిక్షనరీ మెకింగ్       1 షాంఴత్సరంిం      20   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి   
     2 సెమిషటరలు                         ఏదైన్న డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ.  
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 తెలుగ్య లాింగ్వవజ్ టీచిింగ్      1 షాంఴత్సరంిం      20   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి   
     2 సెమిషటరలు                         ఏదెైనయ డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ.  

 

డిప్లు మా ప్రొగ్రాాంలు 

జయయతిశం   1 షాంఴత్సరాం   40  వివవవిదయాలయాం నిరవహ ాంచే జయాతిశాం 

షమ్టపక ట్  

కోరలసలో ఉత్తత రాత్ లేదా దఴ త్రగతి 

ఉత్తత రాత్తోనుహటల వివవవిదయాలయిం నిరవహ ాంచే 
షమ్టపక ట్ కోరలస సహథ భ సలబస్గల అరహత్ 

మమక్షలో ఉత్తత రాత్ కయౌగ్ ఉాండయయౌ. 

 

లలితషంగీతం   2 షాంఴత్సమహలు   20  దఴ త్రగతి మమక్షలో ఉత్తతరలా ల ై16-60 షాం.ల 

మధా ఴయషస కయౌగ్న రహమ ై ఉాండయయౌ. 

 

దయనాట్కం   2 షాంఴత్సమహలు   20   దఴ త్రగతి ఉత్తతరలా ల ై 16-60 షాం.ల. 

మధా ఴయషస కయౌగ్న రహమ ై ఉాండయయౌ. 

సరతకథ    2 షాంఴత్సమహలు   2 0  1. తెలుగు మహయడాం, చదఴడాం 

తెయౌస,  
   18 షాం.లు. నిాండి ఉాండయయౌ. 

2. కనీషాం మ ాండు సమ్కథలు చెన  

    అనభఴాం ఉాండయయౌ. 

 

కూచిూడి/   2 షాంఴత్సమహలు   20  కూచిూడి/ ఆాంధరనయటాాం కోరలసలలో షమ్టపక ట్ 

ఆంధరనాట్యం       కోరలస ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 

సహతిిికహభినయం   1 షాంఴత్సరాం   20  దఴ త్రగతి ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 

కూచిూడి, 

ఆాంధరనయటాాలోు  షమ్టపక ట్ కోరలస నుహసెై ఉాండయయౌ.  

(తరగతలు మధయాసనాం 2.00 గాంటల నించి 
సహయాంకహలాం5.00 గాంటల ఴరకు నిరవహ ాంచడాం 

జరలగుత్ ాంది.) 

బురరకథ    1 షాంఴత్సరాం   20   దఴ త్రగతి ఉత్తతరలా ల ై 18 - 60 

షాం.ల 

మధు ఴయషస కయౌగ్న రహమ ై ఉాండయయౌ. 

 

యక్షగహనం   1 షాంఴత్సరాం   20  నాత్ాాంలో షమ్టపక ట్ కోరలస ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 
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మిమికరర    1 షాంఴత్సరాం   20  దఴ త్రగతి ఉత్తతరలా ల ై తెలుగు, ఇాంగముశ  
ఫాశలోు   

మ్జాా నాం కయౌగ్ ఉాండయయౌ. 

 

ఇింద్రజాలిం  1 షాంఴత్సరాం   30  దఴ త్రగతి ఉత్తతరలా ల ై ఉిండి, స్ర్టఫికెట్ కోరు్  
ఇన్ మాుజిక్ట పాసై ఉిండాలి. లేదా మ్యడు 
స్ింవత్రాలు అనభవిం ఉనాట్లలగా ప్రముఖ 
రింగస్థల స్ింస్థల నిండి లేదా వుక్కీల నిండి 
ధ్రువీక్రణ త్రిం ఉిండాలి. మ్యడు స్ింవత్రాల 
పేర్ క్టింగ్/స్ర్టఫికెట్ ఉనా అభురుథలు అరుులు. 

అడావన్్ డిప్లలమా ఇన్  
ఇింటీర్యర్ డిజైన్ 2 షాంఴత్సరాం   20        10+2 పాసై ఉిండాలి/ ఇింట్రీీడియట్ / 

   డిప్లలమా పాసై ఉిండాలి.    
 

అడావన్్ డిప్లలమా ఇన్  
గ్రఫిక్ట డిజైన్   2 షాంఴత్సరాం       20           10+2 పాసై ఉిండాలి/ఇింట్రీీడియట్/ 

                                                            డిప్లలమా పాసై ఉిండాలి. 
  

డిప్లలమా ఇన్  
ఇింటీర్యల్ప డిజైన్      1 షాంఴత్సరాం        20          10+2 /ఇింట్రీీడియట్ పాసై ఉిండాలి 

  
 

డిప్లలమా ఇన్ 

 గ్రఫిక్ట డిజైన్   1 షాంఴత్సరాం        20         10+2 /ఇింట్రీీడియట్ పాసై 
ఉిండాలి 

                                                                  

 

యోగ   1 షాంఴత్సరాం       100         10+2 / ఇింట్రీీడియట్ పాసై ఉిండాలి 

 

షరతిపకెట్ ప్రొగ్రాాం లు 
 

జయయతిశం   1 షాంఴత్సరాం   60  ఎస్ .ఎస్ .సి.  లేదయ త్త్సమాన మమక్షలో  
ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 

 

జానద షంగీతం  6 నెలలు   20  తెలుగు చదఴడాం, మహయడాం ఴచిి ఉాండయయౌ. 

 

జానద నృతయం   6 నెలలు   20  తెలుగు చదఴడాం, మహయడాం ఴచిి 

ఉాండయయౌ. 
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జానద వహదయం   6 నెలలు   20  తెలుగు చదఴడాం, మహయడాం ఴచిి 

ఉాండయయౌ. 

 

ఇింద్రజాలిం  6 నెలలు   20  ఎస్ .ఎస్ .సి.  లేదయ త్త్సమాన మమక్ష పాసై 
ఉిండాలి  
 
కళారవేశిక ప్రొగ్రాాం లు 

కరహా ట్క షంగీతం    1 షాంఴత్సరాం  40  తెలుగ్య, ఇింగ్లలషు భాషలోల ర్జాానింతో 
పాట్ల 

(గహత్రాం/మాదాంగాం/      క్రాుట్క్ స్ింగ్లతింలో అభిరుచి క్లిగి ఉిండాలి. 
ఴయొయౌన్/రేణుఴు/ 
వీణ/నయదషవరాం/డోలు) 
భకతి షంగీతం    1 షాంఴత్సరాం  20  తెలుగ్య, ఇింగ్లలషు భాషలోల ర్జాానింతో పాట్ల  

       స్ింగ్లతింలో అభిరుచి క్లిగి ఉిండాలి.  

 

కూచిూడి నృతయం   2 షాంఴత్సమహలు  20 తెలుగ్య, ఇింగ్లలషు భాషలోల ర్జాానింతో పాట్ల  

       కూచిపూడి నృతుింలో అభిరుచి క్లిగి ఉిండాలి.  

అనామాచారు కీరీనల ర్చయిం 6 నెలలు  20 10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  

 

 

రామదాసు కీరీనలు ర్చయిం 6నెలలు  20 10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  

 

తెలింగాణ వాగ్వేయకరుల   6నెలలు  20 10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  

కీరీనల ర్చయిం ఏపూర్ హ్నమదాదసు, పాట్ల రామనా, శేషుదాసు  
 

Certificate 

 in Fundamentals of UI/UX 6 నెలలు   20 10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  

 

Certificate in  

Digital Drafting &           6 నెలలు   20 10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  

3 D Rendering   

 

Certificate in  

Photography &   6 నెలలు   20 10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  

Videography  

 

యోగ    6 నెలలు   10 0         10వ తరగతి ఉత్తీరుులై ఉిండాలి  



30 

 

 

ప్రాథమిక, ప్రవీణ ప్రొగ్రాాం లు  
 

ప్హర థమిక- మనోధర్    6  నెలలు    20 తెలుగ్య, ఇింగ్లలషు భాషలోల ర్జాానింతో పాట్ల  

షంగీతం       స్ింగ్లతింలో అభిరుచి క్లిగి ఉిండాలి.  

 

రవీణ - మనోధర్    6 నెలలు    20 తెలుగ్య, ఇింగ్లలషు భాషలోల ర్జాానింతో పాట్ల  

షంగీతం       స్ింగ్లతింలో అభిరుచి క్లిగి ఉిండాలి.  

నననయ నుహర ాంగణాం : మహజమాండిర 
 

ఎం.ఏ. తెలుగు   2 షాంఴత్సమహలు   40   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి  

4 సెమిషటరలు     మొదటి, మ ాండఴ షాంఴత్సమహలలో తెలుగు 
మ ాండఴ  

    ఫాశగహ బి. ఏ./బి.కహాం./బి.యస్స. డిగమ ీలేదయ  
    తెలుగు ఆషనల్గహ డిగమ ీఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 

నుహలుుమ్క  సో మనయథ నుహర ాంగణాం : శ్రఱీ ైలాం 

 

ఎం.ఏ. చరతతర,   2 షాంఴత్సమహలు   40   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాండి 
బి.ఎ., ురహఴషి  శహషిరం  4 సెమిషటరలు     బి.ఎఫ్.ఎ., బి.కిం., & బి.ఎసి్. ప్రొగ్రింలో డిగమీ  

ఉత్తీరుులై ఉాండయయౌ. 

 

శ్ర ీసదేధాందరయోగ్ కూచిూడి కయాఠాం : కూచిూడి 
 

ఎం..ఏ.   2 షాంఴత్సమహలు   40   1. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి 

కూచిూడి నృతయం  4 సెమిషటరలు         కూచిూడి నాత్ాాంలో డిగమ ీఉాండయయౌ. 

లేదా 
2. గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం నాంచి 

    బి.ఎ./బి.కహాం/ బి.యస్స/బి.ఎఫ్.ఎ., డిగమ ీ
కహనీ త్త్సమానబ ైన ఏ ఇత్ర డిగమకీహనీకయౌగ్ 

ఉాండి 

ఆ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన షాంషథ  నాంచి  

    కూచిూడి నాత్ాాంలో షమ్టపక ట్ కోరలస 
    ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. లేదా 
ఇ. రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా,    
    నయటక కయాషాంషథలలో 5 షాం.ల    
    రదరశనయనభఴాం ఉననటలు  షమ్టపక ట్ 

ఉాండయయౌ.  

      లేదా 
ఈ.షాంబాంధిత్ విశయాంలో దఽరదరశన్ 'బి' 
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గరడీ్  

    ఆమ్టస్ట  అభ ఉాండయయౌ. 

పి.జి.డిప్లలమా ఇన్  
అనామయు ద నృతుిం 1  షాంఴత్సరంిం       20   గుమ్తాంు ను ాందిన వివవవిదయాలయాం 

నాంచి 

2 సెమిషటరలు                             ఏదెైనయ డిగమ ీపాసై ఉాండయయౌ.మర్యు  
                                మ్యుజిక్ట & డాన్్ కలేజి నిండి స్ర్టఫికెట్ కోరు్  

ఉత్తీరుులై ఉిండాలి. లేదా 
 రభుత్వ గుమ్తాంు ను ాందిన రసదధ  నయటా   

        షాంషథలలో 5 షాం.ల రదరశనయనభఴాం కయౌగ్  

         ఉననటలు  షమ్టపక ట్ ఉాండయయౌ. 

డిప్లు మా-   2 షాంఴత్సమహలు   3 0  కూచిూడి నాత్ాాంలో షమ్టపక ట్ కోరలస 
ఉత్తతరలా ల ై  
కూచిూడి నృతయం  ూమ్తకహయౌక కోరలస   ఉాండయయౌ. 

 

డిప్లు మా-   1 షాంఴత్సరాం   3 0  నాత్ాాంలో షమ్టపక ట్ కోరలస ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 

యక్షగహనం   ూమ్తకహయౌక కోరలస  
 

 

డిప్లలమా-  1 షాంఴత్సరాం   3 0  దఴ త్రగతి ఉత్తతరలా ల ై ఉాండయయౌ. 

సహతిిికహభినయం       కూచిూడి, ఆాంధరనయటాాలోు  షమ్టపక ట్ 

కోరలస  
       నుహసెై ఉాండయయౌ. 

        (కోరలసన మధయాసనాం 2.00 గాంటల నించి 

సహయాంకహలాం 5.00 గాంటల ఴరకు నిరవహ ాంచడాం 

జరలగుత్ ాంది.)  
 

షరతిపకెట్ -   4 షాంఴత్సమహలు   50  తెలుగు, ఇాంగముశ  ఫాశలోు  మ్జాా నాం కయౌగ్,  

కూచిూడి నృతయం  ూమ్తకహయౌక కోరలస   ది షాంఴత్సమహల ఴయషస నిాండి ఉాండయయౌ. 

 

 

షరతిపకెట్ -   4 షాంఴత్సమహలు   50  తెలుగు, ఇాంగముశ  ఫాశలోు  మ్జాా నాం కయౌగ్, 

కరహా ట్క షంగీతం   ూమ్తకహయౌక కోరలస   ది షాంఴత్సమహల ఴయషస నిాండి 
ఉాండయయౌ. 

(గహత్రాం/మాదాంగాం/  

ఴయోయౌన్) 

 

షరతిపకెట్   1 షాంఴత్సరాం   20  తెలుగు, ఇాంగముశ  ఫాశలోు  మ్జాా నాం కయౌగ్, 
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క్షేతరయయ దాలు   ూమ్త కహయౌక కోరలస   ది షాంఴత్సమహల ఴయషస నిాండి 
ఉాండయయౌ. 

(షాంగమత్ాం)  

 

కళారవేశిక   2 షాంఴత్సమహలు   5 0  తెలుగు, ఇాంగముశ  ఫాశలోు  మ్జాా నాం, 

కూచిూడి నృతయం  సహయాంకహలాం కోరలస   షాంబాంధిత్ విశయాంలో అభిరలచి 

కయౌగ్ఉిండయయౌ. 

 

8. రవేవ దధతి 

 

1. ూమ్తకహయౌక (మ గుాలర్) ప్రొగ్రింలలో రరేవాం నిమిత్తాం రరేవ మమక్ష నిరవహ ాంచడాం జరలగుత్ ాంది. ఈ  

రరేవ మమక్షలో 100 మారలులకు బహుళ ఐచిచక్ ప్రశ్ాలు  (Multiple choice)  మమక్ష ఉాంటలాంది. 
కహనీ రదరశనయ కళల ప్రొగ్రింలలో (అింటే లయౌత్కయాఠాంలోని ప్రొగ్రిం లలో) రరేవ మమక్ష 

సదయధ ాంతయనిక  50 మారలులు, నుహరయోగ్కహనిక     50 మారలులతో ఉాంటలాంది. 
2. నిమమాత్ సటు  షాంఖా కాంట ే త్కుుఴ దరఖాషత లు ఴచిిన ప్రొగ్రింలక్క రరేవ మమక్ష లేకుాండయన ే

మారుొల  
     ప్రతిపాదిక్ ఆధయరాంగహ రరేవాం కయౌాంచడాం జరలగుత్ ాంది.  
3. సహయాంకహలాం ప్రొగ్రింలనినాంటికీ మౌఖిక మమక్ష దయవమహ రరేవాం కయౌాంచడాం జరలగుత్ ాంద.ి 

4. రరేవ మమక్షలో ఴచిిన మారలుల ఆధయరాంగహ రరేఱహలు జరలగుతయభ. అనిన ప్రొగ్రింలలో 
రరేఱహనిక  కనీషాం 36 ఱహత్ాం (ఎస్ .సి./ఎస్ .ట./విక్లాింగ అభురుథలక్క 15 శాతిం ) మారలులు 
ను ాందిన అభారలథ లు అరలహ లు. రదరశన కళల ప్రొగ్రింలలో సదయధ ాంత్ాం, నుహరయోగ్కాం మమక్షలోు  
విడివిడిగహ కనీష నిమమాత్ అరహత్ మారలులు 18+18 (ఎస్ .సి./ఎస్ .ట./విక్లాింగ అభురుథలక్క 
7.5+7.5) ప్లిందిన రహమర రరేఱహనిక  అరలహ లఴుతయరల.  

5. సాయింకలిం ప్రొగ్రిం లలో దిహేన మింది కాంట ే త్కుుఴమాంది అభారలథ లు దరఖాషత  

చేషకొననటుభతే ఆ ప్రొగ్రిం నిరవహ ాంచడాం వీలుడదు. దరఖాసుీ రుసుము వాసు ఇవవబడదు.  
6. ఏ వివవవిదయాలయాం నాంచెైనయ ఒక ప్రొగ్రిం ూమ్త చేసన వారు తిమ్గ్ అదే ప్రొగ్రింలో రరేఱహనిక  

అరలహ లుకరు.  

 

 

 

 

9. దరఖాషి  చేషకునే దధతి 
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 2022-23 విద్యా స్ింవత్్రానికి విశ్వవిద్యాలయిం నిరవహించే బి .ఎఫ్.ఎ:-శిలపిం/చిత్రలేఖనిం/ప్రింట్ 
మేకిింగ్, ఎిం.వి.ఏ:-శిలపిం/చిత్రలేఖనిం/ప్రింట్ మేకిింగ్ , బ్యుచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్ ప్రొడెక్టట, బ్యుచులర్ ఆఫ్ 
డిజైన్ ఇన్ ఇింటీర్యర్, బ్యుచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్ విజుువల్ప క్మ్యునికేషన్, బ్యుచులర్ ఆఫ్ లైబ్రరరీ సైన్్,  
ఎిం.ఏ. హిస్టర్, క్లచర్ & టూర్జిం, ఎిం.ఏ. అనవర్తత్ భాషాశాస్త్రిం , ఎిం.ఏ. కమ్యానికేషన్స & జరనలిజిం, 
ఎిం.ఏ. జ్యాతిషిం, ఎిం.ఏ కరాుటక స్ింగీత్ిం , (గాత్రిం/మృదింగిం/వీణ/ వయోలిన్స),  ఎిం.పి.ఏ.కూచిపూడి 
నృత్ాిం/ఆింధ్రనాటాిం, ఎిం.పి.ఏ. రింగస్థల కళలు , ఎిం.పి.ఎ.జానద కళలు , ఎిం.ఏ.తెలుగు (హైదరాబాదు, 
రాజమిండ్రి ప్రింగణిం ), ఎిం.ఏ.చర్త్ర, పురావస్తత శాస్త్రిం (శ్రీశైలిం ప్రింగణిం ), ఎిం.పి.ఏ. కూచిపూడి నృత్ాిం 
(కూచిపూడి ప్రింగణిం), వివిధ పి.జి.డిపుమా, డిపాుమా, స్ర్టఫికెట్ ప్రొగ్రింలలో ప్రవేశ్ిం కోస్ిం ఆన్స లైన్స ద్యవరా 
అభ్ార్లథల నించి దరఖాస్తతలు కోరడమింది . పూర్త వివరాలన ఈ వెబ్ సైటులో ఉించడమింది . 
www.teluguuniversity & www.pstucet.org  ఈ వెబ్ సైట్ దావరా దరఖాస్తతలన స్మర్పించాలి.  
                                                   

రవేవ రీక్షా కేందార లు 
 

హ ైదమహబాద్, వరింగల్ప, మహజమాండిర, శ్రఱీ ైలాం, కూచిూడిలోు ని ను టిట  శ్రమీహములు తెలుగు 
వివవవిదయాలయాం ఆయా ప్రాింగణాలలోని ప్రొగ్రింలక్క రరేవ మమక్షలన నిరవహ ాంచడాం జరలగుత్ ాంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2022-23 విద్యా సాం. పజుల విఴరహలు  
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