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విద్యాత్మక కాల పట్టిక (ACADEMIC CALENDER)
1.

Re-opening of all Schools & Centres

్21-06-2018

2.

Commencement of Class for I Year & II Year
I Semester & III Semester Courses

02-07-2018

3.

Last Date for payment of Tuition fee for M.A./M.P.A., 16-07-2018
B.F.A. courses/ Evening Courses్్(II, III & IV Years) with
Late Fee (Rs.200/-)
30-07-2018

4.

I Short- Term Holidays

5.

I & III Semister 1st Internal Exams

05-09-2018&
06-09-2018

6.

I & III Semister

2nd

04-10-2018&
05-10-2018

7.

Last date for payment of I & III Semester Exam Fee
Last date of Late Fee

8.

I, III Semester Exams

9.

Commencement of Classes for II & IV Semester

10.

II Short – Term Holidays

11.

II & IV Semester 1st Internal Exams

12.

II & IV Semester 2nd Internal Exams

13.
14.

Last date for payment of II & IV Semesters &
Annual Examination Fee
Last date of Late Fee
II, IV Semester and Annual Exams

15.

Summer Vacation్్

13-10-2018 to
21-10-2018

Internal Exams

05- 11-2018
15-11-2018
0 26-11-2018
n Onwards

6

03-12-2018
10-01-2019 to
16-01-2019
05-02-2019
06-02-2019
05-03-2019 to
06-03-2019
10-04-2019
18-04-2019
22-04-2019
On wards
01-05-2019 to
్్్్్్్్11-06-2019
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1. పరిచయెం
భాషాప్రయుకు్ రాషాాల్ఏరాాటతో్రాష్ట్ర్ప్రభుతాీలు ప్రదేశిక్భాషల్అభివృదిధపట్ల్ దృష్టి్ యరిెంచాయి్.
1985్డిశెంబ్ర్్్2్న దేశెంల్లనే రెండవ్భాషా్విశీవిద్వయలయెంగా్తెలుగు్విశీవిద్వయలయ్యథపన్జరిగెంది్.
నధన, పరిశోధన, ప్రచురణ, విసురణసేవ్వెంటి్కారయక్రమాల్ద్వీరా్తెలుగు్భాషన్స, యహతాయన్సన, సెంసెృతిన్స,
చరిత్రన్స్ పరిరక్షెంచుకోవడెం, అభివృదిధపరచుకోవడెం, వాయపిెంపచేయడెం్ ధ్యయయెంగా్ ఈ్ విశీవిద్వయలయెం్
ఏరాడిెంది. తెలుగు్ భాష, యహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి్ రెంగాల్లల్ విశీవిద్వయలయెం ఉననతయథయి్ పరిశోధన్
కెంద్రెంగా్పన్సచేయడెం, తెలుగును్ఆధున్సక్విజ్ఞాన్భాషగాను, నధన్భాషగానూ్అభివృదిధపరచడెం్వెంటివి్ఈ్
విశీవిద్వయలయెం్ ఏరారచుకునన్ కొన్సన ముఖ్యలక్షాయలు్ ఈ్ విశీవిద్వయలయెం్ స్తమారు్ .30 సబ్జెకుల
ి ల్ల్ 52
సరిిఫిక్కట్, డిపలమా, గ్రాడ్యయయేట్, పోసి్గ్రాడ్యయయేట్, రీసెరిి కోరుిలను అెందిస్తుననది.
దేశెంల్లన్స్విశీవిద్వయలయాలను, కళాశాలలను్మదిెంపు్చేసే్నేషనల్ అసెస్మెంట్్అెండ్్అక్రిడిటేషన్్
కౌన్సిల్ సభుయల్ బ్ృెందెం్ మే్ 2013 ల్ల్ పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయాన్సన్ సెందరిశెంచి్ ఇకెడి్
విద్వయతిక, పరిపాలనాపరమైన్కారయక్రమాలను్మదిెంపుచేసి్జూలై్2013్ల్ల్విశీవిద్వయలయాన్సకి్‘బి’్గ్రేడ్యను
ప్రకటిెంచిెంది.
నేషనల్ అసెస్మెంట్్ అెండ్్ అక్రిడిటేషన్్ కౌన్సిల్ సభుయల్ సూచనలమేరకు్ ప్రపెంచవాయపుెంగా్ ప్రస్తుత్
విద్వయవిధ్యనెంల్ల్ ఉనన్ ‘ఛాయిస్్ బేస్్ క్రెడిట్్్ సిసిమ్్’్ )సిబిసిఎస్(్ ను్ ఈ్ విద్వయసెంవతిరెం్ నుెంచి్ పటిి్
శ్రీరాములు్తెలుగు్విశీవిద్వయలయెం్అమలుపరుస్తుననది.్ఈ్విధ్యనెంల్ల్తనకు్అభిరుచి్ఉనన,్తన్అభివృదిధకి్
తోడాడతాయనుకునే్కోరుిలను్ఎెంచుకునే్సేీచఛ్విద్వయరిథకి్ఉెంటెంది.్విద్వయరిథ్తను్చేరిన్సబ్ెకుిల్లన్స్కోరుిలనే్
కాకుెండా్ ఇతర్ శాఖ్లవారు్ అెందిస్తునన్ సబ్ెకుిలల్లన్స్ కోరుిలను్ కూడా్ పరిమిత్ సెంఖ్యల్ల్ చేసే్ అవకాశెం్్
సిబిసిఎస్్ల్ల్ఉెంటెంది.్ఈ్పదధతిల్ల్విద్వయరిథ్చేసిన్కోరుిలకు్ప్రపెంచెంల్లన్స్ఇతర్విశీవిద్వయలయాల్లల్గురిుెంపు్
పెరుగుతెంది.
విశీవిద్వయలయ్ పరిపాలనల్ల్ పారదరశకతను్ పెెంచడెంకోసెం్ అలాగే్ పనులను్ స్తలువగా,్ శీఘ్రెంగా్
చెయయడెంకోసెం్ ముఖ్యవిభాగాలైన్ ఆరిధక,్ పరిపాలన,్ విద్వయతిక,్ పరీక్షలు,్ దూరవిదయ్ వెంటి్ వాటిన్స్ ఈ్
విద్వయసెంవతిరెంల్ల్కెంపూయట్రైజ్్్చేసే్దిశగా్విశీవిద్వయలయెం్చరయలు్చేపటిిెంది.
విశీవిద్వయలయెంల్ల్ రగుయలర్, యయెంకాలెం్ కోరుిలు, దూరవిదయ్ కోరుిలు్ ఉనానయితెలుగు్ భాష్ .,
యహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి, కళల పట్ల్ ఆసకిుతో్ 2017-18్ విద్వయ్ సెంవతిరెంల్ల్ వివిధ్ కోరుిలల్ల్
చేరదలచుకునన విద్వయరుథలకు్విశీవిద్వయలయెం్యీగతెం్పలుకుతోెంది.
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2. విశ్వవిద్యాలయ లక్ష్యాలు
పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెం్ తెలుగు్ భాష,్ యహతయెం,్ చరిత్ర,్ సెంసెృతి,్ కళలు్ వెంటి్
అెంశాల్ సరీతోముఖ్్ అభివృదిధకోసెం్ కిెంది్ లక్షాయలను్ ఏరారచుకొన్స్ వాటి్ యధనకు్ న్సరెంతరెం్ కృష్ట్
సలుాతననది.
1.

తెలుగు్ భాష, యహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి్ రెంగాల్లల్ విశీవిద్వయలయెం్ ఉననత్ యథయి్ పరిశోధన్
కెంద్రెంగా్పన్సచేయడెం

2.

తెలుగు్ భాషా్ యహతయ్ చరిత్ర, సెంసెృతలనూ, అెందుకు్ సెంబ్ెంధిెంచిన్ విషయాలనూ అధయయనెం్
చేయదలచిన్భారతదేశెంల్లన్స్వారికి, విదేశాల్లలన్స్వారికి్శిక్షణ్ఇవీడెం

3.

కళ, సెంసెృతి, సెంగీతెం, నాట్కెం, చిత్రలేఖ్నెం, శిలాకళ, జ్ఞనపద్విజ్ఞానెం, జ్ఞనపద కళలు, జ్యయతిషెం,
పురావస్తు్ శాస్త్రెం, యహతయెం, వాయకరణెం, భాషా్ శాస్త్రెం, చరిత్ర, మతెం, వేద్వెంతెం, వైదయెం,
ఇెంజనీరిెంగు, విజ్ఞాన్శాయాలు, హసుకళలు మొదలైన్వాటిల్లల్ఉననత్అధయయనాన్సకీ, పరిశోధనకూ్వీలు్
కల్ాెంచడెం

4.

విశీవిద్వయలయ్ లక్షాయలకు్ అనుగుణమైన అవసరాల్ ప్రకారెం్ తెలుగు్ పుసుకాలను ఇతర్ భాషల్లలకి్
అనువదిెంచడెం, ఇతర్భాషల్లలన్స్పుసుకాలను్తెలుగుల్లకి అనువదిెంచడెం

5.

తెలుగుభాషకు, సెంసెృతికి, చరిత్రకు్సెంబ్ెంధిెంచిన శిలాశాసనాలను్అనేీష్టెంచడెం, వాటిన్స్సెంకలనెం్
చేయడెం, పరిశోధన్ఆధ్యరెంగా్వెలలడైన అెంశాలతో్వాటిన్స్ప్రచురిెంచడెం

6.

ఆెంధ్రప్రదేశ్ల్ల్ తెలుగు్ మాాంలడేవారు, ఇతర్ రాషాాల్లల, విదేశాల్లల్ న్సవసిసూు్ తెలుగు్ మాాంలడేవారు,
పరిశ్రమలు, ఇతర్ వృతులకు్ సెంబ్ెంధిెంచి్ ఉపయోగెంచే్ తెలుగు్ మాట్లు, నుడికారెం, వాయవహారిక
పదజ్ఞలెం, కొతుగా్ఎపాటికపుాడ్య్రూపెందే్పద్వలను్సెంకలనెం్చేయడెం, ప్రచురిెంచడెం

7.

ఆధున్సక్అవసరాలకు్అనుగుణెంగా్ప్రచీన్తెలుగు్యహతయెంపై్పరిశోధనలకు్వీలు్కల్ాెంచడెం

8.

తెలుగును్ఆధున్సక్విజ్ఞాన్భాషగానూ, నధన్భాషగానూ్అభివృదిధ్ పరచడెం. భాషాభివృదిధ్ గురిెంచిన్
పరిశోధనకు్ సదుపాయాలు్ కలుగచేయడెం, కారయవిధ్యనాలను న్సరణయిెంచడెం, అెందుకు్ తగన్
పదధతలను్రూపెందిెంచడెం.
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3. ఛాయిస్ బేస్్ క్రెడిట్ సిస్ిమ్
దేశెంల్లన్స్ విశీవిద్వయలయాలను,్ కళాశాలలను్ మదిెంపుచేసే్ నేషనల్్్ అసెస్మెంట్్్ అెండ్్్ అక్రెడిటేషన్్్
కౌన్సిల్్్ సూచనలమేరకు్ పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెం్ ఈ్ విద్వయసెంవతిరెం్ నుెంచి్ ఎెం.ఎ.,్
ఎెం.సి.జె.్ ప్రోగ్రామ్్లల్ల్ ఛాయిస్్ బేస్్ క్రెడిట్్్ సిసిమ్్ను్ అమలు్ పరుస్తుననది.్ ఈ్ విద్వయసెంవతిరెంల్ల్ ఛాయిస్్
బేస్్ క్రెడిట్్్ సిసిమ్్ను్ పూరిు్ యథయిల్ల్ కాకుెండా్ అెందుల్లన్స్ మౌల్క్ అెంశాలను్ త్తస్తకొన్స్ ఆయా్ ప్రోగ్రామ్్ల్
సిలబ్స్లను్రూపెందిెంచడెం్జరిగెంది.్
ఈ్ విధ్యనెం్ ద్వీరా్ తనకు్ ఆసకిు,్ అభిరుచి్ ఉనన్ కోరుిలను,్ తన్ అభివృదిధకి్ అవకాశెం్ ఉెంటెందన్స్
భావిెంచే్ కోరుిలను్ ఎెంపిక్ చేస్తకొనే్ సేీచఛ్ విద్వయరిథకి్ కల్ాెంచడెం్ జరుగుతెంది.్ విద్వయరిథ్ తను్ చేరిన్
సబ్ెకుినుెంచి్ మాత్రమే్ కాకుెండా్ విశీవిద్వయలయెంల్లన్స్ ఇతర్ శాఖ్లు్ అెందిెంచే్ సబ్ెకుిలనుెంచి్ కూడా్ కొన్సన్
కోరుిలను్ఎెంచుకొన్స్చెయయవచుి.్
2014-15్ విద్వయసెంవతిరెం్ నుెండి్ పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెం్ న్సరీహెంచే్ ఎెం.ఎ.,్
ఎెం.పి.ఎ.,్ప్రోగ్రామ్్లల్ల్ప్రవేశపెటిిన్ఛాయిస్్బేస్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్్్కిెంది్విధెంగా్ఉెంటెంది.
1.

ప్రతి్సెమిసిర్్ల్ల్విద్వయరిథ్ అభ్యసిస్తునన్సబ్ెకుికు్సెంబ్ెంధిెంచిన్ప్రోగ్రామ్్నుెంచి్5్కోరుిలు,్ఇతర్
సబ్ెకుల
ి నుెంచి్1్కోరుి్కల్పి్మొతుెం్6్కోరుిలను్చదవవలసి్ఉెంటెంది.

2.

ప్రతి్ సెమిసిర్్ల్ల్ విద్వయరిథ్ ప్రవేశెం్ పెందిన్ ప్రోగ్రామ్్ల్ల్ ఆయా్ శాఖ్లు్ 6్ కోరుిలను్ నధిెంచడెం్
జరుగుతెంది.్ మొదటి్ 4్ కోరుిలు్ విద్వయరుథలెందరూ్ తపాన్ససరిగా్ త్తస్తకోవలసి్ ఉెంటెంది.్ శాఖ్్
ఆఫర్్్చేస్తునన్5,్6్కోరుిల్నుెంచి్ఏదైనా్ఒక్కోరుిను్తన్అభిరుచిమేరకు్ఎెంచుకొనే్అవకాశెం్
విద్వయరిథకి్ ఉెంటెంది.్ అెంటే్ మొతుెంగా్ తన్ సబ్ెకుిల్ల్ విద్వయరిథ్ ఒక్ సెమిసిర్్ల్ల్ 5్ కోరుిలు్
త్తస్తకుెంాండ్య.

3.

6్వ్కోరుి్తన్సబ్ెకుికు్సెంబ్ెంధిెంచి్కాకుెండా్ఇతర్శాఖ్లు్అెందిెంచే్ఏదైనా్కోరుిను్విద్వయరిథ్
త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.్

4.

ఈ్విద్వయసెంవతిరెంల్ల్ఎెం.ఎ.,్ఎెం.పి.ఎ.,్ప్రోగ్రామ్్లల్ల్ప్రవేశెం్పెందుతనన్విద్వయరుథలెందరూ్
మొదటి్సెమిసిర్్ల్ల్6్వ్కోరుిగా్విశీవిద్వయలయెంల్లన్స్విద్వయరుథలెందరూ్కెంపూయట్ర్్్సెల్్్ద్వీరా్
అెందిెంచే్‘కెంపూయట్ర్్్అపిలకషన్ి్’్కోరుిను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.

5.

రెండవ్ సెమిసిర్్ల్ల్ 6్ వ్ కోరుిగా్ విశీవిద్వయలయెంల్లన్స్ విద్వయరుథలెందరూ్ భాషలు్ అనువాద్
అధయయన్కెంద్రెం్ద్వీరా్అెందిెంచే్‘కమ్యయన్సకషన్్్సిెల్ి్’్కోరుిను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.
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6.

ప్రతి్సెమిసిర్్ల్ల్విద్వయరిథ్ మ్యడ్య్కోరుిలు్ఒకొెకెటి్ 4్క్రెడిట్్లవి,్రెండ్య్కోరుిలు్ ఒకొెకెటి్ 3్
క్రెడిట్్లవి,్ ఒక్ కోరుి్ రెండ్య్ క్రెడిట్్లది్ కల్పి్ మొతుెం్ 20్ క్రెడిట్్లు్ సెంపాదిెంచుకోవలసి్
ఉెంటెంది.్సిద్వధెంతెం్కోరుికు్ఒక్క్రెడిట్్కు్వారెంల్ల్ఒక్గెంట్్నధన్ఉెంటెంది.్
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4. పీఠాలు, శాఖలు, కేంద్రాలు, అధ్యాపక వర్గేం
హైదరాబాదు ప్రంగణం
భాషాభివృద్ధి పీఠేం
పీఠాధిపతి్:్ఆచారయ్జి.ఎస.్గేబ్రియల్

ప్రొఫెసర్

న్సఘెంట్న్సరాిణ్శాఖ్
ఆచారయ్వై.రడి్్శాయమల్. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పిడిపలమా్ఇన్్అపెైలడ్్ల్ెంగీసిిప్లి్.జి.

ప్రొఫెసర్, శాఖాధిపతి

భాషా్శాస్త్ర్శాఖ్
ఆచారయ్జి్.గేబ్రియల్్.యస.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్, శాఖాధిపతి

లలిత్ కళాపీఠేం
పీఠాధిపతి్:్ఆచారయ్పి.అలేఖ్య

ప్రొఫెసర్

సెంగీత్శాఖ్
డా॥ బి్.రాధ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్, శాఖాధిపతి

శ్రీ్ఓవిజవి్.. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్

డా॥ వి్.నీత్.ఎన్.టి.ఎెం.ఎ., బిఇడి., పిహెచ్.డి.

ప్రజెకుి్అసిసెిెంట్

శ్రీమతి్ఎెం్.పది్.ఎెం.ఎ.

ప్రజెకుి్అసిసెిెంట్

డా॥ ఎస్.వెెంకాంచారుయలు్.క్క.ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

ఇన్్సాకిర్్తాతాెల్కెం్-

నృతయశాఖ్
డా॥ క్క్.రతనశ్రీ్.ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి

ఆచారయ్పి్.అలేఖ్య్.ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్

డా॥్బి్.సేతరామ్్.ఎెం.ఎ.,్పిహెచ్.డి.

అసోసియేట్్ప్రొఫెసర్

డా॥ వనజ్ఞ్ఉదవి్.ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్

శ్రీ్ఎన్్.ల్ెంగయయ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.

ప్రజెప్లి్అసిసెిెంట్

శ్రీ్విజవి్పాల్్పాత్ల్లత. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.బి., ఎెం.ఫిల్.

ప్రజెప్లి్అసిసెిెంట్
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శ్రీమతి్ఎశారద్వరడి్్..

ఇన్్సాకిర్్తాతాెల్కెం్-

డా॥ ఆర్్.స్తధ్యకర్్.ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

ఇన్్సాకిర్్తాతాెల్కెం్-

శ్రీ్బి్.రామారావ్.ఎెం.ఎ.

ఇన్్సాకిర్్–్తాతాెల్కెం

రెంగసథల్కళల్శాఖ్
డా॥ క్క్.హనుమెంతరావ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.జె.సి., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి

డా॥ పెదిి్రామారావ్.ఎెం.ఎ.పి., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్

డా॥్బిహెచ్్.పదిద్య్.ఎెం.ఎ.పి.,్పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్

శ్రీ్ఎెంణపాలకృషణ్..

ఇన్్సాకిర్్తాతాెల్కెం్-

శ్రీమతి్బ్ెండలమ్యడి్కళాయణి్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.

ఇన్్సాకిర్్–్తాతాెల్కెం

జ్ఞనపద్కళల్శాఖ్
డా॥ గడ్ెం్వెెంకనన, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి

శ్రీ్క్కసూరయ్భ్గవెంతరావ్..

ఇన్్సాకిర్్–్తాతాెల్కెం

శిలాెం-చిత్రలేఖ్నెం్శాఖ్
శ్రీ్క్క్.శ్రీన్సవాయచారి్.ఎెం.ఎ.ఎఎ.,్ఎెం.ఫిల్.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి

శ్రీ్ఎెం్.వెెంకటేశెం్.ఎెం.ఎ.ఎఎ.,్ఎెం.ఫిల్.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్

డా॥ బి్.ర్హణి్అయయెంగార్్.యస.ఎెం.ఎ.ఎఎ., పిహెచ్.డి.

్్్్్్అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్ (E.O.L ల్ల్ఉనానరు(

తెలుగు్యహతయ్శాఖ్
డా॥ ఎెం్.గీతావాణి్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి.,్పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి

డా॥్జి.బాల్శ్రీన్సవాసమ్యరిు,్ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్,్పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్

సెంసెృతి,్పరాయట్క్శాఖ్
----

స్ట్రమాజిక త్ద్ధత్ర్ శాస్ట్రాల పీఠేం
పీఠాధిపతి్:్ఆచారయ్క్క.స్తధీర్్కుమార్

ప్రొఫెసర్

కమ్యయన్సకషన్,్జరనల్జెం్శాఖ్
ఆచారయ్వి.సతిురడి్్. ఎెం.కాెం., ఎెం.జె.సి., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి
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ఆచారయ్క్క్.స్తధీర్్కుమార్్.ఎెం.జె.సి., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్

జ్యయతిష్–్వాస్తు్శాఖ్
డా॥ నూనె్వెెంకట్యయ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., బి.ఇడి., ఎెంఫిల్., పిహెచ్.డి. ్్ ్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్శాఖాధిపతి్,

తులనాత్మక అధ్ాయన కేంద్రేం
ఆచారయ్వి.సతిురడి్్. ఎెం.కాెం., ఎెం.జె.సి., పిహెచ్.డి.

డైరకిర్్ఐసి/

భాషలు - అనువాద అధ్ాయన కేంద్రేం
ఆచారయ్వి.సతిురడి్్. ఎెం.కాెం., ఎెం.జె.సి., పిహెచ్.డి.

డైరకిర్్ఐసి/

మేండలి వేంకట కృషాారావు అేంత్రాాతీయ తెలుగు కేంద్రేం
ఆచారయ్వి.సతిురడి్్. ఎెం.కాెం., ఎెం.జె.సి., పిహెచ్.డి.

డైరకిర్్ఐసి/

డా॥ ఎెం్.గీతావాణి్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి.,్పిహెచ్.డి.

ఆఫీసర్్ఇన్్ఛార్ె

కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు విజ్ఞాన స్ర్వస్వ కేంద్రేం
ఆచారయ్వై.రడి్్శాయమల్. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పిడిపలమా్ఇన్్అపెైలడ్్ల్ెంగీసిిప్లి్.జి. ్

డైరకిర్్ఐసి/

దూర్విద్యా కేంద్రేం
డా॥ బి్.సేతరామ్్.ఎెం.ఎ.,్పిహెచ్.డి.

్్్్్్్్్్్్్్్్

డైరకిర్్ఐసి/

ప్రచుర్ణల విభాగేం
డా॥ వి్.న్సరీక్షణబాని్.ఎెం.ఎ., ఎెం.సిఎస్.ఐ.ఎల్., పిహెచ్.డి. ,ఎెం.జె.సి., పి.ఇడి.ఎ.డి.జి.

త్ర్త్రాల తెలుగుజ్ఞతి మ్యాజియేం
----

గ్రేంథాలయేం
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ప్రొఫెసర్, డైరకిర్్ఐసి/

డా॥ సి్.మురృ్కృషణ్.ఎెం.కాెం., ఎెం.సిఎస్.ఐ.ఎల్., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్, లైబ్రేరియన్్్ఐసి/్

డా॥ పి్.మల్లకారుెనరావ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.సిఎస్.ఐ.ఎల్., పిహెచ్.డి., పి.ఎన్.ఎ.ఎల్.డి.జి.

ఇనఫర్విషన్్సెంటిసి

నననయ ప్రంగణం – రాజమండ్రి
స్ట్రహిత్ా పీఠేం
పీఠాధిపతి్:్డా॥ ఎెండ్లలరి్స్తధ్యకరరావ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్

తెలుగు్యహతయ్అధయయన్శాఖ్
డా॥ ఎెండ్లలరి్స్తధ్యకరరావ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి

డాగీతావాణి్.ఎెం్.. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి.,్పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్ (తాతాెల్క్
బ్దిలీపై్హైదరాబాద్్ల్ల్ఉనానరు).

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం – శ్రీశైలం
చరిత్ర, స్ేంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠేం
పీఠాధిపతి్:్ఆచారయ్పి.్చెనానరడి్

ప్రొఫెసర్

తెలుగువారి్చరిత్ర,్సెంసెృతి్శాఖ్
డా॥ భూకాయ్బాబూరావ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

అసోసియేట్్ప్రొఫెసర్,్శాఖాధిపతి్

శాసన్లేఖ్న్శాఖ్
ఆచారయ్పి్.చెనానరడి్్.ఎెం.ఎ., ఎెం.యెం.టి., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పి్.జి.డిపలమా్ఇన్్టి.టి.ఎమ్్.,

్్్్్ప్రొఫెసర్,

శాఖాధిపతి

్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్పి.జి.డిపలమా్ఇన్్ఎపిగ్రఫీ

ఆచారయ్ఆర్చెంద్రరఖ్రరడి్్.. ఎెం.ఎ., బి.ఇడి., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పిడిపలమా్ఇన్్యోగ్.జి.,

ప్రొఫెసర్

్్్్్్్్్్్్్్పిడిపలమా్ఇన్్ఎపిగ్రఫీ.జి.
.

పురావస్తు,్వాస్తు్కళల్శాఖ్
డా॥ ఎమ్్.శ్రీన్సవాసరావ్.ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్, శాఖాధిపతి

ఆచారయ్భ్టి్రమేష్.్ఎెం.ఎ., పిహెచ్్.డి.

ప్రొఫెసర్తాతాెల్క్బ్దిలీ్పై(్్్
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వరెంగల్్ల్లన్స్జ్ఞనపద, గరిజన్
విజ్ఞానపీఠెంల్ల్ఉనానరు)

పోత్న ప్రంగణం – వరంగల్కు
జ్ఞనపద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం
పీఠాధిపతి్: ఆచారయ్భ్టి్రమేష్

ప్రొఫెసర్

జ్ఞనపద్విజ్ఞాన్అధయయన్శాఖ్
డా॥ గడ్ెం్వెెంకనన. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర్, శాఖాధిపతి

్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్తాతాెల్క్బ్దిలీ్పై(్్హైదరాబాదుల్లన్స్జ్ఞనపద్కళలశాఖ్ల్ల్ఉనానరు)

గరిజన్అధయయన్శాఖ్
ఆచారయ్భ్టి్రమేష్. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర్, శాఖాధిపతి

కూచిపూడి ప్రంగణం
శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం
డా॥ విరామల్ెంగశారా్.. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.

ద్న్సిపాల్
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5. అదనపు బాధ్ాత్లు నిర్వహిస్తునన అధ్యాపక సిబ్బేంద్ధ
1.

కనీీనర్,్యూన్సవరిిటీ్రిసెర్ి్కమిటీ్(URC)

: ్ఆచారయ్వి.సతిురడి్

2.

పీఠాధిపతి, విద్వయతిక్వయవహారాలు,

:్్ఆచారయ్క్క.స్తధీర్్కుమార్

నోడల్్ఆఫీసర్, యిటిసిికల్్సెల్;్ కో-ఆరి్నేట్ర్, కెంపూయట్ర్్సెల్,

్

కో-ఆరి్నేట్ర్, NAAC, కో-ఆరి్నేట్ర్, RUSA.

3.

సెంచాలకులు, ఇెంట్రనల్్కాీల్టీ్అసూయరన్ి్సెల్, కో-ఆరి్నేట్ర్, UGC Cell :్్ఆచారయ్వి.న్సరీక్షణబాని

4.

పరీక్షల్న్సయెంత్రణాధికారి

: ఆచారయ్వై.్రడి్్శాయమల

5.

అధయక్షులు, మహళా్గ్రీవెన్ి్సెల్ &్డైరకిర్్మహళా్అధయయన్కెంద్రెం,

: డా.్వనజ్ఞ్ఉదవి

Assit. Co-Ordinator, IQAC,్ నోడల్్ఆఫీసర్,్సీచఛ్భారత్ఇెంట్ర్న్ష్టప్్స్వెమ్ (SBIS)
6.్్్్్్్్్్డైరకిర్, ఎససి., ఎససెల్్.టి., అడిషనల్్పరీక్షల్న్సయెంత్రణాధికారి

7.

అధయక్షులు,్సూిడెంట్ి్గ్రీవెన్ి్సెల్,్
కనీీనర్,్యూన్సవరిిటీ్అడిిషన్్కమిటీ్(U.A.C)

్8.
్

: డా॥ నూనె్వెెంకట్యయ

:్డా.క్క.హనుమెంతరావ

ఛీఎ్వార్న్, యూన్సవరిిటీ్హాసిల్ి; కో్ఆరి్నేట్ర్, నెట్్పరీక్షలు, పీఠాధిపతి,్
విద్వయరిథ్సెంక్షేమెం,్కనీీనర్,్డా.నయి్భీమనన్యహతయ్పీఠెం,్నోడల్్ఆఫీసర్,్
సీచఛ్భారత్ఇెంట్ర్న్ష్టప్్స్వెమ్ (SBIS), కోఆరి్నేట్ర్్NSS

:్ఆచారయ్జి.ఎసగేబ్రియల్్.

9.

వార్న్, త్రివేణి్హాసిల్

: డా.ఎన్.ల్ెంగయయ

10.

వార్న్, బాచుపల్ల్హాసిల్

: డా.ఎన్.ల్ెంగయయ

12.

ప్రోగ్రామ్్ఆఫీసర్ి,్జ్ఞత్తయ్సేవాపథకెం ,్డైరకిర్,్B.C.Cell

:్డా॥్రతన్శ్రీ

13.

విద్వయరుథల్సెంక్షేమాధికారి;

: డా.్ఎన్.్ల్ెంగయయ

14.

్కో-ఆరి్నేట్ర్,్రమడియల్్కోచిెంర్య

:్డా.్విజవి్పాల్్పాత్ల్లత

15.

ఇన్్ఛారిె, చిత్రవాణి;్ఇెంచార్ె్,్ఆడియో రికారి్ెంర్య్& డాకుయమెంటేషన్్విభాగెం : శ్రీ్క్క.శ్రీన్సవాసచారి

16.్

డైరకిర్్ఐ/సి,్దూరవిద్వయ్కెంద్రెం

:్డా॥్బి.సేతరాెం

17.్్్్్్Additional Chief Warden

:్ఆచారయ్సి.్మురృకృషణ
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6. పీఠాలు, శాఖల వారీగా కోర్స్ల వివరాలు
హైదరాబాదు ప్రంగణం
భాషాభివృద్ధి పీఠేం
భాషా్శాస్త్ర్శాఖ్
1. ఎెం్అనువరిుత్.ఎ.భాషాశాస్త్రెం
2. ఎెం.ఫిల్
3. పిహెచ్భాషా్శాస్త్రెం్.డి.

లలిత్కళా పీఠేం
సెంగీత్శాఖ్
1. ఎెం్.ఎ.-్కరాణట్క్సెంగీతెం్(గాత్రెంమృదెంగెం/, వీణ, వయోల్న్)
2.్ఎెం.ఫిల్
3.్పిహెచ్.డి
4. కళాప్రవేశిక్కరాణట్క్సెంగీతెం్-్(గాత్రెం)లులు/నాదసీరెం/వేణువ/వయోల్న్/వీణ/మృదెంగెం/
5. డిపలమా్- లల్త్సెంగీతెం

రెంగసథల్కళల్శాఖ్
1. ఎెం్.ఎ.పి.-్రెంగసథల్కళలు
2. ఎెం.ఫిల్.
3. పిహెచ్.డి.్
4. డిపలమా్–్మిమిక్రీ
5. డిపలమా్–్పదయనాట్కెం
6.

పిరెంగసథల్కళలు్-్డిపలమా్.జి.

7.

పిఫిల్ి్డైరక్షన్్-్డిపలమా్.జి. (సెల్ఫ్ఫైనాన్ి్కోరుి)

8.

శిలాెం్–్చిత్ర్లేఖ్నెం్శాఖ్
1. బి్.ఎ.ఎఎ.-్శిలాెంద్ెంట్్మేకిెంర్య/చిత్రలేఖ్నెం/
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నృతయ్శాఖ్
1. ఎెంఎ.పి.్-్కూచిపూడి్నృతయెం్్ఆెంధ్ర్/నాట్యెం
2.్ఎెం.ఫిల్.
3.్పిహెచ్.డి.్-్నృతయెం

జ్ఞనపద్కళల్శాఖ్
1. ఎెం.ఎ.పి.్- జ్ఞనపద్కళలు
2. ఎెం.ఫిల్.
3.

పిహెచ్్్.డి.

4. సరిిఫిక్కట్్జ్ఞనపద్సెంగీతెం్5. సరిిఫిక్కట్్జ్ఞనపద్నృతయెం్6. సరిిఫిక్కట్్–్ఇెంద్రజ్ఞలెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ి్కోరుి)

తెలుగు్యహతయ్శాఖ్
1. ఎెం.ఏ.్్-్తెలుగు్
2. ఎెం.ఫిల్.
3. పిహెచ్.డి.్

స్ట్రమాజిక త్ద్ధత్ర్ శాస్ట్రాల పీఠేం
కమ్యయన్సకషన్,్జరనల్జెం్శాఖ్
1. ఎెం.ఏ్.కమ్యయన్సకషన్్& జరనల్జెం్
2. ఎెం.ఫిల్
3. పిహెచ్.డి

జ్యయతిషెం-వాస్తు్శాఖ్
1. ఎెంజ్యయతిషెం్్.ఎ.
2. ఎెం.ఫిల్
3. పిహెచ్.డి్)అెంశకాల్క(
4. పి్.జి.డిపలమా్–్జ్యయతిరైీదయెం
5. డిపలమా్–్జ్యయతిషెం
6. సరిిఫిక్కట్్జ్యయతిషెం్-
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తులనాత్మక అధ్ాయన కేంద్రేం
---

భాషలు అనువాద అధ్ాయన కేంద్రేం ---

నననయ ప్రంగణం – రాజమండ్రి
స్ట్రహిత్ా పీఠేం
తెలుగు్యహతయ్అధయయన్శాఖ్
1. ఎెం్.ఎ.–్తెలుగు
2.్్ఎెం.ఫిల్.
3. ్పిహెచ్్.డి.

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం – శ్రీశైలం
చరిత్ర, స్ేంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠేం
తెలుగువారి్చరిత్ర్సెంసెృతి్శాఖ్
శాసన్లేఖ్న్శాఖ్

1.్ఎెం.ఎ.్-్చరిత్ర,్పురావస్తు్శాస్త్రెం

పురావస్తు,్వాస్తు్కళల్శాఖ్

2.్ఎెం.ఫిల్.

్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్3.్పిహెచ్్.డి.్

పోత్న ప్రంగణం – వరంగల్కు
జ్ఞనపద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం
జ్ఞనపద్విజ్ఞాన్అధయయన్శాఖ్ ్్్్్్

ఎెం.ఫిల్.

గరిజన్అధయయన్శాఖ్

పిహెచ్్.డి.్

రాణీ్రుద్రమదేవి్పేరిణి్కెంద్రెం

్్పేరిణి్నృతయ్విశారద
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శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి ప్రంగణం కూచిపూడి శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం
1. ఎెం్్.ఎ.పి.-్కూచిపూడి్నృతయెం
2. డిపలమా్కూచిపూడి్నృతయెం్3. డిపలమా్యక్షగానెం్4. డిపలమా్యతిుభికాభినయెం్5. సరిిఫిక్కట్్్-కూచిపూడి్నృతయెం
6. సరిిఫిక్కట్్కరాణట్క్సెంగీతెం్- (గాత్రెం)వయోల్న్/మృదెంగెం/
7. కళాప్రవేశిక్కూచిపూడి్నృతయెం్8. సరిిఫిక్కట్్(్)సెంగీతెం(్్క్షేత్రయయ్పద్వలు్-మొవీ,్మొవీ్మెండలెం)
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7. కోర్స్ల కాలవావధి, సీట్లు, అర్హత్ల వివరాలు
కోరుి

కాలవయవధి

స్వటల

ప్రవేశారహతలు

హైదరాబాదు ప్రంగణం
బి.ఎ.ఎఎ.
శిలాెం్–చిత్రలేఖ్నెం
ద్ెంట్్మేకిెంర్య

ఎెం.ఎ.్కమ్యయన్సకషన్
& జరనల్జెం

4 సెంవతిరాలు
8 సెమిసిరుల

2 సెంవతిరాలు

26

1. 2016 మారిిల్ల్గానీ, ఆ్తరువాత్గానీ
్్్్ఇెంట్రీిడియట్్పాస ఉెండాల్

లేద్వ

్్్్

్్్్
2. దేవాద్వయ్శిలాకళల్ల్నాలుగు సెంవతిరాల్
డిపలమా్కోరుి్పూరిు్చేసి్ఉెండాల్

26

4 సెమిసిరుల

్్్్గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి

్్్్బిఎ్డిగ్రీ.ఎఎ.బి/.సిఎస్.బి/.కాెం.బి/.ఎ్.
్్్్పాస్ఉెండాల్.్)ఉయిన్సయా్విశీవిద్వయలయెం్
్్్్సెట్్ద్వీరా్అడిిషన్్జరుగుతాయి(

ఎెంఅనువరిుత్.ఎ.
భాషాశాస్త్రెం

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

్్్్గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం
్్్్నుెంచి్తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి/.ఎ.
్్్్బి్డిగ్రీ్.సియస్.బి/కాెం.పాస్ఉెండాల్.
్్్)ఉయిన్సయా్విశీవిద్వయలయెం్సెట్్ద్వీరా్
్్్్అడిిషన్్జరుగుతాయి(

ఎెంకరాణట్క్.ఎ.
సెంగీతెం
(గాత్రెం-్మృదెంగెంవీణ, వయోల్న్)

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్కరాణట్క్సెంగీతెంల్ల్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

లేద్వ

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండి
అ. ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
్సెంగీతెంల్ల్)సెంబ్ెంధిత్విషయెంల్ల( ్్
్డిపలమా్ఉెండాల్.

లేద్వ
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్్్

ఎెం.ఎ.పి. నృతయెం
2 సెంవతిరాలు
(కూచిపూడి్)ఆెంధ్ర్నాట్యెం/ 4 సెమిసిరుల్

26

ఆ. సెంగీతెంల్ల (సెంబ్ెంధిత్విషయెంల్ల)
్్్్ఆకాశవాణి్'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్.

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్కూచిపూడి్నృతయెంల్ల్డిగ్రీ్ఉెండాల్.్

లేద్వ

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం
్్్్నుెంచి్బి/సియస్.బి్/కాెం.బి/.ఎ.
్్్్బి.ఎ.ఎఎ., డిగ్రీ్కానీ తతిమానమైన్ఏ ఇతర్
్్్్డిగ్రీ్కానీ కల్గ్ఉెండి
్అ. ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
్్్్్కూచిపూడి నృతయెంల్ల్సరిిఫిక్కట్ కోరుి
్్్్్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్్.లేద్వ
్ఆ. ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య ్
్్్్్సెంసథలల్ల్5 సెం్ల.ప్రదరశనానుభ్వెం్కల్గ
్్్్్ఉననటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్్.లేద్వ
్ఇ. సెంబ్ెంధిత్విషయెంల్ల్దూరదరశన్్'బి'
్్్్్గ్రేడ్ ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్.
ఎెంఎ.పి.
2 సెంవతిరాలు
26
జ్ఞనపద్కళలు
4 సెమిసిరుల
్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి్/.ఎ.బి/కాెం.
్ ్బి)లాెంగేీజస(్.ఎ్.బి/.ఎ.ఎఎ.బి/సియస్.

్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్డిగ్రీ్పాస్ఉెండి
అ.్ప్రభుతీ్గురిుెంపు పెందిన్సెంసథల్నుెంచి ్
్్్్్జ్ఞనపద్కళలు, రెంగసథల్కళలు, సెంగీతెం,
్్్్్నృతాయలల్ల్డిపలమాసరిిఫిక్కట్్కల్గ్/ ్్
్్్్్ఉెండాల్్.లేద్వ్
ఆ.్్ర్వడియో్లల్లదూరదరశన్్/ జ్ఞనపద్్
్్్్్సెంగీతెం్/నృతయెం్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.
్్్్్

ఎెం.ఎ.పి.
రెంగసథల్కళలు

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్రెంగసథల్కళల్లల్బి్డిగ్రీ్.ఎ.పాస్ఉెండాల్.

లేద్వ

22

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్బి.ఎ.ఎఎ.బి/సియస్.బి/కాెం.బి/.ఎ. డిగ్రీ్్
్్్్పాస్ఉెండి్
అ.్ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య,
్్్్నాట్క్కళా్సెంసథలల్ల్5 సెంల్అనుభ్వెం.
్్్్ఉననటల్సరిిఫిక్కట్ ఉెండాల్. లేద్వ
ఆ. ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
్్్్రెంగసథలకళల్లల్ఒక్సెంవతిర్కాలపరిమితికి
్్్్తకుెవకాన్స్డిపలమా్కల్గ్ఉెండాల్. లేద్వ
ఇ.్సెంబ్ెంధిత్విషయెంల్ల్ఆకాశవాణి
్్్్'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్. లేద్వ
ఈల్ల్రెంగసథల్కళలదూరదరశన్్. ్
్్్్కారయక్రమాలల్ల్పాల్గెంటూ్5 సెం.
్్్్అనుభ్వెం్కల్గ్ఉననటల్సరిిఫికట్్ఉెండాల్.
ఎెంతెలుగు్.ఎ.

2 సెంవతిరాలు

26

4 సెమిసిరుల

గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి్

మొదటి,్రెండవ సెంవతిరాలల్ల్తెలుగు్్
రెండవ్భాషగా బి.సియస్.బి/.కాెం.బి/.ఏ్.
డిగ్రీ లేద్వ్తెలుగు ఆపషనల్్గా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.
)ఉయిన్సయా్విశీవిద్వయలయెం్సెట్్ద్వీరా్అడిిషన్్
్జరుగుతాయి(

యయెంకాలెం్కోరుిలు
ఎెంజ్యయతిషెం్.ఎ.

పిడిుుమా కోర్స్లు .జి.
రెంగసథల్కళలు

ఫిల్ి్డైరక్షన్్

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
బియ.బి/.కాెం.బి/.ఎ.స్సి.్డిగ్రీ పాస ఉెండాల్.

1 సెంవతిరెం

12
్్్్

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.
2. రెంగసథల్కళల్లల్అభిన్సవేశెం్లేద్వ్టెల్విజన్
్్్్ఎపిసోడ్స్ల్ల్నటిెంచినటల్ఆయా్దరశకుల

1 సెంవతిరెం

25

(సెల్ఫ్ఫైనాన్ి)

23

్్్్నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది్ఉెండాల్.
గురిుెంపు్పెందిన విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
ఏదైనా్డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్.

జ్యయతిరైీదయెం్

1 సెంవతిరెం

20

గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

1 సెంవతిరెం

40

విశీవిద్వయలయెం్న్సరీహెంచే్జ్యయతిషెం్సరిిఫిక్కట్
కోరుిల్ల్ఉత్తురణత లేద్వ్పదవ్తరగతి

డిుుమా కోర్స్లు
జ్యయతిషెం

ఉత్తురణతతోపాట విశీవిద్వయలయెం్న్సరీహెంచే్
సరిిఫిక్కట్ కోరుి్యథయి్సిలబ్స్గల్అరహత
పరీక్షల్ల్ఉత్తురణత కల్గ్ఉెండాల్.
లల్తసెంగీతెం

2 సెంవతిరాలు

20

పదవ్తరగతి్పరీక్షల్ల ఉత్తురుణలై16-60 సెంల.
మధయ్వయస్తి్కల్గన్వారై్ఉెండాల్.
పదవ్తరగతి్ఉత్తురుణలై్16-60 సెం.ల.
మధయ్వయస్తి్కల్గన్వారై్ఉెండాల్.

పదయనాట్కెం

2 సెంవతిరాలు

12

మిమిక్రీ

1 సెంవతిరెం

20

పదవ్తరగతి్ఉత్తురుణలై్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషల్లల
పరిజ్ఞానెం్కల్గ్ఉెండాల్.

జ్యయతిషెం

1 సెంవతిరెం

60

ఎస్.ఎస్.సి.్లేద్వ్తతిమాన్పరీక్షల్ల
ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

జ్ఞనపద్సెంగీతెం

6 నెలలు

20

తెలుగు్చదవడెం, రాయడెం్వచిి్ఉెండాల్.

జ్ఞనపద్నృతయెం

6 నెలలు

20

తెలుగు్చదవడెం, రాయడెం్వచిి్ఉెండాల్.

ఇెంద్రజ్ఞలెం )సెల్ఫ్ఫైనాన్ి( 6 నెలలు

20

ఎస్.ఎస్.సి.్లేద్వ్తతిమాన్పరీక్ష్పాస్ఉెండాల్

40

తెలుగు,్ఇెంగీలషు్భాషల్లల్పరిజ్ఞానెంతో్పాట
కరాణట్క్సెంగీతెంల్ల్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.

స్రిిఫికెట్ కోర్స్లు

కళాప్రవేశిక కోర్స్లు
కరాణట్క్సెంగీతెం
(గాత్రెం(

1 సెంవతిరెం

24

నననయ ప్రంగణం రాజమండ్రి :
ఎెంతెలుగు్.ఎ.

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి్
మొదటి,్రెండవ సెంవతిరాలల్ల్తెలుగు్రెండవ్
భాషగా బిడిగ్రీ్.సియస్.బి/.కాెం.బి/.ఏ్. లేద్వ్
తెలుగు ఆపషనల్్గా్డిగ్రీ ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం శ్రీశైలం :
ఎెంచరిత్ర్.ఎ.,
పురావస్తు్శాస్త్రెం

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

గురిుెంపు్పెందిన విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
డిగ్రీల్ల్చరిత్ర లేద్వ్పురావస్తు్శాస్త్రెం్చదివిన
వారై ఉెండాల్.

శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠం కూచిపూడి :
ఎెంఎ.పి..
కూచిపూడి్నృతయెం

2 సెంవతిరాలు
4 సెమిసిరుల

26

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్కూచిపూడి్నృతయెంల్ల్డిగ్రీ్ఉెండాల్.

లేద్వ

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశీవిద్వయలయెం్నుెంచి
్్్్బి.ఎ.ఎఎ.బి/సియస్.బి్/కాెం.బి/.ఎ., డిగ్రీ
్్్్కానీ తతిమానమైన్ఏ్ఇతర్డిగ్రీ్కానీ
్్్్కల్గ్ఉెండి
ఆ. ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి

్్్్కూచిపూడి నృతయెంల్ల్సరిిఫిక్కట్ కోరుి
్్్్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్్.లేద్వ
ఇ. ప్రభుతీ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య, ్్
్్్్నాట్క కళాసెంసథలల్ల్5 సెంల. ్్
్్్్ప్రదరశనానుభ్వెం్ఉననటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.్
్్్్
లేద్వ
ఈసెంబ్ెంధిత్విషయెంల్ల. దూరదరశన్్'బి' గ్రేడ్
్్్్ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్.
డిపలమాకూచిపూడి్నృతయెం

2 సెంవతిరాలు
పూరిుకాల్క్కోరుి

20

25

కూచిపూడి్నృతయెంల్ల్సరిిఫిక్కట్్కోరుి్ఉత్తురుణలై
ఉెండాల్.

డిపలమాయక్షగానెం

1 సెంవతిరెం
పూరిుకాల్క్కోరుి

20

నృతయెంల్ల్సరిిఫిక్కట్్కోరుి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

డిపలమాయతిుభికాభినయెం్

1 సెంవతిరెం

20

పదవ్తరగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.
కూచిపూడి, ఆెంధ్రనాాంయల్లల్సరిిఫిక్కట్్కోరుి
పాస్ఉెండాల్.

్

)కోరుిను్మధ్యయహనెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి

యయెంకాలెం్5.00 గెంట్ల్వరకు న్సరీహెంచడెం్
జరుగుతెంది.(

సరిిఫిక్కట్్కూచిపూడి్నృతయెం

4 సెంవతిరాలు
పూరిుకాల్క్కోరుి

50

సరిిఫిక్కట్్కరాణట్క్సెంగీతెం
(గాత్రెం/మృదెంగెం/
వయోల్న్)

4 సెంవతిరాలు
పూరిుకాల్క్కోరుి

50

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషల్లల్పరిజ్ఞానెం్కల్గ,
పది్సెంవతిరాల్వయస్తి్న్సెండి్ఉెండాల్.

సరిిఫిక్కట్
1 సెంవతిరెం
క్షేత్రయయ్పద్వలు
పూరిు్కాల్క్కోరుి
(సెంగీతెం)
మొవీ,్మొవీ్మెండలెం

20

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషల్లల్పరిజ్ఞానెం్కల్గ,
పది్సెంవతిరాల్వయస్తి్న్సెండి్ఉెండాల్.

కళాప్రవేశిక

20

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషల్లల్పరిజ్ఞానెం,

కూచిపూడి్నృతయెం

2 సెంవతిరాలు

యయెంకాలెం్కోరుి

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషల్లల్పరిజ్ఞానెం్కల్గ,
పది్సెంవతిరాల్వయస్తి్న్సెండి్ఉెండాల్.

సెంబ్ెంధిత్విషయెంల్ల్అభిరుచి్కల్గఉెండాల్.

జానపద గిరిజన విజాానపీఠం వరంగవ :
రాణీ్రుద్రమదేవి్పేరిణి్కెంద్రెం
పేరిణి్నృతయ్విశారద

2 సెంవతిరాలు

20

పూరిుకాల్క్కోరుి

12 సెంవతిరాలు్న్సెండి్7వ్తరగతి్పాసన
బాలురు్.యువకులు్అరుహలు్/

26

8. ప్రవేశ్ పదితి
1.

పూరిుకాల్క్ కోరుిలల్ల్ )రగుయలర్( ప్రవేశెం్ న్సమితుెం్ ప్రవేశ్ పరీక్ష్ న్సరీహెంచడెం్ జరుగుతెందిఈ్ ్ .
ప్రవేశ్పరీక్షల్ల 100 మారుెలకు్బ్హుళ్ఐచిిక్ప్రశనలు (Multiple choice)్్పరీక్ష్ఉెంటెందికానీ్్.
ప్రదరశనా్ కళల్ కోరుిలల్ల్ (అెంటే్ లల్తకళాపీఠెంల్లన్స్ కోరుిలల్ల్ ప్రవేశ్ పరీక్ష్ సిద్వధెంతాన్సకి్ )50
మారుెలు, ప్రయోగకాన్సకి ్్్50 మారుెలతో్ఉెంటెంది.

2.

న్సరీణత్ స్వట్ల్ సెంఖ్య్ కెంటే్ తకుెవ్ దరఖాస్తులు వచిిన్ కోరుిలకు్ ప్రవేశ్ పరీక్ష్ లేకుెండానే్ మారుెల్
ప్రతిపాదికన్ఆధ్యరెంగా ప్రవేశెం కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.

3.

యయెంకాలెం్కోరుిలన్సనెంటికీ్మౌఖిక్పరీక్ష్ద్వీరా్ప్రవేశెం్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.

4.

ప్రవేశ్పరీక్షల్ల్వచిిన్మారుెల్ఆధ్యరెంగా్ప్రవేశాలు్జరుగుతాయిఅన్సన్. కోరుిల్లల్ ప్రవేశాన్సకి్కనీసెం
36 శాతెం (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అభ్యరుథలకు్15్శాతెం)్మారుెలు్పెందిన్అభ్యరుథలు అరుహలు.
ప్రదరశన్ కళల్ కోరుిల్లల్ సిద్వధెంతెం, ప్రయోగకెం్ పరీక్షల్లల్ విడివిడిగా కనీస్ న్సరీణత్ అరహత్ మారుెలు్
18+18్(ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అభ్యరుథలకు్7.5+7.5)్పెందిన్వార్వ్ప్రవేశాన్సకి అరుహలవతారు్.

5.

ఏ్ కోరుికైనా్ ఐదుగురు్ కెంటే్ తకుెవమెంది్ అభ్యరుథలు్ దరఖాస్తు్ చేస్తకొననట్లయితే్ ఆ్ కోరుి్
న్సరీహెంచడెం్ వీలుపడదు. ప్రథమిక-మనోధరి్ సెంగీతెం,్ ప్రవీణ-్ మనోధరి్ సెంగీతెం్ కోరుిలల్ల్
పదిమెంది్ కెంటే్ తకుెవమెంది్ అభ్యరుథలు్ దరఖాస్తు్ చేస్తకొననట్లయితే్ ఆ్ కోరుిలు్ న్సరీహెంచడెం్
వీలుపడదు.

6.

ఏ్ విశీవిద్వయలయెం్ నుెంచైనా్ ఒక్ కోరుి్ పూరిు్ చేసిన్ వారు్ తిరిగ్ అదే్ కోరుిల్ల్ ప్రవేశాన్సకి్
అరుహలుకారు.
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10. దర్ఖాస్తు చేస్తకునే పదితి
2017-18్ విద్వయ్ సెంవతిరాన్సకి్ విశీవిద్వయలయెం్ న్సరీహెంచే్ బిశిలాెం-ఎ.ఎఎ./చిత్రలేఖ్నెం/ద్ెంట్్
మేకిెంర్య్కమ్యయన్సకషన్్.ఏ.ఎెం్,అనువరిుత్భాషాశాస్త్రెం్.ఏ.ఎెం్,&్జరనల్జెంఏ్కరాణట్క్.ఎెం్,జ్యయతిషెం్.ఏ.ఎెం్,
్ ,సెంగీతెం)గాత్రెం/మృదెంగెం/వీణ/వయోల్న్),్ ఎెంకూచిపూడి్ నృతయెం.ఏ.పి./ఆెంధ్రనాట్యెం్ .ఏ.పి.ఎెం్ ,
రాజమెంరా్ ,హైదరాబాదు(్ తెలుగు.ఏ.ఎెం్ ,జ్ఞనపద్ కళలు.ఎ.పి.ఎెం్ ,రెంగసథల్ కళలుి్ ప్రెంగణెం),్
ఎెం)శ్రీశైలెం్ ప్రెంగణెం(్ పురావస్తు్ శాస్త్రెం్ ,చరిత్ర.ఏ.,్ ఎెం)కూచిపూడి్ ప్రెంగణెం(్ కూచిపూడి్ నృతయెం్ .ఏ.పి.,్
వివిధ్ పిసరిిఫిక్కట్్ కోరుిలల్ల్ ప్రవేశెం్ కోసెం్ ఆన్్ లైన్్ ద్వీరా్ అభ్యరుథల్ నుెంచి్ ్ ,డిపాలమా్ ,డిపలమా.జి.
్ పూరిు్ వివరాలను్ ఈ్ వెపూ్ .దరఖాస్తులు్ కోరడమైెందిసట్లల్ల్ ఉెంచడమైెంది్ .www.teluguuniversity &
www.pstucet.org ఈ్వెపూ్సట్్ద్వీరా్దరఖాస్తులను్సమరిాెంచాల్.
్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్

్

ప్రవేశ్పరీక్షా్కెంద్రాలు

హైదరాబాద్, రాజమెండ్రి, శ్రీశైలెం, కూచిపూడిల్లలన్స్ పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెం్
ఆవరణల్లల్ఆయా ప్రెంగణాల్లలన్స్కోరుిలకు ప్రవేశ్పరీక్షలను్న్సరీహెంచడెం్జరుగుతెంది.
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11. ఫీజుల వివరాలు
బి)నాలుగు స్ేంవత్్రాల కోర్స్( .ఫ్.ఫ్ఎ.
మొదటి్సెం.
)2018-19్బాయచ్(్
రూ.లు
200.00

ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు

6,270.00

రెండవ్సెం.

మ్యడవ్సెం.

నాలగవ్సెం.

రూ.లు
--

రూ.లు
--

రూ.లు
--

6,270.00

5,700.00

)2017-18్బాయచ్(్ )2016-17్బాయచ్(్ )2015-16్బాయచ్(్

6,270.00

గ్రెంథాలయ్డిపాజిట్

300.00

--

--

--

మైగ్రేషన్్ ఫీజు్ )ఇతర్ రాషాాల్ నుెంచి్

200.00

--

--

--

6,270.00

5,700.00

ఇెంట్రీిడియట్్ఉత్తురుణలైన్వారికి్మాత్రమే(

మొతుెం్రూపాయలు:

6,970.00

6,270.00

ఫ్ేం.ఫ్. కమ్యానికషన్స & జర్నలిజేం )రేండు స్ేంవత్్రాల ఇేంట్టగ్రేటెడ్ కోర్స్(
మొదటి్సెంవతిరెం
)2018-19్బాయచ్(్

ప్రవేశరుస్తెం

రూ.లు
200.00

టూయషను్ఫీజు

4,400.00

రెండవ్సెంవతిరెం
)2017-18్బాయచ్(్

రూ.లు
--

4,400.00

గ్రెంథాలయ్డిపాజిట్

300.00

--

మైగ్రేషన్్ఫీజు్

200.00

--

మొతుెం్రూపాయలు:

5,100.00

4,400.00

ఫ్ేం.ఫ్. / ఫ్ేం.పి.ఫ్. )రేండు స్ేంవత్్రాల కోర్స్(

ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు

మొదటి్సెంవతిరెం
)2018-19్బాయచ్(్
రూ.లు
200.00

రెండవ్సెంవతిరెం
)2017-18్బాయచ్(్
రూ.లు
--

3,520.00

3,520.00

గ్రెంథాలయ్డిపాజిట్

300.00

--

మైగ్రేషన్్ఫీజు్

200.00

--

మొతుెం్రూపాయలు:

4,220.00
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3,520.00

ఫ్ేం.ఫిల్
్్్్్్్్్్్్్్్్్రూ.

ప్రవేశరుస్తెం

200.00

టూయషను్ఫీజు

6,600.00

గ్రెంథాలయ్డిపాజిట్

500.00

మైగ్రేషన్్ఫీజు్

200.00
మొతుెం్రూపాయలు:

7,500.00

పిహెచ్.డి.

ప్రవేశరుస్తెం

పూరిుకాల్క్
రూ.లు
200.00

అెంశకాల్క్
రూ.లు
200.00

టూయషను్ఫీజు

7,260.00

8,910.00

గ్రెంథాలయ్డిపాజిట్

1,000.00

1,000.00

200.00

200.00

8,660.00

10,310.00

మైగ్రేషన్్ఫీజు్
మొతుెం్రూపాయలు:
గమన్సక్:
1.

రెండవ్ సెంవతిరెం్ మరియు్ మ్యడవ్ సెంవతిరాన్సకి్ పూరిుకాల్క అభ్యరుథలు్ రూ్ .7,260/-ల్ చొపుాన,
అెంశకాల్క్ అభ్యరుథలు్ రూ్ .8,910/-ల్ చొపుాన ప్రతి్ సెంవతిరెం్ టూయషన్్ ఫీజు్ చెల్లెంచాల్.్ నాలగవ్
సెంవతిరెం్నుెండి్ఆయా్విద్వయ్సెంవతిరాలకు్సెంబ్ెంధిెంచిన్టూయషన్్ఫీజులు్చెల్లెంచాల్.

2.

i) విదేశీ్విద్వయరుథలకు్మొదటి్సెంవతిరాన్సకి్ఫీజు్900 అమరికన్్డాలరుల
ii్) రెండవ్సెంవతిరెం్నుెంచి్ప్రతి్సెంవతిరాన్సకి్ఫీజు 900 అమరికన్్డాలరుల.

3.

పరిశోధనాెంశెం్సవరణ్లేద్వ్సిద్వధెంత్్వాయసెం్శీరిషక్సవరణ్ఫీజు్రూ.్500/-
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పి)ంక స్ేంవత్్ర్ేం( డిుుమా కోర్స్లు .జి.
రూ.లు
ప్రవేశరుస్తెం

200.00

టూయషను్ఫీజు

3,850.00

మైగ్రేషన్్ఫీజు్

200.00
మొతుెం్రూపాయలు:

4,250.00

1. స్రిిఫికెట్
2. డిుుమా

ంక స్ేంవత్్ర్ేం

3. కళాప్రవేశిక
రూ.లు
ప్రవేశరుస్తెం

200.00

టూయషను్ఫీజు

2,750.00
మొతుెం్రూపాయలు:

1. డిుుమా

2,950.00

రేండు స్ేంవత్్రాలు

2. కళాప్రవేశిక
మొదటి్సెంవతిరెం

ప్రవేశరుస్తెం

రూ.లు
200.00

రెండవ్సెంవతిరెం
)2016-17్బాయచ్(్
రూ.లు
--

టూయషను్ఫీజు

2,970.00

2,970.00

3,170.00

2,970.00

)2017-18్బాయచ్(

మొతుెం్రూపాయలు:

1. జ్ఞనపద స్ేంగీత్ేం / జ్ఞనపద నృత్ాేం

( 6 నెలల స్రిిఫికెట్ కోర్స్లు ) ఫీజు: రూ.1200/-లు

2. జ్ఞనపద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం - పేరిణి నృత్ా విశార్ద రేండు స్ేంవత్్రా(లు) ఫీజు .రూ : 550/-లు )స్ేంవత్్రానిస(
3. శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం - కూచిపూడి. స్రిిఫికెట్ )నాలుగు స్ేంవత్్రాలు(, కూచిపూడి డిుుమా
)రేండు స్ేంవత్్రాలు( ఫీజు .రూ :550/-లు )స్ేంవత్్రానిస(
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సెల్్ ఫైనాన్స్ కోర్స్లు
అ) పి .జి.డిుుమా ఇన్స ఫిల్మ డైరక్ష్న్స )ంక స్ేంవత్్ర్ేం(
ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు
మైగ్రేషన్్ఫీజు

మొతుెం్రూపాయలు:

రూ.లు
200.00
27,500.00
200.00
27,900.00

ఆ) ఇేంద్రజ్ఞలేం – స్రిిఫికెట్ కోర్స్ )6 నెలలు(
ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు

మొతుెం్రూపాయలు:

రూ.లు
200.00
3,850.00
4,050.00

ఆలస్ా ర్సస్తేం
రెండ్య, మ్యడ్య, నాలుగవ్ సెంవతిరెం్ చదువతనన్ విద్వయరుథలు న్సర్విశిెంచిన తేదీల్లగా టూయషన్్ ఫీజు్
మొతుెం్ ఒక్ విడతల్ల్ చెల్లెంచాల్. చెల్లెంచలేనట్లయితే్ చెల్లెంచవలసిన్ చివరి్ తేదీ్ తరాీత్ 15 ర్జుల ల్లపల
రూ.200/-ల్ఆలసయ్రుస్తముతో్టూయషన్్ఫీజు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. లేన్స్యెడల్ప్రవేశెం్రదివతెంది.
గమన్సక్:
1.

విశీవిద్వయలయెంల్ల్వివిధ్కోరుిలను్అభ్యసిస్తునన్విద్వయరుథలకు్విజ్ఞాన విహారయాత్రలకు్సెంబ్ెంధిెంచి్
విశీవిద్వయలయెం ఏ్ విధమైన్ ఖ్రుి్ భ్రిెంచదుఆయా్ . కోరుిల్ పాఠాయెంశాలల్ల్ భాగెంగా్ విద్వయరుథలు్
విజ్ఞాన్ యాత్రలకు్ వెళళవలసి వచిినట్లయితే్ ఆ్ ఖ్రుిలను్ విద్వయరుథలే్ సీయెంగా్ భ్రిెంచుకోవలసి్
ఉెంటెంది.

2.

విద్వయరిథ్ తన్ గురిుెంపు్ కారు్ను్ పోగొటికొననట్లయితే్ తగన్ కారణాలను వివరిసూు్ డ్లపిలకట్్ గురిుెంపు్
కారు్్ కోరుతూ్ అభ్యరథన్ లేఖ్తో్ పాట్ రూ. 50/-లకు్ 'రిజియార్' పేరు్ మీద్ త్తసిన్ డిన్స్ జతపరచి్ .డి.
సెంబ్ెంధిత్శాఖాధిపతి సిఫారస్తతో్పీఠాధిపతికి్సమరిాెంచి్డ్లపిలకట్కారు్్పెందవలసి్ఉెంటెంది.
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12. హాజర్స శాత్ేం
విశీవిద్వయలయెంల్ల్ పూరిుకాల్క్ )రగుయలర్( కోరుిల్లల్ ప్రవేశిెంచిన్ అభ్యరుథలు్ సెమిసిరు్ పరీక్షలు్
రాయడాన్సకి 75శాతెం హాజరు్విధిగా్ఉెండాల్్.75 శాతెం్కనాన్తకుెవ్హాజరు్ఉనన్అభ్యరుథలు సెమిసిర్్్/
.సెంవతిరాెంత్ పరీక్షలకు్ హాజరు్ కావడాన్సకి్ అరుహలు్ కారు అనార్గయరీతాయ్ మడికల్్ సరిిఫిక్కట్్పై్ 10్ శాతెం్
వరకు్ హాజరు్ మినహాయిెంపు ఉెంటెంది్ .ఇెందుకోసెం్ రూ్ .500/-లకు్ రూపేణా్ .డి.డి్ )కెం నేషన్్ ఫీజు(
రిజియార్్పేర్త్తసి్విశీవిద్వయలయాన్సకి్సమరిాెంచాల్.

13. ఉతీుర్తా
ా శ్రేణుల వివరాలు
1. పి:్కోరుిలు్.జి.
40 శాతెం్నుెంచి్50 శాతెం్ల్లపల – యమానయశ్రేణి
50శాతెం్నుెంచి్60 శాతెం్ల్లపల - దిీత్తయ్శ్రేణిః
60 శాతెం్నుెంచి్70 శాతెం్ల్లపల - ప్రథమ్శ్రేణి
70 శాతెం్అెంతకు్పైన - విశిషి్శ్రేణి
సెమిసిరు్పదధతిల్ల్ప్రతి్పేపరుల్ల్తపాన్ససరిగా్40 శాతెం్మారుెలు్వచిిన్వారు్ఉత్తురుణలు.
2. డిగ్రీ, డిపలమా, సరిిఫిక్కట్, కళా్ప్రవేశిక్కోరుిలు:
35 శాతెం్నుెంచి్50 శాతెం్ల్లపల – యమానయశ్రేణి
50 శాతెం్నుెంచి్60 శాతెం్ల్లపల - దిీత్తయ్శ్రేణి
60 శాతెం్నుెంచి్70 శాతెం్ల్లపల - ప్రథమ్శ్రేణి
70 శాతెం్అెంతకు్పైన - విశిషి్శ్రేణి

14. నిలుపుదల )డిటెనటెన్స(
బిల్ల్ న్సబ్ెంధనల్ మేరకు్ అన్సనకోరుిలల్ల్ మొదటి్ సెమిసిర్్ .జి.మరియు్ పి్ .ఎ.ఎఎ. ఫీజులు్ చెల్లెంచి,
తగన్ హాజరు్ శాతెం్ కల్గ, హాల్్ టిక్కటల్ పెందిన విద్వయరుథలెవరైనా్ అన్సవారయ్ కారణాల్ వలల్ పరీక్షకు్ హాజరు్
కానట్లయితే్ వారు రెండవ్ సెమిసిర్్ ప్రవేశాన్సకి్ అరుహలు. అయితే్ ఆ్ సెంవతిరెం్ రెండ్య సెమిసిరలల్లన్స్ మొతుెం్
పేపరలల్ల్కనీసెం్సగెం్పేపరుల్ ఉత్తురుణలైనవారు మాత్రమే్రెండవ్సెంవతిరెంల్లకి్ప్రమోట్్కావడాన్సకి్అరుహలు్.
ఇదే్పదధతి్మ్యడ్య, నాలుగు్సెంవతిరాలకు్కూడా్వరిుస్తుెంది.్ఏ్సెంవతిరెంల్లనైనా్ఆ సెంవతిరెంల్లన్స్మొతుెం్
పేపరలల్ల్సగెం్పేపరుల్ఉత్తురుణలు్కాన్స్విద్వయరుథలు తదుపరి్సెంవతిరాన్సకి్ప్రవేశారహత్కోల్లాతారు.
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15. మెర్సగుదల )మెేంట్ఇేంప్రూం(
విశీవిద్వయలయెంల్లన్స్ వివిధ్ కోరుిలకు్ ఇెంప్రూం్మెంట్్ పరీక్షలను్ ఆయా్ కోరుిల రటిిెంపు్
కాలపరిమితిల్లగా్ రాస్తకోవడాన్సకి్ అనుమతిెంచడెం్ జరుగుతెందిఅయితే్ ఏ్ . సెంవతిరెంల్లనైనా్ లేద్వ్
సెమిసిర్్ల్లనైనా్ అన్సన్ పేపరుల్ పాసన్ వారు్ మాత్రమే్ ఆ తదుపరి్ వెెంట్నే్ జరిగే్ పరీక్షలల్ల్ ఇెంప్రూం్మెంట్్
రాస్తకోవచుిఆ్పిమి్.ట్ ఎటిి్పరిసిథతల్లలనూ్అనుమతిెంచడెం్వీలుపడదు.

16. వేధిేంచడేం )రాాగిేంర్య(
ప్రభుతీ్ ఉతురుీల్ మేరకు్ విశీవిద్వయలయెంల్ల్ రాయగెంర్య్ను్ న్సషేధిెంచడమైెంది. ఎవరైనా్ విద్వయరిథనీ్
విద్వయరుథలు్విశీవిద్వయలయెంల్ల్రాయగెంర్య్కు పాలాడినట్లయితే్అటిి్ వారు్శిక్షారుహలవతారువి్.ద్వయరుథలు్కోరుిల్ల
చేరినపుాడ్య్రాయగెంర్య్ల్ల్పాల్గననమన్స్హామీపత్రాన్సన్ఇవీవలసి్ఉెంటెంది.
రాయగెంర్య్కు్ సెంబ్ెంధిెంచిన్ పలు్ విషయాలపై్ అవగాహనకోసెం,్ అఫిడవిట్్లు్ సమరిాెంచడెంకోసెం్
విద్వయరుథలు్జ్ఞత్తయయథయిల్లగల్మానవవనరుల్అబివృదిధ్ మెంత్రితీశాఖ్వారి్వెపూ్సట్www.antiragging.in
లేద్వ్www.amanmovement.org ను్సెంప్రదిెంచవచుి.్అలాగే్రాయగెంర్య్కు్సెంబ్ెంధిెంచి్విద్వయరుథలకు్ఏవైనా్
ఫిరాయదులు్ఉననట్లయితే్విశీవిద్వయలయ్యథయిల్లగల్కిెంది్కమిటీల్లన్స్సభుయలకు్తెల్యపరచవచుి.
1.

ఆచారయ్వి.సతిురడి్

- అధయక్షులు -

23230641 Ext. 372

2.

ఆచారయ్జి.ఎస.గేబ్రియల్ -

సభుయలు -

23230641 Ext. 352

3.

డా.బి.సేతరాెం -

సభుయలు -

23230641 Ext. 343

4.

డా.బిహెచ్.పదిద్య -

సభుయలు -

23230641 Ext. 346

5.

డా.ఎెం.గీతావాణి -

సభుయలు -

23230641 Ext. 331

17. పునఃప్రవేశ్ేం )అడిమషన్స-రీ(
ప్రవేశెం్ పెంది్ కోరుి్ మధయల్ల్ ట్రాన్స్ఫర్్ సరిిఫిక్కట్్ త్తస్తకున్సగాన్స్ / త్తస్తకోకుెండా్ గాన్స్
విశీవిద్వయలయెం్ వదల్్ వెళ్ళళన్ వారు్ న్సబ్ెంధనల్ మేరకు్ రెండవ్ / మ్యడవ్ నాలగవ్ / సెంవతిరెంల్లకి్ అరహత్
పెంది, కారణాెంతరాల్ వలల కెంటినూయ చేయనట్లయితే్ కోరుి్ కాలపరిమితికి్ రటిిెంపు్ కాలపరిమితిల్లగా్ కోరుి్
పూరిు చేసే్ విధెంగా్ తిరిగ్ ప్రవేశెం్ కల్ాెంచవచుిత్తస్తకొన్స్ వెళ్ళళనవారు్ .సి.టి(్ . అడిిషన్్ ఫీజు, టూయషన్్ ఫీజు,
టిత్తస్తకోన్స్వారు్కవలెం్టూయషన్్ఫీజు్.సి. చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది).్బికోరుిలు్చేసే్.జి.మరియు్పి్.ఎ.ఎఎ.
విద్వయరుథలు్ ప్రథమ్ సెంవతిరెం్ మధయల్లనే్ డిస్కెంటినూయ్ చేసినట్లయితే్ ఆ్ తదుపరి సెంవతిరెంల్ల్ మాత్రమే,
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మరల్ ప్రవేశపరీక్ష్ లేకుెండా్ ప్రవేశెం్ పెందడాన్సకి్ అరహత ఉెంటెందిసెంబ్ెంధిత్ ఫీజులు్ మొతుెం్ మరల్ ్ .
వారికి్ఉపకార్.చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది వేతనెం్పెందే్అరహత్ప్రభుతీ్న్సబ్ెంధనలకు్ల్లబ్డి్ఉెంటెంది.

18. రిజర్వవషనుు
మహళలకు్మొతుెం్స్వట్లల్ల్33 1/3 శాతెం్స్వటల్ కాంయిెంచడమవతెందిప్రతి్. కాయట్గరీల్లన్స్మొతుెం్
స్వట్లల్ల్ మహళలకు్ ఈ్ కాంయిెంపు్ వరిుస్తుెంది.సి.ఎస్ ., ఎస.టి., బి.సి., వికలాెంగులకు్ ఈ్ కిెంద్ తెల్పిన్
ప్రకారెం్స్వటల్కాంయిెంచడ మవతెంది.
ఎస.సి. -్15 శాతెం
ఎస.టి. - 6 శాతెం
బి.సి. - 25 శాతెం్)గ్రూప్్ఎ్- - 7 శాతెం,్గ్రూప్్బి్- - 10 శాతెం,్గ్రూప్్సి్- - 1 శాతెం,్గ్రూప్్డి్- - 7 శాతెం(
బి.సి.్గ్రూప్్-్ఇ (ముసిలెంలు) - 4 శాతెం్)కోరుి్ఉతురుీలకు్ల్లబ్డి(
వికలాెంగులకు - 3 శాతెం

19. అదనపు సీట్లు
విశీవిద్వయలయెం్ న్సరీహెంచే్ బి.ఎ.ఎఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.పి., ఎెం.జె.సి., పి్ .జి.డిపలమా్ కోరుిలల్ల్
న్సర్విశిెంచిన్స్వట్లకు్అదనెంగా్2 స్వటల్ ఈ్కిెంద సూచిెంచిన్అభ్యరుథలకు యు.సి.జి., ప్రభుతీ న్సబ్ెంధనల్ప్రకారెం్
ప్రధ్యనయతా క్రమెంల్ల కాంయిెంచడమవతెంది.
1.

మాజీ్సన్సకుల్పిలలలకు, సన్సకుల్పిలలలకు

2.

సోార్ి్్.సరిిఫిక్కటల్పెందిన్వారికి్.ఎస్.ఎస్.ఎన్్/.సి.సి.ఎన్్/్

పైన్సూచిెంచిన్కోాంల్ల్స్వటల్ పెందణర్వవారు్తాము్ఏ్కట్గరిల్ల్స్వటల పెందణరుతనానర్ ద్వన్సకి్
సెంబ్ెంధిెంచిన్ పూరిు్ వివరాలు్ దరఖాస్తుల్ల్ సూచిెంచి, అెందుకు్ సెంబ్ెంధిెంచిన్ సరిిఫిక్కట్ల్ నకలు్ ప్రతలు్
దరఖాస్తుకు్జతపరచాల్.
గమన్సక : APSCHE వారి్ లేఖ్్ నెం్ .APSCHE/UM-738/Committ.NI.Quota/Rajbhavan/2006, dt.
9.3.2006 ప్రకారెం్ జ్ఞత్తయ్ సమైకయతా్ కోాం్ (National Integration Quota) కిెంద్ ఇతర్ రాషాాల్
విద్వయరుథలకు్ విశీవిద్వయలయెంల్లన్స్ అన్సన్ రగుయలర్్ కోరుిలల్ల్ 5్ శాతెం్ స్వటల్ అదనెంగా్ (Supernumerary
Seats)్కాంయిెంచడమవతెంది.్వీరు్రగుయలర్్కోరుి్విద్వయరుథలు్చెల్లస్తునన్ర్వట్ల్ప్రకారెం్ఫీజులు్చెల్లెంచాల్.
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ప్రవాస్ట్రేంధ్రులకు సీటు కటాయిేంపు
యుకోరుిల్లల్ రాషేాతరాెంకేలకు్ ర్ .జి.ిిెండ్య్ స్వటల, విదేశాెంకేలకు రెండ్య్ స్వటల; పికోరుిల్లల్ ్ .జి.
రాషేాతరాెంకేలకు్ నాలుగు్ స్వటల, విదేశాెంకేలకు్ నాలుగు్ స్వటల్ సూపర్్ నూయమరరీ్ కోాం్ కిెంద్
కాంయిెంచబ్డతాయి.
అెండర్్గ్రాడ్యయయేషన్్కోరుిల్లల్చేరిన్విద్వయరుథలకు్నెలకు్రూ్.400/-ల చొపుాన, పికోరుిల్లల్చేరిన్్.జి.
్.విద్వయరుథలకు్నెలకు్రూ500/-ల్చొపుాన సియిఫెండ్్చెల్లెంచడెం్జరుగుతెంది.్విదేశాెంధ్ర్విద్వయరుథల్ప్రవేశెం్
విషయెంల్ల్ఆయా్దేశాల్ప్రభుతాీలు్యానిర్్చేయాల్ి్ఉెంటెంది.

20. ఉపకార్ వేత్నాలు
విశీవిద్వయలయెంల్లన్స్ పూరిుకాల్క బిఎ/.ఎ.ఎఎ.ిెం/జె.సి.ఎెం/.ఎ.పి.ఎెం/.ఎ.పిహెచ్కోరుిల్లలన్స్ .డి.

బి.సి., ఎస.సి., ఎసఅభ్యరుథలకు్ ప్రభుతీ్ యెంభుక్ సెంక్షేమ్ శాఖ్్ .టి. యెలర్్ష్టప్్లు్ మెంజూరు్ చేసే్ అవకాశెం్
ఉెంది.

1. ఎస.సి., ఎస.టి., అభ్యరుథలకు్- (తల్లదెండ్రుల, సెంరక్షకుల సెంవతిరాద్వయెం్రూ్.2.00లక్షల ల్లపు,

బి్.లకు్రూ.సి.1,00,000/-ల్ల్లపుకుల్), ఆద్వయ్కేవీకరణ్పత్రాలు్ప్రవేశ సమయెంల్ల్సమరిాెంచిన్మీదట్్
బిపూరిు్ -్ కోరుిలల్ల్ ప్రవేశెం్ పెందిన్ అభ్యరుథలకు్ .డి.పిహెచ్/.జె.సి.ఎెం/.ఎ.పి.ఎెం్ /ఎ.ఎెం/.ఎ.ఎఎ.

టూయషను్ ఫీజు, సెాషల్్ ఫీజుల్లల్ మినహాయిెంపు్ ఉెంటెందిసెంబ్ెంధిత్ కేవీకరణ్ . పత్రాలు్ సమరిాెంచన్స్ వారు్
పూరిు్ ఫీజు్ చెల్లెంచి్ ్ వాపస్త్ చేయడెం(వీలుపడదు) ప్రవేశెం్ పెంద్వల్ఒకయరి్ చెల్లెంచిన్ ఫీజు్ ఎటిి్ ్ .

పరిసిథతల్లలనూ్ వాపస్త చేయడెం్ వీలుపడదు.సి.ఎస్ ., ఎస.టి., బి.సి., ఇవిద్వయరుథలు్ .సి.బి. యెలర్్ష్టప్్ కోసెం్
దరఖాస్తు్చేస్తకొననవారికి్మాత్రమే్టూయషన్్ఫీజు మెంజూరయేయ్అవకాశెం్ఉెంటెందిఅలా్దరఖాస్తు్చేస్తకోన్స్్.
వారు్టూయషన్్ఫీజు చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది.

2. ఆరిథకెంగా్ వెనుకబ్డిన్ తరగతలకు్ చెెందిన విద్వయరుథలకు్ రాష్ట్ర్ ప్రభుతీెం్ ఇష్టప్్ యెలర్్్ .పి.పి.

మెంజూరు చేసినట్లయితే్ మొదటియరి్ బి.సి.ఎెం/.జె.సి.బి్ /.ఎ.పి.ఎెం/.ఎ.ఎెం/ఎ.ఎఎ.జెకోరుిలల్ల్ చేర్వ్ ్ /
ష్టప్యెలర్్్ .పి.పి.విద్వయరుథలకు్ మాత్రమే్ ఇ ఇవీడెం్ జరుగుతెందిఇతర్ విశీవిద్వయలయాల్లల్ ఇదివరక్ ్ .

.జి.పి్ /గ్రాడ్యయయేట్ కోరుిలు్ పూరిు్ చేసి్ మరలా్ పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెం న్సరీహెంచే్ అదే్
యథయి్గ్రాడ్యయయేట్్కోరుిలల్ల్ప్్.జి.పి్/రవేశిెంచే విద్వయరుథలకు్ఇ.పి.పి. ఉపకార్వేతనాలు్మెంజూరు్చేయడెం్

జరగదు. ఇతర కళాశాలల్లల్ గ్రాడ్యయయేట్్ పోస్తి్ గ్రాడ్యయయేట్్ కోరుిలు్ మధయల్ల్ వదిలేసి్ / పటిి్ శ్రీరాములు్

తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెంల్ల్ తతిమాన్ కోరుిల్ల్ చేరిన విద్వయరుథలు్ గతెంల్లన్స్ కోరుిల్ వారు్ యెలర్్ష్టప్్
పెందలేదన్స్సెంబ్ెంధిత్కళాశాల ద్న్సిపాల్్నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది, ద్వన్సన్స్విశీవిద్వయలయాన్సకి సమరిాెంచాల్్.
.ష్టప్్మెంజూరు్కాదుఅలా్సమరిాెంచన్స్విద్వయరుథలకు్యెలర్్
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3. రాష్ట్ర్ప్రభుతీ్ఉతురుీల్ప్రకారెం్అభ్యరుథల్వయోపరిమితికి్ల్లబ్డి్యెలర్్ష్టప్్మెంజూరు్చేయడెం్

జరుగుతెంది.్

రాష్ట్ర్ప్రభుతీెం్మెంజూరు్చేసే్ఫెల్లష్టప్్లు:్పిహెచ్.సి.కోరుిల్లలన్స్బి్.డి., ఎస.సి., ఎసఅభ్యరుథలకు్.టి.

సెంవతిరాన్సకి్ 1500 రూపాయల్ కెంటిెంజెనీి్ కిెంద్వ, నెలకు్ రూ.్ 600 ఫెల్లష్టప్్ కిెంద్వ్ రాష్ట్ర్ ప్రభుతీెం్
మెంజూరు్చేసే్అవకాశెం్ఉెంటెంది.
యూన్సవరిిటీ్ రీసెరిి్ ఫెల్లష్టప్్ (URF): పిహెచ్ష్టప్్ రాన్సవారికిఅభ్యరుథలకు్ ఏ్ విధమైన్ యెలర్్్ .డి.

శాఖ్కు నలుగురిన్స్చొపుాన మరిట్్ఆధ్యరెంగా్ఎెంపిక్చేసి్వారికి్నెలకు్2,500 రూపాయలు ఫెల్లష్టప్్గానూ,్
సెంవతిరాన్సకి్ 1500్ రూపాయలు్ మొతుెం్ కెంటిెంజెనీి

గ్రాెంటగానూ్ విశీవిద్వయలయెం్ నుెంచి్

ఇవీడమవతెందిఅయితే్ వ్ .ి రు్ మర్వ్ ఇతర యెలర్్ష్టప్స్లను్ పెందకూడదు.్ కోరుిల్ల్ చేరిన్ తేదీ్ నుెంచి్
36 నెలల కాలాన్సకి్మాత్రమే్విశీవిద్వయలయెం్ఫెల్లష్టప్్లు్మెంజూరు్అవతాయి.్
ఇతర కళాశాలల్లల్గ్రాడ్యయయేట్్పోసి్గ్రాడ్యయయేట్్కోరుిలు్మధయల్ల్వదిలేసి్/ పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్
విశీవిద్వయలయెంల్ల్ తతిమాన్ కోరుిల్ల్ చేరిన విద్వయరుథలు్ గతెంల్లన్స్ కోరుిల్ల్ వారు్ యెలర్్ష్టప్్ పెందలేదన్స్
సెంబ్ెంధిత్ కళాశాల ద్న్సిపాల్్ నుెంచి్ సరిిఫిక్కట్్ పెంది, ద్వన్సన్స్ విశీవిద్వయలయాన్సకి సమరిాెంచాల్అలా్ ్ .
.ష్టప్్మెంజూరు్కాదుసమరిాెంచన్స్విద్వయరుథలకు్యెలర్్

21. విద్యారిి వస్తి గృహాలు )హాస్ిస్హా(
విశీవిద్వయలయాన్సకి్హైదరాబాదు, శ్రీశైలెం, రాజమెండ్రి, కూచిపూడి ప్రెంగణాలల్ల్హాసిళ్ళళ్ఉనానయి్.

ఈ్ హాసిళళల్ల్ పరిమిత్ సెంఖ్యల్ల్ మాత్రమే అభ్యరుథలకు్ వసతి్ కల్ాెంచడెం్ జరుగుతెందికోరుిల్ల్ ప్రవేశెం్ ్ .

పెందిన్ప్రతి అభ్యరిథకి్హాసిల్్వసతి్కల్ాెంచడెం వీలుపడదు్.అెంశకాల్క్కోరుిలుయయెంకాల్ /్ కోరుిలు/్
పేమెంట్్ స్వట్లల్ల్ చేర్వ్ విద్వయరుథలకు, విద్వయరిథనులకు హాసిల్్ సౌకరయెం్ గానీ, బ్స్పాస్ సౌకరయెం్ గానీ్ ఉెండదు.్
ఉద్యయగెం్చేస్తునన్విద్వయరుథలకు్హాసిల్్్సౌకరయెం్ఉెండదు.

ప్రతి్విద్వయ సెంవతిరెం్ఆరెంభ్ెం్నుెంచి్ఆ్విద్వయసెంవతిరెం్వారిషక్పరీక్షలు్అయిపోయేవరకు మాత్రమే్

హాసిల్్వసతి్ఉెంటెందివారిషక్పరీక్షలు్అయిపోయిన్తరువాత్తదుపరి్. విద్వయసెంవతిరెం్ఆరెంభ్ెం్తేదీ్వరకు్

హాసిల్్ మ్యసి్ వేయడమవతెంది.్ విద్వయరుథలకు్ మెంజూరయేయ్ ఉపకార్ వేతనెం్ కెంటే్ మస్బిలుల్ అధికెం్

అయినట్లయితే అదనెంగా్ అయిన్ మస్బిలులను్ విద్వయరుథలు్ చెల్లెంచవలసి్ ఉెంటెందిఆయా్ నెలల్లల్ . మస్బిలుల్
వివరాలు నోటీస్త్నరు్ల్ల్ఉెంచడమౌతెందివారు్వారెంల్లపుగా్. బిలుల్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెందిఅలా్చెల్లెంచన్స్్.

వారికి్ హాసిలు్ సౌకరయెం రదుిచేయడమౌతెంది్ ప్రతి్ నెలా్ తరగతలకు్ .75శాతెం్ కనాన్ తకుెవ్ హాజరైన

అభ్యరుథలకు్ హాసిలు్ సౌకరయెం, ఉపకార్ వేతనాలు్ రదివతాయి. గత్ సెంవతిరెంల్ల యెలర్్ష్టప్్ ద్వీరా్
మెంజూరైన్మొతుెం్పోగా్మిగల్న్బ్కాయిలు్చెల్లెంచిన విద్వయరుథలకు్మాత్రమే్తదుపరి్ సెంవతిరెంల్ల్హాసిల్్
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వసతి్ కల్ాెంచడమవ్ తెంది. పూరిు్ బ్కాయిలు్ చెల్లెంచన్స్ విద్వయరుథలకు్ ఎటిి్ పరిసిథతల్లలనూ విశీవిద్వయలయెం్
ఎటవెంటి్సరిిఫిక్కట్్లను్జ్ఞరీచేయదు.
గమన్సక్:
1.

2008-09 విద్వయ్ సెంవతిరెం్ నుెంచి్ విశీవిద్వయలయ్ హాసిల్్ను్ విశీవిద్వయలయెం్ నూతన ప్రెంగణెం్
బాచుపల్లకి్ తరల్ెంచడమైెందిల్లనే్ వసతిహాసిల్్ అడిిషన్ి్ పెందే్ విద్వయరుథలెందరూ్ బాచుపల్ల్ హాసిల్్ .

2.

పెందవలసి్ఉెంటెంది.

ఏ్ సమయెంల్లనైనా్ హాసిల్్ న్సరీహెంచలేన్స పరిసిథతలు్ ఏరాడితే్ హాసిలు్ మ్యసి్ వేసే్ హకుె్
విశీవిద్వయలయాన్సకి్ఉననది. హాసిల్్ల్ల్న్సవసిెంచే్విద్వయరుథలు్న్సబ్ెంధనలకు్అనుగుణెంగా్క్రమశిక్షణను

పాటిెంచవలసి్ ఉెంటెందిలేనట్లయితే్ అటవెంటి్ వారిన్స్ హాసిలు్ . నుెంచి్ తొల్గెంచే అధికారెం్
3.

విశీవిద్వయలయాన్సకి్ఉననది.

విశీవిద్వయలయెం్ హాసిల్ి, విశీవిద్వయలయెం్ ణడలపై్ మరియు్ తలుపులపై్ విద్వయరుథలు్ ఎటవెంటి

వాల్్పోసిరలను్ అతికిెంచరాదు.నోటీస్త్ నరు్లపై్ మాత్రమే్ అతికిెంచవచుి్ . విద్వయరుథలు్ హాసిల్్ల్ల

కిర్సిన్ఎలకిాకల్్ సౌిలను/గాయస/ ఉపయోగెంచరాదు మరియు్ ఇతర్ విద్వయరుథలను్ రూముల్ ల్లన్సకి్
4.

అనుమతిెంచరాదుఇటవెంటి్. వారికి్హాసిల్్వసతిన్స్మరియు్అడిిషన్్ను్రదుిచేయడెం్జరుగుతెంది.
విద్వయరుథలకు్ఎలాెంటి్వైదయ్ఖ్రుిలు్విశీవిద్వయలయెం్చెల్లెంచదు.

22. విశ్వవిద్యాలయ గ్రేంథాలయేం
పటిి్ శ్రీరాములు్ తెలుగు్ విశీవిద్వయలయెం్ కెంద్ర్ గ్రెంథాలయెం్ హైదరాబాదుల్లన్స తెలుగు్ భ్వనెంల్ల్

ఉెంది. అలాగే శ్రీశైలెం, రాజమెండ్రి, వరెంగల్, కూచిపూడిలల్ల్ పీఠాలవారీగా్ ప్రెంగణ్ గ్రెంథాలయాలు్
పన్సచేస్తునానయి.

గ్రెంథాలయ్ న్సబ్ెంధనల్ మేరకు్ ఆయా్ కోరుిల్లల్ చేరిన్ పరిశోధక్ విద్వయరుథలకు్ 5 టిక్కట్లను, పి్ .జి.

విద్వయరిథులకు్నాలుగు్టిక్కట్లను, ఇతర్విద్వయరుథలకు్మ్యడ్య టిక్కట్లను్గ్రెంథాలయెం్జ్ఞరీచేస్తుెందివిద్వయరుథల్ ్.
కోరుి్ పూరుయి్ సిద్వధెంత గ్రెంథ్ ప్రతలు్ సమరిాస్తుననపుాడ్య గానీ, గ్రెంథాలయ్ ధరావతు్ వాపస్త

త్తస్తకోవాలనుకుననపుాడ్య్గానీ్తపాన్ససరిగా్గ్రెంథాలయెం్నుెంచి్నోడ్లయస సరిిఫిక్కట్్ను్పెంద్వల్్గ్రెంథాలయెం్.

నుెంచి్ త్తస్తకునన్ పుసుకాలను్ గడ్యవ్ తేదీ ల్లపల్ గ్రెంథాలయాన్సకి్ వాపస్త్ చేయాల్్ లేద్వ్ గడ్యవ్

పడిగెంచుకోవాల్గడ్యవ్ తేదీ్ . ద్వటితే్ గ్రెంథాలయ్ న్సబ్ెంధనల్ మేరకు్ అపరాధ్ రుస్తము్ వసూలు్
చేయడమవతెందిఅెంశకాల్క్. అభ్యరుథలకు్గ్రెంథాలయ్టిక్కెటల్ జ్ఞరీచేయడెం్జరగదు్.కాన్స్వారు్పరిశోధన
విషయమై్గ్రెంథాలయాన్సన్సెందరిశెంచవచుి.
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పన్సవేళలు:

కెంద్ర్గ్రెంథాలయెం ప్రతి్ర్జు్ఉదయెం్8.00 గెంట్ల్నుెంచి్రాత్రి్8.00 గెంట్ల్వరకు్పన్సచేస్తుెంది.

సెలవ్ ర్జులల్ల్ రెండవ్ శన్సవారెం(, ఆదివారెం్ ఉదయెం్ )8.00 గెంట్ల్ నుెంచి్ మధ్యయహనెం 2.00 గెంట్ల్
వరకు్పన్సచేస్తుెంది.
పఠన్యమగ్రి:

తెలుగు్ భాష, యహతయెం, లల్తకళలు, జ్యయతిషెం, జరనల్జెం్ మొదలైన్ విషయాలపై్ గ్రెంథాలయెంల్ల్

విలువైన గ్రెంథాలు్ ఉనానయిఅలాగే్ కృషాణపత్రిక్ ., భారతి, కళ, నాట్యకళ్ వెంటి్ పాత పత్రికలు, ఇతర్ ప్రతేయక్
సెంచికలు్అపురూపమైన్అనేక్గ్రెంథాలు్పరిశోధకులకు ఎెంతగానో్ఉపయోగపడేవి్లభ్యమవతనానయి.
ప్రతేయక్సెంకలనాలుః
కెంద్ర గ్రెంథాలయెంల్ల్ 28 అరుదైన్ తాళ్ పత్ర్ గ్రెంథాలుెండడెం్ విరషెంవీటికి్ తోడ్యగా్ . మకెంజీ్
కైఫీయతులు, బ్రౌన్్ లేఖ్ల్ సెంపుాంలు్ గ్రెంథాలయాన్సకి ఉనన్ అపూరీ సెంపదగా్ పేర్కెనవచుిఅలాగే్ ్ .
)ఆరీెంి(్ ఆెంధ్రఖాదేశ్ రాష్ట్ర్ అభిలేఖాగారెం వారి్ సహకారెంతో్ కృషాణపత్రికల్ మైక్రోఫిల్మ్్ను, నెహ్రూ్
మమోరియల్్ మ్యయజియెం అెండ్్ లైబ్రరీ్ ్ వారి్ )నూయఢిలీల(నుెంచి్ ఆెంధ్రపత్రిక్ మైక్రోఫిల్మ్్ను్ ( ఏద్ల్్ 1914
నుెంచి్డిసెెంబ్ర్, 1940 వరకు.సేకరిెంచి్భ్ద్రపరచడెం్మర్్విరషెం్)
అధునాతన్యమగ్రి:్
మైక్రోఫిల్మ్్ను్ఉపయోగెంచుకోవడాన్సకి్వీలుగా్మైక్రోఫిల్ి్రీడర్్సౌకరయెం ఉెందిఅలాగే్., చదువరులు్
తమకు్ అవసరమన్సపిెంచే్ పత్రాలను, న్సరీణత్ రుస్తెం చెల్లెంచి, జిరాప్లి్ చేయిెంచుకునేెందుకుగాను్ జిరాప్లి్
యెంత్రాన్సన సమకూరిట్మైెంది.
కెంపూయట్రీకరణ్:్
కెంద్ర్ గ్రెంథాలయాన్సన్ కెంపూయట్రీకరణ చేయాంన్సకి్ ఇన్్ఫిలపూ్నెట్్ వారి్ సహాయెంతో్ తొమిిది్ కెంపూయట్రలను్
సమకూరిట్ెం జరిగెందిఅలాగే్ ., ఇెంట్రనట్్ సౌకరయెం్ కూడా్ ఉెందిప్రస్తుతెం్ గ్రెంథాలయెంల్లన్స్ . పుసుకాలకు్
డేాంబేస్తయారుచేయట్ెం్పూరుయిెంది. భ్విషయతుల్ల్గ్రెంథాలయ కారయకలాపాలనన్సనెంటిన్స్కెంపూయట్రల్ ద్వీరానే్
న్సరీహెంచడాన్సకి్ప్రయతనెం జరుగుతననది.
గమన్సక:్
విశీవిద్వయలయెంల్ల్ ప్రవేశెం్ పెందిన విద్వయరుథలు్ గ్రెంథాలయెం్ గురిెంచి్ విపులెంగా్ తెలుస్తకోవడాన్సకి్
'పటిి శ్రీరాములు్తెలుగు్విశీవిద్వయలయెం్గ్రెంథాలయెం్ఓ్పరిచయెం్-' అనే్కరదీపికను గ్రెంథాలయెం్నుెంచి్
ఉచితెంగా్పెందవచుిను.
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ుట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం
లల్తకళాక్షేత్రెం,్పబిలప్ల్గార్న్ి,్హైదరాబాద్్–్500్004.

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

దరఖాస్తు్నెం.
Application No.

దరఖాస్తు ఫారం :: 2018-19

వెల్:్రూ.్350/Price : Rs. 350/-

APPLICATION FORM :: 2018-19
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

కోరుి్పేరు,్మాధయమెం
:
Name of the Course, Medium
శాఖ్ /్కెంద్రెం
:
Department/ Centre
పీఠెం
:
School
డి.డి.్నెెం.______________తేది:_____________్్్రూ._______్్బాయెంకు్పేరు,్బ్రెంచి_____________
D.D.No.____________Date:__________ Rs. ________ Name of the Bank, Branch__________
అభ్యరిథ్పూరిు్పేరు
Name of the Candidate in full
ఎ(్తల్ల్పేరు
a) Mother’s Name
బి(్తెండ్రి్/్భ్రు్పేరు
b) Father’s / Husband’s Name
ల్ెంగెం
Gender
పుటిిన్తేది,్వయస్తి
Date of Birth & Age
గురిుెంపు్మచిలు
Identification Marks
ఉతుర్ప్రతయతురాలకు్చిరునామా
Address for Correspondence
సిథర్చిరునామా
Permanent Address
ఫోను్నెెం./మొబైల్్నెం. /ఇమయిల్్ఐడి

:

Affix latest
photograph with
self attestation.
స్వీయ సంతకంతో
కూడిన ఇటీవలి పాస్
పో ర్టు స్ైజు ఫో టో
అతికంచాలి.

:

స్త్రీ్్్్్్్్్్్్్్
Female

:
:

: i) __________________________________________
ii)__________________________________________
:
:
:

Telephone No./Mobile No./e-mail ID

9.

పురుషుడ్య
Male

షెడ్లయలు్్ కులెం/్ షెడ్లయలు్్ తెగ/్ :
వెనుకబ్డిన్ తరగతలకు్ చెెందిన్ వారైతే్
గ్రూపు్వివరాలు్పేర్కెనాల్
)కులకేవీకరణ్పత్రాల్నకలు్జతపరచాల్(

Whether the candidate belongs to
SC/ST/BC: If yes, give details
with proof:
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వికలాెంగులు/ఎన్.సి.సి./ఎన్.ఎస.ఎస./్
క్రీడలు/మాజీ్ సన్సకోద్యయగులు్ అయితే్
వివరాలు్పేర్కెనాల్.
Whether the candidate belongs to
P.H.C./ N.C.C./ N.S.S./ Sports/
Ex-servicemen: If yes give details
11. మాతృభాష
Mother Tongue
12. జ్ఞత్తయత
Nationality
13. అభ్యరిథ్ ఈ్ విశీవిద్వయలయెంల్ల్ ఏదైనా్
కోరుి్ చదివారా?్ చదువతనానరా?్
వివరాలు్తెలపాల్?
Whether
the
candidate
is
studying/has studied any course in
this University. If yes, give details
10.

క్రమసెంఖ్య
Sl. No.

కోరుి్పేరు
Name of the Course

:

:
:
:

అవను్/్లేదు
Yes/ No.

ర్ల్్నెెం.
Roll No.

14.్విద్వయరహతలు్)ఎస్.ఎస్.సి.్నుెంచి(
్్్్్్Edicational Qualifications (From SSC onwards)
క్రమ్
సెంఖ్య
Sl. No.

కోరుి్పేరు
Name of the
Course

కళాశాల,్
విశీవిద్వయలయెం్పేరు
Name of the
College/
University

ఉత్తురణత్పెందిన్
సెంవతిరెం,్నెల
Year, Month of Pass

మారుెల్శాతెం
Percentage of
Marks

ఉత్తురణత్పెందిన్ మాధయమెం
సెంవతిరెం,్నెల Medium
Year, Month
of Pass

మారుెల్
శాతెం
Percentage
of Marks

15. పిహెచ్.డి.్కోరుిల్లల్ప్రవేశెం్కోర్వ్వారు్పై్వివరాలతో్పాట్ఈ్కిెంది్వివరాలు్పూరిు్చేయాల్:
If seeking admission into Ph.D. Course the following information should be given:
a.
పరిశోధనాెంశెం
:
Research Topic
b. పూరిుకాల్క్/్అెంశకాల్క్
:
Regular / Part-time
c.
పరిశోధనాెంశెం్గురిెంచి్సెంగ్రహెంగా్2500్పద్వలకు్
తకుెవ్కాకుెండా్రాసిన్మ్యడ్య్ప్రతలు్జతపరిచారా?
Whether three copies of synopsis on the
proposed research topic in not less than 2500 words enclosed.
d. వయకిుగతమైన్ప్రచురణలు
Personal publications
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e.
f.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

నెట్్/్సెలట్్తతిమానమైన్పరీక్షల్లల్ఉత్తురుణలైనారా?
Whether passed NET/ SLET or any other equal exam?
ఉద్యయగస్తథలైతే
:
If employed
పన్సచేస్తునన్సెంసథ్పేరు్
:
Name of the Institution
చిరునామా
:
Address
ప్రస్తుత్హోద్వ
:
Present Designation
సరీీస్త్వివరాలు
:
Particulars of service
ఉద్యయగ్సీభావెం
:
Nature of Work
పన్సచేస్తునన్సెంసథ్యాజమానయెం్నుెంచి్అెంగీకార్పత్రెం్తపాక్జతపరచాల్.
Acceptance from the Head of the Institution should be enclosed.

16. మీ్అరహతలు్కేవీకరిెంచుకోవడాన్సకి్వీలుగా్మీకు్తెల్సిన్ఇదిరు్వయకుుల్చిరునామాలు,్ఫోన్్నెెంబ్రలతో్సహా:

References: Addresses and Phone Numbers of two persons who are known to you and
assess your academic activities have to be given.
1. _____________________________ 2._______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
అభ్యరిథ్ప్రమాణపత్రెం
Declaration of the Student
పైన్ తెల్పిన్ విషయాలనీన్ వాసువమైనవన్స్ అెంగీకరిస్తునానను.్ పై్ విషయాల్లల్ ఏదైనా్ తపుాడ్య్ సమాచారెం్
లేద్వ్ ల్లపాలు్ ఉననట్లయితే్ విశీవిద్వయలయెం్ త్తస్తకునే్ ఎటవెంటి్ క్రమశిక్షణా్ చరయకైనా్ బ్దుధడనై్ ఉెంాంను.్
విశీవిద్వయలయెం్ప్రసెాకిస్క్షుణణెంగా్చదివిన్తరువాత్ఈ్దరఖాస్తును్పూరిు్చేశానన్స్కేవీకరిస్తునానను.
I do hereby solemnly and sincerely declare that the above particulars are true to the best
of my knowledge and belief. In case of any defect or false information found in the above
particulars at a later date, the University can take disciplinary action against me. I also
declare that I have thoroughly gone through the prospectus of the University and I abide by
the rules and regulations of the University from time to time.
తేది:
Date:
సథలెం:
Place:
నమోదు్సెంఖ్య
Registration No.

అభ్యరిథ్సెంతకెం
Signature of the Candidate
కారాయలయ్విన్సయోగారథెం
For Office use only

కారాయలయ్ఉద్యయగ/అధికారి్సెంతకెం
Signature of the Clerk/ Scrutiny Officer

రిమారుెలు:
Remarks
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న్సబ్ెంధనలు్–్సూచనలు
INSTRUCTIONS
1. అసెంపూరిుగా్ ఉనన్ దరఖాస్తులు,్ న్సరీణత్ గడ్యవల్లగా్ )పోసిల్్ జ్ఞపయెంతో్ సహా(్ అెందన్స్ దరఖాస్తులు్
పరిశీల్ెంచబ్డవ.
Incomplete applications and applications which are not received within the stipulated
time (including postal delay) will not be considered.
2. ఏ్విద్వయరిథ్అయినా్ఒక్కాలెంల్ల్రెండ్య్రగుయలర్్కోరుిలు్భినన్సెంసథలనుెంచి్అయినా్సర్వ్చేయరాదు.
Studying two regular courses, even from different institutes, at a time is not
permitted.
3. ప్రవేశ్ సమాచారెం్ కోసెం్ సెంత్ చిరునామా్ గల్ రెండ్య్ కవరలపై్ ప్రసెాకిస్ ల్ల్ సూచిెంచిన్ విధెంగా్
పోసిల్్యిెంపులు్అెంటిెంచి్పూరిు్చేసిన్దరఖాస్తుకు్జతపరచాల్.
Two self-addressed stamped envelopes as mentioned in the prospectus should be
enclosed with the application form.
4. దరఖాస్తుల్ల్కోరిన్సరిిఫిక్కట్ి్నకళ్ళళ,్ఇతర్పత్రాలు్పూరిు్చేసిన్దరఖాస్తుకు్జతపరచాల్.
Attested copies of the certificates and other documents should be enclosed with the
application form.
5. దరఖాస్తు్ఫారాన్సన్అభ్యరిథ్సీెంత్దసూురితో్న్సెంపాల్.
Candidate should fill the application form in his/her own hand writing.
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అసలు/ Original

ుట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం

లల్తకళాక్షేత్రెం,్పబిలప్ల్గార్న్ి,్హైదరాబాద్్–్500్004.

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

రాత్/్మౌఖిక్పరీక్ష్అనుమతి్పత్రెం
Hall Ticket for Written / Oral Test

వరుస్సెంఖ్య
Sl.No.
i.
ii.
iii.

పీఠెం
School

అభ్యరిథ్పూరిు్పేరు
Name of the Candidate in full
తెండ్రి్/ తల్ల్పేరు
Father/Mother Name
గురిుెంపు్పుటిమచిలు
Identification Marks
అ.
ఆ.

శాఖ్్/ కెంద్రెం
Department / Centre

:
:
:

అభ్యరిథ్సెంతకెం

Signature of the Candidate

రాత్పరీక్ష్తేది /్Written Test Date:
సథలెం్/ Place:
సమయెం్/ Time :

కారాయలయ్విన్సయోగారథెం్/ For Office Use only

పీఠాధిపతి్/కెంద్రాధిపతి్/శాఖాధిపతి్సెంతకెం
Signature of the Dean/ Director/Head of the Department
నకలు/ Duplicate

ుట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం

లల్తకళాక్షేత్రెం,్పబిలప్ల్గార్న్ి,్హైదరాబాద్్–్500్004.

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

వరుస్సెంఖ్య
Sl.No.
i.
ii.
iii.

రాత్/్మౌఖిక్పరీక్ష్అనుమతి్పత్రెం
Hall Ticket for Written / Oral Test

పీఠెం
School

అభ్యరిథ్పూరిు్పేరు
Name of the Candidate in full
తెండ్రి్/ తల్ల్పేరు
Father/Mother Name
గురిుెంపు్పుటిమచిలు
Identification Marks
అ.
ఆ.

:

శాఖ్్/ కెంద్రెం
Department / Centre
Affix latest
photograph with
self attestation.
స్వీయ సంతకంతో
కూడిన ఇటీవలి పాస్
పో ర్టు స్ైజు ఫో టో
అతికంచాలి.

:
:

అభ్యరిథ్సెంతకెం

Signature of the Candidate

రాత్పరీక్ష్తేది /్Written Test Datet:
సథలెం్/ Place:
సమయెం్/ Time :

కారాయలయ్విన్సయోగారథెం్/ For Office Use only

పీఠాధిపతి్/కెంద్రాధిపతి్/శాఖాధిపతి్సెంతకెం
Signature of the Dean/ Director/Head of the Department
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Affix latest
photograph with
self attestation.
స్వీయ సంతకంతో
కూడిన ఇటీవలి
పాస్ పో ర్టు స్ైజు
ఫో టో అతికంచాలి.

సూచనలు్:: INSTRUCTIONS
1. పరీక్షలు్ మొదలు్ కావడాన్సకి్ 10్ న్సముషాల్ ముెందే్ అభ్యరుథలు్ పరీక్ష్ హాలుల్ల్ తమకు్ కాంయిెంచిన్ స్వట్లల్ల్
ఉెండాల్.్పరీక్ష్మొదలైన్తరువాత్పరీక్ష్హాల్లలకి్అనుమతిెంచడెం్వీలుపడదు.
Candidates should occupy their seats at least 10 minutes before the commencement of the
exam. Candidate will not be allowed to the Exam Hall after the commencement of the Exam.
2. పరీక్షలు్బూల్లేద్వ్బాలప్ల్ఇెంప్ల్/్బాల్్పెనునలతో్మాత్రమే్రాయాల్.
The examination should be written with the Blue or Black Ink/ Ball pens only.
3. పరీక్ష్ముగయడాన్సకి్అరగెంట్్ముెందు్వరకు్అభ్యరుథలు్బ్యట్కు్వెళళడాన్సకి్అనుమతిెంచడెం్వీలుపడదు.
The candidate will not be allowed to leave the examination hall until the last half an hour of
the examination.
4. పరీక్ష్ హాలుల్లకి్ ఎలాెంటి్ పుసుకాలు,్ కాగతాలు,్ సెల్్ ఫోనుల,్ కాయల్కుయలేట్రుల,్ ఎలకాాన్సప్ల్ పరికరాలు్
త్తస్తకురాకూడదు.
Carrying books, papers, cell phones, calculators, electronic equipment to the examination
hall is prohibited.
5. అభ్యరుథలు్పరీక్ష్హాల్్టిక్కట్్విధిగా్వెెంట్్తెచుికోవాల్.
Candidate should carry the Halltickets along with them.
6. పై్న్సబ్ెంధనలు్ఉలలెంభుెంచిన్అభ్యరుథలు్పరీక్ష్హాలు్నుెంచి్బ్హషెరిెంచబ్డతారు.
Candidate violating any of the above instructions will be sent out from examination hall.

సూచనలు్:: INSTRUCTIONS
1. పరీక్షలు్ మొదలు్ కావడాన్సకి్ 10్ న్సముషాల్ ముెందే్ అభ్యరుథలు్ పరీక్ష్ హాలుల్ల్ తమకు్ కాంయిెంచిన్ స్వట్లల్ల్
ఉెండాల్.్పరీక్ష్మొదలైన్తరువాత్పరీక్ష్హాల్లలకి్అనుమతిెంచడెం్వీలుపడదు.
Candidates should occupy their seats at least 10 minutes before the commencement of the
exam. Candidate will not be allowed to the Exam Hall after the commencement of the Exam.
2. పరీక్షలు్బూల్లేద్వ్బాలప్ల్ఇెంప్ల్/్బాల్్పెనునలతో్మాత్రమే్రాయాల్.
The examination should be written with the Blue or Black Ink/ Ball pens only.
3. పరీక్ష్ముగయడాన్సకి్అరగెంట్్ముెందు్వరకు్అభ్యరుథలు్బ్యట్కు్వెళళడాన్సకి్అనుమతిెంచడెం్వీలుపడదు.
The candidate will not be allowed to leave the examination hall until the last half an hour of
the examination.
4. పరీక్ష్ హాలుల్లకి్ ఎలాెంటి్ పుసుకాలు,్ కాగతాలు,్ సెల్్ ఫోనుల,్ కాయల్కుయలేట్రుల,్ ఎలకాాన్సప్ల్ పరికరాలు్
త్తస్తకురాకూడదు.
Carrying books, papers, cell phones, calculators, electronic equipment to the examination
hall is prohibited.
5. అభ్యరుథలు్పరీక్ష్హాల్్టిక్కట్్విధిగా్వెెంట్్తెచుికోవాల్.
Candidate should carry the Halltickets along with them.
6. పై్న్సబ్ెంధనలు్ఉలలెంభుెంచిన్అభ్యరుథలు్పరీక్ష్హాలు్నుెంచి్బ్హషెరిెంచబ్డతారు.
Candidate violating any of the above instructions will be sent out from examination hall.
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