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ఆనలైనలో మాతర్మే దరఖాసుత్ చేసుకోవలసివుంటుంది.
గమనిక : పర్వేశ పరీక్షల హాలటికెక్టల్ను www.pstucet.org దావ్రా download చేసుకోవలసివుంటుంది. పర్వేశ
పరీక్ష వివరాలను మీ ఫోన కు సందేశం పంపడం జరుగుతుంది.

పరీకాష్కేందార్లు
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"#$! %& '()! (ACADEMIC CALENDER)
1.

Re-opening of all Schools & Centres

12-06-2019

2.

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

01-07-2019

3.

4.

16-07-2019
Last Date for payment of Tuition fee for M.A./M.P.A.,
B.F.A. courses/ Evening Courses (II, III & IV Years) with 30-07-2019
Late Fee (Rs.200/-)
I & III Semester 1st Internal Exams

06-09-2019&
07-09-2019

5.

I Short- Term Holidays

6.

I & III Semester 2nd Internal Exams

7.

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

8.

I, III Semester Exams

9.

Commencement of Classes for II & IV Semester

10.

II Short – Term Holidays

10-01-2020 to
16-01-2020

11.

II & IV Semester 1st Internal Exams

20-01-2020
21-01-2020

12.

II & IV Semester 2nd Internal Exams

10-02-2020 to
11-02-2020

13.

14.

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

15.

Summer Vacation

28-09-2019 to
09-10-2019
14-10-2019&
15-10-2019
20-10-2019
27-10-2019
0 04-11-2019
Onwards

6

18-11-2019

12-03-2020
18-03-2020
15-04-2020
On wards
01-05-2020 to
11-06-2020

1. పరిచయం
భాషాపర్యుకత్ రాషాట్ర్ల ఏరాప్టుతో రాషట్ర పర్భుతావ్లు పార్దేశిక భాషల అభివృదిధ్పటల్ దృషిట్ సారించాయి.
1985 డిశంబర 2 న దేశంలోనే రెండవ భాషా విశవ్విదాయ్లయంగా తెలుగు విశవ్విదాయ్లయ సాథ్పన జరిగింది.
బోధన, పరిశోధన, పర్చురణ, విసత్రణసేవ వంటి కారయ్కర్మాల దావ్రా తెలుగు భాషని, సాహితాయ్నిన్, సంసక్ృతిని,
చరితర్ని పరిరకిష్ంచుకోవడం, అభివృదిధ్పరచుకోవడం, వాయ్పింపచేయడం ధేయ్యంగా ఈ విశవ్విదాయ్లయం
ఏరప్డింది. తెలుగు భాష, సాహితయ్ం, చరితర్, సంసక్ృతి రంగాలోల్ విశవ్విదాయ్లయం ఉనన్తసాథ్యి పరిశోధన
కేందర్ంగా పనిచేయడం, తెలుగును ఆధునిక విజాఞ్న భాషగాను, బోధన భాషగానూ అభివృదిధ్పరచడం వంటివి ఈ
విశవ్విదాయ్లయం ఏరప్రచుకునన్ కొనిన్ ముఖయ్లకాష్య్లు. ఈ విశవ్విదాయ్లయం సుమారు 30 సబెజ్కుట్లలో 52
సరిట్ఫికెట, డిపొల్మా, గార్డుయ్యేట, పోసట్ గార్డుయ్యేట, రీసెరిచ్ కోరుస్లను అందిసుత్నన్ది.
దేశంలోని విశవ్విదాయ్లయాలను, కళాశాలలను మదింపు చేసే నేషనల అసెసమెంట అండ అకిర్డిటేషన
కౌనిస్ల సభుయ్ల బృందం మే 2013 లో పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయానిన్ సందరిశ్ంచి ఇకక్డి
విదాయ్తమ్క, పరిపాలనాపరమైన కారయ్కర్మాలను మదింపుచేసి జూలై 2013 లో విశవ్విదాయ్లయానికి ‘బి’ గేర్డును
పర్కటించింది.
నేషనల అసెసమెంట అండ అకిర్డిటేషన కౌనిస్ల సభుయ్ల సూచనలమేరకు పర్పంచవాయ్పత్ంగా పర్సుత్త
విదాయ్విధానంలో ఉనన్ ‘ఛాయిస బేసడ్ కెర్డిట సిసట్మ’ (సిబిసిఎస) ను పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం
అమలుపరుసుత్నన్ది. ఈ విధానంలో తనకు అభిరుచి ఉనన్, తన అభివృదిధ్కి తోడప్డతాయనుకునే కోరుస్లను
ఎంచుకునే సేవ్చఛ్ విదాయ్రిథ్కి ఉంటుంది. విదాయ్రిథ్ తను చేరిన సబజ్కుట్లోని కోరుస్లనే కాకుండా ఇతర శాఖలవారు
అందిసుత్నన్ సబజ్కుట్లలోని కోరుస్లను కూడా పరిమిత సంఖయ్లో చేసే అవకాశం సిబిసిఎస లో ఉంటుంది. ఈ
పదధ్తిలో విదాయ్రిథ్ చేసిన కోరుస్లకు పర్పంచంలోని ఇతర విశవ్విదాయ్లయాలోల్ గురిత్ంపు పెరుగుతుంది.
విశవ్విదాయ్లయ పరిపాలనలో పారదరశ్కతను పెంచడంకోసం అలాగే పనులను సులువుగా, శీఘర్ంగా
చెయయ్డంకోసం ముఖయ్విభాగాలైన ఆరిధ్క, పరిపాలన, విదాయ్తమ్క, పరీక్షలు, దూరవిదయ్ వంటి వాటిని ఈ
విదాయ్సంవతస్రంలో కంపూయ్టరైజ చేసే దిశగా విశవ్విదాయ్లయం చరయ్లు చేపటిట్ంది.
విశవ్విదాయ్లయంలో రెగుయ్లర, సాయంకాలం కోరుస్లు, దూరవిదయ్ కోరుస్లు ఉనాన్యి. తెలుగు భాష,
సాహితయ్ం, చరితర్, సంసక్ృతి, కళల పటల్ ఆసకిత్తో 2018-19 విదాయ్ సంవతస్రంలో వివిధ కోరుస్లలో
చేరదలచుకునన్ విదాయ్రుథ్లకు విశవ్విదాయ్లయం సావ్గతం పలుకుతోంది.
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పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం తెలుగు భాష, సాహితయ్ం, చరితర్, సంసక్ృతి, కళలు వంటి
అంశాల సరవ్తోముఖ అభివృదిధ్కోసం కింది లకాష్య్లను ఏరప్రచుకొని వాటి సాధనకు నిరంతరం కృషి
సలుప్తునన్ది.
1.

తెలుగు భాష, సాహితయ్ం, చరితర్, సంసక్ృతి రంగాలోల్ విశవ్విదాయ్లయం ఉనన్త సాథ్యి పరిశోధన
కేందర్ంగా పనిచేయడం

2.

తెలుగు భాషా సాహితయ్ చరితర్, సంసక్ృతులనూ, అందుకు సంబంధించిన విషయాలనూ అధయ్యనం
చేయదలచిన భారతదేశంలోని వారికి, విదేశాలోల్ని వారికి శిక్షణ ఇవవ్డం

3.

కళలు, సంసక్ృతి, సంగీతం, నాటకం, చితర్లేఖనం, శిలప్కళ, జానపద విజాఞ్నం, జానపద కళలు,
జోయ్తిషం, పురావసుత్ శాసత్రం, సాహితయ్ం, వాయ్కరణం, భాషా శాసత్రం, చరితర్, మతం, వేదాంతం, వైదయ్ం,
ఇంజనీరింగు, విజాఞ్న శాసాత్ర్లు, హసత్కళలు మొదలైన వాటిలోల్ ఉనన్త అధయ్యనానికీ, పరిశోధనకూ వీలు
కలిప్ంచడం

4.

విశవ్విదాయ్లయ లకాష్య్లకు అనుగుణమైన అవసరాల పర్కారం తెలుగు పుసత్కాలను ఇతర భాషలోల్కి
అనువదించడం, ఇతర భాషలోల్ని పుసత్కాలను తెలుగులోకి అనువదించడం

5.

తెలుగుభాషకు, సంసక్ృతికి, చరితర్కు సంబంధించిన శిలాశాసనాలను అనేవ్షించడం, వాటిని సంకలనం
చేయడం, పరిశోధన ఆధారంగా వెలల్డైన అంశాలతో వాటిని పర్చురించడం

6.

తెలంగాణ, ఆంధర్పర్దేశలలో తెలుగు మాటాల్డేవారు, ఇతర రాషాట్ర్లో,ల్ విదేశాలోల్ నివసిసూత్ తెలుగు
మాటాల్డేవారు, పరిశర్మలు, ఇతర వృతుత్లకు సంబంధించి ఉపయోగించే తెలుగు మాటలు, నుడికారం,
వాయ్వహారిక పదజాలం, కొతత్గా ఎపప్టికపుప్డు రూపొందే పదాలను సంకలనం చేయడం, పర్చురించడం

7.

ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా పార్చీన తెలుగు సాహితయ్ంపై పరిశోధనలకు వీలు కలిప్ంచడం

8.

తెలుగును ఆధునిక విజాఞ్న భాషగానూ, బోధన భాషగానూ అభివృదిధ్ పరచడం. భాషాభివృదిధ్ గురించిన
పరిశోధనకు సదుపాయాలు కలుగచేయడం, కారయ్విధానాలను నిరణ్యించడం, అందుకు తగిన
పదధ్తులను రూపొందించడం.
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3. ./0 102 345 67)8
దేశంలోని విశవ్విదాయ్లయాలను, కళాశాలలను మదింపుచేసే నేషనల అసెసమెంట అండ అకెర్డిటేషన
కౌనిస్ల సూచనలమేరకు పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం ఈ విదాయ్సంవతస్రం నుంచి ఎం.ఎ.,
ఎం.సి.జె. పోర్గార్మలలో ఛాయిస బేసడ్ కెర్డిట సిసట్మను అమలు పరుసుత్నన్ది. ఈ విదాయ్సంవతస్రంలో ఛాయిస
బేసడ్ కెర్డిట సిసట్మను పూరిత్ సాథ్యిలో కాకుండా అందులోని మౌలిక అంశాలను తీసుకొని ఆయా పోర్గార్మల
సిలబసలను రూపొందించడం జరిగింది.
ఈ విధానం దావ్రా తనకు ఆసకిత్, అభిరుచి ఉనన్ కోరుస్లను, తన అభివృదిధ్కి అవకాశం ఉంటుందని
భావించే కోరుస్లను ఎంపిక చేసుకొనే సేవ్చఛ్ విదాయ్రిథ్కి కలిప్ంచడం జరుగుతుంది. విదాయ్రిథ్ తను చేరిన
సబజ్కుట్నుంచి మాతర్మే కాకుండా విశవ్విదాయ్లయంలోని ఇతర శాఖలు అందించే సబజ్కుట్లనుంచి కూడా కొనిన్
కోరుస్లను ఎంచుకొని చెయయ్వచుచ్.
2014-15 విదాయ్సంవతస్రం నుండి పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించే ఎం.ఎ.,
ఎం.పి.ఎ., పోర్గార్మలలో పర్వేశపెటిట్న ఛాయిస బేసడ్ కెర్డిట సిసట్మ కింది విధంగా ఉంటుంది.
1.

పర్తి సెమిసట్రలో విదాయ్రిథ్ అభయ్సిసుత్నన్ సబజ్కుట్కు సంబంధించిన పోర్గార్మనుంచి 5 కోరుస్లు, ఇతర
సబజ్కుట్లనుంచి 1 కోరుస్ కలిపి మొతత్ం 6 కోరుస్లను చదవవలసి ఉంటుంది.

2.

పర్తి సెమిసట్రలో విదాయ్రిథ్ పర్వేశం పొందిన పోర్గార్మలో ఆయా శాఖలు 6 కోరుస్లను బోధించడం
జరుగుతుంది. మొదటి 4 కోరుస్లు విదాయ్రుథ్లందరూ తపప్నిసరిగా తీసుకోవలసి ఉంటుంది. శాఖ
ఆఫర చేసుత్నన్ 5, 6 కోరుస్ల నుంచి ఏదైనా ఒక కోరుస్ను తన అభిరుచిమేరకు ఎంచుకొనే అవకాశం
విదాయ్రిథ్కి ఉంటుంది. అంటే మొతత్ంగా తన సబజ్కుట్లో విదాయ్రిథ్ ఒక సెమిసట్రలో 5 కోరుస్లు
తీసుకుంటాడు.

3.

6 వ కోరుస్ తన సబజ్కుట్కు సంబంధించి కాకుండా ఇతర శాఖలు అందించే ఏదైనా కోరుస్ను విదాయ్రిథ్
తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

4.

ఈ విదాయ్సంవతస్రంలో ఎం.ఎ., ఎం.పి.ఎ., పోర్గార్మ లలో పర్వేశం పొందుతునన్ విదాయ్రుథ్లందరూ
మొదటి సెమిసట్రలో 6 వ కోరుస్గా విశవ్విదాయ్లయంలోని విదాయ్రుథ్లందరూ కంపూయ్టర సెల దావ్రా
అందించే ‘కంపూయ్టర అపిల్కేషనస్’ కోరుస్ను తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

5.

రెండవ సెమిసట్రలో 6 వ కోరుస్గా విశవ్విదాయ్లయంలోని విదాయ్రుథ్లందరూ భాషలు అనువాద
అధయ్యన కేందర్ం దావ్రా అందించే ‘కమూయ్నికేషన సిక్లస్’ కోరుస్ను తీసుకోవలసి ఉంటుంది.
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6.

పర్తి సెమిసట్రలో విదాయ్రిథ్ మూడు కోరుస్లు ఒకొక్కక్టి 4 కెర్డిటలవి, రెండు కోరుస్లు ఒకొక్కక్టి 3
కెర్డిటలవి, ఒక కోరుస్ రెండు కెర్డిటలది కలిపి మొతత్ం 20 కెర్డిటలు సంపాదించుకోవలసి
ఉంటుంది. సిదాధ్ంతం కోరుస్కు ఒక కెర్డిటకు వారంలో ఒక గంట బోధన ఉంటుంది.
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పీఠాధిపతి : ఆచారయ్ జి.
జి.ఎస.
ఎస. గేబిర్
గేబిర్యల
బిర్యల

పొర్ఫెసర
పొర్ఫెసర

నిఘ
నిఘంటు నిరామ్ణ
నిరామ్ణ శాఖ
ఆచారయ్ వై. రెడిడ్ శాయ్మల. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి., పి.జి. డిపొల్మా ఇన అపైల్డ లింగివ్సిట్కస్

పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

భాషా శాసత్ర శాఖ
ఆచారయ్ జి.యస. గేబిర్యల. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

&L# !M9K>
పొర్ఫెసర
పొర్ఫెసర

పీఠాధిపతి : ఆచారయ్ పి.
పి.అలేఖయ్

సంగీత శాఖ
డా॥ బి. రాధ. ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

శీర్ ఓ. విజయ. ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర

డా॥ వి.టి.ఎన. నీత. ఎం.ఎ., బి.ఇడి, పిహెచ.డి.

పార్జెకుట్ అసిసెట్ంట

శీర్మతి ఎం. పదమ్. ఎం.ఎ.

పార్జెకుట్ అసిసెట్ంట

డా॥ ఎస.కె. వెంకటాచారుయ్లు. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

ఇనసట్ర్కట్ర - తాతాక్లికం

నృతయ్శాఖ
డా॥ కె. రతన్శీర్. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

ఆచారయ్ పి. అలేఖయ్. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర

డా॥ బి. సేతురామ. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

అసోసియేట పొర్ఫెసర

డా॥ వనజా ఉదయ. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర

డా.ఎన. లింగయయ్. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

పార్జెకట్ అసిసెట్ంట

డా. విజయపాల పాతలోత. ఎం.ఎ., ఎం.బి.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి.

పార్జెకట్ అసిసెట్ంట

శీర్మతి ఎ. శారదారెడిడ్.

ఇనసట్ర్కట్ర - తాతాక్లికం
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డా॥ ఆర. సుధాకర. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

ఇనసట్ర్కట్ర - తాతాక్లికం

శీర్ బి. రామారావు. ఎం.ఎ.

ఇనసట్ర్కట్ర – తాతాక్లికం

రంగసథ్ల కళల శాఖ
శాఖ
డా॥ కె. హనుమంతరావు. ఎం.ఎ., ఎం.సి.జె., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

డా॥ పెదిద్ రామారావు. ఎం.పి.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర

డా॥ బిహెచ. పదమ్పిర్య. ఎం.పి.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర

శీర్ ఎం. గోపాలకృషణ్.

ఇనసట్ర్కట్ర - తాతాక్లికం

శీర్మతి బండల్మూడి కళాయ్ణి. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ.

ఇనసట్ర్కట్ర – తాతాక్లికం

జానపద కళల శాఖ
డా॥ గడడ్ం వెంకనన్, ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి ఐ/సి

శీర్ కె. సూరయ్ భగవంతరావు.

ఇనసట్ర్కట్ర – తాతాక్లికం

శిలప్ంశిలప్ం-చితర్లేఖనం శాఖ
శీర్ ఎం. వెంకటేశం. ఎం.ఎఫ.ఎ., ఎం.ఫిల.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

శీర్ కె. శీర్నివాసాచారి. ఎం.ఎఫ.ఎ., ఎం.ఫిల.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర

డా॥ బి.యస. రోహిణి అయయ్ంగార. ఎం.ఎఫ.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర (E.O.L లో ఉనాన్రు)

తెలుగు సాహితయ్ శాఖ
డా॥ ఎం. గీతావాణి. ఎం.ఎ., ఎం.ఇడి., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

సంసక్ృతి,
సంసక్ృతి, పరాయ్టక శాఖ
-

--
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పీఠాధిపతి : ఆచారయ్ కె.
కె.సుధీ
సుధీర
ధీర కుమార

పొర్ఫెసర
పొర్ఫెసర

కమూయ్నికేషన
మూయ్నికేషన,
య్నికేషన, జరన్లిజం శాఖ
ఆచారయ్ వి. సతిత్రెడిడ్. ఎం.కాం., ఎం.సి.జె., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

ఆచారయ్ కె. సుధీర కుమార. ఎం.సి.జె., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర

జోయ్తిష – వాసుత్ శాఖ
డా॥ నూనె వెంకటయయ్. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ., బి.ఇడి., ఎం.ఫిల, పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి
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P&Q#$! @R =>S>
ఆచారయ్ వి. సతిత్రెడిడ్. ఎం.కాం., ఎం.సి.జె., పిహెచ.డి.

డైరెకట్ర ఐ/సి

E - @TUV @R =>S>
ఆచారయ్ వి. సతిత్రెడిడ్. ఎం.కాం., ఎం.సి.జె., పిహెచ.డి.

డైరెకట్ర ఐ/సి

W>XL Y>!Z
Y>!Z !HF[\] @>#\^_ `a =>S>
ఆచారయ్ వి. సతిత్రెడిడ్. ఎం.కాం., ఎం.సి.జె., పిహెచ.డి.

డైరెకట్ర ఐ/సి

bWcd Y>!Z &efg\] hiR 7C+7+ =>S>
ఆచారయ్ వై. రెడిడ్ శాయ్మల. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి., పి.జి. డిపొల్మా ఇన అపైడల్ లింగివ్సిట్కస్

డైరెకట్ర ఐ/సి

jC" =>S>
డా॥ బి. సేతురామ. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

డైరెకట్ర ఐ/సి

klCg& Em>
డా॥ వి. నిరీక్షణబాబు. ఎం.ఎ., ఎం.ఎల.ఐ.ఎససి., పిహెచ.డి. ,ఎం.సి.జె., పి.జి.డి.ఎ.ఇడి.

పొర్ఫెసర, డైరెకట్ర ఐ/సి

n>o&>
డా॥ సి. మురళీ కృషణ్. ఎం.కాం., ఎం.ఎల.ఐ.ఎససి., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర, లైబేర్రియన ఐ/సి

డా॥ పి. మలిల్కారుజ్నరావు. ఎం.ఎ., ఎం.ఎల.ఐ.ఎససి., పిహెచ.డి., పి.జి.డి.ఎల.ఎ.ఎన.

ఇనఫ్రేమ్షన సైంటిసట్
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''( % & – )* +
p# 9K>
పొర్ఫెసర
పొర్ఫెసర

పీఠాధిపతి : ఆచారయ్ పి. అలేఖయ్. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

తెలుగు సాహితయ్ అధయ్యన శాఖ
డా. ఎం. గీతావాణి. ఎం.ఎ., ఎం.ఇడి., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర (తాతాక్లిక
బదిలీపై హైదరాబాదలో ఉనాన్రు.)

,-./0 1*2 % & – 345
qr,
qr 7>7sHt,
7>7sHt u\Bvw ;x 9K>
పీఠాధిపతి : ఆచారయ్ పి.
పి. చెనాన్రెడిడ్ ఎం.ఎ., ఎం.టి.యం., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి., పి.జి. డిపొల్మా ఇన టి.టి.ఎమ., పొర్ఫెసర
పొర్ఫెసర
పి.జి.డిపొల్మా ఇన ఎపిగర్ఫీ

తెలుగువారి చరితర్,
చరితర్, సంసక్ృతి శాఖ
డా॥ భూకాయ్ బాబూరావు. ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి.

అసోసియేట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

శాసన లేఖన శాఖ
ఆచారయ్ పి. చెనాన్రెడిడ్. ఎం.ఎ., ఎం.టి.యం., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి., పి.జి. డిపొల్మా ఇన టి.టి.ఎమ.,

పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

పి.జి.డిపొల్మా ఇన ఎపిగర్ఫీ

ఆచారయ్ ఆర. చందర్శేఖరరెడిడ్. ఎం.ఎ., బి.ఇడి., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి., పి.జి. డిపొల్మా ఇన యోగ,

పొర్ఫెసర

పి.జి.డిపొల్మా ఇన ఎపిగర్ఫీ
.

పురావసుత్, వాసుత్ కళల శాఖ
డా॥ ఎమ. శీర్నివాసరావు. ఎం.ఎ., ఎం.ఎ., ఎం.ఫిల., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

ఆచారయ్ భటుట్ రమేష. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర (తాతాక్లిక బదిలీ పై
వరంగలలోని జానపద, గిరిజన
విజాఞ్నపీఠంలో ఉనాన్రు)
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6' % & – 7

&-8
hR'V yzR hiR 9K>

పీఠాధిపతి : ఆచారయ్ భటుట్ రమేష
రమేష ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర
పొర్ఫెసర

జానపద విజాఞ్న అధయ్యన శాఖ
డా॥ గడడ్ం వెంకనన్. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి
(తాతాక్లిక బదిలీ పై హైదరాబాదులోని జానపద కళలశాఖలో ఉనాన్రు)

గిరిజన అధయ్యన శాఖ
ఆచారయ్ భటుట్ రమేష. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

పొర్ఫెసర, శాఖాధిపతి

9:;< % &
{ 6|J>S}y ~ 4 !M9K>
డా॥ వి. రామలింగశాసిత్. ఎం.ఎ., పిహెచ.డి.

పిర్నిస్పాల
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5. @VRu # C+pvwR @A'! 6>I
1.

కనీవ్నర, యూనివరిస్టీ రిసెరచ్ కమిటీ (URC)

: ఆచారయ్ వి.సతిత్రెడిడ్

2.

పీఠాధిపతి, విదాయ్తమ్క వయ్వహారాలు, పీఠాధిపతి, విదాయ్రిథ్ సంకేష్మం

: ఆచారయ్ కె.సుధీర కుమార

నోడల ఆఫీసర, సాట్టిసిట్కల సెల; కో-ఆరిడ్నేటర, కంపూయ్టర సెల,
కో-ఆరిడ్నేటర, NAAC, కో-ఆరిడ్నేటర, RUSA.
3.

కో-ఆరిడ్నేటర, తెలంగాణ నిఘంటు నిరామ్ణ పార్జెకుట్

: ఆచారయ్ భటుట్ రమేష

4.

కో-ఆరిడ్నేటర, UGC Cell

: ఆచారయ్ వి.నిరీక్షణబాబు

5.

పరీక్షల నియంతర్ణాధికారి, డైరెకట్ర I/C, KVLR విజాఞ్న సరవ్సవ్కేందర్ం

: ఆచారయ్ వై. రెడిడ్ శాయ్మల

6.

అధయ్కుష్లు, మహిళా గీర్వెనస్ సెల & డైరెకట్ర మహిళా అధయ్యన కేందర్ం,

: డా. బిహెచ. పదమ్పిర్య

7.

Adition Director, IQAC, నోడల ఆఫీసర, సవ్చఛ్ భారత ఇంటరన్ షిప సీక్మ (SBIS): డా.వనజా ఉదయ

8.

డైరెకట్ర, ఎస.సి, ఎస.టి. సెల, అడిషనల పరీక్షల నియంతర్ణాధికారి

9.

అధయ్కుష్లు, సూట్డెంటస్ గీర్వెనస్ సెల,

10.

: డా॥ నూనె వెంకటయయ్

కనీవ్నర, యూనివరిస్టీ సెంటర్ల అడిమ్షన కమిటీ (U.C.A.C)

: డా.కె.హనుమంతరావు

చీఫ వారెడ్న, యూనివరిస్టీ హాసట్లస్; కో ఆరిడ్నేటర, నెట పరీక్షలు,

: ఆచారయ్ జి.ఎస. గేబిర్యల

కనీవ్నర, డా.బోయి భీమనన్ సాహితయ్ పీఠం, కోఆరిడ్నేటర NSS
డైరెకట్ర, ఇంటరన్ల కావ్లిటీ అసూయ్రెనస్ సెల.
11

అడిషనల చీఫ వారెడ్న

: ఆచారయ్ సి. మురళీకృషణ్

12.

వారెడ్న, తిర్వేణి హాసట్ల & బాచుపలిల్ హాసట్ల, విదాయ్రుథ్ల సంకేష్మాధికారి

: డా.ఎన.లింగయయ్

13.

NSS పోర్గార్మ ఆఫీసరస్-1, డైరెకట్ర, B.C.Cell

: డా॥ రతన్ శీర్

14.

NSS పోర్గార్మ ఆఫీసరస్-2, కో-ఆరిడ్నేటర, రెమెడియల కోచింగ

: డా. విజయ పాల పాత లోత

15.

ఇనఛారిజ్, చితర్వాణి; ఇంచారజ్, ఆడియో రికారిడ్ంగ & డాకుయ్మెంటేషన విభాగం : శీర్ కె.శీర్నివాసచారి
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6. 9:,
9: ;<& U  & B\
!"#$ % &
EFGBHIJ 9K>
భాషా శాసత్ర శాఖ
1. ఎం.ఎ. అనువరిత్త భాషాశాసత్రం
2. ఎం.ఫిల
3. పిహెచ.డి. భాషా శాసత్రం

&L#!M 9K>
సంగీత శాఖ
1. ఎం.ఎ. - కరాణ్టక సంగీతం (గాతర్ం/మృదంగం, వీణ, వయోలిన)
2. ఎం.ఫిల
3. పిహెచ.డి
4. కళాపర్వేశిక - కరాణ్టక సంగీతం (గాతర్ం/మృదంగం/వీణ/వయోలిన/వేణువు/నాదసవ్రం/డోలు)
5. డిపొల్మా - లలిత సంగీతం

రంగసథ్ల కళల శాఖ
1. ఎం.పి.ఎ. - రంగసథ్ల కళలు
2. ఎం.ఫిల.
3. పిహెచ.డి.
4. డిపొల్మా – మిమికీర్
5. డిపొల్మా – పదయ్నాటకం
6.

పి.జి. డిపొల్మా - రంగసథ్ల కళలు

7.

పి.జి. డిపొల్మా - ఫిలమ్ డైరెక్షన (సెలఫ్ ఫైనానస్ కోరుస్)

శిలప్ం – చితర్ లేఖనం శాఖ
1. బి.ఎఫ.ఎ. - శిలప్ం/చితర్లేఖనం/పిర్ంట మేకింగ
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నృతయ్ శాఖ
1. ఎం.పి.ఎ - కూచిపూడి నృతయ్ం / ఆంధర్ నాటయ్ం
2. ఎం.ఫిల.
3. పిహెచ.డి. - నృతయ్ం

జానపద కళల శాఖ
1. ఎం.పి.ఎ. - జానపద కళలు
2. ఎం.ఫిల.
3.

పిహెచ.డి.

4. సరిట్ఫికెట - జానపద సంగీతం
5. సరిట్ఫికెట - జానపద నృతయ్ం
6. సరిట్ఫికెట – ఇందర్జాలం (సెలఫ్ ఫైనానస్ కోరుస్)

తెలుగు సాహితయ్ శాఖ
1. ఎం.ఏ. - తెలుగు
2. ఎం.ఫిల.
3. పిహెచ.డి.

N! #I#C ;O& 9K>
కమూయ్
మూయ్నికేషన
య్నికేషన,
నికేషన, జరన్లిజం శాఖ
1. ఎం.ఏ. కమూయ్నికేషన & జరన్లిజం
2. ఎం.ఫిల
3. పిహెచ.డి

జోయ్తి
జోయ్తిషయ్
తిషయ్షయ్-వాసుత్ శాఖ
1. ఎం.ఎ. జోయ్తిషం
2. ఎం.ఫిల
3. పిహెచ.డి (అంశకాలిక)
4. పి.జి. డిపొల్మా – జోయ్తిరైవ్దయ్ం
5. పి.జి. డిపొల్మా –జోయ్తిరావ్సుత్
6. పి.జి. డిపొల్మా –ముహారత్ విజాఞ్నం
7. డిపొల్మా – జోయ్తిషం
8. సరిట్ఫికెట - జోయ్తిషం
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''( % & – )* +
p# 9K>
తెలుగు సాహితయ్ అధయ్యన శాఖ
1. ఎం.ఎ. – తెలుగు
2. ఎం.ఫిల.
3. పిహెచ.డి.

,-./0 1*2 % & – 345
qr,
qr 7>7sHt,
7>7sHt u\Bvw ;x 9K>
తెలుగువారి చరితర్ సంసక్ృతి శాఖ
శాసన లేఖన శాఖ

1. ఎం.ఎ. - చరితర్, పురావసుత్ శాసత్రం

పురావసుత్, వాసుత్ కళల శాఖ

2. ఎం.ఫిల.
3. పిహెచ.డి.

6' % & – 7

&-8
hR'V yzR hiR 9K>

జానపద విజాఞ్న అధయ్యన శాఖ

ఎం.ఫిల.

గిరిజన అధయ్యన శాఖ

పిహెచ.డి.

రాణీ
రాణీ రుదర్మదేవి పేరి
పేరిణి
రిణి కేందర్ం

పేరిణి నృతయ్ విశారద
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3 =>? @AB % & - 9:;<
{ 6|J>S}y ~ 4 !M9K>
1. ఎం.పి.ఎ. - కూచిపూడి నృతయ్ం
2. డిపొల్మా - కూచిపూడి నృతయ్ం
3. డిపొల్మా - యక్షగానం
4. డిపొల్మా - సాతిత్వ్కాభినయం
5. సరిట్ఫికెట - కూచిపూడి నృతయ్ం
6. సరిట్ఫికెట - కరాణ్టక సంగీతం (గాతర్ం/మృదంగం/వయోలిన)
7. కళాపర్వేశిక - కూచిపూడి నృతయ్ం
8. సరిట్ఫికెట - కేష్తర్యయ్ పదాలు (సంగీతం) (మొవవ్, మొవవ్ మండలం)
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7. & %&BB,
%&BB , @C#& B\
కోరుస్

కాలవయ్వధి

సీటుల్

పర్వేశారహ్తలు

!"#$ % &
బి.
బి.ఎఫ.ఎ.
శిలప్ం –చితర్లేఖనం

4 సంవతస్రాలు

26

8 సెమిసట్రుల్

1. 2017 మారిచ్లో గానీ, ఆ తరువాత గానీ
ఇంటరీమ్డియట పాసై ఉండాలి

లేదా

పిర్ంట మేకింగ

2. దేవాదాయ శిలప్కళలో నాలుగు సంవతస్రాల
డిపొల్మా కోరుస్ పూరిత్ చేసి ఉండాలి

ఎం.
ఎం.ఎ. కమూయ్నికేషన
మూయ్నికేషన
& జరన్లిజం

2 సంవతస్రాలు

(ఇంటిగేర్టెడ కోరుస్)

4 సెమిసట్రుల్

26

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
బి. ఎ./బి.కాం./బి.ఎససి./బి.ఎఫ.ఎ డిగీర్
పాసై ఉండాలి.

ఎం.
ఎం.ఎ. అనువరిత్త
భాషాశాసత్రం

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం
నుంచి తెలుగు రెండవ భాషగా బి.ఎ./
బి.కాం/బి.యససి. డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

ఎం.
ఎం.ఎ. కరాణ్టక
సంగీతం

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

1. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
కరాణ్టక సంగీతంలో డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

లేదా

(గాతర్ం-మృదంగం వీణ, వయోలిన)

2. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండి
అ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన సంసథ్ నుంచి
సంగీతంలో (సంబంధిత విషయంలో)
డిపొల్మా ఉండాలి.

లేదా
ఆ. సంగీతంలో (సంబంధిత విషయంలో)
ఆకాశవాణి 'బి' గేర్డ ఆరిట్సుట్ అయి ఉండాలి.

21

ఎం.
ఎం.పి.
పి.ఎ. నృతయ్ం

2 సంవతస్రాలు

(కూచిపూడి/ఆంధర్ నాటయ్ం)

4 సెమిసట్రుల్

26

1. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
కూచిపూడి నృతయ్ంలో డిగీర్ ఉండాలి.

లేదా
2. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం
నుంచి బి.ఎ./బి.కాం/ బి.యససి/
బి.ఎఫ.ఎ., డిగీర్ కానీ తతస్మానమైన ఏ ఇతర
డిగీర్ కానీ కలిగి ఉండి
అ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన సంసథ్ నుంచి
కూచిపూడి నృతయ్ంలో సరిట్ఫికెట కోరుస్
ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి. లేదా
ఆ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన పర్సిదధ్ నాటయ్
సంసథ్లలో 5 సం.ల పర్దరశ్నానుభవం కలిగి
ఉనన్టుల్ సరిట్ఫికెట ఉండాలి. లేదా
ఇ. సంబంధిత విషయంలో దూరదరశ్న 'బి'
గేర్డ ఆరిట్సట్ అయి ఉండాలి.
ఎం.
ఎం.పి.
పి.ఎ
జానపద కళలు

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

1. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
తెలుగు రెండవ భాషగా బి.ఎ./ బి.కాం/
బి.యససి/బి.ఎఫ.ఎ./బి. ఎ. (లాంగేవ్జస)
డిగీర్ పాసై ఉండి
అ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన సంసథ్ల నుంచి
జానపద కళలు, రంగసథ్ల కళలు, సంగీతం,
నృతాయ్లలో డిపొల్మా/ సరిట్ఫికెట కలిగి
ఉండాలి. లేదా

ఆ. రేడియో /దూరదరశ్నలలో జానపద

సంగీతం/ నృతయ్ం సరిట్ఫికెట ఉండాలి.

ఎం.
ఎం.పి.
పి.ఎ.
రంగసథ్ల కళలు

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

1. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
రంగసథ్ల కళలోల్ బి.ఎ. డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

లేదా
2. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
బి.ఎ./బి.కాం/బి.యససి/బి.ఎఫ.ఎ. డిగీర్
పాసై ఉండి
అ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన పర్సిదధ్ నాటయ్,
నాటక కళా సంసథ్లలో 5 సం.ల అనుభవం

22

ఉనన్టుల్ సరిట్ఫికెట ఉండాలి. లేదా
ఆ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన సంసథ్ నుంచి
రంగసథ్లకళలోల్ ఒక సంవతస్ర కాలపరిమితికి
తకుక్వకాని డిపొల్మా కలిగి ఉండాలి. లేదా
ఇ. సంబంధిత విషయంలో ఆకాశవాణి
'బి' గేర్డ ఆరిట్సుట్ అయి ఉండాలి. లేదా
ఈ.దూరదరశ్నలో రంగసథ్ల కళల
కారయ్కర్మాలలో పాలొగ్ంటూ 5 సం.

అనుభవం కలిగి ఉనన్టుల్ సరిట్ఫికేట ఉండాలి.
ఎం.
ఎం.ఎ. తెలుగు

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
మొదటి, రెండవ సంవతస్రాలలో తెలుగు
రెండవ భాషగా బి. ఏ./బి.కాం./బి.యససి.
డిగీర్ లేదా తెలుగు ఆపష్నలగా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

సాయంకాలం కోరుస్లు
ఎం.
ఎం.ఎ. జోయ్తిషం

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
బి.ఎ./బి.కాం./బి.యససి. డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

.. 4N 
రంగసథ్ల కళలు

1 సంవతస్రం

12

1. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.
2. రంగసథ్ల కళలోల్ అభినివేశం లేదా టెలివిజన
ఎపిసోడసలో నటించినటుల్ ఆయా దరశ్కుల
నుంచి సరిట్ఫికెట పొంది ఉండాలి.

ఫిలమ్ డైరెక్షన

1 సంవతస్రం

25

ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

(సెలఫ్ ఫైనానస్)

జోయ్తిరావ్సుత్,
ఆధునిక
ఆధు
నిక నిరామ్ణ శిలప్ం
(ఆరిక్టెకచ్ర)
ఆరిక్టెకచ్ర),

డెకరేషన
డెకరేషన
జోయ్తిరై
వ్దయ్ం
జోయ్తిరైవ్దయ్ం

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి

1 సంవతస్రం

30

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి. (జోయ్తిషంలో

ఇంటీ
ఇంటీరియర
టీరియర

సరిట్ఫికెటఉనన్ వారికి పార్ధానయ్ం ఉంటుంది.)

1 సంవతస్రం

20

23

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి

ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.
ముహూ
ముహూరత్
హూరత్ విజాఞ్నం

1 సంవతస్రం

జానపద సంగీతం

1 సంవతస్రం

20

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

20

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

జానపద నృతయ్ం

1 సంవతస్రం

20

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

జానపద వాదయ్ం

1 సంవతస్రం

20

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
ఏదైనా డిగీర్ పాసై ఉండాలి.

4N 
జోయ్తిషం

1 సంవతస్రం

40

విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించే జోయ్తిషం సరిట్ఫికెట
కోరుస్లో ఉతీత్రణ్త లేదా పదవ తరగతి
ఉతీత్రణ్తతోపాటు విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించే
సరిట్ఫికెట కోరుస్ సాథ్యి సిలబసగల అరహ్త
పరీక్షలో ఉతీత్రణ్త కలిగి ఉండాలి.

లలితసంగీతం

2 సంవతస్రాలు

20

పదవ తరగతి పరీక్షలో ఉతీత్రుణ్లై16-60 సం.ల
మధయ్ వయసుస్ కలిగిన వారై ఉండాలి.

పదయ్నాటకం

2 సంవతస్రాలు

12

పదవ తరగతి ఉతీత్రుణ్లై 16-60 సం.ల.
మధయ్ వయసుస్ కలిగిన వారై ఉండాలి.

హరికథ
హరికథ

2 సంవతస్రాలు

10

1. తెలుగు రాయడం, చదవడం తెలిసి,
18 సం.లు. నిండి ఉండాలి.
2. కనీసం రెండు హరికథలు చెపిప్న
అనుభవం ఉండాలి.

కూచిపూడి/
కూచిపూడి/
ఆంధర్నాటయ్ం

2 సంవతస్రాలు

సాతిత్వ్కాభినయం
వ్కాభినయం

1 సంవతస్రం

20

కూచిపూడి/ ఆంధర్నాటయ్ం కోరుస్లలో సరిట్ఫికెట
కోరుస్ ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి.

20

24

పదవ తరగతి ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి. కూచిపూడి,

ఆంధర్నాటాయ్లోల్ సరిట్ఫికెట కోరుస్ పాసై ఉండాలి.
(మధాయ్హన్ం 2.00 గంటల నుంచి సాయంకాలం
5.00 గంటల వరకు నిరవ్హించడం జరుగుతుంది.)

బురర్క
బురర్కథ

1 సంవతస్రం

యక్షగానం

1 సంవతస్రం

20

నృతయ్ంలో సరిట్ఫికెట కోరుస్ ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి.

మిమికీర్
మిమికీర్

1 సంవతస్రం

20

పదవ తరగతి ఉతీత్రుణ్లై తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్

20

పదవ తరగతి ఉతీత్రుణ్లై 18 - 60 సం.ల
మధయ్ వయసుస్ కలిగిన వారై ఉండాలి.

పరిజాఞ్నం కలిగి ఉండాలి.

7)5
5 
జోయ్తిషం

1 సంవతస్రం

60

ఎస.ఎస.సి. లేదా తతస్మాన పరీక్షలో
ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి.

జానపద సంగీతం

6 నెలలు

20

తెలుగు చదవడం, రాయడం వచిచ్ ఉండాలి.

జానపద నృతయ్ం

6 నెలలు

20

తెలుగు చదవడం, రాయడం వచిచ్ ఉండాలి.

జానపద వాదయ్ం

6 నెలలు

20

తెలుగు చదవడం, రాయడం వచిచ్ ఉండాలి.

ఇందర్జాలం (సెలఫ్ ఫైనానస్) 6 నెలలు

20

ఎస.ఎస.సి. లేదా తతస్మాన పరీక్ష పాసై ఉండాలి

కరాణ్టక సంగీతం

40

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నంతో పాటు

!Mk! 

1 సంవతస్రం

కరాణ్టక సంగీతంలో అభిరుచి కలిగి ఉండాలి.

(గాతర్ం/మృదంగం/
వయొలిన/వేణువు/
వీణ/నాదసవ్రం/డోలు)

భకిత్ సంగీతం

1 సంవతస్రం

కూచిపూడి నృతయ్ం

2 సంవతస్రాలు

20

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నంతో పాటు
సంగీతంలో అభిరుచి కలిగి ఉండాలి.

20

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నంతో పాటు

కూచిపూడి నృతయ్ంలో అభిరుచి కలిగి ఉండాలి.

25

!,
!, kg 
పార్థ
పార్థమికమిక- మనోధరమ్
నోధరమ్
సంగీతం (సెలఫ్ ఫైనానస్)

3 నెలలు

20

పర్వీణ - మనోధరమ్
నోధరమ్
సంగీతం (సెలఫ్ ఫైనానస్)

3 నెలలు

20

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నంతో పాటు
సంగీతంలో అభిరుచి కలిగి ఉండాలి.

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నంతో పాటు
సంగీతంలో అభిరుచి కలిగి ఉండాలి.

''( % & : )* +
ఎం.
ఎం.ఎ. తెలుగు

2 సంవతస్రాలు
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4 సెమిసట్రుల్

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
మొదటి, రెండవ సంవతస్రాలలో తెలుగు రెండవ
భాషగా బి. ఏ./బి.కాం./బి.యససి. డిగీర్ లేదా
తెలుగు ఆపష్నలగా డిగీర్ ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి.

,-./0 1*2 % & : 345
ఎం.
ఎం.ఎ. చరితర్,
చరితర్
పురావసుత్ శాసత్రం

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
డిగీర్లో చరితర్ లేదా పురావసుత్ శాసత్రం చదివిన
వారై ఉండాలి.

3 =>? @AB 9:;< CDE : 9:;<
ఎం.
ఎం.పి.
పి.ఎ.
కూచిపూడి నృతయ్ం

2 సంవతస్రాలు

26

4 సెమిసట్రుల్

1. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
కూచిపూడి నృతయ్ంలో డిగీర్ ఉండాలి.

లేదా
2. గురిత్ంపు పొందిన విశవ్విదాయ్లయం నుంచి
బి.ఎ./బి.కాం/ బి.యససి/బి.ఎఫ.ఎ., డిగీర్
కానీ తతస్మానమైన ఏ ఇతర డిగీర్ కానీ
కలిగి ఉండి
ఆ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన సంసథ్ నుంచి
కూచిపూడి నృతయ్ంలో సరిట్ఫికెట కోరుస్
ఉతీత్రులై
ణ్ ఉండాలి. లేదా
ఇ. పర్భుతవ్ గురిత్ంపు పొందిన పర్సిదధ్ నాటయ్,

26

నాటక కళాసంసథ్లలో 5 సం.ల
పర్దరశ్నానుభవం ఉనన్టుల్ సరిట్ఫికెట ఉండాలి.

లేదా
ఈ.సంబంధిత విషయంలో దూరదరశ్న 'బి' గేర్డ
ఆరిట్సట్ అయి ఉండాలి.
డిపొల్మాకూచిపూడి నృతయ్ం

2 సంవతస్రాలు

డిపొల్మాయక్షగానం

1 సంవతస్రం

డిపొల్మాకాభినయం
సాతిత్వ్వ్కాభి
కాభి
నయం

1 సంవతస్రం

20

పూరిత్కాలిక కోరుస్

కూచిపూడి నృతయ్ంలో సరిట్ఫికెట కోరుస్ ఉతీత్రుణ్లై
ఉండాలి.

20

నృతయ్ంలో సరిట్ఫికెట కోరుస్ ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి.

20

పదవ తరగతి ఉతీత్రుణ్లై ఉండాలి.

పూరిత్కాలిక కోరుస్

కూచిపూడి, ఆంధర్నాటాయ్లోల్ సరిట్ఫికెట కోరుస్
పాసై ఉండాలి.
(కోరుస్ను మధాయ్హన్ం 2.00 గంటల నుంచి
సాయంకాలం 5.00 గంటల వరకు నిరవ్హించడం
జరుగుతుంది.)

సరిట్ఫికెట కూచిపూడి నృతయ్ం

4 సంవతస్రాలు

సరిట్ఫికెట కరాణ్టక సంగీతం

4 సంవతస్రాలు

50

పూరిత్కాలిక కోరుస్

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నం కలిగి,

పది సంవతస్రాల వయసుస్ నిండి ఉండాలి.
50

పూరిత్కాలిక కోరుస్

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నం కలిగి,

పది సంవతస్రాల వయసుస్ నిండి ఉండాలి.

(గాతర్ం/మృదంగం/
వయోలిన)
సరిట్ఫికెట
కేష్తర్యయ్
కేష్
తర్యయ్ పదాలు

1 సంవతస్రం

20

పూరిత్ కాలిక కోరుస్

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నం కలిగి,

పది సంవతస్రాల వయసుస్ నిండి ఉండాలి.

(సంగీతం)
మొవవ్, మొవవ్ మండలం
కళాపర్వేశిక
కూచిపూడి నృతయ్ం

2 సంవతస్రాలు

20

సాయంకాలం కోరుస్

తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ పరిజాఞ్నం,

సంబంధిత విషయంలో అభిరుచి కలిగిఉండాలి.
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&I

రాణీ
రాణీ రుదర్మదేవి పేరి
పేరిణి
రిణి కేందర్ం
పేరి
పేరిణి
రిణి నృతయ్ విశారద

2 సంవతస్రాలు

20

12 సంవతస్రాలు నిండి 7వ తరగతి పాసైన
బాలురు / యువకులు అరుహ్లు.

పూరిత్కాలిక కోరుస్

28

8. k* 'VJt
1.

పూరిత్కాలిక (రెగుయ్లర) కోరుస్లలో పర్వేశం నిమితత్ం పర్వేశ పరీక్ష నిరవ్హించడం జరుగుతుంది. ఈ
పర్వేశ పరీక్షలో 100 మారుక్లకు బహుళ ఐచిచ్క పర్శన్లు (Multiple choice) పరీక్ష ఉంటుంది. కానీ
పర్దరశ్నా కళల కోరుస్లలో (అంటే లలితకళాపీఠంలోని కోరుస్లలో) పర్వేశ పరీక్ష సిదాధ్ంతానికి 50
మారుక్లు, పార్యోగికానికి

2.

50 మారుక్లతో ఉంటుంది.

నిరీణ్త సీటల్ సంఖయ్ కంటే తకుక్వ దరఖాసుత్లు వచిచ్న కోరుస్లకు పర్వేశ పరీక్ష లేకుండానే మారుక్ల
పర్తిపాదికన ఆధారంగా పర్వేశం కలిప్ంచడం జరుగుతుంది.

3.

సాయంకాలం కోరుస్లనిన్ంటికీ మౌఖిక పరీక్ష దావ్రా పర్వేశం కలిప్ంచడం జరుగుతుంది.

4.

పర్వేశ పరీక్షలో వచిచ్న మారుక్ల ఆధారంగా పర్వేశాలు జరుగుతాయి. అనిన్ కోరుస్లోల్ పర్వేశానికి కనీసం
36 శాతం (ఎస.సి./ఎస.టి./వికలాంగ అభయ్రుథ్లకు 15 శాతం) మారుక్లు పొందిన అభయ్రుథ్లు అరుహ్లు.
పర్దరశ్న కళల కోరుస్లోల్ సిదాధ్ంతం, పార్యోగికం పరీక్షలోల్ విడివిడిగా కనీస నిరీణ్త అరహ్త మారుక్లు
18+18 (ఎస.సి./ఎస.టి./వికలాంగ అభయ్రుథ్లకు 7.5+7.5) పొందిన వారే పర్వేశానికి అరుహ్లవుతారు.

5.

ఏ కోరుస్కైనా ఐదుగురు కంటే తకుక్వమంది అభయ్రుథ్లు దరఖాసుత్ చేసుకొనన్టల్యితే ఆ కోరుస్
నిరవ్హించడం వీలుపడదు. పార్థమిక-మనోధరమ్ సంగీతం, పర్వీణ- మనోధరమ్ సంగీతం కోరుస్లలో
పదిమంది కంటే తకుక్వమంది అభయ్రుథ్లు దరఖాసుత్ చేసుకొనన్టల్యితే ఆ కోరుస్లు నిరవ్హించడం
వీలుపడదు.

6.

ఏ విశవ్విదాయ్లయం నుంచైనా ఒక కోరుస్ పూరిత్ చేసిన వారు తిరిగి అదే కోరుస్లో పర్వేశానికి
అరుహ్లుకారు.
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10.
10. VCvw v 'VJt
2019-20 విదాయ్ సంవతస్రానికి విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించే బి.ఎఫ.ఎ-శిలప్ం/చితర్లేఖనం/పిర్ంట
మేకింగ, ఎం.ఏ. అనువరిత్త భాషాశాసత్రం, ఎం.ఏ. కమూయ్నికేషన & జరన్లిజం, ఎం.ఏ. జోయ్తిషం, ఎం.ఏ కరాణ్టక
సంగీతం, (గాతర్ం/మృదంగం/వీణ/వయోలిన), ఎం.పి.ఏ.కూచిపూడి నృతయ్ం/ఆంధర్నాటయ్ం, ఎం.పి.ఏ.
రంగసథ్ల కళలు, ఎం.పి.ఎ.జానపద కళలు, ఎం.ఏ.తెలుగు (హైదరాబాదు, రాజమండిర్ పార్ంగణం),
ఎం.ఏ.చరితర్, పురావసుత్ శాసత్రం (శీర్శైలం పార్ంగణం), ఎం.పి.ఏ. కూచిపూడి నృతయ్ం (కూచిపూడి పార్ంగణం),
వివిధ పి.జి.డిపొల్మా, డిపాల్మా, సరిట్ఫికెట కోరుస్లలో పర్వేశం కోసం ఆన లైన దావ్రా అభయ్రుథ్ల నుంచి
దరఖాసుత్లు కోరడమైంది. పూరిత్ వివరాలను ఈ వెబ సైటల్లో ఉంచడమైంది. www.teluguuniversity &
www.pstucet.org ఈ వెబ సైట దావ్రా దరఖాసుత్లను సమరిప్ంచాలి.

పర్వేశ పరీకాష్ కేందార్లు
హైదరాబాద, రాజమండిర్, శీర్శైలం, కూచిపూడిలోల్ని పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం
ఆవరణలోల్ ఆయా పార్ంగణాలోల్ని కోరుస్లకు పర్వేశ పరీక్షలను నిరవ్హించడం జరుగుతుంది.
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11.
11 d& B\
. ¡.
¡. . (Qa
(Qa 7>B#\& )
)
మూడవ
మూడవ సం.
సం.

నాలగ్వ సం.
సం.

(2018
2018-19 బాయ్చ)
బాయ్చ)

(2017
2017-18 బాయ్చ)
బాయ్చ)

(20162016-17 బాయ్చ)
బాయ్చ)

పర్వేశరుసుం

రూ.
రూ.లు
200.00

రూ.
రూ.లు
--

రూ.
రూ.లు
--

రూ.
రూ.లు
--

టూయ్షను ఫీజు

6,900.00

6,270.00

6,270.00

6,270.00

మొదటి సం.
సం.
(20192019-20 బాయ్చ)
బాయ్చ)

రెండవ సం.
సం.

గర్ంథాలయ డిపాజిట

300.00

--

--

--

మైగేర్షన ఫీజు (ఇతర రాషాట్ర్ల నుంచి

200.00

--

--

--

6,2
270.00
00

6,270.
270.00

ఇంటరీమ్డియట ఉతీత్రుణ్లైన వారికి మాతర్మే)

మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

7,600
600.00

6,27
270
00
270.00

>.
>. . !¤= & zCLz> (¥>¦ 7>B#\& §>(¨©ª )
)
మొదటి సంవతస్రం

రెండవ సంవతస్రం

(2019
2019-20 బాయ్చ)
బాయ్చ)

(2018
2018-19 బాయ్చ)
బాయ్చ)

పర్వేశరుసుం

రూ.
రూ.లు
200.00

టూయ్షను ఫీజు

4,950.00

రూ.
రూ.లు
-4,400.00

గర్ంథాలయ డిపాజిట

300.00

--

మైగేర్షన ఫీజు

200.00

--

మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

5,650.
650.00

4,4
400.00

>.
>. . / >.
>.. . (¥>¦
(¥>¦ 7>B#\& )
)
మొదటి సంవతస్రం

రెండవ సంవతస్రం

(20192019-20 బాయ్చ)
బాయ్చ)

(20182018-19 బాయ్చ)
బాయ్చ)

పర్వేశరుసుం

రూ.
రూ.లు
200.00

టూయ్షను ఫీజు

3,900.00

రూ.
రూ.లు
-3,520.00

గర్ంథాలయ డిపాజిట

300.00

--

మైగేర్షన ఫీజు

200.00

--

మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

4,600.
600.00
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3,5
520.00

>.
>.«
రూ.
రూ.
పర్వేశరుసుం

200.00

టూయ్షను ఫీజు

7,300.00

గర్ంథాలయ డిపాజిట

500.00

మైగేర్షన ఫీజు

200.00
మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

8,2
200.00

¬.
¬.4.

పర్వేశరుసుం

పూరిత్కాలిక
రూ..లు
రూ
200.00

అంశకాలిక
రూ..లు
రూ
200.00

టూయ్షను ఫీజు

8,000.00

9,000.00

గర్ంథాలయ డిపాజిట

1,000.00

1,000.00

200.00

200.00

9,400
400.00
400

10,
10,400.00
400

మైగేర్షన ఫీజు
మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:
గమనిక :
1.

రెండవ సంవతస్రం మరియు మూడవ సంవతస్రానికి పూరిత్కాలిక అభయ్రుథ్లు రూ. 8,000/-ల చొపుప్న,
అంశకాలిక అభయ్రుథ్లు రూ. 9,000/-ల చొపుప్న పర్తి సంవతస్రం టూయ్షన ఫీజు చెలిల్ంచాలి. నాలగ్వ
సంవతస్రం నుండి ఆయా విదాయ్ సంవతస్రాలకు సంబంధించిన టూయ్షన ఫీజులు చెలిల్ంచాలి.

2.

i) విదేశీ విదాయ్రుథ్లకు మొదటి సంవతస్రానికి ఫీజు 1000 అమెరికన డాలరుల్
ii) రెండవ సంవతస్రం నుంచి పర్తి సంవతస్రానికి ఫీజు 1000 అమెరికన డాలరుల్.

3.

పరిశోధనాంశం సవరణ లేదా సిదాధ్ంత వాయ్సం శీరిష్క సవరణ ఫీజు రూ. 500/-
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.. 4N  (®! 7>B#C>)
7>B#C>)
రూ.
రూ.లు
పర్వేశరుసుం

200.00

టూయ్షను ఫీజు

4,000.00

మైగేర్షన ఫీజు

200.00
మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

4,400
400.00
400 00

1. 7)5
2. 4N

®! 7>B#C>

3. !Mk!
రూ.
రూ.లు
పర్వేశరుసుం

200.00

టూయ్షను ఫీజు

3,000.00
మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

1. 4N
2. !Mk!

3,200.00
200 00

¥>¦ 7>B#\
మొదటి సంవతస్రం

రెండవ సంవతస్రం

(20192019-20 బాయ్చ)
బాయ్చ)

(2018
2018-19 బాయ్చ)
బాయ్చ)

పర్వేశరుసుం

రూ.
రూ.లు
200.00

టూయ్షను ఫీజు

2,970.00

2,970.00

3,170
170.00

2,97
970.00
97

మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

1. hR'V 7>¯#> / hR'V RH#>

రూ.
రూ.లు
--

( 6 ±&& 7)5 )
200/-
) d:
d: ².12
00 

2. hR'V yzR hiR 9K> - ³´ RH# ;CV (¥>¦ 7>B#\
 (7>B#\µ)
7>B#\) d : ². 550
550/-
7>B#\µ)
3. { 6|J>S}y ~ 4 !M9K> - ~ 4.
4 7)5 (Qa 7>B#\)
7>B#\), ~ 4 4N
(¥>¦ 7>B#\)
 (7>B#\µ)
7>B#\) d : ². 550
550/-
7>B#\µ)
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¶«· ¸Q 
@) .. 4N § «$ ¹¥e (®! 7>B#C>)
7>B#C>)
రూ.
రూ.లు
200.00
30,300.00

పర్వేశరుసుం
టూయ్షను ఫీజు
మైగేర్షన ఫీజు

200.00
మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

30,
30,700.00

º) §>Sh&> – 7)5  (6 ±&)
±&)
పర్వేశరుసుం
టూయ్షను ఫీజు

రూ.
రూ.లు
200.00
4,000.00
మొతత్ం రూపాయలు:
రూపాయలు:

4,200
200.00
200 00

º&7 v>
రెండు, మూడు, నాలుగవ సంవతస్రం చదువుతునన్ విదాయ్రుథ్లు నిరేద్శించిన తేదీలోగా టూయ్షన ఫీజు
మొతత్ం ఒకే విడతలో చెలిల్ంచాలి. చెలిల్ంచలేనటల్యితే చెలిల్ంచవలసిన చివరి తేదీ తరావ్త 15 రోజుల లోపల
రూ.200/-ల ఆలసయ్ రుసుముతో టూయ్షన ఫీజు చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది. లేని యెడల పర్వేశం రదద్వుతుంది.
గమనిక :
1.

విశవ్విదాయ్లయంలో వివిధ కోరుస్లను అభయ్సిసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లకు విజాఞ్న విహారయాతర్లకు సంబంధించి
విశవ్విదాయ్లయం ఏ విధమైన ఖరుచ్ భరించదు. ఆయా కోరుస్ల పాఠాయ్ంశాలలో భాగంగా విదాయ్రుథ్లు
విజాఞ్న యాతర్లకు వెళళ్వలసి వచిచ్నటల్యితే ఆ ఖరుచ్లను విదాయ్రుథ్లే సవ్యంగా భరించుకోవలసి
ఉంటుంది.

2.

విదాయ్రిథ్ తన గురిత్ంపు కారుడ్ను పోగొటుట్కొనన్టల్యితే తగిన కారణాలను వివరిసూత్ డూపిల్కేట గురిత్ంపు
కారుడ్ కోరుతూ అభయ్రథ్న లేఖతో పాటు రూ. 50/-లకు 'రిజిసాట్ర్ర' పేరు మీద తీసిన డి.డి.ని జతపరచి
సంబంధిత శాఖాధిపతి సిఫారసుతో పీఠాధిపతికి సమరిప్ంచి డూపిల్కేటు కారుడ్ పొందవలసి ఉంటుంది.
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12. »z ;#>
విశవ్విదాయ్లయంలో పూరిత్కాలిక (రెగుయ్లర) కోరుస్లోల్ పర్వేశించిన అభయ్రుథ్లు సెమిసట్రు పరీక్షలు
రాయడానికి 75శాతం హాజరు విధిగా ఉండాలి. 75 శాతం కనాన్ తకుక్వ హాజరు ఉనన్ అభయ్రుథ్లు సెమిసట్ర /
సంవతస్రాంత పరీక్షలకు హాజరు కావడానికి అరుహ్లు కారు. అనారోగయ్రీతాయ్ మెడికల సరిట్ఫికెటపై 10 శాతం
వరకు హాజరు మినహాయింపు ఉంటుంది. ఇందుకోసం రూ. 500/-లకు (కండొనేషన ఫీజు) డి.డి. రూపేణా
రిజిసాట్ర్ర పేర తీసి విశవ్విదాయ్లయానికి సమరిప్ంచాలి.

13. _wC#
[ ¨ª B\ (CBCS)
1. U.G., P.G.. Courses:
A) Percentage & Relative Letter Grade
Grade
A+

Percentage of Marks
75% & above

A

65% to 74%

B+

60% to 64%

B

55% to 59%

C

50% to 54%

D

40% to 49%

F

Less than and equal to 39%

B) Scale Points & Grades
Scale Points

Grades

10 points

A+

9 points

A

8 points

B+

7 points

B

6 points

C

5 points

D

0 points

F
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C) Distribution of Divisions
Class

Grade Points (CGPA)

I Division with Distinction

8 to 10

I Division

6.5 to < 8

II Division

5.5 to < 6.5

II Division 55% of marks

6

III Division

5 to < 5.5

Fail

Below 5

2. డిపొల్మా, సరిట్ఫికెట,
కెట కళా పర్వేశిక కోరుస్లు:
కోరుస్లు:
35 శాతం నుంచి 50 శాతం లోపల – సామానయ్శేర్ణి
50 శాతం నుంచి 60 శాతం లోపల - దివ్తీయ శేర్ణి
60 శాతం నుంచి 70 శాతం లోపల - పర్థమ శేర్ణి
70 శాతం అంతకు పైన - విశిషట్ శేర్ణి

14. uV& (4©R¼)
4©R¼)
బి.ఎఫ.ఎ. మరియు పి.జి. కోరుస్లలో మొదటి సెమిసట్రలో నిబంధనల మేరకు అనిన్ ఫీజులు చెలిల్ంచి,
తగిన హాజరు శాతం కలిగి, హాల టికెటుల్ పొందిన విదాయ్రుథ్లెవరైనా అనివారయ్ కారణాల వలల్ పరీక్షకు హాజరు
కానటల్యితే వారు రెండవ సెమిసట్ర పర్వేశానికి అరుహ్లు. అయితే ఆ సంవతస్రం రెండు సెమిసట్రల్లోని మొతత్ం
పేపరల్లో కనీసం సగం పేపరుల్ ఉతీత్రుణ్లైనవారు మాతర్మే రెండవ సంవతస్రంలోకి పర్మోట కావడానికి అరుహ్లు.
ఇదే పదధ్తి మూడు, నాలుగు సంవతస్రాలకు కూడా వరిత్సుత్ంది. ఏ సంవతస్రంలోనైనా ఆ సంవతస్రంలోని మొతత్ం
పేపరల్లో సగం పేపరుల్ ఉతీత్రుణ్లు కాని విదాయ్రుథ్లు తదుపరి సంవతస్రానికి పర్వేశారహ్త కోలోప్తారు.

15. ½aV& (§>¾¿½>5)
½>5)
విశవ్విదాయ్లయంలోని వివిధ కోరుస్లకు ఇంపూర్వమెంట పరీక్షలను ఆయా కోరుస్ల రెటిట్ంపు
కాలపరిమితిలోగా రాసుకోవడానికి అనుమతించడం జరుగుతుంది. అయితే ఏ సంవతస్రంలోనైనా లేదా
సెమిసట్రలోనైనా అనిన్ పేపరుల్ పాసైన వారు మాతర్మే ఆ తదుపరి వెంటనే జరిగే పరీక్షలలో ఇంపూర్వమెంట
రాసుకోవచుచ్. ఆ పిమమ్ట ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ అనుమతించడం వీలుపడదు.
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16. >qX> (\y>À)
\y>À)
పర్భుతవ్ ఉతత్రువ్ల మేరకు విశవ్విదాయ్లయంలో రాయ్గింగను నిషేధించడమైంది. ఎవరైనా విదాయ్రిథ్నీ
విదాయ్రుథ్లు విశవ్విదాయ్లయంలో రాయ్గింగకు పాలప్డినటల్యితే అటిట్ వారు శికాష్రుహ్లవుతారు. విదాయ్రుథ్లు కోరుస్లో
చేరినపుప్డు రాయ్గింగలో పాలొగ్నబోమని హామీపతార్నిన్ ఇవవ్వలసి ఉంటుంది.
రాయ్గింగకు సంబంధించిన పలు విషయాలపై అవగాహనకోసం, అఫిడవిటలు సమరిప్ంచడంకోసం
విదాయ్రుథ్లు జాతీయసాథ్యిలోగల మానవవనరుల అబివృదిధ్ మంతిర్తవ్శాఖవారి వెబసైటు www.antiragging.in
లేదా www.amanmovement.org ను సంపర్దించవచుచ్. అలాగే రాయ్గింగకు సంబంధించి విదాయ్రుథ్లకు ఏవైనా
ఫిరాయ్దులు ఉనన్టల్యితే విశవ్విదాయ్లయ సాథ్యిలోగల కింది కమిటీలోని సభుయ్లకు తెలియపరచవచుచ్.
1.

ఆచారయ్ వి.సతిత్రెడిడ్

- అధయ్కుష్లు

-

23230641 Ext. 372

2.

ఆచారయ్ జి.ఎస.గేబిర్యల

- సభుయ్లు

-

23230641 Ext. 352

3.

డా.బిహెచ.పదమ్పిర్య

- సభుయ్లు

-

23230641 Ext. 346

4.

డా.ఎం.గీతావాణి

- సభుయ్లు

-

23230641 Ext. 331

17. uRÁk*> ( -@4$)
@4$)
పర్వేశం పొంది కోరుస్ మధయ్లో టార్నసఫర సరిట్ఫికెట తీసుకునిగాని / తీసుకోకుండా గాని
విశవ్విదాయ్లయం వదలి వెళిళ్న వారు నిబంధనల మేరకు రెండవ / మూడవ / నాలగ్వ సంవతస్రంలోకి అరహ్త
పొంది, కారణాంతరాల వలల్ కంటినూయ్ చేయనటల్యితే కోరుస్ కాలపరిమితికి రెటిట్ంపు కాలపరిమితిలోగా కోరుస్
పూరిత్ చేసే విధంగా తిరిగి పర్వేశం కలిప్ంచవచుచ్. (టి.సి. తీసుకొని వెళిళ్నవారు అడిమ్షన ఫీజు, టూయ్షన ఫీజు,
టి.సి. తీసుకోని వారు కేవలం టూయ్షన ఫీజు చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది.) బి.ఎఫ.ఎ. మరియు పి.జి. కోరుస్లు చేసే
విదాయ్రుథ్లు పర్థమ సంవతస్రం మధయ్లోనే డిసకంటినూయ్ చేసినటల్యితే ఆ తదుపరి సంవతస్రంలో మాతర్మే,
మరల పర్వేశపరీక్ష లేకుండా పర్వేశం పొందడానికి అరహ్త ఉంటుంది. సంబంధిత ఫీజులు మొతత్ం మరల
చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది. వారికి ఉపకార వేతనం పొందే అరహ్త పర్భుతవ్ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటుంది.
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18. zÂ+T
మహిళలకు మొతత్ం సీటల్లో 33 1/3 శాతం సీటుల్ కేటాయించడమవుతుంది. పర్తి కాయ్టగిరీలోని మొతత్ం
సీటల్లో మహిళలకు ఈ కేటాయింపు వరిత్సుత్ంది. ఎస.సి., ఎస.టి., బి.సి., వికలాంగులకు ఈ కింద తెలిపిన
పర్కారం సీటుల్ కేటాయించడ మవుతుంది.
ఎస.సి. - 15 శాతం
ఎస.టి. - 6 శాతం
బి.సి. - 25 శాతం (గూర్ప - ఎ - 7 శాతం, గూర్ప - బి - 10 శాతం, గూర్ప - సి - 1 శాతం, గూర్ప - డి - 7 శాతం)
బి.సి. గూర్ప - ఇ (ముసిల్ంలు) - 4 శాతం (కోరుట్ ఉతత్రువ్లకు లోబడి)
వికలాంగులకు - 3 శాతం

19. @VRu 
విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించే బి.ఎఫ.ఎ., ఎం.ఎ., ఎం.పి.ఎ., ఎం.సి.జె., పి.జి. డిపొల్మా కోరుస్లలో
నిరేద్శించిన సీటల్కు అదనంగా 2 సీటుల్ ఈ కింద సూచించిన అభయ్రుథ్లకు యు.జి.సి., పర్భుతవ్ నిబంధనల పర్కారం
పార్ధానయ్తా కర్మంలో కేటాయించడమవుతుంది.
1.

మాజీ సైనికుల పిలల్లకు, సైనికుల పిలల్లకు

2.

సోప్రట్స్ / ఎన.సి.సి./ ఎన. ఎస. ఎస. సరిట్ఫికెటుల్ పొందిన వారికి.

పైన సూచించిన కోటాలో సీటుల్ పొందగోరేవారు తాము ఏ కేటగిరిలో సీటుల్ పొందగోరుతునాన్రో దానికి
సంబంధించిన పూరిత్ వివరాలు దరఖాసుత్లో సూచించి, అందుకు సంబంధించిన సరిట్ఫికెటల్ నకలు పర్తులు
దరఖాసుత్కు జతపరచాలి.
గమనిక : APSCHE వారి లేఖ నం. APSCHE/UM-738/Committ.NI.Quota/Rajbhavan/2006, dt.
9.3.2006 పర్కారం జాతీయ సమైకయ్తా కోటా (National Integration Quota) కింద ఇతర రాషాట్ర్ల
విదాయ్రుథ్లకు విశవ్విదాయ్లయంలోని అనిన్ రెగుయ్లర కోరుస్లలో 5 శాతం సీటుల్ అదనంగా (Supernumerary
Seats) కేటాయించడమవుతుంది. వీరు రెగుయ్లర కోరుస్ విదాయ్రుథ్లు చెలిల్సుత్నన్ రేటల్ పర్కారం ఫీజులు చెలిల్ంచాలి.
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యు.జి. కోరుస్లోల్ రాషేట్ర్తరాంధుర్లకు రెండు సీటుల్, విదేశాంధుర్లకు రెండు సీటుల్; పి.జి. కోరుస్లోల్
రాషేట్ర్తరాంధుర్లకు నాలుగు సీటుల్, విదేశాంధుర్లకు నాలుగు సీటుల్ సూపర నూయ్మరరీ కోటా కింద
కేటాయించబడతాయి.
అండర గార్డుయ్యేషన కోరుస్లోల్ చేరిన విదాయ్రుథ్లకు నెలకు రూ. 400/-ల చొపుప్న, పి.జి. కోరుస్లోల్ చేరిన
విదాయ్రుథ్లకు నెలకు రూ. 500/-ల చొపుప్న సట్యిఫండ చెలిల్ంచడం జరుగుతుంది. విదేశాంధర్ విదాయ్రుథ్ల పర్వేశం
విషయంలో ఆయా దేశాల పర్భుతావ్లు సాప్నస్ర చేయాలిస్ ఉంటుంది.

20. '%C #Q
విశవ్విదాయ్లయంలోని పూరిత్కాలిక బి.ఎఫ.ఎ./ఎం.ఎ./ఎం.పి.ఎ./ఎం.సి.జె/పిహెచ.డి. కోరుస్లోల్ని
బి.సి., ఎస.సి., ఎస.టి. అభయ్రుథ్లకు పర్భుతవ్ సాంఘిక సంకేష్మ శాఖ సాక్లరషిపలు మంజూరు చేసే అవకాశం
ఉంది.
1. ఎస.సి., ఎస.టి., అభయ్రుథ్లకు - (తలిల్దండుర్ల, సంరక్షకుల సంవతస్రాదాయం రూ. 2.00లక్షల లోపు,
బి.సి.లకు రూ. 1,00,000/-ల లోపు) కుల, ఆదాయ ధుర్వీకరణ పతార్లు పర్వేశ సమయంలో సమరిప్ంచిన మీదట
బి.ఎఫ.ఎ./ఎం.ఎ/ ఎం.పి.ఎ./ఎం.సి.జె./పిహెచ.డి. కోరుస్లలో పర్వేశం పొందిన అభయ్రుథ్లకు - పూరిత్
టూయ్షను ఫీజు, సెప్షల ఫీజులోల్ మినహాయింపు ఉంటుంది. సంబంధిత ధుర్వీకరణ పతార్లు సమరిప్ంచని వారు
పూరిత్ ఫీజు చెలిల్ంచి (వాపసు చేయడం వీలుపడదు) పర్వేశం పొందాలి. ఒకసారి చెలిల్ంచిన ఫీజు ఎటిట్
పరిసిథ్తులోల్నూ వాపసు చేయడం వీలుపడదు. ఎస.సి., ఎస.టి., బి.సి., ఇ.బి.సి. విదాయ్రుథ్లు సాక్లరషిప కోసం
దరఖాసుత్ చేసుకొనన్వారికి మాతర్మే టూయ్షన ఫీజు మంజూరయేయ్ అవకాశం ఉంటుంది. అలా దరఖాసుత్ చేసుకోని
వారు టూయ్షన ఫీజు చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది.
2. ఆరిథ్కంగా వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన విదాయ్రుథ్లకు రాషట్ర పర్భుతవ్ం ఇ.పి.పి. సాక్లరషిప
మంజూరు చేసినటల్యితే మొదటిసారి బి.ఎఫ.ఎ/ఎం.ఎ./ఎం.పి.ఎ./ బి.సి.జె./ఎం.సి.జె/ కోరుస్లలో చేరే
విదాయ్రుథ్లకు మాతర్మే ఇ.పి.పి. సాక్లరషిప ఇవవ్డం జరుగుతుంది. ఇతర విశవ్విదాయ్లయాలోల్ ఇదివరకే
గార్డుయ్యేట/ పి.జి. కోరుస్లు పూరిత్ చేసి మరలా పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించే అదే
సాథ్యి గార్డుయ్యేట / పి.జి. కోరుస్లలో పర్వేశించే విదాయ్రుథ్లకు ఇ.పి.పి. ఉపకార వేతనాలు మంజూరు చేయడం
జరగదు. ఇతర కళాశాలలోల్ గార్డుయ్యేట / పోసుట్ గార్డుయ్యేట కోరుస్లు మధయ్లో వదిలేసి పొటిట్ శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయంలో తతస్మాన కోరుస్లో చేరిన విదాయ్రుథ్లు గతంలోని కోరుస్ల వారు సాక్లరషిప
పొందలేదని సంబంధిత కళాశాల పిర్నిస్పాల నుంచి సరిట్ఫికెట పొంది, దానిని విశవ్విదాయ్లయానికి సమరిప్ంచాలి.
అలా సమరిప్ంచని విదాయ్రుథ్లకు సాక్లరషిప మంజూరు కాదు.
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3. రాషట్ర పర్భుతవ్ ఉతత్రువ్ల పర్కారం అభయ్రుథ్ల వయోపరిమితికి లోబడి సాక్లరషిప మంజూరు చేయడం
జరుగుతుంది.
రాషట్ర పర్భుతవ్ం మంజూరు చేసే ఫెలోషి
ఫెలోషిప
లోషిపలు:
లు: పిహెచ.డి. కోరుస్లోల్ని బి.సి., ఎస.సి., ఎస.టి. అభయ్రుథ్లకు
సంవతస్రానికి 1500 రూపాయల కంటింజెనీస్ కిందా, నెలకు రూ. 600 ఫెలోషిప కిందా రాషట్ర పర్భుతవ్ం
మంజూరు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
యూనివరిస్
యూనివరిస్టీ
నివరిస్టీ రీసెరిచ్ ఫెలోషి
ఫెలోషిప
లోషిప (URF):: పిహెచ.డి. అభయ్రుథ్లకు ఏ విధమైన సాక్లరషిప రానివారికి
శాఖకు నలుగురిని చొపుప్న మెరిట ఆధారంగా ఎంపిక చేసి వారికి నెలకు 2,500 రూపాయలు ఫెలోషిపగానూ,
సంవతస్రానికి

1500

రూపాయలు

మొతత్ం

కంటింజెనీస్

గార్ంటుగానూ

విశవ్విదాయ్లయం

నుంచి

ఇవవ్డమవుతుంది. అయితే వారు మరే ఇతర సాక్లరషిపసలను పొందకూడదు. కోరుస్లో చేరిన తేదీ నుంచి 36
నెలల కాలానికి మాతర్మే విశవ్విదాయ్లయం ఫెలోషిపలు మంజూరు అవుతాయి.
ఇతర కళాశాలలోల్ గార్డుయ్యేట / పోసట్ గార్డుయ్యేట కోరుస్లు మధయ్లో వదిలేసి పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు
విశవ్విదాయ్లయంలో తతస్మాన కోరుస్లో చేరిన విదాయ్రుథ్లు గతంలోని కోరుస్లో వారు సాక్లరషిప పొందలేదని
సంబంధిత కళాశాల పిర్నిస్పాల నుంచి సరిట్ఫికెట పొంది, దానిని విశవ్విదాయ్లయానికి సమరిప్ంచాలి. అలా
సమరిప్ంచని విదాయ్రుథ్లకు సాక్లరషిప మంజూరు కాదు.

21. "Å B7t mH» (»7)ÆÇ)Ç)
విశవ్విదాయ్లయానికి హైదరాబాదు, శీర్శైలం, రాజమండిర్, కూచిపూడి పార్ంగణాలలో హాసట్ళుళ్ ఉనాన్యి.
హైదరాబాదు పార్ంగణంలో యు.
యు.జి.
జి., పి.
పి.జి కోరుస్లలో చేరే విదాయ్రుథ్లకు బాచుపలిల్ హాసట్లోల్ మాతర్మే వసతి సౌకరయ్ం
సౌకరయ్ం
కలిప్ంచబడుతుంది.
కలిప్ంచబడుతుంది ఈ హాసట్ళళ్లో పరిమిత సంఖయ్లో మాతర్మే అభయ్రుథ్లకు వసతి కలిప్ంచడం జరుగుతుంది.
కోరుస్లో పర్వేశం పొందిన పర్తి అభయ్రిథ్కి హాసట్ల వసతి కలిప్ంచడం వీలుపడదు. అంశకాలిక కోరుస్లు /
సాయంకాల కోరుస్లు/ పేమెంట సీటల్లో చేరే విదాయ్రుథ్లకు, విదాయ్రిథ్నులకు హాసట్ల సౌకరయ్ం గానీ, బసపాస
సౌకరయ్ం గానీ ఉండదు. ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లకు హాసట్ల సౌకరయ్ం ఉండదు.
పర్తి విదాయ్ సంవతస్రం ఆరంభం నుంచి ఆ విదాయ్సంవతస్రం వారిష్క పరీక్షలు అయిపోయేవరకు మాతర్మే
హాసట్ల వసతి ఉంటుంది. వారిష్క పరీక్షలు అయిపోయిన తరువాత తదుపరి విదాయ్సంవతస్రం ఆరంభం తేదీ వరకు
హాసట్ల మూసి వేయడమవుతుంది. విదాయ్రుథ్లకు మంజూరయేయ్ ఉపకార వేతనం కంటే మెసబిలుల్ అధికం
అయినటల్యితే అదనంగా అయిన మెసబిలుల్ను విదాయ్రుథ్లు చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది. ఆయా నెలలోల్ మెసబిలుల్
వివరాలు నోటీసు బోరుడ్లో ఉంచడమౌతుంది. వారు వారంలోపుగా బిలుల్ చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది. అలా చెలిల్ంచని
వారికి హాసట్లు సౌకరయ్ం రదుద్చేయడమౌతుంది. పర్తి నెలా తరగతులకు 75శాతం కనాన్ తకుక్వ హాజరైన
అభయ్రుథ్లకు హాసట్లు సౌకరయ్ం, ఉపకార వేతనాలు రదద్వుతాయి. గత సంవతస్రంలో సాక్లరషిప దావ్రా
మంజూరైన మొతత్ం పోగా మిగిలిన బకాయిలు చెలిల్ంచిన విదాయ్రుథ్లకు మాతర్మే తదుపరి సంవతస్రంలో హాసట్ల

40

వసతి కలిప్ంచడమవు తుంది. పూరిత్ బకాయిలు చెలిల్ంచని విదాయ్రుథ్లకు ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ విశవ్విదాయ్లయం
ఎటువంటి సరిట్ఫికెటలను జారీచేయదు.
గమనిక :
1.

2008-09 విదాయ్ సంవతస్రం నుంచి విశవ్విదాయ్లయ హాసట్లను విశవ్విదాయ్లయం నూతన పార్ంగణం
బాచుపలిల్కి తరలించడమైంది. హాసట్ల అడిమ్షనస్ పొందే విదాయ్రుథ్లందరూ బాచుపలిల్ హాసట్లలోనే వసతి
పొందవలసి ఉంటుంది.

2.

ఏ సమయంలోనైనా హాసట్ల నిరవ్హించలేని పరిసిథ్తులు ఏరప్డితే హాసట్లు మూసి వేసే హకుక్
విశవ్విదాయ్లయానికి ఉనన్ది. హాసట్లలో నివసించే విదాయ్రుథ్లు నిబంధనలకు అనుగుణంగా కర్మశిక్షణను
పాటించవలసి ఉంటుంది. లేనటల్యితే అటువంటి వారిని హాసట్లు నుంచి తొలిగించే అధికారం
విశవ్విదాయ్లయానికి ఉనన్ది.

3.

విశవ్విదాయ్లయం హాసట్లస్, విశవ్విదాయ్లయం గోడలపై మరియు తలుపులపై విదాయ్రుథ్లు ఎటువంటి
వాలపోసట్రల్ను అతికించరాదు. నోటీసు బోరుడ్లపై మాతర్మే అతికించవచుచ్. విదాయ్రుథ్లు హాసట్లలో
కిరోసిన/గాయ్స/ఎలకిట్ర్కల సౌట్లను ఉపయోగించరాదు మరియు ఇతర విదాయ్రుథ్లను రూముల లోనికి
అనుమతించరాదు. ఇటువంటి వారికి హాసట్ల వసతిని మరియు అడిమ్షనను రదుద్చేయడం జరుగుతుంది.

4.

విదాయ్రుథ్లకు ఎలాంటి వైదయ్ ఖరుచ్లు విశవ్విదాయ్లయం చెలిల్ంచదు.

22. *+"& n>o&>
పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం కేందర్ గర్ంథాలయం హైదరాబాదులోని తెలుగు భవనంలో
ఉంది. అలాగే శీర్శైలం, రాజమండిర్, వరంగల, కూచిపూడిలలో పీఠాలవారీగా పార్ంగణ గర్ంథాలయాలు
పనిచేసుత్నాన్యి.
గర్ంథాలయ నిబంధనల మేరకు ఆయా కోరుస్లోల్ చేరిన పరిశోధక విదాయ్రుథ్లకు 5 టికెటల్ను, పి.జి.
విదాయ్రుథ్లకు నాలుగు టికెటల్ను, ఇతర విదాయ్రుథ్లకు మూడు టికెటల్ను గర్ంథాలయం జారీచేసుత్ంది. విదాయ్రుథ్ల
కోరుస్ పూరత్యి సిదాధ్ంత గర్ంథ పర్తులు సమరిప్సుత్నన్పుప్డు గానీ, గర్ంథాలయ ధరావతుత్ వాపసు
తీసుకోవాలనుకునన్పుప్డు గానీ తపప్నిసరిగా గర్ంథాలయం నుంచి నోడూయ్స సరిట్ఫికెటను పొందాలి. గర్ంథాలయం
నుంచి తీసుకునన్ పుసత్కాలను గడువు తేదీ లోపల గర్ంథాలయానికి వాపసు చేయాలి లేదా గడువు
పొడిగించుకోవాలి. గడువు తేదీ దాటితే గర్ంథాలయ నిబంధనల మేరకు అపరాధ రుసుము వసూలు
చేయడమవుతుంది. అంశకాలిక అభయ్రుథ్లకు గర్ంథాలయ టికెక్టుల్ జారీచేయడం జరగదు. కాని వారు పరిశోధన
విషయమై గర్ంథాలయానిన్ సందరిశ్ంచవచుచ్.
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పనివేళలు:
పనివేళలు:
కేందర్ గర్ంథాలయం పర్తి రోజు ఉదయం 8.00 గంటల నుంచి రాతిర్ 8.00 గంటల వరకు పనిచేసుత్ంది.
సెలవు రోజులలో (రెండవ శనివారం, ఆదివారం) ఉదయం 8.00 గంటల నుంచి మధాయ్హన్ం 2.00 గంటల
వరకు పనిచేసుత్ంది.
పఠన సామగిర్
సామగిర్:
గిర్:
తెలుగు భాష, సాహితయ్ం, లలితకళలు, జోయ్తిషం, జరన్లిజం మొదలైన విషయాలపై గర్ంథాలయంలో
విలువైన గర్ంథాలు ఉనాన్యి. అలాగే కృషాణ్పతిర్క, భారతి, కళ, నాటయ్కళ వంటి పాత పతిర్కలు, ఇతర పర్తేయ్క
సంచికలు అపురూపమైన అనేక గర్ంథాలు పరిశోధకులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడేవి లభయ్మవుతునాన్యి.
పర్తేయ్క సంకలనాలుః
కేందర్ గర్ంథాలయంలో 28 అరుదైన తాళ పతర్ గర్ంథాలుండడం విశేషం. వీటికి తోడుగా మెకంజీ
కైఫీయతుత్లు, బౌర్న లేఖల సంపుటాలు గర్ంథాలయానికి ఉనన్ అపూరవ్ సంపదగా పేరొక్నవచుచ్. అలాగే
ఆంధర్ఫర్దేశ రాషట్ర అభిలేఖాగారం (ఆరీక్వస్) వారి సహకారంతో కృషాణ్పతిర్కల మైకోర్ఫిలమను, నెహూర్
మెమోరియల మూయ్జియం అండ లైబర్రీ (నూయ్ఢిలీల్) వారి నుంచి ఆంధర్పతిర్క మైకోర్ఫిలమను ( ఏపిర్ల 1914
నుంచి డిసెంబర, 1940 వరకు) సేకరించి భదర్పరచడం మరో విశేషం.
అధునాతన సామగిర్
సామగిర్:
గిర్:
మైకోర్ఫిలమను ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా మైకోర్ఫిలమ్ రీడర సౌకరయ్ం ఉంది. అలాగే, చదువరులు
తమకు అవసరమనిపించే పతార్లను, నిరీణ్త రుసుం చెలిల్ంచి, జిరాకస్ చేయించుకునేందుకుగాను జిరాకస్
యంతార్నిన్ సమకూరచ్టమైంది.
కంపూయ్టరీకరణ :
కేందర్ గర్ంథాలయానిన్ కంపూయ్టరీకరణ చేయటానికి ఇనఫిల్బనెట వారి సహాయంతో తొమిమ్ది కంపూయ్టరల్ను
సమకూరచ్టం జరిగింది. అలాగే, ఇంటరెన్ట సౌకరయ్ం కూడా ఉంది. పర్సుత్తం గర్ంథాలయంలోని పుసత్కాలకు
డేటాబేస తయారుచేయటం పూరత్యింది. భవిషయ్తుత్లో గర్ంథాలయ కారయ్కలాపాలననిన్ంటిని కంపూయ్టరల్ దావ్రానే
నిరవ్హించడానికి పర్యతన్ం జరుగుతునన్ది.
గమనిక:
గమనిక:
విశవ్విదాయ్లయంలో పర్వేశం పొందిన విదాయ్రుథ్లు గర్ంథాలయం గురించి విపులంగా తెలుసుకోవడానికి
'పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం గర్ంథాలయం - ఓ పరిచయం' అనే కరదీపికను గర్ంథాలయం నుంచి
ఉచితంగా పొందవచుచ్ను.
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దరఖాసుత్ నం.
నం.
Application No.

 ! " :: 2019-20

వెల : రూ.
రూ. 350/350
Price : Rs. 350/-

APPLICATION FORM :: 2019-20
1.
2.
3.
4.

1.
2.

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

కోరుస్ పేరు
:
Name of the Course
శాఖ / కేందర్ం
:
Department/ Centre
పీఠం
:
School
డి.డి. నెం.______________తేది:_____________ రూ._______ బాయ్ంకు పేరు, బార్ంచి_____________
D.D.No.____________Date:__________ Rs. ________ Name of the Bank, Branch__________
అభయ్రిథ్ పూరిత్ పేరు
Name of the Candidate in full
ఎ) తలిల్ పేరు
a) Mother’s Name
బి) తండిర్ / భరత్ పేరు
b) Father’s / Husband’s Name
లింగం
Gender
పుటిట్న తేది, వయసుస్
Date of Birth & Age
గురిత్ంపు మచచ్లు
Identification Marks
ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలకు చిరునామా
Address for Correspondence
సిథ్ర చిరునామా
Permanent Address
ఫోను నెం./మొబైల నం. /ఇమెయిల ఐడి

:

Affix latest
photograph with
self attestation.
ీయ సంతకం
క న ఇటవ ా
ర ౖ ట!
అ#$%ం&'.

:

సతరీ
Female

:
:

: i) __________________________________________
ii)__________________________________________
:
:
:

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

9.

పురుషుడు
Male

షెడూయ్లుడ్ కులం/ షెడూయ్లుడ్ తెగ/ :
వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన వారైతే
గూర్పు వివరాలు పేరొక్నాలి
(కులధుర్వీకరణ పతార్ల నకలు జతపరచాలి)

Whether the candidate belongs to
SC/ST/BC: If yes, give details
with proof:
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వికలాంగులు/ఎన.సి.సి./ఎన.ఎస.ఎస./
కీర్డలు/మాజీ సైనికోదోయ్గులు అయితే
వివరాలు పేరొక్నాలి.
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. జాతీయత
Nationality
13. అభయ్రిథ్ ఈ విశవ్విదాయ్లయంలో ఏదైనా
కోరుస్ చదివారా? చదువుతునాన్రా?
వివరాలు తెలపాలి?
Whether
the
candidate
is
studying/has studied any course in
this University. If yes, give details
10.

కర్మసంఖయ్
Sl. No.

కోరుస్ పేరు
Name of the Course

:

:
:
:

అవును / లేదు
Yes/ No.

రోల నెం.
Roll No.

ఉతీత్రణ్త పొందిన
సంవతస్రం, నెల
Year, Month of Pass

మారుక్ల శాతం
Percentage of
Marks

14. విదాయ్రహ్తలు (ఎస.ఎస.సి. నుంచి)
Edicational Qualifications (From SSC onwards)
కర్మ
సంఖయ్
Sl. No.

కోరుస్ పేరు
Name of the
Course

కళాశాల,
విశవ్విదాయ్లయం పేరు
Name of the
College/
University

ఉతీత్రణ్త పొందిన
సంవతస్రం, నెల
Year, Month
of Pass

మాధయ్మం
Medium

మారుక్ల
శాతం
Percentage
of Marks

15. మీ అరహ్తలు ధుర్వీకరించుకోవడానికి వీలుగా మీకు తెలిసిన ఇదద్రు వయ్కుత్ల చిరునామాలు, ఫోన నెంబరల్తో సహా:

References: Addresses and Phone Numbers of two persons who are known to you and
assess your academic activities have to be given.
1. _____________________________ 2._______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
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అభయ్రిథ్ పర్మాణపతర్ం
Declaration of the Student
పైన తెలిపిన విషయాలనీన్ వాసత్వమైనవని అంగీకరిసుత్నాన్ను. పై విషయాలోల్ ఏదైనా తపుప్డు సమాచారం
లేదా లోపాలు ఉనన్టల్యితే విశవ్విదాయ్లయం తీసుకునే ఎటువంటి కర్మశిక్షణా చరయ్కైనా బదుధ్డనై ఉంటాను.
విశవ్విదాయ్లయం పార్సెప్కట్స కుష్ణణ్ంగా చదివిన తరువాత ఈ దరఖాసుత్ను పూరిత్ చేశానని ధుర్వీకరిసుత్నాన్ను.
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:
సథ్లం:
Place:

నమోదు సంఖయ్
Registration No.

అభయ్రిథ్ సంతకం
Signature of the Candidate
కారాయ్లయ వినియోగారథ్ం
For Office use only

కారాయ్లయ
కారాయ్లయ ఉదో
ఉదోయ్గి
దోయ్గి/అధికారి సంతకం
Signature of the Clerk/ Scrutiny Officer

రిమారుక్లు:
Remarks
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నిబంధనలు – సూచనలు
INSTRUCTIONS
1. అసంపూరిత్గా ఉనన్ దరఖాసుత్లు, నిరీణ్త గడువులోగా (పోసట్ల జాపయ్ంతో సహా) అందని దరఖాసుత్లు
పరిశీలించబడవు.
Incomplete applications and applications which are not received within the stipulated
time (including postal delay) will not be considered.
2. ఏ విదాయ్రిథ్ అయినా ఒకే కాలంలో రెండు రెగుయ్లర కోరుస్లు భినన్ సంసథ్లనుంచి అయినా సరే చేయరాదు.
Studying two regular courses, even from different institutes, at a time is not
permitted.
3. పర్వేశ సమాచారం కోసం సొంత చిరునామా గల రెండు కవరల్పై పార్సెప్కట్స లో సూచించిన విధంగా
పోసట్ల సాట్ంపులు అంటించి పూరిత్ చేసిన దరఖాసుత్కు జతపరచాలి.
Two self-addressed stamped envelopes as mentioned in the prospectus should be
enclosed with the application form.
4. దరఖాసుత్లో కోరిన సరిట్ఫికెటస్ నకళుళ్, ఇతర పతార్లు పూరిత్ చేసిన దరఖాసుత్కు జతపరచాలి.
Attested copies of the certificates and other documents should be enclosed with the
application form.
5. దరఖాసుత్ ఫారానిన్ అభయ్రిథ్ సవ్ంత దసూత్రితో నింపాలి.
Candidate should fill the application form in his/her own hand writing.
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POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

రాత / మౌఖి
మౌఖిక
ఖిక పరీక్ష అనుమతి పతర్ం
Hall Ticket for Written / Oral Test

పీఠ
పీఠం
School

వరుస సంఖయ్
Sl.No.
i.
ii.
iii.

అభయ్రిథ్ పూరిత్ పేరు
Name of the Candidate in full
తండిర్ / తలిల్ పేరు
Father/Mother Name
గురిత్ంపు పుటుట్మచచ్లు
Identification Marks
అ.
ఆ.

శాఖ / కేందర్ం
Department / Centre

:
:
:

అభయ్రిథ్ సంతకం

Signature of the Candidate

రాత పరీక్ష తేది / Written Test Date:
సథ్లం / Place:
సమయం / Time :

కారాయ్లయ వినియోగారథ్ం / For Office Use only

పీఠాధిపతి /కేందార్ధిపతి /శాఖాధిపతి సంతకం
Signature of the Dean/ Director/Head of the Department
నకల)/ Duplicate
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వరుస సంఖయ్
Sl.No.
i.
ii.
iii.

రాత / మౌఖి
మౌఖిక
ఖిక పరీక్ష అనుమతి పతర్ం
Hall Ticket for Written / Oral Test

పీఠం
School

అభయ్రిథ్ పూరిత్ పేరు
Name of the Candidate in full
తండిర్ / తలిల్ పేరు
Father/Mother Name
గురిత్ంపు పుటుట్మచచ్లు
Identification Marks
అ.
ఆ.

:

శాఖ / కేందర్ం
Department / Centre
Affix latest
photograph with
self attestation.
ీయ సంతకం
క న ఇటవ ా
ర ౖ ట!
అ#$%ం&'.

:
:

అభయ్రిథ్ సంతకం

Signature of the Candidate

రాత పరీక్ష తేది / Written Test Datet:
సథ్లం / Place:
సమయం / Time :

కారాయ్లయ వినియోగారథ్ం / For Office Use only

పీఠాధిపతి /కేందార్ధిపతి /శాఖాధిపతి సంతకం
Signature of the Dean/ Director/Head of the Department
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Affix latest
photograph with
self attestation.
ీయ సంతకం
క న ఇటవ
ా ర ౖ
ట! అ#$%ం&'.

సూచనలు :: INSTRUCTIONS
1. పరీక్షలు మొదలు కావడానికి 10 నిముషాల ముందే అభయ్రుథ్లు పరీక్ష హాలులో తమకు కేటాయించిన సీటల్లో
ఉండాలి. పరీక్ష మొదలైన తరువాత పరీక్ష హాలోల్కి అనుమతించడం వీలుపడదు.
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. పరీక్షలు బూల్ లేదా బాల్క ఇంక / బాల పెనున్లతో మాతర్మే రాయాలి.
The examination should be written with the Blue or Black Ink/ Ball pens only.
3. పరీక్ష ముగియడానికి అరగంట ముందు వరకు అభయ్రుథ్లు బయటకు వెళళ్డానికి అనుమతించడం వీలుపడదు.
The candidate will not be allowed to leave the examination hall until the last half an hour of
the examination.
4. పరీక్ష హాలులోకి ఎలాంటి పుసత్కాలు, కాగితాలు, సెల ఫోనుల్, కాయ్లికుయ్లేటరుల్, ఎలకాట్ర్నిక పరికరాలు
తీసుకురాకూడదు.
Carrying books, papers, cell phones, calculators, electronic equipment to the examination
hall is prohibited.
5. అభయ్రుథ్లు పరీక్ష హాల టికెట విధిగా వెంట తెచుచ్కోవాలి.
Candidate should carry the Halltickets along with them.
6. పై నిబంధనలు ఉలల్ంఘించిన అభయ్రుథ్లు పరీక్ష హాలు నుంచి బహిషక్రించబడతారు.
Candidate violating any of the above instructions will be sent out from examination hall.

సూచనలు :: INSTRUCTIONS
1. పరీక్షలు మొదలు కావడానికి 10 నిముషాల ముందే అభయ్రుథ్లు పరీక్ష హాలులో తమకు కేటాయించిన సీటల్లో
ఉండాలి. పరీక్ష మొదలైన తరువాత పరీక్ష హాలోల్కి అనుమతించడం వీలుపడదు.
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. పరీక్షలు బూల్ లేదా బాల్క ఇంక / బాల పెనున్లతో మాతర్మే రాయాలి.
The examination should be written with the Blue or Black Ink/ Ball pens only.
3. పరీక్ష ముగియడానికి అరగంట ముందు వరకు అభయ్రుథ్లు బయటకు వెళళ్డానికి అనుమతించడం వీలుపడదు.
The candidate will not be allowed to leave the examination hall until the last half an hour of
the examination.
4. పరీక్ష హాలులోకి ఎలాంటి పుసత్కాలు, కాగితాలు, సెల ఫోనుల్, కాయ్లికుయ్లేటరుల్, ఎలకాట్ర్నిక పరికరాలు
తీసుకురాకూడదు.
Carrying books, papers, cell phones, calculators, electronic equipment to the examination
hall is prohibited.
5. అభయ్రుథ్లు పరీక్ష హాల టికెట విధిగా వెంట తెచుచ్కోవాలి.
Candidate should carry the Halltickets along with them.
6. పై నిబంధనలు ఉలల్ంఘించిన అభయ్రుథ్లు పరీక్ష హాలు నుంచి బహిషక్రించబడతారు.
Candidate violating any of the above instructions will be sent out from examination hall.
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