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ముఖ్యమైన్తేదీలు 

U.G., P.G., Diploma & Certificates ప్రవేశ్దయఖాస్తు్వెల్రూ.500/-.   
ప్రవేశ్దయఖాస్తుల్స్వీకయణకు్చివరి్తేది: 21-07-2022   

ఆలసయ్రుస్తము్(రూ.100/-)తో ప్రవేశ్దయఖాస్తుల్స్వీకయణకు్చివరి్తేది: 02-08-2022 

తత్కాల్్గా్రూ. 1,000/-ల్ఆలసయ్రుస్తముతో్ప్రవేశ్రీక్ష్ముెందురోజు్వయకు్ఆన్్లైన్్లో్మాత్రమే్
దయఖాస్తు్చేస్తకోవలసివెంటెంది.  

 

గభన్సక : ప్రవేశ్రీక్షల్హాల్్టిక్కాట్లను్www.pstucet.org ద్వీరా్download చేస్తకోవలసివెంటెంది. ప్రవేశ్ 
్్్్్్్్్్్్్రీక్ష్వివరాలను్మీ్ఫోన్్కు్సెందేశెం్ెండెం్జరుగుతెంది.  

రీక్షాకెంద్రాలు 
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2022-23 విద్యయత్మక కాల ట్టిక (ACADEMIC CALENDAR) 

  
  

   
1. 
 

 
2. 

 
 

 
 
3. 

 
 

4. 
 

 
 
5. 

Commencement of Classes for 3, 5, 7 Semester          
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25.08.2022 
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Summer vacation  

 

   14.11.2022  

   Onwards 

  
 

   02.01.2023 

  
 
 08.01.2023 to 

   16.01.2023 
 

 
21.04.2023               

Onwards  
 
 

01.05.2023  
  onwards 
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1. రిచయం 
 
    పాషహరముక్త భహషహర ా ల ఏభహటుణో భహశర  ా రబుణవఴలు నుహర థేశిక్ పాశల అభిఴాథధధటల  దాఱర 
సహభ ింఙవబ. 1985్డిశెంఫర్్2్న  థేవింలోధే భ ిండఴ పాషహ వివఴవిథవాలమింగహ ణెలుగు వివఴవిథవాలమ 

సహథ న జభ గ ింథధ. ఫో ధన, భ రోధన, రచయణ, విషతయణలేఴ ఴింటి కహయాక్రభాల థవఴభహ ణెలుగు పాశని, 

సహళిణవానిన, షింసాృతిని, చభ త్రని భ యక్షించకోఴడిం, అభిఴాథధధయచకోఴడిం, యహానింఙేమడిం 

లక్షయెంగా ఈ వివఴవిథవాలమిం ఏయడషింథధ. ణెలుగు పాశ, సహళిత్ాిం, చభ త్ర, షింసాృతి యింగహలోల  
వివఴవిథవాలమిం ఉననత్సహథ బ భ రోధన కైిందరింగహ నిఙేమడిం, ణెలుగున ఆధనిక్ విజఞా న పాశగహన, 
ఫో ధన పాశగహనఽ అభిఴాథధధయచడిం ఴింటివి ఈ వివఴవిథవాలమిం ఏయయచక్ునన కొనిన భుఖ్ాలక్యాలు. 
2022-23 విద్వయ్సెంవతసయెం్నుెండి్ P.G., U.G., P.G.Diploma, Diploma and Certificates్లో్
భరికొన్సన్కొతు్ప్రొగ్రెంలను్ప్రవేశ్పెట్ిడెం్జరిగెంది. ఈ వివఴవిథవాలమిం 33 షఫజెక్ుర లలో 74 షభ రక ట్, 

డషనులల భా, గహర డెాబేట్, నోు స్టర  గహర డెాబేట్, భీలెభ ి ప్రొగ్రెంలన అింథధషత ననథధ. 
విశీవిద్వయలమెంలో్డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్డిజైన్, డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్లైబ్రరీ్సైన్స్భరియు్డిపారి్మెంట్్

ఆఫ్్యోగ్కొతుగా్ఏరాట్చేమడమైనది.  
 

థేవింలోని వివఴవిథవాలమాలన, క్మారహలలన భథధింు ఙేలే ధేశనల్ అలెస్టఫ ింట్ అిండ్ 

అకరరడషటేశన్ కౌనిషల్ షబుాల ఫాిందిం 2019 మారిి లో పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్ వివఴవిథవాలమానిన 

షిందభ వించి ఇక్కడష విథవాత్మక్, భ నుహలధవయఫ ైన కహయాక్రభాలను్భదిెంపుచేసి్2019 మారిిలో్
వివఴవిథవాలమానికర ‘బి’ గైరడెన రక్టిించిెంది.్విశీవిద్వయలమెంలోన్స్రెగుయలర్ప్రొగ్రెంలను్బాచుల్లల్
ప్రెంగణెంలోనే్తయగతలు్్న్సయీహెంచడెం్జరుగుతెంది. రెగుయలర్ప్రొగ్రెంలకు్హాసిల్్వసతి్బాచుల్లల్
ప్రెంగణెంలో్మాత్రమే్ఏరాట్చేమడెం్జరుగుతెంది. బాయచులర్ఆఫ్్డిజైన్్ప్రొగ్రెంలు్నాెంల్లల్
ప్రెంగణెంలోనే్న్సయీహెంచడెం్జరుగుతెంది.  

 

ధేశనల్ అలెస్టఫ ింట్ అిండ్ అకరరడషటేశన్ కౌనిషల్ షబుాల్సూచనల్మేయకు్ప్రెంచవాయుెంగా్ప్రస్తుత్
విద్వయవిధ్యనెంలో్ఉనన్‘ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్’ (సిబిసిఎస్) ను్్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశీవిద్వయలమెం్
అభలురుస్తుననది. ఈ్విధ్యనెంలో్తనకు్అభిరుచి్ఉనన, తన్అభివృదిధకి్తోడడత్కమనుకునే్ప్రొగ్రెంలను్
ఎెంచుకునే్స్వీచఛ్విద్వయరిథకి్ఉెంటెంది. విద్వయరిథ్తను్చేరిన్సఫజకుిలోన్స్ప్రొగ్రెంలనే్కాకుెండా్ఇతయ్శాఖ్లవారు్
అెందిస్తునన్సఫజకుిలలోన్స్ప్రొగ్రెంలను్కూడా్రిమిత్సెంఖ్యలో్చేస్వ్అవకాశెం్్సిబిసిఎస్్లో్ఉెంటెంది. ఈ్
దధతిలో్విద్వయరిథ్చేసిన్ప్రొగ్రెంలకు్ప్రెంచెంలోన్స్ఇతయ్విశీవిద్వయలయాలోల్గురిుెంపు్పెరుగుతెంది.  
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విశీవిద్వయలమ్రిపాలనలో్పాయదయశకతను్పెెంచడెంకోసెం్అలాగే్నులను్స్తలువగా, శీఘ్రెంగా్
చెమడెంకోసెం్ముఖ్యవిభాగాలైన్ఆరిధక, రిపాలన, విద్వయతిక, రీక్షలు, దూయవిదయ్వెంటి్వాటిన్స్ఈ్
విద్వయసెంవతసయెంలో్పూరిుసథయిలో్కెంపూయట్రైజేషన్్చేస్వ్దిశగా్విశీవిద్వయలమెం్చయయలు్చేటిిెంది.  
 

 

   వివఴవిథవాలమింలో భ గుాలర్, సహమింకహలిం ప్రొగ్రెంలు, దఽయవిదా ప్రొగ్రెంలు ఉధవనబ. ణెలుగు 
పాశ, సహళిత్ాిం, చభ త్ర, షింషకాతి, క్ళల టల  ఆషకరతణో 2022-23 విథవా షింఴత్షయింలో వివిధ 

ప్రొగ్రెంలలో ఙేయదలచక్ునన విథవాయథథ లక్ు వివఴవిథవాలమిం సహఴగత్ిం లుక్ుణోింథధ. 
 

తెలుగు్విశీవిద్వయలమెం్రెెండు్తెలుగు్రాష్ట్రాలలోన్స్13 ప్రభుతీ్సెంగీత, నృతయ్కళాశాలలు / 
పాఠశాలలు్న్సయీహెంచే్్ప్రొగ్రెంల్రీక్షలను్న్సయీహస్తుెంది. 2022-23 విద్వయ్సెంవతసయెం్నుెండి్ప్రైవేట్్
కళాశాలలు/్పాఠశాలలు/్సెంసథలు్న్సయీహెంచే్ప్రొగ్రెంలకు్(కోరుసలు) అఫిల్లయేషన్్ఇచేి్విషమెంలో్

క్రీయాశీలకమైన్చయయలు్చేటి్డెం్జరుగుతెంది.  



9 

 

2. వివవవిదయాలయ లక్ష్యాలు 
 

్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశీవిద్వయలమెం్తెలుగు్భాష, సహతయెం, చరిత్ర, సెంసాృతి, కళలు్వెంటి్
అెంశాల్సయీతోముఖాభివృదిధకోసెం్కిెంది్లక్షాయలను్ఏయయచుకొన్స్వాటి్సధనకు్న్సయెంతయెం్కృషి్సలుతననది.  
 

1.  ణెలుగు పాశ, సహళిత్ాిం, చభ త్ర, షింషకాతి యింగహలోల  వివఴవిథవాలమిం ఉననత్ సహథ బ భ రోధన 

కైిందరింగహ నిఙేమడిం 

 

2.  ణెలుగు పాషహ సహళిత్ా చభ త్ర, షింషకాత్ేలనఽ, అిందక్ు షింఫిందధించిన విశమాలనఽ 

అధామనిం ఙేమదలచిన పాయత్థేవింలోని యహభ కర, విథేరహలోల ని యహభ కర శిక్షణ ఇఴఴడిం 

 

3.  క్ళలు, షింషకాతి, షింగీత్ిం, ధవటక్ిం, చిత్రలేఖ్నిం, శిలక్ళ, జఞనద విజఞా నిం, జఞనద క్ళలు, 
జయాతిశిం, ుభహఴషత  రహషత రిం, సహళిత్ాిం, యహాక్యణిం, పాషహ రహషత రిం, చభ త్ర, భత్ిం, యేథవింత్ిం, య ైదాిం, 

ఇింజనీభ ింగు, విజఞా న రహసహత ా లు, సషతక్ళలు ముదల ైన యహటిలోల  ఉననత్ అధామధవనికీ, 

భ రోధనక్ వీలు క్యౌించడిం 

 

4.  వివఴవిథవాలమ లక్యాలక్ు అనగుణఫ ైన అఴషభహల రకహయిం ణెలుగు ుషతకహలన ఇత్య 

పాశలోల కర అనఴథధించడిం, ఇత్య పాశలోల ని ుషతకహలన ణెలుగులోకర అనఴథధించడిం 

 

5.  ణెలుగుపాశక్ు, షింషకాతికర, చభ త్రక్ు షింఫిందధించిన శిలారహషధవలన అధేఴఱించడిం, యహటిని 

షింక్లనిం ఙేమడిం, భ రోధన ఆదవయింగహ య లలడెైన అింరహలణో యహటిని రచభ ించడిం 

 

6. ్తెలెంగాణ, ఆింధరరథేశ్లలో ణెలుగు భాటాల డేయహయథ, ఇత్య భహషహర ా లోల , విథేరహలోల  నిఴలషఽత  ణెలుగు 
భాటాల డేయహయథ, భ వరభలు, ఇత్య ఴాత్ేత లక్ు షింఫిందధించి ఉయోగ ింఙే ణెలుగు భాటలు, 
నడషకహయిం, యహాఴహభ క్ దజఞలిం, కొత్తగహ ఎటిక్ుడె యౄనుల ింథే థవలన షింక్లనిం 

ఙేమడిం, రచభ ించడిం 

 

7. ్ఆధున్సక్అవసరాలకు్అనుగుణెంగా్ నుహర చీన ణెలుగు సహళిత్ాింనెై భ రోధనలక్ు వీలు క్ల్లెంచడెం 

 

8.  ణెలుగున ఆధనిక్ విజఞా న పాశగహనఽ, ఫో ధన పాశగహనఽ అభిఴాథధధ  యచడిం. పాషహభిఴాథధధ  
గుభ ించిన భ రోధనక్ు షదనుహమాలు క్లుగఙేమడిం, కహయావిదవధవలన నియణబించడిం, 

అిందక్ు త్గ న దధత్ేలన యౄనుల ింథధించడిం. 
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3. ఛాయిస  బేసడ  క్రెడిట  సిస్ిమ  

 

దేశెంలోన్స్విశీవిద్వయలయాలను, కళాశాలలను్భదిెంపుచేస్వ్నేషనల్్్అసెస్మెంట్్్అెండ్్్అక్రెడిటేషన్్్
కౌన్ససల్్్సూచనలమేయకు్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశీవిద్వయలమెం్బి.ఎఫ్.ఏ., ఎెం.ఎ., ఎెం.సి.జె. ప్రొగ్రమ్లలో్
ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్ను్అభలు్రుస్తుననది. ఈ్విద్వయసెంవతసయెంలో్ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్ను్పూరిు్
సథయిలో్కాకుెండా్అెందులోన్స్మౌల్లక్అెంశాలను్త్తస్తకొన్స్ఆయా్ప్రొగ్రమ్ల్సిలఫస్లను్రూపెందిెంచడెం్
జరిగెంది.  

ఈ్విధ్యనెం్ద్వీరా్తనకు్ఆసకిు, అభిరుచి్ఉనన్ప్రొగ్రెంలను, తన్అభివృదిధకి్అవకాశెం్ఉెంటెందన్స్
భావిెంచే్కోరుసలను్ఎెంపిక్చేస్తకొనే్స్వీచఛ్విద్వయరిథకి్కల్లెంచడెం్జరుగుతెంది. విద్వయరిథ్తను్చేరిన్
సఫజకుినుెంచి్మాత్రమే్కాకుెండా్విశీవిద్వయలమెంలోన్స్ఇతయ్శాఖ్లు్అెందిెంచే్సఫజకుిలనుెంచి్కూడా్కొన్సన్
కోరుసలను్ఎెంచుకొన్స్చేమవచుి.  

2014-15్విద్వయసెంవతసయెం్నుెండి్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశీవిద్వయలమెం్న్సయీహెంచే్ఎెం.ఎ., 
ఎెం.పి.ఎ., ప్రోగ్రమ్లలో్ప్రవేశపెటిిన్ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్్కిెంది్విధెంగా్ఉెంటెంది. 

 

1. ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్అబయసిస్తునన్సఫజకుికు్సెంఫెంధిెంచిన్ప్రోగ్రమ్నుెంచి్5్కోరుసలు, ఇతయ్
సఫజకుిలనుెంచి్1 కోరుస్కల్లపి్మొతుెం్6 కోరుసలను్చదవవలసి్ఉెంటెంది.  

2. ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్ప్రవేశెం్పెందిన్ప్రోగ్రమ్లో్ఆయా్శాఖ్లు్6్కోరుసలను్బోధిెంచడెం్
జరుగుతెంది. మొదటి్4 కోరుసలు్విద్వయరుథలెందరూ్తన్ససరిగా్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. శాఖ్్
ఆపర్్చేస్తునన్5, 6్కోరుసల్నుెంచి్ఏదైనా్క్కోరుసను్తన్అభిరుచిమేయకు్ఎెంచుకొనే్అవకాశెం్
విద్వయరిథకి్ఉెంటెంది. అెంటే్మొతుెంగా్తన్సఫజకుిలో్విద్వయరిథ్క్సెమిసిర్లో్5్కోరుసలు్
త్తస్తకుెంటాడు. 

3. 6 వ్కోరుస్తన్సఫజకుికు్సెంఫెంధిెంచి్కాకుెండా్ఇతయ్శాఖ్లు్అెందిెంచే్ఏదైనా్కోరుసను్విద్వయరిథ్
త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.  

4. ఈ్విద్వయసెంవతసయెంలో్ఎెం.ఎ., ఎెం.పి.ఎ., ప్రోగ్రమ్లలో్ప్రవేశెం్పెందుతనన్విద్వయరుథలెందరూ్
మొదటి్సెమిసిర్లో్6్వ్కోరుసగా్విశీవిద్వయలమెంలోన్స్విద్వయరుథలెందరూ్కెంపూయట్ర్్సెల్్్ద్వీరా్
అెందిెంచే్‘కెంపూయట్ర్్అపిలకషన్స్’్కోరుసను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. 

5. రెెండవ్సెమిసిర్లో్6్వ్కోరుసగా్విశీవిద్వయలమెంలోన్స్విద్వయరుథలెందరూ్భాషలు్అనువాద్
అధయమన్కెంద్రెం్ద్వీరా్అెందిెంచే్‘కమ్యయన్సకషన్్్సిాల్స్’్కోరుసను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. 

6. ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్మ్యడు్కోరుసలు్కొాకాటి్4్క్రెడిట్్లవి, రెెండు్కోరుసలు్కొాకాటి్3 
క్రెడిట్్లవి, క్కోరుస్రెెండు్క్రెడిట్్లది్కల్లపి్మొతుెం్20్క్రెడిట్్లు్సెంపాదిెంచుకోవలసి్
ఉెంటెంది. సిద్వధెంతెం్కోరుసకు్క్క్రెడిట్్కు్వాయెంలో్క్గెంట్్బోధన్ఉెంటెంది. ప్రయోగకెం్
కోరుసకు్క్క్రెడిట్్వాయెంలో్క్గెంట్ననయ్బోధన్ఉెంటెంది.  
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4. పీఠాలు, శాఖలు, కేంద్రాలు, అధ్యాక వరగేం 
 

హైదరాబాదు ప్రాంగణాం 
భాషాభివృద్ధి పీఠేం 
ఆచాయయ వై. రెడిి్శాయభల్       ఠహధితి, ప్రొ పెషర్  

 

న్సఘెంట్న్సరాిణ్శాఖ్ 

ఆచాయయ య ై. భ డషి  రహాభల. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష., న.జి. డషనులల భా ఇన్ అనెలల డ్ యౌింగ ఴలరక్సష   నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి 

భాష్ట్ర్శాస్త్ర్శాఖ్ 

ఆచాయయ వై. రెడిి్శాయభల్్్్్్  నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి 

 

లలిత కళాపీఠేం 
 

ఠహధితి: డా.కోట్ల్హనుభెంతరావ్్్   ప్రొ పెషర్ 

 

సెంగీత్శాఖ్ 

డవ॥ నృ. భహధ. ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.       అసోసియేట్ నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి  

డా॥ ఒ. విజయ్. ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్.       అలలెరింట్ నుల ర ెషర్  

శ్రరభతి ఎిం. దమ. ఎిం.ఎ.        నుహర జ క్ుర  అలలెరింట్ 

 

నృతయశాఖ్ 

డవ॥ ఴనజఞ ఉదయ్. ఎిం.ఎ., నళెచ్.డష.       అలలెరింట్ నుల ర ెషర్, శాఖాధితి 

డవ॥ క . యత్నశ్రర. ఎిం.ఎ., నళెచ్.డష.       అలలెరింట్ నుల ర ెషర్ 

డా.ఎన్. యౌింగమా. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., నళెచ్.డష.      నుహర జ క్సర అలలెరింట్           
                                                                                                                (జానదకళలశాఖ్లో  న్సచేస్తునానరు)  
డా. విజయ్నుహల్ నుహత్లోత్. ఎిం.ఎ., ఎిం.నృ.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.   నుహర జ క్సర అలలెరింట్  

శ్రర నృ. భహభాభహఴు. ఎిం.ఎ.        టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రర ఆర.వినోద్్కుమార్్్్్్్ టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీభతి్జి.ఇెందియ్్్్్్్్ టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
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యెంగసథల్కళల్శాఖ్ 

 

డవ॥ నృళెచ్. దమనరమ. ఎిం.న.ఎ., నళెచ్.డష.    అసోసియేట్్నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి 

ఆచాయయ కోట్ల సనభింత్భహఴు. ఎిం.ఎ., ఎిం.ల.జ ., నళెచ్.డష.    నుల ర ెషర్ 

 డవ॥ ఆెంథోనీరాజ్, ఎిం..ఎ., నళెచ్.డష.     అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రర్వి.వేణుగోపాలాచారి్్్్్్్ టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
 

జానద్కళల్శాఖ్ 

డా.ఎన్. యౌింగమా. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., నళెచ్.డష.      శాఖాధితి్ఐ/సి, ప్రజెకిు్అసిసిెెంట్ 

శ్రీ్గోపాల్్రెడిి, ఎిం.ఎ.,       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్ఎ.గెంగాధర, ఎెం.ఎ.        టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్బి.పులలమయ, ఎెం.ఎ.         టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
 

శిలెం-చిత్రలేఖ్న్శాఖ్ 

శ్రర క . శ్రరనియహసహఙవభ . ఎిం.ఎఫ్.ఎ., ఎిం.ఫిల్.       అలలెరింట్ నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి 

శ్రర ఎిం. య ింక్టేవిం. ఎిం.ఎఫ్.ఎ., ఎిం.ఫిల్.       అలలెరింట్ నుల ర ెషర్ 
శ్రీ్పి.భహేష్, ఎిం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్జి.వెెంకటేశీరుల, ఎిం.ఎఫ్.ఎ.           అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్జి.ఎ్స.పాల్, ఎిం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్పి.ఇ.సి.స్తర్వష్, ఎిం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్బి.వి.ఆర.చారి, ఎిం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్ఎెం.రాముడు్్్్్్్్్టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట)  

 

తెలుగు్సహతయ్శాఖ్ 

డవ॥ క . యత్నశ్రర. ఎిం.ఎ., నళెచ్.డష.        రహఖ్ాదధతి్ఐ/సి 

డవ॥ ఎిం. గీణవయహణి. ఎిం.ఎ., ఎెం.ఇడి., నళెచ్.డష.      అలలెరింట్ నుల ర ెషర్ (సెలవలో్ఉనానరు) 
 

సెంసాృతి-రాయట్క్శాఖ్ 
శ్రర క . శ్రరనియహసహఙవభ . ఎిం.ఎఫ్.ఎ., ఎిం.ఫిల్.        రహఖ్ాదధతి ఐ/సి్ 
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డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్డిజైన్్ 
 

శ్రర క . శ్రరనియహసహఙవభ . ఎిం.ఎఫ్.ఎ., ఎిం.ఫిల్.        రహఖ్ాదధతి ఐ/సి్ 
 

 

సహమాజిక తదితర శహసహర ా ల ఠం 

 

ఆచాయయ్సి.ముయళీకృషణ్్్్్్్్్్్్్్్ ఠహధితి్ఐ/సి్ 
 

కమ్యయన్సకషన్, జయనల్లజెం్శాఖ్ 

శ్రర ఎిం. య ింక్టేవిం. ఎిం.ఎఫ్.ఎ., ఎిం.ఫిల్.              రహఖ్ాదధతి్ఐ/సి 

జ్యయతిష్–్వాస్తు్శాఖ్ 

ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ. ఎిం.కహిం., ఎిం.ఎల్.ఐ.ఎస్టల., ఎెం.ఫిల్., నళెచ్.డష.           రహఖ్ాదధతి ఐ/సి 

డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్లైబ్రరీ్అెండ్్ఇనపర్విషన్్సైన్స్ 
ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ. ఎిం.కహిం., ఎిం.ఎల్.ఐ.ఎస్టల., ఎెం.ఫిల్., నళెచ్.డష.            రహఖ్ాదధతి్ఐ/సి్

డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్యోగ్ 
ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ. ఎిం.కహిం., ఎిం.ఎల్.ఐ.ఎస్టల., ఎెం.ఫిల్., నళెచ్.డష.    రహఖ్ాదధతి్ఐ/సి్
   

తులనయతమక ఄధాయన క ందొం 

ఆచాయయ య ై. భ డషి  రహాభల. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష., న.జి. డషనులల భా ఇన్ అనెలల డ్ యౌింగ ఴలరక్సష    డెైభ క్రర్ ఐ/ల  
 

ఫాశలు - ఄనవహద ఄధాయన క ందొం 

 

ఆచాయయ య ై. భ డషి  రహాభల. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష., న.జి. డషనులల భా ఇన్ అనెలల డ్ యౌింగ ఴలరక్సష    డెైభ క్రర్ ఐ/ల  
 

మండలి వ ంకట కాష్హా రహఴు ఄంతరహా తీయ తెలుగు క ందొం 

 

ఆచాయయ య ై. భ డషి  రహాభల. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష., న.జి. డషనులల భా ఇన్ అనెలల డ్ యౌింగ ఴలరక్సష  డెైభ క్రర్ ఐ/ల  
 

 

కొమరహా జు వ ంకట లక్ష్మణరహఴు విజ్ఞా న షరవషవ క ందొం 

ఆచాయయ య ై. భ డషి  రహాభల. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష., న.జి. డషనులల భా ఇన్ అనెలల డ్ యౌింగ ఴలరక్సష    డెైభ క్రర్ ఐ/ల  
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దఽరవిదయా క ందొం 

 

డవ॥ నృళెచ్. దమనరమ. ఎిం.న.ఎ., నళెచ్.డష.               డెైభ క్రర్ ఐ/ల 
శ్రీ్టి. లక్షమమయ, ఎిం.ఎ.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 

ొచరణల విఫాగం 

 

ఆచాయయ య ై. భ డషి  రహాభల. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష., న.జి. డషనులల భా ఇన్ అనెలల డ్ యౌింగ ఴలరక్సష      డెైభ క్రర్ ఐ/ల 

గాంథయలయం 

ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ,  ఎిం.కహిం., ఎిం.ఎల్.ఐ.ఎస్టల., ఎెం.ఫిల్., నళెచ్.డష.   ప్రొఫెసర 

శ్రీ.  బి.వెెంకట్యభణరెడిి. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎల్.ఐ.ఎస్టల.     లైబ్రేరిమన్్్ఐ/ల   

నననమ నుహర ింగణిం – భహజభిండషర 
సహహితా ఠం 
 

డవ॥ నృ. భహధ. ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.       ఠహధితి ఐ/సి్ 
 

తెలుగు్సహతయ్అధయమన్శాఖ్ 

డవ. ఎిం. గీణవయహణి. ఎిం.ఎ., ఎెం.ఇడి., నళెచ్.డష.     అలలెరింట్ నుల ర ెషర్ (ణవణవకయౌక్  

ఫథధయ్నెై ళెైదభహఫాద్లో ఉధవనయథ.) 
శ్రీ్క్క.వి.రాభకృషణ, ఎిం.ఎ., ఎెం.ఫిల్.            అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
 

నుహలుకభ కర సో భధవథ నుహర ింగణిం – శ్రరర ైలిం 

చరితొ, షంషకాతి, ురహఴషర  శహస్తరర ఠం 

 
డవ॥ ఎమ్. శ్రరనియహషభహఴు. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.     ఠహధితి ఐ/సి 

తెలుగువారి్చరిత్ర, సెంసాృతి్శాఖ్ 
 

డవ॥ ఎమ్. శ్రరనియహషభహఴు. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.    శాఖాధితి్ఐ/సి 

డవ॥ బూకహా ఫాఫూభహఴు. ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.     నుల ర ెషర్ 
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డవ॥ ఇ.శోబన్్బాబు, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
డవ॥ డి.విశీనాథశాస్త్రి, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.్్్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట)  

 

శాసన్లేఖ్న్శాఖ్ 

డవ॥ ఎమ్. శ్రరనియహషభహఴు. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.      రహఖ్ాదధతి 

 

పురావస్తు, వాస్తు్్శాస్త్ర్శాఖ్ 

డవ॥ ఎమ్. శ్రరనియహషభహఴు. ఎిం.ఎ., ఎిం.ఎ., ఎిం.ల్., నళెచ్.డష.     అలలెరింట్ నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి 

ఆచాయయ బటుర  యఫేష్. ఎిం.ఎ.,్ఎెం.ఎ, నళెచ్.డష.     నుల ర ెషర్ (ఫథధయ్ నెై ఴయింగల్లోని 

జఞనద, గ భ జన విజఞా ననఠింలో 
ఉధవనయథ) 

నోు త్న నుహర ింగణిం – ఴయింగలుల  

జ్ఞనద గిరిజ్న విజ్ఞా న ఠం 

 

డవ॥ గడిిం య ింక్నన. ఎిం.ఎ.,్ఎెం.ఎ., నళెచ్.డష.    ఠహధితి ఐ/సి్ 
 

డవ॥్ఎస.ద్వమోదర, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
డవ॥్సిహెచ్.యవికుమార, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట)  

డవ॥్బి.స్తర్వష్, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.్్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట)  

శ్రీ్ఎ.గోపాలరెడిి, ఎిం.ఎ.్్్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట)  

జానద్విజాాన్అధయమన్శాఖ్ 
డవ॥ గడిిం య ింక్నన. ఎిం.ఎ., ఎెం.ఎ.,నళెచ్.డష.     రహఖ్ాదధతి, అలలెరింట్ నుల ర ెషర్ 

 

గరిజన్అధయమన్శాఖ్ 

ఆచాయయ బటుర  యఫేష్. ఎిం.ఎ., ఎెం.ఎ., నళెచ్.డష.     నుల ర ెషర్, రహఖ్ాదధతి 

 

క్చిూడష నుహర ింగణిం 

శ్ర ాసద్ధందొయోగ ికూచిూడి కళాఠం 

డవ॥ వి. భహభయౌింగరహలత ర. ఎిం.ఎ., నళెచ్.డష.     నరనిషనుహల్ 

డవ॥ సిహెచ్.యవిబాలకృషణ, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.    వైస నరనిషనుహల్, అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
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డవ॥ వై. శ్రీన్సవాస్తలు, ఎిం.ఎ., పిహెచ్.డి.               అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీభతి్వి.వి.డి.బవాన్స, ఎిం.ఎ., ఎెం.ఎ.     ్టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట) 
శ్రీ్పి.హయనాథశాస్త్రి , ఎిం.కాెం.్్్్్టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్ట)  

5. ఄదను విభాగాలు తురవహిషర నన సబ్బంది 
 

 
Prof.C.Muralikrishna :  Convenor, University Research  
    Committee, Controller of Examinations 
 
Prof.Y. Reddy Syamala :  Dean, Academic Affairs 
     
Prof.K.Hanumantha Rao                        :  Co-Ordinator I/c, UGC Cell, Director I/c,  
                                                                                   IQAC, Assistant Conroller of Examinations,        
                                                                                   Co-ordinator, Students Grievance Cell, Co-         
                                                                                   Ordinator, University Admission Committee, 
    Chief Co-Ordinator, Alumni Activities.          

       
Dr.Bh.Padma Priya     :      Chairperson, Women Grievance Cell    
 
Dr.K.Ratnasri                                          :  Director, BC Cell, Co-Ordinator, NSS  
  
Dr.Vanaja Uday                               :  Additional Director, IQAC, Nodal Officer,  

                                                                       S.B.I.S., Warden, Ladies Hostel, Nodal  
                                                                          Officer, Statistical Cell, Co-Ordinator, RUSA  , 
            Co-Ordinator, Alumni Activities.  
  
Sri.K.Srinivas Chary      :      Co-Ordninator, UGC NET & Remedial Coaching 
     
Sri M.Venkatesham                         :  Co-Ordinator, Persons with Disabilities 

  
Dr.Oni Vijay                                    :  Chief Warden, Hostels   

   
      

Dr.Vijayapal Pathloth  :  Director I/c., SC, ST Cell, NSS Programme  
                        Officer, Co-Ordinator, International Telugu  
                        Centre Academic Affairs, Assistant  
            Co-Ordinator, Alumni Activities 
    
Smt. M.V.Adilakshmi  :      Convenor, Women’s Grievance Cell 
 
Sri B.Srinivas Goud      :     PRO I/c., Co-Ordinator I/c. Computer Cell &               
                                                                                   Language Lab Museum I/c., Co-Ordinator,  
                                                                                   International Telugu Centre Programmes  
   
Dr.B.Namassivaya  :     Convener I/c., Dr.Boyi Bheemanna Sahitya Peetham 
 
Sri B.Venkataramana Reddy :      Co-ordinator, Shodh Ganga Project   
  
Dr.Anthony Raj  :      Addl. Director, IQAC   

     
Sri G.Venkateswarlu      :      Addl. Director, SC, ST Cell  
     
Sri Glower Staniear Paul     :     NSS Programe Officer, Technical Co-Ordinator, Museum   
  
Sri P. Mahesh      :     Asst. Co-Ordinator, NSS 
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6. ఠహలు, శహఖల వహరీగహ ప్రొగ్రామ్ విఴరహలు 
ళెైదభహఫాద నుహర ింగణిం 

ఫాష్హభిఴాదిధ  ఠం 

 
భాష్ట్ర్శాస్త్ర్శాఖ్ 

1. ఎిం.ఏ. అనఴభ తత్ పాషహరహషత రిం  

2. ఎెం.ఫిల్్భాష్ట్రశాస్త్రెం 

3. నళెచ్.డష. పాషహ రహషత రిం 

4. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్డిక్షనరీ్మకిెంగ్్ 
5. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్తెలుగు్లాెంగేీజ్్టీచిెంగ్ 

లలితకళా ఠం 

సెంగీత్శాఖ్  
1. ఎిం.ఏ. - క్భహణ టక్ షింగీత్ిం (గహత్రిం/భాదింగిం, వీణ, ఴయోయౌన్) 

2. ఎెం.ఫిల్్ 
3. ్పిహెచ్.డి 

4. క్మారయేశిక్ - క్భహణ టక్ షింగీత్ిం (గహత్రిం/భాదింగిం/వీణ/ఴయోయౌన్/యేణుఴు/ధవదషఴయిం/డోలు) 
5. డషనులల భా - లయౌత్ షింగీత్ిం 

6.  షభ రక ట్ – అననమాచాయయ, రాభద్వస్త, తెలెంగాణ్వాగేగమకారుల్కీయునలు  
 

యెంగసథల్కళల్శాఖ్  
1. ఎిం.న.ఏ. - యింగషథల క్ళలు 
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి.  
4. డషనులల భా – మిమికీర 
5. డషనులల భా – దాధవటక్ిం 

6.  న.జి. డషనులల భా - యింగషథల క్ళలు 
7.  న.జి. డషనులల భా - ల్మ డెైభ క్షన్  
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శిలెం్–్చిత్ర్లేఖ్నెం్శాఖ్ 

1. నృ.ఎఫ్.ఏ. - శిలిం/చిత్రలేఖ్నిం/నరింట్ ఫేకరింగ్ 

2. ఎెం.వి.ఏ. 
 

నృతయ్శాఖ్ 

1. ఎిం.న.ఏ్- క్చిూడష నాత్ాిం / ఆింధర నాట్యెం 

2. ఎెం.ఫిల్ 

3. ్పిహెచ్.డి. –్నృతయెం 

4. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్బయతనాట్యెం 

5. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్కథక్ట 

6. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్ఆెంధ్రనాట్యెం్గొలలకలాెం 

7. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్కూచిపూడి్మక్షగానెం్ప్రహలద 

జానద్కళల్శాఖ్  
1. ఎిం.న.ఏ. - జఞనద క్ళలు 
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. నళెచ్.డష.   
4. డిపలమా- ఇెంద్రజాలెం్ 
5. షభ రక ట్ - జఞనద షింగీత్ిం 

6. షభ రక ట్ - జఞనద నాత్ాిం 

7. సరిిఫిక్కట్- ఇెంద్రజాలెం్ 
8. సరిిఫిక్కట్-జానద్వాదయెం 

 

తెలుగు్సహతయ్శాఖ్ 

1. ఎెం.ఏ.  - తెలుగు్ 
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి.  
 

సెంసాృతి, రాయట్క్శాఖ్్ 
1. ఎెం.ఏ.హసిరి, కలిర్& టూరిజెం 
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 డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్డిజైన్్ 
 

1. Bachelor of Design in Product Design 

2. Bachelor of Design in Visual Communication 

3. Bachelor of Design in Interior Design 

4. Advance Diploma in Interior Design  

5. Advance Diploma in  Graphic Design  

6. Diploma in Interior Design  

7. Diploma in Graphic Design  

8. Certificate in Fundamentals of UI/UX 

9. Certificate in Digital Drafting & 3D Rendering 

10. Certificate in Photography & Videography 

 

సహమాజిక తదితర శహసహర ా ల ఠం 

కమ్యయన్సకషన్, జయనల్లజెం్శాఖ్ 
1. ఎిం.ఏ. జయనల్లజెం &్మాస్కమ్యయన్సకషన్  
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి 

 

జ్యయతిషయ-వాస్తు్శాఖ్ 

1. ఎిం.ఏ.  జయాతిశిం 
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి్ 
4. న.జి. డిపలమా్– జయాతిభ ైఴదాిం 

5. న.జి. డిపలమా్–జ్యయతిరాీస్తు 
6. న.జి. డిపలమా్–ముహూయు్విజ్ఞానంెం 

7. డషనులల భా – జయాతిశిం 

8. సరిిఫిక్కట్్–్జ్యయతిషెం 
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డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్లైబ్రరీ్అెండ్్ఇనపర్విషన్్సైన్స 
     1. బాయచులర్ఆఫ్్లైబ్రరీ్అెండ్్ఇనపర్విషన్్సైన్స  
     
డిపారి్మెంట్్ఆఫ్్యోగ 

1. పి.జి.డిపలమా్ఇన్్యోగ 

2. డిపలమా్ఇన్్యోగ  
3. సరిిఫిక్కట్్ఇన్్యోగ 

తులనయతమక ఄధాయన క ందొం 

ఎెం.ఫిల్్భరియు్పిహెచ్.డి. 

ఫాశలు - ఄనవహద ఄధాయన క ందొం 

 

ఎెం.ఫిల్, పిహెచ్.డి. 
 

నననమ నుహర ింగణిం – భహజభిండషర 
సహహితా ఠం 

తెలుగు్సహతయ్అధయమన్శాఖ్ 
1. ఎిం.ఏ. –్ణెలుగు 
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. నళెచ్.డష.  
 

 

నుహలుకభ కర సో భధవథ నుహర ింగణిం – శ్రరర ైలిం 

చరితొ, షంషకాతి, ురహఴషర  శహషర ర ఠం 

 
తెలుగువారి్చరిత్ర్సెంసాృతి్శాఖ్  
శాసన్లేఖ్న్శాఖ్          1. ఎెం.ఏ. - చరిత్ర, పురావస్తు్శాస్త్రెం 

పురావస్తు, వాస్తు్కళల్శాఖ్                                       2. ఎెం.ఫిల్ 

       3. పిహెచ్్.డి.  
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నోు త్న నుహర ింగణిం – ఴయింగలుల  

జ్ఞనద గిరిజ్న విజ్ఞా న ఠం 

 

జానద్విజాాన్అధయమన్శాఖ్        1. ఎెం.ఫిల్్్  

గరిజన్అధయమన్శాఖ్        2. పిహెచ్్.డి. 
                 

శ్రర లథేధిందరయోగ  నుహర ింగణిం - క్చిూడష  
శ్ర ాసద్ధందొయోగ ికూచిూడి కళాఠం 

 
1. ఎిం.న.ఏ.  - క్చిూడష నాత్ాిం 

2. పి.జి.డిపాలమా్ఇన్్అననభమయ్ద్నృతయెం 

3. డషనులల భా - క్చిూడష నాత్ాిం 

4. డషనులల భా - మక్షగహనిం 

5. డషనులల భా - సహతిత ికహభినమిం 

6. షభ రక ట్ - క్చిూడష నాత్ాిం 

7. షభ రక ట్ - క్భహణ టక్ షింగీత్ిం (గహత్రిం/భాదింగిం/ఴయోయౌన్) 

8. క్మారయేశిక్ - క్చిూడష నాత్ాిం 

9. షభ రక ట్ - క్ైత్రమా థవలు  (షింగీత్ిం)  
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7. ప్రొగ్రామ్ కహలఴాఴధి, సటలు , ఄరహతల విఴరహలు 
 

 

కోరసు    కహలఴాఴధి ్రెగుయలర్ & సెల్్సోరిిెంగ్్సటలు    ొవేశహరహతలు 
పూరి్తకాలిక ప్రొగ్రంలు 

ళెైదభహఫాద నుహర ింగణిం 
 

బి.ఎఫ్.ఏ.     4 షింఴత్షభహలు          30+20 1. ఇింటభీమడషమట్ పాసై ఉెండాల్ల్
శిలిం –చిత్రలేఖ్నిం   8 లెమిషరయథల         

నరింట్ ఫేకరింగ్             

 

 M.V.A       2 షింఴత్షభహలు         25+20 ్్్్్్బి.ఎఫ్.ఎ. పాసై్ఉెండాల్ల.  
(Master of Visual Arts)  4  లెమిషరయథల  
శిలిం –చిత్రలేఖ్నిం         

నరింట్ ఫేకరింగ్  
(కొాకా్విభాగెంలో్అయిదుగురు్(5) కనాన్తకుావ్ఉననట్లయితే్ఆ్విభాగెం్యదదవతెంది)      
       

ఎెం.ఏ.  జయనల్లజెం్ 
& మాస్కమ్యయన్సకషన్     2 షింఴత్షభహలు        50+20     గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి
       4 లెమిషరయథల         బి.ఎ/బి.కాెం/బి.ఎస.సి./బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ్్పాసై్ 
                                                                                ఉిండవయౌ. 

 

ఎం.ఏ. ఄనఴరిరత      2 షింఴత్షభహలు  50       గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

ఫాష్హశహషర రం       4 లెమిషరయథల         నించి ణెలుగు భ ిండఴ పాశగహ నృ.ఎ./  

           నృ.కహిం/నృ.మస్టల. డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ.  

 

ఎం.ఏ. కరహా టక      2 షింఴత్షభహలు  40   1. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి 

షంగీతం      4 లెమిషరయథల         క్భహణ టక్ షింగీత్ింలో డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ. 

(గహత్రిం-భాదింగిం -        లేదయ 
వీణ, ఴయోయౌన్)       2. గుభ తింు నుల ింథధన 

వివఴవిథవాలమిం నించి  

 ్్్ఏదైనా్డషగీర పాసై ఉిండి 

అ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన షింషథ  నించి  

 షింగీత్ింలో (షింఫిందధత్ విశమింలో)    
 డషనులల భా ఉిండవయౌ.  

లేదయ 
ఆ. షింగీత్ింలో (షింఫిందధత్ విశమింలో)  

        ఆకహవయహణి 'నృ' గైరడ్ ఆభ రషర  అబ ఉిండవయౌ. 
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ఎం..ఏ. నాతాం  2 షింఴత్షభహలు   40   1. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి 

(క్చిూడష/ఆింధర ధవటాిం)  4 లెమిషరయథల         క్చిూడష నాత్ాింలో డషగీర ఉిండవయౌ.  
         లేదయ 

2. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం  

    నించి ఏదైనా్ డషగీర  క్యౌగ  ఉిండి 

్అ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన షింషథ  నించి  

     క్చిూడష నాత్ాింలో షభ రక ట్ కోయథష 
     ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. లేదయ 
్ఆ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా   
     షింషథలలో 5 షిం.ల రదయవధవనబఴిం 

క్యౌగ   
     ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. లేదయ 
్ఇ. షింఫిందధత్ విశమింలో దఽయదయవన్ 'నృ'  

     గైరడ్ ఆభ రస్టర  అబ ఉిండవయౌ. 

   

ఎం..ఏ.   2 షింఴత్షభహలు   70 1. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి 

జ్ఞనద కళలు   4 లెమిషరయథల         ణెలుగు భ ిండఴ పాశగహ నృ.ఎ./ నృ.కహిం/ 

                                                                                 నృ.మస్టల/నృ.ఎఫ్.ఎ./నృ. ఎ. (లాింగైఴజస్ట) 

                                                                                డషగీర పాసై్ఉిండి    
అ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన షింషథల నించి   

     జఞనద క్ళలు, యింగషథల క్ళలు, 
షింగీత్ిం,  

     నాణవాలలో డషనులల భా/ షభ రక ట్ క్యౌగ     
     ఉిండవయౌ. లేదయ  
ఆ.  భైడషయో /దఽయదయవన్లలో జఞనద   

     షింగీత్ిం/ నాత్ాిం షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. 

      

ఎం..ఏ.   2 షింఴత్షభహలు   40   1. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి 

రంగషథల కళలు   4 లెమిషరయథల         యింగషథల క్ళలోల  నృ.ఎ. డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ.  

లేదయ 
2. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి  

్్్్ఏదైనా డషగీర్పాసై్ఉెండి్ 
అ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా,  
    ధవటక్ క్మా షింషథలలో 5 షిం.ల అనబఴిం 

    ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. లేదయ 
 

ఆ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన షింషథ  నించి  

    యింగషథలక్ళలోల  క్ షింఴత్షయ 
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కహలభ మితికర 
    త్క్ుకఴకహని డషనులల భా క్యౌగ  ఉిండవయౌ. లేదయ 
ఇ. షింఫిందధత్ విశమింలో ఆకహవయహణ ి 

    'నృ' గైరడ్ ఆభ రషర  అబ ఉిండవయౌ. లేదయ 
ఈ.దఽయదయవన్లో యింగషథల క్ళల   

    కహయాక్రభాలలో నుహల్గ ింటృ 5 షిం.  

    అనబఴిం క్యౌగ  ఉననటుల  షభ రకైట్ 

ఉిండవయౌ. 

 

ఎం.ఏ. తెలుగు    2 షింఴత్షభహలు  70  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి  

4 లెమిషరయథల   ముదటి, భ ిండఴ షింఴత్షభహలలో ణెలుగు   
భ ిండఴ పాశగహ నృ. ఏ./నృ.కహిం./నృ.మస్టల. 
డషగీర లేథవ ణెలుగు ఆశనల్గహ డషగీర్పాసై్

ఉిండవయౌ. 

 

ఎెం.ఏ.హసిరి, కలిర్&్టూరిజెం్్2 షింఴత్షభహలు  40+10  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి  

4 లెమిషరయథల    నృ. ఏ./నృ.కహిం./నృ.మస్టల. డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ. 

 

 

బాయచులర్ఆఫ్్డిజైన్్ఇన్్ 
ప్రొడెక్టి్డిజైన్్   4 షింఴత్షభహలు  20+40        10+2్పాసై్ఉెండాల్ల/ ఇింటభీమడషమట్ 

పాసై                               

                           8 లెమిషరయథల            ఉెండాల్ల 

బాయచులర్ఆఫ్్డిజైన్్ఇన్్ 
విజువల్్కమ్యయన్సకషన్్్ 4 షింఴత్షభహలు  20+40        10+2్పాసై్ఉెండాల్ల/ ఇింటభీమడషమట్ 

పాసై                               

                           8 లెమిషరయథల            ఉెండాల్ల 

 

బాయచులర్ఆఫ్్డిజైన్్ఇన్్ 
ఇెంటీరిమర్డిజైన్్్ 4 షింఴత్షభహలు   20+40        10+2్పాసై్ఉెండాల్ల/ ఇింటభీమడషమట్ 

పాసై                               

                           8 లెమిషరయథల             ఉెండాల్ల 

 

    

   
బాయచులర్ఆఫ్్లైబ్రరీ్సైన్స్ 1 షింఴత్షయంెం్్్40            గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నించి 

2 లెమిషరయథల  ్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్ఏదైనా  డషగీర పాసై ఉిండవయౌ 
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పి.జి.డిపలమా్ప్రగ్రెంలు్
 

బయతనాట్యెం్్్ 1 షింఴత్షయిం     20    గుర్తేంపు పేంద్ధన విశ్వవిద్యాలయేం  
2 సెమిస్టర్లు                    నేంచి ఏదైనా డిగ్రీ పాసై ఉేండాలి .మర్యు  
                                  మ్యాజిక్ & డాన్స్ కాలేజి నేండి స్ర్టఫికెట్  

 కోర్ల్ ఉత్తతర్లులై ఉేండాలి. లేదయ 
 రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా   

        షింషథలలో 5 షిం.ల రదయవధవనబఴిం క్యౌగ   
        ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. 

కథక్ట్్్్ 1 షింఴత్షయంెం్్్్్్20   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నించి 

2 లెమిషరయథల                   ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.భరియు్ 
్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్మ్యయజిక్ట్ &్డాన్స్కాలేజి్నుెండి్సరిిఫిక్కట్్కోరుస్ 

ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల. లేదయ 
 రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా   

        షింషథలలో 5 షిం.ల రదయవధవనబఴిం క్యౌగ   
         ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. 

ఆెంధ్రనాట్యెం్గొలలకలాెం్్్్ 1 షింఴత్షయంెం్్్్్్20   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నించి 
2 లెమిషరయథల                   ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.భరియు్ 
్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్మ్యయజిక్ట్ &్డాన్స్కాలేజి్నుెండి్సరిిఫిక్కట్్కోరుస్ 

్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల. లేదయ 
 రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా   

        షింషథలలో 5 షిం.ల రదయవధవనబఴిం క్యౌగ   
         ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. 

కూచిపూడి్మక్షగానెం్ప్రహలద్్్ 1 షింఴత్షయంెం్్్్్్20   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నించి   
      2 లెమిషరయథల                 ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.భరియు్ 

్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్మ్యయజిక్ట్ &్డాన్స్కాలేజి్నుెండి్సరిిఫిక్కట్్కోరుస్ 
ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల. లేదయ 
 రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా   

        షింషథలలో 5 షిం.ల రదయవధవనబఴిం క్యౌగ   
         ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. 

 

సమెంకాలెం్ప్రొగ్రెంలు్ 
 

ఎం.ఏ. జ్యాతిశం       2 షింఴత్షభహలు  70   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి  
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(3.00 గెంట్ల్నుెండి్తయగతలు్4 లెమిషరయథల  ్్్ఏదైనా  డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.్ఇెంజనీరిెంగ్్/ 
న్సయీహెంచఫడత్కయి)     MBBS పాసైన్వారు్కూడా్అరుహలు. 
.జి. డిప్రు మా ప్రొగ్రాంలు  
 

రంగషథల కళలు   1 షింఴత్షయిం   20  1. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి 

్్్్్్్్్్్్్్్ఏదైనా్ డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ. 

2. యింగషథల క్ళలోల  అభినియేవిం లేథవ టెయౌవిజన్  

    ఎనసో డ్షలో నటిించినటుల  ఆమా దయవక్ుల  

్్్్నుెంచి షభ రక ట్ నుల ింథధ ఉిండవయౌ. 

పల్మమ డెైరెక్ష్న్    1 షింఴత్షయిం   40   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి 

(లెల్ప ెైధవన్ష)్్్్్్ఏదైనా్ డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ. 

 

జ్యాతిరహవషర ,   1 షింఴత్షయిం   4 0  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి 

అధతుక తురహమణ శిలం్్్్్ఏదైనా్ డషగీర పాసై్ఉిండవయౌ. (జయాతిశింలో  
(అరికటెకచర్), ఇెంటీరిమర్్్్్్ షభ రక ట్ఉనన యహభ కర నుహర దవనాిం ఉింటుింథధ.) 
డెకర్వషన్్         

 

జ్యాతిరెవవదాం    1 షింఴత్షయిం   20  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి  

       ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ. 

 

ముసూరర విజ్ఞా నం   1 షింఴత్షయిం   20  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి  

       ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ. 

జ్ఞనద షంగీతం   1 షింఴత్షయిం   20  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి  

       ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ. 

జ్ఞనద నాతాం    1 షింఴత్షయిం   20  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నుెంచి  

       ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ. 

 

జ్ఞనద వహదాం  1 షింఴత్షయిం   20  గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నుెంచి  

       ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ. 

 

 యోగ   1 షింఴత్షయంెం్్్్్్్60   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నించి 

2 లెమిషరయథల                             ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ. 

 
 

డిక్షనరీ్మకిెంగ్్్్్్్్ 1 షింఴత్షయంెం్్్్్్20   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి   
     2 లెమిషరయథల                         ఏదైనా డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.  
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్తెలుగు్లాెంగేీజ్్టీచిెంగ్్్్్్్1 షింఴత్షయంెం్్్్్్20   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి   
     2 లెమిషరయథల                         ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.  

 

డిప్రు మా ప్రొగ్రాంలు 

జ్యాతిశం   1 షింఴత్షయిం   40  వివఴవిథవాలమిం నియఴళిింఙే జయాతిశిం 

షభ రక ట్  

కోయథషలో ఉత్తతయణత్ లేదయ దఴ త్యగతి 

ఉత్తతయణత్ణోనుహటు వివఴవిథవాలమెం్నియఴళిించే్
షభ రక ట్ కోయథష సహథ బ లలఫస్టగల అయసత్ 

భీక్షలో ఉత్తతయణత్ క్యౌగ  ఉిండవయౌ. 

 

లలితషంగీతం   2 షింఴత్షభహలు   20  దఴ త్యగతి భీక్షలో ఉత్తతయథణ ల ై16-60 షిం.ల 

భధా ఴమషష క్యౌగ న యహభ ై ఉిండవయౌ. 

 

దానయటకం   2 షింఴత్షభహలు   20   దఴ త్యగతి ఉత్తతయథణ ల ై 16-60 షిం.ల. 

భధా ఴమషష క్యౌగ న యహభ ై ఉిండవయౌ. 

సరికథ    2 షింఴత్షభహలు   2 0  1. ణెలుగు భహమడిం, చదఴడిం 

ణెయౌల,  
   18 షిం.లు. నిిండష ఉిండవయౌ. 

2. క్నీషిం భ ిండె సభ క్థలు ఙెనన  

    అనబఴిం ఉిండవయౌ. 

 

కూచిూడి/   2 షింఴత్షభహలు   20  క్చిూడష/ ఆింధరధవటాిం కోయథషలలో షభ రక ట్ 

అంధొనయటాం       కోయథష ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 

సహతిర ికహభినయం   1 షింఴత్షయిం   20  దఴ త్యగతి ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 

క్చిూడష, 

ఆింధరధవటాాలోల  షభ రక ట్ కోయథష నుహలెై ఉిండవయౌ.  

(తయగతలు్భదవాసనిం 2.00 గింటల నుెంచి్
సహమింకహలిం5.00 గింటల ఴయక్ు నియఴళిించడిం 

జయథగుత్ేింథధ.) 

బ్ురాకథ    1 షింఴత్షయిం   20   దఴ త్యగతి ఉత్తతయథణ ల ై 18 - 60 

షిం.ల 

భధయ్ఴమషష క్యౌగ న యహభ ై ఉిండవయౌ. 

 

యక్ష్గహనం   1 షింఴత్షయిం   20  నాత్ాింలో షభ రక ట్ కోయథష ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 
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మిమికర ా   1 షింఴత్షయిం   20  దఴ త్యగతి ఉత్తతయథణ ల ై ణెలుగు, ఇింగీలశే 
పాశలోల   

భ జఞా నిం క్యౌగ  ఉిండవయౌ. 

 

ఇెంద్రజాలెం్  1 షింఴత్షయిం   30  దఴ త్యగతి ఉత్తతయథణ ల ై్ఉెండి, సరిిఫిక్కట్్కోరుస్ 
ఇన్్మాయజిక్ట్పాసై్ఉెండాల్ల. లేద్వ్మ్యడు్
సెంవతసరాలు్అనుబవెం్ఉననటలగా్ప్రముఖ్్
యెంగసథల్సెంసథల్నుెండి్లేద్వ్వయకుుల్నుెండి్
ధ్రువీకయణ్త్రెం్ఉెండాల్ల. మ్యడు్సెంవతసరాల్
పేర్కటిెంగ్/సరిిఫిక్కట్్ఉనన్అబయరుథలు్అరుహలు. 

అడాీన్స్డిపలమా్ఇన్్్
ఇెంటీరిమర్డిజైన్ 2 షింఴత్షయిం   20        10+2్పాసై్ఉెండాల్ల/ ఇెంట్రీిడిమట్ / 

్్్డిపలమా్పాసై్ఉెండాల్ల.    
 

అడాీన్స్డిపలమా్ఇన్్ 
గ్రఫిక్ట్డిజైన్్  2 షింఴత్షయిం       20           10+2్పాసై్ఉెండాల్ల/ఇెంట్రీిడిమట్/ 

                                                            డిపలమా్పాసై్ఉెండాల్ల. 
  

డిపలమా్ఇన్్ 
ఇెంటీరిమల్్డిజైన్్్్్్ 1 షింఴత్షయిం        20          10+2 /ఇెంట్రీిడిమట్ పాసై్ఉెండాల్ల 

  
 

డిపలమా్ఇన్ 

్గ్రఫిక్ట్డిజైన్్్్ 1 షింఴత్షయిం        20         10+2 /ఇెంట్రీిడిమట్్పాసై్
ఉెండాల్ల 

                                                                  

 

యోగ   1 షింఴత్షయిం       100         10+2 /్ఇెంట్రీిడిమట్్పాసై్ఉెండాల్ల 

 

షరిిపకెట్ ప్రొగ్రాం లు 
 

జ్యాతిశం   1 షింఴత్షయిం   60 ్ఎస్.ఎస్.సి.  లేథవ త్త్షభాన భీక్షలో  
ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 

 

జ్ఞనద షంగీతం  6 ధ లలు   20  ణెలుగు చదఴడిం, భహమడిం ఴచిి ఉిండవయౌ. 

 

జ్ఞనద నాతాం   6 ధ లలు   20  ణెలుగు చదఴడిం, భహమడిం ఴచిి 

ఉిండవయౌ. 
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జ్ఞనద వహదాం   6 ధ లలు   20  ణెలుగు చదఴడిం, భహమడిం ఴచిి 

ఉిండవయౌ. 

 

ఇెంద్రజాలెం్  6 ధ లలు   20 ్ఎస్.ఎస్.సి.  లేథవ త్త్షభాన భీక్ష్పాసై్
ఉెండాల్ల  
 
కళాొవేశిక ప్రొగ్రాం లు 

కరహా టక షంగీతం    1 షింఴత్షయిం  40 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజాానెంతో్
పాట 

(గహత్రిం/భాదింగిం/ ్్్్్కరాణట్క్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్లగ్ఉెండాల్ల. 
ఴయొయౌన్/యేణుఴు/ 
వీణ/ధవదషఴయిం/డోలు) 
భకతర షంగీతం    1 షింఴత్షయిం  20 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజాానెంతో్పాట  

్్్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్లగ్ఉెండాల్ల.  

 

కూచిూడి నాతాం   2 షింఴత్షభహలు  20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజాానెంతో్పాట  

్్్్్్్కూచిపూడి్నృతయెంలో్అభిరుచి్కల్లగ్ఉెండాల్ల.  

అననమాచాయయ్కీయునల్రిచమెం్6 నెలలు్్20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  

 

 

రాభద్వస్త్కీయునలు్రిచమెం 6నెలలు్్20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  

 

తెలెంగాణ్వాగేగమకారుల్్్6నెలలు్్20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  

కీయునల్రిచమెం్ఏపూరి్హనుభద్వదస్త, పాట్ల్రాభనన, శేషుద్వస్త్ 
 

Certificate 

 in Fundamentals of UI/UX 6 నెలలు   20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  

 

Certificate in  

Digital Drafting &           6 నెలలు   20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  

3 D Rendering   

 

Certificate in  

Photography &   6 నెలలు్్్ 20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  

Videography  

 

యోగ    6 నెలలు్్్10 0         10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల  
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ప్రాథమిక, ప్రవీణ ప్రొగ్రాం లు  
 

ప్హొథమిక- మనోధరమ    6  ధ లలు    20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజాానెంతో్పాట  

షంగీతం్్్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్లగ్ఉెండాల్ల.  

 

ొవీణ - మనోధరమ    6 ధ లలు    20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజాానెంతో్పాట  

షంగీతం్్్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్లగ్ఉెండాల్ల.  

నననమ నుహర ింగణిం : భహజభిండషర 
 

ఎం.ఏ. తెలుగు   2 షింఴత్షభహలు   40   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి  

4 లెమిషరయథల     ముదటి, భ ిండఴ షింఴత్షభహలలో ణెలుగు 
భ ిండఴ  

    పాశగహ నృ. ఏ./నృ.కహిం./నృ.మస్టల. డషగీర లేథవ  
    ణెలుగు ఆశనల్గహ డషగీర ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 

నుహలుకభ కర సో భధవథ నుహర ింగణిం : శ్రరర ైలిం 

 

ఎం.ఏ. చరితొ,   2 షింఴత్షభహలు   40   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నిండి్
బి.ఎ., ురహఴషర  శహషర రం  4 లెమిషరయథల     బి.ఎఫ్.ఎ., బి.కాెం., & బి.ఎసిస. ప్రొగ్రెంలో్డషగీర  

ఉత్తురుణలై ఉిండవయౌ. 

 

శ్రర లథేధిందరయోగ  క్చిూడష క్మానఠిం : క్చిూడష 
 

ఎం..ఏ.   2 షింఴత్షభహలు   40   1. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి 

కూచిూడి నాతాం  4 లెమిషరయథల         క్చిూడష నాత్ాింలో డషగీర ఉిండవయౌ. 

లేదయ 
2. గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం నించి 

    నృ.ఎ./నృ.కహిం/ నృ.మస్టల/నృ.ఎఫ్.ఎ., డషగీర 
కహనీ త్త్షభానఫ ైన ఏ ఇత్య డషగీరకహనీక్యౌగ  
ఉిండి 

ఆ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన షింషథ  నించి  

    క్చిూడష నాత్ాింలో షభ రక ట్ కోయథష 
    ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. లేదయ 
ఇ. రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా,    
    ధవటక్ క్మాషింషథలలో 5 షిం.ల    
    రదయవధవనబఴిం ఉననటుల  షభ రక ట్ 

ఉిండవయౌ.  

      లేదయ 
ఈ.షింఫిందధత్ విశమింలో దఽయదయవన్ 'నృ' 
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గైరడ్  

    ఆభ రస్టర  అబ ఉిండవయౌ. 

పి.జి.డిపలమా్ఇన్్ 
అననభమయ్ద్నృతయెం 1  షింఴత్షయంెం్్్్్్్20   గుభ తింు నుల ింథధన వివఴవిథవాలమిం 

నించి 

2 లెమిషరయథల                             ఏథెైధవ డషగీర పాసై ఉిండవయౌ.భరియు్ 
్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్మ్యయజిక్ట్ &్డాన్స్కాలేజి్నుెండి్సరిిఫిక్కట్్కోరుస్ 

ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్ల. లేదయ 
 రబుత్ఴ గుభ తింు నుల ింథధన రలదధ  ధవటా   

        షింషథలలో 5 షిం.ల రదయవధవనబఴిం క్యౌగ   
         ఉననటుల  షభ రక ట్ ఉిండవయౌ. 

డిప్రు మా-   2 షింఴత్షభహలు   3 0  క్చిూడష నాత్ాింలో షభ రక ట్ కోయథష 
ఉత్తతయథణ ల ై  
కూచిూడి నాతాం  ూభ తకహయౌక్ కోయథష   ఉిండవయౌ. 

 

డిప్రు మా-   1 షింఴత్షయిం   3 0  నాత్ాింలో షభ రక ట్ కోయథష ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 

యక్ష్గహనం   ూభ తకహయౌక్ కోయథష  
 

 

డిపలమా-  1 షింఴత్షయిం   3 0  దఴ త్యగతి ఉత్తతయథణ ల ై ఉిండవయౌ. 

సహతిర ికహభినయం       క్చిూడష, ఆింధరధవటాాలోల  షభ రక ట్ 

కోయథష  
       నుహలెై ఉిండవయౌ. 

        (కోయథషన భదవాసనిం 2.00 గింటల నుెంచి 

సహమింకహలిం 5.00 గింటల ఴయక్ు నియఴళిించడిం 

జయథగుత్ేింథధ.)  
 

షరిిపకెట్ -   4 షింఴత్షభహలు   50  ణెలుగు, ఇింగీలశే పాశలోల  భ జఞా నిం క్యౌగ ,  
కూచిూడి నాతాం  ూభ తకహయౌక్ కోయథష   థధ షింఴత్షభహల ఴమషష నిిండష ఉిండవయౌ. 

 

 

షరిిపకెట్ -   4 షింఴత్షభహలు   50  ణెలుగు, ఇింగీలశే పాశలోల  భ జఞా నిం క్యౌగ , 
కరహా టక షంగీతం   ూభ తకహయౌక్ కోయథష   థధ షింఴత్షభహల ఴమషష నిిండష 
ఉిండవయౌ. 

(గహత్రిం/భాదింగిం/  

ఴయోయౌన్) 

 

షరిిపకెట్   1 షింఴత్షయిం   20  ణెలుగు, ఇింగీలశే పాశలోల  భ జఞా నిం క్యౌగ , 
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క్ష్ తొయా దయలు   ూభ త కహయౌక్ కోయథష   థధ షింఴత్షభహల ఴమషష నిిండష 
ఉిండవయౌ. 

(షింగీత్ిం)  

 

కళాొవేశిక   2 షింఴత్షభహలు   5 0  ణెలుగు, ఇింగీలశే పాశలోల  భ జఞా నిం, 

కూచిూడి నాతాం  సహమింకహలిం కోయథష   షింఫిందధత్ విశమింలో అభియథచి 

క్యౌగ ఉెండవయౌ. 

 

8. ొవేవ దధతి 

 

1. ూభ తకహయౌక్ (భ గుాలర్) ప్రొగ్రెంలలో రయేవిం నిమిత్తిం రయేవ భీక్ష నియఴళిించడిం జయథగుత్ేింథధ. ఈ  

రయేవ భీక్షలో 100 భాయథకలక్ు ఫహుళ్ఐచిిక్ప్రశనలు  (Multiple choice)  భీక్ష ఉింటుింథధ. 
కహనీ రదయవధవ క్ళల ప్రొగ్రెంలలో (అెంటే్ లయౌత్క్మానఠింలోన్స్ప్రొగ్రెం లలో) రయేవ భీక్ష 

లథవధ ింణవనికర 50 భాయథకలు, నుహరయోగ కహనికర    50 భాయథకలణో ఉింటుింథధ. 
2. నిభీణత్ లటల  షింఖ్ా క్ింట ే త్క్ుకఴ దయఖ్ాషత లు ఴచిిన ప్రొగ్రెంలకు రయేవ భీక్ష లేక్ుిండవధ ే

మారుాల్ 
్్్్్ప్రతిపాదిక్ఆదవయింగహ రయేవిం క్యౌించడిం జయథగుత్ేింథధ.  
3. సహమింకహలిం ప్రొగ్రెంలనినింటికీ భౌఖిక్ భీక్ష థవఴభహ రయేవిం క్యౌించడిం జయథగుత్ేింథధ. 
4. రయేవ భీక్షలో ఴచిిన భాయథకల ఆదవయింగహ రయేరహలు జయథగుణవబ. అనిన ప్రొగ్రెంలలో 
రయేరహనికర క్నీషిం 36 రహత్ిం (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అబయరుథలకు్15్శాతెం ) భాయథకలు 
నుల ింథధన అబాయథథ లు అయథస లు. రదయవన క్ళల ప్రొగ్రెంలలో లథవధ ింత్ిం, నుహరయోగ క్ిం భీక్షలోల  
విడషవిడషగహ క్నీష నిభీణత్ అయసత్ భాయథకలు 18+18 (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అబయరుథలకు్
7.5+7.5)్పెందిన యహభై రయేరహనికర అయథస లఴుణవయథ.  

5. సమెంకాలెం్ప్రొగ్రెం లలో దిహేను్భెంది్ క్ింట ే త్క్ుకఴభింథధ అబాయథథ లు దయఖ్ాషత  

ఙేషకొననటలబణే ఆ ప్రొగ్రెం నియఴళిించడిం వీలుడదు. దయఖాస్తు్రుస్తము్వాస్త్ఇవీఫడదు.  
6. ఏ వివఴవిథవాలమిం నింఙెైధవ క్ ప్రొగ్రెం ూభ త ఙేలన వారు తిభ గ  అథే ప్రొగ్రెంలో రయేరహనికర 

అయథస లుకారు.  

 

 

 

 

9. దరఖాషర  చ్షకునే దధతి 
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 2022-23 విద్యా స్ేంవత్రానికి విశ్వవిద్యాలయేం నిరవహేంచే బి .ఎఫ్.ఎ:-శిలపేం/చిత్రలేఖనేం/ప్రేంట్ 
మేకిేంగ్, ఎెం.వి.ఏ:-శిలపేం/చిత్రలేఖనేం/ప్రేంట్ మేకిేంగ్ , బాయచులర్ఆఫ్్డిజైన్్ఇన్్ప్రొడెక్టి, బాయచులర్ఆఫ్్
డిజైన్్ఇన్్ఇెంటీరిమర, బాయచులర్ఆఫ్్డిజైన్్ఇన్్విజుయవల్్కమ్యయన్సకషన్, బాయచులర్ఆఫ్్లైబ్రయరీ్సైన్స,  
ఎెం.ఏ. హసిరి, కలిర్ & టూరిజెం, ఎేం.ఏ. అనవర్తత భాషాశాస్త్రేం , ఎేం.ఏ. కమ్యానికషన్స & జరనలిజేం, 
ఎేం.ఏ. జ్యాతిషేం, ఎేం.ఏ కరాుటక స్ేంగీతేం , (గాత్రేం/మృదేంగేం/వీణ/ వయోలిన్స),  ఎేం.పి.ఏ.కూచిపూడి 
నృతాేం/ఆేంధ్రనాటాేం, ఎేం.పి.ఏ. రేంగస్థల కళలు , ఎేం.పి.ఎ.జ్ఞనద కళలు , ఎేం.ఏ.తెలుగు (హైదరాబాదు, 
రాజమేండ్రి ప్రేంగణేం ), ఎేం.ఏ.చర్త్ర, పురావస్తత శాస్త్రేం (శ్రీశైలేం ప్రేంగణేం ), ఎేం.పి.ఏ. కూచిపూడి నృతాేం 
(కూచిపూడి ప్రేంగణేం), వివిధ పి.జి.డిపుమా, డిపాుమా, స్ర్టఫికెట్ ప్రొగ్రెంలలో్ప్రవేశ్ేం కోస్ేం ఆన్స లైన్స ద్యవరా 
అభ్ార్లథల నేంచి దరఖాస్తతలు కోరడమేంద్ధ . పూర్త వివరాలన ఈ వెబ్ సైటులో ఉేంచడమేంద్ధ . 
www.teluguuniversity & www.pstucet.org  ఈ్వెబ్్సైట్్ద్వీరా్దరఖాస్తతలన స్మర్పేంచాలి.  
                                                   

ొవేవ రీక్ష్య క ందయొ లు 
 

ళెైదభహఫాద్, వయెంగల్, భహజభిండషర, శ్రరర ైలిం, క్చిూడషలోల ని నుల టిర  శ్రరభహభులు ణెలుగు 
వివఴవిథవాలమిం ఆమా ప్రెంగణాలలోన్స్ప్రొగ్రెంలకు రయేవ భీక్షలన నియఴళిించడిం జయథగుత్ేింథధ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2022-23 విద్యయ స్ం. పజుల విఴరహలు  

http://www.teluguuniversity/
http://www.pstucet.org/
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బి.ఎఫ్.ఏ. (నయలుగు షంఴతురహల ప్రొగ్రాం) 

 మొదటి్సెం. 
(2022-23 బాయచ్) 

రూ.లు 

  రెెండవ్సెం. 
(2021-22 బాయచ్) 

రూ.లు 

 మ్యడవ్సెం. 
(2020-21 బాయచ్) 

రూ.లు 

నాలగవ్సెం. 
(2019-20 బాయచ్) 

రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 -- -- -- 

టూయషను్ఫీజు 35,000.00 8,360.00 7,600.00 6,900.00 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00 -- -- -- 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ (ఇతయ్రాషా్ట్రల్నుెంచి్
ఇెంట్రీిడిమట్్ఉత్తురుణలైన్వారికి్మాత్రమే) 

200.00 -- -- -- 

మొతుెం్రూపామలు: 35,700.00 8,360.00 7,600.00 6,900.00 

Self Suporting Fee Rs. 45,000/- 

 

Master of Visual Arts (M.V.A) (రండు స్ంవత్్రాల ప్రొగ్రాం ) 
 మొదటి్సెంవతసయెం 

 (2022-23 బాయచ్)్రూ.లు 

      రెెండవ్సెం. 
(2021-22 బాయచ్)్రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00                                        

టూయషను్ఫీజు 49,500.00 రూ. 45,000.00 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00  

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00                          

మొతుెం్రూపామలు: 50,200.00  

Self Suporting Fee Rs. 59,500/- 
 

ఎం.ఏ. కమ్యయనికేషన్స & జరనలిజం (రండు స్ంవత్్రాల ఇంట్టగ్రేటెడ ప్రొగ్రాం ) 
 మొదటి్సెంవతసయెం 

  (2022-23 బాయచ్)  
 రూ.లు 

రెెండవ్సెంవతసయెం 
  (2021-22 బాయచ్)  
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00    -- 

టూయషను్ఫీజు 10,000.00  5,940.00 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00     -- 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00      -- 

మొతుెం్రూపామలు: 10,700.00 5,940.00 

ఎం.ఏ. కమ్యయనికేషన్స & జరనలిజం సెల్స్ స్పొరిింగ్ ఫీజు రూ. 20,000/-లు 

ఎం.ఏ. / ఎం.పి.ఏ. (రండు స్ంవత్్రాల ప్రొగ్రాం)  
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 మొదటి్సెంవతసయెం 
 (2022-23 బాయచ్)  
 రూ.లు 

రెెండవ్సెంవతసయెం 
 (2021-22 బాయచ్)  
  రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00       -- 

టూయషను్ఫీజు 10,000.00  4,730.00 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00       -- 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00       -- 

మొతుెం్రూపామలు:  10,700.00 4,730.00 

 
 

ఎం.ఏ. హిస్ిరి, కలచర్ & టూరిజం (రండు స్ంవత్్రాల ప్రొగ్రాం) 
 మొదటి్సెంవతసయెం 

(2021-22 బాయచ్)  
  రూ.లు 

రెెండవ్సెంవతసయెం 
 (2021-22 బాయచ్)  
రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00     -- 

టూయషను్ఫీజు 16,500.00 15,000.00 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00    --                         

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00     -- 

మొతుెం్రూపామలు: 17,200.00 15,000.00 

 
Self Suporting Fee Rs. 20,000/- 

 

 

B.L.I.Sc. (ఒక స్ంవత్్రం ప్రొగ్రాం ) 
 ్క్సెంవతసయెం 

(2022-23 బాయచ్)  
రూ.లు 

 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00  

టూయషను్ఫీజు 15,000.00  

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00                         

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00                          

మొతుెం్రూపామలు: 15,700.00  

Bachelor of Design (నయలుగు షంఴతురహల ప్రొగ్రాం ) 
 మొదటి్సెం.   రెెండవ్సెం.  మ్యడవ్సెం. నాలగవ్సెం. 
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(2022-23 బాయచ్) 
రూ.లు 

( బాయచ్)్రూ.లు ( బాయచ్)్రూ.లు (బాయచ్)్రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 -- -- -- 

టూయషను్ఫీజు 50,000.00 -- --- --- 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 300.00 -- -- -- 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ (ఇతయ్రాషా్ట్రల్నుెంచి్
ఇెంట్రీిడిమట్్ఉత్తురుణలైన్వారికి్మాత్రమే) 

200.00 -- -- -- 

మొతుెం్రూపామలు: 50,700.00 -- -- -- 

 

Self Suporting Fee Rs. రూ.60,000/-లు 

 
 

ఎం.ఫిల్స 

     రూ.  

ప్రవేశరుస్తెం 200.00  

టూయషను్ఫీజు 10,000.00   

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 500.00  

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00  

మొతుెం్రూపామలు: 10,900.00  

 
గమతుక :1. ఎెం.ఫిల్్ప్రొగ్రెంకు్కాలరిమితి్క్సెంవతసయెం. ప్రవేశెం్పెందిన్కాలెం్నుెండి్క్సెంవతసయెం్ 
్్్్్్్్్్్్్్్్్పూరిు్అయిన్వెెంట్నే్పడిగెంపు్కాలాన్సకి్అబయరిదసూు,  ఆ్విద్వయ్సెంవతసయెం్టూయషన్్ఫీజు్  

చెల్లలెంచవలసివటెంది.  
2.  పడిగెంపు్కాలెంలో్రిశోధక్వాయసెం్సభరిెంచన్స్విద్వయరుథలు్వెనువెెంట్నే్రీ-రిజిస్వాషన్్కు్ 
్్్్అబయరిధెంచాల్ల. రీ-రిజిస్వాషన్్ఫీజు్రూ.3,000/-లు్తో్పాట్ఆయా్విద్వయ్సెంవతసరాల్టూయషన్్ 
్్్్ఫీజు్చెల్లలెంచవలసివెంటెంది. 
 

 

 

 

 

 

పిహెచ్.డి. 
 పూరిుకాల్లక్ 

 రూ.లు 

అెంశకాల్లక్ 
  రూ.లు 
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ప్రవేశరుస్తెం 200.00 200.00 

టూయషను్ఫీజు 11,000.00 14,000.00 

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్ 1,000.00 1,000.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 12,400.00 15,400.00 

 

 

గమతుక : 
1.  భ ిండం , మ్యడు్భరియు్నాలగవ  షింఴత్షభహనికర ూభ తకహయౌక్ అబాయథథ లు యౄ. 11,000/-ల ఙొున, 

అింవకహయౌక్ అబాయథథ లు యౄ. 14,000/-ల ఙొున ప్రతి్సెంవతసయెం్ టృాశన్ జు ఙెయౌలింఙవయౌ. 
అయిదవ్సెంవతసయెం్నుెండి్పడిగెంపు్కాలాన్సకి్ఆయా్విద్వయ్సెంవతసరాలకు్సెంఫెంధిెంచిన్టూయషన్్
ఫీజులు్చెల్లలెంచాల్ల. 

2.  i)  విథేశ్ర విథవాయథథ లక్ు ముదట ిషింఴత్షభహనికర జు 1200 అఫ భ క్న్ డవలయథల  
 ii)  భ ిండఴ షింఴత్షయిం నుెంచి రతి షింఴత్షభహనికర జు 1200 అఫ భ క్న్ డవలయథల . 
3. రిశోధనాెంశెం్సవయణ్లేద్వ్సిద్వధెంత్్వాయసెం్శీరిషక్సవయణ్ఫీజు్రూ. 1000/-  

4.  పిహెచ్.డి. రీ-రిజిస్వాషన్్ఫీజు్రూ.5,000/-లు్తో్పాట్ఆయా్విద్వయ్సెంవతసరాల్టూయషన్్ఫీజు్ 
్్్్్చెల్లలెంచవలసివెంటెంది. 
.జి. డిప్రు మా ఇన్స యోగ (ఒక షంఴతురం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 15,000.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 15,400.00 

డిప్రు మా ఇన్స యోగ (ఒక షంఴతురం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 12,000.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 12,400.00 

 

స్రిిఫికెట ప్రొగ్రాం  ఇన్స యోగ ( 6 నెలలు) 

 రూ.లు 
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ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 8,000.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 8,400.00 

 

.జి. డిప్రు మా ప్రొగ్రాంలు (ఒక షంఴతురం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 5,280.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 5,680.00 

1. షరిిపకెట్  

2. డిప్రు మా                                      ఒక షంఴతురం 

3. కళాొవేశిక  

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 3,960.00 

మొతుెం్రూపామలు: 4,160.00 

1. డిప్రు మా                                                    రెండు షంఴతురహలు 
2. కళాొవేశిక                                

 

 మొదటి్సెంవతసయెం 
                    (2022-23 బాయచ్) 

                 రూ.లు 

రెెండవ్సెంవతసయెం 
                     (2021-22 బాయచ్)  

                   రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00                          -- 

టూయషను్ఫీజు 3,960.00 3,600.00 

మొతుెం్రూపామలు: 4,160.00  3,600.00 

 

1. జ్ఞనద షంగీతం / జ్ఞనద నాతాం / జానద వాదయం         ( 6 న లల షరిిపకెట్ కోరసులు)  పజు: 

రూ.1200/-లు 
2.  శ్ర ాసద్ధ ందొయోగి కూచిూడ ికళాఠం - కూచిూడ.ి షరిిపకెట్ (నాలుగు స్ంవత్్రాలు), కూచిపూడి డిప్రు మ  ా   

   (రండు స్ంవత్్రాలు) పజు : రూ. 550/-లు (షంఴతురహతుకత) 
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1) .జి. డిపొొమా ఆన్ ఫిల్సమ డైరక్షన్స (ఒక స్ంవత్్రం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 40,320.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 40,720.00 

 

2) అడ్వాన్స్ డిపొొమా ఇన్స ఇంటీరియర్ డిజైన్స &  గ్రాఫిక్ డిజైన్స (ఒక స్ంవత్్రం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 30,000.00  

మైగ్రేషన్్ఫీజు 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 30,400.00 

 

3) డిపొొమా ఇన్స ఇంటీరియర్ డిజైన్స &  గ్రాఫిక్ డిజైన్స (ఒక స్ంవత్్రం) 
 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 25,000.00 

మైగ్రేషన్్ఫీజు 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 25,400.00 

 

 

 

4) Certificate in Fundamentals of UI/UX / Digital Drafting & 3 D Rendering /  

      Photography & Videiography (6 నెలలు) 
 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 20,000.00  

మైగ్రేషన్్ఫీజు 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 20,400.00 

 

5) ఇంద్రజాలం – డిపొొమా ప్రొగ్రాం  (ఒక స్ంవత్్రం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 7,700.00 
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మొతుెం్రూపామలు: 7,900.00 

 

 

6) ఇంద్రజాలం – స్రిిఫికెట  ప్రొగ్రాం  (6 నెలలు) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 5,280.00 

మొతుెం్రూపామలు: 5,480.00 

 

 

7) అననమాచారయ, రామద్యసు, తెలంగాణ వాగ్గేయకారుల కీరతనలు– స్రిిఫికెట  ప్రొగ్రాం  (6 నెలలు) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 7,150.00 

మొతుెం్రూపామలు: 7,350.00 

 

 

8) ప్రథమిక- మనోధర్మ & ప్రవీణ –మనోధరమ 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు 4,400.00 

మొతుెం్రూపామలు: 4,600.00 

 
ఆలస్య రుసుం 

భ ిండె, భూడె, ధవలుగఴ షింఴత్షయిం చదఴుత్ేనన విథవాయథథ లు నిభైదశిించిన ణేథీలోగహ టృాశన్ 

జు ముత్తిం కై విడత్లో ఙెయౌలింఙవయౌ. ఙెయౌలించలేనటలబణ ేఙెయౌలించఴలలన చిఴభ  ణేథీ త్భహఴత్ 15 భోజుల 

లోల యౄ.200/-ల ఆలసయ యథషభుణో టృాశన్ జు ఙెయౌలించఴలల ఉింటుింథధ. లేని బెడల రయేవిం 

యదదఴుత్ేింథధ. 
గమతుక : 

1.  వివఴవిథవాలమింలో వివిధ కోయథషలన అబాలషత నన విథవాయథథ లక్ు విజఞా న విహయమాత్రలక్ు 
షింఫిందధించి వివఴవిథవాలమిం ఏ విధఫ ైన ఖ్యథి బభ ించద. ఆమా ప్రొగ్రెంల నుహఠహాింరహలలో 
పాగింగహ విథవాయథథ లు విజఞా న మాత్రలక్ు య ళళఴలల ఴచిినటలబణే ఆ ఖ్యథిలన విథవాయథథ లే 
షఴమింగహ బభ ించకోఴలల ఉింటుింథధ.  

2.  విథవాభ థ త్న గుభ తింు కహయథి న నోు గొటుర కొననటలబణే త్గ న కహయణవలన విఴభ షఽత  డఽనల కైట్ 

గుభ తింు కహయథి  కోయథత్ అబాయథన లేఖ్ణో నుహటు యౄ.100/-లక్ు 'భ జిసహర ా ర్' నేయథ మీద త్తలన 
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డష.డష.ని జత్యచి షింఫిందధత్ రహఖ్ాదధతి లనూహయషణో నఠహదధతికర షభభ ించి డఽనల కైటు కహయథి  
నుల ిందఴలల ఉింటుింథధ. 

11. హాజ్రస శహతం 
 

వివఴవిథవాలమింలో ూభ తకహయౌక్ (భ గుాలర్) ప్రొగ్రెంలలో రయేశిించిన అబాయథథ లు లెమిషరయథ 
భీక్షలు భహమడవనికర 75రహత్ిం హజయథ విదధగహ ఉిండవయౌ. 75 రహత్ిం క్ధవన త్క్ుకఴ హజయథ ఉనన అబాయథథ లు 
లెమిషరర్ / షింఴత్షభహింత్ భీక్షలక్ు హజయథ కహఴడవనికర అయథస లు కహయథ. అధవభోగాభీణవా ఫ డషక్ల్ షభ రక ట్
నెై 10 రహత్ిం ఴయక్ు హజయథ మినహబింు ఉింటుింథధ. ఇిందకోషిం యౄ. 500/-లక్ు (క్ిండొధేశన్ జు) 

డష.డష. యౄనేణవ భ జిసహర ా ర్ నేయ త్తల వివఴవిథవాలమానికర షభభ ింఙవయౌ. 

 

12. ఉతీర రాత గ్రేడ్ విఴరహలు (CBCS) 

 

1. U.G., P.G. Courses: 

A)  Percentage & Relative Letter Grade 

 

        Grade        Percentage of Marks 

A+               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 

C)  Distribution of Divisions 
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  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. డిప్రు మా, షరిిపకెట్, కళా ొవేశిక కోరసులు:్వారిషక్రీక్షల్విధ్యనెం 
35 రహత్ిం నుెంచి్50 రహత్ిం లోల – సహభానారరరణి 
50 రహత్ిం నుెంచి్60 రహత్ిం లోల - థధఴత్తమ రరరణ ి

60 రహత్ిం నుెంచి్70 రహత్ిం లోల - రథభ రరరణి 
70 రహత్ిం అింత్క్ు నెైన - విశిశర  రరరణ ి

 

13. తులుుదల (డిటెనషన్) 

నృ.ఎఫ్.ఎ. భభ ము న.జి. ప్రొగ్రెంలలో ముదట ిలెమిషరర్లో నిఫింధనల ఫేయక్ు అనిన జులు 
ఙెయౌలించి, త్గ న హజయథ రహత్ిం క్యౌగ , హల్ టిక టుల  నుల ింథధన విథవాయథథ ల ఴభ ైధవ అనియహయా కహయణవల ఴలల  
భీక్షక్ు హజయథ కహనటలబణ ేయహయథ భ ిండఴ లెమిషరర్ రయరేహనికర అయథస లు. అబణే ఆ షింఴత్షయిం భ ిండె 
లెమిషరయలలోని ముత్తిం నేయలలో క్నీషిం షగిం నేయథల  ఉత్తతయథణ ల ైనయహయథ భాత్రఫే భ ిండఴ షింఴత్షయింలోకర 
రమోట్ కహఴడవనికర అయథస లు. ఇథే దధతి భూడె, ధవలుగు షింఴత్షభహలక్ు క్డవ ఴభ తషత ింథధ. ఏ 

షింఴత్షయింలోధ ైధవ ఆ షింఴత్షయింలోని ముత్తిం నేయలలో షగిం నేయథల  ఉత్తతయథణ లు కహని విథవాయథథ లు త్దభ  
షింఴత్షభహనికర రయేరహయసత్ కోలోణవయథ. 

14. బెరసగుదల (ఆంూూ వ్బెంట్) 

వివఴవిథవాలమింలోని వివిధ ప్రొగ్రమస ఇింూూ వ్ఫ ింట్ భీక్షలన ఆమా కోయథషల భ టిరింు 
కహలభ మితిలోగహ భహషకోఴడవనికర అనభతిించడిం జయథగుత్ేింథధ. అబణే ఏ షింఴత్షయింలోధ ైధవ లేథవ 
లెమిషరర్లోధ ైధవ అనిన నేయథల  నుహలెైన యహయథ భాత్రఫే ఆ త్దభ  య ింటధే జభ గై భీక్షలలో ఇింూూ వ్ఫ ింట్ 

భహషకోఴచి. ఆ నభమట ఎటిర  భ లథత్ేలోల నఽ అనభతిించడిం వీలుడదు. 
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15. వేధించడం (రహాగింగ్) 

 
రబుత్ఴ ఉత్తయథఴల ఫేయక్ు వివఴవిథవాలమింలో భహాగ ింగ్న నిఱేదధించడఫ ైింథధ. ఎఴభ ైధవ విథవాభ థనీ 

విథవాయథథ లు వివఴవిథవాలమింలో భహాగ ింగ్క్ు నుహలడషనటలబణే అటిర  యహయథ శిక్యయథస లఴుణవయథ. విథవాయథథ లు 
ప్రొగ్రెంలలో ఙేభ నుడె భహాగ ింగ్లో నుహల్గ నఫో భని హమీణవర నిన ఇఴఴఴలల ఉింటుింథధ. 

రాయగెంగ్్కు్సెంఫెంధిెంచిన్లు్విషయాలపై్అవగాహనకోసెం, అఫిడవిట్్లు్సభరిెంచడెంకోసెం్
విద్వయరుథలు్జాత్తమసథయిలోగల్మానవవనరుల్అబివృదిధ్భెంత్రితీశాఖ్వారి్వెబ్్సైట్ www.antiragging.in 

లేద్వ్www.amanmovement.org ను్సెంప్రదిెంచవచుి. అలాగే్రాయగెంగ్్కు్సెంఫెంధిెంచి్విద్వయరుథలకు్ఏవైనా్
ఫిరాయదులు్ఉననట్లయితే్విశీవిద్వయలమ్సథయిలోగల్కిెంది్కమిటీలోన్స్సభుయలకు్తెల్లమయచవచుి. 

 

1. ఆచాయయ్వై.రెడిి్శాయభల్  -  అధయక్షులు్- 9849697688  

2.  డా.కోట్ల్హనుభెంతరావ్్-  సభుయలు్- 9848707056 
3. డా.బిహెచ్.దిప్రిమ్్-   సభుయలు్-  9246194209 
4.  డా. వనజా్ఉదయ్్్-  సభుయలు్- 9849062103  

5.  డా.ఒన్స్విజయ్్్్-  సభుయలు్- 9346834432  

16. ునఃొవేవం (ర-ీఄడిమశన్) 

 

రయేవిం నుల ింథధ ప్రొగ్రెంలో భధాలో టరా న్ష పర్ షభ రక ట్ త్తషక్ునిగహని / త్తషకోక్ుిండవ గహని 

వివఴవిథవాలమిం ఴదయౌ య యళన యహయథ నిఫింధనల ఫేయక్ు భ ిండఴ / భూడఴ / ధవలగ ఴ షింఴత్షయింలోకర 
అయసత్ నుల ింథధ, కహయణవింత్భహల ఴలల  క్ింటినఽా ఙేమనటలబణే కోయథష కహలభ మితికర భ టిరింు 
కహలభ మితిలోగహ కోయథష ూభ త ఙేలే విధింగహ తిభ గ  రయేవిం క్యౌించఴచి. (ట.ిల. త్తషకొని య యళనయహయథ 
అడషమశన్ జు, టృాశన్ జు, టి.ల. త్తషకోని యహయథ కైఴలిం టృాశన్ జు ఙెయౌలించఴలల ఉింటుింథధ.) 
యు.జి భభ ము న.జి. ప్రొగ్రెంలం  ఙేలే విథవాయథథ లు రథభ షింఴత్షయిం భధాలోధే డషస్టక్ింటినఽా 
ఙేలనటలబణ ేఆ త్దభ  షింఴత్షయింలో భాత్రఫే, భయల రయేవభీక్ష లేక్ుిండవ రయేవిం నుల ిందడవనికర అయసత్ 

ఉింటుింథధ. షింఫిందధత్ జులు ముత్తిం భయల ఙెయౌలించఴలల ఉింటుింథధ. యహభ కర ఉకహయ యేత్నిం నుల ింథే అయసత్ 

రబుత్ఴ నిఫింధనలక్ు లోఫడష ఉింటుింథధ. 
 

 

17. రిజ్ర వశను  

 

http://www.antiragging.in/
http://www.amanmovement.org/
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భళిళలక్ు ముత్తిం లటలలో 33 1/3 రహత్ిం లటుల  కైటాబించడభఴుత్ేింథధ. రతి కహాటగ భీలోని 

ముత్తిం లటలలో భళిళలక్ు ఈ కైటాబింు ఴభ తషత ింథధ. ఎస్ట.ల., ఎస్ట.టి., నృ.ల., విక్లాింగులక్ు ఈ కరింద 

ణెయౌనన రకహయిం లటుల  కైటాబించడ భఴుత్ేింథధ. 
ఎస్ట.ల. - 15 రహత్ిం 

ఎస్ట.టి. - 6 రహత్ిం 

నృ.ల. - 25 రహత్ిం (గూర ప్ - ఎ - 7 రహత్ిం, గూర ప్ - నృ - 10 రహత్ిం, గూర ప్ - ల - 1 రహత్ిం, గూర ప్ - డష - 7 రహత్ిం) 

బి.సి. గూర ప్ - ఇ (భులల ింలు) - 4 రహత్ిం (కోయథర  ఉత్తయథఴలక్ు లోఫడష) 
విక్లాింగులక్ు - 5 రహత్ిం 

E.W.S. – 10% 
 

18. ఄదను సటలు  

 

వివఴవిథవాలమిం నియఴళిింఙే యు.జి భభ ము న.జి. ప్రొగ్రెంలం , న.జి. డిపలమా్ప్రొగ్రెంలలో 
నిభైదశిించిన లటలక్ు అదనింగహ 2 లటుల  ఈ కిెంద షఽచిించిన అబాయథథ లక్ు ము.జి.ల., రబుత్ఴ నిఫింధనల 

రకహయిం నుహర దవనాణవ క్రభింలో కైటాబించడభఴుత్ేింథధ. 
 

 1.  భాజీ లెైనిక్ుల నలలలక్ు, లెైనిక్ుల నలలలక్ు 
 2.  సో ర్ర్ / ఎన్.ల.ల./ ఎన్. ఎస్ట. ఎస్ట. షభ రక టుల  నుల ింథధన యహభ కర.  
 నెైన షఽచిించిన కోటాలో లటుల  నుల ిందగోభైయహయథ ణవభు ఏ కైటగ భ లో లటుల  నుల ిందగోయథత్ేధవనభో 
థవనికర షింఫిందధించిన ూభ త విఴభహలు దయఖ్ాషత లో షఽచిించి, అిందక్ు షింఫిందధించిన షభ రక టల  నక్లు 
రత్ేలు దయఖ్ాషత క్ు జత్యఙవయౌ. 

 
 

గమతుక :  APSCHE యహభ  లేఖ్ నిం. APSCHE/UM-738/Committ.NI.Quota/Rajbhavan/2006,       
              dt. 9.3.2006 ప్రకాయెం్జాత్తమ్సమైకయత్క్కోటా్(National Integration Quota) కిెంద్ఇతయ్ 
్్్్్్్్్్్్్్్రాషా్ట్రల్విద్వయరుథలకు్విశీవిద్వయలమెంలోన్స్అన్సన్రెగుయలర్ప్రొగ్రెంలలో 5 శాతెం్స్వటల్అదనెంగా్  
               (Supernumerary Seats)్కటాయిెంచడభవతెంది. వీరు్రెగుయలర్ప్రొగ్రెంలకు్విద్వయరుథలు్ 
్్్్్్్్్్్్్్్చెల్లలస్తునన్ర్వట్ల్ప్రకాయెం్ఫీజులు్చెల్లలెంచాల్ల.  

 

 

 

19. రయహసహింధర లక్ు లటల  కైటాబింు 
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ము.జి. ప్రొగ్రెంలలో భహఱేర తా్భహింధర లక్ు భ ిండె లటుల , విథేరహింధర లక్ు భ ిండె లటుల ; న.జి. 

ప్రొగ్రెంలలో భహఱేర తా్భహింధర లక్ు ధవలుగు లటుల , విథేరహింధర లక్ు ధవలుగు లటుల  షఽర్ నఽాభయభీ కోటా 
కరింద కైటాబించఫడణవబ. 

అిండర్ గహర డెాబేశన్ ప్రొగ్రెంలలో ఙేభ న విథవాయథథ లక్ు ధ లక్ు యౄ. 400/-ల ఙొున, న.జి. 

కోయథషలోల  ఙేభ న విథవాయథథ లక్ు ధ లక్ు యౄ. 500/-ల ఙొున షరబపిండ్ ఙెయౌలించడిం జయథగుత్ేింథధ. 
విథేరహింధర విథవాయథథ ల రయేవిం విశమింలో ఆమా థేరహల రబుణవఴలు సహనషర్ ఙేమాయౌష ఉింటుింథధ. 

20. ఉకహర వేతనయలు 
వివఴవిథవాలమింలోని ూభ తకహయౌక్ యు.జి., పి.జి., ఎెం.ఫిల్్ &్పిహెచ్.డి. ్ప్రొగ్రెంలలోని నృ.ల., 

ఎస్ట.ల., ఎస్ట.టి. అబాయథథ లక్ు రబుత్ఴ సహింఘిక్ షింక్ైభ రహఖ్ సహకలర్ఱప్లు  భింజూయథ ఙేలే అఴకహవిం 

ఉింథధ. విశీవిద్వయలమెంలోన్స్పూరిుకాల్లక్ప్రొగ్రెంలలో్సెల్్సపరిిెంట్్స్వట్లలో్ప్రవేశెం్పెందిన్నృ.ల., ఎస్ట.ల., 
ఎస్ట.టి. అబాయథథ లక్ు రబుత్ఴ సహింఘిక్ షింక్ైభ రహఖ్ సహకలర్ఱప్లు భింజూయథ్కోసెం్దయఖాస్తు్
చేస్తకోవలసివెంటెంది. దయఖాస్తు్చేస్తకునన్వారికి్కొెంత్మొత్కున్సన్భెంజూరు్చేస్వ్అవకాశెం్ఉెంటెంది. 

 

1. ఎస్ట.ల., ఎస్ట.ట.ి, అబాయథథ లక్ు - (త్యౌలదిండరె ల, షింయక్షక్ుల షింఴత్షభహథవమిం యౄ. 2.00లక్షల 

లోు,  
నృ.ల.లక్ు యౄ. 1,00,000/-ల లోు) క్ుల, ఆథవమ ధర వీక్యణ ణవర లు రయేవ షభమింలో 
షభభ ించిన మీదట నృ.ఎఫ్.ఎ./ ఎెం.ఎఫ్.ఎ/ఎెం.ఎ. హసిరి, కలిర  &్టూరిజెం / ఎిం.ఎ/ 

ఎిం.న.ఎ./ఎిం.ల.జ ./ఎెం.ఫిల్/నళెచ్.డష. ప్రొగ్రెంలలో రయేవిం నుల ింథధన అబాయథథ లక్ు - ూభ త 
టృాశన జు, లెశల్ జులోల  మినహబింు ఉింటుింథధ. షింఫిందధత్ ధర వీక్యణ ణవర లు 
షభభ ించని యహయథ ూభ త జు ఙెయౌలించి (యహష ఙేమడిం వీలుడదు) రయేవిం నుల ింథవయౌ. క్సహభ  
ఙెయౌలించిన జు ఎటిర  భ లథత్ేలోల నఽ యహష ఙేమడిం వీలుడదు. ఎస్ట.ల., ఎస్ట.ట.ి, నృ.ల., ఇ.నృ.ల. 
విథవాయథథ లు సహకలర్ఱప్ కోషిం దయఖ్ాషత  ఙేషకొననయహభ కర భాత్రఫే టృాశన్ జు భింజూయబేా 
అఴకహవిం ఉింటుింథధ. అలా దయఖ్ాషత  ఙేషకోని యహయథ టృాశన్ జు ఙెయౌలించఴలల ఉింటుింథధ. 
 

2. ఆభ థక్ింగహ య నక్ఫడషన త్యగత్ేలక్ు ఙెింథధన విథవాయథథ లక్ు భహశర  ారబుత్ఴిం ఇ.న.న. సహకలర్ఱప్ 

భింజూయథ ఙేలనటలబణ ే ముదటిసహభ  నృ.ఎఫ్.ఏ/ ఎెం.వి.ఏ/ఎెం.ఏ. హసిరి, కలిర  &్టూరిజెం / 

ఎిం.ఏ./ ఎిం.న.ఏ./ఎింఏ..ల.జ / ప్రొగ్రెంలలో ఙేభై విథవాయథథ లక్ు భాత్రఫే ఇ.న.న. సహకలర్ఱప్ 

ఇఴఴడిం జయథగుత్ేింథధ. ఇత్య వివఴవిథవాలమాలోల  ఇథధఴయకై గహర డెాబేట్/ న.జి. ప్రొగ్రెంలం  
ూభ త ఙేల భయలా నుల టిర  శ్రరభహభులు ణెలుగు వివఴవిథవాలమిం నియఴళిింఙే అథే సహథ బ గహర డెాబేట్ 

/ న.జి. ప్రొగ్రెంలలో రయేశిింఙ ే విథవాయథథ లక్ు ఇ.న.న. ఉకహయ యేత్ధవలు భింజూయథ ఙేమడిం 

జయగద. ఇత్య క్మారహలలోల  గహర డెాబేట్ / నోు షర  గహర డెాబేట్ ప్రొగ్రెంలం ్భధాలో ఴథధలేల నుల టిర  
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శ్రరభహభులు ణెలుగు వివఴవిథవాలమింలో త్త్షభాన కోయథషలో ఙేభ న విథవాయథథ లు గత్ింలోని 

ప్రొగ్రెంలకు యహయథ సహకలర్ఱప్ నుల ిందలేదని షింఫిందధత్ క్మారహల నరనిషనుహల్ నించి షభ రక ట్ 

నుల ింథధ, థవనిని వివఴవిథవాలమానికర షభభ ింఙవయౌ. అలా షభభ ించని విథవాయథథ లక్ు సహకలర్ఱప్ 

భింజూయథ కహద. 
 

3. భహశర  ా రబుత్ఴ ఉత్తయథఴల రకహయిం అబాయథథ ల ఴయోభ మితికర లోఫడష సహకలర్ఱప్ భింజూయథ 
ఙేమడిం  

జయథగుత్ేింథధ.  
 

21. యూన్సవరిసటీ్రీసెరిి్ఫెలోషిప్్్(URF) 
 

ఎెం.ఫిల్. అబయరుథలకు్ఏ్విధమైన్సాలర్షిప్్రాన్సవారికి్శాఖ్కు్ఇదదరు్చొపున్మరిట్్ఆధ్యయెంగా్
ఎెంపిక్చేసి్వారికి్నెలకు1500 రూపామలు్చొపున్ఫెలోషిప్్గానూ, సెంవతసరాన్సకి్1000 రూపామలు్్్్
కెంటిెంజెనీస్గ్రెంటగానూ్విశీవిద్వయలమెం్భెంజూరు్చేస్తుెంది. అయితే్వారు్భర్వ్ఇతయ్సాలర్షిప్స్లను్
పెందకూడదు. 

 

పిహెచ్.డి. అబయరుథలకు్ఏ్విధమైన్సాలర్షిప్్రాన్స్వారికి్శాఖ్కు్నలుగురు్చొపున్మరిట్్
ఆధ్యయెంగా్ఎెంపిక్చేసి్వారికి్నెలకు2500 రూపామలు్చొపున్ఫెలోషిప్్గానూ, సెంవతసరాన్సకి్1500 
రూపామలు్్కెంటిెంజెనీస్గ్రెంటగానూ్విశీవిద్వయలమెం్భెంజూరు్చేస్తుెంది. అయితే్వారు్భర్వ్ఇతయ్
సాలర్షిప్స్లను్పెందకూడదు. 

 

ప్రొగ్రెంలో్చేరిన్తేది్నుెండి్ఎెం.ఫిల్. విద్వయరుథలకు్12 నెలల్కాలాన్సకి్పిహెచ్.డి. విద్వయరుథలకు్36 
నెలల్కాలాన్సకి్మాత్రమే్విశీవిద్వయలమెం్ఫెలోషిప్్లు్భెంజూరు్అవత్కయి.  

 

ఇతయ్కళాశాలలోల్గ్రడుయయేట్/పోసి్గ్రడుయయేట్్కోరుసలు్భధయలో్వదిలేసి్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్
విశీవిద్వయలమెంలో్తతసమాన్కోరుసలో్చేరిన్విద్వయరుథలు్గతెంలోన్స్కోరుసలో్వారు్సాలర్షిప్్పెందలేదన్స్
సెంఫెంధిత్కళాశాల్ప్రిన్ససపాల్్నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది, ద్వన్సన్స్విశీవిద్వయలయాన్సకి్సభరిెంచాల్ల. అలా్
సభరిెంచన్స్విద్వయరుథలకు్సాలర్షిప్్భెంజూరు్కాదు. 

 

 
22. విదయారిథ ఴషతి గాహాలు (హాషిళళు) 



47 

 

వివఴవిథవాలమానికర ళెైదభహఫాద, శ్రరర ైలిం, భహజభిండషర, క్చిూడష నుహర ింగణవలలో హషరళైళ 
ఉధవనబ. హైదరాబాదు ప్రెంగణెంలో్యు.జి., పి.జి్ప్రొగ్రెంలలో్చేర్వ్విద్వయరుథలకు్బాచుల్లల్హాసిలోల్మాత్రమే్
వసతి్సౌకయయెం్కల్లెంచఫడుతెంది . ఈ హషరళళలో భ మిత్ షింఖ్ాలో భాత్రఫే అబాయథథ లక్ు ఴషతి 

క్యౌించడిం జయథగుత్ేింథధ. ప్రొగ్రెంలలో రయేవిం నుల ింథధన రతి అబాభ థకర హషరల్ ఴషతి క్యౌించడిం 

వీలుడద. అింవకహయౌక్ ప్రొగ్రెంలం  / సహమింకహల ప్రొగ్రెంలు/ నేఫ ింట్ లటలలో ఙేభై విథవాయథథ లక్ు, 
విథవాభ థనలక్ు హషరల్ సౌక్యాిం గహనీ, ఫస్టనుహస్ట సౌక్యాిం గహనీ ఉిండద.్ఉద్యయగెం్చేస్తునన్విద్వయరుథలకు్హాసిల్్్
సౌకయయెం్ఉెండదు. 

 

రతి విథవా షింఴత్షయిం ఆయింబిం నించి ఆ విథవాషింఴత్షయిం యహభ శక్ భీక్షలు అబనోు బేఴయక్ు 
భాత్రఫే హషరల్ ఴషతి ఉింటుింథధ. యహభ శక్ భీక్షలు అబనోుబన త్యథయహత్ త్దభ  విథవాషింఴత్షయిం 

ఆయింబిం ణేథీ ఴయక్ు హషరల్ భూల యేమడభఴుత్ేింథధ. విథవాయథథ లక్ు భింజూయబేా ఉకహయ యేత్నిం క్ింట ే

ఫ స్టనృలుల  అదధక్ిం అబనటలబణే అదనింగహ అబన ఫ స్టనృలుల న విథవాయథథ లు ఙెయౌలించఴలల ఉింటుింథధ. 
ఆమా ధ లలోల  ఫ స్టనృలుల  విఴభహలు ధోటీష ఫో యథి లో ఉించడభౌత్ేింథధ. యహయథ యహయింలోుగహ నృలుల  

ఙెయౌలించఴలల ఉింటుింథధ. అలా ఙెయౌలించని యహభ కర హషరలు సౌక్యాిం యదద ఙేమడభౌత్ేింథధ. రతి ధ ల 

త్యగత్ేలక్ు 75రహత్ిం క్ధవన త్క్ుకఴ హజభ ైన అబాయథథ లక్ు హషరలు సౌక్యాిం, ఉకహయ యేత్ధవలు 
యదదఴుణవబ. గత్ షింఴత్షయింలో సహకలర్ఱప్ థవఴభహ భింజూభ ైన ముత్తిం నోు గహ మిగ యౌన ఫకహబలు 
ఙెయౌలించిన విథవాయథథ లక్ు భాత్రఫే త్దభ  షింఴత్షయింలో హషరల్ ఴషతి క్యౌించడభఴుత్ేింథధ. ూభ త 
ఫకహబలు ఙెయౌలించని విథవాయథథ లక్ు ఎటిర  భ లథత్ేలోల నఽ వివఴవిథవాలమిం ఎటుఴింటి షభ రక ట్లన 
జఞభీఙేమద. 

 

గమతుక :  

1. 2008-09 విథవా షింఴత్షయిం నుెంచి వివఴవిథవాలమ హషరల్న వివఴవిథవాలమిం నఽత్న 

నుహర ింగణిం ఫాచయౌలకర త్యయౌించడఫ ైింథధ. హషరల్ అడషమశన్ష నుల ింథే విథవాయథథ లిందయౄ ఫాచయౌల 
హషరల్లోధ ేఴషతి నుల ిందఴలల ఉింటుింథధ.  

2. ఏ షభమింలోధ ైధవ హషరల్ నియఴళిించలేని భ లథత్ేలు ఏయడషణే హషరలు భూల యేలే సక్ుక 

వివఴవిథవాలమానికర ఉననథధ. హషరల్లో నిఴలింఙే విథవాయథథ లు నిఫింధనలక్ు అనగుణింగహ 
క్రభశిక్షణన నుహటిించఴలల ఉింటుింథధ. లేనటలబణే అటుఴింటి యహభ ని హషరలు నుెంచి ణొయౌగ ింఙ ే

అదధకహయిం వివఴవిథవాలమానికర ఉననథధ. 
3. వివఴవిథవాలమిం హషరల్ష, వివఴవిథవాలమిం గోడలనెై భభ ము త్లుులనెై విథవాయథథ లు 

ఎటుఴింటి యహల్నోు షరయలన అతికరించభహద. ధోటీష ఫో యథి లనెై భాత్రఫే అతికరించఴచి. విథవాయథథ లు 
హషరల్లో కరభోలన్/గహాస్ట/ఎలకరరిక్ల్ సౌర లన ఉయోగ ించభహద భభ ము ఇత్య విథవాయథథ లన 
యౄభులలోన్సకర అనభతిించభహద. ఇటుఴింటి యహభ కర హషరల్ ఴషతిని భభ ము అడషమశన్న 
యదద ఙేమడిం జయథగుత్ేింథధ. 

4. విథవాయథథ లక్ు ఎలాింట ియ ైదా ఖ్యథిలు వివఴవిథవాలమిం ఙెయౌలించద. 
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5. 2022-23 విద్వయ్సెంవతసయెం్నుెండి్తయగతలు్బాచుల్లల్ప్రెంగణెంలో్జరుగుత్కయి. 

 

6. బాచుల్లల్ప్రెంగణెంలోనే్ విద్వయరుథలు్భరియు్విద్వయరిథన్సలకు్కూడా్హాసిల్స్వసతి్కల్లెంచడెం్
జరుగుతెంది. 

 

 

23. వివవవిదయాలయ గాంథయలయం 

 

నుల టిర  శ్రరభహభులు ణెలుగు వివఴవిథవాలమిం కైిందర గరింతవలమిం ళెైదభహఫాదలోని ణెలుగు 
బఴనింలో ఉింథధ. అలాగై శ్రరర ైలిం, భహజభిండషర, ఴయింగల్, క్చిూడషలలో నఠహలయహభీగహ నుహర ింగణ 

గరింతవలమాలు నిఙేషత ధవనబ. 

 

గరింతవలమ నిఫింధనల ఫేయక్ు ఆమా ప్రొగ్రెంలలో ఙేభ న భ రోధక్ విథవాయథథ లక్ు 5 టిక టలన, 
న.జి. విథవాయథథ లక్ు ధవలుగు టిక టలన, ఇత్య విథవాయథథ లక్ు భూడె టిక టలన గరింతవలమిం జఞభీఙేషత ింథధ. 
విథవాయథథ ల కోయథష ూయతబ లథవధ ింత్ గరింథ రత్ేలు షభభ షత ననుడె గహనీ, గరింతవలమ ధభహఴత్ేత  

యహష త్తషకోయహలనక్ుననుడె గహనీ త్నిషభ గహ గరింతవలమిం నుెంచి ధోడఽాస్ట షభ రక ట్న 
నుల ింథవయౌ. గరింతవలమిం నుెంచి త్తషక్ునన ుషతకహలన గడెఴు ణేథీ లోల గరింతవలమానికర యహష 
ఙేమాయౌ లేథవ గడెఴు నుల డషగ ించకోయహయౌ. గడెఴు ణేథీ థవటిణే గరింతవలమ నిఫింధనల ఫేయక్ు అభహధ 

యథషభు ఴషఽలు ఙేమడభఴుత్ేింథధ. అింవకహయౌక్ అబాయథథ లక్ు గరింతవలమ టిక కటుల  జఞభీఙేమడిం 

జయగద. కహని యహయథ భ రోధన విశమఫ ై గరింతవలమానిన షిందభ వించఴచి. 

 

తువేళలు: 
కైింద్య గరింతవలమిం రతి భోజు ఉదమిం 8.00 గింటల నుెంచి భహతిర 8.00 గింటల ఴయక్ు 

నిఙేషత ింథధ. లెలఴు భోజులలో (భ ిండఴ వనియహయిం, ఆథధయహయిం) ఉదమిం 8.00 గింటల నుెంచి భదవాసనిం 

2.00 గింటల ఴయక్ు నిఙేషత ింథధ. 
 

ఠన సహమగిా: 
ణెలుగు పాశ, సహళిత్ాిం, లయౌత్క్ళలు, జయాతిశిం, జయనయౌజిం ముదల ైన విశమాలనెై 

గరింతవలమింలో విలుయ ైన గరింతవలు ఉధవనబ. అలాగై క్ాషహణ తిరక్, పాయతి, క్ళ, ధవటాక్ళ ఴింటి నుహత్ 

తిరక్లు, ఇత్య రణేాక్ షించిక్లు అుయౄఫ ైన అధేక్ గరింతవలు భ రోధక్ులక్ు ఎింత్గహధో 
ఉయోగడేవి లబాభఴుత్ేధవనబ. 

 

ొత్ాక షంకలనయలుః 
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కైిందర గరింతవలమింలో 28 అయథథెైన ణవళ త్ర గరింతవలుిండడిం విరరశిం. వీటికర ణోడెగహ ఫ క్ింజీ 

క ైమత్ేత లు, ఫరర న్ లేఖ్ల షింుటాలు గరింతవలమానికర ఉనన అూయఴ షిందగహ నేభొకనఴచి. అలాగై 

ఆింధరపరథేశ్ భహశర  ా అభిలేఖ్ాగహయిం (ఆభీకవ్ష) యహభ  షసకహయింణో క్ాషహణ తిరక్ల ఫ ైకరో ల్మన, ధ సరూ  

ఫ మోభ మల్ భూాజిమిం అిండ్ ల ైఫరభీ (నఽాఢషయ్ల) యహభ  నుెంచి ఆింధరతిరక్ ఫ ైకరో ల్మన ( ఏనరల్ 1914 

నుెంచి డషలెింఫర్, 1940 ఴయక్ు) లేక్భ ించి బదరయచడిం భభో విరరశిం. 

 

 

ఄధనయతన సహమగిా:  
 

ఫ ైకరో ల్మన ఉయోగ ించకోఴడవనికర వీలుగహ ఫ ైకరో ల్మ భీడర్ సౌక్యాిం ఉింథధ. అలాగై, 

చదఴయథలు త్భక్ు అఴషయభనినింఙే ణవర లన, నిభీణత్ యథషిం ఙెయౌలించి, జిభహక్సష 
ఙేబించక్ుధేిందక్ుగహన జిభహక్సష మింణవర నిన షభక్యిటఫ ైింథధ. 

 

కంూాటరీకరణ :  

 

         కైిందర గరింతవలమానిన క్ింూాటభీక్యణ ఙేమటానికర ఇన్ఫ్ల బ్ధ ట్ యహభ  షహమింణో ణొమిమథధ 
క్ింూాటయలన షభక్యిటిం జభ గ ింథధ. అలాగై, ఇింటభ నట్ సౌక్యాిం క్డవ ఉింథధ. రషత త్ిం 

గరింతవలమింలోని ుషతకహలక్ు డేటాఫేస్ట త్మాయథఙేమటిం ూయతబింథధ. బవిశాత్ేత లో గరింతవలమ 

కహయాక్లానుహలననినింటిని క్ింూాటయల థవఴభహధే నియఴళిించడవనికర రమత్నిం జయథగుత్ేననథధ. 
 

గమతుక:  

వివఴవిథవాలమింలో రయేవిం నుల ింథధన విథవాయథథ లు గరింతవలమిం గుభ ించి విులింగహ 
ణెలుషకోఴడవనికర 'నుల టిర  శ్రరభహభులు ణెలుగు వివఴవిథవాలమిం గరింతవలమిం - ఒ భ చమిం' అధే 
క్యథీనక్న గరింతవలమిం నుెంచి ఉచిత్ింగహ నుల ిందఴచిన. 

 

 

 

 

 


