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విద్యాత్మక కాల ట్టిక (ACADEMIC CALENDAR)
1.

Re-opening of all Schools & Centres

01-07-2020

2.

Commencement of Classes for (II/III/IV Year) Semester

01-09-2020

3.

Last Date for payment of Tuition fee for M.A./M.P.A., 30-09-2020
B.F.A. courses/ Evening Courses (II, III & IV Years)

4.

Admission Process (To be completed)

31.10.2020

5.

Commencement of Classes of Fresh batch
(First Semester/Year)

18.11.2020

6.

I & III Semester 1st Internal Exams

15-12-2020 &
16.12.2020

7.

I & III Semester 2nd Internal Exams

02& 03-02-2021

8.

Preparatory Break

01.03.2021 to
07.03.2021

9.

Conduct of Examinations

08.03.2021 to
26.03.2021

10.

Semester Break

27.03.2021to
04.04.2021

11.

Commencement of Classes for IV Semester

05.04.2021

12.

II & IV Semester 1st Internal Exams

02-06-2021 to
0 03.06.2021.

13

II & IV Semester 2nd Internal Exams

14.07.2021 to
15.07.2021.

14.

Preparatory Break

01.08.2021to
08.08.2021.

15.

Conduct of Examinations

16.

Semester Break

17.

Commencement of Next Academic Session

09.08.2021 to
21.04.2021.
22.08.2021to
29.08.2021.
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1. రిచమెం
భాషాప్రయుకు్రాషాాల్ఏరాాటతో్రాష్ట్ర్ప్రభుతాఴలు ప్రదేశిక్భాషల్అభివృదిధట్ల్దృష్టి్సరిెంచాయి.
1985్డిశెంఫర్్2్న దేశెంలోనే రెండవ్భాషా్విశఴవిద్వయలమెంగా్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమ్సథన్జరిగెంది.
బోధన, రిశోధన, ప్రచుయణ, విసుయణసేవ్వెంటి్కాయయక్రమాల్ద్వఴరా్తెలుగు్భాషన్స , సహతాయన్సి, సెంసెృతిన్స,
చరిత్రన్స్రియక్షెంచుకోవడెం , అభివృదిధయచుకోవడెం, వాయపెంచేమడెం్ధ్యయమెంగా్ఈ్విశఴవిద్వయలమెం్
ఏయాడిెంది. తెలుగు్భాష , సహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి యెంగాలోల్విశఴవిద్వయలమెం ఉనితసథయి్రిశోధన్
కెంద్రెంగా్న్సచేమడెం, తెలుగును్ఆధున్సక్విజ్ఞాన్భాషగాను , బోధన్భాషగానూ్అభివృదిధయచడెం్వెంటివి్ఈ్
విశఴవిద్వయలమెం్ఏయాయచుకుని్కొన్సి

ముఖ్యలక్షాయలు. ఈ్విశఴవిద్వయలమెం్స్తమారు్

30 సబ్జెకుిలలో్ 52

సరిిఫిక్కట్, డిపలమా, గ్రాడ్యయయేట్, పోసి్గ్రాడ్యయయేట్, రీసెరిి కోరుషలను అెందిస్తునిది.
దేశెంలోన్స్విశఴవిద్వయలయాలను , కళాశాలలను్భదిెంపు్చేసే్నేషనల్ అసెస్మెంట్్అెండ్్అక్రిడిటేషన్్
కౌన్సషల్ సభుయల్ఫృెందెం్ 2019 మారిి లో్ పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్ విశఴవిద్వయలయాన్సి్సెందరివెంచి్ఇకెడి్
విద్వయతిక, రిపాలనాయమైన్కాయయక్రమాల ను్భదిెంపుచేసి 2019 మారిిలో్ విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ ‘బి’ గ్రేడ్యను
ప్రకటిెంచిెంది.
నేషనల్ అసెస్మెంట్్అెండ్్అక్రిడిటేషన్్కౌన్సషల్

సభుయల్సూచనలమేయకు్ప్రెంచవాయుెంగా్ప్రస్తుత్

విద్వయవిధ్యనెంలో్ఉని్‘ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ’ ్(సిబిసిఎస్) ను్్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్
అభలురుస్తునిది. ఈ్విధ్యనెంలో్తనకు్అభిరుచి్ఉని, తన్అభివృదిధకి్తోడాడతామనుకునే్కోరుషలను్
ఎెంచుకునే్సేఴచఛ్విద్వయరిథకి్ఉెంటెంది. విద్వయరిథ్తను్చేరిన్సఫెకుిలోన్స్కోరుషలనే్కాకుెండా్ఇతయ్శాఖ్లవారు్
అెందిస్తుని్సఫెకుిలలోన్స్కోరుషలను్కూడా్రిమిత్సెంఖ్యలో్చేసే్అవకాశెం్్సిబిసిఎస్్లో్ఉెంటెంది. ఈ్
దధతిలో్విద్వయరిథ్చేసిన్కోరుషలకు్ప్రెంచెంలోన్స్ఇతయ్విశఴవిద్వయలయాలోల్గురిుెంపు్పెరుగుతెంది.
విశఴవిద్వయలమ్రిపాలనలో్పాయదయవకతను్పెెంచడెంకోసెం్అలాగే్నులను్స్తలువగా, శీఘ్రెంగా్
చెమయడెంకోసెం్ముఖ్యవిభాగాలైన్ఆరిధక, రిపాలన, విద్వయతిక, రీక్షలు, దూయవిదయ్వెంటి్వాటిన్స్ఈ్
విద్వయసెంవతషయెంలో్కెంపూయట్రైజ్్చేసే్దిశగా్విశఴవిద్వయలమెం్చయయలు్చేటిిెంది.
విశఴవిద్వయలమెంలో్రగుయలర , సమెంకాలెం్కోరుషలు , దూయవిదయ్కోరుషలు్ఉనాియి. తెలుగు్భాష ,
సహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి, కళల ట్ల్ఆసకిుతో 2020-21

విద్వయ్సెంవతషయెంలో్వివిధ్కోరుషలలో్

చేయదలచుకుని విద్వయరుథలకు్విశఴవిద్వయలమెం్సఴగతెం్లుకుతోెంది.
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2. విశ్వవిద్యాలయ లక్ష్యాలు
్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్తెలుగు్భాష, సహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి, కళలు్వెంటి్
అెంశాల్సయఴతోముఖ్్అభివృదిధకోసెం్కిెంది్లక్షాయలను్ఏయాయచుకొన్స్వాటి్సధనకు్న్సయెంతయెం్కృష్ట్
సలుాతనిది.
1.

తెలుగు్భాష , సహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి్యెంగాలోల్విశఴవిద్వయలమెం్ఉనిత్సథయి్రిశోధన్
కెంద్రెంగా్న్సచేమడెం

2.

తెలుగు్భాషా్సహతయ్చరిత్ర , సెంసెృతలనూ, అెందుకు్సెంఫెంధిెంచిన్విషయాలనూ అధయమనెం్
చేమదలచిన్భాయతదేశెంలోన్స్వారికి, విదేశాలోలన్స్వారికి్శిక్షణ్ఇవఴడెం

3.

కళలు, సెంసెృతి, సెంగీతెం, నాట్కెం, చిత్రలేఖ్నెం, శిలాకళ, జ్ఞనద్విజ్ఞానెం , జ్ఞనద కళలు,
జ్యయతిషెం, పురావస్తు్శాస్త్రెం , సహతయెం, వాయకయణెం, భాషా్శాస్త్రెం , చరిత్ర, భతెం, వేద్వెంతెం, వైదయెం,
ఇెంజనీరిెంగు, విజ్ఞాన్శాసాలు, హసుకళలు మొదలైన్వాటిలోల్ఉనిత్అధయమనాన్సకీ, రిశోధనకూ్వీలు్
కల్ాెంచడెం

4.

విశఴవిద్వయలమ్లక్షాయలకు్అనుగుణమైన

అవసరాల్ప్రకాయెం్తెలుగు్పుసుకాలను

ఇతయ్భాషలోలకి్

అనువదిెంచడెం, ఇతయ్భాషలోలన్స్పుసుకాలను్తెలుగులోకి అనువదిెంచడెం
5.

తెలుగుభాషకు, సెంసెృతికి, చరిత్రకు్సెంఫెంధిెంచిన శిలాశాసనాలను్అనేఴష్టెంచడెం, వాటిన్స్సెంకలనెం్
చేమడెం, రిశోధన్ఆధ్యయెంగా్వెలలడైన అెంశాలతో్వాటిన్స్ప్రచురిెంచడెం

6. ్తెలెంగాణ,

ఆెంధ్రప్రదేశ్లలో్తెలుగు్మాటాలడేవారు , ఇతయ్రాషాాలోల , విదేశాలోల్న్సవసిసూు్తెలుగు్

మాటాలడేవారు, రిశ్రభలు, ఇతయ్వృతులకు్సెంఫెంధిెంచి్ఉయోగెంచే్తెలుగు్మాట్లు , నుడికాయెం,
వాయవహారిక దజ్ఞలెం, కొతుగా్ఎాటికపుాడ్య్రూపెందే్ద్వలను్సెంకలనెం్చేమడెం, ప్రచురిెంచడెం
7. ్ఆధున్సక్అవసరాలకు్అనుగుణెంగా్
8.

ప్రచీన్తెలుగు్సహతయెంపై్రిశోధనలకు వీలు్కల్ాెంచడెం

తెలుగును్ఆధున్సక్విజ్ఞాన్భాషగానూ , బోధన్భాషగానూ్అభివృదిధ్యచడెం. భాషాభివృదిధ్గురిెంచిన్
రిశోధనకు్సదుపాయాలు్కలుగచేమడెం

, కాయయవిధ్యనాలను న్సయణయిెంచడెం, అెందుకు్తగన్

దధతలను్రూపెందిెంచడెం.
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3. ఛాయిస బేసడ క్రెడిట సిస్ిమ
దేశెంలోన్స్విశఴవిద్వయలయాలను, కళాశాలలను్భదిెంపుచేసే్నేషనల్్్అసెస్మెంట్్్అెండ్్్అక్రెడిటేషన్్్
కౌన్సషల్్్సూచనలమేయకు్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్ఈ్విద్వయసెంవతషయెం్నుెంచి్ఎెం.ఎ.,
ఎెం.సి.జె. ప్రోగ్రామ్లలో్ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్ను్అభలు్రుస్తునిది. ఈ్విద్వయసెంవతషయెంలో్ఛాయిస్్
బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్ను్పూరిు్సథయిలో్కాకుెండా్అెందులోన్స్మౌల్క్అెంశాలను్త్తస్తకొన్స్ఆయా్ప్రోగ్రామ్ల్
సిలఫస్లను్రూపెందిెంచడెం్జరిగెంది.
ఈ్విధ్యనెం్ద్వఴరా్తనకు్ఆసకిు, అభిరుచి్ఉని్కోరుషలను, తన్అభివృదిధకి్అవకాశెం్ఉెంటెందన్స్
భావిెంచే్కోరుషలను్ఎెంపక్చేస్తకొనే్సేఴచఛ్విద్వయరిథకి్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది. విద్వయరిథ్తను్చేరిన్
సఫెకుినుెంచి్మాత్రమే్కాకుెండా్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్ఇతయ్శాఖ్లు్అెందిెంచే్సఫెకుిలనుెంచి్కూడా్కొన్సి్
కోరుషలను్ఎెంచుకొన్స్చెమయవచుి.
2014-15్విద్వయసెంవతషయెం్నుెండి్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్ఎెం.ఎ.,
ఎెం.ప.ఎ., ప్రోగ్రామ్లలో్ప్రవేశపెటిిన్ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్్కిెంది్విధెంగా్ఉెంటెంది.
1.

ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్అబయసిస్తుని్సఫెకుికు్సెంఫెంధిెంచిన్ప్రోగ్రామ్నుెంచి్5్కోరుషలు, ఇతయ్
సఫెకుిలనుెంచి్1 కోరుష్కల్ప్మొతుెం్6 కోరుషలను్చదవవలసి్ఉెంటెంది.

2.

ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్ప్రవేశెం్పెందిన్ప్రోగ్రామ్లో్ఆయా్శాఖ్లు్6్కోరుషలను్బోధిెంచడెం్
జరుగుతెంది. మొదటి్4 కోరుషలు్విద్వయరుథలెందరూ్తాన్ససరిగా్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. శాఖ్్
ఆపర్్చేస్తుని్5, 6్కోరుషల్నుెంచి్ఏదైనా్క్కోరుషను్తన్అభిరుచిమేయకు్ఎెంచుకొనే్అవకాశెం్
విద్వయరిథకి్ఉెంటెంది. అెంటే్మొతుెంగా్తన్సఫెకుిలో్విద్వయరిథ్క్సెమిసిర్లో్5్కోరుషలు్
త్తస్తకుెంటాడ్య.

3.

6 వ్కోరుష్తన్సఫెకుికు్సెంఫెంధిెంచి్కాకుెండా్ఇతయ్శాఖ్లు్అెందిెంచే్ఏదైనా్కోరుషను్విద్వయరిథ్
త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.

4.

ఈ్విద్వయసెంవతషయెంలో్ఎెం.ఎ., ఎెం.ప.ఎ., ప్రోగ్రామ్లలో్ప్రవేశెం్పెందుతని్విద్వయరుథలెందరూ్
మొదటి్సెమిసిర్లో్6్వ్కోరుషగా్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్విద్వయరుథలెందరూ్కెంపూయట్ర్్సెల్్్ద్వఴరా్
అెందిెంచే్‘కెంపూయట్ర్్అపలకషన్స్
’్కోరుషను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.

5.

రెండవ్సెమిసిర్లో్6్వ్కోరుషగా్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్విద్వయరుథలెందరూ్భాషలు్అనువాద్
అధయమన్కెంద్రెం్ద్వఴరా్అెందిెంచే్‘కమ్యయన్సకషన్్్సిెల్స్
’్కోరుషను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.

6.

ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్మ్యడ్య్కోరుషలు్కొెకెటి్4్క్రెడిట్్లవి, రెండ్య్కోరుషలు్కొెకెటి్3
క్రెడిట్్లవి, క్కోరుష్రెండ్య్క్రెడిట్్లది్కల్ప్మొతుెం్20్క్రెడిట్్లు్సెంపాదిెంచుకోవలసి్
ఉెంటెంది. సిద్వధెంతెం్కోరుషకు్క్క్రెడిట్్కు్వాయెంలో్క్గెంట్్బోధన్ఉెంటెంది.
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4. పీఠాలు, శాఖలు, కేంద్రాలు, అధ్యాక వరగేం
హైదరాబాదు ప్రంగణం
భాషాభివృద్ధి పీఠేం
పీఠాధితి్: ఆచాయయ రడిి్శాయభల్

ప్రొఫెసర

న్సఘెంట్న్సరాిణ్శాఖ్
ఆచాయయ వై. రడిి్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి., ప.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష

ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

భాషా్శాస్త్ర్శాఖ్
ఆచాయయ వై. రడిి్శాయభల్్్్్్

ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

లలిత్ కళాపీఠేం
పీఠాధితి్: ఆచాయయ్బటి్యమేష్(రిజిసార్గారు్వయవహరిస్తునాిరు)

ప్రొఫెసర

సెంగీత్శాఖ్
డా॥ బి. రాధ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

డా॥్ఒ. విజయ్. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర

డా॥ వి.టి.ఎన్. నీత. ఎెం.ఎ., బి.ఇడి, పహెచ్.డి.

ప్రజెకుి్అసిసెిెంట్

శ్రీభతి్ఎెం. ది. ఎెం.ఎ.

ప్రజెకుి్అసిసెిెంట్

డా॥ ఎస.క్క. వెెంకటాచారుయలు. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ఇన్్సాకిర్- తాతాెల్కెం

నృతయశాఖ్
డా॥ క్క. యతిశ్రీ. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర,్శాఖాధితి

డా॥ వనజ్ఞ్ఉదయ్. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర

డా.ఎన్. ల్ెంగమయ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.,్పహెచ్.డి.

ప్రజెక్సి్అసిసెిెంట్
(జ్ఞనదకళలశాఖ్లో్న్సచేస్తునాిరు)

డా.్విజయ్్పాల్్పాత్లోత. ఎెం.ఎ., ఎెం.బి.ఎ., ఎెం.ఫిల్.,్పహెచ్.డి.

ప్రజెక్సి్అసిసెిెంట్

శ్రీభతి్ఎ. శాయద్వరడిి.

ఇన్్సాకిర్- తాతాెల్కెం

డా॥ ఆర. స్తధ్యకర. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ఇన్్సాకిర్- తాతాెల్కెం

శ్రీ్బి. రామారావ. ఎెం.ఎ.

ఇన్్సాకిర్–్తాతాెల్కెం
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యెంగసథల్కళల్శాఖ్
డా॥ బిహెచ్. దిప్రిమ. ఎెం.ప.ఎ., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

డా॥ క్క. హనుభెంతరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.సి.జె., పహెచ్.డి.

అసోసియేట్్ప్రొఫెసర

శ్రీ్ఎెం. గోపాలకృషణ.

ఇన్్సాకిర్- తాతాెల్కెం

శ్రీభతి్ఫెండలమ్యడి్కళాయణి. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.

ఇన్్సాకిర్–్తాతాెల్కెం

జ్ఞనద్కళల్శాఖ్
డా॥ గడిెం్వెెంకని, ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి్ఐ/సి

డా.ఎన్. ల్ెంగమయ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.,్పహెచ్.డి.

ప్రజెకుి్అసిసెిెంట్

శ్రీ్క్క. సూయయ్బగవెంతరావ.

ఇన్్సాకిర్–్తాతాెల్కెం

శిలాెం-చిత్రలేఖ్నెం్శాఖ్
శ్రీ్ఎెం. వెెంకటేశెం. ఎెం.ఎఫ్.ఎ., ఎెం.ఫిల్.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర,్శాఖాధితి

శ్రీ్క్క. శ్రీన్సవాసచారి. ఎెం.ఎఫ్.ఎ., ఎెం.ఫిల్.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర

డా॥ బి.మస. రోహణి్అమయెంగార.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర (E.O.L లో్ఉనాిరు)

ఎెం.ఎఫ్.ఎ., పహెచ్.డి.

తెలుగు్సహతయ్శాఖ్
డా॥ ఎెం. గీతావాణి. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర (సెలవలో్ఉనాిరు)

స్ట్రమాజిక త్ద్ధత్ర శాస్ట్రాల పీఠేం
పీఠాధితి్: ఆచాయయ్వి.సతిురడిి్్్్్

ప్రొఫెసర

కమ్యయన్సకషన్, జయిల్జెం్శాఖ్
ఆచాయయ వి. సతిురడిి. ఎెం.కాెం., ఎెం.సి.జె., పహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర,్శాఖాధితి

జ్యయతిష్–్వాస్తు్శాఖ్
--

తులనాత్మక అధాయన కేంద్రేం
ఆచాయయ వి. సతిురడిి. ఎెం.కాెం., ఎెం.సి.జె., పహెచ్.డి.

డైరకిర్ఐ/సి

భాషలు - అనువాద అధాయన కేంద్రేం
ఆచాయయ వి. సతిురడిి. ఎెం.కాెం., ఎెం.సి.జె., పహెచ్.డి.

డైరకిర్ఐ/సి
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మేండలి వేంకట కృషాారావు అేంత్రాాతీయ తెలుగు కేంద్రేం
ఆచాయయ వి. సతిురడిి. ఎెం.కాెం., ఎెం.సి.జె., పహెచ్.డి.

డైరకిర్ఐ/సి

కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు విజ్ఞాన స్రవస్వ కేంద్రేం
ఆచాయయ వై. రడిి్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి., ప.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష

డైరకిర్ఐ/సి

దూరవిద్యా కేంద్రేం
ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ,

డైరకిర్ఐ/సి

ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ప్రచురణల విభాగేం
ఆచాయయ్బటి్యమేష్(రిజిసార్గారు్వయవహరిస్తునాిరు)

డైరకిర్ఐ/సి

గ్రేంథాలయేం
డా॥ సి. ముయళీ్కృషణ. ఎెం.కాెం., ఎెం.ఎల్.ఐ.ఎస్సి., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర, లైబ్రేరిమన్్్ఐ/సి

డా॥ ప. భల్లకారుెనరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎల్.ఐ.ఎస్సి., పహెచ్.డి., ప.జి.డి.ఎల్.ఎ.ఎన్.

ఇనఫర్విషన్్సెంటిసి

నననయ ప్రంగణం – రాజమండ్రి
స్ట్రహిత్ా పీఠేం
పీఠాధితి్: ఆచాయయ్బటి్యమేష్(రిజిసార్గారు్వయవహరిస్తునాిరు)

ప్రొఫెసర

తెలుగు్సహతయ్అధయమన్శాఖ్
డా. ఎెం. గీతావాణి. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర (తాతాెల్క్
ఫదిలీపై్హైదరాబాద్్లో ఉనాిరు.)

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం – శ్రీశైలం
చరిత్ర, స్ేంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠేం
పీఠాధితి్: ఆచాయయ్ప. చెనాిరడిి్ఎెం.ఎ., ఎెం.టి.మెం., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి., ప.జి. డిపలమా్ఇన్్టి.టి.ఎమ్., ప్రొఫెసర
ప.జి.డిపలమా్ఇన్్ఎపగ్రఫీ
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తెలుగువారి్చరిత్ర, సెంసెృతి్శాఖ్
డా॥ భూకాయ్బాబూరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి.

అసోసియేట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

శాసన్లేఖ్న్శాఖ్
ఆచాయయ ప. చెనాిరడిి. ఎెం.ఎ., ఎెం.టి.మెం., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి., ప.జి. డిపలమా్ఇన్్టి.టి.ఎమ్.,

ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

ప.జి.డిపలమా్ఇన్్ఎపగ్రఫీ

ఆచాయయ్ఆర. చెంద్రశేఖ్యరడిి, ఎెం.ఎ.,్బి.ఇడి., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి., ప.జి.డిపలమా్ఇన్్యోగ,

ప్రొఫెసర

్్్్ప.జి.డిపలమా్ఇన్్ఎపగ్రఫీ్
.

పురావస్తు, వాస్తు్కళల్శాఖ్
డా॥ ఎమ. శ్రీన్సవాసరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

ఆచాయయ బటి్యమేష. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర (తాతాెల్క్ఫదిలీ్పై
వయెంగల్్లోన్స జ్ఞనద, గరిజన్
విజ్ఞానపీఠెంలో్ఉనాిరు)

పోత్న ప్రంగణం – వరంగల్కు
జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం
పీఠాధితి్: ఆచాయయ బటి్యమేష ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర

జ్ఞనద్విజ్ఞాన్అధయమన్శాఖ్
డా॥ గడిెం్వెెంకని. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి
(తాతాెల్క్ఫదిలీ్పై్్హైదరాబాదులోన్స జ్ఞనద్కళలశాఖ్లో్ఉనాిరు)

గరిజన్అధయమన్శాఖ్
ఆచాయయ బటి్యమేష. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ప్రొఫెసర, శాఖాధితి

కూచిపూడి ప్రంగణం
శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం
డా॥ వి. రాభల్ెంగశాస్త్రి. ఎెం.ఎ., పహెచ్.డి.

ప్రిన్సషపాల్

13

5. పీఠాలు, శాఖల వారీగా కోర్స్ల వివరాలు
హైదరాబాదు ప్రంగణం
భాషాభివృద్ధి పీఠేం
భాషా్శాస్త్ర్శాఖ్
1. ఎెం.ఎ. అనువరిుత్భాషాశాస్త్రెం
2. పహెచ్.డి. భాషా్శాస్త్రెం

లలిత్కళా పీఠేం
సెంగీత్శాఖ్
1. ఎెం.ఎ. - కరాణట్క్సెంగీతెం (గాత్రెం/భృదెంగెం, వీణ, వయోల్న్)
2.్పహెచ్.డి
3. కళాప్రవేశిక్- కరాణట్క్సెంగీతెం (గాత్రెం/భృదెంగెం/వీణ/వయోల్న్/వేణువ/నాదసఴయెం/డోలు)
4. డిపలమా్- లల్త్సెంగీతెం
5. సరిిఫిక్కట్్– ఇెంద్రజ్ఞలెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష్కోరుష)

యెంగసథల్కళల్శాఖ్
1. ఎెం.ప.ఎ. - యెంగసథల్కళలు
2. పహెచ్.డి.
3. డిపలమా్–్మిమిక్రీ
4. డిపలమా్–్దయనాట్కెం
5.

ప.జి. డిపలమా్- యెంగసథల్కళలు

6.

ప.జి. డిపలమా్- ఫిల్ి్డైరక్షన్ (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష్కోరుష)

శిలాెం్–్చిత్ర్లేఖ్నెం్శాఖ్
1. బి.ఎఫ్.ఎ. -్శిలాెం/చిత్రలేఖ్నెం/ప్రిెంట్్మేకిెంగ్

నృతయ్శాఖ్
1. ఎెం.ప.ఎ -్కూచిపూడి్నృతయెం్/ ఆెంధ్ర్నాట్యెం
2. పహెచ్.డి. –్నృతయెం
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జ్ఞనద్కళల్శాఖ్
1. ఎెం.ప.ఎ. - జ్ఞనద్కళలు
2. పహెచ్.డి.
3. సరిిఫిక్కట్్- జ్ఞనద్సెంగీతెం
4. సరిిఫిక్కట్్- జ్ఞనద్నృతయెం

తెలుగు్సహతయ్శాఖ్
1. ఎెం.ఏ. - తెలుగు్
2. పహెచ్.డి.

స్ట్రమాజిక త్ద్ధత్ర శాస్ట్రాల పీఠేం
కమ్యయన్సకషన్, జయిల్జెం్శాఖ్
1. ఎెం.ఏ. జయిల్జెం &్మాస్కమ్యయన్సకషన్
2. పహెచ్.డి

జ్యయతిషయ-వాస్తు్శాఖ్్
1. ఎెం.ఎ. జ్యయతిషెం
2. పహెచ్.డి్(అెంశకాల్క)
3. ప.జి. డిపలమా –్జ్యయతిరలఴదయెం
4. ప.జి. డిపలమా –జ్యయతిరాఴస్తు
5. ప.జి. డిపలమా –ముహాయు్విజ్ఞానెం
6. డిపలమా్–్జ్యయతిషెం
7. సరిిఫిక్కట్్–్జ్యయతిషెం

తులనాత్మక అధాయన కేంద్రేం
పహెచ్.డి.

భాషలు - అనువాద అధాయన కేంద్రేం
పహెచ్.డి.

నననయ ప్రంగణం – రాజమండ్రి
స్ట్రహిత్ా పీఠేం
తెలుగు్సహతయ్అధయమన్శాఖ్
1. ఎెం.ఎ. – తెలుగు
2. పహెచ్.డి.
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పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం – శ్రీశైలం
చరిత్ర, స్ేంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠేం
తెలుగువారి్చరిత్ర్సెంసెృతి్శాఖ్
శాసన్లేఖ్న్శాఖ్

1. ఎెం.ఎ. - చరిత్ర, పురావస్తు్శాస్త్రెం

పురావస్తు, వాస్తు్కళల్శాఖ్

2. పహెచ్్.డి.

పోత్న ప్రంగణం – వరంగల్కు
జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం
జ్ఞనద్విజ్ఞాన్అధయమన్శాఖ్
గరిజన్అధయమన్శాఖ్

్్పహెచ్్.డి.
పేరిణి్నృతయ్విశాయద

రాణీ్రుద్రభదేవి్పేరిణి్కెంద్రెం

శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి ప్రంగణం - కూచిపూడి
శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం
1. ఎెం.ప.ఎ. - కూచిపూడి్నృతయెం
2. డిపలమా్- కూచిపూడి్నృతయెం
3. డిపలమా్- మక్షగానెం
4. డిపలమా్- సతిుికాభినమెం
5. సరిిఫిక్కట్్- కూచిపూడి్నృతయెం
6. సరిిఫిక్కట్్- కరాణట్క్సెంగీతెం (గాత్రెం/భృదెంగెం/వయోల్న్)
7. కళాప్రవేశిక్- కూచిపూడి్నృతయెం
8. సరిిఫిక్కట్్- క్షేత్రమయ్ద్వలు్్(సెంగీతెం) (మొవఴ, మొవఴ్భెండలెం)
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6. కోర్స్ల కాలవావధి, సీట్లు, అరహత్ల వివరాలు
కోరుష

కాలవయవధి

స్వటల

ప్రవేశాయసతలు

హైదరాబాదు ప్రంగణం
బి.ఎఫ్.ఎ.
శిలాెం్–చిత్రలేఖ్నెం
ప్రిెంట్్మేకిెంగ్

4 సెంవతషరాలు
8 సెమిసిరుల

26

1. 2018 మారిిలో గానీ, ఆ్తరువాత్గానీ
ఇెంట్రీిడిమట్్పాస ఉెండాల్్

లేద్వ్

2. దేవాద్వమ్శిలాకళలో్నాలుగు సెంవతషరాల్
డిపలమా్కోరుష్పూరిు్చేసి్ఉెండాల్

ఎెం.ఎ. జయిల్జెం్& మాస కమ్యయన్సకషన్
2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల ్్్్్్్బి.ఎ

26

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
/బి.కాెం/బి.ఎస.సి./బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ్్పాస్
ఉెండాల్.

ఎెం.ఎ. అనువరిుత

2 సెంవతషరాలు

26

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం

ఎెం.ఎ. కరాణట్క
సెంగీతెం
(గాత్రెం-భృదెంగెం్వీణ, వయోల్న్)

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల

26

భాషాశాస్త్రెం

4 సెమిసిరుల

నుెంచి్తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి.ఎ./
బి.కాెం/బి.మస్సి. డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.
1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
కరాణట్క్సెంగీతెంలో్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

లేద్వ

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
్్్్ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండి
అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
సెంగీతెంలో్(సెంఫెంధిత్విషమెంలో)
డిపలమా్ఉెండాల్.

లేద్వ

ఆ. సెంగీతెంలో (సెంఫెంధిత్విషమెంలో)
ఆకాశవాణి్'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్.
ఎెం.ప.ఎ. నృతయెం
(కూచిపూడి/ఆెంధ్ర్నాట్యెం)

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల్

26

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
కూచిపూడి్నృతయెంలో్డిగ్రీ్ఉెండాల్.

లేద్వ

17

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం

నుెంచి్బి.ఎ./బి.కాెం/ బి.మస్సి/
బి.ఎఫ్.ఎ., డిగ్రీ్కానీ తతషమానమైన్ఏ ఇతయ్
డిగ్రీ్కానీ కల్గ్ఉెండి
్అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
కూచిపూడి నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్ కోరుష
ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.్లేద్వ
్ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య
సెంసథలలో్5 సెం.ల్ప్రదయవనానుబవెం్కల్గ
ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.్లేద్వ
్ఇ. సెంఫెంధిత్విషమెంలో్దూయదయవన్్'బి'
గ్రేడ్ ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్.
ఎెం.ప.ఎ
జ్ఞనద్కళలు

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల

26

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి.ఎ./ బి.కాెం/
బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ./బి. ఎ. (లాెంగేఴజస)
డిగ్రీ్పాస్ఉెండి
అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు పెందిన్సెంసథల్నుెంచి
జ్ఞనద్కళలు, యెంగసథల్కళలు, సెంగీతెం,
నృతాయలలో్డిపలమా/ సరిిఫిక్కట్్కల్గ
ఉెండాల్. లేద్వ
ఆ. ర్వడియో్/దూయదయవన్్లలో జ్ఞనద్
సెంగీతెం/ నృతయెం్సరిిఫిక్కట్ ఉెండాల్.

ఎెం.ప.ఎ.
యెంగసథల్కళలు

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల

26

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
యెంగసథల్కళలోల్బి.ఎ. డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

లేద్వ

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
బి.ఎ./బి.కాెం/బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ

్్్్పాస్ఉెండి్
అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య,
నాట్క్కళా్సెంసథలలో్5 సెం.ల్అనుబవెం
ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్ ఉెండాల్. లేద్వ
ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
యెంగసథలకళలోల్క్సెంవతషయ్కాలరిమితికి
తకుెవకాన్స్డిపలమా్కల్గ్ఉెండాల్. లేద్వ
ఇ. సెంఫెంధిత్విషమెంలో్ఆకాశవాణి
18

'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్. లేద్వ

ఈ.దూయదయవన్్లో్యెంగసథల్కళల
కాయయక్రమాలలో్పాల్గెంటూ్5 సెం.
అనుబవెం్కల్గ్ఉనిటల్సరిిఫికట్్ఉెండాల్.
ఎెం.ఎ. తెలుగు

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల

26

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్
మొదటి, రెండవ సెంవతషరాలలో్తెలుగు్
రెండవ్భాషగా బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి.
డిగ్రీ లేద్వ్తెలుగు ఆశనల్్గా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

2 సెంవతషరాలు

26

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి

సమెంకాలెం్కోరుషలు
ఎెం.ఎ. జ్యయతిషెం

4 సెమిసిరుల

బి.ఎ./బి.కాెం./బి.మస్సి.్డిగ్రీ పాస ఉెండాల్.

పి.జి. డిప్లుమా కోర్స్లు
యెంగసథల్కళలు
్్్్్్్్్్్్్్్ఏదైనా్

ఫిల్ి్డైరక్షన్
(సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్్ఏదైనా్

1 సెంవతషయెం

12

1 సెంవతషయెం

25

జ్యయతిరాఴస్తు,
1 సెంవతషయెం
ఆధున్సక్న్సరాిణ్శిలాెం్్్్్ఏదైనా్

30

(ఆరిెటెకిర),

డెకర్వషన్్
జ్యయతిరలఴదయెం

ఇెంటీరిమర్్్్్్

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.
2. యెంగసథల్కళలోల్అభిన్సవేశెం్లేద్వ్టెల్విజన్
ఎపసోడ్స్లో్నటిెంచినటల్ఆయా్దయవకుల
నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది్ఉెండాల్.
గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్.
గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్. (జ్యయతిషెంలో్

సరిిఫిక్కట్ఉని్వారికి ప్రధ్యనయెం్ఉెంటెంది.)

1 సెంవతషయెం

20

ముహూయు్విజ్ఞానెం్

1 సెంవతషయెం

20

జ్ఞనద్సెంగీతెం

1 సెంవతషయెం

20

జ్ఞనద్నృతయెం

1 సెంవతషయెం

20

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

19

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.
గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.
గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

జ్ఞనద్వాదయెం

1 సెంవతషయెం

20

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి

జ్యయతిషెం

1 సెంవతషయెం

40

విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్జ్యయతిషెం్సరిిఫిక్కట్
కోరుషలో్ఉత్తుయణత లేద్వ్దవ్తయగతి
ఉత్తుయణతతోపాట విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే
సరిిఫిక్కట్ కోరుష్సథయి్సిలఫస్గల్అయసత
రీక్షలో్ఉత్తుయణత కల్గ్ఉెండాల్.

లల్తసెంగీతెం

2 సెంవతషరాలు

20

దవ్తయగతి్రీక్షలో ఉత్తురుణలై16-60 సెం.ల
భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్.

దయనాట్కెం

2 సెంవతషరాలు

12

దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై 16-60 సెం.ల.
భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్.

హరికథ

2 సెంవతషరాలు

10

1. తెలుగు్రామడెం, చదవడెం్తెల్సి,
18 సెం.లు. న్సెండి్ఉెండాల్.
2. కనీసెం్రెండ్య్హరికథలు్చెపాన
అనుబవెం్ఉెండాల్.

కూచిపూడి/
ఆెంధ్రనాట్యెం
సతిుికాభినమెం

2 సెంవతషరాలు

20

1 సెంవతషయెం

20

కూచిపూడి/ ఆెంధ్రనాట్యెం్కోరుషలలో్సరిిఫిక్కట్
కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.
దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. కూచిపూడి,
ఆెంధ్రనాటాయలోల్సరిిఫిక్కట్్కోరుష పాస్ఉెండాల్.

ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.

డిప్లుమా కోర్స్లు

(భధ్యయహిెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి సమెంకాలెం

5.00 గెంట్ల్వయకు న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది.)

బుర్రకథ

1 సెంవతషయెం 20

దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్18 - 60 సెం.ల
భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్.

మక్షగానెం

1 సెంవతషయెం

20

నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

మిమిక్రీ

1 సెంవతషయెం

20

దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల
రిజ్ఞానెం్కల్గ్ఉెండాల్.

1 సెంవతషయెం

60 ్ఎస్.ఎస్.సి. ్లేద్వ్తతషమాన్రీక్షలో
ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

స్రిిఫికెట కోర్స్లు
జ్యయతిషెం

20

జ్ఞనద్సెంగీతెం

6 నెలలు

20

తెలుగు్చదవడెం, రామడెం్వచిి్ఉెండాల్.

జ్ఞనద్నృతయెం

6 నెలలు

20

తెలుగు్చదవడెం, రామడెం్వచిి్ఉెండాల్.

జ్ఞనద్వాదయెం

6 నెలలు

20

తెలుగు్చదవడెం, రామడెం్వచిి్ఉెండాల్.

ఇెంద్రజ్ఞలెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష) 6 నెలలు

20 ్ఎస్.ఎస్.సి.

కరాణట్క్సెంగీతెం

40 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట

కళాప్రవేశిక కోర్స్లు
(గాత్రెం/భృదెంగెం/
వయొల్న్/వేణువ/

1 సెంవతషయెం

్లేద్వ్తతషమాన్రీక్ష్పాస్ఉెండాల్

్్్్్కరాణట్క్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.

వీణ/నాదసఴయెం/డోలు)

బకిు్సెంగీతెం
1 సెంవతషయెం
్్్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.

20 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట

కూచిపూడి్నృతయెం
2 సెంవతషరాలు
20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట
్్్్్్్కూచిపూడి్నృతయెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.

ప్రాథమిక, ప్రవీణ కోర్స్లు
ప్రథమిక- భనోధయి
3 నెలలు
20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట
సెంగీతెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.
ప్రవీణ్- భనోధయి

3 నెలలు

20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట

సెంగీతెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.

నననయ ప్రంగణం : రాజమండ్రి
ఎెం.ఎ. తెలుగు

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల

26

21

గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్
మొదటి, రెండవ సెంవతషరాలలో్తెలుగు్రెండవ్
భాషగా బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి. డిగ్రీ లేద్వ్
తెలుగు ఆశనల్్గా్డిగ్రీ ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం : శ్రీశైలం
ఎెం.ఎ. చరిత్ర,
పురావస్తు్శాస్త్రెం

2 సెంవతషరాలు
4 సెమిసిరుల

26

గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
డిగ్రీలో్చరిత్ర లేద్వ్పురావస్తు్శాస్త్రెం్చదివిన
వారై ఉెండాల్.

శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠం : కూచిపూడి
ఎెం.ప.ఎ.

కూచిపూడి్నృతయెం

2 సెంవతషరాలు

26

4 సెమిసిరుల

1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
కూచిపూడి్నృతయెంలో్డిగ్రీ్ఉెండాల్.

లేద్వ

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
బి.ఎ./బి.కాెం/ బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ., డిగ్రీ
కానీ తతషమానమైన్ఏ్ఇతయ్డిగ్రీ్కానీ
కల్గ్ఉెండి
ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి
కూచిపూడి నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్ కోరుష
ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. లేద్వ
ఇ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య,

నాట్క కళాసెంసథలలో్5 సెం.ల
ప్రదయవనానుబవెం్ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.

లేద్వ

ఈ.సెంఫెంధిత్విషమెంలో దూయదయవన్్'బి' గ్రేడ్
ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్.
కూచిపూడి్నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై

డిపలమా-

2 సెంవతషరాలు

20

డిపలమా-

1 సెంవతషయెం

20

నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.

డిపలమాసతిుికాభినమెం

1 సెంవతషయెం

20

దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.
కూచిపూడి, ఆెంధ్రనాటాయలోల్సరిిఫిక్కట్్కోరుష
పాస్ఉెండాల్.

కూచిపూడి్నృతయెం

మక్షగానెం

పూరిుకాల్క్కోరుష

ఉెండాల్.

పూరిుకాల్క్కోరుష

(కోరుషను్భధ్యయహిెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి

సమెంకాలెం్5.00 గెంట్ల్వయకు న్సయఴహెంచడెం్
జరుగుతెంది.)
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సరిిఫిక్కట్్కూచిపూడి్నృతయెం

4 సెంవతషరాలు
పూరిుకాల్క్కోరుష

50

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ,
ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్.

సరిిఫిక్కట్్కరాణట్క్సెంగీతెం
(గాత్రెం/భృదెంగెం/
వయోల్న్)

4 సెంవతషరాలు
పూరిుకాల్క్కోరుష

50

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ,
ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్.

సరిిఫిక్కట్

1 సెంవతషయెం

20

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ,

2 సెంవతషరాలు
సమెంకాలెం్కోరుష

20

క్షేత్రమయ్ద్వలు
(సెంగీతెం)

పూరిు్కాల్క్కోరుష

ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్.

మొవఴ, మొవఴ్భెండలెం
కళాప్రవేశిక
కూచిపూడి్నృతయెం

తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం,
సెంఫెంధిత్విషమెంలో్అభిరుచి్కల్గఉెండాల్.

జానపద గిరిజన విజాానపీఠం : వరంగల్
రాణీ్రుద్రభదేవి్పేరిణి్కెంద్రెం
పేరిణి్నృతయ్విశాయద

2 సెంవతషరాలు
పూరిుకాల్క్కోరుష

20

23

12 సెంవతషరాలు్న్సెండి్7వ్తయగతి్పాసన
బాలురు్/ యువకులు్అరుసలు.

7. ప్రవేశ్ దితి
1.

పూరిుకాల్క్(రగుయలర) కోరుషలలో ప్రవేశెం్న్సమితుెం్ప్రవేశ్రీక్ష్న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది. ఈ్
ప్రవేశ్రీక్షలో 100 మారుెలకు్ఫహుళ్ఐచిిక్ప్రశిలు (Multiple choice) ్రీక్ష్ఉెంటెంది. కానీ్
ప్రదయవనా్కళల్కోరుషలలో్( అెంటే్ లల్తకళాపీఠెంలోన్స్కోరుషలలో ) ప్రవేశ్రీక్ష్సిద్వధెంతాన్సకి్ 50
మారుెలు, ప్రయోగకాన్సకి

2.

50 మారుెలతో్ఉెంటెంది.

న్సరీణత్స్వట్ల్సెంఖ్య్కెంటే్తకుెవ్దయఖాస్తు

లు వచిిన్కోరుషలకు్ప్రవేశ్రీక్ష్లేకుెండానే్

మారుెల్

ప్రతిపాదికన్ఆధ్యయెంగా ప్రవేశెం కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.
3.

సమెంకాలెం్కోరుషలన్సిెంటికీ్మౌఖిక్రీక్ష్ద్వఴరా్ప్రవేశెం్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.

4.

ప్రవేశ్రీక్షలో్వచిిన్మారుెల్ఆధ్యయెంగా్ప్రవేశాలు్జరుగుతాయి. అన్సి కోరుషలోల్ప్రవేశాన్సకి్కనీసెం
36 శాతెం (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అబయరుథలకు్15్శాతెం) మారుెలు్పెందిన్అబయరుథలు అరుసలు.
ప్రదయవన్కళల ్కోరుషలోల ్సిద్వధెంతెం , ప్రయోగకెం్రీక్షలోల్విడివిడిగా కనీస్న్సరీణత్అయసత్మారుెలు్
18+18 (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అబయరుథలకు్7.5+7.5)్పెందిన్వార్వ్ప్రవేశాన్సకి అరుసలవతారు.

5.

ఏ్కోరుషకైనా్ ఐదుగురు్ కెంటే్తకుెవభెంది్అబయరుథలు్దయఖాస్తు్చేస్తకొనిట్లయితే్ఆ్కోరుష్
న్సయఴహెంచడెం్ వీలుడదు. ప్రథమిక-భనోధయి్సెంగీతెం, ప్రవీణ- భనోధయి్సెంగీతెం్కోరుషలలో్
దిభెంది్కెంటే్ తకుెవభెంది్అబయరుథలు్దయఖాస్తు్చేస్తకొనిట్లయితే్ఆ్కోరుష

లు్న్సయఴహెంచడెం్

వీలుడదు.
6.

ఏ్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచైనా్క్కోరుష్పూరిు్చేసిన్
అరుసలుకారు.

24

వారు్తిరిగ్అదే్కోరుషలో్ప్రవేశాన్సకి్

8. దరఖాస్తు చేస్తకునే దితి
2020-21్విద్వయ్సెంవతషరాన్సకి్విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్బి.ఎఫ్.ఎ-శిలాెం /చిత్రలేఖ్నెం/ప్రిెంట్్
మేకిెంగ్, ఎెం.ఏ. అనువరిుత్భాషాశాస్త్రెం, ఎెం.ఏ. కమ్యయన్సకషన్్&్జయిల్జెం, ఎెం.ఏ. జ్యయతిషెం, ఎెం.ఏ్కరాణట్క్
సెంగీతెం, (గాత్రెం /భృదెంగెం/వీణ/వయోల్న్), ఎెం.ప.ఏ.కూచిపూడి్నృతయెం

/ఆెంధ్రనాట్యెం, ఎెం.ప.ఏ.

యెంగసథల్కళలు, ఎెం.ప.ఎ.జ్ఞనద్కళలు, ఎెం.ఏ.తెలుగు్(హైదరాబాదు, రాజభెండ్రి్ప్రెంగణెం),
ఎెం.ఏ.చరిత్ర, పురావస్తు్శాస్త్రెం్(శ్రీశైలెం్ప్రెంగణెం), ఎెం.ప.ఏ. కూచిపూడి్నృతయెం్(కూచిపూడి్ప్రెంగణెం),
వివిధ్ప.జి.డిపలమా, డిపాలమా, సరిిఫిక్కట్్కోరుషలలో్ప్రవేశెం్కోసెం్ఆన్్లైన్్ద్వఴరా్అబయరుథల్నుెంచి్
దయఖాస్తులు్కోయడమైెంది. పూరిు్వివరాలను్ఈ్వెబ్్సట్లలో్ఉెంచడమైెంది.

www.teluguuniversity &

www.pstucet.org ఈ్వెబ్్సట్్ద్వఴరా్దయఖాస్తులను్సభరిాెంచాల్.

ప్రవేశ్రీక్షా్కెంద్రాలు
హైదరాబాద్, రాజభెండ్రి, శ్రీశైలెం, కూచిపూడిలోలన్స్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్ఆయా
ప్రెంగణాలోలన్స్కోరుషలకు ప్రవేశ్రీక్షలను్న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది.
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9. 2020-21 విద్యా స్ేం. ఫీజుల వివరాలు
బి.ఎఫ్.ఎ. (నాలుగు స్ేంవత్్రాల కోర్స్)
మొదటి్సెం.

రెండవ్సెం.

(2020-21 బాయచ్)

ప్రవేశరుస్తెం

రూ.లు
200.00

(2019-20 బాయచ్)

టూయషను్ఫీజు్

7,600.00

6,900.00

రూ.లు
--

మ్యడవ్సెం.

నాలగవ్సెం.

(2018-19 బాయచ్)

(2017-18 బాయచ్)

6,270.00

6,270.00

రూ.లు
--

రూ.లు
--

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్

300.00

--

--

--

మైగ్రేషన్్ఫీజు్ (ఇతయ్రాషాాల్నుెంచి్

200.00

--

--

--

6,270.00

6,270.00

ఇెంట్రీిడిమట్్ఉత్తురుణలైన్వారికి్మాత్రమే)

మొతుెం్రూపామలు:

8,300.00

6,900.00

ఎేం.ఎ. జరనలిజేం & మాస కమ్యానికషన్స (రేండు స్ేంవత్్రాల ఇేంట్టగ్రేటెడ కోర్స్)
మొదటి్సెంవతషయెం
(2019-20 బాయచ్)

రూ.లు
200.00

ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు్

5,400.00

రెండవ్సెంవతషయెం
(2018-19 బాయచ్)

రూ.లు
--

4,900.00

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్

300.00

--

మైగ్రేషన్్ఫీజు్్

200.00

--

మొతుెం్రూపామలు:

6,100.00

4,900.00

ఎేం.ఎ. / ఎేం.పి.ఎ. (రేండు స్ేంవత్్రాల కోర్స్)
మొదటి్సెంవతషయెం
(2020-21 బాయచ్)

రూ.లు
200.00

ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు్

4,300.00

రెండవ్సెంవతషయెం
(2019-20 బాయచ్)

రూ.లు
--

3,900.00

గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్

300.00

--

మైగ్రేషన్్ఫీజు్్

200.00

--

మొతుెం్రూపామలు:

5,000.00
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3,900.00

పి.జి. డిప్లుమా కోర్స్లు (ఒక స్ేంవత్్రేం)
రూ.లు
ప్రవేశరుస్తెం

200.00

టూయషను్ఫీజు్

4,400.00

మైగ్రేషన్్ఫీజు్్

200.00
మొతుెం్రూపామలు:

4,800.00

1. స్రిిఫికెట
2. డిప్లుమా

ఒక స్ేంవత్్రేం

3. కళాప్రవేశిక
రూ.లు
ప్రవేశరుస్తెం

200.00

టూయషను్ఫీజు్

3,300.00
మొతుెం్రూపామలు:

1. డిప్లుమా

3,500.00

రేండు స్ేంవత్్రాలు

2. కళాప్రవేశిక
మొదటి్సెంవతషయెం
(2020-21 బాయచ్)

రెండవ్సెంవతషయెం

రూ.లు్
200.00

ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు్
మొతుెం్రూపామలు:

1. జ్ఞనద స్ేంగీత్ేం / జ్ఞనద నృత్ాేం

(2019-20 బాయచ్)

రూ.లు
--

3,270.00

2,970.00

3,470.00

2,970.00

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

2. జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం- పేరిణి నృత్ా విశారద (రేండు స్ేంవత్్రాలు) ఫీజు : రూ. 550/-లు (స్ేంవత్్రానికి)
3. శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం- కూచిపూడి. స్రిిఫికెట (నాలుగు స్ేంవత్్రాలు),కూచిపూడి డిప్లుమా
(రేండు స్ేంవత్్రాలు) ఫీజు : రూ. 550/-లు (స్ేంవత్్రానికి)
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సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్స్లు
అ) పి.జి. డిప్లుమా ఇన్స ఫిల్ఫమ డైరక్ష్న్స (ఒక స్ేంవత్్రేం)
ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు్
మైగ్రేషన్్ఫీజు్

రూ.లు్
200.00
33,330.00
200.00

మొతుెం్రూపామలు:

33,730.00

ఆ) ఇేంద్రజ్ఞలేం – స్రిిఫికెట కోర్స్ (6 నెలలు)
ప్రవేశరుస్తెం
టూయషను్ఫీజు్

రూ.లు
200.00
4,400.00

మొతుెం్రూపామలు:

4,600.00

ఆలస్ా ర్సస్తేం
రెండ్య, మ్యడ్య, నాలుగవ్సెంవతషయెం్చదువతని్విద్వయరుథలు
మొతుెం్క్విడతలో్చెల్లెంచాల్.

న్సర్వేశిెంచిన తేదీలోగా టూయషన్్ఫీజు్

చెల్లెంచలేనట్లయితే్చెల్లెంచవలసిన్చివరి్తేదీ్తరాఴత్

15 రోజుల లోల

రూ.200/-ల్ఆలసయ్రుస్తముతో్టూయషన్్ఫీజు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. లేన్స్యెడల్ప్రవేశెం్యదేవతెంది.
గభన్సక్:
1.

విశఴవిద్వయలమెంలో్వివిధ్కోరుషలను్అబయసిస్తుని్విద్వయరుథలకు్విజ్ఞాన విహాయయాత్రలకు్సెంఫెంధిెంచి్
విశఴవిద్వయలమెం ఏ్విధమైన్ఖ్రుి్బరిెంచదు. ఆయా
విజ్ఞాన్యాత్రలకు్వెళళవలసి

కోరుషల్పాఠాయెంశాలలో్భాగెంగా్విద్వయరుథలు్

వచిినట్లయితే్ఆ్ఖ్రుిలను్విద్వయరుథలే్సఴమెంగా్బరిెంచుకోవలసి్

ఉెంటెంది.
2.

విద్వయరిథ్తన్గురిుెంపు్కారుిను్పోగొటికొనిట్లయితే్తగన్కాయణాలను
కారుి్కోరుతూ్అబయయథన్లేఖ్తో్పాట్రూ.

వివరిసూు్డూపలకట్్గురిుెంపు్

50/-లకు్ 'రిజిసార' పేరు్మీద్త్తసిన్డి.డి.న్స్జతయచి్

సెంఫెంధిత్శాఖాధితి సిఫాయస్తతో్పీఠాధితికి్సభరిాెంచి్డూపలకట్కారుి్పెందవలసి్ఉెంటెంది.
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10. హాజర్స శాత్ేం
విశఴవిద్వయలమెంలో్పూరిుకాల్క్(రగుయలర)

కోరుషలోల్ప్రవేశిెంచిన్అబయరుథలు్సెమిసిరు్రీక్షలు్

రామడాన్సకి 75శాతెం హాజరు్విధిగా్ఉెండాల్. 75 శాతెం్కనాి్తకుెవ్హాజరు్ఉని్అబయరుథలు
సెంవతషరాెంత్రీక్షలకు్హాజరు్కావడాన్సకి్అరుసలు్కారు.

సెమిసిర్/

అనారోగయరీతాయ్మడికల్్సరిిఫిక్కట్్పై్ 10్శాతెం్

వయకు్హాజరు్మినహాయిెంపు ఉెంటెంది. ఇెందుకోసెం్రూ. 500/-లకు్(కెండొనేషన్్ఫీజు) డి.డి. రూపేణా
రిజిసార్పేయ్త్తసి్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్సభరిాెంచాల్.

11. ఉతీురాత్ గ్రేడ్ వివరాలు (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. డిపలమా, సరిిఫిక్కట్, కళా్ప్రవేశిక్కోరుషలు:
35 శాతెం్నుెంచి 50 శాతెం్లోల – సమానయశ్రేణి
50 శాతెం్నుెంచి 60 శాతెం్లోల - దిఴత్తమ్శ్రేణి
60 శాతెం్నుెంచి 70 శాతెం్లోల - ప్రథభ్శ్రేణి
70 శాతెం్అెంతకు్పైన - విశిషి్శ్రేణి

12. నిలుపుదల (డిటెనషన్స)
బి.ఎఫ్.ఎ. భరియు్ప.జి. కోరుషలలో్మొదటి్సెమిసిర్లో్న్సఫెంధనల్మేయకు్అన్సి

ఫీజులు్చెల్లెంచి ,

తగన్హాజరు్శాతెం్కల్గ , హాల్్టిక్కటల్పెందిన విద్వయరుథలెవరైనా్అన్సవాయయ్కాయణాల్వలల్రీక్షకు్హాజరు్
కానట్లయితే్వారు రెండవ్సెమిసిర్ప్రవేశాన్సకి్అరుసలు.

అయితే్ఆ్సెంవతషయెం్రెండ్య

సెమిసియలలోన్స్మొతుెం్

పేయలలో్కనీసెం్సగెం్పేరుల్ఉత్తురుణలైనవారు మాత్రమే్రెండవ్సెంవతషయెంలోకి్ప్రమోట్్కావడాన్సకి్అరుసలు.
ఇదే్దధతి్మ్యడ్య, నాలుగు్సెంవతషరాలకు్కూడా్వరిుస్తుెంది. ఏ్సెంవతషయెంలోనైనా్ఆ సెంవతషయెంలోన్స్మొతుెం్
పేయలలో్సగెం్పేరుల్ఉత్తురుణలు్కాన్స్విద్వయరుథలు తదురి్సెంవతషరాన్సకి్ప్రవేశాయసత్కోలోాతారు.

13. మెర్సగుదల (ఇేంప్రూవమెేంట)
విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్వివిధ్కోరుషలకు్ఇెంప్రూవ్మెంట్్రీక్షలను్ఆయా్కోరుషల
కాలరిమితిలోగా్రాస్తకోవడాన్సకి్అనుభతిెంచడెం్జరుగుతెంది. అయితే్ఏ
సెమిసిర్లోనైనా్అన్సి్పేరుల్పాసన్వారు్మాత్రమే్ఆ

రటిిెంపు్

సెంవతషయెంలోనైనా్లేద్వ్

తదురి్వెెంట్నే్జరిగే్రీక్షలలో్ఇెంప్రూవ్మెంట్్

రాస్తకోవచుి. ఆ్పభిట్ ఎటిి్రిసిథతలోలనూ్అనుభతిెంచడెం్వీలుడదు.
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14. వేధిేంచడేం (రాాగిేంగ్)
ప్రభుతఴ్ఉతురుఴల్మేయకు్విశఴవిద్వయలమెంలో్రాయగెంగ్్ను్న్సషేధిెంచడమైెంది.

ఎవరైనా్విద్వయరిథనీ్

విద్వయరుథలు్విశఴవిద్వయలమెంలో్రాయగెంగ్్కు పాలాడినట్లయితే్అటిి్వారు్శిక్షారుసలవతారు. విద్వయరుథలు్కోరుషలో
చేరినపుాడ్య్రాయగెంగ్్లో్పాల్గనబోభన్స్హామీత్రాన్సి్ఇవఴవలసి్ఉెంటెంది.
రాయగెంగ్్కు్సెంఫెంధిెంచిన్లు్విషయాలపై్అవగాహనకోసెం, అఫిడవిట్్లు్సభరిాెంచడెంకోసెం్
విద్వయరుథలు్జ్ఞత్తమసథయిలోగల్మానవవనరుల్అబివృదిధ్భెంత్రితఴశాఖ్వారి్వెబ్్సట్ www.antiragging.in
లేద్వ్www.amanmovement.org ను్సెంప్రదిెంచవచుి. అలాగే్రాయగెంగ్్కు్సెంఫెంధిెంచి్విద్వయరుథలకు్ఏవైనా్
ఫిరాయదులు్ఉనిట్లయితే్విశఴవిద్వయలమ్సథయిలోగల్కిెంది్కమిటీలోన్స్సభుయలకు్తెల్మయచవచుి.
1. ఆచాయయ్వి.సతిురడిి్్

- అధయక్షులు్-

23230641 Ext. 372

2. ఆచాయయ్వై.రడిి్శాయభల్్- సభుయలు్-

23230641 Ext. 356

3. డా.కోట్ల్హనుభెంతరావ్్- సభుయలు్-

23230641 Ext. 341

4. డా.బిహెచ్.దిప్రిమ్్-

సభుయలు్-

23230641 Ext. 346

15. పునఃప్రవేశ్ేం (రీ-అడిమషన్స)
ప్రవేశెం్పెంది్కోరుష్భధయలో్ట్రాన్స్పర్సరిిఫిక్కట్్త్తస్తకున్సగాన్స్/
విశఴవిద్వయలమెం్వదల్్వెళ్ళళన్వారు్న్సఫెంధనల్మేయకు్రెండవ్/

త్తస్తకోకుెండా్గాన్స్

మ్యడవ్/ నాలగవ సెంవతషయెంలోకి్అయసత్

పెంది, కాయణాెంతరాల్వలల కెంటినూయ చేమనట్లయితే్కోరుష్కాలరిమితికి్రటిిెంపు్కాలరిమితిలోగా్కోరుష్
పూరిు చేసే్విధెంగా్తిరిగ్ప్రవేశెం్కల్ాెంచవచుి. (టి.సి. త్తస్తకొన్స్వెళ్ళళనవారు

అడిిషన్్ఫీజు , టూయషన్్ఫీజు ,

టి.సి. త్తస్తకోన్స్వారు్కవలెం్టూయషన్్ఫీజు చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది.) బి.ఎఫ్.ఎ. భరియు్ప.జి. కోరుషలు్చేసే
విద్వయరుథలు్ప్రథభ్సెంవతషయెం్భధయలోనే్డిస్కెంటినూయ్చేసినట్లయితే్ఆ్తదురి
భయల్ప్రవేశరీక్ష్లేకుెండా్ప్రవేశెం్పెందడాన్సకి్అయసత

సెంవతషయెంలో్మాత్రమే ,

ఉెంటెంది. సెంఫెంధిత్ఫీజులు్మొతుెం్భయల్

చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. వారికి్ఉకాయ వేతనెం్పెందే్అయసత్ప్రభుతఴ్న్సఫెంధనలకు్లోఫడి్ఉెంటెంది.
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16. రిజర్వవషనుు
భహళలకు్మొతుెం్స్వట్లలో్ 33 1/3 శాతెం్స్వటల్కటాయిెంచడభవతెంది. ప్రతి కాయట్గరీలోన్స్మొతుెం్
స్వట్లలో్భహళలకు్ఈ్కటాయిెంపు్వరిుస్తుెంది. ఎస.సి.

, ఎస.టి., బి.సి., వికలాెంగులకు్ఈ్కిెంద్తెల్పన్

ప్రకాయెం్స్వటల్కటాయిెంచడ భవతెంది.
ఎస.సి. - 15 శాతెం
ఎస.టి. - 6 శాతెం
బి.సి. - 25 శాతెం (గ్రూప్్- ఎ - 7 శాతెం, గ్రూప్్- బి - 10 శాతెం, గ్రూప్్- సి - 1 శాతెం, గ్రూప్్- డి - 7 శాతెం)
బి.సి. గ్రూప్్-్ఇ (ముసిలెంలు) - 4 శాతెం్(కోరుి్ఉతురుఴలకు్లోఫడి)
వికలాెంగులకు - 5 శాతెం

17. అదనపు సీట్లు
విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్బి.ఎఫ్.ఎ. , ఎెం.ఎ., ఎెం.ప.ఎ., ఎెం.సి.జె., ప.జి. డిపలమా్కోరుషలలో్
న్సర్వేశిెంచిన్స్వట్లకు్అదనెంగా్ 2 స్వటల్ఈ్కిెంద సూచిెంచిన్అబయరుథలకు యు.జి.సి., ప్రభుతఴ న్సఫెంధనల్ప్రకాయెం్
ప్రధ్యనయతా క్రభెంలో కటాయిెంచడభవతెంది.
1.

మాజీ్సన్సకుల్పలలలకు, సన్సకుల్పలలలకు

2.

సోారి్్/ ఎన్.సి.సి./ ఎన్. ఎస. ఎస. సరిిఫిక్కటల్పెందిన్వారికి.

పైన్సూచిెంచిన్కోటాలో్స్వటల్పెందగోర్వవారు్తాము్ఏ్కట్గరిలో్స్వటల
సెంఫెంధిెంచిన్పూరిు్వివరాలు్దయఖాస్తులో్సూచిెంచి

పెందగోరుతనాిరో ద్వన్సకి్

, అెందుకు్సెంఫెంధిెంచిన్సరిిఫిక్కట్ల్నకలు్ప్రతలు్

దయఖాస్తుకు్జతయచాల్.
గభన్సక : APSCHE వారి్లేఖ్్నెం. APSCHE/UM-738/Committ.NI.Quota/Rajbhavan/2006, dt.
9.3.2006 ప్రకాయెం్జ్ఞత్తమ్సమైకయతా్కోటా్

(National Integration Quota) కిెంద్ఇతయ్రాషాాల్

విద్వయరుథలకు్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్అన్సి్రగుయలర్కోరుషలలో్5 శాతెం్స్వటల్అదనెంగా్

(Supernumerary

Seats)్కటాయిెంచడభవతెంది. వీరు్రగుయలర్కోరుష్విద్వయరుథలు్చెల్లస్తుని్ర్వట్ల్ప్రకాయెం్ఫీజులు్చెల్లెంచాల్.
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ప్రవాస్ట్రేంధ్రులకు సీటు కటాయిేంపు
యు.జి. కోరుషలోల్రాషేాతరాెంధ్రులకు్రెండ్య్స్వటల
రాషేాతరాెంధ్రులకు్నాలుగు్స్వటల

, విదేశాెంధ్రులకు రెండ్య్స్వటల ; ప.జి. కోరుషలోల్

, విదేశాెంధ్రులకు్నాలుగు్స్వటల్సూర్నూయభయరీ్కోటా్కిెంద్

కటాయిెంచఫడతాయి.
అెండర్గ్రాడ్యయయేషన్్కోరుషలోల్చేరిన్విద్వయరుథలకు్నెలకు్రూ. 400/-ల చొపుాన, ప.జి. కోరుషలోల్చేరిన్
విద్వయరుథలకు్నెలకు్రూ. 500/-ల్చొపుాన సియిపెండ్్చెల్లెంచడెం్జరుగుతెంది. విదేశాెంధ్ర్విద్వయరుథల్ప్రవేశెం్
విషమెంలో్ఆయా్దేశాల్ప్రభుతాఴలు్సానషర్చేయాల్ష్ఉెంటెంది.

18. ఉకార వేత్నాలు
విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్పూరిుకాల్క

బి.ఎఫ్.ఎ./ఎెం.ఎ./ఎెం.ప.ఎ./ఎెం.సి.జె/పహెచ్.డి. కోరుషలోలన్స

బి.సి., ఎస.సి., ఎస.టి. అబయరుథలకు్ప్రభుతఴ్సెంఘిక్సెంక్షేభ్శాఖ్
ఉెంది.

సెలర్ష్టప్్లు్భెంజూరు్చేసే్అవకాశెం్

1. ఎస.సి., ఎస.టి., అబయరుథలకు్- (తల్లదెండ్రుల, సెంయక్షకుల సెంవతషరాద్వమెం్రూ. 2.00లక్షల లోపు,

బి.సి.లకు్రూ. 1,00,000/-ల్లోపు) కుల, ఆద్వమ్ధ్రువీకయణ్త్రాలు్ప్రవేశ సభమెంలో్సభరిాెంచిన్మీదట్్
బి.ఎఫ్.ఎ./ఎెం.ఎ/ ఎెం.ప.ఎ./ఎెం.సి.జె./పహెచ్.డి. కోరుషలలో్ప్రవేశెం్పెందిన్అబయరుథలకు్- పూరిు
టూయషను్ఫీజు , సెాషల్్ఫీజులోల్మినహాయిెంపు్ఉెంటెంది. సెంఫెంధిత్ధ్రువీకయణ
పూరిు్ఫీజు్చెల్లెంచి్(వాస్త్చేమడెం్

త్రాలు్సభరిాెంచన్స్వారు్

వీలుడదు) ప్రవేశెం్పెంద్వల్. కసరి్చెల్లెంచిన్ఫీజు్ఎటిి్

రిసిథతలోలనూ్వాస్త చేమడెం్ వీలుడదు. ఎస.సి. , ఎస.టి., బి.సి., ఇ.బి.సి. విద్వయరుథలు సెలర్ష్టప్్కోసెం్
దయఖాస్తు్చేస్తకొనివారికి్మాత్రమే్టూయషన్్ఫీజు భెంజూయయేయ్అవకాశెం్ఉెంటెంది. అలా్దయఖాస్తు్చేస్తకోన్స్
వారు్టూయషన్్ఫీజు చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది.

2. ఆరిథకెంగా్వెనుకఫడిన్తయగతలకు్చెెందిన

విద్వయరుథలకు్రాష్ట్ర్ప్రభుతఴెం్ఇ.ప.ప. సెలర్ష్టప్్

భెంజూరు చేసినట్లయితే్మొదటిసరి్బి.ఎఫ్.ఎ/ఎెం.ఎ./ఎెం.ప.ఎ./ బి.సి.జె./ఎెం.సి.జె/ కోరుషలలో్చేర్వ్
విద్వయరుథలకు్మాత్రమే్ఇ.ప.ప. సెలర్ష్టప్

ఇవఴడెం్జరుగుతెంది. ఇతయ్విశఴవిద్వయలయాలోల్ఇదివయక్

గ్రాడ్యయయేట్/ ప.జి. కోరుషలు్పూరిు్చేసి్భయలా్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం

న్సయఴహెంచే్అదే్

సథయి్గ్రాడ్యయయేట్్/ ప.జి. కోరుషలలో్ప్రవేశిెంచే విద్వయరుథలకు్ఇ.ప.ప. ఉకాయ్వేతనాలు్భెంజూరు్చేమడెం్
జయగదు. ఇతయ కళాశాలలోల్గ్రాడ్యయయేట్్/ పోస్తి్గ్రాడ్యయయేట్్కోరుషలు్భధయలో్వదిలేసి
తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెంలో్తతషమాన్కోరుషలో్చేరిన

పటిి్శ్రీరాములు్

విద్వయరుథలు్గతెంలోన్స్కోరుషల్వారు్సెలర్ష్టప్్

పెందలేదన్స్సెంఫెంధిత్కళాశాల ప్రిన్సషపాల్్నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది , ద్వన్సన్స్విశఴవిద్వయలయాన్సకి సభరిాెంచాల్.
అలా్సభరిాెంచన్స్విద్వయరుథలకు్సెలర్ష్టప్్భెంజూరు్కాదు.

3. రాష్ట్ర్ప్రభుతఴ్ఉతురుఴల్ప్రకాయెం్అబయరుథల్వయోరిమితికి్లోఫడి్సెలర్ష్టప్్భెంజూరు్చేమడెం్

జరుగుతెంది.
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19. విద్యారిి వస్తి గృహాలు (హాస్ిళ్ళు)
విశఴవిద్వయలయాన్సకి్హైదరాబాదు , శ్రీశైలెం, రాజభెండ్రి, కూచిపూడి ప్రెంగణాలలో్హాసిళ్ళళ్ఉనాియి.

హైదరాబాదు ప్రెంగణెంలో్యు.జి., ప.జి్కోరుషలలో్చేర్వ్విద్వయరుథలకు్బాచుల్ల్హాసిలోల్మాత్రమే్వసతి్సౌకయయెం్
కల్ాెంచఫడ్యతెంది. ఈ్హాసిళళలో్రిమిత్సెంఖ్యలో్మాత్రమే
కోరుషలో్ప్రవేశెం్పెందిన్ప్రతి

అబయరుథలకు్వసతి్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.

అబయరిథకి్హాసిల్్వసతి్కల్ాెంచడెం

వీలుడదు. అెంశకాల్క ్కోరుషలు /

సమెంకాల కోరుషలు/్పేమెంట్్స్వట్ల లో్చేర్వ్విద్వయరుథలకు , విద్వయరిథనులకు హాసిల్్సౌకయయెం్గానీ , ఫస్పాస్
సౌకయయెం్గానీ్ఉెండదు.్ఉద్యయగెం్చేస్తుని్విద్వయరుథలకు్హాసిల్్సౌకయయెం్ఉెండదు.
్

ప్రతి్విద్వయ సెంవతషయెం్ఆయెంబెం్నుెంచి్ఆ్విద్వయసెంవతషయెం్వారిశక్రీక్షలు్అయిపోయేవయకు మాత్రమే్

హాసిల్్వసతి్ఉెంటెంది. వారిశక్రీక్షలు్అయిపోయిన్తరువాత్తదురి విద్వయసెంవతషయెం్ఆయెంబెం్తేదీ్వయకు్
హాసిల్్మ్యసి్వేమడభవతెంది.

విద్వయరుథలకు్భెంజూయయేయ్ఉకాయ్వేతనెం్కెంటే్మస్బిలుల్అధికెం్

అయినట్లయితే అదనెంగా్అయిన్మస్బిలులను్విద్వయరుథలు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. ఆయా్నెలలోల

మస్బిలుల్

వివరాలు నోటీస్త్బోరుిలో్ఉెంచడమౌతెంది. వారు్వాయెంలోపుగా బిలుల్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. అలా్చెల్లెంచన్స్
వారికి్హాసిలు్సౌకయయెం

యదుేచేమడమౌతెంది. ప్రతి్నెలా్తయగతలకు్

అబయరుథలకు్హాసిలు్సౌకయయెం , ఉకాయ్వేతనాలు్యదేవతాయి.

75శాతెం్కనాి్తకుెవ్హాజరైన

గత్సెంవతషయెంలో

సెలర్ష్టప్్ద్వఴరా్

భెంజూరైన్మొతుెం్పోగా్మిగల్న్ఫకాయిలు్చెల్లెంచిన విద్వయరుథలకు్మాత్రమే్తదురి్సెంవతషయెంలో్హాసిల్్
వసతి్కల్ాెంచడభవ్తెంది. పూరిు్ఫకాయిలు్చెల్లెంచన్స్విద్వయరుథలకు్ఎటిి్రిసిథతలోలనూ
ఎటవెంటి్సరిిఫిక్కట్్లను్జ్ఞరీచేమదు.

విశఴవిద్వయలమెం్

గభన్సక్:
1.

2008-09 విద్వయ్సెంవతషయెం్ నుెంచి్విశఴవిద్వయలమ్హాసిల్ను్విశఴవిద్వయలమెం్నూతన
్

ప్రెంగణెం్

బాచుల్లకి్తయల్ెంచడమైెంది. హాసిల్్అడిిషన్ష్పెందే్విద్వయరుథలెందరూ్బాచుల్ల్హాసిల్లోనే్వసతి
్
పెందవలసి్ఉెంటెంది.
2.

ఏ్సభమెంలోనైనా్హాసిల్్న్సయఴహెంచలేన్స

రిసిథతలు్ఏయాడితే్హాసిలు్మ్యసి్వేసే్హకుె్

విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ఉనిది. హాసిల్లో్న్సవసిెంచే్విద్వయరుథ
్
లు్న్సఫెంధనలకు్అనుగుణెంగా్క్రభశిక్షణను
పాటిెంచవలసి్ఉెంటెంది. లేనట్లయితే్అటవెంటి్వారిన్స్హాసిలు
విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ఉనిది.
3.

నుెంచి్తొల్గెంచే

అధికాయెం్

విశఴవిద్వయలమెం్హాసిల్ష , విశఴవిద్వయలమెం్గోడలపై్భరియు్తలుపులపై్విద్వయరుథలు్ఎటవెంటి
వాల్్పోసియలను్అతికిెంచరాదు. నోటీస్త్బోరుిలపై్మాత్రమే్అతికిెంచవచుి.

విద్వయరుథలు్హాసిల్లో
్

కిరోసిన్/గాయస/ఎలకిాకల్్సౌిలను ఉయోగెంచరాదు భరియు్ఇతయ్విద్వయరుథలను్రూముల

లోన్సకి్

అనుభతిెంచరాదు. ఇటవెంటి వారికి్హాసిల్్వసతిన్స్భరియు్అడిిషన్్ను్యదుేచేమడెం్జరుగుతెంది.
4.

విద్వయరుథలకు్ఎలాెంటి్వైదయ్ఖ్రుిలు్విశఴవిద్వయలమెం్చెల్లెంచదు.
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20. విశ్వవిద్యాలయ గ్రేంథాలయేం
పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్కెంద్ర్గ్రెంథాలమెం్హైదరాబాదులోన్స

తెలుగు్బవనెంలో్

ఉెంది. అలాగే శ్రీశైలెం, రాజభెండ్రి, వయెంగల్, కూచిపూడిలలో్పీఠాలవారీగా్ప్రెంగణ్గ్రెంథాలయాలు్
న్సచేస్తునాియి.

గ్రెంథాలమ్న్సఫెంధనల్మేయకు్ఆయా్కోరుషలోల్చేరిన్రిశోధక్విద్వయరుథలకు్

5 టిక్కట్లను, ప.జి.

విద్వయరుథలకు్నాలుగు్టిక్కట్లను , ఇతయ్విద్వయరుథలకు్మ్యడ్య టిక్కట్లను్గ్రెంథాలమెం్జ్ఞరీచేస్తుెంది. విద్వయరుథల్
కోరుష్పూయుయి్సిద్వధెంత

గ్రెంథ్ప్రతలు్సభరిాస్తునిపుాడ్య

గానీ, గ్రెంథాలమ్ధరావతు్వాస్త

త్తస్తకోవాలనుకునిపుాడ్య్గానీ్తాన్ససరిగా్గ్రెంథాలమెం్నుెంచి్నోడూయస సరిిఫిక్కట్్ను్పెంద్వల్. గ్రెంథాలమెం్
నుెంచి్త్తస్తకుని్పుసుకాలను్గడ్యవ్తేదీ
పడిగెంచుకోవాల్. గడ్యవ్తేదీ

లోల్గ్రెంథాలయాన్సకి్వాస్త్చేయాల్్లేద్వ్గడ్యవ్

ద్వటితే్గ్రెంథాలమ్న్సఫెంధనల్మేయకు్అరాధ్రుస్తము్వసూలు్

చేమడభవతెంది. అెంశకాల్క అబయరుథలకు్గ్రెంథాలమ్టిక్కెటల్జ్ఞరీచేమడెం్జయగదు. కాన్స్వారు్రిశోధన
విషమమై్గ్రెంథాలయాన్సి్సెందరివెంచవచుి.
న్సవేళలు:

కెంద్ర్గ్రెంథాలమెం ప్రతి్రోజు్ఉదమెం్ 8.00 గెంట్ల్నుెంచి్రాత్రి్ 8.00 గెంట్ల్వయకు్న్సచేస్తుెంది.

సెలవ్రోజులలో్(రెండవ్శన్సవాయెం , ఆదివాయెం) ఉదమెం్ 8.00 గెంట్ల్ నుెంచి్భధ్యయహిెం 2.00 గెంట్ల్
వయకు్న్సచేస్తుెంది.
ఠన్సభగ్రి:

తెలుగు్భాష , సహతయెం, లల్తకళలు, జ్యయతిషెం, జయిల్జెం్మొదలైన్విషయాలపై్గ్రెంథాలమెంలో్

విలువైన గ్రెంథాలు్ఉనాియి. అలాగే్కృషాణత్రిక , భాయతి, కళ, నాట్యకళ్వెంటి్పాత త్రికలు, ఇతయ్ప్రతేయక్
సెంచికలు్అపురూమైన్అనేక్గ్రెంథాలు్రిశోధకులకు ఎెంతగానో్ఉయోగడేవి్లబయభవతనాియి.
ప్రతేయక సెంకలనాలుః
కెంద్ర గ్రెంథాలమెంలో్ 28 అరుదైన్తాళ్త్ర్గ్రెంథాలుెండడెం్విశేషెం. వీటికి్తోడ్యగా
కైఫీమతులు, బ్రౌన్్లేఖ్ల్సెంపుటాలు్గ్రెంథాలయాన్సకి
ఆెంధ్రఫ్రదేశ్రాష్ట్ర్అభిలేఖాగాయెం్(ఆరీెవష)

ఉని్అపూయఴ

మకెంజీ్

సెందగా్పేర్కెనవచుి. అలాగే్

వారి్సహకాయెంతో్కృషాణత్రికల్మైక్రోఫిల్మ్ను

, నెహ్రూ్

మమోరిమల్్మ్యయజిమెం అెండ్్లైబ్రరీ్(నూయఢిలీల) వారి్ నుెంచి్ఆెంధ్రత్రిక్మైక్రోఫిల్మ్ను్( ఏప్రిల్్ 1914
నుెంచి్డిసెెంఫర, 1940 వయకు) సేకరిెంచి్బద్రయచడెం్భరో్విశేషెం.
అధునాతన్సభగ్రి:
మైక్రోఫిల్మ్ను్ఉయోగెంచుకోవడాన్సకి్వీలుగా్మైక్రోఫిల్ి్రీడర్సౌకయయెం ఉెంది. అలాగే, చదువరులు్
తభకు్అవసయభన్సపెంచే్త్రాలను , న్సరీణత్రుస్తెం

చెల్లెంచి, జిరాక్సష్చేయిెంచుకునేెందుకుగాను్జిరాక్సష్

మెంత్రాన్సి సభకూయిట్మైెంది.
35

కెంపూయట్రీకయణ్:
కెంద్ర్గ్రెంథాలయాన్సి్కెంపూయట్రీకయణ

చేమటాన్సకి్ఇన్్ఫిలబ్్నెట్్వారి్సహామెంతో్తొమిిది్కెంపూయట్యలను్

సభకూయిట్ెం జరిగెంది. అలాగే , ఇెంట్రిట్్సౌకయయెం్కూడా్ఉెంది. ప్రస్తుతెం్గ్రెంథాలమెంలోన్స

పుసుకాలకు్

డేటాబేస్తయారుచేమట్ెం్పూయుయిెంది. బవిషయతులో్గ్రెంథాలమ కాయయకలాపాలనన్సిెంటిన్స్కెంపూయట్యల్ద్వఴరానే్
న్సయఴహెంచడాన్సకి్ప్రమతిెం జరుగుతనిది.
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ఉచితెంగా్పెందవచుిను.
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