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   06.12.2021  
   Onwards 

  
 15.12.2021 
 

 
13.01.2022 to 
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Onwards  
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 1. రిచమెం  

    భాషాప్రయుకు్రాషాాల్ఏరాాటతో్రాస్త్రు్ప్రభుతాఴలు  ప్రదేశిక్భాషల్అభివృదిధట్ల్దృషిి్సరిెంచాయి. 
1985్డిశెంఫర్్2్న  దేశెంలోనే రెండవ్భాషా్విశఴవిద్వయలమెంగా్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమ్సథన్జరిగెంది. 
బోధన, రిశోధన, ప్రచుయణ, విసుయణసేవ్వెంటి్కాయయక్రమాల్ద్వఴరా్తెలుగు్భాషన్స , సహతాయన్సి, సెంసెృతిన్స, 

చరిత్రన్స్రియక్షెంచుకోవడెం , అభివృదిధయచుకోవడెం, వాయపిెంచేమడెం్ధ్యయమెంగా్ఈ్విశఴవిద్వయలమెం్
ఏయాడిెంది. తెలుగు్భాష , సహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి యెంగాలోల్విశఴవిద్వయలమెం  ఉనితసథయి్రిశోధన్
కెంద్రెంగా్న్సచేమడెం, తెలుగును్ఆధున్సక్విజ్ఞాన్భాషగాను , బోధన్భాషగానూ్అభివృదిధయచడెం్వెంటివి్ఈ్
విశఴవిద్వయలమెం్ఏయాయచుకుని్కొన్సి  ముఖ్యలక్షాయలు. ఈ్విశఴవిద్వయలమెం్స్తమారు్ 30 సబ్జెకుిలలో్ 52 

సరిిఫిక్కట్, డిపలమా, గ్రడ్యయయేట్, పోసి్గ్రడ్యయయేట్, రీసెరిి కోరుషలను అెందిస్తునిది.  
 

దేశెంలోన్స్విశఴవిద్వయలయాలను , కళాశాలలను్భదిెంపు్చేసే్నేషనల్  అసెస్మెంట్్అెండ్్అక్రిడిటేషన్్
కౌన్సషల్ సభుయల్ఫృెందెం్ 2019 మారిి లో్ పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్ విశఴవిద్వయలయాన్సి్సెందరివెంచి్ఇకెడి్
విద్వయతిక, రిపాలనాయమైన్కాయయక్రమాలను్భదిెంపుచేసి  2019 మారిిలో్ విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ ‘బి’ గ్రేడ్యను 

ప్రకటిెంచిెంది. 
 

నేషనల్ అసెస్మెంట్్అెండ్్అక్రిడిటేషన్్కౌన్సషల్  సభుయల్సూచనలమేయకు్ప్రెంచవాయుెంగా్ప్రస్తుత్
విద్వయవిధ్యనెంలో్ఉని్‘ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్’ (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  2021-22 విద్వయ్సెంవతషయెంలో్వివిధ్కోరుషలలో్
చేయదలచుకుని విద్వయరుథలకు్విశఴవిద్వయలమెం్సఴగతెం్లుకుతోెంది. 
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2. విశ్వవిద్యాలయ లక్ష్యాలు 

 

్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్తెలుగు్భాష, సహతయెం, చరిత్ర, సెంసెృతి, కళలు్వెంటి్
అెంశాల్సయఴతోముఖ్్అభివృదిధకోసెం్కిెంది్లక్షాయలను్ఏయాయచుకొన్స్వాటి్సధనకు్న్సయెంతయెం్కృషి్
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  శిలాశాసనాలను్అనేఴషిెంచడెం , వాటిన్స్సెంకలనెం్
చేమడెం, రిశోధన్ఆధ్యయెంగా్వెలలడైన అెంశాలతో్వాటిన్స్ప్రచురిెంచడెం 

 

6. ్తెలెంగాణ, ఆెంధ్రప్రదేశ్లలో్తెలుగు్మాటాలడేవారు , ఇతయ్రాషాాలోల , విదేశాలోల్న్సవసిసూు్తెలుగు్
మాటాలడేవారు, రిశ్రభలు, ఇతయ్వృతులకు్సెంఫెంధిెంచి్ఉయోగెంచే్తెలుగు్మాట్లు , నుడికాయెం, 

వాయవహారిక దజ్ఞలెం, కొతుగా్ఎాటికపుాడ్య్రూపెందే్ద్వలను్సెంకలనెం్చేమడెం , ప్రచురిెంచడెం 

 

7. ్ఆధున్సక్అవసరాలకు్అనుగుణెంగా్ ప్రచీన్తెలుగు్సహతయెంపై్రిశోధనలకు వీలు్కల్ాెంచడెం 

 

8.  తెలుగును్ఆధున్సక్విజ్ఞాన్భాషగానూ , బోధన్భాషగానూ్అభివృదిధ్యచడెం.  భాషాభివృదిధ్గురిెంచిన్
రిశోధనకు్సదుపాయాలు్కలుగచేమడెం , కాయయవిధ్యనాలను న్సయణయిెంచడెం, అెందుకు్తగన్
దధతలను్రూపెందిెంచడెం. 
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3. ఛాయిస  బేసడ  క్రెడిట  సిస్ిమ  

 

దేశెంలోన్స్విశఴవిద్వయలయాలను, కళాశాలలను్భదిెంపుచేసే్నేషనల్్్అసెస్మెంట్్్అెండ్్్అక్రెడిటేషన్్్
కౌన్సషల్్్సూచనలమేయకు్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్ఈ్విద్వయసెంవతషయెం్నుెంచి్ఎెం.ఎ., 
ఎెం.సి.జె. ప్రోగ్రమ్లలో్ఛాయిస్్బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్ను్అభలు్రుస్తునిది. ఈ్విద్వయసెంవతషయెంలో్ఛాయిస్్
బేసడ్్్క్రెడిట్్్సిసిమ్ను్పూరిు్సథయిలో్కాకుెండా్అెందులోన్స్మౌల్క్అెంశాలను్త్తస్తకొన్స్ఆయా్ప్రోగ్రమ్ల్
సిలఫస్లను్రూపెందిెంచడెం్జరిగెంది.  

ఈ్విధ్యనెం్ద్వఴరా్తనకు్ఆసకిు, అభిరుచి్ఉని్కోరుషలను, తన్అభివృదిధకి్అవకాశెం్ఉెంటెందన్స్
భావిెంచే్కోరుషలను్ఎెంపిక్చేస్తకొనే్సేఴచఛ్విద్వయరిథకి్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది. విద్వయరిథ్తను్చేరిన్
సఫెకుినుెంచి్మాత్రమే్కాకుెండా్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్ఇతయ్శాఖ్లు్అెందిెంచే్సఫెకుిలనుెంచి్కూడా్కొన్సి్
కోరుషలను్ఎెంచుకొన్స్చెమయవచుి.  

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

 

1. ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్అబయసిస్తుని్సఫెకుికు్సెంఫెంధిెంచిన్ప్రోగ్రమ్నుెంచి్5్కోరుషలు, ఇతయ్
సఫెకుిలనుెంచి్1 కోరుష్కల్పి్మొతుెం్6 కోరుషలను్చదవవలసి్ఉెంటెంది.  

2. ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్ప్రవేశెం్పెందిన్ప్రోగ్రమ్లో్ఆయా్శాఖ్లు్6్కోరుషలను్బోధిెంచడెం్
జరుగుతెంది. మొదటి్4 కోరుషలు్విద్వయరుథలెందరూ్తాన్ససరిగా్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. శాఖ్్
ఆపర్్చేస్తుని్5, 6్కోరుషల్నుెంచి్ఏదైనా్క్కోరుషను్తన్అభిరుచిమేయకు్ఎెంచుకొనే్అవకాశెం్
విద్వయరిథకి్ఉెంటెంది. అెంటే్మొతుెంగా్తన్సఫెకుిలో్విద్వయరిథ్క్సెమిసిర్లో్5్కోరుషలు్
త్తస్తకుెంటాడ్య. 

3. 6 వ్కోరుష్తన్సఫెకుికు్సెంఫెంధిెంచి్కాకుెండా్ఇతయ్శాఖ్లు్అెందిెంచే్ఏదైనా్కోరుషను్విద్వయరిథ్
త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది.  

4. ఈ్విద్వయసెంవతషయెంలో్ఎెం.ఎ., ఎెం.పి.ఎ., ప్రోగ్రమ్లలో్ప్రవేశెం్పెందుతని్విద్వయరుథలెందరూ్
మొదటి్సెమిసిర్లో్6్వ్కోరుషగా్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్విద్వయరుథలెందరూ్కెంపూయట్ర్్సెల్్్ద్వఴరా్
అెందిెంచే్‘కెంపూయట్ర్్అపిలకషన్స్’్కోరుషను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. 

5. రెండవ్సెమిసిర్లో్6్వ్కోరుషగా్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్విద్వయరుథలెందరూ్భాషలు్అనువాద్
అధయమన్కెంద్రెం్ద్వఴరా్అెందిెంచే్‘కమ్యయన్సకషన్్్సిెల్స్’్కోరుషను్త్తస్తకోవలసి్ఉెంటెంది. 

6. ప్రతి్సెమిసిర్లో్విద్వయరిథ్మ్యడ్య్కోరుషలు్కొెకెటి్4్క్రెడిట్్లవి, రెండ్య్కోరుషలు్కొెకెటి్3 
క్రెడిట్్లవి, క్కోరుష్రెండ్య్క్రెడిట్్లది్కల్పి్మొతుెం్20్క్రెడిట్్లు్సెంపాదిెంచుకోవలసి్
ఉెంటెంది. సిద్వధెంతెం్కోరుషకు్క్క్రెడిట్్కు్వాయెంలో్క్గెంట్్బోధన్ఉెంటెంది.  
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4. పీఠాలు, శాఖలు, కేంద్రాలు, అధ్యాక వరగేం 

 

హైదరాబాదు ప్రంగణం 

భాషాభివృద్ధి పీఠేం 

పీఠాధితి్: ఆచాయయ రడిు్శాయభల్      ప్రొఫెసర  

 

న్సఘెంట్న్సరాిణ్శాఖ్ 
ఆచాయయ వై. రడిు్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పి.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష   ప్రొఫెసర, శాఖాధితి 

భాషా్శాస్త్ర్శాఖ్ 
ఆచాయయ వై. రడిు్శాయభల్్్్్్  ప్రొఫెసర, శాఖాధితి 

 

లలిత్ కళాపీఠేం 

 

పీఠాధితి్ఐ/సి : డా.కోట్ల్హనుభెంతరావ్్్  ్అసోసియేట్్ ప్రొఫెసర 
 

సెంగీత్శాఖ్ 

డా॥ బి. రాధ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి  

డా॥్ఒ. విజయ్. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర  

శ్రీభతి్ఎెం. ది. ఎెం.ఎ.        ప్రజెకిు్అసిసిెెంట్ 

నృతయశాఖ్ 

డా॥ వనజ్ఞ్ఉదయ్. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి 

డా॥ క్క. యతిశ్రీ. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర 
డా.ఎన్. ల్ెంగమయ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.,్పిహెచ్.డి.      ప్రజెకి్స్అసిసిెెంట్           
                                                                                                            (జ్ఞనదకళలశాఖ్లో్న్సచేస్తునాిరు)  

డా.్విజయ్్పాల్్పాత్లోత. ఎెం.ఎ., ఎెం.బి.ఎ., ఎెం.ఫిల్.,్పిహెచ్.డి.   ప్రజెకి్స్అసిసిెెంట్  

డా॥ ఆర. స్తధ్యకర. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స)  
డా.క్క.స్తవయిలాదేవి్ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.      అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్బి. రామారావ. ఎెం.ఎ.        టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్ఆర.వినోద్్కుమార్్్్్్్ టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీభతి్జి.ఇెందియ్్్్్్్్ టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
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యెంగసథల్కళల్శాఖ్ 
 

డా॥ బిహెచ్. దిప్రిమ. ఎెం.పి.ఎ., పిహెచ్.డి.    అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి 

డా॥ క్క. హనుభెంతరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.సి.జె., పిహెచ్.డి.    అసోసియేట్్ప్రొఫెసర 

 డా॥ ఆెంథోనీరాజ, ఎెం..ఎ., పిహెచ్.డి.     అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్వి.వేణుగోపాలాచారి్్్్్్్ టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
 

జ్ఞనద్కళల్శాఖ్ 
డా.ఎన్. ల్ెంగమయ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.,్పిహెచ్.డి.      శాఖాధితి్ఐ/సి, ప్రజెకిు్అసిసిెెంట్ 

శ్రీ్ఎ.గెంగాధర, ఎెం.ఎ.        టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్బి.పులలమయ, ఎెం.ఎ.         టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
 

శిలాెం-చిత్రలేఖ్న్శాఖ్ 
శ్రీ్ఎెం. వెెంకటేశెం. ఎెం.ఎఫ్.ఎ., ఎెం.ఫిల్.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర,్శాఖాధితి 

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

శ్రీ్పి.భహేష,్ఎెం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్జి.వెెంకటేశఴరుల, ఎెం.ఎఫ్.ఎ.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్జి.ఎ్స.పాల్,్ఎెం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్పి.ఇ.సి.స్తర్వష,్ఎెం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్బి.వి.ఆర.చారి,్ఎెం.ఎఫ్.ఎ.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్ఎెం.రాముడ్య్్్్్్్్్టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స)  

 

తెలుగు్సహతయ్శాఖ్ 
డా॥ క్క. యతిశ్రీ. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.      శాఖాధితి్ఐ/సి, ్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర   
డా॥ ఎెం. గీతావాణి. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి., పిహెచ్.డి.    అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర (సెలవలో్ఉనాిరు) 
 

సెంసెృతి-రాయట్క్శాఖ్ 
శ్రీ్క్క. శ్రీన్సవాసచారి. ఎెం.ఎఫ్.ఎ., ఎెం.ఫిల్.         అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి  
 

స్ట్రమాజిక త్ద్ధత్ర శాస్ట్రాల పీఠేం 

 

పీఠాధితి్ఐ/సి: ఆచాయయ్సి.ముయళీకృషణ్్్్ ప్రొఫెసర 
కమ్యయన్సకషన్, జయిల్జెం్శాఖ్ 
ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ. ఎెం.కాెం., ఎెం.ఎల్.ఐ.ఎస్సి., పిహెచ్.డి.   ప్రొఫెసర,్శాఖాధితి 
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జ్యయతిష్–్వాస్తు్శాఖ్ 

ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ. ఎెం.కాెం., ఎెం.ఎల్.ఐ.ఎస్సి., పిహెచ్.డి.    ప్రొఫెసర,్శాఖాధితి 

      

తులనాత్మక అధాయన కేంద్రేం 

ఆచాయయ వై. రడిు్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పి.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష    డైరకిర్ఐ/సి  

 

భాషలు - అనువాద అధాయన కేంద్రేం 

 

ఆచాయయ వై. రడిు్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పి.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష    డైరకిర్ఐ/సి  

 

 

మేండలి వేంకట కృషాారావు అేంత్రాాతీయ తెలుగు కేంద్రేం 
 

ఆచాయయ వై. రడిు్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పి.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష  డైరకిర్ఐ/సి  

 

 

కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు విజ్ఞాన స్రవస్వ కేంద్రేం 
ఆచాయయ వై. రడిు్శాయభల. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి., పి.జి. డిపలమా్ఇన్్అపెలలడ్్ల్ెంగఴసిిక్సష    డైరకిర్ఐ/సి  

 
 

దూరవిద్యా కేంద్రేం 

 

ఆచాయయ సి.ముయళీకృషణ,  ఎెం.కాెం. , ఎెం.ఎల్.ఐ.ఎస్సి., పిహెచ్.డి.                   డైరకిర్ఐ/సి 

శ్రీ్టి. లక్షమమయ, ఎెం.ఎ.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
 

ప్రచురణల విభాగేం 

 

ఆచాయయ్బటి్యమేష. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.             డైరకిర్ఐ/సి 

 

 

గ్రేంథాలయేం 

డా॥ పి. భల్లకారెునరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎల్.ఐ.ఎస్సి., పిహెచ్.డి., పి.జి.డి.ఎల్.ఎ.ఎన్.                    లైబ్రేరిమన్్్ఐ/సి, ఇనఫర్విషన్్సెంటిసి 
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నననయ ప్రంగణం – రాజమండ్రి 
స్ట్రహిత్ా పీఠేం 

 

పీఠాధితి ఐ/సి : ఆచాయయ్బటి్యమేష. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.     ప్రొఫెసర 

 

తెలుగు్సహతయ్అధయమన్శాఖ్ 
డా. ఎెం. గీతావాణి. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఇడి., పిహెచ్.డి.     అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర (తాతాెల్క్ 

ఫదిలీపై్హైదరాబాద్్లో ఉనాిరు.) 
శ్రీ్క్క.వి.రాభకృషణ, ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్.            అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
 

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం – శ్రీశైలం 

చరిత్ర, స్ేంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠేం 

 
పీఠాధితి్: డా॥ భూకాయ్బాబూరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.    ప్రొఫెసర 

 

తెలుగువారి్చరిత్ర, సెంసెృతి్శాఖ్ 
 

డా॥ భూకాయ్బాబూరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.     ప్రొఫెసర, శాఖాధితి  
డా॥ ఇ.శోబన్్బాబు, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.        అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
డా॥ డి.విశఴనాథశాస్త్రి, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.్్్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స)  

 

 

శాసన్లేఖ్న్శాఖ్ 
డా॥ ఎమ. శ్రీన్సవాసరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.      శాఖాధితి 

 

పురావస్తు, వాస్తు్కళల్శాఖ్ 
డా॥ ఎమ. శ్రీన్సవాసరావ. ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ., ఎెం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.     అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర, శాఖాధితి 

ఆచాయయ బటి్యమేష. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.       ప్రొఫెసర (తాతాెల్క్ఫదిలీ్పై   
వయెంగల్్లోన్స జ్ఞనద, గరిజన్
విజ్ఞానపీఠెంలో్ఉనాిరు) 
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పోత్న ప్రంగణం – వరంగల్కు 
 

జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం 
 

పీఠాధితి ఐ/సి : డా॥ గడుెం్వెెంకని. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.    అసిసెిెంట్్ప్రొఫెసర 
 

డా॥్ఎ.భల్లకారెున్,  ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.     అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
డా॥్ఎస.ద్వమోదర, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.       అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
డా॥్సిహెచ్.యవికుమార, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స)  

డా॥్బి.స్తర్వష, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.్్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స)  

శ్రీ్ఎ.గోపాలరడిు, ఎెం.ఎ.్్్్్్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స)  

 

జ్ఞనద్విజ్ఞాన్అధయమన్శాఖ్ 
డా॥ గడుెం్వెెంకని. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.      శాఖాధితి,్అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర 
 

గరిజన్అధయమన్శాఖ్ 
ఆచాయయ బటి్యమేష. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.      ప్రొఫెసర, శాఖాధితి 

 

కూచిపూడి ప్రంగణం 

శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం 

 

డా॥ వి. రాభల్ెంగశాస్త్రి. ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.     ప్రిన్సషపాల్ 

డా॥ వై. శ్రీన్సవాస్తలు, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.     అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
డా॥ సిహెచ్.యవిబాలకృషణ, ఎెం.ఎ., పిహెచ్.డి.    అసిసిెెంట్్ప్రొఫెసర్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీభతి్వి.వి.డి.బవాన్స, ఎెం.ఎ., ఎెం.ఎ.     ్టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స) 
శ్రీ్పి.హయనాథశాస్త్రి , ఎెం.కాెం.్్్్్టీచిెంగ్్అసిసిెెంట్్(కాెంట్రాకి్స)  
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5. అదనపు బాధాత్లు నిరవహిస్తునన సిబ్బేంద్ధ 

 

1. కనీఴనర, యూన్సవరిషటీ్రిసెరి్కమిటీ్(URC)    :   ఆచాయయ్సి.ముయళీకృషణ 
 

2. పీఠాధితి, విద్వయతిక్వయవహారాలు, రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి,  
్్్్్్డైరకిర I/C, KVLR్విజా్ఞన్సయఴసఴకెంద్రెం్్్్్:   ఆచాయయ్వై.రడిు్శాయభల 

 

3. University Librarian, Co-ordinator, Shodh Ganga Project  :   డా.పి.భల్లకారుెన్రావ 

 

4. కో-ఆరిునేట్ర్ఐ/సి, యు.జి.సి.సెల్, డైరకిర్ఐ/సి, IQAC,  కో-ఆరిునేట్ర,  
 సిూడెంట్ష్గ్రీవెన్ష్సెల్, సహామ్రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి, డైరకిర,  
 యూన్సవరిషటీ్సెెంట్రల్్అడిిషన్్కమిటీ్(U.C.A.C)   :   డా.క్క.హనుభెంతరావ్  

 

      5.  ఛైయిన్, భహళా్గ్రీవెన్ష్సెల్       :   డా. బిహెచ్. దిప్రిమ 

 

      6.  NSS, Co-Ordinator,  కో-ఆరిునేట్ర, రమడిమల్్కోచిెంగ్  :  ్శ్రీ. క్క.శ్రీన్సవాసచారి 

 

      7.   Co-Ordinator, Persons with Disabilities    :   శ్రీ్ఎెం.వెెంకటేశెం 

 

     8.   చీఫ్్వారున్, యూన్సవరిషటీ్హాసిల్ష్్్్్ :   డా. ఒన్స్విజయ్ 

 

     9.   Director, BC Cell, NSS, Programme Officer   :   డా.క్క.యతిశ్రీ్
 
   10.  Aditional Director, IQAC,్నోడల్్ఆఫీసర, సఴచఛ్భాయత్ఇెంట్రి్షిప్్స్వెమ (SBIS),  

          Nodal Officer, Statistical Cell, Co-Ordinator, RUSA  :  ్డా.వనజ్ఞ్ఉదయ్ 

 

   11.  డైరకిర్ఐ/సి, ఎస.సి, ఎస.టి. సెల్, NSS Programme Officer  :   డా.విజమపాల్్పాత్లోత  

 

  12. Asst. Co-ordinator, RUSA, Asst. Nodal Officer, Statistical Cell: డా.క్క.స్తవయిలదేవి 

 

 13. Addl. Director, IQAC      :   డా. ఆెంతోన్సరాజ 

 

  14. Addl. Director, SC, ST Cell     :్శ్రీ్జి.వెెంకటేశఴరుల 
   15. PRO I/c. In-charge, Chitravani, Co-Ordinator I/c., Computer Cell                          
         and Language Lab      :   శ్రీ్బి. శ్రీన్సవాస్గౌడ్ 

 

   16. కనీఴనర, డా.బోయి్భీభని్సహతయ్పీఠెం    :    డా.బి.నభశివవామ 
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6. పీఠాలు, శాఖల వారీగా ప్రొగ్రామ్ వివరాలు 

హైదరాబాదు ప్రంగణం 

భాషాభివృద్ధి పీఠేం 

 
భాషా్శాస్త్ర్శాఖ్ 

1. ఎెం.ఎ. అనువరిుత్భాషాశాస్త్రెం  

2. ఎెం.ఫిల్్భాషాశాస్త్రెం 

3. పిహెచ్.డి. భాషా్శాస్త్రెం 

లలిత్కళా పీఠేం 

సెంగీత్శాఖ్  

1. ఎెం.ఎ. - కరాణట్క్సెంగీతెం (గాత్రెం/భృదెంగెం, వీణ, వయోల్న్) 

2. ఎెం.ఫిల్్ 
3. ్పిహెచ్.డి 

4. కళాప్రవేశిక్- కరాణట్క్సెంగీతెం (గాత్రెం/భృదెంగెం/వీణ/వయోల్న్/వేణువ/నాదసఴయెం/డోలు) 

5. డిపలమా్- లల్త్సెంగీతెం 

6.  సరిిఫిక్కట్్– అనిభచాయయ, రాభద్వస్త, తెలెంగాణ్వాగేగమకారుల్కీయునలు (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష్కోరుష) 

 

యెంగసథల్కళల్శాఖ్  
1. ఎెం.పి.ఎ. - యెంగసథల్కళలు 

2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి.  
4. డిపలమా్–్మిమిక్రీ 

5. డిపలమా్–్దయనాట్కెం 

6.  పి.జి. డిపలమా్- యెంగసథల్కళలు 

7.  పి.జి. డిపలమా్- ఫిల్ి్డైరక్షన్ (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష్కోరుష) 

 

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

2. ఎెం.ఎఫ్.ఎ. 
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నృతయ్శాఖ్ 

1. ఎెం.పి.ఎ -్కూచిపూడి్నృతయెం్/ ఆెంధ్ర్నాట్యెం 

2. ఎెం.ఫిల్ 

3. ్పిహెచ్.డి. –్నృతయెం 

 

జ్ఞనద్కళల్శాఖ్  
1. ఎెం.పి.ఎ. - జ్ఞనద్కళలు 

2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి.   
4. డిపలమా- ఇెంద్రజ్ఞలెం్(సెల్ా్ఫైనాన్ష్కోరుష) 

5. సరిిఫిక్కట్్- జ్ఞనద్సెంగీతెం 

6. సరిిఫిక్కట్్- జ్ఞనద్నృతయెం 

7. సరిిఫిక్కట్- ఇెంద్రజ్ఞలెం్(సెల్ా్ఫైనాన్ష్కోరుష) 

 

తెలుగు్సహతయ్శాఖ్ 
1. ఎెం.ఎ.  - తెలుగు్ 
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి.  
 

సెంసెృతి, రాయట్క్శాఖ్్ 
1. ఎెం.ఎ.హసిరి, కలిర్&్టూరిజెం్

 

స్ట్రమాజిక త్ద్ధత్ర శాస్ట్రాల పీఠేం 

కమ్యయన్సకషన్, జయిల్జెం్శాఖ్ 
1. ఎెం.ఎ. జయిల్జెం &్మాస్కమ్యయన్సకషన్  
2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి 

 

జ్యయతిషయ-వాస్తు్శాఖ్్
1. ఎెం.ఎ.  జ్యయతిషెం 

2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి్(అెంశకాల్క) 

4. పి.జి. డిపలమా –్జ్యయతిరలఴదయెం 
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5. పి.జి. డిపలమా –జ్యయతిరాఴస్తు 
6. పి.జి. డిపలమా –ముహాయు్విజ్ఞానెం 

7. డిపలమా్–్జ్యయతిషెం 

8. సరిిఫిక్కట్్–్జ్యయతిషెం 

తులనాత్మక అధాయన కేంద్రేం 

ఎెం.ఫిల్్భరియు్పిహెచ్.డి. 
భాషలు - అనువాద అధాయన కేంద్రేం 

 

పిహెచ్.డి. 

నననయ ప్రంగణం – రాజమండ్రి 

స్ట్రహిత్ా పీఠేం 

తెలుగు్సహతయ్అధయమన్శాఖ్ 
1. ఎెం.ఎ. – తెలుగు 

2. ఎెం.ఫిల్ 

3. పిహెచ్.డి.  
 

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం – శ్రీశైలం 

చరిత్ర, స్ేంస్కృతి, పురావస్తు శాస్త్ర పీఠేం 

 
తెలుగువారి్చరిత్ర్సెంసెృతి్శాఖ్  
శాసన్లేఖ్న్శాఖ్          1. ఎెం.ఎ. - చరిత్ర, పురావస్తు్శాస్త్రెం 

పురావస్తు, వాస్తు్కళల్శాఖ్                                       2. ఎెం.ఫిల్ 

       3. పిహెచ్్.డి.  

పోత్న ప్రంగణం – వరంగల్కు 
జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం 

 

జ్ఞనద్విజ్ఞాన్అధయమన్శాఖ్        1. ఎెం.ఫిల్్్  

గరిజన్అధయమన్శాఖ్        2. పిహెచ్్.డి. 
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శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి ప్రంగణం - కూచిపూడి  

శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం 

 
1. ఎెం.పి.ఎ.  - కూచిపూడి్నృతయెం 

2. డిపలమా్- కూచిపూడి్నృతయెం 

3. డిపలమా్- మక్షగానెం 

4. డిపలమా్- సతిుి కాభినమెం 

5. సరిిఫిక్కట్్- కూచిపూడి్నృతయెం 

6. సరిిఫిక్కట్్- కరాణట్క్సెంగీతెం (గాత్రెం/భృదెంగెం/వయోల్న్) 

7. కళాప్రవేశిక్- కూచిపూడి్నృతయెం 

8. సరిిఫిక్కట్్- క్షేత్రమయ్ద్వలు్్(సెంగీతెం) (మొవఴ, మొవఴ్భెండలెం) 
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7. ప్రొగ్రామ్ కాలవావధి, సీట్లు, అరహత్ల వివరాలు 

 

 

కోరుష    కాలవయవధి   స్వటల   ప్రవేశాయసతలు 

 
హైదరాబాదు ప్రంగణం 
 

బి.ఎఫ్.ఎ.   4 సెంవతషరాలు   40   1. 2019 మారిిలో గానీ, ఆ్తరువాత్గానీ 

శిలాెం్–చిత్రలేఖ్నెం 8 సెమిసిరుల       ఇెంట్రీిడిమట్్పాస ఉెండాల్్
ప్రిెంట్్మేకిెంగ్            లేద్వ్       
       2. దేవాద్వమ్శిలాకళలో్నాలుగు సెంవతషరాల్ 
           డిపలమా్కోరుష్పూరిు్చేసి్ఉెండాల్. 
 

ఎెం.ఎఫ్.ఎ.   2  సెంవతషరాలు   20    ్్బి.ఎఫ్.ఎ. పాస్ఉెండాల్. 
   4  సెమిసిరుల        
              

ఎెం.ఎ.  జయిల్జెం్ 
& మాస కమ్యయన్సకషన్ 2 సెంవతషరాలు   40     గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
   4 సెమిసిరుల        బి.ఎ/బి.కాెం/బి.ఎస.సి./బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ్్పాస్ 
                                                                                ఉెండాల్. 

 

ఎెం.ఎ. అనువరిుత  2 సెంవతషరాలు   40       గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం 

భాషాశాస్త్రెం   4 సెమిసిరుల        నుెంచి్తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి.ఎ./  

           బి.కాెం/బి.మస్సి. డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.  
 

ఎెం.ఎ. కరాణట్క   2 సెంవతషరాలు   40   1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

సెంగీతెం   4 సెమిసిరుల        కరాణట్క్సెంగీతెంలో్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
(గాత్రెం-భృదెంగెం్-        లేద్వ 

వీణ, వయోల్న్)       2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

్్్్ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండి 

అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

 సెంగీతెంలో్(సెంఫెంధిత్విషమెంలో)    
 డిపలమా్ఉెండాల్.  

లేద్వ 

ఆ. సెంగీతెంలో (సెంఫెంధిత్విషమెంలో)  

        ఆకాశవాణి్'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్. 
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ఎెం.పి.ఎ. నృతయెం  2 సెంవతషరాలు   40   1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

(కూచిపూడి/ఆెంధ్ర్నాట్యెం)  4 సెమిసిరుల్       కూచిపూడి్నృతయెంలో్డిగ్రీ్ఉెండాల్.  
         లేద్వ 

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.పి.ఎ   2 సెంవతషరాలు   40 1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

జ్ఞనద్కళలు   4 సెమిసిరుల        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.పి.ఎ.   2 సెంవతషరాలు   40   1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

యెంగసథల్కళలు   4 సెమిసిరుల        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 
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ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

    యెంగసథలకళలోల్క్సెంవతషయ్కాలరిమితికి 

    తకుెవకాన్స్డిపలమా్కల్గ్ఉెండాల్. లేద్వ 

ఇ. సెంఫెంధిత్విషమెంలో్ఆకాశవాణి  

    'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్. లేద్వ 

ఈ.దూయదయవన్్లో్యెంగసథల్కళల   
    కాయయక్రమాలలో్పాల్గెంటూ్5 సెం.  
    అనుబవెం్కల్గ్ఉనిటల్సరిిఫికట్్ఉెండాల్. 

 

ఎెం.ఎ. తెలుగు   2 సెంవతషరాలు   40   గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్ 
4 సెమిసిరుల  మొదటి, రెండవ సెంవతషరాలలో్తెలుగు్  

రెండవ్భాషగా బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి. 
డిగ్రీ లేద్వ్తెలుగు ఆశనల్్గా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
 

ఎెం.ఎ.హసిరి, కలిర్&్టూరిజెం్్2 సెంవతషరాలు  20   గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్ 
4 సెమిసిరుల  బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి. డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్. 

 
సమెంకాలెం్కోరుషలు 

 

ఎెం.ఎ. జ్యయతిషెం   2 సెంవతషరాలు   40   గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

4 సెమిసిరుల ్్్ఏదైనా ్డిగ్రీ పాస ఉెండాల్. 
 

పి.జి. డిప్లుమా కోర్స్లు 

 

యెంగసథల్కళలు   1 సెంవతషయెం   20  1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

్్్్్్్్్్్్్్్ఏదైనా్ డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
2. యెంగసథల్కళలోల్అభిన్సవేశెం్లేద్వ్టెల్విజన్  

    ఎపిసోడ్స్లో్నటిెంచినటల్ఆయా్దయవకుల  

    నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది్ఉెండాల్. 
ఫిల్ి్డైరక్షన్    1 సెంవతషయెం   40   గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

(సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్్ఏదైనా్ డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్. 
 

జ్యయతిరాఴస్తు,   1 సెంవతషయెం   4 0  గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

ఆధున్సక్న్సరాిణ్శిలాెం్్్్్ఏదైనా్ డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్. (జ్యయతిషెంలో్ 
(ఆరిెటెకిర), ఇెంటీరిమర్్్్్్ సరిిఫిక్కట్ఉని్వారికి ప్రధ్యనయెం్ఉెంటెంది.) 

డకర్వషన్్         
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జ్యయతిరలఴదయెం    1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
 

ముహూయు్విజా్ఞనెం్  1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
జ్ఞనద్సెంగీతెం   1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
జ్ఞనద్నృతయెం    1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
 

జ్ఞనద్వాదయెం  1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
డిప్లుమా కోర్స్లు 

 

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   20   దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై 16-60 సెం.ల. 
భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్. 
 

హరికథ    2 సెంవతషరాలు   2 0  1. తెలుగు్రామడెం, చదవడెం్తెల్సి,  

   18 సెం.లు. న్సెండి్ఉెండాల్. 
2. కనీసెం్రెండ్య్హరికథలు్చెపిాన  

    అనుబవెం్ఉెండాల్. 
 

కూచిపూడి/   2 సెంవతషరాలు   20  కూచిపూడి/ ఆెంధ్రనాట్యెం్కోరుషలలో్సరిిఫిక్కట్ 

ఆెంధ్రనాట్యెం       కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
సతిుికాభినమెం   1 సెంవతషయెం   20  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. కూచిపూడి, 

ఆెంధ్రనాటాయలోల్సరిిఫిక్కట్్కోరుష పాస్ఉెండాల్.  
(భధ్యయహిెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి సమెంకాలెం 

5.00 గెంట్ల్వయకు న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది.) 
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బుర్రకథ    1 సెంవతషయెం   20   దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్18 - 60 సెం.ల 

భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్. 
 

మక్షగానెం   1 సెంవతషయెం   20  నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
 

 

మిమిక్రీ    1 సెంవతషయెం   20  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల  
రిజ్ఞానెం్కల్గ్ఉెండాల్. 
 

ఇెంధ్రజ్ఞలెం్(సెల్ఫ్ఫైనాన్ష) 1 సెంవతషయెం   3 0  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండి, సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ 
ఇన్్మాయజిక్స్పాస్ఉెండాల్. లేద్వ్మ్యడ్య్
సెంవతషరాలు్అనుబవెం్ఉనిటలగా్ప్రముఖ్్
యెంగసథల్సెంసథల్నుెండి్లేద్వ్వయకుుల్నుెండి్
ధ్రువీకయణ్త్రెం్ఉెండాల్. మ్యడ్య్సెంవతషరాల్
పేర్కటిెంగ్/సరిిఫిక్కట్్ఉని్అబయరుథలు్అరుసలు. 

స్రిిఫికెట కోర్స్లు 

 

జ్యయతిషెం   1 సెంవతషయెం   60 ్ఎస్.ఎస్.సి. ్లేద్వ్తతషమాన్రీక్షలో  

ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
 

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. ్లేద్వ్తతషమాన్రీక్ష్పాస్ఉెండాల్  
కళాప్రవేశిక కోర్స్లు 

కరాణట్క్సెంగీతెం   1 సెంవతషయెం   40 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

(గాత్రెం/భృదెంగెం/ ్్్్్కరాణట్క్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్. 
వయొల్న్/వేణువ/ 

వీణ/నాదసఴయెం/డోలు) 
 

బకిు్సెంగీతెం   1 సెంవతషయెం   20 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

్్్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

కూచిపూడి్నృతయెం  2 సెంవతషరాలు   20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

్్్్్్్కూచిపూడి్నృతయెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  
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సరిిఫిక్కట్్కోరుష (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష) 6 నెలలు్్్20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్  

అనిమాచాయయ్కీయునల్రిచమెం్ 
 

సరిిఫిక్కట్్కోరుష్(సెల్ఫ్ఫైనాన్ష) 6నెలలు్్20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్  

రాభద్వస్త్కీయునలు్రిచమెం్  

 

సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష) 6నెలలు్్20 10వ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్  

తెలెంగాణ్వాగేగమకారుల్కీయునల్రిచమెం 

ఏపూరి్హనుభద్వాస్త, పాట్ల్రాభని, శేషుద్వస్త్ 
 

ప్రాథమిక, ప్రవీణ కోర్స్లు 

 

ప్రథమిక- భనోధయ  ి 3 నెలలు   20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

సెంగీతెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

ప్రవీణ్- భనోధయ  ి 3 నెలలు   20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

సెంగీతెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

నననయ ప్రంగణం : రాజమండ్రి 

 

ఎెం.ఎ. తెలుగు   2 సెంవతషరాలు   40   గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్ 
4 సెమిసిరుల    మొదటి, రెండవ సెంవతషరాలలో్తెలుగు్రెండవ్ 
    భాషగా బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి. డిగ్రీ లేద్వ్ 
    తెలుగు ఆశనల్్గా్డిగ్రీ ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 

పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం : శ్రీశైలం 

 

ఎెం.ఎ. చరిత్ర,   2 సెంవతషరాలు   40   గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెండి్బి.ఎ., 
పురావస్తు్శాస్త్రెం   4 సెమిసిరుల ్్్బి.ఎఫ్.ఎ., బి.కాెం., &్బి.ఎసిష. ప్రొగ్రెంలో్డిగ్రీ  

ఉత్తురుణలై ఉెండాల్. 
 

శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠం : కూచిపూడి 
 

ఎెం.పి.ఎ.   2 సెంవతషరాలు   40   1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

కూచిపూడి్నృతయెం  4 సెమిసిరుల        కూచిపూడి్నృతయెంలో్డిగ్రీ్ఉెండాల్. 
లేద్వ 

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

    బి.ఎ./బి.కాెం/ బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ., డిగ్రీ 
కానీ తతషమానమైన్ఏ్ఇతయ్డిగ్రీకానీకల్గ్ఉెండి 
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ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

    కూచిపూడి నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్ కోరుష 
    ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. లేద్వ 

ఇ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య,    
    నాట్క కళాసెంసథలలో్5 సెం.ల    
    ప్రదయవనానుబవెం్ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.  
      లేద్వ 

ఈ.సెంఫెంధిత్విషమెంలో దూయదయవన్్'బి' గ్రేడ్  

    ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్. 
డిపలమా-   2 సెంవతషరాలు   3 0  కూచిపూడి్నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై  

కూచిపూడి్నృతయెం  పూరిుకాల్క్కోరుష   ఉెండాల్. 
 

డిపలమా-   1 సెంవతషయెం   3 0  నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
మక్షగానెం   పూరిుకాల్క్కోరుష  
 

డిపలమా-  1 సెంవతషయెం   3 0  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
సతిుికాభినమెం       కూచిపూడి, ఆెంధ్రనాటాయలోల్సరిిఫిక్కట్్కోరుష  
       పాస్ఉెండాల్. 
        (కోరుషను్భధ్యయహిెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి 

సమెంకాలెం్5.00 గెంట్ల్వయకు న్సయఴహెంచడెం్
జరుగుతెంది.)  

 

సరిిఫిక్కట్్-   4 సెంవతషరాలు   50  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ,  

కూచిపూడి్నృతయెం  పూరిుకాల్క్కోరుష   ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్. 
 

సరిిఫిక్కట్్-   4 సెంవతషరాలు   50  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ, 

కరాణట్క్సెంగీతెం   పూరిుకాల్క్కోరుష   ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్. 
(గాత్రెం/భృదెంగెం/  

వయోల్న్) 

 

సరిిఫిక్కట్   1 సెంవతషయెం   20  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ, 

క్షేత్రమయ్ద్వలు   పూరిు్కాల్క్కోరుష   ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్. 
(సెంగీతెం)  

మొవఴ, మొవఴ్భెండలెం 

కళాప్రవేశిక   2 సెంవతషరాలు   5 0  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం, 

కూచిపూడి్నృతయెం సమెంకాలెం్కోరుష   సెంఫెంధిత్విషమెంలో్అభిరుచి్కల్గఉెండాల్. 
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8. ప్రవేశ్ దితి 

 

1.  పూరిుకాల్క్(రగుయలర) ప్రొగ్రెంలలో ప్రవేశెం్న్సమితుెం్ప్రవేశ్రీక్ష్న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది. ఈ్
ప్రవేశ్రీక్షలో  100 మారుెలకు్ఫహుళ్ఐచిిక్ప్రశిలు  (Multiple choice) ్రీక్ష్ఉెంటెంది. కానీ్
ప్రదయవనా్కళల్ప్రొగ్రెంలలో్(అెంటే్లల్తకళాపీఠెంలోన్స్ప్రొగ్రెంలలో) ప్రవేశ్రీక్ష్సిద్వధెంతాన్సకి్ 50 

మారుెలు, ప్రయోగకాన్సకి    50 మారుెలతో్ఉెంటెంది. 
 

2.  న్సరీణత్స్వట్ల్సెంఖ్య్కెంటే్తకుెవ్దయఖాస్తు లు వచిిన్ప్రొగ్రెంలకు్ప్రవేశ్రీక్ష్లేకుెండానే్ మారుెల్
ప్రతిపాదిక్ఆధ్యయెంగా ప్రవేశెం కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.  

 

3.  సమెంకాలెం్ప్రొగ్రెంలన్సిెంటికీ్మౌఖిక్రీక్ష్ద్వఴరా్ప్రవేశెం్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది.  
 

4.  ప్రవేశ్రీక్షలో్వచిిన్మారుెల్ఆధ్యయెంగా్ప్రవేశాలు్జరుగుతాయి. అన్సి  ప్రొగ్రెంలలో్ప్రవేశాన్సకి్
కనీసెం 36 శాతెం (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అబయరుథలకు్15్శాతెం ) మారుెలు్పెందిన్అబయరుథలు  

అరుసలు. ప్రదయవన్కళల ్ప్రొగ్రెంలలో్సిద్వధెంతెం , ప్రయోగకెం్రీక్షలోల్విడివిడిగా  కనీస్న్సరీణత్అయసత్
మారుెలు్ 18+18 (ఎస్.సి./ఎస్.టి./వికలాెంగ్అబయరుథలకు్7.5+7.5 )్పెందిన ్వార్వ్ప్రవేశాన్సకి  

అరుసలవతారు.  
 

5.  ఏ్ప్రొగ్రెంలలోనైనా ఐదుగురు్కెంటే్తకుెవభెంది్అబయరుథలు్దయఖాస్తు్చేస్తకొనిట్లయితే్ఆ్ ప్రొగ్రెం 
న్సయఴహెంచడెం్వీలుడదు. ప్రథమిక-భనోధయి్సెంగీతెం, ప్రవీణ- భనోధయి్సెంగీతెం్ప్రొగ్రెంలలో్
దిభెంది్కెంటే్ తకుెవభెంది్అబయరుథలు్దయఖాస్తు్చేస్తకొనిట్లయితే్ఆ్ ప్రొగ్రెంలలో్న్సయఴహెంచడెం్
వీలుడదు. 

 

6.  ఏ్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచైనా్క్ ప్రొగ్రెం్పూరిు్చేసిన్ వారు్తిరిగ్అదే్ ప్రొగ్రెంలో్ప్రవేశాన్సకి్
అరుసలుకారు.  
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9. దరఖాస్తు చేస్తకునే దితి 

 
 

2021-22్విద్వయ్సెంవతషరాన్సకి్విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్బి.ఎఫ్.ఎ-శిలాెం /చిత్రలేఖ్నెం/ప్రిెంట్్
మేకిెంగ్, ఎెం.ఏ. అనువరిుత్భాషాశాస్త్రెం, ఎెం.ఏ. కమ్యయన్సకషన్్&్జయిల్జెం, ఎెం.ఏ. జ్యయతిషెం, ఎెం.ఏ్కరాణట్క్
సెంగీతెం, (గాత్రెం /భృదెంగెం/వీణ/వయోల్న్), ఎెం.పి.ఏ.కూచిపూడి్నృతయెం /ఆెంధ్రనాట్యెం, ఎెం.పి.ఏ. 
యెంగసథల్కళలు, ఎెం.పి.ఎ.జ్ఞనద్కళలు, ఎెం.ఏ.తెలుగు్(హైదరాబాదు, రాజభెండ్రి్ప్రెంగణెం), 
ఎెం.ఏ.చరిత్ర, పురావస్తు్శాస్త్రెం్(శ్రీశైలెం్ప్రెంగణెం), ఎెం.పి.ఏ. కూచిపూడి్నృతయెం్(కూచిపూడి్ప్రెంగణెం), 
వివిధ్పి.జి.డిపలమా, డిపాలమా, సరిిఫిక్కట్్కోరుషలలో్ప్రవేశెం్కోసెం్ఆన్్లైన్్ద్వఴరా్అబయరుథల్నుెంచి్
దయఖాస్తులు్కోయడమైెంది. పూరిు్వివరాలను్ఈ్వెబ్్సట్లలో్ఉెంచడమైెంది. www.teluguuniversity & 
www.pstucet.org  ఈ్వెబ్్సట్్ద్వఴరా్దయఖాస్తులను్సభరిాెంచాల్.  
 
                                                   

ప్రవేశ్రీక్షా్కెంద్రాలు 

 

హైదరాబాద్, వయెంగల్, రాజభెండ్రి, శ్రీశైలెం, కూచిపూడిలోలన్స్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్
విశఴవిద్వయలమెం్ఆయా ప్రెంగణాలోలన్స్ప్రొగ్రెంలకు ప్రవేశ్రీక్షలను్న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది.  
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10. 2021-22 విద్యా స్ేం. ఫీజుల వివరాలు  
బి.ఎఫ్.ఎ. (నాలుగు స్ేంవత్్రాల కోర్స్) 

 మొదటి్సెం. 
(2021-22 బాయచ్) 
రూ.లు 

  రెండవ్సెం. 
(2020-21 బాయచ్) 
రూ.లు 

 మ్యడవ్సెం. 
(2019-20 బాయచ్) 
రూ.లు 

నాలగవ్సెం. 
(2018-19 బాయచ్) 
రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 -- -- -- 

టూయషను్ఫీజు్ 8,360.00 7,600.00 6,900.00 6,270.00 
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 300.00 -- -- -- 
మైగ్రేషన్్ఫీజు్ (ఇతయ్రాషాాల్నుెంచి్
ఇెంట్రీిడిమట్్ఉత్తురుణలైన్వారికి్మాత్రమే) 

200.00 -- -- -- 

మొతుెం్రూపామలు: 9,060.00 7,600.00 6,900.00 6,270.00 
 

ఎేం.ఎఫ్.ఎ. (రేండు స్ేంవత్్రాల కోర్స్) 
 ్్మొదటి్సెంవతషయెం 

                     (2021-22 బాయచ్)  
               రూ.లు 

 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00  

టూయషను్ఫీజు్ 45,000.00  
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 300.00  
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00                          

మొతుెం్రూపామలు: 45,700.00  
 

 

ఎేం.ఎ. కమ్యానికషన్స & జరనలిజేం (రేండు స్ేంవత్్రాల ఇేంట్టగ్రేటెడ కోర్స్) 
 మొదటి్సెంవతషయెం 

                     (2021-22 బాయచ్)  
               రూ.లు 

రెండవ్సెంవతషయెం 
                     (2020-21 బాయచ్)  

                     రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00                         -- 

టూయషను్ఫీజు్ 5,940.00 5,400.00 
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 300.00                          -- 
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00                          -- 

మొతుెం్రూపామలు: 6,640.00 5,400.00 
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ఎేం.ఎ. / ఎేం.పి.ఎ. (రేండు స్ేంవత్్రాల కోర్స్) 
 మొదటి్సెంవతషయెం 

                   (2021-22 బాయచ్)  
                 రూ.లు 

రెండవ్సెంవతషయెం 
                    (2020-21 బాయచ్)  

                 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00                        -- 

టూయషను్ఫీజు్ 4,730.00 4,300.00 
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 300.00                        -- 
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00                         -- 

మొతుెం్రూపామలు: 5,430.00 4,300.00 
 

ఎేం.ఎ. హిస్ిరి, కలచర్ & టూరిజేం (రేండు స్ేంవత్్రాల కోర్స్) 
 మొదటి్సెంవతషయెం 

                     (2021-22 బాయచ్)  
               రూ.లు 

 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00  

టూయషను్ఫీజు్ 15,000.00  
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 300.00                           
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00  

మొతుెం్రూపామలు: 15,700.00  
 

ఎేం.ఫిల్ 
 ్్్్్్్్్్్్్్్్్రూ.  

ప్రవేశరుస్తెం 200.00  

టూయషను్ఫీజు్ 8,830.00  
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 500.00  
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00  

మొతుెం్రూపామలు: 9,730.00  
గభన్సక్:1. ఎెం.ఫిల్్ప్రొగ్రెంకు్కాలరిమితి్క్సెంవతషయెం. ప్రవేశెం్పెందిన్కాలెం్నుెండి్క్సెంవతషయెం్ 
్్్్్్్్్్్్్్్్్పూరిు్అయిన్వెెంట్నే్పడిగెంపు్కాలాన్సకి్అబయరాిసూు,  ఆ్విద్వయ్సెంవతషయెం్టూయషన్్ఫీజు్  

చెల్లెంచవలసివటెంది.  
2.  పడిగెంపు్కాలెంలో్రిశోధక్వాయసెం్సభరిాెంచన్స్విద్వయరుథలు్వెనువెెంట్నే్రీ-రిజిసేాషన్్కు్ 
్్్్అబయరిధెంచాల్. రీ-రిజిసేాషన్్ఫీజు్రూ.2,500/-లు్తో్పాట్ఆయా్విద్వయ్సెంవతషరాల్టూయషన్్ 
్్్్ఫీజు్చెల్లెంచవలసివెంటెంది. 
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పిహెచ్.డి. 
 పూరిుకాల్క్ 

                            రూ.లు 

అెంశకాల్క్ 
                          రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 9,700.00 11,900.00 
గ్రెంథాలమ్డిపాజిట్్ 1,000.00 1,000.00 
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00 200.00 

మొతుెం్రూపామలు:                       11,100.00 13,300.00 
 

 

గభన్సక్: 
1.  రెండ్య,  మ్యడ్య్భరియు్నాలగవ ్సెంవతషరాన్సకి్పూరిుకాల్క  అబయరుథలు్రూ. 9,700/-ల్చొపుాన , 

అెంశకాల్క్అబయరుథలు్రూ. 11,900/-ల్చొపుాన  ప్రతి్సెంవతషయెం్టూయషన్్ఫీజు్చెల్లెంచాల్. ్అయిదవ్
సెంవతషయెం్నుెండి్పడిగెంపు్కాలాన్సకి్ఆయా్విద్వయ్సెంవతషరాలకు్సెంఫెంధిెంచిన్టూయషన్్ఫీజులు్
చెల్లెంచాల్. 

2.  i)  విదేశీ్విద్వయరుథలకు్మొదటి్సెంవతషరాన్సకి్ఫీజు్1200 అమరికన్్డాలరుల 
 ii)  రెండవ్సెంవతషయెం్నుెంచి్ప్రతి్సెంవతషరాన్సకి్ఫీజు 1200 అమరికన్్డాలరుల. 
3. రిశోధనాెంశెం్సవయణ్లేద్వ్సిద్వధెంత్్వాయసెం్శీరిశక్సవయణ్ఫీజు్రూ. 500/-  
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పి.జి. డిప్లుమా కోర్స్లు (ఒక స్ేంవత్్రేం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 4,800.00 
మైగ్రేషన్్ఫీజు్్ 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 5,200.00 
1. స్రిిఫికెట  
2. డిప్లుమా                                      ఒక స్ేంవత్్రేం 

3. కళాప్రవేశిక  

 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 3,600.00 
మొతుెం్రూపామలు: 3,800.00 

 

1. డిప్లుమా                                                    రేండు స్ేంవత్్రాలు 

2. కళాప్రవేశిక                                

 

 మొదటి్సెంవతషయెం 
                    (2021-22 బాయచ్) 

                 రూ.లు్

రెండవ్సెంవతషయెం 
                     (2020-21 బాయచ్)  

                   రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00                          -- 

టూయషను్ఫీజు్ 3,600.00 3,270.00 
మొతుెం్రూపామలు: 3,800.00  3,270.00 

 

 

1. జ్ఞనద స్ేంగీత్ేం / జ్ఞనద నృత్ాేం          ( 6 నెలల స్రిిఫికెట కోర్స్లు)  ఫీజు: రూ.1200/-లు 

2.  శ్రీ సిద్ిేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠేం - కూచిపూడి. స్రిిఫికెట (నాలుగు స్ేంవత్్రాలు), కూచిపూడి డిప్లుమా    
   (రేండు స్ేంవత్్రాలు) ఫీజు : రూ. 550/-లు (స్ేంవత్్రానికి) 
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సెల్్ ఫైనాన్స్ కోర్స్లు 
 

 

అ) పి.జి. డిప్లుమా ఇన్స ఫిల్మ డైరక్ష్న్స (ఒక స్ేంవత్్రేం) 
 

 రూ.లు్
ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 36,660.00 
మైగ్రేషన్్ఫీజు్ 200.00 

మొతుెం్రూపామలు: 37,060.00 
 

 

ఆ) ఇేంద్రజ్ఞలేం – డిప్లుమా కోర్స  ్(ఒక స్ేంవత్్రేం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 7,000.00 
మొతుెం్రూపామలు: 7,200.00 

 

 

ఇ) ఇేంద్రజ్ఞలేం – స్రిిఫికెట  కోర్స  ్(6 నెలలు) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 4,800.00 
మొతుెం్రూపామలు: 5,000.00 

 

 

ఈ) అననమచారా, రామద్యస్త, తెలేంగాణ వాగ్గగయకార్సల కీరునలు– స్రిిఫికెట  కోర్స  ్(6 నెలలు) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 6,500.00 
మొతుెం్రూపామలు: 6,700.00 

 

 

ఉ) ప్రాథమిక- మనోధరమ & ప్రవీణ –మనోధరమ 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుస్తెం 200.00 

టూయషను్ఫీజు్ 4,000.00 
మొతుెం్రూపామలు: 4,200.00 
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ఆలస్ా ర్సస్తేం 

రెండ్య, మ్యడ్య, నాలుగవ్సెంవతషయెం్చదువతని్విద్వయరుథలు  న్సరా్వశిెంచిన తేదీలోగా టూయషన్్ఫీజు్
మొతుెం్క్విడతలో్చెల్లెంచాల్.  చెల్లెంచలేనట్లయితే్చెల్లెంచవలసిన్చివరి్తేదీ్తరాఴత్ 15 రోజుల లోల 

రూ.200/-ల్ఆలసయ్రుస్తముతో్టూయషన్్ఫీజు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. లేన్స్యెడల్ప్రవేశెం్యదావతెంది.  
గభన్సక్: 
1.  విశఴవిద్వయలమెంలో్వివిధ్కోరుషలను్అబయసిస్తుని్విద్వయరుథలకు్విజ్ఞాన  విహాయయాత్రలకు్సెంఫెంధిెంచి్

విశఴవిద్వయలమెం ఏ్విధమైన్ఖ్రుి్బరిెంచదు. ఆయా  ప్రొగ్రెంల్పాఠాయెంశాలలో్భాగెంగా్విద్వయరుథలు్
విజ్ఞాన్యాత్రలకు్వెళళవలసి  వచిినట్లయితే్ఆ్ఖ్రుిలను్విద్వయరుథలే్సఴమెంగా్బరిెంచుకోవలసి్
ఉెంటెంది.  

2.  విద్వయరిథ్తన్గురిుెంపు్కారుును్పోగొటికొనిట్లయితే్తగన్కాయణాలను  వివరిసూు్డూపిలకట్్గురిుెంపు్
కారుు్కోరుతూ్అబయయథన్లేఖ్తో్పాట్రూ.  50/-లకు్ 'రిజిసార' పేరు్మీద్త్తసిన్డి.డి.న్స్జతయచి్
సెంఫెంధిత్శాఖాధితి సిఫాయస్తతో్పీఠాధితికి్సభరిాెంచి్డూపిలకట్కారుు్పెందవలసి్ఉెంటెంది. 

11. హాజర్స శాత్ేం 

 

విశఴవిద్వయలమెంలో్పూరిుకాల్క్(రగుయలర)  ప్రొగ్రెంలలో్ప్రవేశిెంచిన్అబయరుథలు్సెమిసిరు్రీక్షలు్
రామడాన్సకి 75శాతెం హాజరు్విధిగా్ఉెండాల్. 75 శాతెం్కనాి్తకుెవ్హాజరు్ఉని్అబయరుథలు  సెమిసిర్/ 
సెంవతషరాెంత్రీక్షలకు్హాజరు్కావడాన్సకి్అరుసలు్కారు.  అనారోగయరీతాయ్మడికల్్సరిిఫిక్కట్్పై్ 10్శాతెం్
వయకు్హాజరు్మినహాయిెంపు  ఉెంటెంది. ఇెందుకోసెం్రూ. 500/-లకు్(కెండొనేషన్్ఫీజు) డి.డి. రూపేణా  

రిజిసార్పేయ్త్తసి్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్సభరిాెంచాల్. 
 

12. ఉతీురాత్ గ్రేడ్ వివరాలు (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% 
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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 

  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 

 

13. నిలుపుదల (డిటెనషన్స) 
 

బి.ఎఫ్.ఎ. భరియు్పి.జి. ప్రొగ్రెంలలో్మొదటి్సెమిసిర్లో్న్సఫెంధనల్మేయకు్అన్సి  ఫీజులు్చెల్లెంచి , 

తగన్హాజరు్శాతెం్కల్గ , హాల్్టిక్కటల్పెందిన  విద్వయరుథలెవరైనా్అన్సవాయయ్కాయణాల్వలల్రీక్షకు్హాజరు్
కానట్లయితే్వారు  రెండవ్సెమిసిర్ప్రవేశాన్సకి్అరుసలు.  అయితే్ఆ్సెంవతషయెం్రెండ్య  సెమిసియలలోన్స్మొతుెం్
పేయలలో్కనీసెం్సగెం్పేరుల్ఉత్తురుణలైనవారు  మాత్రమే్రెండవ్సెంవతషయెంలోకి్ప్రమోట్్కావడాన్సకి్అరుసలు. 
ఇదే్దధతి్మ్యడ్య , నాలుగు్సెంవతషరాలకు్కూడా్వరిుస్తుెంది.  ఏ్సెంవతషయెంలోనైనా్ఆ  సెంవతషయెంలోన్స్మొతుెం్
పేయలలో్సగెం్పేరుల్ఉత్తురుణలు్కాన్స్విద్వయరుథలు తదురి్సెంవతషరాన్సకి్ప్రవేశాయసత్కోలోాతారు. 
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14. మెర్సగుదల (ఇేంప్రూవ మెేంట) 
విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్వివిధ్ ప్రొగ్రమష్ఇెంప్రూవ్మెంట్్రీక్షలను్ఆయా్కోరుషల  రటిిెంపు్

కాలరిమితిలోగా్రాస్తకోవడాన్సకి్అనుభతిెంచడెం్జరుగుతెంది. అయితే్ఏ  సెంవతషయెంలోనైనా్లేద్వ్
సెమిసిర్లోనైనా్అన్సి్పేరుల్పాసన్వారు్మాత్రమే్ఆ  తదురి్వెెంట్నే్జరిగే్రీక్షలలో్ఇెంప్రూవ్మెంట్్
రాస్తకోవచుి. ఆ్పిభిట్ ఎటిి్రిసిథతలోలనూ్అనుభతిెంచడెం్వీలుడదు. 

15. వేధిేంచడేం (రాాగిేంగ్) 
 

ప్రభుతఴ్ఉతురుఴల్మేయకు్విశఴవిద్వయలమెంలో్రాయగెంగ్్ను్న్సషేధిెంచడమైెంది.  ఎవరైనా్విద్వయరిథనీ్
విద్వయరుథలు్విశఴవిద్వయలమెంలో్రాయగెంగ్్కు  పాలాడినట్లయితే్అటిి్వారు్శిక్షారుసలవతారు. విద్వయరుథలు్
ప్రొగ్రెంలలో చేరినపుాడ్య్రాయగెంగ్్లో్పాల్గనబోభన్స్హామీత్రాన్సి్ఇవఴవలసి్ఉెంటెంది. 

రాయగెంగ్్కు్సెంఫెంధిెంచిన్లు్విషయాలపై్అవగాహనకోసెం, అఫిడవిట్్లు్సభరిాెంచడెంకోసెం్
విద్వయరుథలు్జ్ఞత్తమసథయిలోగల్మానవవనరుల్అబివృదిధ్భెంత్రితఴశాఖ్వారి్వెబ్్సట్ www.antiragging.in 

లేద్వ్www.amanmovement.org ను్సెంప్రదిెంచవచుి. అలాగే్రాయగెంగ్్కు్సెంఫెంధిెంచి్విద్వయరుథలకు్ఏవైనా్
ఫిరాయదులు్ఉనిట్లయితే్విశఴవిద్వయలమ్సథయిలోగల్కిెంది్కమిటీలోన్స్సభుయలకు్తెల్మయచవచుి. 

 

1. ఆచాయయ్వై.రడిు్శాయభల్  -  అధయక్షులు్- 23230641  Ext. 356 
2.  డా.కోట్ల్హనుభెంతరావ్్-  సభుయలు్- 23230641  Ext. 341 
3. డా.బిహెచ్.దిప్రిమ్్-   సభుయలు్-  23230641  Ext. 346 

4.  డా.ఒన్స్విజయ్్్్-  సభుయలు్- 23230641 Ext. 340 

 

16. పునఃప్రవేశ్ేం (రీ-అడిమషన్స) 
 

ప్రవేశెం్పెంది్ ప్రొగ్రెంలో్భధయలో్ట్రాన్ష  పర్సరిిఫిక్కట్్త్తస్తకున్సగాన్స్/  త్తస్తకోకుెండా్గాన్స్
విశఴవిద్వయలమెం్వదల్్వెళ్ళళన్వారు్న్సఫెంధనల్మేయకు్రెండవ్/  మ్యడవ్/ నాలగవ  సెంవతషయెంలోకి్అయసత్
పెంది, కాయణాెంతరాల్వలల  కెంటినూయ చేమనట్లయితే్కోరుష్కాలరిమితికి్రటిిెంపు్కాలరిమితిలోగా్కోరుష్
పూరిు చేసే్విధెంగా్తిరిగ్ప్రవేశెం్కల్ాెంచవచుి. (టి.సి. త్తస్తకొన్స్వెళ్ళళనవారు  అడిిషన్్ఫీజు , టూయషన్్ఫీజు , 

టి.సి. త్తస్తకోన్స్వారు్కవలెం్టూయషన్్ఫీజు  చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది.) బి.ఎఫ్.ఎ. భరియు్పి.జి. ప్రొగ్రెంలు్చేసే 

విద్వయరుథలు్ప్రథభ్సెంవతషయెం్భధయలోనే్డిస్కెంటినూయ్చేసినట్లయితే్ఆ్తదురి  సెంవతషయెంలో్మాత్రమే , 

భయల్ప్రవేశరీక్ష్లేకుెండా్ప్రవేశెం్పెందడాన్సకి్అయసత  ఉెంటెంది. సెంఫెంధిత్ఫీజులు్మొతుెం్భయల్
చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. వారికి్ఉకాయ వేతనెం్పెందే్అయసత్ప్రభుతఴ్న్సఫెంధనలకు్లోఫడి్ఉెంటెంది. 

 

 

http://www.antiragging.in/
http://www.amanmovement.org/
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17. రిజర్వవషనుు 
 

భహళలకు్మొతుెం్స్వట్లలో్ 33 1/3 శాతెం్స్వటల్కటాయిెంచడభవతెంది. ప్రతి  కాయట్గరీలోన్స్మొతుెం్
స్వట్లలో్భహళలకు్ఈ్కటాయిెంపు్వరిుస్తుెంది. ఎస.సి. , ఎస.టి., బి.సి., వికలాెంగులకు్ఈ్కిెంద్తెల్పిన్
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(కోరిు్ఉతురుఴలకు్లోఫడి) 

వికలాెంగులకు - 5 శాతెం 

E.W.S. – 10% 
 

18. అదనపు సీట్లు 
 

విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్బి.ఎఫ్.ఎ. , ఎెం.ఎ., ఎెం.పి.ఎ., ఎెం.సి.జె., పి.జి. డిపలమా ప్రొగ్రెంలలో్
న్సరా్వశిెంచిన్స్వట్లకు్అదనెంగా్ 2 స్వటల్ఈ్కిెంద సూచిెంచిన్అబయరుథలకు యు.జి.సి., ప్రభుతఴ న్సఫెంధనల్ప్రకాయెం్
ప్రధ్యనయతా క్రభెంలో కటాయిెంచడభవతెంది. 
 

 1.  మాజీ్సన్సకుల్పిలలలకు, సన్సకుల్పిలలలకు 

 2.  సోారి్్/ ఎన్.సి.సి./ ఎన్. ఎస. ఎస. సరిిఫిక్కటల్పెందిన్వారికి.  
 పైన్సూచిెంచిన్కోటాలో్స్వటల్పెందగోర్వవారు్తాము్ఏ్కట్గరిలో్స్వటల  పెందగోరుతనాిరో ద్వన్సకి్
సెంఫెంధిెంచిన్పూరిు్వివరాలు్దయఖాస్తులో్సూచిెంచి , అెందుకు్సెంఫెంధిెంచిన్సరిిఫిక్కట్ల్నకలు్ప్రతలు్
దయఖాస్తుకు్జతయచాల్. 
 

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

9.3.2006 ప్రకాయెం్జ్ఞత్తమ్సమైకయతా్కోటా్ (National Integration Quota) కిెంద్ఇతయ్రాషాాల్
విద్వయరుథలకు్విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్అన్సి్రగుయలర్ప్రొగ్రెం లలో 5 శాతెం్స్వటల్అదనెంగా్ (Supernumerary 

Seats)్కటాయిెంచడభవతెంది. వీరు్రగుయలర్ప్రొగ్రెం లకు్విద్వయరుథలు్చెల్లస్తుని్ర్వట్ల్ప్రకాయెం్ఫీజులు్
చెల్లెంచాల్. 
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19. ప్రవాస్ట్రేంధ్రులకు సీటు కటాయిేంపు 

 

యు.జి. ప్రొగ్రెంలలో్రాషాేతరాెంధ్రులకు్రెండ్య్స్వటల , విదేశాెంధ్రులకు రెండ్య్స్వటల ; పి.జి. ప్రొగ్రెంలలో్
రాషాేతరాెంధ్రులకు్నాలుగు్స్వటల , విదేశాెంధ్రులకు్నాలుగు్స్వటల్సూర్నూయభయరీ్కోటా్కిెంద్
కటాయిెంచఫడతాయి. 

అెండర్గ్రడ్యయయేషన్్ ప్రొగ్రెంలలో్చేరిన్విద్వయరుథలకు్నెలకు్రూ. 400/-ల చొపుాన, పి.జి. కోరుషలోల్
చేరిన్విద్వయరుథలకు్నెలకు్రూ. 500/-ల్చొపుాన  సియిపెండ్్చెల్లెంచడెం్జరుగుతెంది.  విదేశాెంధ్ర్విద్వయరుథల్
ప్రవేశెం్విషమెంలో్ఆయా్దేశాల్ప్రభుతాఴలు్సానషర్చేయాల్ష్ఉెంటెంది.  

 

20. ఉకార వేత్నాలు 

 

విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్పూరిుకాల్క  బి.ఎఫ్.ఎ./ఎెం.ఎ./ఎెం.పి.ఎ./ఎెం.సి.జె/పిహెచ్.డి. ప్రొగ్రెంలలోన్స 

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

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.పి.ఎ./ఎెం.సి.జె./ ఎెం.ఫిల్/పిహెచ్.డి. ప్రొగ్రెంలలో్ప్రవేశెం్పెందిన్అబయరుథలకు్- 
పూరిు టూయషను్ఫీజు , సెాషల్్ఫీజులోల్మినహాయిెంపు్ఉెంటెంది. సెంఫెంధిత్ధ్రువీకయణ  త్రాలు్సభరిాెంచన్స్
వారు్పూరిు్ఫీజు్చెల్లెంచి్(వాస్త్చేమడెం్ వీలుడదు) ప్రవేశెం్పెంద్వల్. కసరి్చెల్లెంచిన్ఫీజు్ఎటిి్
రిసిథతలోలనూ్వాస్త  చేమడెం్ వీలుడదు. ఎస.సి. , ఎస.టి., బి.సి., ఇ.బి.సి. విద్వయరుథలు  సెలర్షిప్్కోసెం్
దయఖాస్తు్చేస్తకొనివారికి్మాత్రమే్టూయషన్్ఫీజు  భెంజూయయేయ్అవకాశెం్ఉెంటెంది. అలా్దయఖాస్తు్చేస్తకోన్స్
వారు్టూయషన్్ఫీజు చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

2. ఆరిథకెంగా్వెనుకఫడిన్తయగతలకు్చెెందిన  విద్వయరుథలకు్రాస్త్రు్ప్రభుతఴెం్ఇ.పి.పి. సెలర్షిప్్
భెంజూరు చేసినట్లయితే్మొదటిసరి్బి.ఎఫ్.ఎ/ఎెం.ఎ./ఎెం.పి.ఎ./ బి.సి.జె./ఎెం.సి.జె/ ప్రొగ్రెంలలో్చేర్వ్
విద్వయరుథలకు్మాత్రమే్ఇ.పి.పి. సెలర్షిప్  ఇవఴడెం్జరుగుతెంది. ఇతయ్విశఴవిద్వయలయాలోల్ఇదివయక్
గ్రడ్యయయేట్/ పి.జి.  ప్రొగ్రెంలు్పూరిు్చేసి్భయలా్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం  న్సయఴహెంచే్అదే్
సథయి్గ్రడ్యయయేట్్/ పి.జి. ప్రొగ్రెంలలో్ప్రవేశిెంచే  విద్వయరుథలకు్ఇ.పి.పి.  ఉకాయ్వేతనాలు్భెంజూరు్
చేమడెం్జయగదు.  ఇతయ కళాశాలలోల్గ్రడ్యయయేట్్/ పోస్తి్గ్రడ్యయయేట్్ ప్రొగ్రెంలు భధయలో్వదిలేసి  పటిి్
శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెంలో్తతషమాన్కోరుషలో్చేరిన  విద్వయరుథలు్గతెంలోన్స్ ప్రొగ్రెంలకు్వారు్
సెలర్షిప్్పెందలేదన్స్సెంఫెంధిత్కళాశాల  ప్రిన్సషపాల్్నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది , ద్వన్సన్స్విశఴవిద్వయలయాన్సకి  

సభరిాెంచాల్. అలా్సభరిాెంచన్స్విద్వయరుథలకు్సెలర్షిప్్భెంజూరు్కాదు. 
3. రాస్త్రు్ప్రభుతఴ్ఉతురుఴల్ప్రకాయెం్అబయరుథల్వయోరిమితికి్లోఫడి్సెలర్షిప్్భెంజూరు్చేమడెం్

జరుగుతెంది.  
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21. యూన్సవరిషటీ్రీసెరిి్ఫెలోషిప్్్(URF) 
 

ఎెం.ఫిల్. అబయరుథలకు్ఏ్విధమైన్సెలర్షిప్్రాన్సవారికి్శాఖ్కు్ఇదారు్చొపుాన్మరిట్్ఆధ్యయెంగా్
ఎెంపిక్చేసి్వారికి్నెలకు1500 రూపామలు్చొపుాన్ఫెలోషిప్్గానూ, సెంవతషరాన్సకి్1000 రూపామలు్్్్
కెంటిెంజెనీష్గ్రెంటగానూ్విశఴవిద్వయలమెం్భెంజూరు్చేస్తుెంది. అయితే్వారు్భర్వ్ఇతయ్సెలర్షిప్ష్లను్
పెందకూడదు. 

పిహెచ్.డి. అబయరుథలకు్ఏ్విధమైన్సెలర్షిప్్రాన్స్వారికి్శాఖ్కు్నలుగురు్చొపుాన్మరిట్్
ఆధ్యయెంగా్ఎెంపిక్చేసి్వారికి్నెలకు2500 రూపామలు్చొపుాన్ఫెలోషిప్్గానూ, సెంవతషరాన్సకి్1500 
రూపామలు్్కెంటిెంజెనీష్గ్రెంటగానూ్విశఴవిద్వయలమెం్భెంజూరు్చేస్తుెంది. అయితే్వారు్భర్వ్ఇతయ్
సెలర్షిప్ష్లను్పెందకూడదు. 

ప్రొగ్రెంలో్చేరిన్తేది్నుెండి్ఎెం.ఫిల్. విద్వయరుథలకు్12 నెలల్కాలాన్సకి్పిహెచ్.డి. విద్వయరుథలకు్36 
నెలల్కాలాన్సకి్మాత్రమే్విశఴవిద్వయలమెం్ఫెలోషిప్్లు్భెంజూరు్అవతాయి.  

ఇతయ్కళాశాలలోల్గ్రడ్యయయేట్/పోసి్గ్రడ్యయయేట్్కోరుషలు్భధయలో్వదిలేసి్పటిి్శ్రీరాములు్తెలుగు్
విశఴవిద్వయలమెంలో్తతషమాన్కోరుషలో్చేరిన్విద్వయరుథలు్గతెంలోన్స్కోరుషలో్వారు్సెలర్షిప్్పెందలేదన్స్
సెంఫెంధిత్కళాశాల్ప్రిన్సషపాల్్నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది, ద్వన్సన్స్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్సభరిాెంచాల్. అలా్
సభరిాెంచన్స్విద్వయరుథలకు్సెలర్షిప్్భెంజూరు్కాదు. 

 

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

హైదరాబాదు ప్రెంగణెంలో్యు.జి., పి.జి్ప్రొగ్రెం లలో్చేర్వ్విద్వయరుథలకు్బాచుల్ల్హాసిలోల్మాత్రమే్వసతి్
సౌకయయెం్కల్ాెంచఫడ్యతెంది . ఈ్హాసిళళలో్రిమిత్సెంఖ్యలో్మాత్రమే  అబయరుథలకు్వసతి్కల్ాెంచడెం్
జరుగుతెంది. ప్రొగ్రెంలలో్ప్రవేశెం్పెందిన్ప్రతి  అబయరిథకి్హాసిల్్వసతి్కల్ాెంచడెం  వీలుడదు. అెంశకాల్క  
ప్రొగ్రెంలు్/ సమెంకాల  కోరుషలు/్పేమెంట్్స్వట్లలో్చేర్వ్విద్వయరుథలకు , విద్వయరిథనులకు హాసిల్్సౌకయయెం్గానీ , 

ఫస్పాస్సౌకయయెం్గానీ్ఉెండదు.్ఉద్యయగెం్చేస్తుని్విద్వయరుథలకు్హాసిల్్్సౌకయయెం్ఉెండదు. 
ప్రతి్విద్వయ సెంవతషయెం్ఆయెంబెం్నుెంచి్ఆ్విద్వయసెంవతషయెం్వారిశక్రీక్షలు్అయిపోయేవయకు మాత్రమే్

హాసిల్్వసతి్ఉెంటెంది. వారిశక్రీక్షలు్అయిపోయిన్తరువాత్తదురి  విద్వయసెంవతషయెం్ఆయెంబెం్తేదీ్వయకు్
హాసిల్్మ్యసి్వేమడభవతెంది.  విద్వయరుథలకు్భెంజూయయేయ్ఉకాయ్వేతనెం్కెంటే్మస్బిలుల్అధికెం్
అయినట్లయితే అదనెంగా్అయిన్మస్బిలులను్విద్వయరుథలు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. ఆయా్నెలలోల  మస్బిలుల్
వివరాలు నోటీస్త్బోరుులో్ఉెంచడమౌతెంది. వారు్వాయెంలోపుగా  బిలుల్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. అలా్చెల్లెంచన్స్
వారికి్హాసిలు్సౌకయయెం  యదుాచేమడమౌతెంది. ప్రతి్నెలా్తయగతలకు్ 75శాతెం్కనాి్తకుెవ్హాజరైన  

అబయరుథలకు్హాసిలు్సౌకయయెం , ఉకాయ్వేతనాలు్యదావతాయి.  గత్సెంవతషయెంలో  సెలర్షిప్్ద్వఴరా్
భెంజూరైన్మొతుెం్పోగా్మిగల్న్ఫకాయిలు్చెల్లెంచిన  విద్వయరుథలకు్మాత్రమే్తదురి్సెంవతషయెంలో్హాసిల్్
వసతి్కల్ాెంచడభవ్తెంది.  పూరిు్ఫకాయిలు్చెల్లెంచన్స్విద్వయరుథలకు్ఎటిి్రిసిథతలోలనూ  విశఴవిద్వయలమెం్
ఎటవెంటి్సరిిఫిక్కట్్లను్జ్ఞరీచేమదు. 
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గభన్సక్:  
1.  2008-09 విద్వయ్సెంవతషయెం్ నుెంచి్విశఴవిద్వయలమ్హాసిల్్ను్విశఴవిద్వయలమెం్నూతన  ప్రెంగణెం్

బాచుల్లకి్తయల్ెంచడమైెంది. హాసిల్్అడిిషన్ష్పెందే్విద్వయరుథలెందరూ్బాచుల్ల్హాసిల్్లోనే్వసతి  

పెందవలసి్ఉెంటెంది.  
2.  ఏ్సభమెంలోనైనా్హాసిల్్న్సయఴహెంచలేన్స  రిసిథతలు్ఏయాడితే్హాసిలు్మ్యసి్వేసే్హకుె్

విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ఉనిది.  హాసిల్్లో్న్సవసిెంచే్విద్వయరుథలు్న్సఫెంధనలకు్అనుగుణెంగా్క్రభశిక్షణను  

పాటిెంచవలసి్ఉెంటెంది. లేనట్లయితే్అటవెంటి్వారిన్స్హాసిలు  నుెంచి్తొల్గెంచే  అధికాయెం్
విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ఉనిది. 

3.  విశఴవిద్వయలమెం్హాసిల్ష , విశఴవిద్వయలమెం్గోడలపై్భరియు్తలుపులపై్విద్వయరుథలు్ఎటవెంటి  

వాల్్పోసియలను్అతికిెంచరాదు. నోటీస్త్బోరుులపై్మాత్రమే్అతికిెంచవచుి.  విద్వయరుథలు్హాసిల్్లో  

కిరోసిన్/గాయస/ఎలకిాకల్్సౌిలను  ఉయోగెంచరాదు భరియు్ఇతయ్విద్వయరుథలను్రూముల  లోన్సకి్
అనుభతిెంచరాదు. ఇటవెంటి వారికి్హాసిల్్వసతిన్స్భరియు్అడిిషన్్ను్యదుాచేమడెం్జరుగుతెంది. 

4.  విద్వయరుథలకు్ఎలాెంటి్వైదయ్ఖ్రుిలు్విశఴవిద్వయలమెం్చెల్లెంచదు.  
5.         2021-22 విద్వయ్సెంవతషయెం్నుెండి్తయగతలు్బాచుల్ల్ప్రెంగణెంలో్జరుగుతాయి. 

 
23. విశ్వవిద్యాలయ గ్రేంథాలయేం 

 

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

గ్రెంథాలమ్న్సఫెంధనల్మేయకు్ఆయా్ ప్రొగ్రెంలలో్చేరిన్రిశోధక్విద్వయరుథలకు్ 5 టిక్కట్లను, పి.జి. 
విద్వయరుథలకు్నాలుగు్టిక్కట్లను , ఇతయ్విద్వయరుథలకు్మ్యడ్య  టిక్కట్లను్గ్రెంథాలమెం్జ్ఞరీచేస్తుెంది. విద్వయరుథల్
కోరుష్పూయుయి్సిద్వధెంత  గ్రెంథ్ప్రతలు్సభరిాస్తునిపుాడ్య  గానీ, గ్రెంథాలమ్ధరావతు్వాస్త  

త్తస్తకోవాలనుకునిపుాడ్య్గానీ్తాన్ససరిగా్గ్రెంథాలమెం్నుెంచి్నోడూయస సరిిఫిక్కట్్ను్పెంద్వల్. గ్రెంథాలమెం్
నుెంచి్త్తస్తకుని్పుసుకాలను్గడ్యవ్తేదీ  లోల్గ్రెంథాలయాన్సకి్వాస్త్చేయాల్్లేద్వ్గడ్యవ్
పడిగెంచుకోవాల్. గడ్యవ్తేదీ  ద్వటితే్గ్రెంథాలమ్న్సఫెంధనల్మేయకు్అరాధ్రుస్తము్వసూలు్
చేమడభవతెంది. అెంశకాల్క  అబయరుథలకు్గ్రెంథాలమ్టిక్కెటల్జ్ఞరీచేమడెం్జయగదు. కాన్స్వారు్రిశోధన  

విషమమై్గ్రెంథాలయాన్సి్సెందరివెంచవచుి. 
 

న్సవేళలు: 
కెంద్ర్గ్రెంథాలమెం ప్రతి్రోజు్ఉదమెం్ 8.00 గెంట్ల్నుెంచి్రాత్రి్8.00 గెంట్ల్వయకు్న్సచేస్తుెంది.  

సెలవ్రోజులలో్(రెండవ్శన్సవాయెం , ఆదివాయెం) ఉదమెం్ 8.00 గెంట్ల్నుెంచి్భధ్యయహిెం  2.00 గెంట్ల్
వయకు్న్సచేస్తుెంది. 
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ఠన్సభగ్రి: 
తెలుగు్భాష , సహతయెం, లల్తకళలు, జ్యయతిషెం, జయిల్జెం్మొదలైన్విషయాలపై్గ్రెంథాలమెంలో్

విలువైన గ్రెంథాలు్ఉనాియి. అలాగే్కృషాణత్రిక , భాయతి, కళ, నాట్యకళ్వెంటి్పాత  త్రికలు, ఇతయ్ప్రతేయక్
సెంచికలు్అపురూమైన్అనేక్గ్రెంథాలు్రిశోధకులకు ఎెంతగానో్ఉయోగడేవి్లబయభవతనాియి. 

 
 

ప్రతేయక సెంకలనాలుః 
కెంద్ర గ్రెంథాలమెంలో్ 28 అరుదైన్తాళ్త్ర్గ్రెంథాలుెండడెం్విశేషెం. వీటికి్తోడ్యగా  మకెంజీ్

కైఫీమతులు, బ్రౌన్్లేఖ్ల్సెంపుటాలు్గ్రెంథాలయాన్సకి  ఉని్అపూయఴ  సెందగా్పేర్కెనవచుి. అలాగే్
ఆెంధ్రఫ్రదేశ్రాస్త్రు్అభిలేఖాగాయెం్(ఆరీెవష)  వారి్సహకాయెంతో్కృషాణత్రికల్మైక్రోఫిల్మ్ను , నెహ్రూ్
మమోరిమల్్మ్యయజిమెం  అెండ్్లైబ్రరీ్(నూయఢిలీల) వారి్ నుెంచి్ఆెంధ్రత్రిక్మైక్రోఫిల్మ్ను్(  ఏప్రిల్్ 1914 

నుెంచి్డిసెెంఫర, 1940 వయకు) సేకరిెంచి్బద్రయచడెం్భరో్విశేషెం. 
 

అధునాతన్సభగ్రి:  
మైక్రోఫిల్మ్ను్ఉయోగెంచుకోవడాన్సకి్వీలుగా్మైక్రోఫిల్ి్రీడర్సౌకయయెం  ఉెంది. అలాగే , చదువరులు్

తభకు్అవసయభన్సపిెంచే్త్రాలను , న్సరీణత్రుస్తెం  చెల్లెంచి, జిరాక్సష్చేయిెంచుకునేెందుకుగాను్జిరాక్సష్
మెంత్రాన్సి సభకూయిట్మైెంది. 

 

కెంపూయట్రీకయణ్:  
         కెంద్ర్గ్రెంథాలయాన్సి్కెంపూయట్రీకయణ  చేమటాన్సకి్ఇన్్ఫిలబ్్నెట్్వారి్సహామెంతో్తొమిిది్
కెంపూయట్యలను్సభకూయిట్ెం  జరిగెంది. అలాగే , ఇెంట్రిట్్సౌకయయెం్కూడా్ఉెంది. ప్రస్తుతెం్గ్రెంథాలమెంలోన్స  

పుసుకాలకు్డేటాబేస్తయారుచేమట్ెం్పూయుయిెంది.  బవిషయతులో్గ్రెంథాలమ  కాయయకలాపాలనన్సిెంటిన్స్
కెంపూయట్యల్ద్వఴరానే్న్సయఴహెంచడాన్సకి్ప్రమతిెం జరుగుతనిది. 
 

గభన్సక:  
విశఴవిద్వయలమెంలో్ప్రవేశెం్పెందిన  విద్వయరుథలు్గ్రెంథాలమెం్గురిెంచి్విపులెంగా్తెలుస్తకోవడాన్సకి్

'పటిి శ్రీరాములు్తెలుగు్విశఴవిద్వయలమెం్గ్రెంథాలమెం్- ఒ్రిచమెం ' అనే్కయదీపికను గ్రెంథాలమెం్నుెంచి 
ఉచితెంగా్పెందవచుిను. 
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2019-20 విద్యా స్ేంవత్్రేం ఎేం.ఫిల్ కోర్స్ సీటు వివరాలు 
 

క్ర.స్ శాఖ/పీఠేం సీటు స్ేంఖ  ా
1 భాషాశాస్త్ర శాఖ 06 
2 స్ేంగీత్ శాఖ 01 
3 నృత్ా శాఖ 05 
4 రేంగసి్లకళలశాఖ 03 
5 జ్ఞనదకళలశాఖ 03 
6 జరనలిజేం శాఖ 06 
7 జ్యాతిషా –వాస్తు శాఖ 04 
8 తెలుగుశాఖ, హైదరాబాదు 03 
9 జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం, వరేంగల్ 04 
10 చరిత్ర,స్ేంస్కృతి పురావస్తుశాస్త్రపీఠేం, శ్రీశైలేం 07 

 
2020-21 విద్యా స్ేంవత్్రేం ఎేం.ఫిల్ మరియు పిహెచ్.డి. కోర్స్ సీటు వివరాలు 

క్ర.స్ శాఖ/పీఠేం ఎేం.ఫిల్ పిహెచ్.డి 
1 భాషాశాస్త్ర శాఖ 06 -- 
2 స్ేంగీత్ శాఖ 01 -- 
3 నృత్ా శాఖ 05 07 
4 రేంగసి్లకళలశాఖ 03 04 
5 జ్ఞనద కళలశాఖ 03 04 
6 జరనలిజేం శాఖ 06 04 
7 జ్యాతిషా –వాస్తు శాఖ 04 04 
8 తెలుగు శాఖ, హైదరాబాదు 03 06 
9 జ్ఞనద గిరిజన విజ్ఞాన పీఠేం, వరేంగల్ 04 04 
10 చరిత్ర, స్ేంస్కృతి పురావస్తుశాస్త్రపీఠేం, శ్రీశైలేం 07 10 

 
తెలెంగాణ్ప్రభుతఴెం్జ్ఞరీ్చేసిన్్న్సమభన్సఫెంధనల్ప్రకాయెం  NET/SLET/JRF కల్గ్

ఉనివారికి్స్వటల్కటాయిెంచిన్తదురి్మాత్రమే్మిగల్న్వారికి్ప్రవేశ్రీక్ష్న్సయఴహెంచ డెం్
జరుగుతెంది. 

NET/SLET/JRF ఉని్వారిన్స్క్కట్గరి-‘ఎ’్గా్భావిెంచాలన్స, మిగతా్వారిన్స్క్కట్గరి-‘బి’గా్
భావిెంచి, వారికి్ప్రవేశ్రీక్ష్25 మారుెలకు్ (Research Methodology & core Subject, 
Time: 1 Hour) 25 మారుెలకు్UGC్మాయగన్సర్వాశాలను్అనుసరిెంచి్అెంటే్ P.G.Level (Max. 
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10 Mrks – 70% and above: 10 Marks, 60% and upto lessthan 70%: 08 Marks, 
50% and upto less than 60%: 06 Marks), Research Exposure (Mas. 10 Marks 
– Project fellow (in sponsored Research Projects) : 03 Marks per year of 
experience, Research Publication (as on the last date of application ) : 01 
mark per paper), Research Proposal & Interview Performance (Max. 5 
Marks) రిగణిెంచాలన్స్తెలెంగాణ్ప్రభుతఴెం్జ్ఞరీ్చేసిన్న్సమభన్సఫెంధనలోల్పేర్కెనడెం్జరిగెంది.  
గతెంలో్ఎెం.ఫిల్్నోటిఫికషన్్(2017-18 & 2018-19)లో్కూడా్ఈ్న్సఫెంధనలను్
వరిుెంచేమడెం్జరిగెంది. కావన, ప్రస్తుతెం్జ్ఞరీ్చేసే్ఎెం.ఫిల్్భరియు్పిహెచ్.డి. ప్రొగ్రెంలకు్కూడా్
ఈ్న్సమభన్సఫెంధనలు్వరిుసుయి. 

  2019-20 విద్వయ్సెంవతషయెం్ఎెం.ఫిల్్ప్రొగ్రెంకు్దయఖాస్తు్చేస్తకునే్అబయరుథలు్2018-19 
విద్వయ్సెంవతషయెం్భరియు్అెంతకెంటే్ముెందు్పిజీ్ప్రొగ్రెంలో్ఉత్తురుణలైన్వారు్మాత్రమే్అరుసలు.  

 
2020-21 విద్వయ్సెంవతషయెం్ఎెం.ఫిల్్భరియు్పిహెచ్.డి. ప్రొగ్రెంలకు్దయఖాస్తు్చేస్తకునే్

అబయరుథలు్2019-20 విద్వయ్సెంవతషయెం్భరియు్అెంతకెంటే్ముెందు్పిజీ్కోరుషలో్ఉత్తురుణలైన్వారు్
మాత్రమే్అరుసలు.  
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ఎెం.ఫిల్.  ప్రొగ్రెంలో ్ప్రవేశెం, న్సయఴహణకు్సెంఫెంధిెంచిన్విధివిధ్యనాలు 
 

యు.జి.సి. రగుయలేషన్్్- 2 016 ఆధ్యయెంగా్ఎెం.ఫిల్్. ప్రొగ్రెంలకు్సెంఫెంధిెంచి్రూపెందిెంచిన్
విధివిధ్యనాలు. 
  
1.   సెంఫెంధిత్ఎెం.ఎ. లో్55్శాతెం్(ఎస్.సి., ఎస్.టి. అబయరుథలకు్50్శాతెం) మారుెలతో్ప్రవేశ్

రీక్ష్ద్వఴరా్ఎెం.ఫిల్. కోరుషలో్చేయవచుి. ్ప్రవేశ్రీక్షలో్పెన్్భరియు్బి.సి. అబయరుథలకు్్
50్శాతెం్(ఎస్.సి., ఎస్.టి. , వికలాెంగులకు్విద్వయరుథలకు్40్శాతెం) మారుెలు్పెందిన్
అబయరుథలు్ఎెం.ఫిల్్్కోరుషలో్ప్రవేశాన్సకి్అరుసలు. 

 

2. ముెందుగా్న్సయణయిెంచిన్ఎెం.ఫిల్్. స్వట్ల్సెంఖ్యను్మాత్రమే్న్సెంపాల్. యయవేక్షకుల్సెాషలైజేషన్్, 
విద్వయరుథల్రిశోధనాసకిు, యయవేక్షకుల్వదా్అెందుబాటలో్ఉని్స్వట్ల్సెంఖ్య్ఆధ్యయెంగా ,్దధతి్
ప్రకాయెం్విద్వయరుథలను్యయవేక్షకులకు్కటాయిెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

 

3.   ఎెం.ఫిల్.  కోరుషకు క్సెంవతషయెం్కాల్రిమితిన్స్పాటిెంచవలసి్ఉెంటెంది.  
 

4. ఎెం.ఫిల్్. కోరుషలో్ప్రవేశెం్పెందిన్విద్వయరుథలకు్రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్
కాలరిమితి్నెిెండ్య్నెలలు. ఈ్కాల్రిమితిలో్రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్సిదధెంగా్
ఉని్విద్వయరుథలు్కాల్రిమితికి్క్నెల్ముెందుగానే్రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచవచుి.  
దీన్సవలల్విద్వయరుథలకు్తదురి్సెంవతషయెం్ఫీజు్చెల్లెంచవలసిన్అవసయెం్ఉెండదు. 

 
5. అన్సవాయయ్కాయణాల్వలల్న్సర్వాశిెంచిన్నెిెండ్య్నెలల్కాలెంలో్రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచలేన్స్

విద్వయరుథలు్అబయరిథెంచిన్పిద్యయవేక్షకులు, శాఖాధితి/కెంద్రాధితి, పీఠాధితి్ఆమోదెంతో్
రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్ఆరు్మాసల్చొపుాన్రెండ్య్రాయయాలు్గడ్యవ్
పడిగెంచవచుి. అయితే్పడిగెంచిన్కాలాన్సకి్ఫీజు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. పడిగెంచిన్
కాలెంలో్సదరు్విద్వయరిథ్అెంశకాల్క్విద్వయరిథగా్రిగణిెంచడెం్జరుగుతెంది.  ఆ్విద్వయ్
సెంవతషయెం్టూయషన్్ఫీజు్చెల్లెంచవల్సిఉెంటెంది. 
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6. అెందుబాటలో్ఉని్యయవేక్షకుల్సెంఖ్య్ఆధ్యయెంగా్ప్రతి్సెంవతషయెం్ముెందుగానే్ ఎెం.ఫిల్్. 
విద్వయరుథల్సెంఖ్యను్విశఴవిద్వయలమెం్న్సయణయిెంచుకోవాల్. ఎెం.ఫిల్్. స్వట్ల్సెంఖ్యను్ముెందుగానే్
న్సయణయిెంచి్విశఴవిద్వయలమెం్వెబ్్సట్్్ద్వఴరా, త్రికా్ప్రకట్న్ద్వఴరా్వెలలడిెంచాల్. 
అెందుబాటలో్ఉని్ఎెం.ఫిల్్. స్వట్ల్సెంఖ్యను్విసుృతెంగా్ప్రచాయెం్చేసి్ర గుయలర్గా్ప్రవేశాలు్
కల్ాెంచాల్. 

 

7. ఎెం.ఫిల్్. ప్రవేశాలలో్రాస్త్రుప్రభుతఴ్రిజర్వఴషన్్్విధ్యనాన్సి్పాటిెంచాల్. 
 

8.   ఎెం.ఫిల్. కోరుషకు్్క్సెమిసిర్కోరష్వరె్ఉెంటెంది.  
 

9. ఎెం.ఫిల్్. విద్వయరుథలు్కోరుషలో్చేరిన్తేదీ్నుెంచి్ ్ఆరు్మాసల్లోపు ్పారి్-1  రీక్ష్
రామవలసి్ఉెంటెంది. 

 

10. ఎెం.ఫిల్్.  పారట్్్- 1్రీక్షకు్ఏ్విద్వయరిథ్అయినా్ఫీజు్చెల్లెంచి్అన్సవాయయ్కాయణాల్వలల్రీక్షకు్
హాజరు్కానట్లయితే్లేద్వ్ఫెయిల్్్అయినట్లయితే్్ఆ్తరువాతి్విద్వయసెంవతషయెంలో్న్సయఴహెంచే్
పారట్్్- 1్రీక్షకు్కెసరి్మాత్రమే్అనుభతిెంచడభవతెంది.  అలా్్అనుభతిెంచిన్
రెండవ్విద్వయ్సెంవతషరాన్సకి్వీరు్టూయషన్్్ఫీజు, రీక్ష్ఫీజు్చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

 
11.  ఎెం.ఫిల్.  కోరుష్పాఠాయెంశాలోల్విధిగా్ఈ్కిెంది్నాలుగు్అెంశాలు్ఉెండాల్. అెంటే  అవసయమైన్

క్షెంలో్తదనుగుణెంగా్్ఇపుాడ్యని్సిలఫస్న్స్్సవరిెంచుకోవాల్. ్్ఇెందులోన్స్్మొదటి్్
మ్యడ్య్అెంశాలు్పేర్్- 1్లోనూ, నాలుగవ్అెంశెం్పేర్్- 3్లోనూ్చేయివలసి్
ఉెంటెంది. 

 

అ)  రిశోధన్దధతలు  
ఆ)  పూయఴ్రిశోధనల్సమీక్ష  
ఇ) కెంపూయట్యల్అనువయునెం్  
ఈ)  రిమాణాతిక్(కాఴెంటిటేటివ్) విశేలషణ్ 
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12. రిశోధకవాయస్యచనలో్ముెందుకు్సగటాన్సకి్పారి్-1 రీక్షలో్కనీసెం్55్శాతెం్మారుెలు్
పెంద్వల్. 

  
13. ఎెం.ఫిల్్లో్భళీళ్నమోదు్చేస్తకోవడెం్(రీ-రిజిసాేషన్) 
్ఎెం.ఫిల్. మొదటి్భాగెం్పారి-1లో్ఉత్తురుణలైనవారు్మాత్రమే్తిరిగ్నమోదుకు్అరుసలు. 

ఎెం.ఫిల్్విద్వయరుథలు్వారు్కోరుషలో్చేరిన్తేదీ్నుెండి్న్సరీణత్గడ్యవ్లోల్(అనగా్కోరుష్
కాలరిమితి్12 నెలలు్ +్న్సఫెంధనల్మేయకు్పడిగెంచే్కాలెం్6 నెలలు  + 6 నెలలు) 
సిద్వధెంతవాయసెం్సభరిాెంచన్స్వారు్ఆ్వెనువెెంట్నే్రెండ్య్నెలలలోపు్రీ-రిజిసాేషన్్కు్
అబయరిథెంచాల్. అటవెంటి్వారి్దయఖాస్తును్యయవేక్షకులు, శాఖాధితి్భరియు్పీఠాధితి్
ధ్రువీకయణల్ప్రకాయెం్తదురి్చయయ్త్తస్తకోవడెం్జరుగుతెంది. వీరు్న్సఫెంధనల్మేయకు్రీ-
రిజిసాేషన్్ఫీజు, టూయషన్్ఫీజులు్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్చెల్లెంచాల్. ఆ్కాలరిమితి్ద్వటిన్పిద్
వచేి్దయఖాస్తులు్ఎటిి్రిసిథతలలోను్అనుభతిెంచడెం్జయగదు. రీ-రిజిసాేషన్్పెందిన్కాలెం్
నుెంచి్క్సెంవతషయెంలోపుగా్సిద్వధెంత్గ్రెంథాన్సి్సభరిాెంచాల్. 

 

14. ఎెం.ఫిల్్. కోరుషలో్చేరిన్విద్వయరుథలు్్వారి్్యయవేక్షకులతో్ఎలలపుాడ్య్సతషెంఫెంధ్యలు్కల్గ్
ఉెండాల్. 

 

15. ఈ్కిెంది్రిసిథతలోల్ఎెం.ఫిల్్. కోరుషలో్ప్రవేశెం్యదావతెంది.  
్అ) విద్వయరిథ్తన్ప్రవేశాన్సి్యదుా్చేస్తకునేెందుకు్దయఖాస్తు్చేస్తకునిపుాడ్య  
్ఆ) విద్వయరిథ్కోరుషలో్శ్రదధ్వహెంచక్ఎటవెంటి్ పురోగతి్చూపిెంచనపుాడ్య 
్ఇ) యయవేక్షకుల్అనుభతి్లేకుెండా్కోరుష్మాన్సవేసినపుాడ్య  
్ఈ) అనుభతి్పెందకుెండా్ఉద్యయగెం్చేస్తునిపుాడ్య  
్ఉ)  గడ్యవ్లోల్రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచలేక్పోయినపుాడ్య  
్ఊ) విద్వయరిథ్ప్రవయున్విశఴవిద్వయలమ్న్సమభ్న్సఫెంధనల్మేయకు్లేనపుాడ్య  
్ఎ) పారట్్్- 1్్రీక్ష్న్సరీణత్గడ్యవ్లోల్ఉత్తురుణలు్కానపుాడ్య  
 

16.   ఎెం.ఫిల్. విద్వయరుథలు్ రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్ముెందు  ముసయిద్వ్
రిశోధకవాయసన్సి్తయారు్చేసి్ T.A.C., ఆయా్శాఖ్ల్అధ్యయకులు, రిశోధక్విద్వయరుథల్
సభక్షెంలో ద్వన్సపై్సెమినార్్ఇవాఴల్. ద్వన్సపై్చయిజరిగ , అెందులో్వచిిన్సలహాలు, సూచనల్
ఆధ్యయెంగా్యయవేక్షకుడ్య్అనుభతిెంచిన్మారుాలు , చేరుాలతో్ రిశోధకవాయసెం్శుదధప్రతిన్స్
తయారు్చేయాల్.   
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17. ఎెం.ఫిల్. రిశోధకవాయసెం్100 పేజీలకు్ (ద్వలకు) తకుెవకాకుెండా్ఉెండాల్. ప్రతి్విద్వయరిథ్
తన్రిశోధకవాయసెం్ఎ4 సజులో్నాలుగు్ప్రతలు్రిశోధక్గ్రెంథాలు్ప్రచురిెంచే్ప్రమాణిక్
దధతిలో్డి.టి.పి. చేయిెంచి్సభరిాెంచాల్. రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచేట్పుాడే్
రిశోధకవాయసెంతో్పాట్క్సఫ్ి ్కాపీ (soft copy) ్సి.డి.న్స్కూడా్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్
సభరిాెంచాల్.  

 

18. రిశోధకవాయసెం్మొతుెంగా్గానీ, ద్వన్సలో్కొన్సి్భాగాలు్గానీ్భర్వ్ఇతయ్డిగ్రీల్కోసెం్గానీ, 
డిపలమాల్కోసెం్గానీ్సభరిాెంచి్ఉెండకూడదు. 

 

19. రిశోధకవాయసెం్తెలుగులో్గానీ, ఇెంగీలషులో్గానీ్ఉెండవచుి. సెంసెృత్శాఖ్్విద్వయరుథలవి్
సెంసెృతెంలో్కూడా్ఉెండవచుి. 

 

20. రిశోధకవాయసెం్సభరిాెంచే్సభమెంలో్పీఠెం్న్సర్వాశిెంచే్ధ్రువత్రాలతో్పాట్
విశఴవిద్వయలయాన్సకి్చెల్లెంచవలసిన్ఫీజులనీి్చెల్లెంచినటల,  గ్రెంథాలయాన్సకి్గానీ, హాసిల్్కు్
గానీ్ఎటవెంటి్ఫకాయిలు్లేనటల్ధ్రువీకయణ్త్రెం్విధిగా్సభరిాెంచాల్. 

 

21. ఎెం.ఫిల్్. రిశోధకవాయసన్సి్యయవేక్షకుడ్య్, కరు  ఫమటి్ న్సపుణుడ్య మ్యలాయెంకనెం 
(ఎవాలుయయేట్్)్చెయాయల్.  

 

22. ఎెం.ఫిల్్.  రిశోధకవాయసలపై్న్సపుణుల్నుెంచి్సనుకూలమైన్న్సవేదికలు్అెందిన్వెెంట్నే్
విద్వయరుథలకు్ఒపెన్్్వైవా్న్సయఴహెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

 

23.  ఎెం.ఫిల్. డిగ్రీ్అవాయుయిన్తరాఴత్డిగ్రీ్సరిిఫిక్కట్్తో్పాట   “యు.జి.సి. రగుయలేషన్స్్- 2016” 
లో్పేర్కెని్మాయగదయవక్సూత్రాలను్అనుసరిెంచి్డిగ్రీలు్ఇస్తునిటలగా్ప్రొవిజనల్్సరిిఫిక్కట్్లో్
పేర్కెనవలసి్వెంటెంది.  

 

24. ఇన్్ఫిలబ్్నెట్్్వెబ్్సట్్లో్పెట్ిడాన్సకి్వీలుగా్ రిశోధకవాయసెం్స ఫ్ట్్కాపీన్స (soft copy) 
విశఴవిద్వయలమెం్టిా్ప్రద్వనెం్చేసిన్30 రోజులలోగా్విశఴవిద్వయలయాల్గ్రెంట్ల్సెంఘాన్సకి  
విశఴవిద్వయలమెం్సభరిాెంచాల్. 
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Ph.D.Admission and other Rules & Regulations with effect from 2017-2018 

 
1. తెలెంగాణలోన్స్వివిధ్విశఴవిద్వయలయాలలో్ఆరి్, కాభరష, మేనేజ్మెంట్, విదయ, నాయమశాస్త్రెం, 
సమాజిక్శాసాలు, ప్రచీన్భాషలు, వి జ్ఞానశాస్త్రెం, టెకాిలజీ, ఫాయిస్వ, ఇెంజనీరిెంగ్, ఇనఫర్
మేటిక్సష, లల్తకళలు, ఆరిెటెకిర్భరియు్బవిషయతులో్ప్రకటిెంచే్వివిధ్విషయాలలో్
పిహెచ్.డి్డిగ్రీ్కోరుషలలో్ప్రవేశాన్సకి్కిెంద్పేర్కెని్భరియు్యూన్సవరిషటీ్గ్రెంట్ష్కమిషన్్
న్సమభ్న్సఫెంధనలను్అనుసరిెంచడెం్జరుగుతెంది. ఎెం.ఫిల్ /పిహెచ్.డి్డిగ్రీలను్ప్రద్వనెం్్
చేమడాన్సకి్ఈ్కనీస్న్సమభ్న్సఫెంధనలు్కిెంద్పేర్కెని్విధ్యనెం్అనుసరిెంచడెం్
జరుగుతెంది. 

2. పిహెచ్.డి్కోరుషలో్ప్రవేశాన్సకి్అయసత. అన్సి్విభాగాలలోను, పిహెచ్.డి్రిజిసాేషను /ప్రవేశెం్
పెందడాన్సకి్అయసతాప్రమాణాలు. 

2.1. అబయరిధ్గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్పోసి్త్గ్రడ్యయటేడ్య్డిగ్రీ్పెంది్ఉెండాల్్
లేద్వ్దూయవిదయ్దధతిలో్(ఇెంజనీరిెంగ్ /టెకాిలజీ్విభాగాలకు్ఇదివరిుెంచదు) సెంఫెంధిత్
సఫెకిులో్లేద్వ్అనుఫెంధ్సఫెకిులో్55%్మారుెలకు్తక్రువకాకుెండా్లేద్వ్తతషమానమైన్
సిజిపిఏ్(CGPA)తో్పోసి్త్గ్రడ్యయయేట్డిగ్రీన్స్గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్
పెంది్ఉెండాల్. (ఎస.సి /ఎస.టి/పిహెచ్్అబయరుధలు్50 %్మారుెలకు్తగగకుెండా్లేద్వ్
తతషమాన్సిజిపిఏ్పెంది్ఉెండాల్). కవేళ్పోసి్త్గ్రడ్యయయేట్డిగ్రీ్పల్తాలు్మారుెల్
కారుులు/ట్రాన్ష్క్రిప్ి్లలో్గ్రేడ్యల /క్రెడిటల/కుములేటివ్గ్రేడ్్పాయిెంట్్ఏవర్వజ్లో్
ఇచిినట్లయితే్ఆ్గ్రేడలను /పాయిెంట్లను్మారుెల్శాతెంలోకి్మారిి్కనీస్అయసత్
ప్రమాణాలను్అెంచనా్వేమడెం్జరుగుతెంది. 

భరియు 
2.2. సెంఫెంధిత్విషమెం్(సఫెకిులో)లో్అబయరిధ్ఏదేన్స్జ్ఞత్తమ్సథయి్సెంసథ్అెంటే్యుజి సి, 

సిఎసఇఆర, ఐసిఎఆర, ఐసిఎెంఆర్డిబిటి (UGC, CSIR, ICAR, ICMR, DBT) 
వెంటివి్న్సయఴహెంచిన్జ్ఞత్తమ్సథయి్రీక్ష్ద్వఴరా్రిశోధన్ఫెలోషిప్్పెంది్ఉెండాల్. 
లేద్వ్సెంఫెంధిత్అధికారుల్అనుభతి్పెందిన్టీచర్ఫెలోషిప్్అబయరుధలైనా్అయి్
ఉెండాల్. 
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లేద్వ 
2.3. సెంఫెంధిత్విషమెంలో్యుజిసి్నెట్ /సిఎసఐఆర్నెట్ /సెట్-

టిఎస/ఎపి/జెసి/గేట్/జిపిఏటి్రీక్షలో్కృతారుధలై్ఉెండాల్. 

లేద్వ 
2.4. రగుయలర్విధ్యనెంలో్సెంఫెంధిత్విషమెంలో్ఎెం.ఫిల్్డిగ్రీ్పెంది్ఉెండాల్. 

2.1 నుెంచి్2.4 వయకు్న్సమమాలోల్చెపిాన్అయసతలు్కటి్లేద్వ్అెంతకని్ఎకుెవగా్
కల్గన్అబయరిధకి్పిహెచ్.డి్కోరుషలో్ప్రవేశెం్లభిస్తుెందన్స్హామీ్లేదు. సెంఫెంధిత్శాఖ్లోన్స్
రిశోధన్యయవేక్షకుల్వదా్ఉని్ఖాళీలను్ఫటిి, అబయరుధల్విద్వయతిక్రికారుును్ఫటిి, 
పిహెచ్.డి్ప్రవేశాలకు్జరిగే్మౌఖిక్రీక్షలో్అబయరిధ్కనఫరిచే్ప్రతిబను్ఫటిి్ఇది్
న్సరాధరితభవతెంది. 

2.5. విదేశీ్విద్వయరిధకి్ప్రవేశాయసత. విదేశాలలో్పిజి్కోరుష్చేసిన్విద్వయరిధ /భాయతదేశెంలోన్స్
విశఴవిద్వయలమెంలో్పిజి్చేసిన్విద్వయరిధకి్పిహెచ్.డి్ప్రవేశాయసతను్పిజిలో్విద్వయరిధ్చదివిన్
పాఠయప్రణాళ్ళక, ద్వన్సలోన్స్విషయాన్సి్ఫటిి్సెంఫెంధిత్సఫెకిుకు్చెెందిన్పిహెచ్.డి్అడిిషన్్
కమిటీ్న్సయణయిస్తుెంది. 

తరువాత్అతడ్య /ఆమ్సెంఫెంధిత్విభాగెంలోన్స్డీన్్కు్సభగ్రమైన్రిశోధన్
ప్రతిపాదనతో్పాటగా్దయఖాస్తును్సభరిాెంచాల్. విశఴవిద్వయల్విదేశీ్సెంఫెంధ్యల్అధికారి్
అనుభతిెంచిన్తరాఴత్పిహెచ్.డి్కోరుషలో్ప్రవేశెం్లభిస్తుెంది. 2.2. నుెంచి్2.4 
న్సమమాలలో్పేర్కెని్రీక్షను్విదేశీ్విద్వయరుధలు్పాసవనవసయెం్లేదు.  

3. పిహెచ్.డి్ప్రవేశాలు: 

3.1. పిహెచ్.డి్కోరుషలకు్విశఴవిద్వయలమెం్దయశాస్తులు్ఆహాఴన్సెంచినపుడ్య్అబయరుధలు్న్సర్వాశిత్
దయఖాస్తు్త్రెంతో్పాటగా్న్సర్వాశిత్ఫీజును్చెల్లెంచి్దయఖాస్తు్సభరిాెంచాల్. ఖాళీలనుఫటిి్
డిపారి్మెంట్ల్్రిసెరి్కమిటీ్అబయరుధల్దయఖాస్తులు్రిశీల్ెంచి్పిహెచ్.డి్మౌఖిక్
రీక్షకు్అబయరుధలను్పిలుస్తుెంది. 

3.2. పిహెచ్.డి్అడిిషన్్కమిటీ. పిహెచ్.డి్కోరుషలోకి్అబయరుధలను్ఎెంపిక్చేమడాన్సకి్ప్రతి్
సఫెకిులోను్అబయరుధలను్ఎెంపిక్చేమడాన్సకి్ప్రతి్సఫెకిులోను్‘‘పిహెచ్.డి్అడిిషన్్
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కమిటీ’’్ఉెంటెంది. సెంఫెంధిత్సఫెకిుకు్చెెందిన్పీఠాధితి్ఛైర్యషన్్గా్వయవహరిసురు. 
శాఖాధితి, బిఒఎస్ఛైర్యషన్, శాఖ్లోన్స్ముగుగరు్స్వన్సమర్పిహెచ్.డి్యయవేక్షకులు్
సభుయలుగా్ఉెంటారు. కవేళ్సెంఫెంధిత్శాఖ్లో్గురిుెంపు్పెందిన్యయవేక్షకులు్లేన్స్
క్షెంలో్యయవేక్షకులుగా్గురిుెంపు్పెందిన్వారిన్స్అనుఫెంధ్సఫెకిు్నుెంచి్గాన్స్ఫమటి్
విషమ్న్సపుణుల్నుెంచి్గాన్స్పీఠాధితి్చేయివచుి. విశఴవిద్వయలయాలు్పై్విధెంగా్
కాకుెండా్తభ్విధి్విధ్యనాల్ద్వఴరా్సఴెంతెంగా్పిహెచ్.డి్ప్రవేశా్కమిటీ్
న్సమమిెంచుకోవచుి. 

3.3. పిహెచ్.డి్కోరుష్ప్రవేశెం/రిజిసేాషన్్కిెంద్పేర్కెని్రెండ్య్యకాలుగా్జరుగుతెంది. 

3.3.1. మొదటి్వయగెం (రిసెరి్ఫెలోషిప్్పెందినవారు) 

మొదటి్యకాన్సకి్చెెందిన్అబయరుధలు్ –్జ్ఞత్తమసథయి్రీక్షలో్అెంటే్యుజిసి, 
సిఎసఐఆర, ఐసిఎఆర, ఐసిఎెంఆర,డిబిటి్మొదలగు్సెంసథలు్న్సయఴహెంచిన్జ్ఞత్తమ్
సథయి్రీక్షలో్రిసెరి్ఫెలోషిప్్పెంది్ఉెండాల్. లేద్వ్టీచర్ఫెలోషిప్్ఉని్
అబయరుధలైతే్సెంఫెంధిత్అధికారుల్అనుభతి్పెంది్ఉెండాల్్ఈ్అబయరుధలకు్నేరుగా్
పిహెచ్.డి్కోరుషలో్ప్రవేశెం్కల్ాసురు. 

ఈ్అబయరుధలను్పిహెచ్.డి్కోరుషలో్చేరుికునే్విధ్యనెం. 

్్్్్్ఎ)  మొదటి్యకాన్సకి్చెెందిన్అబయరుధలకు్పిహెచ్.డి్కోరుషలో్ప్రవేశెం్కల్ాెంచడాన్సకి్సెంఫెంధిత్ 
పీఠాధితి్క్విద్వయ్సెంవతషయెంలో్రెండ్య్సరుల్ప్రకట్న్ఇసురు. 

్్్్్బి) రిసెరి్ఫెలోషిప్్ఉని్అబయరిధ్తన్దయఖాస్తును్పూరిుచేసి, సభగ్రమైన్రిశోధన్ప్రతిపాదనతో్ 
్్్్్్్్్పాటగా్సెంఫెంధిత్పీఠాధితికి్సభరిాెంచాల్. 
్్్్సి)  అటవెంటి్అబయరుధలకు్పిహెచ్.డి్అడిిషన్్కమిటీ్మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహస్తుెంది. ఈ్రీక్షలో్ 
్్్్్్్్్అబయరిధ్ప్రతిబకు్సెంతృపిు్చెెందినపుడ్య్కమిటీ్అతడ్య/ఆమకు్రిశోధన్యయవేక్షకుడిన్స్ 
్్్్్్్్్న్సమమిస్తుెంది. ఫెలోషిప్్ఉనివారికని్ఖాళీలు్తకుెవ్ఉెంటే, అయసమైన్పిజి్రీక్షలో్వచిిన్ 
్్్్్్్్్మారుెల్శాతాన్సి్్ఫటిి్మరిట్్జ్ఞబితా్తయారు్చేసురు. 
 
్్్్డి)  పీఠాధితి్సెంఫెంధిత్శాఖ్లతో్సెంప్రదిెంచి్రిశోధన్యయవేక్షకులకు్అబయరుధలను్ 
్్్్్్్్్కటాయిసురు. 
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్్్్ఇ)  అబయరుధలు్క్సెమసిర్పిహెచ్.డి్కోరుష్వరె్చేయాల్. దీన్సలో్సిద్వధెంతెం్(థీమరీ) పేరుల్ 
్్్్్్్్్్రెండ్య్ఉెంటాయి. ఈ్పిహెచ్.డి. కోరుషవరె్రీక్షలో్అబయరిధ్ఉత్తురుుడవాఴల్. 
 
్్ఎఫ్)  మొదటి్వరాగన్సకి్చెెందిన్పిహెచ్.డి్కోరుషలో్చేరిన్అబయరుధలు్పూరిుకాల్క్రిశోధక్ 
్్్్్్్్్విద్వయరుథలుగా్ఉెండాల్.  
        (చూడెండి-పూరిుకాల్క, పాక్షక్రిశోధక్విద్వయరుథలకు్సెంఫెంధిెంచిన్న్సమమాలు-5) 
  

3.3.2. రెండవ్వయగెం్అబయరుధలు: 

             ్యుజిసి-నెట్/సిఎసఐఆర-నెట్/సెట్-టిఎస/ఏపి/జెసి/గేట్/జిపిఏటి రీక్షలలో్
సెంఫెంధిత్విషయాలలో్అరుసలైనవారు్లేద్వ్సెంఫెంధిత్విషమెంలో్రగుయలర్దధతిలో్ఎెం.ఫిల్్
డిగ్రీ్పెందినవారు్రెండవయకెం్అబయరుథలు. 
 
ఈ్అబయరుధలకు్పిహెచ్.డి్కోరుషలో్ప్రవేశెం్లభిెంచే్విధ్యనెం. 
 

్్్్ఎ)  విశఴవద్వయలమెం్రెండవవయగెం్అబయరుధలు్పిహెచ్.డి్ప్రవేశాలకు్దయఖాస్తు్చేస్తకొనభన్స్ 
         ప్రకట్న్్జ్ఞరీ్చేస్తుెంది. పీఠాధితి్సెంఫెంధిత్శాఖ్కు్దయఖాస్తులను్ెంపి్అబయరిధ్అయసతలను్ 
          రిశీల్ెంజేసురు. అరుసలైన్అబయరుధలను్పిహెచ్.డి్ప్రవేశ్కమిటీ్మౌఖిక్రీక్షకు్పిలుస్తుెంది. 
 
్్్బి)  ఈ్మౌఖిక్రీక్షకు్హాజయయేయ్అబయరుధలు్సభగ్రమైన్రిశోధన్ప్రతిపాదన్సభరిాెంచాల్. 
 
 ్్సి)  ప్రతి్అబయరిధన్స్రిశోధన్ప్రతిపాదనకు్సెంఫెంధిెంచి, సెంఫెంధిత్విషమెంలో్రిజ్ఞానాన్సకి్ 
        సెంఫెంధిెంచి్్ప్రశిలు్వేసి్రీక్షసురు. అబయరిధ్సెంతృపిుకయెంగా్సమాధ్యన్మిసేు, ఎెంపిక్అయిన్ 
       ్క్షెంలో్అబయరిధకి్రిశోధన్యయవేక్షకుడిన్స్కటాయిెంచవలసిెందిగా్కమిటీ్సిఫాయస్త్చేస్తుెంది. 
 

3.3.3. రెండవవయగెం్అబయరుధల్ప్రవేశ్అయసతా్ప్రమాణాలు. విద్వయతిక్ప్రతిబకు, పోటీ్రీక్షలకు, 
మౌఖిక్రీక్షలలో్కనఫరిచిన్ప్రతిబకు్మొతుెం్కల్పి్50 మారుెలు. వాటి్విబజన్
కిెంద్విధెంగా్ఉెంటెంది. 
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పిజిసథయిలో్విద్వయతిక్ప్రతిబ్్్్(గరిషీ్మారుెలు్10) 
70% ్్ఆపైన్్్10  
60% -      70 %్కని్తకుెవ్08  
50% -      60 %్కని్తకుెవ్06  
పోటీ్రీక్షలు్(గరిషీ్25 మారుెలు) 
యుజిసి-నెట్/సిఎసఐఆర-నెట్/గేట్/జిపిఏటి్:  25 మారుెలు  
సెట్-టిఎస/ఏపి/జెసి/ఎెం.ఫిల్్్్: 20 మారుెలు  
     (ఎెం.ఫిల్్ను్రగుయలర్దధతిలో్చేసి్ఉెండాల్) 
 

కవేళ్అబయరిధ్గనుక్క్రీక్షలోకని్ఎకుెవ్రీక్షలలో్అయసత్సధిెంచిన్క్షెంలో్గరిషీ్మారుెలుని్
రీక్షను్మారుెలు్వేమడాన్సకి్గ్రహెంచడెం్జరుగుతెంది. 

రిశోధన్అనుబవెం : (గరిష్మారుెలు్10) 
ప్రజెకిు్ఫెలో్్: క్ఏడాది్అనుబవాన్సకి్03 మారుెలు  
             (ప్రయోజిత్రిశోధన్ప్రజెకిులు) 
రిశోధనాతిక్ప్రచుయణలు: కోె్త్రాన్సకి్01 మారు  ె
            (దయఖాస్తు్చేసే్చివరి్తేదీ్నాటికి) 
(రిశోధనాతిక్ప్రచుయణలు్యుజిసి్గురిుెంపు్పెందిన్ఐఎసఎసఎన్ /ఐఎస్బిఎన్్
నెంఫరులని్జయిల్ష్లోన్సవై్ఉెండాల్) 
 

్రిశోధన్ప్రతిపాదన్భరియు్మౌఖిక్రీక్షలో్ప్రతిబ- (గరిషీ్మారుెలు్05)  
 
గభన్సక:్పెందిన్మొతుెం్మారుెలు్సమానెంగా్ఉెంటే్అయసతా్రీక్షలో్అతయధిక్శాతెం్ 

్్మారుెలు్వచిిన్అబయరిధకి్ప్రవేశెం్లభిస్తుెంది. అపుాడ్య్కూడా్ప్రతిషిెంబన్ఏయాడితే్ 
్్వమస్తలో్ఎవరు్పెదావారైతే్వారికి్ప్రవేశెం్లభిస్తుెంది. 

3.4. పిహెచ్.డి్ప్రవేశాన్సకి్ఇతయ్న్సమమాలు: 

ఎ)  ఆ్ఏడాదిలో్ప్రతి్సఫెకిుకు్పిహెచ్.డి్ప్రవేశాన్సకి్మొతుెం్ఖాళీలను్పీఠాధితి్ప్రకటిసురు.  
్్్్్మొదటి్యకెం్కిెంద్పిహెచ్.డి్ప్రవేశాలు్పూరిుగానే్మిగల్న్స్వట్లను్రెండవవయగెం్అబయరుధలతో్ 
్్్్్పైన్తెల్పిన్్దధతిలో్స్వటల్న్సెంపుతారు. 
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బి)  రెండవవయగెం్విద్వయరుథలకు్తెలెంగా్రాస్త్రు్ప్రభుతఴ్రిజర్వఴషన్్న్సమమాల్ప్రకాయెం్పిహెచ్.డి్ 
్్్్్కోరుషలో్ప్రవేశెం్కల్ాెంచడెం్జరుగుతెంది. రిజిర్వఴషను్కోసెం్శాఖ్ను్క్యూన్సట్్గా్ 
్్్్్రిగణిసురు. 
సి)  పిహెచ్.డి్కోరుషలో్చేరిన్రెండవవయగెం్అబయరుధలు్పూరిుకాల్క్లేద్వ్అెంశకాల్క్రిశోధక్ 
్్్్్విద్వయరుధలుగా్ఉెండవచుి. 
    (పూరిుకాల్క, అెంశకాల్క్రిశోధక్విద్వయరుధలకు్సెంఫెంధిెంచిన్న్సమమాలను్న్సమభెం-5లో్ 
్్్్్్చూడవచుి). 
3.5. వృతిు్న్సపుణలు, విదేశీ్సెలయల్విద్వయరుధల్పిహెచ్.డి్ప్రవేశాలు: 

ఎ)  విదేశీ్విద్వయరుథలు: విశఴవిద్వయలమ్విదేశీ్సెంఫెంధ్యల్అధికారి్(UFR)్లేద్వ్ 
్్్్్విశఴవిద్వయలమెంలో్ఇటవెంటి్వయవహారాలు్చేసే్అధికారి్భరియు్సెంఫెంధిత్డిపారిమెంట్ల్్ 
్్్్్రిసెరి్కమిటీ్చేసిన్్సిఫాయస్తలను్ఆధ్యయెం్చేసికొన్స్ఇదారు్అరుసలైన్విదేశీ్సెలయలకు్స్వటల్ 
్్్్్కటాయిసురు. వీరిన్స్కోె్యయవేక్షకుడికి్సూర్నూయభయరీ్దధతిలో్్కటాయిెంచవచుి. 
బి)  కార్కార్వట్/పారిశ్రామిక్న్సపుణులు్ఇతయ్అధికారులు్మొదలగు్వారు: 
్ప్రభుతఴెం /కార్కార్వట/రిశ్రభలు్భరియు్విశఴవిద్వయలమెం్భధయ్సహకాయెం్పెెంపెందిెంచే్ 
్్్్ఉదేాశెంతో్కిెంద్పేర్కెని్వరాగల్నుెంచి్కె్అరుసడైన్అబయరిధన్స్ప్రతి్యయవేక్షకుడికి్సూర్ 
్్్్నూయభయరీ్దధతిలో్కటాయిెంచవచుి. 
1. జ్ఞయిెంట్్సెక్రట్రీ్హోద్వకు్తగగన్స్ప్రభుతఴ్ఉద్యయగులు. 

2. జ్ఞత్తమసథయి్శాస్త్రీమ్సెంసథలలోన్స్సెంటిసి-ఎఫ్్కని్తకుెవ్రాయెంకులో్లేన్స్
సెంటిసి్తలు/రిశోధకులు. 

3. జ్ఞత్తమ్ /్రాస్త్రు్సథయి్ప్రముఖ్్ప్రభుతఴయెంగ్సెంసథలలో్జనయల్్మేనేజర్రాయెంకుకు్
తకుెవకాన్స్వృతిున్సపుణులు. 

4. సరీఴస్తలు్ఉని్యక్షణ్సిఫబెంది్విెంగ్్కమాెండర/క్కపెిన్్(నేవీ)/కలిల్్సథయి్రాయెంకుకు్తగగన్స్
వారు. 

5. ట్రోివరు్రూ.100 కోట్లకు్తగగన్స్్ప్రయివేట్సెంసథలలో్న్సచేస్తుని్వైస్ప్రెసిడెంట్్హోద్వకు్
తగగన్స్వారు. 

6. రాస్త్రు్హైకోరుి్నాయమమ్యరిు్హోద్వలో్న్సచేస్తుని్నాయమమ్యరుులు. 
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             ఈ్అబయరుథలు్సెంఫెంధిత్విశఴవిద్వయలమెం్న్సఫెంధనల్మేయకు్ఫీజులను్
చెల్లెంచవలసివెంటెంది. 

ఈ్అబయరుథలు్రిశోధన్ప్రతిపాదన్భరియు్సెంఫెంధిత్ధ్రువత్రాలను్పీఠాధితికి్
సభరిాెంచిన్పిభిట్్డిపారట్్్మెంట్ల్్రిసెరి్కమిటీ్సిఫారుషల్మేయకు్ప్రవేశెం్ఉెంటెంది. 

ఈ్రెండ్య్వరాగల్అబయరుధలకు్2.2 నుెంచి్2.4 వయకు్గల్న్సఫెంధనలలో్పేర్కెని్
అయసత్రీక్షలు్అవసయెం్లేదు. 

4. రిశోధన్యయవేక్షకులకు్రిశోధకులను్కటాయిెంచడెం: 

4.1. విశఴవిద్వయలమెం్న్సఫెంధనల్మేయకు్రిశోధన్యయవేక్షకులుగా్గురిుెంపు్పెందిన్
పూరిుకాల్క్బోధన్సిఫబెంది్మాత్రమే్యయవేక్షకులుగా్వయవహరిెంచగలరు. ఎక్సష్ట్యిల్్
యయవేక్షకు(External Supervisors)్లకు్అనుభతి్ఉెండదు. అయితే్విభాగాెంతయ్
విషయాలలో్ (Inter disciplinary areas) రిశోధనకు్అవసయమైనపుడ్య, అదే్
విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్ఇతయ్శాఖ్ల్నుెంచికాన్స, సెంఫెంధిత్శాఖ్్అనుభతితో్ఇతయ్
విశఴవిద్వయలయాలు/సెంసథల్నుెండి్యయవేక్షకుడిన్స్అనుభతిసురు. 

4.2. ఎెంపిక్చేసిన్రిశోధకులకు్యయవేక్షకులను్కటాయిెంచే్విషమెంలో్యయవేక్షకున్స్వదా్
అాటిక్రిశోధన్చేస్తుని్రిశోధకుల్సెంఖ్య, యయవేక్షకుల్విషమ్న్సపుణత, మౌఖిక్
రీక్షలో్అబయరిధ్వెలలడిెంచిన్రిశోధన్విషయాసకుులను్రిగణనలోకి్త్తస్తకోవడెం్
జరుగుతెంది. 

4.3. ప్రొఫెసర్అయిన్రిశోధన్యయవేక్షకుడ్య/సహ్యయవేక్షకుడ్య్ఏకకాలెంలో్ఎన్సమిది్భెంది్
(8) పిహెచ్.డి. రిశోధకులకు్మాత్రమే్రిశోధన్యయవేక్షకుడిగా్ఉెండగలరు. 
అసోసియేట్్ప్రొఫెసర్ఏకకాలలెంలో్ఆరుగురు్(6) పిహెచ్.డి్విద్వయరుథలకు, అసిసెిెంట్్
ప్రొఫెసర్ఏకకాలెంలో్నలుగురు్(4) పిహెచ్.డి. విద్వయరుధలకు్యయవేక్షకులుగా్ఉెండగలరు.  

4.4. న్సఫెంధన్3.5 మేయకు్ఎెంపిక్చేసిన్సూర్నూయభయరీ్కోటాలో్రీసెరి్సెలయలను్
యయవేక్షకుడికి్అదనపు్స్వటగా్కటాయిెంచవచుి. 
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4.5. క్విద్వయ్సెంవతషయెంలో్పిహెచ్.డి. అడిిషన్్కమిటీ్క్యయవేక్షకుడికి్వారికి్న్సర్వాశిెంచిన్
గరిషీ్సెంఖ్యలో్సగాన్సకి్మిెంచి్ఎకుెవ్భెంది్రిశోధకులను్కటాయిెంచరాదే. 

4.6. యయవేక్షకులకు్కటాయిెంచఫడిన్అబయరుథలు్వారి్ఫెంధువలు్కాదన్స్పిహెచ్.డి్
ప్రవేశకమిటీ్న్సరాధరిెంచుకోవాల్. 

4.7. రిశోధక్విద్వయరిధ్పిహెచ్.డి్సిద్వధెంతవాయసెం్సభరిాెంచనపుాడ్య్గానీ, పిహెచ్.డి. విద్వయరిధ్
నమోదు్యదుా్అయినపుడ్యగానీ్మాత్రమే్యయవేక్షకుల్వదా్ఖాళీ్ఏయాడినటలగా్భావిెంచాల్. 

4.8. యయవేక్షకుల్మారుా: 

4.8.1. సధ్యయణెంగా్కసరి్కటాయిెంచఫడి, అెంగీకాయెం్పెందిన్యయవేక్షకులోల /సహ్
యయవేక్షకులోల్మారుా్ఉెండదు. అయితే్అసధ్యయణ్రిసిథతిలో, అెంటే్
అనుభతిెంఫడిన్యయవేక్షకులు/సహయయవేక్షకులు్భరిణిెంచినా, లేద్వ్అనారోగాయన్సకి్
గురైనా్గాన్స, ఇతయ్దేశాలకు్వెళలడెంవలల్గానీ్ఆరు్(6) మాసలకు్మిెంచి్
అెందుబాటలో్లేనపుడ్యవాసువాలను్న్సరాధరాెంచుకుని్తరాఴత్అనుభతిెంచవచుి. ఈ్
విధమైన్యయవేక్షకుల /సహయయవేక్షకుల్మారుా్కొతుయయవేక్షకుల /సహయయవేక్షకుల్
వదా్ఖాళీ్సథనాలు్అెందుబాటలో్ఉెండడెం్పై్ఆధ్యయడివెంటెంది. అలాగే్ఈ్
భరుాకు్కెసరి్మాత్రమే్అనుభతిలభిస్తుెంది. యయవేక్షకుల్ /సహయయవేక్షకుల్
మారుాకు్సెంఫెంధిెంచిన్వినతలు్అబయరిధ్నుెంచి్తగన్రుజువలతో్రావలసి్
ఉెంటెంది. అబయరిధ్కొతు్యయవేక్షకున్సవదా్క్సెంవతషయ్కాలెంపాట్రిశోధన్చేసిన్
తదురి్మాత్రమే్సిద్వధెంత్గ్రెంథాన్సి్సభరిాెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

4.8.2. విశఴవిద్వయలమెంలో్/్సెంసథలో్రిశోధన్యయవేక్షకులు్దవీవియభణ్పెందినపుడ్య్
గానీ, వదిల్్వెళ్ళలనపుడ్యగానీ్వారికి్కటాయిెంచిన్అబయరుధలకు్వార్వ్్యయవేక్షణ్
కొనసెంచడాన్సకి్అనుభతిెంచట్ెం్జరుగుతెంది. 
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4.9. దవీవియభణ్పెందిన్యయవేక్షకులు: విశఴవిద్వయలమెం్నుెండి్దవీవియభణ్పెందిన్
యయవేక్షకులకు్రిశోధన్ప్రజెకిులు్ఉనిట్లయితే, వారు్పిహెచ్.డి. విద్వయరుథలకు్
దవీవియభణ్చేసిన్తరాఴత్అయిదు్(5) సెంవతషరాల్వయకు్యయవేక్షకులుగా్
ఉెండటాన్సకి్అనుభతిెంఫడతారు. దవీ్వియభణ్పెందిన్యయవేక్షకులు్ఏకకాలెంలో్
నలుగురు్(4) విద్వయరుథలకు్మిెంచకుెండా్యయవేక్షణన్ససురు. 

5.   పిహెచ్.డి్రిశోధకులు- కట్గరీలు 

5.1. పూరిుకాల్క్పిహెచ్.డి. విద్వయరుథలు: 

ఎ.      పూరిుకాల్కెంగా్నమోదు్చేస్తకుని్పిహెచ్.డి్విద్వయరుథలు్కోరుష్కాల్వయవధి్మొతుెం్  
్్్్్రిశోధనక్కటాయిెంచాల్. ప్రొగ్రెంలో్కట్గరి-1లో్ప్రవేశెం్పెందిన్అబయరుథలు్తాన్ససరిగా్ 
్్్్్పూరిుకాల్క్రిశోధకులుగా్న్సచేయాల్. 

బి.      పూరిుకాల్క్పిహెచ్.డి్కోరుష్చేసే్విద్వయరిథకి్కోరుష్కాలవయవధి్పీఠాధితి్ప్రవేశ్ఉతురుఴ్ఇచిిన్ 
్్్్తేదీ్నుెంచి్కోరుష్వరె్తో్కల్పి్కనీసెం్మ్యడ్య్(3) సెంవతషరాలు్ఉెంటెంది. గరిషీెంగా్ 
్్్్అయిదు్(5) సెంవతషరాలు్ఉెంటెంది. 

సి.     పూరిుకాల్క్రిశోధక్విద్వయరిధ్కోరుష్కాలవయవధిలో్ఎటవెంటి్ఉద్యయగెం్చేమరాదు. అయితే,  
్్్్రిశోధన/కనషలెినీష్థకాలోల్న్సచేమడెం్ఉద్యయగెం్చేస్తునిటలగా్రిగణిెంచఫడదు. 

డి.    ఏదైనా్సెంసథలో్ఉద్యయగెం్చేస్తుని్వారు్పూరిు్కాల్క్పిహెచ్.డి్విద్వయరుథలుగా్చేయదలచుకుెంటే,  
్్్్ప్రవేశెం్పెందుతని్తరుణెంలోనే్సెంసథ్మజమాన్స్నుెంచి్పిహెచ్.డి్కోరుష్పూరిు్చేమడాన్సకి్ 
్్్్అవసయమైన్సెలవ్భెంజూరు్చేమడెం్జరుగుతెందన్స్అనుభతి్త్రాన్సి్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్ 
్్్్సభరిాెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

ఇ. పూరిుకాల్క్విద్వయరుథలకు్భోజనెంతో్సహా్వసతి్హాసిల్్లో్ఉని్ఖాళీలను్ఫటిి్గరిషీెంగా్5  
సెంవతషరాలు్కాన్స, రిశోధన్వాయసెం్సభరిాెంచే్సభమెం్వయకూ్కానీ్(ఏది్ముెందయితే్ 
అది),  సభకూయిడెం్జరుగుతెంది. ఇెందు్న్సమితుెం్ప్రతి్ఆరు(6) మాసలకు్కసరి్విద్వయరిధ్ 
ప్రగతి్సెంతృపిుకయెంగా్ఉనిదన్స్యయవేక్షకుల్నుెంచి, పీఠాధితి్నుెంచి్ధ్రువత్రాన్సి్ 
సభరిాెంచవలసి్ఉెంటెంది. విద్వయరిధ్వేతనెం్పెందుతని్పెందుతని్విద్వయరుధలకు్ఇెంటి్ 
అద్దాబతయెం్(HRA) చెల్లెంచఫడదు. 
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గభన్సక:  పైన్పేర్కెని్విధెంగా్హాసిల్్వసతి్విశఴవిద్వయలమెంలో్న్సచేస్తుని్రిశోధన్యయవేక్షకుల్ 
వదా్రిశోధన్కొనసగస్తుని్వారికి్మాత్రమే్వసతి్లబయతను్ఫటిి్ఉెంటెంది. వేర్కక్ 
విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్రిశోధక్యయవేక్షకుడి్యయవేక్షణలో్రిశోధన్చేస్తునివారికి,  
సహయయవేక్షకుడ్య్మొదటి్విశఴవిద్వయలమెంలో్న్సచేస్తునాాటికీ, హాసిల్్సౌకయయెం్ఉెండదు. 

5.2. అెంశకాల్క్పిహెచ్.డి్రిశోధకులు 

ఎ.      పిహెచ్.డి్ప్రవేశాన్సకి్అయసతపెంది, పూరిుకాల్క్రిశోధకులు్కాన్సవారు్అెంశకాల్క్ 
రిశోధకులుగా్రిగణిెంఫడతారు. 

బి.  అెంశకాల్క్రిశోధకులకు్పిహెచ్.డి.కోరుష్కాలరిమితి్పీఠాధితి్నుెంచి్ప్రవేశ్త్రెం్  
పెందిన్రోజు్నుెంచి్అయిదు్(5) సెంవతషరాలు. 

సి.  అెంశకాల్క్రిశోధకులు్పిహెచ్.డి. కోరుషలో్ప్రవేశెం్త్తస్తకుెంటనిపుడే్తభ్మజమాన్స్  
నుెంచి్అనుభతి్త్రాన్సి్సభరిాెంచాల్. 

డి.  అెంశకాల్క్రిశోధకులు్ప్రవేశెం్త్తస్తకుెంటనిపుడే్తాన్ససరిగా్కోరుషవరె్తయగతలకు్  
హాజరుకావడాన్సకి్కోరుషవరె్తయగతలకు్హాజరు్కావడాన్సకి్వీలుగా్కనీసెం్ఆరు్(6)  
మాసలపాట్సెలవ్త్తస్తకుెంటాభన్స్తభ్హామీ్త్రాన్సి్సభరిాెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

ఇ. అెంశకాల్క్రిశోధకులు్హాసిల్్వసతికి్అరుసలు్కారు.  
ఎఫ్. ఏ్అబయరిధ్అయినా్తభ్రిశోధనను్తగన్కాయణెం్ఉనిపుడ్య్తభ్రిశోధన్పూరిుకాల్క్  

కోరుషను్అెంశకాల్క్కోరుషగా్గాన్స, అెంశకాల్క్కోరుషను్పూరిుకాల్క్కోరుషగా్గాన్స్పీఠాధితి్
అనుభతితో్మారుికోవచుి. ఇలా్మారుికుని్వారికి్పిహెచ్.డి్కాలవయవధి్నాలుగు్(4) 
సెంవతషరాలు్మాత్రమే్ఉెంటెంది. భరియు్అలా్మారిన్వారికి్హాసిల్్సౌకయయెం్ఉెండదు. 

జి. పిహెచ్.డిలో్పూరిుకాలకెంగా్కానీ, అెంశకాల్కెంగా్గానీ్చేరిన్అబయరిధ్కాలరిమితిలోనా్ఈ్
విశఴవిద్వయలమెంలో్గానీ, భర్వ్ఇతయ్విశఴద్వయలమెంలో్గానీ్ఏ్విధమైన్రగుయలర్/దూయవిదయ్
కోరుషలో్చేయకూడదు. అలా్చేరిన్క్షెంలో్పిహెచ్.డి్ప్రవేశెం్యదావతెంది. 

6. పిహెచ్.డి. కోరుష్వరె్–్రీక్ష 

6.1. పిహెచ్.డి్కోరుషలో్నమోదు్చేస్తకుని్పూరిుకాల్క, అెంశకాల్క్విద్వయరుథలు్తభ్తభ్
శాఖ్లలో్క్సెమసిర్కోరుషవరె్తయగతలకు్హాజరుకాలసి్ఉెంటెంది. ఇది్కట్గరి-1, 
కట్గరి-2 విద్వయరుథలకు్తాన్ససరి. రగుయలర్దధతిలో్ఎెం.ఫిల్్డిగ్రీ్పెందిన్విద్వయరుథలు్
పిహెచ్.డి్కోరుషవరె్నుెంచి, కోరుషవరె్రీక్ష్నుెంచి్మినహాయిెంపుకు్అరుసలు. 
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6.2. పిహెచ్.డి్కోరుషవరె్లో్రిశోధన్సిద్వధెంతాన్సకి్సెంఫెంధిెంచిన్రెండ్య్పేరుల్ఉెంటాయి. 
కోెద్వన్సకి్60 గెంట్ల్ప్రతయక్ష్బోధన్ఉెంటెంది. 

పేర-1: రిశోధన్దధతలు్(4క్రెడిట్ష): క్శాఖ్లోన్స్అబయరుధలకు్అెందరికీ్క్
విధెంగా్ఉెంటెంది. ఈ్పేర్కు్చెెందిన్పాఠయప్రణాళ్ళకలో్కాఴెంటిటేటివ్దధతలు్
(Quantitative methods) (రిమాణాతిక్దధతలు), కెంపూయట్ర్అపిలకషన్ష, 
రిశోధన్నైతికత, రిశోధన్విషమ్సెంఫెంధమైన్రిశోధన్నైపుణాయలు /దధతలు్
మొదలైనవి్ఉెంటాయి. 
పేర-2: రిశోధనాెంశ్విసుృత్అధయమనెం్(4 క్రెడిటల): ఈ్పాఠయ్ప్రణాళ్ళకలో్ఆయా్
ప్రతేయక్విసుృత్రిశోధనాెంశాలకు్సెంఫెంధిెంచిన్సభకాలీన్భావనలు, ధోయణుల్
అధయమనెం్ఉెంటెంది. ఈ్విసుృత్అధయమనెం్5 ప్రతేయక్అెంశాలకు్రిమితమై్ఉెంటెంది. 
్అబయరిధ్పిహెచ్.డి్కోరష్వరె్పేయలలో్రీక్షరాసి్ఉత్తుయణతపెంద్వల్.  
 

6.3. అెంశకాల్క్/పూరిుకాల్క్అబయరుథలకు్ప్రతి్పేరోలను్కనీసెం్75 శాతెం్హాజరు్ఉెంటేనే్
పిహెచ్.డి్కోరుషవరె్రీక్షరామడాన్సకి్అరుసలు. 

6.4. విశఴవిద్వయలమెంలోన్స్అన్సి్శాఖ్లకు్కోరుషవరె్పాఠయప్రణాళ్ళక, ప్రశిత్రాల్నమ్యనా్క్
విధెంగా్ఉెంటెంది. 

6.5. ప్రీ్పిహెచ్.డి్కోరుషవరుె్రీక్షలు్అన్సి్సఫెకిులకు్ఇెంగీలషు్మాధయభెంలో్ఉెంటాయి. 
అయితే్అధికారిక్బోధన్మాధయభెం్ఇెంగీలషు్కాకుెండా్భరో్భాష్అయితే్ఆ్భాషా్
మాధయభెంలో్రీక్షలు్రామవచుి. 

6.6. కోరుషవరె్రీక్షలను్భరియు్మ్యలాయెంకనాన్సి్విశఴవిద్వయలమెంలో్ఆ్సభమెంలో్పిజి్
కోరుషల్న్సయఴహణ్భరియు్మ్యలాయెంకనలు్న్సయఴహస్తుని్దధతిలోనే్న్సయఴహెంచవలసి్
ఉెంటెంది. 
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6.7. క్వేళ్అబయరిధ్వరుసగా్రెండ్యసరుల్పిహెచ్.డి్కోరుష్వరె్రీక్షలో్ఉత్తుయణత్సధిెంచన్స్
క్షెంలో్పిహెచ్.డి్ప్రవేశెం్యదుా్అవతెంది. దీన్సకోసెం, విద్వయరిధ్పిహెచ్.డిలో్ప్రవేశెం్
పెందిన్తరాఴత్విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచిన్మొదటి్రెండ్య్రీక్షలను్రిగణలోకి్
త్తస్తకుెంటారు. అబయరిధ్ఏ్బాయచ్్లో్రిగణిెంఫడతారో్ఆ్బాయచ్్విద్వయరుధలకు్వరుసగా్
జరిగన్రెండ్య్రీక్షలు్రిగణిసురు. 

7. ప్రగతి్న్సవేధికలు 

7.1 అబయరిధ్కోరుష్వరుెను, పిహెచ్.డి్కోరుష్వరె్రీక్షను, పూరిు్చేసిన్తరాఴత, ప్రతి్ఆరు్నెలలకు్ 
రిశోధన్యయవేక్షకున్స్ద్వఴరా్పీఠాధితికి్ప్రగతి్న్సవేధికను్సభరిాెంచాల్. ఈ్న్సవేదికలో్ 
పూయఴెం్ఆ్విషమెంలో్జరిగన్రిశోధనల్సమీక్ష, సేకరిెంచిన్సమాచాయెం, 
రూపెందిెంచుకుని్విధ్యనాలు, రిశోధన్ప్రగతి, చేసిన్న్స్గురిెంచిన్చయి, కనుగొని్
విషయాలు్మొ. ఉెండాల్.  అవసయమైనట్లయితే్ఈ్ప్రగతి్న్సవేదికను్పీఠాధితి్పున:రిశీలన్
కోసెం్శాఖ్కు్ెంపిెంచవచుి. 
 

7.2    అబయరిధ్వరుసగా్రెండ్యసరుల్అయధ్సెంవతషయ్న్సవేదికలు్సకాలెంలో్సభరిాెంచకపోయినా్ 
భరియు్లేద్వ్రెండ్య్అయధ్సెంవతషరాల్కాలెంలో్అబయరిధ్ప్రగతి్సెంతృపిుకయెంగా్
లేకపోయినా్సెంఫెంధిత్రిశోధన్యయవేక్షకున్సతో్సెంప్రదిెంచి్డిపారుిమెంట్రిసెరిి్
కమిటీ్అబయరిధ్ప్రవేశెం్యదుా్చేమభన్స్పీఠాధితికి్సిఫాయస్త్చేమవచుి. 

 
8. రిశోధన్సదస్తషలో్త్రసభయాణలు: 

పిహెచ్.డి. కోరుష్కాలరిమితిలో్నమోదు్చేస్తకుని్అబయరిధ్శాఖ్లో్మ్యడ్య్సదస్తషలోల్
రిశోధన్త్రాలు్సభరిాెంచాల్. మొదటి్సదస్తష్కోరుషవరె్రీక్ష్్ఉత్తురుణలైన్తరాఴత్
ఉెంటెంది. దీన్సన్స్‘రిశోధన్రూకలాన’్ (Research Design Seminar)్సదస్తషగా్
వయవహరిసురు. ఇెందులో్విద్వయరిధ్చేటిిన్అెంశాన్సకి్సెంఫెంధిెంచి్జరిగన్పూయఴ్రిశోధనల్
సమీక్షను్తన్రిశోధన్ప్రణాళ్ళకను్గురిెంచి్త్ర్సభయాణ్చేయాయల్. రెండవ్సదస్తష్
‘రిశోధన్ప్రగతి్సదస్తష’్ (Research Progress Seminar). దీన్సలో్అబయరిధ్తన్
రిశోధనలో్ప్రగతికి్సెంఫెంధిెంచి్త్ర్సభయాణ్చేయాల్ష్ఉెంటెంది. చివరి్సదస్తష్‘సిద్వధెంత్
వాయస్సభయాణ్పూయఴ్సదస్తష’్ (Pre-sebmission Seminar). ఇది్రిశోధకుడ్య్తన్
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సిదా్వెంత్వాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్సిదధెంగా్ఉనిపుడ్య్జరుగుతెంది. ఇెందులో్తన్సిద్వధెంత్
వాయసన్సి్సభగ్రెంగా్వివరిెంచి, శ్రోతల్సాెందనలు, వాయఖ్యలు, సూచనలు్స్వఴకరిెంచి్వీటిన్స్
సిద్వధెంత్వాయసెం్తదిప్రతిలో్చేయివలసి్ఉెంటెంది. ఈ్సదస్తషలో్పిహెచ్.డి్సిద్వధెంత్వాయసెం్
ముసయిద్వ్ప్రతి్అెందుబాటలో్ఉెండాల్. ఈ్సదస్తష్సిద్వధెంత్వాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్
ముెందు్మ్యడ్య్(3) మాసలలోగా్ఉెంటెంది. పైన్పేర్కెని్అన్సి్సదస్తషల్పల్తాలను, 
న్సయఴహణను్శాఖాధితి, పాఠయన్సరాణమక్భెండల్్అధయక్షులు,, రిశోధన్వేక్షకులు్
ధ్రువీకరిెంచవలసి్ఉెంటెంది. ఈ్మ్యడ్య్సదస్తషలు్రిశోధన్రూకలాన, రిశోధన్ప్రగతి, 
సిద్వధెంతవాయస్సభయాణ్పూయఴ్సదస్తష్ధ్రువీకయణ్త్రాలను్సిద్వధెంత్వాయసెం్
సభరిాెంచేట్పుాడ్య్ద్వన్సతో్జతయచాల్. కొెకె్సదస్తషకు్భధయ్ఆరు్(6) నెలల్వయవధి్
తాన్ససరిగా్ఉెండాల్.  ‘సిద్వధెంత్వాయస్సభయాణ్పూయఴ్సదస్తష’్ (Pre-sebmission 
Seminar)్తదురి్సిద్వధెంత్గ్రెంథెం్సభయాణకు్30 రోజుల్వయవధి్ఉెండాల్.  

9. పిహెచ్.డి. సిద్వధెంత్వాయస్శీరిశక్సవయణ: 

రిశోధన్శీరిశక్మారుికోవడాన్సకి్పీఠాధితి్అనుభతిెంచవచుి. దీన్సకి్రిశోధన్విద్వయరిధ్
అబయయధనను్యయవేక్షకులు్సెంఫెంధితశాఖ్్రిశోధన్కమిటీ్తగన్కాయణాలతో్సిఫాయస్త్
చేమవలసి్ఉెంటెంది. అయితే, ఇటవెంటి్సవయణను్క్సరి్మాత్రమే్అనుభతిెంచడెం్
జరుగుతెంది. ఈ్సవయణ్రిశోధన్ప్రగతి్సదస్తష్కెంటె్ముెందుగానే్జయగాల్. 

9.2 సిద్వధెంత్వాయసెం్శీరిశక్మారుికోవాలనుకునే్విద్వయరిధ్దీన్సకోసెం్్న్సర్వాశిత్రుస్తమును్
చెల్లెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

10. ్రిశోధన్కాలరిమితి్పడిగెంపు: 

10.1 పిహెచ్.డి్విద్వయరిధ్తన్రిజిసాేషన్్కాలవయవధిన్స్పడిగెంచవలసిెందిగా్అబయరిధెంచవచుి. ఈ్  
పడిగెంపుకు్కొెకె్సెంవతషయెం్చొపుాన్గరిషీెంగా్రెండ్య్పడిగెంపులు్(రెండ్య్ 
సెంవతషరాలు) వయకు్అవకాశెం్ఉెంటెంది. ఇెందుకోసెం్ఆ్అబయరిధ్న్సయెంతయ్రిశోధనలో్ 
న్సభగిమై్ఉనాియన్స, గత్సెంవతషరాలలో్వారి్రిశోధన్ప్రగతి్సెంతృపిుకయెంగా్ఉెందన్స్ 
యయవేక్షకులు్సిఫాయస్త్చేయాల్. అెంతేగాక్గ్రెంథాలమెం, శాఖ్/కళాశాల, హాసిల్్లో్ 
విద్వయరిధకి్ఫకాయిలులేవన్స్సెంఫెంధిత్అధికారులు్ధ్రువీకరిెంచాల్. 
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10.2  పడిగెంపును్కోర్వ్విద్వయరిధ్ల్ఖితపూయఴకెంగా్తన్అబయయధనను్అెంతవయకు్జరిగన్రిశోధన్
ప్రగతి్న్సవేదికను, న్సరాధరిత్రుస్తముతో్సహా్పీఠాధితికి్సభరిాెంచాల్. దీన్సన్సయయవేక్షకులు, 
శాఖాధితి, పాఠయన్సరాణమక్భెండల్్అధయక్షులు్సిఫాయస్త్చేయాల్. ఈ్అబయయధన్కాలరిమితి్
ముగమడాన్సకి్రెండ్య్నెలల్ముెందే్సభరిాెంచాల్్లేన్స్క్షెంలో్అబయయధనను్న్సరాకరిెంచవచుి. 

10.3.  పూరిుకాల్క/అెంశకాల్క్పిహెచ్.డి్రిశోధకుల్రిజిసాేషన్్ఆరు్(6) సెంవతషరాలు్ముగసిన్ 
తరాఴత్యదావతెంది. 

10.4. రీ-రిజిసాేషన్్6 సెంవతషరాలుగా్మారుా. రీ-రిజిసాేషన్్ఫీజును్రూ.3,000/-లు, ఆ్విద్వయ్ 
సెంవతషయెం్టూయషన్్ఫీజు్చెల్లెంపు్చేమవలసివెంటెంది. 

10.5. భహళ్అబయరుధలు /దివాయెంగులు్(40%్కెంటే్ఎకుెవ్వైకలయెం) సిద్వధెంత్గ్రెంథెం్ 
సభరిాెంచడాన్సకి్ఎెం.ఫిల్్క్సెంవతషయెం,  పిహెచ్.డి. 2 సెంవతషరాలు్అదనెంగా్సడల్ెంపు. 
 

11.  కన్సషీెంగా్ప్రచురిెంచవలసిన్రిశోధన్త్రాలు: 

్పిహెచ్.డి. అబయరిధ్సిద్వధెంతవాయసెం్సభరిాెంచే్ముెందు్ద్వన్సకి్సెంఫెంధిెంచిన్కనీసెం్రెండ్య్
రిశోధన్త్రాలను్గురిుెంపు్పెందిన /ప్రమాణిక్రిశోధన్జయిల్ష్లో్ప్రచురిెంచాల్. ఈ్
ప్రచుయణ్ప్రతలను్రీక్షకులకు్రుజువగా్సభరిాెంచాల్. భరియు్వీటిన్స్సిద్వధెంత్వాయసెంలో్
అనుఫెంధెంలో్చేయివలసి్ఉెంటెంది. 
 

12.    పిహెచ్.డి్ప్రవేశెం్/్నమోదు్యదుా: 

12.1. అబయరిధ్ప్రవేశ్ఉతుయఴలో్పేర్కెని్షయతలన్సిటినీ్సకాలెంలో్సెంతృపిుయచకపోతే, 
పీఠాధితి్ఆ్అబయరిధ్ప్రవేశాన్సి్యదుా్చేమవచుి. 

12.2. కిెంద్తెల్పినా్కటి్లేద్వ్అెంతకు్ఎకుెవ్కాయణాలతో్రిశోధన్యయవేక్షకులు్గాన్స, 
శాఖాధితిగాన్స్అబయరిధ్ప్రవేశాన్సి్యదుా్చేమభన్స్పీఠాధితికి్సిఫాయస్త్చేమవచుి. 

ఎ)     వరుసగా్రెండ్య్అయధ్సెంవతషయ్ప్రగతి్న్సవేదికలోలనూ్అబయరిధ్రిశోధన్ప్రగతి్
సెంతృపిుకయెంగా్్్లేనపుడ్య, లేద్వ్అసలు్వరుసగా్రెండ్య్న్సవేదికలు్సభరిాెంచనపుడ్య. 
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బి)    అబయరిధ్తన్రిశోధనను్మాన్సవేసినపుడ్య్భరియు్/లేద్వ్పీఠాధితి్అనుభతిన్స్ 
్్ల్ఖితపూయఴకెంగా్త్తస్తకోకుెండా్ఉద్యయగాన్సకి్దయఖాస్తు్చేస్తకునిపుడ్య, లేద్వ్పీఠాధితి్్్ 
్్రాతపూయఴక్అనుభతి్లేకుెండా్ఉద్యయగెంలో్చేరినపుడ్య. 

్్్్సి)   అబయరిధ్విశఴవిద్వయలమెంలో్గానీ, ఫమట్గానీ్అనుచిత్ప్రవయునకు్పాలాడినటల్రుజువయితే,  
్్అటవెంటి్అబయరిధ్ప్రవేశాన్సి్విశఴవిద్వయలమెం్యదుా్చేమవచుి. 

్్్్డి)    అబయరిధ్రిశోధనలో్అనుచిత్అక్రభ్దధతలకు, గ్రెంథచౌరాయన్సకి్పాలాడినటల్రుజువైన్ 
్్క్షెంలో, అాటిక్అతన్స్రీక్ష్్పల్తెం్ప్రకటిెంఫడినాటికీ, రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి్ 
్్ద్వన్సి్న్సల్పివేమచుి్లేద్వ్యదుా్చేమవచుి. 

13.      పిహెచ్.డి్సిద్వధెంత్వాయస్సభయాణ: 

ఎ) పూరిుకాల్క్రిశోధకుడ్య్ప్రవేశెం్పెందిన్మ్యడ్య్సెంవతషరాలకు, అెంశకాల్క్రిశోధకుడ్య్  
ప్రవేశెం్పెందిన్నాలుగు్సెంవతషరాలకు్తభ్సిద్వధెంత్వాయసెం్సభరిాెంచడాన్సకి్అరుసలు. 

ఎ.1). ఎెం.ఫిల్్ఉనిట్లయితే్క్సెంవతషయెం్ముెందుగా్సిద్వధెంత్గ్రెంథెం్సభరిాెంచవచుి.  
బి)  పిహెచ్.డి్ప్రవేశ్నమోదు్కాల్వయవధి్అయిపోయిన /యదుా్అయిన్అబయరిధ్సిద్వధెంత్వాయసెం్ 

సభరిాెంచడాన్సకి్అరుసలు్కారు, అయితేఅకడమిక్స్సెనెట్్సథయి్సెంఘెం్అనుభతిెంచినట్లయితే్
సిద్వధెంతవాయసెం్సభరిాెంచవచుి. 

సి)  రిశోధక్విద్వయరిధ్తన్సిద్వధెంత్వాయసన్సి్ఈ్ప్రక్రిమకోసెం్విశఴవిద్వయలమెం్న్సర్వాశిెంచిన్అన్సి్  
న్సఫెంధనలనూ్పాటిసూు, అవసయమైన్అన్సి్త్రాలను, నో్డూయస్సరిిఫిక్కట్్నూ్ద్వన్సకి్
జతయచి్రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారికి్సభరిాెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

డి)  రిశోధన్యయవేక్షకులు్సిద్వధెంత్వాయస్సరాెంశాన్సి్ (synopsis) 6 ప్రతలతో్పాట,  
రిశోధన్సెంఫెంధిత్అెంశాన్సకి్చెెందిన్12 భెంది్న్సపుణుల్జ్ఞబితా్(10 
ప్రతలను)‘యహసయెం’్ (confidential) అన్స్రాసిన్కవరులో్పెటిి్పాఠయన్సరాణమక్భెండల్్
అధయక్షుడికి్సిద్వధెంత్వాయసెం్సభయాణకు్కనీసెం్3 నెలల్ముెందు్సభరిాెంచాల్. పాఠయన్సయణమక్
భెండల్్అధయక్షులు, భెండల్్సభుయలతో్చరిిెంచి, వారి్ఆమోదెంతో్న్సపుణుల్పేయలను్ఖ్రారు్
చేసురు. సూచిెంచిన్12 భెంది్న్సపుణులలో్9 భెంది్తెలెంగాణ్రాషాాన్సకి్ఫమటివారై్
ఉెండాల్. క్సెంసథ్నుెంచి్కరిన్స్మాత్రమే్సూచిెంచాల్. న్సపుణుల్జ్ఞబితాలో్వారి్పేయలతో్
పాట్వారి్పూరిు్చిరునామా, ఇ.మయిల్్ఐ.డి., టెల్ఫోన్్నెెంఫయలను్ఇవాఴల్. 
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ఇ) పాఠయ్న్సరాణమక్సెంఘెం్అధయక్షుడ్య్ఆమోదిెంచిన్12 భెంది్న్సపుణుల్పేరులని్జ్ఞబితాను్  
సిద్వధెంత్వాయస్సయెంశెం్6 ప్రతలతో్పాట్తదురి్చయయకోసెం్రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారికి్
15 రోజులోలగా్ెంవలసి్ఉెంటెంది.  ఈ్న్సపుణు్జ్ఞబితాలో్అదే్విశఴవిద్వయలమెంలో్
యయవేక్షకులుగా్గురిుెంపు్పెందిన్అధ్యయకులుగానీ, అబయరిధ్ఫెంధువలుగాన్స్ఉెండే్కూడదు. 
న్సపుణుల్పేరుల్ఆమోదెం్పెందిన్తరాఴత్6 నెలలోలగా్అబయరిధ్సిద్వధెంత్వాయసన్సి్
సభరిాెంచకపోతే, ఆ్జ్ఞబితా్యదావతెంది. భళీళ్కొతుగా్న్సపుణుల్జ్ఞబితాను్
రూపెందిెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

14. ్్్పిహెచ్.డి. సిద్వధెంత్గ్రెంథెం్మ్యలాయెంకన/్పల్తాన్సి్న్సయణయిెంచడెం 

ఎ) ఉపాధయక్షుల్వారు్ఎెంపిక్చేసిన, ఆ్విశఴవిద్వయలయాన్సకి్చెెందన్స్ముగుగరు్న్సపుణులు్సిద్వధెంత్  
వాయసన్సి్మ్యలాయెంకన్చేసి్పల్త్న్సయణమెం్చేసురు. 

బి)    రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి్న్సపుణులకు్వారి్న్సయాభకాన్సి్తెల్మజేసూు, సిద్వధెంతవాయస్  
సరాెంశాన్సి్ెంపి, న్సపుణులుగా్వయవహరిెంచడాన్సకి్వారి్అనుభతి్కోయతారు. వారి్అనుభతి్
మేయకు్సిద్వధెంత్గ్రెంథాన్సి్సెంఫెంధిత్న్సపుణులకు్ెంపుతూ, న్సర్వాశిత్నమ్యనాలో్వారి్
న్సయణయాన్సి్(report) ెంభన్స్కోయతారు. 

సి)  న్సపుణుల్నుెంచి్మ్యడ్య్(3) న్సవేదికలు్అెందిన్తదురి్పిహెచ్.డి. డిగ్రీ్అవారుు్చేమడాన్సకి్
ముెందు్మౌఖిక్రీక్ష్ (Viva Voce)్జయడాన్సకి్దిగువ్పేర్కెని్సూచనలు్పాటిెంచవలసి్
ఉెంటెంది. 

i) ముగుగరు్న్సపుణుల్న్సవేదికలోలనూ్సిద్వధెంత్వాయసన్సి్మథాతథెంగా్ఆమోదిెంచవచుి్అనే్
సిఫాయస్త్ఉనిట్లయితే్రిశోధకుడికి్మౌఖిక్రీక్షకు్ఆమోదెం్లభిస్తుెంది. 

ii) ముగుగరిలో్కరు్లేద్వ్ఇదారు్సవయణలు్సూచిెంచిన్క్షెంలో్సవయణ్చేసిన్తరాఴత్భళీళ్ఆ్
ముగుగరిక్సిద్వధెంత్వాయసెం్ెంవలసి్ఉెంటెంది. 

iii) ముగుగరిలో్క్న్సపుణుడ్య్సిద్వధెంత్వాయసన్సి్తియసెరిెంచిన్క్షెంలో్ఆమోదెం్పెందిన్12 
భెంది్నుపుణులోల్భర్కకరికి్సిద్వధెంత్వాయసన్సి్ెండెం్జరుగుతెంది. ఈ్న్సపుణుడ్య్కూడా్
తియసెరిసేు, సిద్వధెంత్వాయసెం్తియసెరిెంచఫడి్పిహెచ్.డి్నమోదు్యదుా్అవతెంది. 

iv) ఇదుా్లేద్వ్మొతుెం్ముగుగరు్రీక్షకులు్తియసెరిెంచిన్క్షెంలో్సిద్వధెంత్వాయసెం్తియసెరిెంచఫడి్
వారి్పిహెచ్.డి్నమోదు్కూడా్యదుా్అవతెంది. 
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డి)  సిద్వధెంత్వాయసెం్సభరిాెంచిన్నాటి్నుెంచి్మ్యడ్య్నెలలోలగా్ఏ్న్సపుణుడి్నుెంచి్అయినా్  
న్సవేదిక్అెందన్స్క్షెంలో, సిద్వధెంత్వాయసన్సి, అదే్రీక్షకుల్జ్ఞబితాలోన్స్భర్కకరికి్ెండెం్
జరుగుతెంది. 
 

ఇ)     న్సపుణులు్సఴలా్మారుాలను్సూచిెంచిన్క్షెంలో్ఈ్విషయాన్సి్రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి్ 
మౌఖిక్రీక్షకు్ముెందే్యయవేక్షకుడికి్తెల్మజేయాల్. ఈ్సవయణలను్సిద్వధెంత్వాయసెంలో్
చేరిి, ఈ్సవయణలు, చేరుాల్టిికను్సిద్వధెంత్వాయసన్సకి్అనుఫెంధెంగా్చేరిి, మౌఖిక్రీక్ష్
సభమెంలో్న్సపుణులకు్చూపిెంచవలసి్ఉెంటెంది. 

15. ్పిహెచ్.డి. మౌఖిక్రీక్ష: 

15.1. సిద్వధెంత్వాయసెం్పిహెచ్.డి్డిగ్రీ్అవారుుకు్అయసభన్స్ముగుగరు్న్సపుణులు్ (adjudicators) 
సిఫాయస్త్చేసిన్తరువాత్మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహెంచఫడ్యతెంది. రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి, 
న్సపుణుల్భెండల్న్స్ఏరాాట్చేసి, మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహెంచవలసిెందిగా్పాఠయప్రణాళ్ళక్
సెంఘెం్అధయక్షుడిన్స్కోయతారు. 

15.2. పిహెచ్.డి్మౌఖిక్రీక్ష్సెంఫెంధిత్శాఖ్లో్న్సపుణుల్భెండల్చే్న్సయఴహెంచఫడ్యతెంది. 
ఇెందులో్ఉెండవలసిన్అయిదుగురు్సభుయలు. 

ఎ)     పాఠయప్రణాళ్ళక్సెంఘెం్అధయక్షుడ్య 
బి)    శాఖాధితి  
సి)    సిద్వధెంత్గ్రెంథ్విషమెంలో్న్సపుణులైన, అదేశాఖ్లో్న్సచేస్తుని్గురిుెంపు్పెందిన్ 
్్్్్్్్యయవేక్షకులలో్పాఠయ్ప్రణాళ్ళక్సెంఘెం్అధయక్షుడ్య్సూచిెంచిన్నలుగురు్యయవేక్షకులలో్ 
్్్ఉపాధయక్షులు్ఎెంపిక్చేసిన్ఇదారు. 

డి)    విద్వయరిధ్రిశోధన్యయవేక్షకులు. వీర్వ్మౌఖిక్రీక్షకు్సభనఴమ్కయుగా్వయవహరిసురు్ 
్్అయితే్విశఴవిద్వయలయాలు్పైన్పేర్కెని్విధెంగా్కాకుెండా, వారి్వారి్న్సమభ్న్సఫెంధనల్్ 
్్ననుసరిెంచి్రీక్షకుల్(న్సపుణుల) భెండల్న్స్ఏరాాట్చేస్తకోవచుి. 

15.3 మౌఖిక్రీక్షకుల్భెండల్లో్చేయిడాన్సకి్అరుసలైన్అధ్యయకులు్శాఖ్లో్లేనట్లయితే్ఫమటి్
నుెంచి్క్న్సపుణుడిన్స్ఆహాఴన్సెంచవచుి. 
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15.4 మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహణకు్న్సపుణుల్భెండల్న్స్ఏయారిచిన్తరాఴత్పాఠయప్రణాళ్ళక్సెంఘెం్
అధయక్షుడ్య్రెండ్య్సిద్వధెంత్వాయస్ప్రతలకు్తెపిాెంచి, మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహెంచడాన్సకి్న్సపుణులకు్
అెందుబాటలో్ఉెంచాల్. 

15.5 మౌఖిక్రీక్షకు్శాఖ్లోన్స్ఇతయ్రిశోధకులు, విద్వయరుధలు, అధ్యయకులు్హాజరుకావచుి. ఆ్
శాఖ్కు్చెెందిన్పాఠయ్ప్రణాళ్ళకాభెండల్్అధయక్షుడ్య్మౌఖిక్రీక్షకు్వాయెం్రోజుల్ముెందుగా్
మౌఖిక్రీక్ష్తేదీ, సభమెం్నోటీస్త్బోరుులో్ప్రకటిసురు. 

15.6 మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహెంచే్న్సపుణుల్భెండల్్పిహెచ్.డి. డిగ్రీన్స్ప్రద్వనెం్చేమభన్స్సిఫాయస్త్
చేమవచుి్లేద్వ్తగన్కాయణాలు్చూపుతూ్భరోసరి్మౌఖిక్రీక్ష్న్సయఴహెంచాలన్స్కూడా్
సిఫాయస్త్చేమవచుి. రెండోసరి్న్సయఴహెంచే్మౌఖిక్రీక్షను్అదే్న్సపుణుల్భెండల్్్మొదటి్
మౌఖిక్రీక్ష్జరిగన్తేదీ్నుెంచి్రెండ్య్నెలలు్తరాఴత, ఆరు్నెలలలోపు్న్సయఴహెంచవలసి్
ఉెంటెంది. సెంఫెంధిత్శాఖ్కు్చెెందిన్పీఠాధితి్ఈ్రెండో్రీక్షలో్పాల్గన్స్తన్
అభిప్రయాలను్నేరుగా్ఉపాధయక్షులకు్ెంపుతారు. 

16.     పిహెచ్.డి్పల్తాల్ప్రకట్న 

16.1. మౌఖిక్రీక్ష్పూయువగానే, మౌఖిక్రీక్ష్రీక్షకులు్న్సవేదిక, న్సపుణుల్న్సవేదికతోపాట్
వెెంట్నే్‘యహసయెం’్అన్స్రాసిన్కవరులో్పెటిి్రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారికి్ెంపాల్. 

16.2. మౌఖిక్రీక్ష్ముగసిన్తరువాత, అెందులో్ప్రసువిెంచిన్సవయణలు్కూడా్సిద్వధెంత్
గ్రెంథెంలో్చేరిిన్తరాఴత్అబయరిధ్రెండ్య్హాయుబెండ్య్కాపీలు, 2 సి.డి. ల్రూెంలో్రెండ్య్
కాపీలు్సభరిాెంచవలసి్ఉెంటెంది. ఈ్హారు్బెండ్య్సిద్వధెంత్గ్రెంథాన్సి్అెందరికీ్
అెందుబాటలో్ఉెండేలా్విశఴవిద్వయలెం్గ్రెంథాలమెంలో్క్ప్రతి, శాఖ్కు్చెెందిన్
సెమినార్గ్రెంథాలమెంలో్భరో్ప్రతి్ఉెంచాల్. సిద్వధెంత్వాయస్సి.డి.న్స్పిహెచ్.డి్
ప్రకటిెంచిన్30 రోజులోలగా్నూయఢిలీలలోన్స్యు.జి.సి్కారాయలయాన్సకి్ెంపాల్. ద్వన్సతో్
యు.జి.సి్వారు్ఇన్్ఫిలబ్్నెట్్ద్వఴరా్అన్సి్విశఴవిద్వయలయాలకు, సెంసథలకు్
అెందుబాటలోకి్తెసురు. భరో్సి.డి. ప్రతి్ద్వఴరా్విశఴవిద్వయలెంమ్వెబ్్సట్్లో్సిద్వధెంత్
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గ్రెంథాన్సి్ప్రచిసురు. ఈ్విధెంగా్అబయరిధ్రెండ్య్హారు్బెండ్్ప్రతలను, రెండ్య్సి.డి.లను్
సభరిాెంచిన్అనెంతయమే్రీక్షల్న్సమెంత్రణాధికారి్పిహెచ్.డి్డిగ్రీ్ప్రద్వనెం్చేస్తునిటి్
ప్రకట్న్విడ్యదల్చేసురు. 

గభన్సక:్పైన్పేర్కెని్న్సమభ్న్సఫెంధనలలో్పేర్కెనఫడన్స, మిగల్న్విషయాలను్సెంఫెంధిత్ 
విశఴవిద్వయలమెం్సథయి్సెంఘాన్సకి్న్సవేదిెంచాల్ష్ఉెంటెంది. ఆయా్విషయాలలో్సథయి్ 
సెంఘాన్సదే్తది్న్సయణమెం. 

 

 

 
 


