
అభ్యర్థులకు సూచనలు 

1. విశ్వవిద్యయలయం అభ్యర్థుల విద్యయరహతలు , ఇతర ధ్రువత్రాలను కేవలం కౌన్సిలింగ్ లేద్య ప్రవేశ్ 
సమయంలో మాత్రమే రిశీలిస్తుంది. కాబటి్ట అభ్యర్థులే ఆయా ప్రొగ్రాంలకు కావలసిన అరహతలను 
ఇతర న్సబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేస్తకొవాలి.  

2. ఒక ప్రోగ్రాంకు/ సబ్జెకుికు చెలిించిన ఫీజు మరొక ప్రోగ్రాంకు ఎటి్ట రిసిుతులలో బదిలీ చేయడం 
జరగదు. 

3. రీక్ష రాయడాన్సకి, ఇంటర్వ్వూలకు హజరయ్యయ అభ్యర్థులకు విశ్వవిద్యయలయం ఎటువంట్ట ఖర్థులు 
చెలిించదు.  

4. దరఖాస్తుల సంఖయ, మరే ఇతర కారణాల వలన  ఏ ప్రోగ్రాంనైనా రదుు చేసే అధికారం 
విశ్వవిద్యయలయాన్సకి ఉంటుంది. 

5. ఒకసారి  చెలిించిన ఫీజు ఎటి్ట రిసిుతులలో వాస్త చేయడం జరగదు.  
6. ప్రవేశ్ రీక్ష, ఇంటర్వ్వూలు ఆయా ప్రోగ్రాంలు న్సరవహిస్తునన ఆయా పీఠాలలో న్సరవహించడం 

జర్థగుతుంది. 
7. రీక్ష హాల్ లోన్సకి సెల్ ఫోనుి అనుమతించడం జరగదు. వాట్టన్స భ్ద్రరచడాన్సకి విశ్వవిద్యయలయం 

ఎటువంట్ట ఏరాాటుి చేయదు. అభ్యర్థులు వారి సామానుి, సెల్ ఫోనుి భ్ద్రరచుకునే ఏరాాటు వారే 
చేస్తకోవాలి. 

8. అభ్యర్థులు ఒకే దరఖాస్తులో ఒకట్టకి మించి ప్రోగ్రాంలు నమోదు చేస్తకోకూడదు.  ఒకొొకొ ప్రోగ్రాంకు 
విడివిడిగా దరఖాస్తు చేస్తకోవాలి. 

9.  ఒకే (మొదట్ట) పోస్టి గ్రాడ్యయయ్యట్ ప్రోగ్రాంకు మాత్రమే ప్రభుతవం ఫీజును రియంబర్సి చేస్తుంది. 
ఇాట్టకే ఒక పి.జి. ప్రోగ్రాం చేసి, ఫీజు రాయితి పొందిన అభ్యర్థులు  ఫీజు మొతుం చెలిించాలి. 
అంతేకాక ప్రభుతవ న్సబంధనల మేరకు ఫీజు రాయితీలు, ఉకార వేతనాలకు గరిష్ి వయస్తి 
ఉంటుందనన విష్యం అభ్యర్థులు గమన్సంచాలి. 

10.  ప్రవేశ్ రీక్ష కేంద్రం ఆయా కోర్థిలు అందిస్తునన పీఠం /కేంద్రంలోనే రీక్షలు న్సరవహించడం       
జర్థగుతుంది.   రీక్ష కేంద్రం మార్థాకు అవకాశ్ం లేదు . 

11. అభ్యర్థులు ఏకకాలంలో రెండ్య ప్రోగ్రాంలు చదవడం విశ్వవిద్యయలయం న్సబంధనలకు విర్థదుం.   
అభ్యర్థులు రెండ్య ప్రోగ్రాంలలో చదువుతుననటుి విశ్వవిద్యయలయం దృష్టికి వచిునటియితే   అభ్యరిు 
ప్రవేశ్ం రదుు చేయడం జర్థగుతుంది. 

12. ప్రవేశ్ రీక్ష రాసి ఉతీుర్థణలై, రాయంకు సాధించినంత మాత్రాన అభ్యరిుకి ఆయా ప్రోగ్రాంలో ప్రవేశాన్సకి 
హకుొ ఉండదు. విశ్వవిద్యయలయ న్సబంధనలన్సనంట్టన్స పాట్టంచిన అభ్యరిుకి మాత్రమే ప్రవేశ్ం 
కలిాంచడం జర్థగుతుంది.  



13. కౌన్సిలింగ్ సమయంలో అభ్యర్థులు బదిలీ ధ్రువత్రం (ట్ట.సి), మార్థొల మెమో, ఎస్ట.ఎస్ట.సి 
సరిిఫికెట్, కుల ధ్రువీకరణ్త్రం, ఆద్యయ ధ్రువీకరణ్ త్రం విధిగా సమరిాంచాలి. అభ్యరిు అాట్టకే 
ఎదైనా కోర్థిలో చేరినట్లితే ద్యన్సకి సంబంధించిన ధ్రువత్రం సమరిాంచవచుు. అయితే,  తెలుగు 
విశ్వవిద్యయలయంలో ప్రవేశ్ం పొందిన వారం రోజులలోగా ట్ట.సి. సమరిాంచవలసి ఉంటుంది. 
లేనట్లితే, అభ్యరిు ప్రవేశ్ం రద్దుతుంది. ఇందుకు సంబంధించి అభ్యరిు విశ్వవిద్యయలయాన్సకి హామీ త్రం 
సమరిాంచాలి. 

14. ప్రవేశ్ సమయంలో ఏదైనా బి.సి. కేటగిరికి సంబంధించిన అభ్యర్థులు లేనట్లితే ఆ సీటు అదే కేటగిరిలో 
తరావతి గ్రూపుకు బదిలీ చేయడం జర్థగుతుంది. బి.సి. కేటగిరి మొతుంలో అర్థహలైన అభ్యర్థులు లేనట్లితే  
ఆ సీటు సాధారణ్ కేటగిరిగా రిగణించడం జర్థగుతుంది.  

15. ఎస్ట.సి. కేటగిరిలో అరహత గల అభ్యర్థులు లేనట్లితే ఆ సీటు ఎస్ట.ట్ట. కేటగిరి అభ్యర్థులకు కేటాయించడం 
జర్థగుతుంది. అదేవిధంగా ఎస్ట.ట్ట. అభ్యర్థులు లేనట్లితే ఆ సీటు ఎస్ట.సి. అభ్యర్థులకు కేటాయించడం 
జర్థగుతుంది. ఎస్ట.సి. / ఎస్ట.ట్ట. అభ్యర్థులు లేనట్లితే ఆ సీటు సాధారణ్ కేటగిరిగా రిగణిసాుర్థ.  

16.  విశ్వవిద్యయలయంలో అన్సన ప్రోగ్రాంలకు బోధనా భాష్ తెలుగు.  
17. ఎన్.సి.సి., ఎన్.ఎస్ట.ఎస్ట., క్రీడలు, వికలాంగులు, మాజీ సైన్సకులు, సైన్సకుల పిలిల కేటగిరిలో  సీటు 

పొందగోరేవార్థ ధ్రువత్రాల నకలు విశ్వవిద్యయలయంలో సమరిాంచాలి. క్రీడలకు సంబంధించిన 
ధ్రువత్రాలు జిలాి క్రీడా సెక్రెటరీతో ధ్రువీకరించి సమరిాంచాలి. 

18. రిజరేవష్నుి: ఎస్ట.సి., ఎస్ట.ట్ట., బి.సి., వికలాంగులకు ఈ కింద తెలిపిన ప్రకారం సీటుి 
కేటాయించడమవుతుంది. 
ఎస్ట.సి. – 15 శాతం 
ఎస్ట.ట్ట. -  6 శాతం 
బి.సి.  - 29 శాతం (గ్రూప్-ఎ-7 శాతం, గ్రూప్-బి-10 శాతం, గ్రూప్-సి-1 శాతం,  
గ్రూప్- డి-7 శాతం) 
బి.సి. గ్రూప్ – ఇ (ముసిింలు) – 4 శాతం (కోర్థి ఉతుర్థవలకు లోబడి) 
వికలాంగులకు – 3 శాతం 

19. మహిళా అభ్యర్థులకు రిజరేవష్నుి: ప్రతి పోస్తి గ్రాడ్యయయ్యటు కోర్థిలో అందుబాటులో 
ఉనన సీటిలో కనీసం 33.33% సీటిు మహిళా అభ్యర్థులకు ప్రతి కేటగిరీ ఓపెన్, ఎస్ట.సి, ఎస్ట.ట్ట, 
బిసిలిో ఎ.బి.సి.డి., నుంచి కేటాయించడం జర్థగుతుంది. అయితే ఈ న్సయమం వరిుంచన్స 
సందరాాలు: 1) ప్రతి కేటగిరీ నుంచి మహిళా అభ్యర్థులు 33.33 % మెరిట్ లో ఎంపికైతే లేద్య 
అంతకనన ఎకుొవగా ఎంపికైనపుడ్య,  2) వివిధ ప్రతేయక కేటగిరీలకు చెందిన సీటికు. ఈ 
కేటగిరీలిో తగిన మహిళా అభ్యర్థులు లభించన్స క్షంలో, ఈ సీటిను అదే కేటగిరీకి చెందిన 
పుర్థష్ అభ్యర్థులతో భ్రీు చేసాుర్థ.  



20. తమ రాయంకు / పేర్థ  ప్రకట్టంచినపుడ్య ఏ అభ్యరిు అతడ్య / ఆమె కేటాయింపు 
అధికారి (డైరెకిర్స, ప్రవేశాల డైరెకిరేట్) ముందు హాజర్థకాన్స క్షంలో అతడ్య /ఆమె ఆసెష్న్ 
చివరలో సీటి ఖాళీలను బట్టి కేటాయింపు చేసాుర్థ. కేటాయింపు అధికారి వార్థ ఆలసయంగా 
వచిునందుకు ఇచేు ఎటువంట్ట సంజాయిషీన్స రిగణించర్థ.  

21. మొదట్ట కౌన్సిలింగ్ లో సీటు వచిు ప్రవేశ్ం పొందన్స అభ్యర్థులు రెండవ కౌన్సిలింగ్ కు 
హాజర్థకావడాన్సకి అర్థహలు.  పి.జి. కోర్థిలలో చేరడాన్సకి వయో రిమితి లేదు. అయితే ఒసిలిో 
30 ఏళ్లి ద్యట్టనవార్థ, బిసి, ఎస్ట.సి. ఎస్ట.ట్టలలిో 34 ఏళ్లు ద్యట్టన వార్థ ఎటువంట్ట ఫీజు 
రీఇంబర్సి మెంటును అడగడాన్సకి /దరఖాస్తు చేస్తకొవడాన్సకి అనర్థహలు. (మెమో 
నం.10537/SWEDN/2/2011, తేది: 01.11.2011) 

22.  ప్రవేశ్ రీక్షలో వచిున మార్థొలను బటి్ట మెరిట్ జాబితాను తయార్థ చేయడం జర్థగుతుంది. 
ఒకవేళ ఇదుర్థ అభ్యర్థులకు ప్రవేశ్ రీక్షలో సమాన మార్థొలు వచిునటియితే అరహత రీక్షలో పొందిన 
మార్థొల శాతాన్సన రిగణ్నలోకి తీస్తకుంటార్థ. ఒకవేళ అాట్టకి మార్థొలు సమానంగా ఉనన 
క్షంలో జనమతేదీ ఆధారంగా చేస్తకొన్స ముందు పుటి్టన వారికి అనుకూలంగా న్సరణయించడం 
జర్థగుతుంది.  

23.  ప్రవేశ్ రీక్షలో వచిున మార్థొల ఆధారంగా ప్రవేశాలు జర్థగుతాయి. అన్సన కోర్థిలోి ప్రవేశాన్సకి 
కనీసం 36 శాతం మార్థొలు పొందిన అభ్యర్థులు అర్థహలు. ప్రదరశన కళలోి సిద్యుంతం, ప్రాయోగికం 
రీక్షలోి విడివిడిగా కనీస న్సరీణత అరహత మార్థొలు (18 +18) సంపాదించిన వారే ప్రవేశాన్సకి 
అర్థహలవుతార్థ. ఎస్ట.సి., ఎస్ట.ట్ట. అభ్యర్థులకు న్సబంధనల మేరకు కనీస మార్థొల విష్యంలో 
మినహాయింపు ఉంటుంది. 
 

24.  విశ్వవిద్యయలయ న్సబంధనల ప్రకారం 75 శాతం హాజర్థ కలిిన విద్యయర్థులు మాత్రమే రీక్షలు 
రాయడాన్సకి మరియు హాసిల్ లో ఉండడాన్సకి అర్థహలు. 

పై పేరొొనన హాజర్థ శాతం కొనసాగించన్స విద్యయర్థుల అడిమష్న్ రదుు చేసే హకుొ 
విశ్వవిద్యయలయాన్సకి కలిగి ఉంటుంది.  

విద్యయర్థులకు బయోమెట్రిక్ విధానంలో అట్ండెన్ి ప్రవేశ్ పెటిడం జర్థగుతుంది.  
 

25. విశ్వవిద్యయలయంలోన్స విద్యయర్థుల వసతి గృహాలలో ఖాళీలను దృష్టిలో ఉంచుకొన్స విద్యయర్థులకు హాసిల్ 
సౌకరయం కలిగించడం జర్థగుతుంది.  

 


